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EXPEDIENTE
Xo edifício novo do "Correio da

Manhã", no largo da Carioca

11. ia, estão já funecloiiando to-

dns as suas seneOes, o.vcepto as

offlelnas, quo em breve estarão

ti.inl.cin ali insinuadas.
São os seguintes os números tios

nossos apuarellios teleptionicos.

Itedaecão. . . 5698--Central
Gerencia. . . 5*43•- „
Escriptorio. . 5701-•
Officiuas. . . «"*¦• *orto

\ serviço desta folha pcvcoi'i*e
os listados do S. Paulo o Paraná
o nosso reprcseíitniito Pedro Ba-

ptista ila Silva para Ó qual soltei-
turnos a costumada benevolência
do nossos assignnntes c amigos.

Brasileiros,
antes de tudo

•Acompanhámos sempre, 11a guerra

européa, desde que cila 
' irrompeu,

cimas nossas ardentes syinpathias,

os alliadós. Se de alguma parcialidade

podemos ser com mais justiça argui-

dos, c a de termos sido sempre mais

por elles do que por seus inimigos.

Nos casos, porém, em que essas sym-

pr.thias . c-iHidam com os interesses

brasileiros, interesses justos e legi-

timos, assumimos sempre a defesa

desses interesses. Tinhatiios forçosa-

mente que tomar este partido. l*'oi

sempre a nossa attitude na aprecia-

ção, nunca, já se vê, dos factos da

mias das resoluções dos belb-
interessavam' o Brasil.

gticrra;
gçrantes que
Dissemos sempre, em taes casos,

como ainda agora o disse o eminente

dr. Assis Brasil, em caria recente-

incute dada á publicidade: 
"Não «so-

¦mos nilemão, russo, francez ou in-

glcz, -nem ousa alguma, senão brasi-

íciro; c só temos um partido e um

interesse — o interesse c o partido
do llrasil.'1 Lcmhranio-nos de que a

primeira vez que nos insurgimos
conlra uma arbitrariedade britanni-

cá, foi apoiando justíssima reclama-

ção dc negociantes desta praça, a

ipie não quiz o governo de Londres,

por fôrma alguma attender, a despeito

dos esforços que junto a elle empre-

gon o Itainaraty c a nossa represcti-

t.icão diplomática naquella metro-

polc. Foi este o caso: Declarada a

guerra,"alguns vapores allemães, que
viajavam para o Brasil c nos traziam
carga, da Allemanha; tiveram que
.ficar refugiados cm portos hespa-

mbóes e portuguezes, Corunlia, Vigo,
Ixixõcs e Lisboa. eV instâncias- dos

destinatários dessa carga, -pediram

ms agentes das respectiva:! compa-

ninas de navegação ás autoridades
Joeacs a competente licença para
transbordai-a a outros navios, que a
trouxessem aos -nossos portos. Essas
autoridades recusaram a licença pc-
ilida, pela opposição que lhe fizeram
os agentes consulares britaunicos.
Debalde allegaraiii os nossos repre-
sciúaiitcs que, se tratava de carga
evidentemento destinada a brasilei-
ros e firmas portuguezas aqui esta-
¦heleciilas, em cujo nome foram em-
tacadas e manifestadas, quando
ainda nem se previa o «estado de

guerra. «Mostraram que já estavam
iptigas aos expedidores alleniãcs, c
fitte não tinham elles carregadores
b.',.u;ão ile qualquer espécie com fir-
tuas allemãs, estabelecidas 110 llrasil
ou na -Allcniatíiia. Nada moveu a In-

glatcrra da injusta d prepotente
opposição! Indignou-nos a sua atti-
tude, aggrcssiva e insoleute; criiicá-
¦tnol-a severamente, reclamando a

pròteçção das nossas autoridades

para os interesses nacionacs envolvi-
dos nos interesses dos negociantes
aqui estabelecidos, •grandemente pre-
júclicados cotii a retenção das suas
mercadorias «aquelles portos, releu-

ção que continua c certamente irá
•alé o fim da guerra. Jornalista bra-
sileiro, não era do nosso dever assim

proceder ?
Veiu depois o caso da Empresa de

Pesca de Santos, companhia nacio-
uai, com sédc lio paiz, gerida por
brasileiro, que teve que cessar a sua
industria, porque a autoridade con-
si-.lar britannica prohibiu que nego-
ciantes inglezes lhe fornecessem o
carvão necessário ao 

"movimento 
dos

seus vapores, sob o pretexto de que
a empresa, urna sociedade auotiym.i,
tinha alguns accionista-s allemães.
Iiisttrgimo-nos depois contra os pri-
meiros embaraços que a Inglaterra,
com o bloqueio dos paizes inimigos,
creott á exportação do café brasilei-
ro, justamente o que fizeram agora
collegas da imprensa contra o íe-
ebamento dos portos da Hóllaniia ao
mesmo c.iíé, collegas que então sc

quedaram apaixonada ou prudente
n-enie silenciosos. Depois tivemos

que bradar contra a applicação abtt
si vá do edicto do governo inglez ik
25 do fevereiro de 191Õ, creador da
lbta estatutária, conhecida por lista
negra, que foi levada até a opera-

ções inteiramente alheias aos inter-

esses britaiihicós e de seus inimigos,

operações iniciadas e desenvolvidas
sob o império e garantia das leis

brasileiras. Revoltou-nos uma ampli-
tude ela lista negra que se não ccadu-
na com os próprios termos do citado
edicto tle -'5 de «íevesciro, que só co-

giía de pessoas ou corporações iu-

glezas residentes e domiciliadas no
Kcihò Unido, ou que negociem ou sc
encontrem no território inimigo ou
oecupado pelo inimigo, para proiii-
b.r-lhes qualquer operação commer-
ciai com não importa que pessoa 011
corporação dc nacionalidade inimi-

ga. Vê-se que o que têm feito 110
Brasil os agentes consulares britan-
oicos vae muito além do que se cou-
«m nos próprios termos do decreto

(o mu governo. Nunca poderíamos

contestar á Inglaterra o direito, em
sua defesa, de prescrever para in-

glczes as ordens contidas no edicto.
O que nunca admittimos, nem pode-
mos admitttr, é que ella queira que
nos curvemos «as mesmas ordens, in-
íligindo-nos os prejuízos quo lhes
são conseqüentes. Não nos resigna-
mos a deixar passar sem protesto,
ainda com todas as probabilidades
ae clamar no deserto, que o governo
inglez, cm nosso detrimento, ultra-

passe 03 limites traçados ao exerci-
cio da sua própria jurisdicção. Foi
conlra o que egualmente se revoltou
a imprensa argentina, que conseguiu
levar o seu governo a intervir junto
ao de s. m. brilannica, em prol dos
interesses e da soberania do seu paiz.
Em nota de 111 de maio deste anno,
que dirigiu ti, legação britannica cm
Buenos Aires, assignalava o dr. Mu-
raturc, 'ministro das Relações Extc-
riores, que 

"o damno causado aos
neutros por uma tão 'larga c abusiva
applicação da lista negra, assumia
uma importância excepcional na Ar-

gentina, devido á variedade e *á ma-
gi.itudc das actividades commerciaes
desenvolvidas por argentinos c sub-
ditos estrangeiros ao amparo das
suas leis. A incorporação ua lista
negra d,é algumaí sociedades c pes-
soas residentes na tArgentina deu
logar a 'que se operasse contra ellas
uma espécie de interdicção' absoluta,
rão só por parte dos subditos britan-
nicos, estabelecidos no Reino Unido,
senão tambcm por. parte dos que se
acham domiciliados na Republica, c
dos que, sem pertencer «á nacionali-
dada britannica, desejam evitar o
risco dc sc verem isubmcttidos a
egtiaes restricções, Quer dizer que
se vae creando lia Republica um es-
tado de belligerancia commcrcial,
cujas perturbações recaem indistin-
¦irente sobre 03 cidadãos naturaes e
os residentes de todas as •nacionali-
dades, c cujas conseqüências affe-
ctam a liberdade de commorcio c de
industria assegurada pela 'Constitui-

ção para todos 03 habitantes do
paiz". As mesmas razões procedem
em nosso favor contra a intervenção
das autoridades diplomáticas .e con-
sulares britannicas em actos do nos-
so coiumercio puramente internos, e,
por isso, clamamos, como continua-
remos a clamar, contra essa arbitra-
ritdadej brilannica. Por assumir
egual attitude não foi qualificada dc
gerinanophüa a imprensa argentina,
a cuja frente nessa campanha se
acharam*. La Madona e La Prensa.
A pecha de germanophilo não recaiu
sobre o ministro Muratltre; Ò gué
cile foi foi argentino, antes dc-tudd
argentino,' como, antes de tudo,
somos nós brasileiros.

Gil VIDAL

deficiP, que a mentira orçamentaria níal
encobriria, e com a provocação dos
eternos créditos supplemcntares, cuja
sorpresa a 

'nossa 'situação não admillc.
No mais, caberá á administração publi-
ca, intendendo senão ás exigências da
moral administrativa, ás cotíJiçõcs ex-
cepcionalissimas do momento, fazer a
policia das repartições fiscaes, numa
acção decisiva e indormida, evitando cn-
tre os embaraços creados pelos encar-
gos do credito nacional no próximo
exercício, que a má arrecadação, ou o
peculato, ou a prevaricação desviem do
Thesouro, como tem acontecido todos
ôs annos, segundo os cálculos mais au-
torizaitos, importância superior a C0.000
contos. ;Scm mais impostos, e sem a
economia dos addidos, teremos o cqui-
líbrio.

Entretanto,..na reunião de hontem da
commissão de Finanças, o sr. Leopoldo
de Bulhões, relator da receita, c que
anrediont.cn*, «lur vísíaj dosl votos
dos seus collegas, retirara, embo-
ra contrariado, a sua proposla do cs-
tabelecimento dc novos tributos e da
economia de 2.400 contos nu verba dos,
addidos, declarou que voltaria á carga,
por não estar convencido, com os seus
impostos sobre o assucar, a gazolina,
os 'depósitos bancários, os juros d'e apo-
lioes, etc.

Fique em palavra, que o vento leva,
a declaração do illustre relator.

S. ex„ .que' 6 incontestavelmento o
nosso Colbcrt, rião queira-ser o nosso
Guillotun;. 7. embora a commissão haja
assentado tirar-lhe das mãos a navalha,

Porque s. ex. não prefere ao encargo
odioso, a esta hora, a iniciativa iiiime-
diatia da revisão constitucional?

ilsío, sim, ú que é digno dos seus la-
lentos.

O ministro do Uruguay commimicoti
ao chancellcr Lauro Müller que o go-
verno da Republica Oriental, satisfa-
zendo ao empenho manifestado pelo
ministro de Estado das Relações Ex-
leriores, havia (mandado uma mensa-
gem ao Congresso propondo a reducção
á metade do imposto territorial que
actualmente pagam os proprietários re-
sidentes no llrasil.
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Fohcta o •
serviço na Renarliçâii Centrai do" -JclcKatlo auxiliar

Na in pagadoria do TIicspi.ro Xacional,
panam-se as seguintes folhas; aposentados 'lá
Viaíãfi, de letras A< a I, montepio civil íla
Agricultura e do Kxtorior e' novos còntrU
btiiiiics du fazenda, li.xtcrior c Agriciiltura.

Xa Prefeitura mgáin-ço aa i.ilhas de ven-
ciniciitos refercatea no mez findo da 131— j
rectoria tlernl du llvuieiie. e a ile solcmbrò, !
dos professores cleintintarcs, . e csncjictitç'
dos inesinps,

A carno
rara a carne •bovina pa«ta hoje e-

consumo nesta capilal firam aííixnilos peloa
iiiarcliánfcs, no entreposto dc S. Diogo, oi
pretos de S;co a $-«io. devendo ser cobra-
ilo nu publico o máximo dc Sodo.

Carneiro, i$t?oo; porco. i?-*do, c vitclla*
Sooo e ifooo.

IRcapparecem os rumores da scisão
na politica pernambucana e agora a
propósito 

'de uma entrevista concedida
pelo sr, Manoel Borba ao Jornal Pc-
queno, que se edita 110 Recife...

As palavras dó governador dc Per-
nanibuco, divulgadas hontem, cm tele-

gránimas da Agencia Americana, auto-
rizam a supppsição dc que s. cx. abre

dissídio, ha tanlo annunciado ? Como
simples espectadores, interessados cm
saber quando sé acabam os casos poli-
ticos do governo do sr. 'Wcncesláo,
lemps aquelles telegrammas, rclemol-os
e desta vez não encontramos por onde
presentir a enscenação dc mais uma
comedia ou tragédia politica, das q.ie
vém perturbando materialmente a vida
dos Estados e compromettendo os cie-
ditos moraes do nosso regimen.

A propósito das explorações feitas
cm torno da idéa da reorganização do
Partido Democrata de Pernambuco, i-.n
que se encontram cnm os mesmos pro-
posritos os srs. 'Dantas Barreto e Ma-
nocl Borba, disse este, mais ou menos:

'— " Não entendo os meus correu-
gionarios. Falam em reorganizar o par-
lido e dão detalhes aos jornaes do Kio.
Como lhes fui ao encontro, a inaniíes-
lar idéas a respeito, dizem que estou
scindindo o partido."

Mas ninguém ndmittc essa ultima
hypolhcsc, senão os pescadores de
águas turvas, nos seus telegrammas dc

' ida c volta.
! Seria uni crime lão indefensável per-

turbar os brilhantes destinos daquelle
Eslado com uma lula dc competições

pessoaes inglórias, que a sua possibili-
ilnde não nos passa pela cabeça. Sob
o governo do sr. Damas Barreto, vimos

1 como Pernambuco saiu do seu formi-
! davcl trabalho de reconstituição orga-

nica, para ser 11:11 factor decisivo na

| politica nacional contra as incursões do
caiidilhisnío 'Deve-sc-llie a feição dc-
uioeraliea que teve a solução da ullinia
campanha presidencial. Ó mesmo papel
está reservado aos seus esforços, em
collaboração com os elementos lioncs-
tos do paiz, a respeito dos grande:;
problemas que se focalizam em nos-
sa vida politica c na necessidade da
rchabilitação financeira c econômica tle
nossa pátria, lri*ra-lhc, porém, impossi-
vel a acção, sc a sizania partidária
quebrasse a harmonia dos seus homens
de governo c «lc representação politica.

Por esles e por outros motivos, os
boatos desfazem-se no ar.

A crise do café
O movimento geral da opinião bra-

sileira, deante da situação, em. que o

bloqueio inglez collocou o com-Tier-
ciodo café, teve, pelo imcnos,_a van-
tagem de induzir a Inglaterra a dar

um simulacro d.c satisfação ao *no3so

ptiz. Para o nosso 'orgulho nacional,
o gesto britannico pôde ser ura tanto
hsouvjeiro; mas sob o ponto de, vista
dos nossos interesses a nova tactica
é muito perigosa.

•Até agora a Grã-Bretanha, mostrou
supremo desprezo pelo Brasil. Os
clamores do commercio prejudicado,
w protestos da imprensa imparcial
contra a violação da nossa soberania

pelos cônsules inglezes, ás reclama-

ções feitas por via diplomática pelo
nosso governo não conseguiram tle-
mover a poderosa nação dc sua atti-
tude de absoluta indiffercnça, deante
das injustiças e das violências que a
sua politica nos inflingia. A S. Pau-
lo coube a gloria de 'fazer sair S
leão britannico da sua impassibilida-
de olympica. Quando o grande Es-
tado brasileiro se moveu cm ura

gesto enérgico',dc resistência, a so-
berba Inglaterra teve uma vaga sen-
sação de que nem todo o Brasil sc
citara na átinosphéra pacata e
somnolenta de Itajubá. O gesto pau-
lbta tinha um vestígio dra energia
irresistível dos bandeirantes e o in-

glez, que aprendeu na poesia dc Mil-
ton a respeitar a força onde quei
que ella sc encontre, desceu do seu

pedestal de .senhor do mundoj.He .deu
ordens ao «ministro ú?ecl, para qtie
tratasse como gente humana 

' 
esse

povo que, afinal, sc mostrava capaz
de uma crise dc lírio.

O ex-representante da Inglaterra
em Sião, que já sc «habituara a tra-
tar-nos como um futuro 'appeudice

tropical do império vastíssimo da

sua raça, lembrou-se, pela primeira
vez, de que o Brasil era um paiz m-_

dt-pendente e foi parlamentar com a
nossa chancellaria na linguagem cor-
data de quem se mostra disposto a
negociar c a transigir. O gesto deve
ser apreciado por todos nós; c o sr.
Fcéi, sem o seu pennacho siamez de

prci-coivsul britannico em protectora-
dc conquistado, é personagem muito
r.iúis interessante e muito, miais digno
dc ser ouvido.

Infelizmente não chegam até nós
as coisas que sc dizem: w Itamaraiy
c não podemos deliciar o publico
cem as phrases amáveis com que o

plenipotcnciario inglez- - foi.; mostrar
ao governo brasileiro, "como são'des-

mais rigoroso. Mas essa funeção é
puramente econômica, visando a con-
quinta .ultéííor da supremacia com-
nicrcial' e não tendo relação directa
fcom.-b desfecho militar da guerra.
Gemo - o Correio da Manhã tem por vc-
íes assignalado e como o Estado de j
S. Paulo ha. dias notava, a propósito
ria exportação dc café de 'Londres e
dy Ilavrc-para Amsterdam, a Ingla-
terra está tirando 

"p«trtido 
do bio-

queio, não só para substituir' nos
recreados consumidores os artigos
allemães' pelas suas manufacluras,
cetno também para collocar na pro-
pria Allemanha a matéria prima e os
outros produetos exportados pelas
possessões britannicas.

Encarando a questão sob este pon-
to dc vista, não tem a Inglaterra in-
teresse em que a guerra termine de-
pressa. E se não fossem outras cir-
citmsíancias, como o sacrifício cm
«lassa da sua mocidade "heróica c o
effeito ruinoso que a lula vae exer- j
cendo sobre 'outros aspectos da vida |
econômica do paiz, a Grã-Brctar.na
certamente procuraria qtte a guerra
se prolongasse) por muito tempo.
Quanto maior fosse a duração do
conflicto, quanto mais longo fosse o
regimen do bloqueio, tanto mais
cjtrta a conquista dos mercados neu-
tios e tanto mais solido o «vonopo-
lio alcançado na Allemanha e na
Áustria pelo chá da índia, pelo ca-
càc do trust britannico e pela borra-
cha dos seringacs asiáticos, que, gra-
ças ao cerco naval, têm agora o pri-
yilcgio.de exclusiva entrada nos im-
perios centraes.

Esta' é a razão qua nos induz a
nnmtcr alguma reserva sobre as pro-j
ntessas do plenipotcnciario inglez á
«nossa chancellaria. O tempo mostra-
'iá sc temos, ou não, 'motivo para
essas duvidas. Entretanto, fiquem
ps 'interessados precavidos para a
continuação c atié mesmo para a
aggravação da crise, que a hostilida-
de britannica creott cm torno do café
brasileiro.

¦ » m m mm.

NOTICIAS DA GUERRA

Os búlgaros em retirada na Dobrudja
A. batalha do Somme segundo uma

nota officiósa allemã
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BANCO MERCANTIL DO RÍO
DE JANEIRO

6", rua Primeiro dc Março, 67
Presidente, João Ribeiro dc Oli-

veira c Souza; director, Agenor Bar-
bbsn. ¦

Banco de Depósitos c Dcscontoj.
Faz todas a. operações bancarias

mym>

'0 
novo exercilo senio — Um duello âc artilheria na frente do Vardat

¦0 prefeito municipal também ali e3-
teve c eonferencioii com o chefe da Na-
cão relativamente ao orça.ven'.} da Mu-
íitcijiaiiilifl'-, para o futura cxercicio, e
ainda sobre os meios dc dar solução a
varias -.reclamações dirigidas pelo coin-

.... - 4 mercio desta praça conlr.i as novas tri-
cabidas as nossas apprehensões sobre' ijutações que figuram 110 allud.ido orça
os intuitos" da Grã-Bretanha ei mento.

c*mo é grande o desejo do gabinete' rip A.MDÃO

A coníniissão de Finanças do Senado
assentou; ante-honlem, na muis impor-
tanto das suas reuniões çfícòluádas este
anuo, que não proporia creação de no-
vos iinposlos c seria contraria a qual-
quer iU''a nesse sentido, em obediência
ás disposições comtituciciiaes que dão
á Câmara dos Deputados a exelusivida-
de da iniciativa tributaria, çc-iiiitielten-
"Jo á Câmara alia simples papel cor-
reclivo.

Quem provocou essa resolução, foi o
sr. Leopoldo de Bulhões; propondo pre-
liminares a respeito, antes de começar
o scu relatório sobre o orçamenio da
receita .para 191", subtneítido á com-
missão. O sr. João Luiz Alves, pelo
voto que hontem publicámos, cotubctcii
oxliaiistivamciite a idéa já proposta de
novas tributações, por eslar o Senado
cóiistitucioiiahiicnlo impedido de fa-
zel-o; e a commissão acompanhou-o íir-
mando a orienlação :dos seus trabalhos.
Para os dircctorcs dos trabalhos orça-
menlario'3 no Senado, a este caberá
conforme os casos concretos que lhe
forem submctlidòs e conforme 03 in-

lêresses financeiros o econômicos do

paiz, átigílienlar, diminuir ou suppriinir
as táxis votadas pela Cantara. Atten-
dendo á manifestação dos relatores de

O presidente da Republica recebeu,
hontem, por intermédio do ministro do
Interior e Justiça, uni officio do presi-
dente do Supremo Tribunal Eederal .c:n
que ¦communicri haver aquelle Tribunal,
eni sessão de 8 do corrente, concedido a
ordem de hdbcas-corpus, impetrada pelo
general Caetano dc Albuquerque, gover-
nador do Estado de Marta Grosso, para
garantir a sua estabilidade no governo.

PUNHOS c collarinhos — Especialidade
— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

cada um Uos orçamentos. nao serem

possiveis maiores economias além das
resolvidas pela. outra casa, estabeleceu-
sc niiula que os referidos orçamentos

não seriam alterados, senão para se.

corrigirem as suas deficiências, já apon-

tadas no orçamenio da Viação, uo da

Fazeií«Já e no da Marinha.
¦Com esles propósitos, uma vez cum-

pridos, talvez não saia. 'dos estudos da

cóniiiiissão de Finanças uni orçamento

equilibrado, mas resurtirá certamente

um trabalho verdadeiro, sincero, ¦ real,

livre dn eiva de iiiconstitucionalidade,
commcttidh pelo simples gosto de puxar
a corda ao pescoço do contribuinte, «de

apurar os instrumentos do seu ir.sup-

porlavef suppliei'». sem a abolição do

Telegrammas de Paris annunciam qut
ali se acha, cm transito para a Suissa,
o sr. Gastão da Cuii.M, etnbnixa-b: tua-
sileiro em Lisboa.

Evidentemente o sr. Gastão contínua,
conio embaixador, a vida nômada que
levou quando era ministro. Mesmo em
circitinstaricias ordinárias seria um facto
irregular que, poucas semanas após a
chegada ao posto para que fora nomea-
do, um chefe de missão partisse para ou-
tro paiz bem afastado daquelle juiilo a
cujo governo sc acha acreditado. Mas
110 meio da crise aciiial, quando de um
momento pnra outro surgem casos deli-
cados e quando Iodas as missões diplo-
maticas sc acham a postos e vigilantes,
é um escândalo que o embaixador bra-
sileiro cm Lisboa vá passear pela Suissa.

0 motivo de saudc allegado pelo sr.
Gastão não pode servir de justificativa'.
Em primeiro logar as moléstias do sr.
Gastão são sempre suspeitas. Xo gozo
da mais invejável saude, costumava cile
allegãr o pretexto de doença para as
suas systcniaticãs ausências da sede da
legação dc que estava encarregado.
Xão ha razão para que sc acredite ser
agora mais real a moléstia allcgada.

Mas se desta vez o sr. Gastão c<tí

realmente doente, isso não justifica o

faclo de ser embaixador cm Lisboa...
espairecendo no clima .-.'.pino. Nesto mo-

mento não é possível manter invalido;

cm postos diplomáticos importantes,
o ?r. Gastão está passando mal, aposen

te-sc ou peça disponibilidade o poder
então ir gotar a calma
Suissa-

ALFAIATE
Av. Rio Branco,
• Oiinglez de pôr termo ás medidas, que j

nos prejudicam. JJas niesmo quando
não sc penetra 110 mysterio d.os se-

gredos de Estado, é possível ás vezes
a um jornalista profano descobrir a
'significação de uniu reservada pales-
tra diplomática. *E é possível que
não estejamos muito 'longe da ver-1 0 nuxi!io n qu0 lèm türoito
dade dos factos, se dissermos que as É' utiu iniqüidade. Xinguem ignora

promessas c a boa vontade do sr.! qitu esses pobres homens lutam com

Peel — que lauto consolo já levaram Igfaiidcsldiffictilcl.-ides para viver, per-

á alguns optiiiiiitas - não passam • *-'*«v-lo cs parcos vencinientcis do 135$
ti 1 ' nicnsàcs, lustauichic 'Por Í?-so ú nuc os

por cmquaiiiq du palavras, pala-''" '
vras... e talvez palavras engana-

A lei -orçamentaria cm vigor consigna
uma verba de iSioooiJooo para condu-
cção dos officiaes de justiça das varas
e pretorias criniinaes.

Entretanto, já estamos quasi 110 fim
do anno. e ainda esses esquecidos auxi-
liáres dá justiça publica não receberam

Se

bucólica da

deras.
Eni um caso desta ordem, quando I

o jornalista não dispõe de factos po-
sitivós, é preciso procurar fazer a j
synthcse dos ' 

clem«entos disponíveis!

p.tra reunir assirrt, 'pÓr'u:n' tnelhodo,
indirceto, aqüilló'que o sigillo oífi-j
ciai não deixa' perceber em um im- í
iiicdiãto golpe de* vislã,' Há um ecrio «

1'imicro de' coisas 'qiie'o 
plenipotcn- \

ciçríp ingle'z no Rio 'de 
Janeiro pó;'e |

agora agitar 'cõnio ¦ ránio de oliveira j
aos olhos da nossa diplomacia c que .
apenas servirão" para ganhar tempo ¦

c para dai' unia iludia sobre a éffér-
véscenciã dá indignação publica.
Obtido este ultimo «resultado, voltará
a diplomacia «britannica a dormir á
sesta, sem cogitar mesmo da existen-
cia dos brasileiros e do seu governo.

•A idéa dc que o rigor do embargo
cpposto á entrada do café brasileiro
nos paizes limitróphes da Allemanha
faz parle de um plano geral, por
inicio do qual a Inglaterra julga
poder terminar brevemente a guerra,
é tim artificio que pódc, sem duvida,
exercer influencia seiluctora sobre
um paiz neutro, como o Brasil,

qui está sendo arruinado pela inde-
finida continuação do conflicto curo-

pcu. Mas antes de-1105 entregarmos
d-^ mãos atadas á diplomacia britan-
nica, cpnvcm examinar até que ponto
podemos confiar nessa esperança
cem qtte se nos procura -reconciliar

com a penúria a que 1103 vae cedii-
ziiulo o bloqueio inglez.

A idéa de que a guerra poderá ter-
minar, eni um futuro próximo, pela
pfcssSo do bloqueio, é uma dessas
balidas, que já não satisfazem mes-
mo o p.iladar popular «na Inglaterra
e que são agora reservados para a
exportação. Desde o principio da

guerra, os mais competentes proíis-
sioriaes militares nos paizes alliadós
mostraram mutilo scepticismo acerca
d 1 efficacia do bloqueio; julgando
abrtirda a idéa d.c equiparar estrate-

gicaniento os impérios centraes n
uma vasta fortaleza sitiada. Mais
tarde — depois das viclorias ausíro-
allemãs de 1915 — quaiiüo o terri-
{.-.rio das potências reunidas sob a
hegemonia prussiana, foi attgmènta-
do pda incorporação militar da Po-
lonia, da quasi totalidade das procin-
cias balticas da Rússia c da Bulgária,
o scepticismo inicial Iransforntou^sê
em positiva certeza de que nunca
seria a Allemanha forçada a capitu-
lar pcios effeitos do bloqueio. E*
certo que este continua a representar
um papel essencial para a Grã-Brc-
tiinha, que procura ;or:m!-o cada vez

legisbdorcs lhes determinaram aquella
verba, sabido como é que cs ofíiciacs dc

justiça fazem intiniaçõcs em ledo o Dis-
tricto Federal, cfíeetuaudo prisões, con-
diizcm testemunhas, clc.

'E' evidente que para desempenhar
esse serviço, que é bem pesado, não po-
dem elles despender cm passagens -parte
úo.seu parco ordciuido.

Urge, por isso mesmo, que o governo
íiale ile applicar aquella verba, desen-
travando o scu moroso processo nos Mi-
¦iislcrios «Ia Fazenda c do Interior.

Já se têm registrado casos em que
as partes interessadas, -para o bom an-
iVameillo da sua causa, ,se vêem na con-
firigenciá dc custear as despesas Lios
officiaes de justiça, quando elles pro-
cedem a diligencias.

Essa situação não pôde permanecer,
sobretudo quando é o -próprio orçamen-
tò da Repiíbüca que se incumbe de lhe

pôr fim.

BENílALAS — Elegantes c resistentes —
Ca:--a Manchc.ncr — (Inncalvcs Dias s.
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AS OPERAÇÕES
Nu. BALKANS

As tropas riissò-rümaicíis
?avançam na Dobrudja

Londres, 10 — (A. II.) — 0 com-
municado russo de homem aiinuncia
que os ataques das tropas inimigas nas
fronteiras dos Carpathos foram todos
repellidos.

O mesmo conimunicldo informa que
as tropas rttsso-rtunaiças avançam na
Dobrudja.

Bitcdrest, 10 — (A. «'.) — Os btil-
garos, segundo informa uma tiota of-
ficiosa, estão operando a rètiràdru de
toda a linha :dc frente da Dobrudja, c
vão incendiando sistematicamente ito-
das as aldeias por onde passam.

Ha absoluto exaggcro no numero dc
prisioneiros que 03 allemães dizem ter
feilo entre os dias 1 e 21 do mez pas-
sado.

¦No mesmo periodo as tropas russo-
rumaicas tomaram 3822 prisioneiros
austro-allemães, vinte c cinco canhões,
oitenta e oito metralhadoras c grande
iiuantidade de despejos.

O nnío tempo prejudica as opera-
çíSes nu Maccdonia

Paris, 10 — (A. II,) Infor-
ma o quartel general do exercito do
Oriente :"Xa Maccdonia, nada dc , novo. O
-niáo tempo «ontiiltia a prejudicar as
operações."

Os russos estão a duas milhas
de Cernavodas

Londres. 10 — (A. II.) — Radio-
grapliam de Petrogrado :"O communicado official de hoje in-
forma que as tropas de infanteria c ca-
vallarb rus.-ras que operam iiaDobrnd-
dja estão .1 duas milhas da cidade de
Cernavoda, ha dias oecupada pelos teu-
to'-biilgáròs.

XoMosae no Somme
Os alleniíles atacara 03 france

zes em SaillySaillisel
Paris, 10 (A. It.) — Communicado

de hontem á noile:"No Somiiie. grande aclividade das
duas artilherias. A infanteria allemã,
tímida e hesitante, exigiu da sua arti-
lheria intenso fogo de barragem.

A* tarde o inimigo atacou ns nossas
posições em Sailly-Saillisel, sendo der-
rotado depois de um combate corpo a
corpo.

Ao sul de Pressoirc limpámos do ini-
migo varias posições c fizemos prisio-
nciros. Estes relatam que as suas tro-
pas soffrcrani numerosas perdas em
Saillisel.

A nossa artilheria respondeu efficaz-
mente ao bombardeio .--inimigo contra
Douaumont e Vaux.

.Nos oulros pontos dn linha dc frenle
houve relativo socego."

Informes tio quartel-general alie-
mão sobre a Iiatallui do Soiiuno
Berlim, 10 — (T. O.) — Os jor-

nacs allemães publicam um informe do
quartel-general sobre n batalha do Som-
me, manifestando (pie, contrariamente
ao que sc dava nas guerras anteriores,
em que a miúdo o destino das nações
c dos continentes se decidia cm uma
batalha durante poucas lioras, esta
guerra mundial dá logar a batalhas que
se prolongam por mezes, sem que o
scu resultado tenha importância deci-
eiva. Tal ca batalha do Somme. As
potências atacantes sem duvida alguma
conceberam e projeefaram uma batalha
decisiva do maior vulto, destinada a
mudar radicalmente a situação geral
estratégica da guerra nos tres conti-
nentes. Entretanto, qual lem sido o
resultado? A inflexão realizada na in-
abalarei frente allemã. é apenas nola-
vel, mesmo observada em um -mappa
de grande escala.

Com o presidente da Republica cónfe-,
lenciaram. honlem. no palácio do gover-
no.'os ministros: da Guerra, qiie sub-
hféttteu á sua assignatura os decretos de
promoções no Exercito; dl Marinha;
que tratou de interesses dc sua pasta,
contidos no orçamenio pnra o cxercicio
futuro; c o interino elo Exterior; que se
oecupou de questões iiilcruacienacs, af-
feclos á sua pasta, notadainenle a que
diz respeito á prohibição de export.tção
do cníé para o estrangeiro.

1 m ií> ti i*i r *
Todo o Rio de Janeiro
lista verdade proclame :
Oue guapo typo brejeiro
Tem uo Valle o '(Brasileiro*

Da bclla Ru ,í>.v Ki:ci.amii 1
¦ i- -***<*a e- ¦*!_"> *»)~—¦
EM pcniimarias, a casa mais popular
Pcrtur.tariaa Nunca — V. S. Prahcisc

«a «i ti o ¦¦¦
Casa Muxiz — guarde
13 — *í facíl <lo reter, —
j)k nóvemdro. Saberá
Brcvo Ò (Hi- isso vem n -s

Pingos Oaspinps
r-nlre jogadores :

IV uiiui tnassaúa ofía <1cíí!>*:r.içriO da
p:]icía *.lc permittir o jogo si depois úas
5 horas da tarde.

Dc certo ; ycéo menos duas vezes por
stiiiana o clíefo devia permittir v.:\\_\ matí-
tteosinha*

Os cambistas dc tiieatr-?. além tle
presos qti_ndò apanhados cru tentativa, de
vender bilhete?, serão pesadamente mui-
ÍSlJÒS.

T? quê fará. a policia dessas mulias ?
Vae iúsíit.iii- .'.::i-..i caixa especial para

ti ' "ObfaVMêír- prctcfcção aos jogadores...
dcza!:s2Jcs.^' '

•' ,Dcliberc>:t o - prefeito q:ic, de ora cm
V.ranír, -os esquifes conduzidos á..cabeça
co carregadores sejam cobertos com c.-.pas
dc oleado, Aa forma rcctangular, desfar-
ç*.u ío asíim o ob|cçto qv.e cobrem.

JÇaturãlmeate pam que o pnblíco pense
que são... berço».

Cj-rauo & C,

Os rumaicos íToecupan. Ilirsovu
Bucarcsi, 10 — (A. H.) — i-Tiii

cpiiiáuinicadò official annuncia,,que
tropas rumaicas reoccuparani

Os búlgaros rceunhi na região
do Stviiniii

Londres. 10 — (A. A.) -- Xo Slru-
ma novos suecessos dos "inglezts são
anuunciatlos, tendo as tropas que opc-
ram nesse sector obrigado os búlgaros
a grandes e precipitados recuos, dei-
xando e".i ruão dos
prisioneiros validos.

Os russos dominam 11 situação no
norto ila fronteira da

lliiiiinnia
Londres, 10 -- (A. A.) — O "Dai-

ly-CIironicle" publica .uma nota do seu
correspondente na frenle oriénlal, di-
zendo que 03: russos dominaram com-
pletatiicnlò imitu extensão de mais de
setenta milhas ao norlc da fronteira da
Humania, prendendo num circulo dc
ferro o exercilo do gcnçral Eallçchlinyii
que sc acha em critica situação.

Uni encontro entro búlgaros o
rumaicos

Londres, 10 — (A, A.) — Nas pro-
xiniidades de Kalafol, Pequena Valac-
chia, houve uni encontro dc tropas de
infnteria rumáicá e búlgara, cabendo
aquella a yicíofia da luta.

Faltam pornictiorcs da acção.

Has iiüls italo-austriacas

Varias noticias

AS OPERAÇÕES XO OATtSO TftM
sioo rmcirnicADAs pelo

MAO 'lEMPO.

Te.JiinT, 10,(A. II.) — O '.'.'liiiio com-
municado official annuncia que as tro-
pas italianas encontraram no Carso ou-
tra bateria inimiga eom ires obuzeiros
de 150 e grande quantidade de muni-
ções de gtterra.

O numero <le peças de artilheria ul-
timaiceritc tomadas ao inimigo eleva-
se. desta fôrma; a vinte.

Tem havido intermitteiitcs aeções dc
artilheria em toda a linha de frente.

A obtenção desta inflexão, segundo
cálculos moderados, custou a perda
para os inimigos de (íoo.000 homens, o
que significa 2.000 homens por cada

I kilòinélvo quadrado. O terreno ficou
llirsòvá! I transformado em um deserto, 'O ini-

migo até agora ainda não conseguiu a
conquista de 1'trroniie nem a de Ba-
páiunc.
. O contraste cnlrc o numero dc per-
das e os resultados obtidos explica a
razão pela qual a ''Ehtcutc" hoje
nega .".s intenções originárias que tinha
ao atacar, e afíiriiia que não projecta-
va romper as nossas linhas, -mas sim-

atacaii-tos alguns, .desmente deter as Iropas allemãs na
frente occidenlul, - -

Eis aqui o que representa o exilo da
offetisiva do Soiiime, empreliendida
com recursos do mundo inteiro e as
maiores esperanças. A primeira gran-
dc accommetlida de -julho excedeu á
expectativa elos alleniãcs quanto ao ,po-
der c a persistência do inimigo. Esta
investida, .porém, fracassou, devido á
incoinpartvel defesa das tropas alie-
mas, de modo que os assaltantes, der-
rotados, abandonaram a intenção de
romper as nossas linhas, para abrir
uma passagem cm determinada dire-
cVi0- ...

Em agoslo o inimigo passou a a.lo-
ptar a tactica, rão methodica, de pres-
são geral contra toda a irente. Esla
tactica, conio erá natural, trouxe ape-
nas vantagens isoladas, Em setembro
a tactica foi radicalmente mudada,' O
inimigo, mediante um atigine-nto insu-
peravcl de forças de impulsão, obteve
1:111 importante ganho «lc terreno, resu-
miiiilo então nisso a sua primitiva in-
lenção de romper a nossa frente. Xes
ta altura o adversário dirigiu -todos os
seus esforços contra o vértice do tri-
angulo. Deu-se então a divisão da ba-
talha geral cm duas batalhas sep.-.ra-
radas. Xa batalha meridional, ferida na
região de Biaches c Vcrmandovillcrs,
depois de ter fracassado a idéa de abrir
passagem em grande extensão através
das nossas linhas, o inimigo .pude an-
notar algum ganho de terreno no sc-
ctor de Berny c Chaulnes, em conse-
queticia de poderosas accoimiiettidas lo-
caes. listes ganhos, entretanto, não pu-
deram ser estendidos, devido ás duras
perdas sofíridas pelos 'atacante;

No sector scplcntrionál, o peso de
uma investida combinada conseguiu cs-

consideravelmente o triângulo(tenderO mio tempo tem prejudicado iiutito.-| ejenquisíadó, pela tomada de Gúeüdè
operações. court e de Coniblcs, durante as bati-'

O caracter da inter-
venção dos alliadós na

Grécia
Londres, 10 (A. __ \  vn .„ «•«.

sr. Asquitli, tratou mais uma vez do
lh?nC,r0 £F«-«têr_-"*l« .'..terven r0 dosalliadós iiaGrecia, "onde elles entraramnao como invasores, mas como gárárí -'lorcs da sua' independência.''

cia ,b.l''i,^Sf|"i,h, ev,ocou' Tm"la « Ore*'cia ,le hoje a lembrança da glorio"*»l-rcçia antiga, e passou em sêgmMexaminar as intrigas da propaganda ai-
,™Lf|l,e ,S0 osí?rw P*'lM «W-Sir osneutros sobre as intenções dos álliádos.

vo1mI-110,u ^".«offanienté que, quandovoltar a paz, nada haverá de uni- cs.scncial para os álliádos que estabelecero manter as melhores economias coiii aanações neutras.
Mostrou cm seguida as imitei, tenta,uvas lcitas pelos aillcmãcs para fazeremsurgir divergências entre 03 alliadós.Miramos» *¦- diste 10 ministro — poi-uma causa communi. Os interesses do.iamados sao os nossos c os nossos inter.esser, sao.'os seus."
O sr. Asquith disse que não se podetalar da paz separadamente e declarou,sc por fun convencido, do que a lutaexigira o emprego de todos os recurso»da Inglaterra."E a paz, — terminou o chefe do ga.binctc — somente será feita quando ellagarantir a segurança da Eurotia c o livrefuturo do mundo."

•As perdas que a esquadra ingleza
tem soffrido ató hojo

Berlim, 10 (T. O.) — O torpedea-mento de um pequeno cruzadar britanni.
ço por um submarino allemão, cm írcnl.ia costa da Irlanda, elevou as perdas in-
glezas cm couraçados c cruzadores aãoi.roo toneladas. Esle numero nãoinchic as perdas inglezas cm cruzadoresauxiliarcs, subinariiips, deslro-ers, to'-
peilciros e navios patrulha.

Baseando-se cm dados, que se tinham110 principio da guerra, a marinha de
guerra britânica já perdeu 14 por ccnliidos seus couraçados, 30 dor cenlo doicruzadores blindados e 14 por cenlo do2
cruzadores protegidos.; . 

'. 
.

As forças navaes allemãs já destrui,
ram trinta e nove navios de guerra iii»
glezcs, com üin total de 4.(1,soo tone-la-
das. 

. Vé-se mais claramente; ó.'-valor desta,
perdas, lendo cm vista que, no principioda guerra, a marinha de guerra f-.inceza
representava 407 mil toneladas e a hiari-
nha italiana ,1,15 mil.

Além dislo, a marinha dc guerra br:-
taunica' perdeu 50 torpedeiros 

"cora

71.500 toneladas c 76 stiliniarinos.
listes luuncros s'e referem somente ás

perdas conhecidas com toda a certeza*.

Os alliadós vão .pediudo e a
Grécia vae cedeiulo . .

Roma, 10 (A. .II,).-, A "Tribuna''
publica um lelcg.rammrj d.e Alhenas an.
niuiciaiido que 03 ministros da "Etilen-
te" entregaram ao chefe'do' ministério
unia nota collectiva pedindo .10 governo
grego a enlrcga de toda a artilheria e
munições que possam ser utilizadas pe.
los iropas vcni.zelistás que estão comba-
tendo conlra os búlgaros.

Presume-se que ante o pedido dos ai-
liados o presidente do conselho pedirá
demissão.

lhas de 25 e 27 de setembro. Ò fini
visado por esle inaudito esforço, isto
6, a ruptura estratégica tle nossas li-
ilhas 110 vértice do triângulo, não foi,
porém, obtido. Do niesmo modo, os in-
sujieraveis esforços íranco-briiannicrjs
durante a batalha de . outubro, fracas-
saram por fim ante a forca de resis.
Iciieia allemã, que, seni duvida, n'u<
gmentou enbrmemeiite " desde as iued:.
das tomadas em setembro. ¦

,0 resultado da batalha elo Sominc,
pódc, pois, ser resumido pe/a fôrma se-
guinte: O inimigo não conseguiu rom-
per as linhas allemãs nem esmagar as
forças germânica.;, o que, a ter-se dado,
teria exigi-lo o cncurtáivícnto da nossa
frenle Occidental. O inimigo nem se-
quer obteve o propósito de deter 1:1.1
aitinierò sufficienle dé tropas allemãs
na frente Occidental, no intuito dejiiii-
pedir uma grande operação allemã. em
outro ihcátrd de guerra.

A admixistpaç.-.o do Correio de. Ma-
nhã, assim como todos os sc-113 agentes
e viajantes, acceita assignaturas para
» revista portugucza O Kosario, uma
das mais bem feitas publicações calho-
licas editadas em Portugal. Anuo fiSnoo

¦ « m_w-m__m
A Recebedoria do Dislriclo Federa]

arrecadou, do d:.t 1 do corrente, alé
hontem a quantia de 848 :yo7Í67.(.

Km egual .periodo do anno passado a
renda importou cn 792 :95S$d55.

 .ar «¦ » m
Irish-Stew
guayana,- * «i r*

Xc_ Uéstaurant Paris —
Optimo tra»amcnto. Uru-

O ministro do Interior,' por aeto dc
honlcm, nomeou o dr. Orris Soares
pára «inspeccionar o T-ycèu Parahybàno,
cm substituição do dr. Tcdro Eugênio
Soares, e reconduziu o sr. Carmo .Mar-
secano no logar-le. adjunto da cadeira
de violino do Instituto Xacional de
Musica. »a » 1 > mm'
ROUPAS brancas — Sortimento sem er^ial

Casa Manchcatcr — Gonçalves Dias 5.
i«i»lti

O prefeito por aclos >ie honlcm dis-
pensou, .1 pedido; o dr. João Gonçalves
Eopcs, auxiliar, da Inspectoria Saiiita-
ria do Commercio do I.-ile etc, do io-

gar que exercia em commissão de dire-
ctor do 'Matadouro de .Santa Cruz, sen-
do nomeado para sübstHiiil-o o dr. José
Lopes Fontes";
"AlViIf*AS—O que 11.1 de mrllior c clerran-
:e—Casa Manchester — Gonçalves Dias 5,—¦ 1» ar» » ¦

¦Ainda a propósito ilr.s ajudas dc custo
pagas aos funecionarios postaes c;uc fo-
ram nomeados para administradores d*ã
Correios em differentes Estados: as aju-
das de cusloque elles receberam; segun-
do informações que temos presentes,
foram no toial correspondentes a trei
mezes de vencimentos.

Fica assim completada a explicação
que hontem demos c quo se não foi
pcrfeila.dcve-se isso a qt*c as próprias
pessoas que nos escreveram, se esqtic-
ecram de dizer que haviam recebido tres
rriezes e não uni de ajuda de custo.
Pj,_:„ O Rcili-.irant ainda é íemprejraiic preterido. Saião chie. Menu
cscolliido — Uru^iayaria, 41.

Rcasstuniii hontem o exercício do seu
cargo o dr. Didimo dá Veiga Fiiho,
procurador geral ít Fazenda Publica, ¦

Hotel Globo T dos ^-^ -*
-^»w^v> Augmcntou-para i.(n,

d sei inuncro do quartos. Diária C$ e th
Quartos 3? e 4$ooo,

O sr. Pandiá CaCloger.is designou o
sub-director tia Recebedoria do Distri-
cio Federal Leopoldo Tasso Brigido
para examinar a escripturaçãp das lc-
trs do Thesouro.

¦« » il « «u
VESTIDOS. CHAPÉUS. ESPARTILHOS

I.l.NUÜS li NOVOS MODELOS
Casa Xnscimento. 167, Ouvidos;

O ministro do Interior, respondendo,
ao oííicro do juiz federal, do listado do
Paraná,, declarou que a lo-cal onde so
reunirá a Junta de revisão, deve ser a
sede do juiz federal.

 m » _, » .
E' "chie" calçar no — Ahrnnrinf!?107, assembléa «orunnosg

0 ministro .'.a Viação consultou o
Tribunal de Co:ila=, sobre se pôde ser
aberto o crédito extraordinário, de ....
2,;i :67o$234 para pagamento de jttfOf
devidos á Companhia Estrada de Ferr*
de Santa Catharina»

_ 

•~»*fc 
¦'-.:- .__£'¦
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CORREIO BA MANHA — Sabbado, 11 de Novembro de 1916

Intercâmbio comiíier-
ciai do Brasil

Contra os que exploram

•Sabe-se já quanto o Brasil com-
prou dé mercadorias estrangeiras, e
(Itvatito exportou, nos tres primeiros
trimestres do anno corrente.

•A datar dc abril, o mez de setem-
bro, ultimo do trimestre, foi o unais
fraco sob o -ponto dc vista da im-
portação. De faeto, as mercadorias
importadas nos primeiros quatro me-
zes oscilaram entre 2.337.000 libras
em janeiro e 2.«21.000 cm abril.
Dcpoi-i, nos quatro mezes seRitintes,
começou novamente a declinar o va-
•lor das compras 110 estrangeiro, o
qual, sendo de 3.854.000 libras cm
inarço, desceu para 3.505.000 cm
agosto e já cm setembro cl'le K_
apenas de 3.109.000 libras. Não é
intuito sònsivcl a dif-f crença para
iiheiios, -mas cm todo o caso é grande,
considerada a situação actual. Ji'
possível que os ultimos tres mezes
accüsciti maior importação, c é mies-
«no natural qtte assim sitccèda, por-
ijtic o commercio procurará augnien-
tár os seus slocks até final d,o anno
corrente; afim de evitar a immedia-
ta acção dos aggravámeiitps de im-
postos, que já -foram votados pela
Caniara dos Deputados, e nue o
iierão também peio Senado, onde o
sr. Bulhões desenvolverá e comple-
tara as intenções do sr. Pandiá Ca-_
logèras.

¦Portanto, deve-se esnerar que o
anno commercia'1 internacional . -se
encerre um pouco mais lisongeira-
mente de que se está descntuindo,
relativamente ás importações.

Ilim tod.o o caso, 1103 primeiros
«ove mezes de 1016, o total das mer-
cáiloriás importadas attingc 
aS;328.000 libras, contra 21.022.000
ént 1915. -

As exportações dos nossos produ-
cios continuam inuito animadoras.
Tendo sido nos primeiros nove mc-
zes dc 1914, no total de 34.671.000
libra-s, subiu para _..;'.t34'i'.-ooo em
1915 c para 38.459.000 cm 1916.

Balanceando as i-mportações com
ns exportações, resulta o saldo íavo-
ravel de 10.131.000 libras.

¦IA Directoria dé Estatística Com-
.niercial, que publicou os dados esta-
•tistieds a que nos referimos, teve de
fazer alterações nos mappa-s referen-
lc? aos primeiros nove mezes do
anno actual, porque j'á muito tardia-
nnente foram recebidas facturas dos
consulados de Nova York c de Li-
verpool, cuj-as .remessas se achavam
cm atrazo. As facturas recebidas á
ultima hora representam a importai!-
cia dc SS4.Ü00 libras, verba bastante
valiosa -para deixar de ser incluída
nos respectivos quadros. Por isso a
cl.irectofia, não podendo emendar
cerca de dois. mil exemplares dos
aimppas já distribuídos, limitou-se ,a
.rciii.etter á imprensa as erratas, que
nós já incluiiuo.s, nas notas com que
estamos trabalhando.

O saldo de 10.131.000 librís é,
pois, nm saldo positivo c, como sc
vê, bastante valioso, embora inferior
<.-m 3.58S.000 libras ao saldo verifi-
cado -nos primeiros sete mezes de
1915 i

Temos que louvar a solicitude da
Directoria da Estatística Commer-
ciai, porque •melhorou os quadros re-
lativos á nossa exportação, incluindo
itcllcs, destacadamente, artigos que
dantes appareciam em globo no total
das mercadorias vendidas para o es-
trangeiro. O Correio da Manhã ti-
nha pedido essa descriminação, pelo
menos na parte referente ás carnes
congeladas, e com prazer verifica-
anos que a Estatística menciona não
«ómente esse artigo, más ainda a
cera de carnaúba, as frutas de mesa,
í,s madeiras, o mancanez e o ouro
nativo, além dos artigos que. sempre
figuraram nos .mappas anteriores.

Vejamos qual foi a exportação
desses novos artigos:

A carne congelada, do que em
19.15 forani exportadas 3.35S tonela-

forani em 1916 (primeiros -nove

o jornalismo
—

O sr. Maurício dé Lacerda pronuncia,
na Câmara, vehemente discurso

das,
mezes), vendidas para o exterior
26.302 toneladas, .representando cm
moeda nacional: 2.356 contos cm
1915 e 21.5(14 cm 191b. Os preços
médios, por ktlò; foram dc 702 réis
110 iiiiho findo, e de &o no corrente.

iA cora de carnaúba é um dos arti-
fios que dão boa renda comniercial.
No i|iiiiit|iiennio de 1912 a iç-i6, nos
primeiros nove mezes dc ctuhi anno,
a exportação foi:
iKm .191- 2.451 toneladas

1913 3---7
1.114. .... 2.626 '

"' 1915 1-.)'.|
1916 3.400 

"'

A eslas quantidades corresponde-
ram os seguintes valores, em moeda
nacional:
iT-.-in kj'i-2 4'.3t3 contos" 1913 5.499 "" 1914 4-4''5 "" 1015 (1.920" 1916 6.20.. "

t\s frutas de mesa •taiwbem liou-
ram a nossa exportação. E' esla a
primeira vez que citas figuram- -nas
.mappas mensaes da Estatística Cnm-,
.nu!ci.il, c, como -se vae ver, brilham
ahi com sensível destaque, A impor-
tação íoi nos tilli-hios cinco annos:

Coutos
/Umas Toneladas dc réis
1912. ..... 37.969 8.356
!913  -'4-750 4'. 21.3
t-ji-l  4.1-46d 9.8oS
líji,.  3-. 102 6.608
1916  3-'.766 9.356

(As liiadeiras aceusam muito sensi-
vel progresso na exportação, Deve-
titos dizer que esse progresso ainda
¦mais se accentuará d'ora avante,
pt-las grandes compras de dormente*.
para estradas de ferro, .ic-iias 110
.llrasil, c destinadas aos paizes da
Europa, principalmente para os que
estão etn guerra, e que têm dc refa-
zer ou ile ampliar os seus serviços
íérrò-viarios. -A exportação, tt...
quinqüenmo, íoi a seguinte;

Contos
de réis

Ili;.196
1.318
1.10S
•-•.380
4-959

expor-

No expediente, hontem, da sessão da
Caniara, o sr. Maurício de Lacerda oc-
cupou a tribuna, para tratar do incidente
provocado na sessão da véspera pelo
discurso do sr. Joacjuim Osório.

O deputado fluminense foi ouvido
silenciosamente por todos os deputados
presentes, no momento, á sessão, o que
causou singular e applausível attenção.

O sr. Maurício de Lacerda d.z que
deu na sessão anterior tm. aparte ao
"brilhante morteiro parlamentar" que e

sr. Joaquim Ozorio;' 'deputado pelo
Kio Grande do Sul. a'propósito da
campanha, endeusada, pelo snobismo de
alguns poelas e-de outros que, sem pro-
fissão conhecida, usufruem .das' verbas

ciadas-do-'fhesouro Nacional; m-sse
aparte, dc meridiana clareza; djcnirou
que tal ..campanha. co-iio. .ts'avá.síiid-j
nioiida, .se fiie afigurava -lima jialnaça-
d.i, f.cando bem eridenu* que tal dc-
iluminação se applicaya apenas -ao _mo--tnn-rto com'que se btu:a i Iludir o-Dra-
sil, nas ,.a.ianifesta(.õr.-s liystericus e es-
pectaculosas de. um' patriotismo .-.ciai-
voco. „ '.. . - ';.'..-_-.'.'¦> ¦¦"*.-" ,vParcceu-lhc que a própria «lareza do
aparte deixaria á'vontade' os-ciuc-qui-
zc-ssni! cónimcntar.. envenenar .on rela-
liar, scnipreno sentido da -.luè disse sua
tx., nunca, poréni,'.-se présjánão á uma
perfídia. • -.'.. '.', '' -.'" .' •'

No aprirte,-dizia.qttc.'av'campanha de
uni sr. Olavo de-Tal. troxejador de cs-
trellas e caçador de "riças 

pedras e ou-
•trás coisas quc.alnuiedám preciosidades,
era, nada mais, nada menos, uma pa-
lhaçada. e que, cm logar de se dar a
esse c outros especuladores, explorado-
res, vivedores, comedorep e pensionistas
secretos do Estado o direito de sc apre-
sentarem como porta-bandeiras de uma
geração, que toda se.manifesta dispôs-
ta quando 6 necessário o duro sncriíi-
cio das armas, deviam ser repellidas sc-
nielhantes figuras de proa, que detur-
pani, desvirtuam, maculam, desviam dc
scu interesse e objectivo uni movimento
que precisa ser honesto c são.

foi, aliás, o orador ainda mais cx-
plicito, convidando o sr. Joaquim Oso-
rio, a. em logar de applaudir a acção
verbal de poelas pederastas, acção que
cm nada pode influenciar uma geração
varonil e impulsionar o sagrado pátrio-
tismo, foi perfeitamente explicito, con-
vtdando o deputado Osório...

O sr. Osório interrompe o orador,
pedindo que não seja pronunciado seu
nome em um discurso cm que se revê-
lou a falta dc compostura do represen-
tante fluminense.

O sr. Maurício dc Lacerda retruca
que o nome dc seu collega não é tão
alto que não possa ser pronunciado no
discurso de um outro deputado que,•se não tem na Câmara o mesmo
estrondo vocal do representante rio-
grandense, tem ao menos demonstra-
do sinceridade e coragem, que se não
encontram entre os cònièssiònacs e cn-
tre os que sempre sc rojam aos pés
dos governos.

O sr. Joaquim Osório pondera ain-
da que cumpre salvar, ao menos, o de-
coro da Caniara.

O sr. Maurício de Lacerda diz que
sabe como ha de tratar aos homens pu-
Micos, sendo que, entre os çme o. ata-
cam, muitos ha que nem seriam dignos
de eslar 110 vcstibulo de uma Casa de
Corrccção; c, respondendo ao aparte,
afíinua que o decoro da Cantara sc
uão compromctte pela linguagem da
verdade, sim pela mentira, cultivada
como uma religião pelos. que delia vi-
vem e á sua sombra vicejam, o que só
pódc trazer para o paiz a mais dolorosa
das conseqüências, talvez dentro cm
breve o entregando, indefeso, ao d.omi-
nio dos mais possantes. E assim ju'ga
ler respondido ao aparte, que qualifica
dc descortez, do cortez deputado pelo
Rio Grande do Sul.

O que o 'trouxe á tribuna foi o ac-
cenluar que a palhaçada a que sc refe-
riu é a da intervenção ele elementos
que jamais tiveram sinceridade, , mas
que simplesmente, numa febre dc imita-
ção do exemplo épico dc um DWniiun-
zio, c cm sc- aproveitando da tendência
da moda, entre a mocidade, cie procurar
o serviço das armas, buscam, numa epo-
ca de difficcis cavações, cm que o The-
souro se assemelha a uma rocha secca
c estéril, conseguir com que pagar os
brodios com mulheres fáceis, emquaii-
lo não conduzem á fallencia confeita-
rias dé amigos...

Queria dizer qtie a campanha, como
está sendo feila, não póele ser aponta-
da á juventude como flammnla a sc-
guir nem acre':'a que -a mocidade bra-
sileira esteja tão podre que se deixe
l.-tiiar por timoneiros alugados, c-.-.tcit-
(lendo, sim, qtte os jovens brasileiros
foram servir debaixo da bandeira sob
o impulso da emoção universal do mo-
mento, nunca chamados por uma voz
suspeita c mercenária.

Para derrocar essa ficção de qtte te-
nha sido o incitamento do poeta o que
haja conduzido a mocidade . aos quar-
teis, basta recordar oue, muito antes
d'sso, houve o movimento referente ás
linhas de tiro, de que o Tiro Kio Brail-
co, do Paraná, é magnífico, cxèmulo;
basta citar, ainda, a maneira brilhun-
le por que sc apresentaram 05 volunla-
rios -paulistas. Faz assim justiça, á gera-
ção a ente pertence c dc que é guarda
avançada nn Concrcso, assegurando
qitc ella foi prestar serviço militar,
conduzida pela consciência de scu de-
ver c dc sua responsabilidade para com
a Pátria, não arrastada por um poeta,
que sc esqueceu ele sua lyra para se
transformar no bardo dos quartéis.

O aparle, dado, como já assignaloit,
cm lermos absolutamente claros, sev-
viu para que, 110 "Paiz;', um jorna-
lista, que sc assigna " Siinão de Xan-
lua". mas que s. cx. acha se deveria
chamai- "Sinião ela Manta';', tomando
esta ultima expressão na accepção qiic
tem entre os roceiros, quando, nas.tro-
«3 ou barganhas tle cavallos, dizem
que algum "passou a. mania", isto é,
roubou o ouíro, um jornalista, repete,
ladrão conhecido, do mesmo modo oue
c tini estclliònatario da opinião, fizesse

Censura injusta m

o orador pondera que «cm podia dei.
xar de ser assim) diz que ella foi
interompida por uin aparte infeliz do
representante fluminense, e que este,
quando envergava a farda de atirador
— onde aliás, ha equivoco, pois que o
orador foi soldado e não atirador -7-
sempre se antepunha a qualquer offi-
ciai general que via, e, a vinte passos
de distancia, fazia respeitosa contiucu-
cia, maxiinc quando sc approximava o
então ministro da Guerra, depois pre-
sidente da Republica.

Ora, o fado é que o orador, em-
quanto foi voluntário, uma única vez
viu o marechal, então ministro da
Guerra, passando de automóvel, ao ir
embarcar para a Europa; fez, c certo,
como mandava a disciplina, a devida
continência, ao que s. ex. respondeu
com affectuoso adeus, deixando dc
corresponder á continência, dc modo
que, se censura, ínilitarmcntc, coubesse
no caso, seria ao Marechal e não ao
soldado, o qual, aliás, se fazia a con-
lincncia á distancia do official gene
ral era porque assim determinavam os
regulamentos.

Pois bem, voltando ao jornalista çm
questão, dirá que esse... José do Tc-
lhado da imprensa... c não quer apph-
car esta denominação para não ma-
cular ate certo ponto a tradição Ae
José dc Telhado... eniíim, o sr. Fra
Diavolo, o sr. Mussolino, o sr. corre-
ligionario dos Condes de Monte Cluis-
to que aspiram a governos... melhor
que tudo — o sr. Simão da Manta,
que tanto sc apresentou como grande
combatente contra as salvações, tem
cm scu activo o seguinte episódio:

Levantou-se cm certa oceasião a can-
didattira do sr. marechal Mcnna Bar-
reto ú presidência do Rio Grande lo
Sul; Simão da Manta, pelo "Paiz ,
trovejava ¦ contra os " salvadores : o
sr. Seabra era o bombardeador, os srs.
Rego Barros, Dantas Barreto, Franco
Rabello, regulos ou pretendentes a tal;
mas Simão da Manta, porque lhe pa-
recesse que o então presidente da Re-
publica estava mais ou monos incit-
nado aquella candidatura, desejou pres-
íar seus serviços ao chefe do Estado
c ao candidato, e mandou fazer a este,
por intermédio dc illustre deputado,
o òffèrechncnto do aluguel do 'Paiz- ,
ponderando que aquillo era um dread-
noughl e cpic o presidente da Republica
não poderia levar a bom termo n sai
intenlo se não contasse com a artilhe-
ria daquellc órgão da imprensa.

Ignora o orador como o marechal
Meíina Barreto recebeu a proposta,
julga que não lhe deu attenção maior.
Falando, cm todo caso, incidentemente,
ao presidente da Republica, o sr. ma-
rcdial Hermes respondeu sirnplestncn-
te • " ao portuguez nem um vintém . .'Simão da Manta, depois deste mci-
dente continuou, é claro, suas hostilt-
dades aos salvadores do sul do norte
c do centro. Quanto á lição dc pátrio-
tismo que Simão da Manta pretende
dar .1 uni deputado brasileiro, elle, um
emigrado portuguez que mesmo entre
a colônia portugueza não goza dos
melhores foros, o orador nao a recebe.
Não a deixa para seus creados, pois
que são tão bons brasileiros quanto
elle, e, aliando portuguezes, como o
jardineiro, são honrados. Só a pode
deixar aos cães dc sua casa,: porque
estes estão acostumados a conhecer os
larápios saltcadorcs de muros...

A esle propósito entretanto dtra que
aquelle que lhe pretende dar lições dc
patriotismo é o incsmó que na questão
da prata foi ao palácio do Cattcte
procurar o marechal presidente — o
orador faz a affirmàção do fado sobre
a sua honra pessoal — c dizer que, sc
o contrato não fosse cumprido, a Al-
lcinãrihã mandaria, uma nota diploma-
tica ao governo brasileiro.

E' patente que semelhante batoteiro.
salteador, ladravaz, cynico c descarado
indivíduo, adjectivos que de certo nçni
vão arripiar os raros pcllos de Simão
da Manta, não esti cm condições de in-
dicar aos brasileiros como devem ser-
vir o seu paiz.

Tem o orador um projecto a apre-
espoitderá

ESPOLIADORl... FOR NAO SER
ESPOLIADO . ...ji-

O Correio da Manhã, importante or-.
gão da imprensa fluminense, cm sua
edição de-19 do mez próximo findo,
sob a fé dc conimunicação que lhe foi
enviada da cidade dc Ihéos, faz graves
censuras á Junta de Fazenda neste fls?
tado, porque "concedeu a Bemo Be-
rillo dc Oliveira,'que itcii/iliiii bens ili
possue, o aforaraento provisório y_1*|
todos os terrenos de marinhas do pc**'
daquella cidade, com desprezo dos fiíj»
teslos apresentados por diversos fito-
prietarios e foreiros* que disputavahv; a.
preferencia garaatida;T_)or lei "em rela-,.
ção ás testadas-de suas' proprie.dade)|.

Deste transumpto, da comntua\Ça!
transladado textualmente da folha,
rioca, se evidencia, a toda á ÍUst/íjÇi
informação do Correio da Manliã,
ministrada pelos próprios interessados."
inconsciente ou maliciosamente desvia-
dos do culto á verdade dos factos.

Cam effeito a verdade foi grossei-
ranicnte- falseada no ponto de af-íir-i
mar-sc que o aforaraento provisório,
concedido a Bento Berillo é dc terre-
nos dc marinhas.

E' falsissimol Os terrenos concedi-
dos .por aforamento ao- coronel Bento
Berillo, de quem se diz que nenhuns
bens ali possue, quando é elle um dos
maiores accionistas da Estrada de Fer-
ro de Uhéos a Conquista, ò mais va-,
lioso factor do progresso que vae os.
tentando a zona já servida pela parte-
cm trafego daquella Estrada, devida
principalmente á iniciativa ousada, ao
espirito cmprehendedor, á actividade
intclligcntc e indefessa de Bento Beril-
lo, só couiprehcnde os terrenos artifi--
cialmente accrcscidos aos dc marinhas,
pelo trabalho do foreiro que os cou-
qtiisloit ao mar com obras de aterro,
executadas nas condições rigorosas ein
que o permittc o art. 13" do Reg. nu-
mero 447, de 19 de maio de 1S46. •:

De fe!to os seus trabalhos forain!
executados nas condições ' únicas
que taes obras escapam, á prohibiçáep
imperativa, formulada,'. cm principio, tfc
citado art. 13, do Rcg. citado. f

Taes condições, são:
i°, licença da Caniara Municipal;:.':-,.
2a, licença da Capitania elo 'Porto. .."
Ora, tuna e outra, sabemos da me-

Ihor fonte, obteve o coronel B.cnto. Bç7
rillo, antes de dar começo aos seus tra-
balhos. '•''--.. •-' l-.-?

ft reforma do systema
tarifário do

'serviço feleprjonico
A maidr grita que se tem .levan-
do^çontra a pro|ectada reforma do
t{\ç,o tcjcphqgiíôj parte indubitaycl-

^énlcV-doí assignàntes das zonas Cen-
irà/âè Norte, cnjas despesas deviam
ipríoníar aotualm'ejnto a duzentos c des
mií^rêis «m .virtude da -tarifa, mas

fc.t.á 
ganànçlfísa Companhia Tcle-

úfa pagam, muitos, a cento e se-
tenttí.tiiicô mil réis) preço só possive/
j|_uajjdô o cambio estiver a 15 dinheiros
gfor':míl réis, o quo não suecede desde
que rebentou a guerra actual e a
Caixa de Conversão cerrou portas ás
fransacções.
•1 Os assigtí&ntcs das outras zonas ou
rklam-sc ou. por meio de publicações
feitas, manifestam) sua satisfação
pelos benefícios que lhes tocarão com
a reforma.

Já discutimos esse caso das tarifas
e cremos havel-p feito com clareza
bastante, ficando provada a vantagem
das tarifas proporcionaes para o ser-

fico.
| A tarifa proporcional adoplada pa-
tia a cobrança- do serviço telcplionico
do comniercio em geral, basca-sc 110
principio equitativo do pagamento en\
proporção ao serviço prestado.

¦As taxas proporcionaes favorecem
os pequenos consumidores c abrem as
portas, por isso, a grande numero
delles. augmentaiulo assim o desen-
volvimento do serviço telcplionico.

Com o systema actual. tanto paga
d'pequeno como o grande consumi-

ein. -dor, desde que residam ambos na
'ijfcsma zona. O industrial, o capitalis-
ta, -o grande negociante, cujas trans-
acçá_#»Wiiontam/ a-- dezenas de contos
diariamente, pagam o mesmo que o
pequeno consumidor;.'

Af > tabeliã . proporcional dc base
fixa suggcrida pela ¦ Companhia Te-

despesa para os 2.100 telcphonemas
nos 300 dias úteis do anno:

Taxa fixa  „ 1505000
1.000 telcphonemas. «¦-*"-.".-. —
1.001 a 1.500. ...,...., 5o$ooo
1.501 a 2.000. . :.; , .. , .K . 45$ooo
2.001 a 2.100. ,_.,».„,.. 8$uoo

Total. * T * 11 253$ooo

Duzentos c cincoenta c tres mil réis
ou uma diffcrença sobre os preços
actuacs de quarenta a tres mil réis.

lcpliotííca''' preferiu o dr. Sampaio
, Çorrêti, c adoptott o Club de Enge-

A da Caniara Municipal, hoje Conse-.. nharia. em suas conclusões, a tabeliã
lho, por terem s:d'o os serviços executa'-'- proporcional différcncial que visa fa-

vorécer o maior consumidor.
' Foi a idéa vencedora, consagrada

f.lió parecer daí Commissão de Justiça
do Conselho- Municipal.

Por ella paga o commerctantc esta-
bclecido. em qualquer zona:

dos cm virttUe dc contrato com cí;se
poder local, visando a- cbnstfucção de
um oács dc saneamento.

A da Capitania do Porto —"depois
de feitos os devidos exames" que ha-
bilita-naiii essa autoridade .marítima '.á

attestar que as obras "não prejudicavam
o eslavo do Porto, ou rios ou estabeie-
cimentos nacionaes dc marinha e gucr-
ia c os logradouros públicos." " '; 

;
Têm porventura os proprietários dc"

terras lim-troplics com as marinhas di-
reito ao aforamento desses acerescidios?

Têm os proprietários foreiros o direi-
to de levar, por accessão, o scu doini-.
nio útil aos mesmos accrcscidos?

— Jamais houve qucnl lhes reoonhe-
cesse tal direito mesmo cm caso de.
accessão natural o menos ainda sendo o
acerescimo feito por frálbálliq 'de outrcin,
devidamente autorizado pelos poderes
competentes.

! A doutrina corrente -é esta: " Dcmar-
cados os terrenos de marinha e entre-
gttes ao gozo.dos cmphy.teu-tas, a linha
que os separa da praia não se desloca,-'
se as águas do mar sc afastarem desco-
brindo novas faixas dc terras. Não se
<i,á, cm tal caso, accessão cm favor dos
foreiros, aos quaes é prohibido fazer-
obra 110 terreno que natural ou arlifi-
cialmente sc formar para o lado. do mar
ou do rio navegável, c: delles sc utili-
zar com cxclutsão de outras pcqsoas-
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sentar, com o que responderá a aggres- .
são de que foi alvo, .projecto segundo o j con;o se tivessem o domínio ul.il.
qual ,só .poderá ,,sei- redador-chefe^dc. Bw.-,iaequ_.i Thcoria Ceral do Dir. Civ.

.. j paragrapho 43 in fine. 1. de Freitas—
a ; Cónsolid. — notas ao paragrapho. 2" doleiro nato ou naturalizado, c, por 1

tro lado, tendo o orador cm vista a
lição do ultimo estado dc sitio, uma vez
investido o cidadão dessas funeções dc
director da opinião, go::ará de imimitu-
dades proporcionaes aquellas que tem
os membros do Congresso, para que fl-
quem Intangíveis, ás perseguições do
poder. . 

'
IV, como se vê, um .projecto alia-

mente liberal. O que o orador quer eI
que os brasileiros façam a política, dc-
cidani dos interesses nacionaes. sem, a I
intervenção sempre chibinmente naciq--elo perni-
ciosos ao .paiz.
severa repressão

Na .publicação .. -,
Manta diz que não ha um so dos r.;i-1

art. $2 — Ribas — Dir. Civ. II, tit.- IV
paragrapho 12 — Lafaj-ettò — Direito
das Coisas paragrapho i.\7, not.- 15. Ro-
drígo Octavio — Dom. da União e dos
Estudos, pags. 32-33. Carvalho dc Men-
donça — Direito (Revista), vol. 07,
pags. 148 a 203.

Róstabclcc dos os factos c firmados
os princípios do nosso Direito positivo,
nada mais fácil do que reduzir aos cf-

meras bolhas ele sabão as in-

.. í
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nal dc elementos que lem ... ,,---. ,
merecedores da mais 1 feitos ei

terrógações com que o Correio da Ma-
que alliide Sinião da I ,(/,[7 .,_.___ q,Mm. fulminar o afora-

í_ I mcnlo ao mui distineto coronel Bcnlo

cavar a vida, depois dessa palhaçada, Bcr-llo, de terreno que este -pelo seu
procedimento'e expressão (_uc o jorna-1 (rribalho, legalmente autorizado, fez
lista alitribuc ao representante
nciise

Ilu mi-

nãi) ehanioujã deixou -provado que
ile palhaçada o serviço mililav cm que-
sião; quanto ao cavar

na verdadeira xplo-

Annbs Tanclctdps
jt-.i.-  n.4-'o
1913 - n-733
joi-1  to.340
19:5  no.207
mio  62.95.0

.Ue todos os produetos que
iáiriòs, é o niaticanez o e|tte attingc,
•no anno corrente, proporções extra-1
Ordinárias, nunca dantes observadas. I
FtVdé-se ajuizar do. que dizemos]
çieios seguintes algarismos:

cm torno llctlc
ração. . ,Como sc verificada própria publica-
ção no " Diário do Congresso", que o
oríidor cila, a única significação que
podia ter o aparte é aquella ciue acaba
de desenvolver. "Simão da Manta'',
entretanto, falando na oração do depu-
tndo pelo Kio Grande do Sul, q-.ie de-
clara ter sido ioda de bom senso (e

vida, traduz
apenas uma obsessão dc Simão da Man-
ta, 11» sua qualidade de ncgoc.sta, tram-
noliueiro, associado dc advogados a-ltui-
nistrativos c advogado administrativo
por conta própria, dc quanta galtuiagetn
esteja ao alcance ele suas inibas.

Ii.' dc lastimar nue o jornal onde
brilhou Quintino Bòcáytivr. tenha ido
parar ás mãos dcsle caçador dc nego-
cios, como o que lhe st-rve dc parceiro,
presentemente, dc caçador dc esmerai-
elas sc converteu cm caçador de moe-
elas.¦Entende, diz mais uma vez. que e
.preciso acabar com a intervenção de
interessados cm fazerem da .propaganda
cio serviço militar um grande negocio
ipai-a o scu suslcnto c para suas farras.
Xinguem é mais do que o orador fa-
voravcl ao serviço militar obrigatório;
vae apresentar projecto neste, sentido e,
se semelhante projecto fôr taxado dc
inconstitucional, será mais uma. razão
para que aífirme que a Constituição, a
elle se oppondo, não -  ''' '''•"-
tir.

A média dos chamíulos Icléphotiicos
no iRio de Janeiro, pela estatística or-
ganizáda pelo dr. Miranda Ribeiro, é
de 11,4, cm 24 horas.

Em 300 dias uteis seriam feitas, pois,
3.420 chamadas, que dariam a seguinte
despesa :
Taxa fixa  150S0CO
1.000 telcphonemas. . » . ,., —
i.oot a 1.500
1.501 a 2.000.
2.001 a 2.500.
2.501 a 3.000.
3.001 a 3.420.

Total.

digna de subsis

Toneladas
Só.77u
S4.000

. 157-230
. 194-8/t

401.510
do ouro nativo, -
fora que não exi

Contos
de réis

1.931
1.569
3.8SS
6.304

23.182

Annos
1912
1913
1914
0915
¦j o 16

IA exportação
que lem melhor
tisse, — íoi já no anno corrente dc
3.16II kilos, representando o valor
total dc 7.221 contos.

.Feita a referencia, devida aos arti-
«os que pela primeira vez figuram
nos 

'quadros 
que consultámos, diga-l

mios alguma coisa dos outros,, que
¦são ordinariamente os que mais in-
rfltiehi na expansão da nossa eco-
rioinia. .'",

O algodão continua para-lyj.tdo.
iÀpcnas 162 toneladas forain expor-
tadas, ".10 valor de 329 contos, e du-
rante os tite/cs do janeiro a setem-
bro.

O assucar figura ja com 20.223
tonekdâs, a qtte correspondem i(>.334
contos.

A borracha aceusa o valor tle
a.1.031 contos, correspondentes ,1
33.123 tonelada?. A alta dos preço;
«' a qY.éda dos câmbios explicam este
bello movimento commercial.

As rendas do cacáo attmgiram a

31.269 toneladas, um pouco menos
do que cm 1915, mas 'inuito mais do
que tios outros tres annos no quin
qticnnio. Em moeda nacional, essa
exportação representou 37-47- cou-
tos.

Do café, as exportações declina-
ram. em virtude dos obstáculos le-
vantados -elo governo inglcz a essa
nossa exportação. Etn i0'5 ojxpor-
tantos ii.'i66 saceas: unas cm 1916
a exportação não íoi além dc 8.931.
Em compensação, cm moeda nacio-
nal, o valor do café exportado foi
¦ntu-ito .maior: 393-747^ contos cm
1915 c 397-447 cm 1916.

..V exportação dos couros continua
atigmentada, tendo sido 110 anno cor-
rente, até setembro, de 33.065 tone-
la.las, valendo 52.104 contos.

Figura na estatística o fumo com
19.455 toneladas no anno corrente,
no valor de 27.791 contos.

'O mato exportado attingin a
55.924 toneladas. 110 valor de 27.806
contos.

'Os preços dos artigos brasileiros
estão todos em alta, o que é singu-
h nnente animador para a -nossa la-
voiira.

Podemos ainda hoje concluir que
a situação econômica Jo Brasil, pelo
que diz respeito ao intercâmbio com-
mcraal, é melhor do que se poderia
esperar, dadas as condições genes.
Oxalá que o mesmo se pudesse dizer
tia situação financeira... sempre
tratada pelos governos tão de ras-
tros. tão miseravelmente...

«¦ < rp « _M

So V. lvv\ fôi- visitai- os dc-
uositos ilo venda dc moveis

ici-ii oecasino de verificai- como
são gviiclosos e práticos os
seus ostylos, como é perfeito
o seu nctibíimcntò e como são
bons ns condições ile _ui_.ii-
íi monto é preço. íi
(iOXÇALVES DIAS 71
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accresccr ás marinhas, que ahi ficam
intaplias aos foreiros titulados ou, sc
•ainda não aforados, ao alcance das -pre-
fcrcriçias dos proprietários linde-iros átc
a linha determinada pela preiatnar ms-,-
dia, atiles d'o cicçrcscriiiciitp conseguido'
pelos trabalhos do mesmo coronel.

Eis ahi cabalmente, respondida a pri-
meira pergunta.

A segunda: "Podia a Junta de Fazcn-
da fazer aquclle aforamento?'' Sem a
menór duvida, porquanto não sendo pelo
âforainoiito concedido allingido direito
adquirido dc quem quer cpic seja, nem
mesmo simples espectativa dc direito,
como o já ficou demonstrado, a pessoa
a quem foi concedido o aforamento
tisfez todas ns exigências impostas
direito administrativo,' que nolando-stf
dc mais a ¦mais, ninguém podia licita-
mente prcfetil-o 110 aforamento única-
mente dc acerescidos ás marinhas por
effeito dc scu trabalho;

A terceira pergunta: "Pode o uiitils-
tro da Fazenda sanccional-o (o afora ...
intuito), saltando por cima de direitos imprescindíveis

gitinios*"

5Ó$ooo
45$ooo
40$ooo
35S000
aa$5-'o

340?5-1o

nto sar
às pettl

Trcsciitos e quarenta mil qttiíihcn-
tos c vinte réis.

Café Globo — Chocohíc, honlions
fino.í c fantasia <ie c!io-

colate, sô de Blieriug & C", r. 7 Sei. loj.

DB SANTIAGO DO CHILE

A posse dn ilha dn Dnsclion
Santiago, ;o — (A. A.) — Causou

seiü-eição aqui, a notícia de que a Kran-
ça sustentará os scu? direitos á posse
da ilha chilena ela Paschoa, por ha-
vcl-a arrematado judicialmente, com-
prattdo-a a um t;il John Urand,

tm g- <» **> pw" ¦

ÂS MISSAS OE HOJE
Rezãtn-se as seguintes, por alma dc:
d. Aurora Sintz, tis o hora;, nr,

egreja dc S. Francisco de Paula:
Antônio Izidoro Updrigues dc Cas-

tro. ás S horas, na egreja elo Sagrado
Coração dc Mari.t:

Joãn Lopes d:i Silva, ás o i|j horas.
na egreja da Lanípadüsa;

Jcronymo José ela Silva Guimarães,
ás 9 i;2 horas, na egreja de Santa

Júnior
Kita;

Antônio Joaquim da Moita
ás 9 horas, na Candelária:

d. Rosa Antoinctte tle Souza Cnrdo
so, ás 9 horas, na nia;riz de S. José,

Pode, somente? não! deve fazel-o por-
que não s.iha "por cima dc direitos
legítimos porque, 110 caso, sc'i tem direito
o coronel Bento Berillo; porquanto con-
ceder a outros aforaincntos dc aceresci-
dos ás marinhas, resultantes dc trabalhos
daquellc, realizados com a devida auto-.
rização, mediante despesas dc somma
avultada de numerário, fora o mesmo
que enriquecer injustamente com jactu-
ra sua cs outros, candidatos a desfruta,
rem, ã gagosa, os proventos do trabalho
alheio.

E agora attenda o Correio da Manhã:
é somente dc uma meia duzia de ccimli-
efíitoí dessa laia que partem 

"os clamo-
res" piiarisaicos, que outro intuito não
tiveram senão o dc explorar a bôa fc do
contemporâneo' carioca.

Restabelecida a verdade dos factos,
comprovada 110 processo dc aforamento
ora cxistenle na directoria do Palvimo-
nio, departamento do ministério da Fa-
zenda, e conhecidas as disposições do
nosso Direito Civil c Administrativo aos
mesmos factos nppiicaveis, impõe-se pc-
lo scu critério de legalidade acertev c
justiça o procedimento (Ia Junta dc Fa-
zcnd: neste Estado, que não ba coma
desmerecer da s.-.ncção do honrado sr;
ministro respectivo.

(Do Diário da Bahia, dc 5 dc n.-.vem-
bro de içiif).

¦iioo> 1 in ¦

•A différeriça sobre o que paga
actualmente o commercianfc cstabcle-
cido na zona central da cidade, con-
servados todos os abusos seria de
rniío c trinta mil quinhentos c vinte
réis aiinitacsi

Mas, a média de ir,4 ligações em
24 horas só se cffecüva actualmente
cni virtude dos abusos a qtte hos té-
mos frequentes vezes referido.

Se forem todos cortados impiedo-
samente; se o apparelho telcplionico
só servir para casos absolutamente

naturalmente desce-
rá essa n .édia a 7 communicaçães dia-
nas que é a dc. Nova York, cujas
transacções commcrçiaes não podem
ser por fôrma alguma comparadas ás
do Rio de Janeiro.'

Ti nesse caso teríamos a seguinte

Eis a quanto montaria o extraordi-
uario, o arruinador excesso dc despe-
sa com o novo systema tarifário que
vae beneficiar ás outras zonas todas
da cidade, os assignàntes da parte
central \, Quarenta c tres mil réis !

Só a differença entre o que paga
essa zona c a que se lhe segue imnrc-
diatamente é. com as mesmas tarifas
actuaes, de cento c quittse mil réis !

Com a 4a zona a differença í do do-
bra, ista é. um negociante estabeleci-
cio ua 4* zona paga tanto hoje como
dois seus collegas estabelecidos no
centro da cidade, quatrocentos c vinte
mil réis.

-Sobre essas reclamações exteriori-
zadas na representação do Centro dc
Commercio c Industria c Associação
Commercial recebemos liontcm a sc-
guinte carta :

"Rio, 1—ir—916 —' S. redactor.
.Saudações.
Tenho acompanhado com vivo in-

teresse a campanha que sc agita pre-
sentemente a propósito da renovação
do contrato para o serviço dc telcpho-
nes c por isso que sou assignante mc
julgo também com o direito de emittir
opinião.

Pcrmitta-inc, sr. redactor, que des-
de logo manifeste a estranheza que
me causa a attitude insólita da Asso-
ciação Cortvnercial. querendo impe-

dii que a maioria dos assignàntes,
prejudicados com a actual tabeliã, ve-
nha a ficar subordinados aos interes-
ses restrictos do alto commercio, já cnm
forte e extremamente beneficiado.

A Associação Commercial encara o
interesse commercial, tendo cm vis-
ta os grandes cstabclecirriientos situa-
dos no centro da cidade, onde o lar-
g3 movimento commercial dá mar;
gem a maiores operações c deixa dc
lado, de modo desolador, não só o
interesse do commercio localizado cm
outras zonas, comp, c principalmente,
o dos particulares que constituem a
maioria dos assignàntes.

Deante do conflicto dc interesses dc
uns e outros, lembraria á Light o
alvitre da consulta por escripto aos
assignàntes para que estes dissessem
da conveniência ou inconveniência' da
prbjectada reforma.

. Só assim poder-se-ia conhecer <t opi-
irão dos mais directamente interes-
sados, excluída assim a daquclles que
assignam listas dc protesto mas que
abusam, do apparelho telcplionico do
collega e visinlio... c por obeqttio...

Estou certo dc que o plebiscito que
lembro viria demonstrar a plausibili-
¦dade da reforma projectada com van-
titgcm para os assignàntes... — Um
assignante particular."

.'Não ha necessidade de provocar
esse plebiscito; ao encontro do dese-
jo do nosso missivista têm vindo os
moradores das zonas hoje oneradas
com pagamentos excessivos en. dccla-
rações amplamente publicadas, de
applauso a uma reforma que elles
acham vantajosa e justa.

Não são listas de auoiiymos, desti-
nadas a figuração; dcllas constam
commerciantes, proprietários, indus-
triaes, proftssiqnacs, em,fim, pessoas
de todas as classes sociaes que não se
deixaram levar pela propaganda fei-
ta contra a bandalheira, a tratanlada
cm projecto.

Essa collisão dos interesses entre
os moradores- da zona central e das
zonas mais distantes da cidade era
inevitável desde que para beneficio
de uns era preciso gravar, se bem que
de modo insignificante, como mostra-
mos acima, a despesa dos outros.

Mas não está o -simples bom senso
indicando que não pódc a mais vas-
ta área da cidade, a mais povoada, a
que tende sempre a dcscnvolvcr-se
mais c mais, ficar jungida a um con-
trato de disposições absurdas que a
onera com preços formidáveis, por
um serviço cuja necessidade impõe-se
dia a dia. c isso só porque o eom
mercio mais rico. que dispõe dc mais
recursos, recusa-se a soffrer uma
aggravaçao de despesas dc quarenta
c tres mil réis ãnntiacs ?

Estamos certos de que nem um dos
signatários da representação feita em
nome do commercio ao Conselho Niw-
nicipal analysou detidamente o proje-
cto de reforma e ponderou as razões
que aqui ficam, expostas, pois, sc tal
fizesse,' não se impressionaria com
uma campanha injustificável, que não
resine aos mais singelos argumentos.

(Do Imparcial, de 10).

PELA MARINHA MBRCANTB

As emendas do sr.Eloy de Sou-
za sobre â cabotagem e o

arrendamento do porto
O sr. Eloy de Souza submetteu á

apreciação dos seus collegas da com-
missão dè Commercio e Industria do
Senado, que as subscreveram, diversas
emendas ao orçamento da Fazenda so-
bre a navegação de cabotagem, deveu-
do ellas ser opportunamcnte entregues
á commissão dc Finanças.

Como se trate de matéria importan-
tissima, tendo o senador Eloy de Sou-
za dado ao assumpto o brilho da. sua
intelligencia e competência, pedimos
ao illustre representante do Rio Gran-
dc do Norte uma cópia do scu traba-
lho. para o divulgarmos, abrindo a dis-
cussão dos interessados sobre o pro-
blcina que elle focaliza e _>rpcura re-
solver.

Eis as emendas:"Os serviços de navegação intcrcsta-
diial; seu material, cstaçOcs ou agencias,
tperações dc carga c descarga nao estao
sujeitos a giracsquer ônus, imiwstos ou
scilos, estaduaes ou muniçipaes.

— .Kiaim lÍ9cntos -elo emoloimcuitos os
«ícsrraclios dos navios nacionaes emprega-
dos na navegação interestadual ou interna-
cional, c bem assim os despachos das mer-
cadorias que transpgrtarcin, cobrados quer
pelas repartições federaes, quer pelos con-
selados.

Os despachos de qualquer natureza
dco navios nacionaes empregados no tra-
fico interestadual serão feitos no porto do
inicio da viagem c validos .por viagem rc-
dr.nda.

O desembaraço dcssc9 navios , pelas
Alfândegas ou iksaa dc Relidas scri fei-
tJ mediante apresentação da lista de, car*
ga c duplicata dos respectivos conhecimen-
tos. independentemente das guias dc expor-
tação que forem exigidas dos carregadores.

Aos navios nacionaes empregados na
navegação interestadual uão são appbca.
itis penas por diffcrenças encontradas na
lista dc carga, salvo tratando-se de mer-
cadorias em transito ainda sujeitas ao pa-
Kcmeuto dc direitos. Os navios nacionaes,
cai serviço dc navegação interestadual, uão
e.tão sujeitos a formalidade da carta « de
visita da saude publica para poderem par-
tir 011 comniiinicar com ta terra, salvo
iltiando procedentes de |mrtos officialinen-
te declarados susjieitos.

Os navios nacionaes que nas costas
e rios do' paiz fiierem o transporte de
passageiros, são obrigados a ter u bordo
uni medico c pliarmacia de urgência.

Ficam isentos desta obrigação os na-
vios que entre o porto dc partida « o por-
t:, de destino ultimo não tenham escalas
i.-iicrmcdiarias com percurso maior dc viu-
te e quatro horas.

Os navios nacionaes procedentes de
portos nacionaes independem da visita da
Alfândega para desembarque dos passagei-
ros c descarpra das mercadorias, serviços
esses que podem ser iniciados a qua.quer
hora. .

Fica abolida para o mesmo effeito a
visita da policia marítima, a menos que
fcm motivo de ordem pilblica determine
¦essa providencia, caso era qui q. mesma
policia notificará o coniniandantc 110 acto
dc fundear o navio.

Ii' livre a praticagem para todos os
navios nacionaes; os que delia se servirem
porem, panarão taxas na liasc dc uma quota
fixa dc cincoenta mil réis por navio e dc
outra, variável em funeção elas "cantas re-
eebidas ou entregues no porto, não excc-
drudo de com réis por tonelada, até ao
máximo de duas mil toneladas.

Os armadores estrangeiros que fize-
rem serviço de navegução -entre portos do
Hiasil c do exterior, tambcm servidos por
linhas nacionaes, quando ailoptarcm regi-
anens e combinações de rebate dc frete

a condição de embarques exclusivos
em seus navios sem exceptuarem os na-
vios cm serviço das empresas nacionaes,
íicaiu sujeitos ao pagamento em dobro
r.os .portos da Hepub iea de todas as ta-
xas e impostos a <we forem obrigados c
«assadas as regalias de paquetes ou quaes-
•quer outros favores concedidos pelo go*
verno federal.

O governo entrará em oceordo com
as emprosas dc navegação que gosarem
de favores •alfandegários, para o fim dc
obter epie patjucin integralmente os direi-
tos dovidos pelos matervies c mercado*
rias importados p^ra applicação c consu-
1110 de suas frotas.

A titiulo dc compensação, a essas em-
prosas será abonada «ma subvenção cor-
respondente aos direitos que deviam ter
sido annualincnle pagos de accordo com o
média apurada no ultimo tricnnio. Esta
subvenção aiigmcnta-rá ou diminuirá na
proporção da tonelagcm accrcscida ou des-
falcada c será paga trimestralmente'.

A's empresas que se organizarem, c
cm. troca dos mesmos ônus que .gravam
os presentemente favorecidas por isenções
de direitos alfandegários, serão abonadas
subvenções proporcionaes ás tonclagens
das respectivas frotas, calculadas taes sub*
venções pclaà 

' das empresas actuaes na
conformidade daquella média c com sub-
orolriaçãò no 

'mesmo critério de augmento
du -diminuição.

Fica o governo autorizado a abrir,
em qtialquor tempo, os créditos accessa*
rios para occorrèr ao pagamento dns sul)-
venções a que por esla forma, esteja obri-
gado. •' v

Os armadores, que fizerem construir
ou adquirirem lio estrangeiro, navios de
mais cc 1.500 toneladas dc deslocamento,
terão direito ao premio tle vinte e cinco
mil réis por tonelada. Os navios adt|ui.
ridos por compra, para que deem direito
ao premio, não deverão ter mais dc ein-
co annos dc construídos, ficando subcn-
tcndilo que, quer uns, quer outros, não
poderão mudar de bandeira ou ser arren-
dados para-jexptoração fura .dot paiz. du*
rante dez annos, sem a prévia restitui-
ção integral do premio. Este premio será
pago uma fez -ultimada a naciónalisãção
do navio.

Ao numero n tio art. CS, elo orça-
mente. (Ia fazenda, accrcscenlc-sc: "alem
destes -premios, terão,os construetores ou
anindotes a restituição dc todos os im-
postos [alfandegários que gravem o mate-
rial dc: procedência estrangeira empregado
na coiiütrucção". ¦ •

Ao arrendamento dos portos do pníz,
deverá preceder sempre a exploração ad-
ministra li v,a dc ijfm liicnnio pelo menos,
como base do rfe-*jmcu -rjuc deva "ser 

pre*
ferido pelo governo, Alem • da idoneidade
exigida, quando frcícrielo- o arrendamento,
serão impostas aos concorrentes e aos ser*
víços, as mesma*.' condições do nacionali-
sação estabcfeçieláà -para a cáholagem.
Qualquer que.-éejd o regimen preferido, ns
taxas estabelecidas-. pára- os' navios nacio-
nacs terão o abatimento de 50 Dj" sobre
as que onerarem-a navegação/estrangeira.

Os navios cargueiros classificados no"Lloyd Ueigister" no "llurtau Veritas"
e 110 "Bristh Cc.rporciu.6ri'',' não e?tão su-
jeitos ás vistorias determinadas nas leis
e regulamentos vigentes, salvo no-s casos
dc n-varia no scu casco ou macliinas, ou
ainda em virtude dc procedimento judi-
ciai decretado por autoridade competente.
O* navios cargueiros não classificados nas
referidas sociedades e todus os dc pas?a-
gciros deverão ser vistoriados nhnunlmcti-
te pela fôrma rircscripta na legislação rc*
spectiva".

CARNES VERDES
MATAJJOUKO DK SA.VTA viiviForam abatidos no Matadouro daSanta Cruz para o consumo desta capi-tal S47. rezes. 91 porcos, 23 carneiros

e 43 vitcllos, sendo: de Durisch & C,15 rezes; de Cândido E. dc Melo, 55rezes, 5 porcos c 3 carneiros; de Ar-
thur Mendes & C, 66 rezes; dc I.ima
& Filhos, 34 rezes, 12 porcos c 7 vi-tellos; de Francisco Vieira Goulart 59rezes, 32 porcos e-33 vitellos; de loão
Pimcnla de Abreu, 18 rezes; dc 

'Oli-
veira Irmãos & C, 113 rezes e 21 por-cos; da Cooperativa dos Rctãlhistãs, 1.
rezes; dc Poríillhó & C, 34 rezes; deAugusto Maria da Motta. 26 rezes «
20 carneiros; de Basilio Tavares, 7 re-
zes e 13 vitellos; de Fernandes & Mar-
condes, 17 porcos; de F. P. dc Oli-
veira & C, 36 rezes; de Edgard de
Azevedo, 35 rezes; dc Alexandre Vii.o-
rito Sobrinho, 4 porcos, c dc Sobreira
& C, 36 rezes.

Foram rejeitados: 14 rezes ç i|8,
4 porcos e 5 vitellos.

RNTRKPOSTO l»E S. DIOGO --»
Vigoraram 03 seguintes preços: re-

zes, de S700 a $760; porcos, i$2oo;
carneiros, i$Soo; ç vitellos, de $900
i I$000.

MATADOURO DA PENHA —
Neste matadouro foram abatidas hon-
tem iS rezes.

A TORRE EIFFEL
97-OUVIDUR-99

Preços do alguns ardi-
gos da secção do allaiata-
ria:
Ternos do casaca

com íori-o de se-
dai

Ternos de smoking
eom forro de se-
da. ...:..

Ternos de fraque.
Ternos de juquetão

preto, azul ou nc
«*ôr

Ternos de casem!-
ra a couieçur de

1800

160$
130$

110$
6ü$|

Os vestuários para meninos, da TOiíKF, ETFFEI/, dos-
nfinni toda a coni-ietencin pela excellente rqutillilnilc do seus
tecidos, elegância e perfeito acabamento.

j*at**joWtfraBOW 3KB

VISTA-SE ilEMI Çoinm-o um ter-
nn na moda por -158 ou 50!?, II.
Pi-iigimyiutr- 1-15. CASA PARTS I

IMPRENSA PAULISTA

O anniversario ilo "Diário

Popular"
-Festeja hoje mais um anno dc bri-

lhantc c .proveitosa carreira na arena
jornalística do grande Estado vizinho,
o Diário Popular, jornal de grande cir-
colação.

— ¦ wna ir» a3ofr-*j> EWo-oi .¦¦ - ¦¦¦ r«w

"São Lourenço" — Cigarros po-
pulares de fumo

O anniversario do rei da Itália
A Itália commcmora hoje a data an-

adversaria do nascimento de scu sobe-
rano, o rei Victor üminanitcl.

O grande paiz, tio qual nos unem tan.
los laços ele interesses c amizade, tem
na pessoa de Victor Emmanucl uni dos
seus mais illustres filhos. Estadista de
alio descortino politico, o governo elo
actual soberano que se impoz á -admira-
çfio universal, tem. sido fecundo em be.
neficios para o paiz.

Ainda agora nessa terrível luta que
ensangüenta o velho continente europco,
o rei Victor Emmanucl seguiu, a noli-
tica que mais consultava aos interesses
nacionaes. .

Ao coinmcn.dador Lttigi Mercatelll.
minlsto da Itália junto ao nosso gover.
no," ã honrada c laboriosa colônia il;..
liana, apresentamos as nossas mais si.it-
ecras homenagens por esta data de hoje,
lão graia ao scu coração dc natriotas.

I .;¦ « 8 ¦» —
Apresentou-se hontem, ás altas auto-

ridades ela Armada, trinr ter terminado
a licença cm cujo gozo sc achava, o
capitão dc corveta pharmaceutico Fia-
vio Nelson.

r__&«V

*íio Novo, para 200 réis, com valioso-
brindes — LOPES SA' & C.

nom Café. Chneolnto e Moinlions
— Sc'> 110 MOINHO DE OCK0.

<mm.'tsa-^-<£i>-»>VU*m~ ¦¦  —

Beber. . . todos licbem, nins so
liebe bem quem bebe

Sobre assumptos que dizem respeito,
ús -obras do porto do Itio Grande do
Sul. c á companhia arrendatária, do
mesmo porto, estiveram, hontem, cm
conferência com o ministro ela Viação

representantes daquella Estrada, 110
CASCATIXHAI Scaado e na Câmara.

O ministro da Fazenda, confirmando
a decisão recorrida, negou provimento
ao recurso "ex-ôfficio", interposto pelo
direclor da Rccebcdoria do Districto
Federal, do seu acto que julgou impro-
ccdcutc o auto de infrac.fto do regula-
mento dos impostos dc consumo lavra-
do contra Cretcnier & 'Manheim.

—«*oTfl r» *"__B> 9 tm ¦
Rcb.cr. . . totlos bebem, mas só

bebo bem quem bobe
CASCATIXHA

A perda de forças 011 eiifrnqHC.
cimento dos nervos í- o citrnctcíis-
tico distineto de muitas dns sérias
desordens nervosas, que podem
ser causadas por c.ei-tas moléstias,
cònstlpaçõcs, influencias emocio-
limites, excesso de trabalhos pliy-
sk-os 011 moiitncs, vários excessos
e muitas outras causas t-xcitan-
tes. Freqüentemente os primeiros
sj-mptoiiias são : uma vaga dôr de
cabeça, vertigens e fraqueza mus-
cular. O melhor methodo de ti-n-
tnitiento o restaurar a nutrição
dos nervos é com as Pílulas ISosu-
das do Dr. Williams, o Grande

1 Tônico para o Sangue e Kçi-vos.

OS VOLUNTÁRIOS PAULISTAS
CARTA ABERTA"Ão "CORREIO

DA MANHA"
"Sr. redactor. — Com o termino das ma»Muras, retiramo-nos para S. Paulo.
Amcvcuoo o insiaute da partida sontimo-nos fezarosos nor termos que deixar c*seconvívio amável ile que levamos tao cratasc uinpagavcis recoriiãfües
Ao escrevermos csias linhas rápidas, aocorrer -oa pcniia, apruveiuutUo um curió ócio

ua vicia atanosa da casêrna; temos o intuitode. darmos unia turma um pouco mais ma-icnal a gratidão que ja expressamos, dc vi-va voz, a disúncta ofttcialiuaüc dos i° c a"regimentos -dc iuiaiitcria, que nos -dispeu-
sou. lamas gentilezas c bom trato.

^ao sabemos como acraüccer ao extno. sr.
general lano Kamos as palavras elogiosas cbenevolentes com que se expressem n nossorespeito, dcsstpiti-.do- essa iiuvein de liostui-daue que, envolvendo o voluntariado em ge.respeito, dissipanuo essa nuvem dc hostili-hdade aggrayada cino o incidente nlúiimo daMogy tias Ci-uzes, elevado á altas propor-çoes, com o acerescimo dc calutunias despre.zivcis.

Aproveitando o ensejo, sr. redactor, onui
vimos desmentir a baixeza oue nos foi attri-
Oiucla, cujas deploráveis conscojigncias mo--acs todp9 nos, voluntários paulistas, sof-iremos calados, supiiando a nossa iiuligna-
:ao, para hoje, findas as manobras, desmas-caranuos os intuitos mercenários ele um bo-
tçqumciro, que se quiz aproveitai da ocea-
siao.

O publico poderá fazer idéa do que seja
i afflucncia de centenas de rapazes, de et-
tetnago vazio, u mn kiosque do taniatüio de
um cacifro, onde se vendeiam oguas gazo-zits e "santlwicltea" dc queijo e salame. O
principio dc atropelo, oue 110 momento do
desembarque» se délli devido á anciã do caelaum chegar primeiro ao micro-botcuuiir., afún
dc que se não esgotasse o scu sortimeu-
to, foi naturalissinio. Para avalial-o. basta
apenas tuna pequena idéa do boa vontade o
crilorio. Foi quebrada, com a confusão,
uma garrafa de "cognac". paga immediaia-
mente por um official, cujo nome não dc-
clinainos para não tirarmos, com o alarde, o
brilho á sua louvável acção. .

E' possível nesmo que tivéssemos tomba-
do mais algumas vazilhas de qualquer cigua
assucarnda, com rotulo pomposo de Vinho elo
Porto; porem, s- tal sc deu, o pseudo pre-
juízo foi plenamente coberto nola exorbitan-
cia dos preços das bebidas e comestíveis. IJ
quem prova que tivéssemos sitio, os volitn-
tarios. os autores de taos coisas f Não nos
devemos esquecer da presença -lc muitos
paisanos no local onde se deu a ameaça dc
atropelo. Sim, porque não passou de amea-
ça O atropelo, a desordem, foi evitada pe-Ios distinetos officiaes auc nos acompanha-
ram da capital do nosso Estado ao Rio de
Janeiro, os quaes não vinham dormindo 110
trem, como alcivosameute declarou o bote-
quinoiro: vinham attctitos e — o que iá é
alguma coisa — inaiitendo a ordem entre
quasi trezentos rapazes, cm geral descoulie-
cidos um do outro.

Não houve, portanto, ossalto, nem tam-
pouco prejuízo de um conto do réis. Quem
sabe sc o boicquim valia a metade dessa
quantia ?

O que houve foi, na declaração do -Te-
sade". um pouco dc má fé e intuitos que
ir.iuríparcccin da reclamação,..

Kse homem chegou ,1 dizer oue subtraímos
dinheiro ela gaveta do seu neeocio. Como
essa affirmàção vem cuja de lodo. nos a
deixamos sem exame afim de não manchar-
mos as mãos, as nossas crhninaoas mãos...

Entretanto, vejamos ; o cxmo. 8r. ge-
neral .Lino Ramos, entrevistado pela im-
-prensa, manifestou-sc o respeito dos vo-
luntarios dc S. Paulo de um modo que
inuito nos lisonjcia; outras altas patentes
do Exercito e toda a ofticiallãade foram
unaJiimcs cm dÍ7er bem do nosso procedi-
incito ; os próprios jornaes, a principio
illttdidos com as invcncioniccs Propaladas
pelo botcciuineiro de tMogy, -Bpplaudiram
o modo natural ipor que nos_ houvemoa
aqui; não houve um sú distúrbio em n_uc-uni voluntário paulista tomasse parte e
nií-so jirccuramos apenas ve'ar pcln nome
de brasileiros, sem preoccupaçües dc bair*
rismo.

Assim sendo, será possível que esses ra-
pazes commcttcssem a acção tão negra, n
tão triste, dc um assalto daquella ordem ?
O publica o dirá. O intgrt) sr. ministro
da Guerra também o avaliar-i.

Nós estamos tranqnillos.

Quando saimos dc S. Paulo, sr. rcila-
ctor, vinliamoa -na espectativa — porquo
não o.dizer? — de encontrar nos quartéis
o bacillo pernicioso da indisciplina, com
todos os males que el'a implica. Não ti-
nlmmos culpa cm fazer tal juizo. Pensa-
vnmos de accordo com o que corre, pelas
ckisses civis, a respeito do nosso Ivxcrci-
to. Surpresa bcmdiln I Desillusfio que
conforta! A caswna dc hoje c a realiza-
ejir) tio grande ideal da ordem c da anora-
lidado. J.onge eslá aquclle tempo cm quo
ella era so'apada c apodrecida .pelo alcoolis-
mo. pcln jogo c pela pederastia.

A má impressão que causava a classe
armada daquella epoca era tão forte quo
falsamente perdura em aiossos dias. Ksnc*
ramos que cm breve esse juizo iniíiuita»
mtntc errôneo sc dcsfíiça.

Povo brasileiro 1 A vossa mocidade aca-
ba ele sentir o contpcto ela caserna c dclle
só tirou resultados benéficos levando, ao
sütjrrsrtse ipara o (Jabcrnaculo do lar, a
mais bc'la impressão, o mais justo conceito
sol rc a sceuronça da Pátria — o Exercito.

Povo .brasileiro I Tendes por emquanto
um diminuto Kxercito, porém nior.-iltsado.
composto dc homens sem vícios, bravos ,
aptos. Uai exercito irrisório na quantida,
dc,.porem inegualavcl ira qualidade.

IV Incxprtmivc! o nosso agradecimento,
a nossa gratidão, á oficialidade do 10 fl-J> icgimcntos de infanteria pela bondade
nuc sempre demonstrou .para comnosco, «
nt-los seus ingentes esforços no intuito tle
nos dar a instrucção militar sufficiente*arn nuc possimcs fazer uma pequena idéa
da vida Iraballiosn, obscura e mal recom-
pensada -Jos nossr.s soldados: os mesmos
sentimentos dc- gratidão para om os sar.
Bentos, sub-classe distineta que cnnobrece.
o K-íercito ; e, finalmente, um obrigado
siuircii.. ás praças todas, pclr.s lições dti
patriotismo que tlcll.11 rcce-liciuoi. ouvindo
tle seus próprios lábios, narrativas simp'c.i
t- suli'itiics da guerra dc Canudos — onda
sc destaca a pessoa syinpalhlca do cani-
lão. Medeiros Pontes, cxcnr-lo dc inorali-
elede c justiça — e da campanha Inglória
do Çontcálndo — cm que realça a firjina
heróica do maior Tertuliano Potjguara,
nrotot_-pi d.i valor militar. ' 

'
l''in nome -dos voluntários paulistas —

Ribeiro Couto, da .-," companhia do 1" ba.
ta.hao. —• Rio dc Janeiro, 10 .le novembro
de '.9:0.

Oi" .Icitciilc machiti!sta Ismael Dias
Braga obteve 60 dias do licença parrttratamento do sua saude onde- lheconvier.

O ediud de concorrência para o ser-
viço de transporte dc malas c coüecta
dc correspondências, de iC ele outubro
p. findo, publicado no Diário Official,
devido a incorrccçeles, foi declarado sem
effeito sendo substituído pelo que será
publicado 110 Diário Official dos dias
10, 14, 18, 22 « 25 do torrente.

O orçamento da Marinha
Estiveram honlem, longamente, con-

ferenciando com.o ministro da Mari-
nha, "o seu gabinete, o senador Lyra
Tavares c dei.alado Octavio Mangai.ei-
ra, relatores do orçamento da Marinha
no Sc-r-ado e Camr-.ra dos Deputados.

Essa conferência versou ainda -sobre
03 estudos -que estão sendo feitos ácer-
ca do mesmo orçamento, afim de que cs
pareceres de ambos os relatores não
apresentem divergências ao fazer-se a
votação do mesmo orçamento no Se-
cado.

As comniemorações do dia 15
na Bahia

Bahia, o — (Do correspondente) -*
Reina grande eiithusiastno tias rodas
militares pela fôrma por que será com-
memorada a data da proclama ;ão da
Republica.

Haverá parada militar, na qual for-
marão cerca dc 13.000 homens,

A 'Associação dos Escoteiros prouto-ve tambcm commetnoraçüo.
Haverá missa solenne campal rc

parque (Duque dc Caxias, sendo offir.
ciante o arcebispo.

-ir-Trací-íiais aV^^rSÍtfS* i^tí^ír-"*'.^'^:- ?;-^t." ¦^--,'*".--"-y:*:-'"''--" ILEGÍVEL 1
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08 ORÇAMENTOS NO SENADO
A commissão de Finanças assigna o parecer

sobre o orçamento da Viação
¦Sob ,t presidência «ío sr. Victorino

Monteiro e com a presença dossrs. Tono
Luiz Mvcs, Leopoldo de Bulhões, Bue-
mo tle -Paiva, Alfredo lillis, Jouo I.yraj
Ôírieo Coelho o A. Guanabara, esteve
Oioritcm ireúnildá a commissão, <lc Finan-
.•ás do Senado, cm continuação dos seus
triílialhos orçamentários.

O sr. Toão Luiz apresentou o seu pa-
.-•cer sobre o prçameoto; ds^Via.aoj:
sbbrc as cni>nto QÚ.é $? f«m» P™'

O Sllll-

trabalho

SCtilCS. . . ,
Unanimemente a commissm»

que uni¦crevett,
Nesse parecer,

SSSg c iSue, o rclalor fc, -profun-

ria" considerações de, ordem gera sol ire

ti situação 'Jo ¦paiz. dizendo aue «uo ba-
cou o descrer, como desanimar, . como
ul in ar o c- 1.1.1o presente da coisa pu-
«M c 'VÁPná$ está á prova e vencerá

s suas diíficuldades, presentes. ^
Ò que lé preciso, diz o relator, e parar

tun notico. refazer forcas,
Conservíii- o quó «a* tato, manter

ms serviços -indispensáveis, respeitar o»
direitos conlraíuaes, -evitando assim tim

oi maiores inales de qne temos pade-'i,i0 
_ ;i iiiluslria das .iiidemiuzaçuçs,

•.eroÜii -pelos actos arbitrários dos pode-
,-éé públicos aliviar os ônus.que a poli-

des eii.prclichdimctitos atirou sobro
,.. hwiibros das gerações futuras, per-
jnitLiiida-llies com -esse «limo, ossur-
(os tiiic novos -tempos c novas cxigcn
«.-ias hão dc impor — ú a orientação pa
tri;
toVcamciito da Viação, que
nidentação segmda. Já, no atino passado,
...joiitavamos as economias rcalizaBas," desorganizar scr\-iços, sem ferir

hmu violar contratos. Agora,
conti-

;iç nau u*- ""j"" - — .-.
•iotica r|tio o momento exige.
Forca ú reconhecer, pelo estudei ,<lo

essa

KClll

«iodemos, 
"com 

prazer, aflirmar a
üjidáde dessa directriz.

lesse preâmbulo, o srL JoãoDepois deJ.tiiz'Alves salienta que a? .revisões
contratos elevaram a mais dc seiscentos
juil contos a diminuição dos .encargos

<liíc -teriam dc pezar sobre os .cofres.
S i-x adiando serom deficientes ai-

PiiiiiãsJdotaçõés, diz que a cominissao

procura mciltoral-as com as emendas
,,ue. propõe; _, ^ ^ _.„,,.,.;,.-, <le

ra possível, pelo"economia 
apparcnlc, quç

Tratando da verba para iicquisiçii
coiubiistivcl «para «a Central do Brasil
tliz o relator que nao
vircfío tJü fazer rcot.oi
inverta que 6 dc vinte mil contos e
"MaScl-a. 

dizs. cx, com ser aclo.de
Jiypocrisia orçamentaria, seria collocar
..¦Sgoverno neste '.dilema: ou _dqu.ri.i-
carvão illcgalinenlc uma vez consumi-
«los os cito mil contos ou,ser obrigado ,
<i suspender n trafego dil Central.

Pará corrigir «sse mal, o relator prc-
feriu-, entre os alvitres suggerldos, o da
emenda ti. 2.

Propõe também a commissão a cínçn-
ila sob 11. 1, porque o governo, dc
necordo com a autorização da lct uu-
jnero 3.0S0, de S de janeiro Ue 1910
í-oncctleu a subvenção de i,"0 contos
á Navegação Baliiana.

— Xão se justificaria nm regimen
para os empregados du E. de ÍF.; Ila-
Jiitra a Corumbá c outro para a Yiaçao
Cearense e a Ií. de i. Oeste de -Minas.

Todos os empregados de uma c oulras
tão nomeados em -coínmissão dispen
mvcís ml iintrum; o mesmo acontece
.-om os da Ií. dc F. Central -do Brasil
ftido nos lermos das emendas ns. 3

rir actos «lo poder executivo c do
roder legislativo tem sido reconhecida'1 

impossibilidade de ser reduzida a
.Iluminação publica, -fixada cm contra-
«n. Ainda neste momento está sujeito
á deliberação da outra Casa um pedido
ile credito, cm mensagem do sr. presi;
dente dn .Republica, para fazer racc a
despesa da rubrica do ar, 6l, n. 10^
«tm exercicio anterior.

¦l.ahi, a emenda Ji. 7, <|UC obvia
«Icficicncia de verba para 191?. ,

«Não se comprehende a restricçao op-
mosta ao emprego da verba "Mate

ã-ial", dc encontro ás necessidades, do
serviço e ás informações da adniinis-
tração publica. «For isso a conunissâo
offerece a emenda n. 6. . _

.Finalmente, tendo cm ftl.lei.Ciio a ne-
te-sidiídb de prover a solução dos
rouiproinissos fonlrafitacs, resultantes
das obras da barra do Kio Grande do
Sul o relator offerecia á commissão
» emenda sob o 11. Si prompUficando-se
•i prestar ao Senado os esclarecimentos
ijuc este julgar necessários. *

•V comtnissãOj na -forma do regimen-
.0 foram apresentadas pelos respecti-
vos signatários, senadores Soares dos
Mantos Alfredo Kllis, Abdon JJapt sta,
IMi-ndcs de Almeida c José Murtinho,
us emendas que vão anncxas sob os

11.:
O relator opinava pela approvação

das dc ais. S a ti, que não trazem au-
Kincnto de despesa e pela rejeição da
de n. 12, que attgmcnta de 150 contos
a verba da fiscalização do porto do
Rio de Janeiro.

São esla sas emendas apresentadas:
Ao art. Gi, n. 4 — acerescentç-se:"... augmentada de 27o:ooo?ooo,

para a subvenção annual á Companhia
dc Navegação Baliiana, uos termos do
contraio autorizado pelo decreto nu-
mero 12.0S8, dc 31 de maio de '9>">
expedido dc aecordo com o ti. IX do
art. 88 da lei n. 3-089. dc. S dc ja-
neiro de 1916", corrigindo-se a verba
para 3,227 :ooo$ooo."

Accrcsccnto-se ao art. d;
"XXII — A adquirir alé o máximo

dc 230.000 toneladas de carvão para
a Estrada de Ferro Central do Brasil
on o equivalente cm outros combus-
iveis, levando enr- conta daquelle ma-

ximo o que fõr adquirido pela verba
consignada, dc S.000 contos, dc accor-
lo com a proposta."

Ao art. 61, 11. 6:
Suppriuiam-se as palavras: aceres-,

cenlando-se cm seguida, etc. alu as
palavras "dc aecordo com as leis cm
vigor.

•Accfèsceritc-se:
Art. üs empregados, titulados ou

não, que vierem a' ser admittidos uo
.erviço da listrada dc Ferro Central
do Brasil serão demissiveis ad untiiin,
assim como os das Estradas dc berro
Oeste dc Minas, Itapura a Corumbá c
a Rêdc de Viação Fcrrea Cearense.

Accresccntc-sc: .
Ari. Fica o governo autorizado a

abrir o credito necessário para dar
.•umpriiiicnto ao contrato das obras da
barra do Rio Grande do Sul.

¦Ao art. 61 — N. 8 —
Substitua-se pelo seguinte:
'.Repartição de Águas e Obras lu-

«dicas, como na proposta, reduzida, 11a
.onsignação "Pessoal", de 25 laooÇooo,
¦-.chi sitppfcssão dc 3 logarcs de uma-
mienscs c dois dc eonduclçres Jcclini-
cos da administração central e de reis

,8o:ooo$ooo na consignação Revisão
'ie Redes", 4.026:4oo$ooo.

Ao art. Ci -- N. 10 '
Restabeleça-se a proposla do RO\cr-

no, isto £. ouro 2.104:393*000, papel
2.308:i95$ooo.

Accrcscentc-se onde convier!
\rt Fica o governo federal auto-

rizado a ceder no governo do Estado
do Rio Grande-do Sul ou as associa-
c5es pastoris desse listado os .terrenos
necessários c dc que possa drspur. junto
ao porto da cidade do Rio Grande,
nnra o estabelecimento dc matadouros
fri-oviíieos, mediante as condições que
llie pai-ccc-rem mais convenientes.

Sala das coinmissões, em'6 <-? no-
vendiro «le 1916. -Soares dos iantos.

Accrcsccnle-se onde convier. ,
Af Fica o governo autorizado a

entrar em aecurdo com o governo do

So lc S. Paulo e .•> Companhia
Pa lisia de listradas de Ferro ; para
transferir aquelle Estado os f™\?M
obrigações que competem a biiiao cm
virtude dos contratos .que tem com
aoítella Companliia, relativos us lmbas
férreas do Rio Claro a Araraquara c
ramaes para Jahú c Bauru.

S S., (i de novembro de i9lC- —

^ art!"'fa - «lopois . dc Marajó,
diga-se: e ivniá ao «Estado «de -Santa

Catharina. .para ser utilizada no ser-
viço .dc dragagem dos nos Caclioç ra e

Baixo llapocu', etc. — Abdon Baptis-

JaA'«rcsccnlcsc: -Art. Para ? fim
do completar a ligação, entre si, das
linhas férreas do norte do ,paiz o as" 

tas com as do sul, fica o governo
autorizado\ conceder Ú.Coitfpanh.a das

ÜMA IDÉA LOUVÁVEL
VAMOS TER UM MU-

&Í.V. RETROSPE-
CTIVO DE INDUS-
TRIAS AGRÍCOLAS

A exemplo do que em muitos paizc3
se tçm feito, suggerin o dr. Alberto
Lofgren, miembro do Conselho Superior
da -Sociedade 'Nacional de Agricultura,
tuna idéa <pie mereceu o apoio daquella
instituição.

Trata-se ia organização de um mu-
seu retrospectivo das industrias agri-
colas.

O dr. Alberto I.ofgren, que tem cxçr-
cido posições «de destaque entre nós,
escreveu á Sociedade, lembrando a exe-
cução de tal idéa, aliás já,cuidada pelo
saifdoso scientista brasileiro dr. Or-
ville A. 'Delrby, com quem combinara
a-3 bases desse mittseu. <iue /servirá .de
testemunho inilludivcl «dos íitossos >es-
forços c da riapidez de um progresso
notado no paiz, no quo respeita ás
referidas industrias. . . . ,

A Sociedade Naciotial dc Agricultura,
cujo concurso foi solicitado pelo dr.
Alberto- I.ofgren, applaudindo o proje-
ato, nomeou unia commissão compôs-
ta dos srs. Alberto Lofgren, Pacheco
Leão, «Lima «Mindello, Paulino Cavai-
canli, Victor Leivas e Hannibal Porto,
os quaes, desde já tratarão do interes-1
sante assumpto. , I

Para se ter uma idea do que será .0
museu retrospectivo das industrias agri

HOSPEDES ILLUSTRES

Chegaram hontem ao Rio Lugné Poe
e Suzanne Desprès

colas, r;itc, seguindo o desejo do dr. s\.
Lofgren, sc installará por oceasião do
centenário da independência de nossa
PaO-ia, em 1922, transcrevemos alguns
dos tópicos da carta endereçada ao dr.
Miguel íCalnion, e que são do teor sc-
cui txte *

Entre as varias idéas c projectos que
ficaram sem realização 110 «Horto Uota-
nico Taulista, recordo-me que nos ulti-
mos tempos da minha direcçuo daquel-
le estabelccinienlo, o meu saudoso cbe-
fc e amigo dr. Orville A. Derby, com-
binara commigo fralarmos, pouco a
notteo da realização «dt- um museu rc-
tronpcctivo das industrias agrícolas cm

^Krr^e nas minhas freqüentes ex-

cursões botânicas pelo b.stado, muitas
vezes eu encontrava nas fazendas ma-

chinas e aplparelhos antigos, abandona-
dp3 c condemnados a uma segura c ra-

^ÍUng^l^canna construídos inlei-
rauênte de madeira; ^«•'no^lf.^
algodão e -pilões de café e de .pólvora
sem um s6 prego de ferro;., rodas e

or^nsas para mandioca com enormes

Sara 
"cae 

madeira, 9^Mlg£
c duplos, teares, rocas, etc, cinfiin,, ami

verdadeira histórico da evolução1 agfri-
cola industrial c imia recaftitulaçao da

mardia vertiginosa do progresso victo-
rioso, constituindo nm precioso nmseu
ciparso c fatalmente coiideniiiado ao

miis completo c á mais «Ma destrui-

ção, sc ninguém sc lembrasse de acudir
"'líSmos 

cartas c pedidos e rece-
betnos inimmcras respostas. «de adhesao
e mais .promessas ainda c, nmios coine-
caí a arrecadação e a montagem no

Horto Bolanico cm simples galpões
ros cosf de aecordo com o plano. ,pre-
.Kiiicnte traçado quando, primeiro _o
d. Derby sc retirou da co,....i.skio
Gcographica e Geológica e,.logo em se-

gttóla eu, do Horto Botânico, c assim

terminou o projecto. im4i"inc'á
Acredito, porém, que esta Jfníbrança

talvez convenha ainda rcsuscitar, pois,
creio que tmia boa eollecção da«,ue cs

«steUihos dos íri-n^aS^ggte
lilei-os e «da rapidez de um I"0Rr«5SOb,!c,0S 

poucos deccniuos^P^^conse-
ser

a

Dfl 'esquerda 
para a direita — -Snsciinc Desprcs, 'Lngnc-Poé 'c. mlle*
Vcrti-eitil, -membros de "Voeinrc uitission"

O Orila amanhecera no porto; ama-
nhecera com um lindo dia. Cedo, ainda,
já o tombadilho estava animado pelos•passageiros nue ficavam aqui no Rio.
Não foi difficil encontrar quem pro-
curávamos.

— Lugné Poe?
lira o illustre Lugné Toe que tinha-

mos deante dc nós. Próximo, Suzanne
Després, com mlle. Verneuil. Ambas,
num cnlevamcnto, contemplavam a bahia
maravilhosa.

Lugné Poe ocolheti-nos com um sorriso
amável. Que vinha fazer neste paiz que
já conhecia, onde deixou amigos que
lhe deixaram saudades? Muito simples,
respondeu:
_— Venho cm missão de I.'(Euvre,

Venho falar sobre o que vi nos campos
de batalha. Narrarei impressões, colhi-
das nos Ualkans, onde estive seis seina.
nas, cm Propaganda official de nien
paiz; -depois, faeri outras conferências,
Uma dellas será sobre La (Irace de la
Franco; oulra, -sobre Uhumoitr ei leu-
irain fraiicais. li' uma série.

Ií o -artisla que tão bem comprelien.
deu Ibsen Mactcrlinck, Gcr.ird d'Ilau«
plmanii, vereando-os para o idioma fran-
cez, manifestou-se seguro Uo exito da
sua tarefa.

Conlvcço a intèlíigcncia, a cultura
deste povo admirável que çoinnrcliende
a arte na sua mais alta expressão. Quan-
do aqui estive pela primeira vez, foi
uma surpresa. E desde então eu me ha-
bitttei a querer o Brasil pela íntelligen-
cia «de seus filhos. .

Ii para quando as conferências?
N'ão lhe sei dizer, porque não dc

terminei dia.nein lioras, nem local. i\ao
tenho empresário; estou commigo mes-
moi Conheço as sympalhias da maioria
dos brasileiros pela causa dos alliados.
K" esse o melhor apoio com que conto.
O que auferir, destina-se a varias obra»
philantropicas que sc fundaram na rraii-
ça para proteger os artistas c cscnptore»
victimas da guerra. Abi esta o que ve-
11I1O fazer... _ , ,

Oi niinc. Suzanne Desprcs?
—... Com mlle. Verneuil representa-

rá pequenas peças e fará varias surprç.
sas -ao publico. Depois, iremos a bao
Paulo, ao sul e ao norte do Brasil.

Antigos admiradores c amigos de
Lugné Poe chegavam: para $&&&
Uma conunissâo da Liga } «-'los Alliados.
avançava solcniic. Despèdimoriios do il-

lustre fundador de l/Çiivre, agradeci-
¦dos c anciosos -por onvil-o. 

(ARRABALDES QUERECLAMAM
11 11 1

UMA REPRESETAÇAO
AO CONSELHO MU-

NICIPAL
Os moradores da Gávea, Jardim Bo-

tanico, Lebloit -e Ipanema dirigiram o
scgiiinlc abaixo-assignado ao Conselho
Municipal:"Exmos. srs. -presidente e mais .mem-
bros do Conselho Municipal da cidade
do Rio dc Janeiro. — Os abaixo-assi-
giiados, habitantes ,da Gávea, Jardim
Botânico, Leblon c Ipanema., convictos
do grande interesse que haveis tomado
pela causa publica c pelos mellioramen-
tos indispensáveis ao -progresso desta
cidade, durante a vossa profícua admi-
nislração, vêm reverentemente e pos-
snidos das maiores esperanças, solicitar,
•por meio deste, o vosso beneplácito -pa;
ra a realização de uai serviço que e
dc grande utilidade publica c que, cer-
lamente, virá trazer grandes vantagens,
não somente para 03 moradores destas
zonas, -mas lambem ,p.ira_as i'cnd;i3 mu-
nicipaes. Iixeusadn será .procurar -ile-
monslrar aqui ...futura importância des-
tes bairros a- quem, como vv. vxs., tão
bem os conhece.

A ligação da praia do Leblon a Ipa-
netua, pela linha de bondes da Compa-
nhia J-ardim Bolanioo, objecto da nossa
solicitação c antiga aspiração da Mu-
nicipãlidade; idealizada por 'Pereira Pas-
sos para complemento da importante
avenida Atlântica-, é, exmos. srs,, uma
medida de grande alcance para o ra-
pido -povoamento e progresso dcsles
bairros.

Esta. companhia tem a embaraçar-me
o -seu progranima de circulação por Ipa-
iiema e Cbblon .-.¦ falta de uma ponte qttc
ligue estes dois pontos pela «mbocadu-
ra da .lagoa'-Rodrigo de 1-reilas. 15, como
esla .ponte constitua, segundo julgam,
o complemento, do plano itraçadq para
a construcção da «avenida Atlântica, e,
portanto, considerada um serviço de uti-
lidado publica e que deverá ser exe-
culado pela Municipalidade.

Assim, pois, exílios, srs., os abaixo-
sssignados, unido., pelo interesse com-
muni -que deve ligar a causa do povo
ás aspirações do governo pelos senti-
mentos dc patriotismo, vêm pedir-vos a
construcção dessa ¦ponte 11a embocadura
da .lagoa Rodrigo de Freitas. I

Os interesses aqui são recíprocos, c
a verba ora despendida com este ur-
gente melhoramento reverterá, estao
bem certos, muito breve,, quadruplicada,
para os cofres da Municipalidade.

 ¦» m »m

r\^^ ESTYLO AGRADÁVEL

política norte americana

0 nresifleuts Wilson foi
..«lo

S da de ícrro"do Xortc 
^do 

Brasil

sem ônus tara o Thesouro Nacional,
os prolongamentos de suas l.n, ias^desde
Bòa-Vista, á margem, esquerda «do ro
Tocantins, a Coroatú, no -Estado do

Maranhão, conforme o.traçado ja cs-

tt dado? ou outros mais convenientes,
c «iTáaBto (Mana do Araguaya a capi-

tal do distado de Goyaz, ou ao ponto
nuc fõr mais conveniente para sua li-

|ção com a aístrada de 'berro de

G°Sala 
das sessSes, 7 ^,,1^htai.

iníff — F. Mendes dc Alm-aida.

1'ISCAWZAÇAO 'DO PORTO DO
IUO Büí j.-X'EI'RU

SSg rtanTomaíao radical que hoje
5™i,.i-r)nns deve -forçosamente, ser
SSI «sto orgulho, por ser:

pr"iva mais. evídente do esp.r. c» adean

Prra0rece tambcnl f<l«e. 
njn8JJ«™ «gí»

m\Wwty&$8s
Mementos ^ra 

a reunuo^e apr se. l^

Sjj^Agricultura, com o seu gran-

^da0^cUen=o°nír.ím esparsos e votados

a°C»^,setnatal^I^-

tal museu retrospectivo nao sem u.n

digno coníplcnicnto

RAUNEB
Grande Saldo de todas as secções, e
especialmente em Confecções, ten-
do costumes das principaes casas de
Paris, a partir de 30$000 e vestidos a

partir de 20*000
Travessa do Rosário, 7

MMa%m\\ !_._& ifc* ' a\\m Bll
mjV_I_H .IK^^B • '^1 ¦li

H¦ -J-K- _j| l_F^_e_Í_Í^aK II

¦_l_^_l _k^^_H Wmmm

BOLSAS para senhoras, só na
íCasa David Perro, á

rua Sete dc Setembro n. 124.

Na Corte de Appel-
lação

IEm vez dc:
Pessoal do <f.iaaro. . • ••
Expediente ....••
Material e Pessoal opera-

rio c jornalciro. . • •
«diga-se:

Pessoal do quadro. « * *
Exçicdiente •
Material c Pessoal opera*

irio c jornalciro.

J39:ooo$ooo
,'10:0005000

5oo:ooo$ooo

i59!05o$ooõ
io:ooo$ooo

, . . C50 :ooo$ono
Sala das sessões, 7 de novembro dc

1916 — José Murtinho.

"Es^râíLõ iãlüçii justa
¦ ¦II.. :!.vv.„;.,,.!,;v. 1 J:y-:r...-.-.-"

.iHS ^LaWw' ?"''- • ~

IIW mWSÈ 
b

^'-¦¦':^_____________________________f^;-;,:;.,
• ^mWmmmm^^*^m^tmammm^^^mm0^

Centenário,mmWLí
pos idos^^^^^^,^^^^^
•^ « »«..,- Molcst. de Senhoras,
Dr. JJOmeqUe x>, Urinarias. partos
c operações. Quitanda 11 - A's 3,1.'5'. .... T.

£ a bygiene continua saída.,
Tlcnctidas vezes nos tún os morade

res dPa rua Engenho de DetUro ra^id

as suas queixas liara que as façan

2onÍ.ècer da Directoria de Jlyg.ei.e.

•A T^TPORT/VNCTA, DA1
POLÍTICA DE SANTO

AMARO
Ç. Pavi.o, novembro — O scindor

nerculaiio de Ereila-3, ex-ministro ua
itisliça, oecuparia hoje a nttença-o do
•Senado da sua terra adoptiva. I ratando
*la politica de Sanlo Amaro. U,u cas-J
oxlraorditiariàmcntc pUtorcsco. bnnio
Amaro c um pobre miuncipio convisi-
1U10 dn capital, c a esta ligado por
liondc clcclrico. De lá nos vem nutitos
cercaes e algumas frutas, legumes c
i-apadurai leite, gallinha-s, ovos e algtlr
sua coisa mais que apparcce nos nic-r.-
ciídos livres... inclusive po.'itioa, u
«enador llcrculano de Frcllas tem um
sitio cm Sanlo Amaro, ja o tinha quan-
do era e antes do ser ministro, mas pa-
rece ipie não item eleitorado...

Loíiibram-se que, antes do pleito mu-
«ilclpal, íiiforiiiánios que a coninnssuo
Uircclòra do pariido republicano queria
entregar Santo Amaro ao cx-nimistrp
«la Tnstiça- Os velhos políticos domina-
dores dc Santo Amaro não gostaram t a
resolução da superintendência geral do
riartido. Tiveram um gcslo de rebeldia
«• não quizcrnin aimiiir ao siticidiq d<;
bciis prestigies na zona. O resultado foi
ti organização de iima duplicata c.i-i:o-
a-al. Diz-se. agora, que o senador Her-
culano quer explicar o facto tia tribu-
na do Senado, -;ir,ra que fique patente
<liie t-llo, como senador, não presidiria
«1 11111 pleito cm que houvesse duplicata;

Seja como fõr, o eleitorado saiiíama-
j-rnsc não acoinpaiihotl, na stja lotalida-
Ae, ou talvez niesiuo ein grande maiorja
<-, novo chefe' inipostó pela coiumissao
¦lirécíora. Coiiimcnta-sc o facio de alie-
};;irr'.-,i os sanlainareiiãcs. estando «is-
liostos a fazer ns compctelil.es provas.
«liic foram derrolados em sua circuni-
Bcripcão .politica duis senadores, os srs.
Hcrciilauo úo Krcitas e José I.niz I'l:t-
gncr. -Se os caipiras- falam a verdade,.
não sabemos. Km lodo o caso, não foi
«em razão i|iie ponderámos que não era
justo que a conunissâo direcíor» tivesse
.leis pe=»is e (luas medidas.

O sr. Ródolpho .Miranda foi derro-
Cido em Piraoicaba, uiostratido-se con-
JForma lo cnm a derrota. Era justa. Elle
jiiesmo o corJfcssoii, cm caria que escre-
vcu aos chefes do seu agriipamçnl.o, h
t> s:: Kodolpho, tainbcili cx-nnnisfro, «-•
jiicmbro da commissãd directora do par-
?ido. Pois não era lambem preferível
<ltte (U-ixiisie que o pacato Sanlo Aiua-
«) continuasse enlregue -nos antigos
chefes? Oue seducção pode offerecer
tio senador llcrculano dc Freitas -r-tim
üioincm que já foi niinisíro — a chefia
polilica de r.m logarejo, quasi subúrbio
«!<¦ S. Paulo?

iTimfini, ha capmchos que se nao ex-
plicain. t) senador Merculano de Frei-
nas parece ''.er agora adoecido desse tao
iionliècido mal de querer ser ch.-le po-
¦;!¦ ico num ¦niunieipio. Os sautamareii-
s.s. ao que se diz. não se mostram tmu-
1o dispostos a essa illustrada feitorm;
As-ir.i .«.- escreve a moderna historia
jinii.tic.v-do velho e aprazível Santo
Amaro... — C.

Existem ali duas chácaras, onde os

proprietários, afim de economizar as

despesas com uma pc.iua d agita,, fue

ram vallas profundas, que suo %cida-

de .-as criações de mosquitos a ornen-

adores da vida dos que residem •Jias

suas imiuediaçSes: tal pratica .•tern.i-

nauemenle prohibida í-elas^e?' da terra e, 110 entanto,
ibiisivaiiiente, mauteiu

•grandes charcos dc
uc sejam incom-

da
taes

hygiene, ca
proprietários;
em seus terrenos
água ptttrefacta sem

ífe «esmo .unimeio^ualnuer
ã taes cha-Je fazer cessar o s-.ipplicio,«

Zes oue habitam próximo

Por neto dc hontem, foi promovido
a capiião, por estudos, o tenente llçr-
ininio Cnslello Branco; li' um ofncial
disüncto, que já tem prestado grandes
serviços ao paiz, e ao Exercito, no
desempenho -de. varias cOminissoçs.

O capitão Castello Branco serviu no
Acre. na oceasião cm que. aquele ter-
rilorio ameaçava conflagrar-se. rçz
parle da ultima expedição enviada.pelo
governo an Contestado, e na qualidade
de chefe da policia militar de - Cauoi-
nhas, zona "de concentração da3 forças
do Exercito, soube impôr-sc a conside-
ração dos seus superiores como otti-
ciai recio e disciplinador. , ,

Devido á sua iniciativa, fui introilti-
ziitò o football no lixercitp, fazendo
cllc parte áciualnicntc da I.iga Militar
de' Football, na qualidade dc director-
seeiclario. , ,,

Na sua residência, no l-avgo do Ma-
chãdo il. C>, o novo capiião tem rece-
bido grande numero de merecidas fi -

citações, por carliis, cartões e ti.legr.iiii-
»'ns' — » ¦ I •

Política dos^ Estados
Uma carta do sr. Lauro «Sodré

.ÍJÉMSM, 10 (A- A.) - O fcuador I.ati-

10 -Sodré . -publicou liontcm na
Norte" uma carta Foüti«, dizendo nos

amigos que acceita 05 votos do.

patrícios nuc o acharem tügiw
,.-, ¦!.. confiança c soliua- n-u.,..w

lhe

A 

3 mais lindas salas dc jantar c os

mais elegantes dormitórios so po-
dereis -eiicontrar na casa JjhAAIJKU

MA1ÍTIXS & C.. á rua do Ouvidor
ns 03 c 9=; c .nos antigos armazéns a
rua dos Ourives ns. 30 a .(3.

COM A POIJCLV

Os gatunos e vagabundes na rna
Silveira Martins

UM PjATE-BOCA
ENTRE DOIS DESEM-

BARGADORES"A 
_" Câmara da Corte de Appellaçao

forneceu hontem, nestes tempos áridos
que correm, um interessante especta-
culo, Interessante c pouco commum.

Foram juizes que ce desavindo, dis-
seram coisas feias entre si...

Um "pouco dc roupa suja lavou-se
ali cm rápidos momentos, ouvindo os
assistentes -- advogados, solicitadores e
interessados — algumas duras verdades,
proferidas pelas comadres env briga.,,

Julgava-se o aggravo -dc petição dc
ii. 32?C, dc um incidente em processo
administrativo,da 20 vara de orphãos,
feito aliás qufc já dera logar a que a
mesma Câmara se pronunciasse ante-
dormente em outro aggravo.

O dr. Antônio Marcondes dos San-
tos c o coronel Francisco Marcondes
Machado aggravaram de um despacho
do dr. Machado Guimarães, favorável
ao dr. HcUsario Fernandes da Silva la-
vora, na qualidade dc curador da 111-
lerdicta d. Clara Marcondes dos Sati-
tos, a favor dc quem sc manifestara o
curador de orphãos cm seu parecer.

Falou, defendendo o aggravo, o dr.
Valvcrde de Miranda, sustentando o
direito do sobrinho da hilerdicta para
ser seu curador, c pelos aggravados o
dr. Cruz Saldanha. ,'-,';

O relator, desembargador Saraiva
Junior, ao proferir seu voto, entendia
que preliminarmente não podia a U-
mara conhecer do recurso, por nao ser
caso delle. ,. , . 1 -

A isso se oppoz radicalmente o, cies-
embargador Torquato de Figueiredo,
travando-se discussão culrc os dois
juizes. , ,_. ...

O rclalor leu o accordao proferido
pela segunda Câmara mesma, com a as-
sighatura do próprio Torqualo, 110 sen-
tido diverso do que sustentava e.le
agora... .

¦O outro retrucou com yclicineiicia,
ãffirmando nunca ter \olado sci.nc.lian-
te coisa. '

Offciidcii-se, com razão, o descniba.;
c;..:lor Saraiva, que, chamou 11 ordem o
collcga. dizendo-se incapaz dc 1-lic lia-
ver deturpado o voto c ¦convencendo-o

le que o liccórdão tinha a sua assigna-
In™,

li, sc ella fora ali posta
tivera c-ile oceasião
quando, julgou do
ao accórdão. ,

Complicou-se a situação, abrindo-sç
:i discussão noutro terre-no já que nao

O ORÇAMENTO DA RECEITA

Uin punhado de
noticias que hitei

ressam a meio
mundo

O Sr. IVilsoti

Vedem-nos os moradores da rua Sil-
veirá .Martins c travessa Carlos, de Sa

da policia para
que ali fazem

dc cruz,
de contestal-1,

embargos oppostos

levar
ehuaicuios a attenção
os gatunos e vagabundo:
pcnlo de parada, para depois
avante as suas façanhas.

Também tios mesmos ponlos, se, rc-

uiicin vários menores a jogar Football,
fazendo enorme algazarra, e pari indo
os vidros das casas próximas.

Esses abusos -eslão exigindo a inter-
enérgica da policia.vençap

Pollia do
iCUS

seus co:»-
dc merecer

e-a prora dc confiança « so,idaiicJ.u!c c
>e" c«.=e encargo, que elle não define,

vier a caber, 'lidará rara desobrigar-:
ícllci accrcsccnüiiido que lia aqui
capazes .pára l.ics funcçúcs
ra pobre
U-vial

iioiiicns
hão seitdo íi tor-

Oe gente meritória', antes niia-
morabnçiitc rica. Rcniala por in-

MOVEIS A PRESTAÇÕES

8, JOSÉ' 72
M. GOMES DE ANDRADE

vocàr um astro no
como o sol nascente

liorizontc,
c nio c,

impreciso
dcillc para

cidadi

Tendo o direcíor da Hslrada de ber-
ro Oeste de Minas juslifiiadoa neces-
•!lade «ia construcção da.; offiçinas, na

Lavras c solicitado anula

p.-ir-i ijuc sc encarregue desseerviço a fir-
niar.i - ¦ encarregue de=sc íerviço a Ur-
mia Humberto 'Saboya ü C., contratante
<la liiilia de ".Henrique Gal.vao;. ao U-
«Joiiiclro 4S, da estrada de ferro nc
Goyaz, o ministro da \ iaçao conceueu
a autorização, poréin, so-.iiente nara . a

da par:.- final do < liticio,
deve exceder da«on3trucçao

•cuja despesa nâ.>
innaiitia de 400 coutos, pagavel cm .1,10
*iccs dn valor nojniiia.l de 1 ioooí-,
hrnia, iuro d« 5 «l» .annuaes.

X-.-.
dc

Caaiara, íoi Je-
irelío l-Vnuco rc-

constitucional do Atná-

ca-la

tS íí :?

caso" amazonense
., lioiitciii, da coiniiiisfáo

Constituição e Justiça 'la
Latido o -parecer do sr
.e.ctile á situação
zonas.

O. s-i. I'rudcnle de Moraes
.le Ar.cvcdn, Vcdr,, Moacyr c

Rllias apresentaram voto -cm sej

cardaiue tio parecer d-> u-iator.

ca -üscusaúo, a couimissão, por
oiveu raandar ar.-.n-

1I0 sr. Mello

., -papeis solire a iu.fc.iío «Ja

amazonense referente

O coronel Pederneiras íoi
louvado

O ministro da Guerra, .em 1:0111c do

presidente da Republica, mandou loti-
var em lioleiiiu do l-.sercito o coron.-l
Xcbillès Velloso Pederneiras e o cam-
,ão Armando Duval Ferreira, H.cl.o
modo por <iue se .houveram na cm.iai-
xada brasileira, que compareceu, a posse
do novo presidente da Republica Ar-
ireutimi. m < m , ,___

TOSSE ? Use
XAROPE DO BOSQUE

Dep.: Dfog. Pacliçcb — Andradas, .15.

o meramente jurídico...
•\ algazarra dominou franeaincnle...

O presidente Atnulpbo tangia até a
campainha com que o official dc jus-
tiça abre c -fecha us audiencr.is.il

Os seus collegas, porém, nao^ou-
viriam sc-.iuer o tradicional carnlliao...
listavam ferrados na contenda.

Em meio do grande tumulto ouviu-
sc o desembargador Saraiva exclamar
nara o seu collcga:

_ H-.t não sou como você, que-,-yola
os aecórdãos, assigna-os, para depois
rcncüíil-os... ,

J' nesse diapasão continuou o espe-
ctaculo. ainda por algum tempo...

¦\s ponderações do presidente talvez,
ou' o 

'cansaço, fez que serenassem ti»:
nal os conteiidóres e o ju.gamcnto
correu então sur de roulcttes... ,

V como o apcrlo dc mão clássico
,1a'reconciliação,' foi negado provimen-
to no aggravo, unaiiiinemente...

1- assim tudo acabou bem...

HOJE
50í000$000

Novo o vantajoso plano
CENTRO LOTRRICO-R. Saclwí, I
Z-T- — _ i» »*¦

A3 rKOKKSSORAS CATHE-
DKATICAS

O prcfollo concerte- uniu ,jiil)ílflçno
Pelo prefeito foi concedida houteiti

: Depois de ser lido hontem, 110 seio
da conunissâo de Finanças do Senado,
o parecer sobre o orçamento da Viação,
uou da palavra o sr. Leopoldo dc Hu-
lltõcs, relator da receita, para maiiifes-
tar-se sobre as emendas que lhe itinham
sido presentes.

A primeira entenda apreciada foi a
do sr. I.opes .Gonçalves taxando x> jogo
e cuja discussão íüára suspensa ante-
hontem. . ,,

i O sr, Bulhões era favorável a ella.
. Palou o sr. Lopes Gonçalves defen-
dendo-a.: O sr. Krico Coelho fez longas consi-
derações para mostrar que se deviam ti-
rar resultados do vicio.

Resumindo, a commissão, pelos.votos
vencedores dos srs. João Luiz, Bncno
de Taiva, João I.yra, Alfredo lillis e A.
Guanabara, rejeitou a emenda, por tra-
tar da creação de um imposto novo,
além das razões de ordem moral que
se lhe impunham.

O sr. I.opes Gonçalves retirou a
emenda relativa á taxação dos bilhetes
dc entrada das funeções sportivas; as
outras relativas á taxação dos bilhetes
de tlicatros «e cinemas c aos clubs de
corridas de cavallo foram -rejeitadas

por'áquelles votos.
ü rclalor nrostroii-se contrario n

emenda do sr. Manias Barreto para a
isenção do «ilcool de mais de .10 grãos
Carticr; -entretanto, sob .proposta du sr.
loão Luiz, a commissão resolveu pedir
informações ao governo.

Contra o voto do relator, que si; ap-
provava a primeira parte, a conunissâo
acccilou a emenda dn sr. Alfredo LI-
lis' para a reducção dos direitos cobra-
dos á importação de sementes de linho
o liuliaça que -não produzimos, c para
o augmentò dos direitos dos óleos de
linhaçài que importamos.

Trata-se de proteger a industria na-
cional do oleo, obstando a entrada do
ok-o estrangeiro, com a maior ilribula-
ção dcsle c a diminuição dos direitos
de importação da matéria prima, que
vem do estrangeiro; _¦¦'«¦»

Dc accôrdo com 'O sr. Bulhões, a
commissão approvou a emenda Jsciitau-
do de direitos as frutas argentinas; ,e
recusou a emenda do sr. M. de Almçi-
da solire direitos'dc cadeados.

Antes dé se encerrarem os trabalhos,
o sr. Krico Coelho apresentou , uma
declaração escripía de que, se estivesse
presente quando se itralou -ante-hontcai
das preliminares do sr. Bulhões, que
dado o seu voto •contra o parecer, que
venceu, do sr. João Luiz.

Mcsia oceasião'; o relator tia rrceiía
fez ver que não- -estava convencido e
que voltaria á carga com a sua propôs-
-!a de creação de imposto, certo de que
o Senado podia fazel-o.

0 DIA N0JENAD0
A FALTA 1)11 7V11MEK0 DB

SKJIVHK
«A sessão de honlcin teve a presença

Je 28 senadores, cffectuando-se á hora
regimental. -Presidência do sr. Urbano
dos Santos, secretariado pelos srs. Pc-
dro Borges c José Mctcllo.

Depois da approvação da acta dos
trabalhos anteriores, foi lido o expe-
diente, que constou do seguinte tele-
gramma da Assembléa de Corumbá,
coinniunicando ter o general Caetano
de Albuquerque, presidente dc Malto-
Grosso, sem verba legal, elevado ao
dobro a Força Policial do listado; dois
projectos da Câmara, sendo um de con-
cessão dc licença c o outro dc unia
rclevnção de prescripção; representa-
ção do Centro Industrial contra a ap-
provação das taxas sobre cerveja dc
baixa fermentação; c officio da Cama-
ra, reclüicando uma omissão no orça-
mento da Viação, remcttido ao Senado.

Foi lido também o projecto do sr.
Irincu Machado sobre amnistia.

Ainda na «hora do expediente, o sr.
João Luiz, depois de fazer o elogio
fundire do sr. Siqueira I.imá.: cx-sena-
dor pelo distado «do «Espirito Santo, re-
quercu, sendo attendido, a inserção, ni
acta, de um voto dc pezar pelo seu
passamento.

Como jião .loitvesse «úmero para a
votação das matérias da ordem «lo dia,
suspenderara-se os trabalhos.mm m mm
A Aviação n,í_mariniía

Os hydroplanos da Marinha
"' voam

O líydroplano C .1 da nossa Marinha
de Guerra foi hontem á ilha do Rijo,
-pilotado pelo 1° 'tenente Virginius Bri-
to de Lama reconduzindo o 2" leii-níe
Lysandro dc Andrade, tendo regressado
ao hangar da iiha das Fnxadas^lc-
pois de fazer um bello vôo "plane a
grande altura.- _,_____,,

Moveis à prestações
Comprei e comprarei na

. CASA .MARTINS
RÜA DA CARIOCA

Xoiãres, to — (A. II.) — Telcgra-
pham de Nova York coininunicando
que o presidente Wilson íoi reeleito.

jVora York, 10 — (A. A.) — O
presidente Wilson obteve maioria de
votos no eslado da Califórnia, possuiu-
do anualmente 272 eleitores.

Com esta •tol.-.lidade, já o sr, \Vtl:
son alcança a reeleição, ,-:'•_,.¦<¦_ _

Nova York. 10 — (A. II.). — O
presidente Wilson obteve maioria de
eleitores 11a Califórnia.

De Asbury-Vark informam que o sr.
Tumully, secretario da presidência, tele-
graphou ás 11 horas da noite ao .tri.
Woodrow Wilson, que sc achava a.bor-
do do hiatc "Mayflowcr", coihmuniçan-
do-lhe formalmente a sua reeleição.

Nova York. 10 — (A. A.) — Ao se-
rem conhecidos hoje, pela manhã, os
últimos resultados da eleição presiden-
ciai, cessaram completamente as após-
tas quanto ao vencedor, sendo geral a
impressão de ter sido reeleito o presi-
dente Wilson.

Nova York, 10 — (A. A.) — Corre
com insistência, que os republicanos
vão protestar conlra certas eleições,
exigindo, por exemplo, novo escrutínio
na Califórnia, Norlh Dakola c New-
lianipshire, ,

Nova York, 10 — (A. A.) — .lista
verificado que o sr. Hughes tem 1111110-
ria de .... t votos cm Minnesota, faltan-
do ainda a votação de 121 districtos c
o sr, Wilson uma maioria dc 6.600 vo-
tos cm New-Mcxico, faltando a esse
numero os votos de 12 condados. ¦

Nova York, 10 — (A. A.) — Os jor-
nacs annunciani que o eomputo geral
da eleição presidencial dá ao sr. W.il-
son 7.315.030 votos, c ao sr. Hughes
7* 

A'oV«°.Vfc, to —(A. !A.)—Occupan-
do-se da eleição do novo presidente dos
listados Unidos, os jornaes dão a com-
posição politica do Congresso Nacional,
que é a seguinte: «o Senado, 53 demo-
cratas e 4a republicanos, e na Câmara,
212 democratas, 218 republicanos, 3
progressistas e 3 socialistas. .

Nova Yoik~, 10 — (A. A.) — O 1111-
nislrn da Justiça ji iniciou as investi-
gações para as averiguações das • sup-
postas fraudes eleitoraes cm Minnc-
soia, Nortli Dakola c New Mcxico.

Nova York, 10 — (A. A.) — Confir-
ma-se que n candidata republicana in-
dependente Jeaiinetle Rankin foi ele.la

pelo Eslado de Montaria,
Nova York, 10 — (A. II.) - Esla

confirmada a noticia da -reeleição <o
sr. Wilson, que obteve a totalidade de

O governo assignon bontem as
promoções no Exercito í

O .presidente da Republica assignoít
lionteni. os seguintes decretos da pasla
da Guerra: ''

«Promovendo:
na arma de engenharia? -,
por merecimento, a tenente coronel

o major -Hriiilio Sarmento; a major, o
capitão Felicio Paes Ribeiro; por arcli-
guidade, a major, o graduado Gustavo,
Lcbon Régis; a capitão, o graduado An-
tomo Martins Vianna Jistigarribia, c o
1" tenente José Vicente de Araújo e¦Silva; a primeiros'tenentes, o gradua-do Mario Ary Pires, e o 2°, Amam'
Soares Bittencourt,

na arma de artilheria: •
ipor merccinictito; a tencnle corõricTl

o major Alfredo Teixeira -Severo; m
majores os capitães Wlandistáo Bãiidci-
ra Teixeira c Leopoldo Belém Aloys
Schcrcr; por antigüidade, a capiião, o'
graduado Tito Régis do Alencastro, <:
os primeiros tenentes José Antônio'
Marques c Theodoro Ribeiro da Cunha;:
a primeiros -tenentes os segundos Pfo.-
loiueu de Mello Castro, Ramiro Xoro-
nha, Oclavio Cardoso e Mario Ramos;

lia arma dc cayallaria: 1
por merecimento, a major, o capitão

Antenor Santa Cruz Pereira Abreu:
por antigüidade, a major, o graduado¦Manoel Virgílio de Abreu Coelho; por
estudos, a capitão, os primeiros tcneii-
tes' Dtirval Ormenvillc «le Abreu e Fe-
lisberto do Amaral Peixoto; a 1" te-
.icnto, os segundos, (Rcginuldo César
Tietê; por antigüidade, o 2° tenente
Manoel Rodrigues Pinlo;

na arma de infanteria:
por merecimento, ,1 tenente-coronel, a"

major Chananeco Antônio da 'Fontoura;
por antigüidade, a tenente coronel, a
graduado .Norberto Augusto Villas-
Boas; por merecimento, a majores, oi
capitães José S.atero de Menezes Ju-
nior, Américo de Abreu Lima, Jaciiillto
Ignacio Torres Junior e José Vieira da
Rosa; por antigüidade, a majores, o
graduado José Augusto iFerrcira da Sil-
va. e os capitães Luiz Ircnio Ferreira
de Mendonça c 'Epaniinoudas Thcbano
Barrclo; por antigüidade, n capitães, ns
primeiros tenentes João Ferreira de
Carvalho, 1'loduardo Pereira de Olhei-
ra c Vicente Toscano; por estudos, ni
primeiros tenentes Herminio Caslcllu
Branco, Manoel do Nascimento Lins,
João Lopes da «Silva e «Francisco de
Araújo Caldas Xeréo; por estudos, n
primeiros tenentes, os segundos Hduar-
do Guedes Alcoforado, Roberto Mendes
¦Malheiros, Polydoro Corrca Barbosa.
João César de Castro, Dalmyro Rttys
dc Barros c Alccbiadcs de Oliveira Bra-
sil; ipor antigüidade, os segundos lenen-
tes Antônio de Araújo Lins c iF.-.-incis-
co de Arruda Camera; a segundos lc-
«entes os aspirantes a official Hugo

Dinheiro para a Prefeitura
¦Foi liontcm saricçiouâda pelo prcfèi-

to, a resolução do Conselho Municipal,
que o autoriza a abrir créditos extraor-
¦dinario e ..iipplcmcntar, na importância
total de 2.436721Ç033, para diversos
pagamentos.

*?
ÜZAE

272 volos.
O seu competidor,

cançòu 2,10 votos.
sr. Hughes, ai-

;'*!Uma representação das cerve-
--,,1.. (..«• ¦ t•a do,

.'pis l-.r-
I1C0 v-i •

O Dr, Wencesláo
e os telephones

Toda a população sente-se desoppri-
riiidíi pela impressão agriulabilissima
que lhe causou a noiicia de que o hon-
rado Chefe da Nação fizera sentir a
conveniência de sustar a discussão so-
hre a escandalosa reforma do contrato
dos tclepliones c oulros. Ha mesmo
quem affirmc que foi por suggcstãò de
s. ex.. que Ião seriamente encara a pc-
nosa situação publica, que a Guanabara

íí. Carioca, 31 — resolveu vender
os elégaiiles ternos de casemira inglcza
sob medida pela insigniíicahçia de
So$ooo.

 iM > » * —

• m 
a tinta Sardinha, aeuinlmi.ru*
a melhor do norso mercado.

¦ » 1 »>— 
UM ADVOGADO PROCESSADO

O sr. Carneiro da Cuia vae a
. novo julgamento

O advogado dr. Alberto Carneiro ila
Cunha, tendo sido pronunciado pelo ilr.
Auto >F.or(c's, juiz da i«» vara criminal,
por crime de injurias impressas contra
o juiz da 3" vara cível, apresentou va-
rios documentos nos ..utos para a sua
defesa, nos quaes allegava que não
acreditará quando fez as 9111)11035003
imputadas de òffçnsivas Aquelle íuagis-
trado, estivesse cómiiicttendo 11111. crime,
visto como escrevera pela imprensa o
que havia escripto nos nulos.

Indo os autos no juiz, dr. Atilo For-
tes, para proferir sentença final, deu-
se elle por suspeito, allcgando que ao
estudar os autos para proferir esla sen-
tençn, verifica que a pronuncia que
levrára, do accusado. o prejulgára, e,
de aecordo com o seu modo de enteri-
der.já sanecionado pela Córie de Appel-
lação c pelo 'Supremo Tribunal, dccla-
rava-se suspeito.

iForam os autos ao juiz da 4" vara
criminai o t-ste lambem se deu por sus-
peito. Idcnticaincntc declarou-se sus-
peilo o da 3" vara. Fõiani, cnião, re-
medidos os autos ao juiz da 211, que,
recebendo o processo, mandou submet-
ter o réo a novo julgameiilo.:¦ » m * ^

CASA ALVIM
Agencia de. Loterias
rngameiilo immediato

r.ua ilii Assembléa 95
Teleph., 5f,S.i. C.

WAITKRMAXS IDBAIi
A melhor caneta com tinia conhecida

em todo o inundo. Papelaria Botelho,
rua do Ouvidor, esquina da rua do
Carmo.

jubilãçãó á professora caihcdratica,
neslina Cândida I^erreira.

lir-

Comtudo, não deixe
de visilar a exposição de moveis
Mobilier, á rua Chile .",1: verificar
preços e condições de pagamento.

"••O

|.-s contra quatroj
var, de ãccordo coili o
Fiancõj

ii.-a.la
iualidaik de consiif.ii.óe» naquelle listado.

Por ;-:;.-r:in-.lio .Io Centro Tndustrial
do Brasil, as cervejarias de baixa ter-
niéntação dirigiram, liontcm, ao ,;c:iado
l-'-lcral uma longq representação, sobre
os respectivos imposios ,\c consumo
votados pela Cjmara d-js Deputados.

Instrucção Publica
O diroctor de Instrucção Publica as-

s-giiot. liontcii- us scsúihtes áctos.
designando r.s adjuntas Leonor Au-

gttsta Pires, para ser-.ir na, it" escola
mixta do 9" districto, e Hilda Pires,
na 1" feminina elementar do .',", e dis-
pensando, dos logares de substitutas
de adjunta; licenciadas as r.ras. Ira-
maia Frauklin e Anna Couto Coelho
da Frota,

O DIA DO PRESIDENTE
O presidente da Republica recebeu,

liontcm, liada menos de trinta e dois
parlanteiilarcí, que lhe foram falar de
coisas varias: Oá senadores Gonzaga
layinc. Pedro Borges. Ribeiro pontal-
ves. Artliur Lemos, Còstã Rodrijtics e
I. Maclidio, c os deputados Mello Fran-
co, Agripino Azevedo, Agapito Pereira,
Pádró Lago. Monteiro ds Souza, .1.
I.olas, losé Paulino, Souza c Silva, Ca-
n.iüo Prales, Goines Freire, Macedo

1 Soares. Alfredo Ruy. V. Piragibe, Cluis-
! lianò Brasil, lle-rmencgifdo Moraes. Ra-' 

phacl Cabeda, e Xetto Canipcllo, c os
membros da bancada do Districto Fc-

I deral, F. Britto, X. X.. Flavio da Sil-
I veira. Pereira Braga 1 Octacilio Camará,

oue foram trocar idéas com o chefe do
Estado, sobre uma c-.ncn.la, cm discus-
são no Senado, referente á reorganiza-
ção do Districto Federal e.quç dizvin
attenta-toria da sua aulonomia.

FRITOS DA E-POC.l
MARECIIALICIA

O governo repara uma
injustiça

O presidente da Republica assignon
hontem o decreto reintegrando o capi-
tão Mario "Clemeiitino de Carvalho no
cargo dc professor de inglcz da Escola
Pratica do lixercito, para o qual fora
nomeado para um período de cinco
annos, por decreto de 4 de junho de
1013, lendo sido exonerado pelo de Ji
de março de 1914. Cabe-lhe, assim, o
exercicio dessas funeções por, espaço de
quatro annos, dois mezes e vinte e Ires
dias, te:r..io que lhe falta para coniple-
t.-.r o qiiinquennid estabelecido no rc-
apeolivo regulamento, sem que, entre-
lauto, lhe assistam qüaesquer vantagens
referentes no período em (pie não este-
ve cm exrcicio.

1» m • ¦¦
Aonrle sc ooJcr."i comer v.m po-vo fre-co
liesnanliòla? so na CABAÇA GRANDE.

Mala de Respostas

\. actualidade, pensão a 60$, sò na CA-
BACA CRANUE; av. Mem de Sa. ra-iS.

lima visita pouco
commum

IXa vida clc imprensa recebemos mui-
tas visitas, desde o humilde reclamante
que implora defesa contra as arbitrário-
dades de varias espécies de que se diz
victima, até o potentado político que
corteja o "quarto .poder do listado ,
até á "estrella" Ibcatral que prepara o
terreno para futuros trituiiphos — mas
nenhuma dó gênero da que liontcm li-
vemos, inteira surpresa e novidade para
nós, qttc trabalhámos entre quatro pa-
reles, longe do mysterio das grandes
florestas rumorosas c centenárias don-
de é oriundo o nosso visitante..,

Tóticado com mn bonet búlgaro, de
calças c jalcco encarnados, os pellos
corredios a sc escaiparem .pelos inlersli-
cio» Ja ror.>agcni, um vago sorriso na
boca enorme, os olliinhos vivos a pres-
criitárchi tudo — lal se nos apresenta
o insuperável artisla Jack, cujos prodi-
gios numa fita cineinátograpluca de
actiiálidádc são farlaiueute apregoados.

lacl; felizmente não falou, c nisso lç-
vou eitorínissiilia vantagem sobre os vi-
siliinles commiins.

iliui compensação fez diabruras, teve
exigências, lançou fora o gorro marcial,
tirou a roupa num gcslo brusco de niaO
humor, ficou nu'... perdão, ficou ves-
lido com a sua roupagem natural que
já é dc -pellos c bastante- inconimòdali-
va para a temperatura sencgalcsca que
supbortnmòs.

iFoi um suceesso.
¦Dizem de Jaclc coisas cxlrMrdiua-

rias; mas, para falar verdade, não con-
seguimos descobrir essas qualidades,"pela simples razão dc ime Jael. não ia-
I011 (graças a Deus) c por conscgiiiiitç
não pudemos cntrevistal-o.

 ll»l» ~
A's' ni1iulas.tcir.1s. Succiilenta Feijoada,

H 9 
'aaSliSi, 

>ó na CABAÇAGSANDK.
^m^m***-*** '

As Câmaras Reunidas julgam
um caso interessante

¦As Câmaras reunidas da Corte dc Ap.
ipellaçáo preencheram toda a, hora rc-gl-
mental, julgando um caso interessante
de matéria commercial. ¦

Antônio Teixeira Bherin? -era sócio
solidário c gerente da firma Blicring «
Comp., desta capital, dc que era com-
liiãnditafia a viuva Blicring,

Como sóbreviessem desavenças cnlre
ella 'c o gerente, após a iiiorl.e do seu
marido, requereu ella a Inundação <e

dissolução da firma ao juiz da i vara
cível, i|iie concedeu. ,

O soeio solidário aggravon desse des-

pacho c a 2'] Câmara da Corte de Ap-
nellação coiiürmoii.

•Vinda -se não convenceu elle e oppoz
cmlinrgos que foram os julgados agora.

Debatida a questão, decidiram as La-
liiáras por seis votos contra quatro que
o sócio coinm-iiditario não doJc reque-
rer a liquidação da sociedade çominer-
ciai, pelo facto de haver desmerecido na
sua'confiança o sócio solidário." 

Foram ass!m recebidos os embargos

para relormar a sentença dc 1' iiintaiieia,
ordenando o tribunal que se . liquidi.
apenas a pnnc da viuva Bhering. na
forma do contrato sociaL

Bezerra de Albuquerque, Alfredo Mcri-
na Barreto Ferreira Filho, Alkindar Pi-
res Ferreira, José dc Oliveira Monteiro,
Amilcar Sérgio Velloso Pederneiras,
Arthur dc Azevedo Marques O' Kelly.
Agenor da Silva «Mello c Jorge Filiai-
Ajus;

'Xo conpo «Je saude;
a major medico, por merecimento, ti

capitão .medico dr, Antônio .Vicente
Bulcão Vianna j

a capitão, o graduado <Tr. José Valen-
lc Ribeiro, com antigüidade de 23 d«
dezembro de 1514.

Graduando:
na arma de engenharia r
cm major, o capitão Affonso Celso

dc Assis Fernandes; em capitão, o 1?
tencnle Arnaldo da Silva Hautz; eni i'
tenente o 20 «Renato Baptista Nunes;

'iia anna dc artilheria:
cm major, o capitão José <la Costa"

Barbosa: em capitão, o i° tenente Fio
derico de Siqueira;

na arma dc cavallaría:
cm major, o capitão Antônio Jo«'é ete'

Azambuja;
na ar.nia tlc infanteria:
cm tenente coronel o major Felippis

Aittonio ida 'Fonseca íialvão; em major
o capitão Martins Francisco da Cruzi

uo corpo de saude;
em capitão módico, o i* tenente dr,

Juvenal Feliciàno dos Santos;
nomeando: \
1" tenente .medico do Exercito o dr..

Carlos da Rocha-Fernandes.

CIMENTO^.^
Tolenhono 834. Central. —- Hiiii

Snntn Iiir/li» SOS
— PAULO PASSOS & fí. —

<Hl«» ¦"

A SESSÃO DA CÂMARA, HON-
TEM, EM RESUMO

Sob h presidência do sr. Astolphp
llutra. secretariado pelos srs. Costn
Ribeiro e João Pcrnetta, foi liontcnt
aberta a sessão da Câmara, com a prr-
sença de fii deputados. A acta da ses-,
são .'interior foi approvada, sem obser'
váçücs; O expediente lido careceu <le
imporlancia, constando, sobretudo, de
pareccrcs a imprimir.

Após a leitura do expediente, discur-
sou o sr, Mauricio de Lacerda, (|ttc se
defendeu de aceusações conlra si arti-
culadas,

U sr. João Bcnicio, discursando, em
seguiil.t, agradeceu" aos deputados fc-
deralislas as homenagens prestadas á
memória do coronel Freitas Valle, ul-'
tiliiáinciitc fallecido 110 Rio Grande do
Sul.

O sr. Jeronymo Monteiro reqitcrétu
por sua vez, um voto dc pezar pelo
fallecimento do ex-senador Silva l.im.-i.

O sr. I.amoiinier Godofrcdo, depois.
defendeu a commissão de Petição e
Poderes contra o que foi articulado
contra cila.

O sr. .loaquim Osório leu, em segui-
da, um íelegrámnia recebido pela Liga
de Defesa Nacional relativa á noticia
da propaganda desenvolvida 110 sul do
paiz, refercntemenle á organização :ni--
litiir nacional. Finda a hora do e.xpn-
diente e passando-se á ordem do dia.
não houve numero para as votações.

Annuiiciada, a continuação da dis-
cussão do projecto relativo á consolida-
ção da nossa legislação sobro meio.*,
oçcuparam a tribuna os srs. Ruciio <lc
Andrade i- Josino de Araújo, sendo, ti»
seguida, levantada a sessão.

¦ m>
DR. ALBERTO DO KEGO LOPES —

J)o Hospital da Misericórdia. Vias uri-
naria-, operaçüe.. cm geral.
DR. APRIGIO DO, REGO T.OPES —

Do ]ín<.pital da Miscricorrlía. Moléstias da
g;:rguiUn, nariz c ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES ¦—
OçulUta, prof. da Facilidade dc Medicina.
Coi-SuIlo-io; rua Sele de Setembro n. oo-

(A Sl04>
1 mmt^»mm,
Ternos sob medida pelos 11I-
limos figurinos dc casemira
dc còr, azul ou prelo. Teci-?
eidos Inelczcs 01d-I.ni.land.
22 — URUGUAYAXA — 22
¦ » m ••*

T). Ai.icr. Poxtüs — 15i
f|na*ít|Uir dos nossos òrplinnalò

Hip ! Hil»! Hurruli!HAXSEATICA!

ija-sc
qua rlii

lhe indicarão todos os meios para rca-
lizar o seu desejo.

Xa Casa dos Expostos lambem não
õpporão duvidas ;.o que qncr.

O ministro da Viação recebeu com-
münicaçâo do seu collcga da, Guerra, ele
que não pôde pôr á disposição da ad-
ministração dos Correios de Matto-
Grosso, o i." official <lo eixtineto Arse-
nal de Guerra daquclle .Estado.,; por já
estar o mesmo ás ordens do Ministério
da Fazenda,

Juizes em substituição
Perãnic o desembargador CaclãftS

Mònlenegro, presidente da Cjrtc ele
Appellaçao; assumiu hoje o cargo de
juiz da 1" Câmara o dr. Angra dc 0)i-
ve'ira, juiz da e1 vara de orphãos no
impedimento do desembargador Jiabii-
co de Abreu, que passou a presidir a
mesma Câmara, eni»virtude de sa achar
enfermo o desembargador Affonso do
Miranda. <!¦!»
Só XA CASA l'OH_TGUKSi; JOIO*

Rua Asscmblea, 40 — é que se eu-
contra manteiga fresca mineira supe-
rior; kilo, ,.$?oo.

FÒRMÍÒ1IM PÍSCHOAIj — O
maior amigo da lavoura; cnconlra.se
i<u Iodas as ca"- d>- primeira ordem,
lesta capital '""_ ¦''* Estados.-
';Il.l.ISTUAV^O poimounz.v''

O 11. 556 (la "Ülustração Porlugue-
za", correspondente a '6 dc outubro,
i-stá sendo destribuido ao publico.
Como sempre, são masnifieas as ^ravu-
ras ç o texto.

•<^i»É. .-

_****• '¦ '¦'¦."yíVILEGÍVEL- ¦ -"-i.
«a*
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VIERAM NOTIOTAS ÍH> "Oâ«

RAVEI-LAS"...

Quarta-feira ultima'navegava á altura dos
Abrolhos

, Já lia alguns dias faziam-se conje-

«tunas - corriam boatos de que o pa-
taclio Caravcllas, que «arpara de nosso

tiorto no dia 18 do mez p. passado, se

encontrava perdido, delle nao se tendo
noticias.

Hontem, entrou cm nosso porto, o
«paquete Bragança^ do Lloyd Brasileiro,
<iue trouxe noticia, Ao- Caravellas. _

O Lloyd Brasileiro deu logo sciencia
dessas noticias à Superintendência de
Navegação, que as transmittiu ao mi-

nistro da Marinha. , . ,
Essa communicação, segundo infor-

ma o commandante do Bragança, diz

que este paquete encontrou, flo dia 8

3o corrente, o natacho Caravcllas, da

nossa Marinha do guerra, no >8°33

Latitude Sul e 38* 3* A* -tW^
W., a 30 milhas ao-S E, dos Abrolhos,

navegando com vento de N.. .W. 
*-•,

na bordada de mar. . Tudo ia bem a

íiordo. , . ,
.12' multo possível que, em vista «na

longa travessia que vae cmprchetider,
o Caravcllas faça dentro de poucos dias

escala pela Bahia._ . ¦

Para todas as
Affecções

Pulmonares

Sociaes

__Tt___I_

DURANTE O MEZ DE NOVEMBRO

,«f> ULTIMO ÉSOAMPAIiO FOSVAL

Ainda os desfalques
uas agencias

' ilvti. officio que dírieiu ao cliçfc
<lc policia, o dircctor dos Correios
«pediu a abertura de oim inquertio,
afim dc aouraros desfalques oceor-
-ridos nas agencias <la Igrcjinha, cm
Copacabana, c Dr. Frontin.

; O inquérito correrá pela 2* delega-
_ia auxiliar.

Tome-se sempre a

Emulsao de Scott
Exp-ctoraate e RecoDiti-

tnente ao «ítaotempí^

1_L_sei

lEsta -Federação se «reúne em sessão
do conselho, superior, hoje, ás 7 horas
da noite, na sédc do Grcmio «dos Ma-
chinislas. Para essa reunião são convi-
.dadas as delegações de todas as asso-
iciações'.federadas.

________ ____M*n d í.íiT-l

Só um é o me-
lhoi- e esse

itnci é o calçado

* ^ lu**.- -í -1

Ilio, 8 c -10 Carioca —131 Rua
Larga e outr_s.--Wctheroy -iól v.
Rio Branco em frente ús barcas
*-S. Paulo, Santo», Porto Ale-
gro, Bahia, etc.

Juntas dolorosas dato
signal

DATAS INTIMAS

Passa hoje o anniversario natalicio
do sr. Francisco Luiz da Silva Carnei-

ro, sócio da importante firma J. Kainno
tt C„ e irmão do nosso amigo sr. José
Rai_ho da Silva Carneiro.

E uma data
de intenso re-
gosijo, para os
amigos c para a
exitremosa fa-
milia do • anui-
versariantc.que

tem o seu no-
me ligado a -to-
das as nossas
mais importa--
tes instituições
de caridade, de
beneficência «
de instrucção,
pelos inestima-
veie serviços

que a todas tem prestado, estendenuo
ainda a sua generosidade, por dezenas
de infelizes, que encontram no seu

grande coração auxilio *r protecção para
os dias amargos da existência.

Para commemorar a passagem deste
dia festivo offerece o sr. Francisco Car-
neiro uma encantadora festa-de caracter
intimo aos seus amigos c famílias das
suas relações, no seu lindo palacete 00
Icarabv, o que é uma agradável oppor-
umidade para receber muitas homena-

gens e saudações dos seus ínnumcros
amigos e dos admiradores das suas

qualidades pessoaes.
(Fazem annos hoje:

O'acadêmico" Adlíerbal Moraes, íun-
ccionario do Supremo Tribunal;

a senhorita Ondina Reis. filha do
sr. Joaquim Sá Reis, funecionario da
Saude Publica; ,'_, , ,.,1 senhorita Joanna Werncclc. 11-
lha <lo .fazendeiro sr. Francisco Wer-
neck; ,.,, .

o menino 'Bolívar, filho do sr.

Joü* Maríizo -Bonoso, íunccionavio

postal; ,. ,
a senhorita Maria Igncz Nctto.de

Azevedo, filha do fallccido capitalista
Manoel Lopes dc Azevedo;

«— o sr. Joaquim Pereira Ramos,
sócio <la easa V. Senna & C,;

o sr; Francisco Salles Lima, nc-

gociante dcsla praça;
_ o sr. Francisco Seda, manipula-

dor do Laboratório Cliimico Pharma-
ceutico Militar: .-, ,

«o acadêmico Arnatid Fereira da
V* onsccfl .

,— a senhorita Maria Odettc Figuei-
redo, filha do capitão João Figueiredo;

ii menina Lilita, filha do sr. Joa-
qiiim Peixoto de Abreu Lima c d. Eli-
zabeth Ksper dc Abreu Lima;

.1 sra. d. Mana de Almeida, cs-

posa do i" sargento cscripturario. do
regimento dc cavallaria da brigada
Policial João de Almeida Sobrinho;

a senhorita Evangelina de Castro
iRebello, filha do director da Ilha das
Flores, dr. «Castro Rebello;

. «— o coronel F.lpidio da floainorto,
dircctor dá Recebedoria Federal, que

Teremos cm 'exposição nas nossas vitrines, uo interior do arinasem e ca
secção-Ae Roupas feitas, grandes SALDOS de camisas, ceroulas, pyjamas, rou-

. __ * *. ..ti . .«í «I- _._. _ '-_ _._-_._._[_. *. _M_._«/*n rt rt*.t 1 fl _ A-
pinhas de crçança, roupas para liomens, collarinhos e chapéos, mercadorias to-

uls d* trimeifà qualidade,' qat venderemos por preço*'«báratissimos.

AU CARNAVAL DE VENISE Rua do Ouvidor n. 136.

ULTIMAS NOTICIAS

O cbefe Barradas é alvo de uma

Por ter sido promovido a chefe de
secção dá directoria da Contabilidade

•da Marinha, o i" official da mesma di-
rectoria sr. Ricardo Barradas Moniz,
os seus companheiros, funecionarios da-
quella repartição, fizeram-lhe hontem,
significativa e carinhosa manifestação
dc apreço, encontrando o homenageado
ao chegar a sua mesa de «trabalho or-
nainemada de flores naturaes.

Um Aos seus collegas .dirigiu-lhe pa-
lavras de satisfação pelo júbilo dc que
se -achavam possuídos ao vel-o ascep-
der aquelle elevado cargo, após longos
annos de labor continuo -naqnelHi repar-
tição, agradecendo, visivelmente «hb-
movido o sr. Barradas aquella caoti-
varit. demonstração dc syanpathiaTa**
seus companheiros. ' 

" *' 
.

Os funecionarios da' Contabilidade,
por esse motivo, enviaram ao almirante
Alexandrino de Alencar, uma expresst
va, carta felicitando s. ex. pelo sei

O COLLETIVO
A reforma da Procuradoria da

Fazenda Publica
O procurador geral da Fazenda Pu-

blica. dr. Pidimo da Veiga -".lho, en-
tfegou ihontem ao sr. Calogeras o pro-
jecto de reforma de sua repartição.

Ao que sabemos, essa reforma divide

a Procuradoria cm duas sub-directonas
e crêa tres logarcs: um de ajudante e

dois de officiaes. ....
Uma das sub-directonas ficara in-

etimbida da cobrança activa do Tlie-
souro, e a outra, como está presente-
mente, do expediente c «processos de

contratos. ir ¦'•"¦!'.
Para os novos logares de officiaes,

ao que ouvimos hontem no Ministério
da - Fazenda, serão nomeados os srs.
"Antônio 

Várzea, cscripturario do lhe-
SffuMí-í'4 Oliveira Lima, a» official da
'Inspectoria dè Seguros, addido a Pro-
curadoria, genro do deputado Barbosa

'Lima e cx-official de gabinete do sr.

Pandiá" Calogeras. 
,

-' Esta-' reforma «stfra sttbmeltida a. ap-

Os guardas-mãrinba d. 1891 e o
anniversario da sua pro-

vu, cana leiiuuuuuo a. ca, vw °>.« f' -?—- ' 
i„ „«_._*:JntiV-» d-i Rr-niihllca

merecido e justo acto promovendo o rc- . roraçao do p es'f™l_fxccduacSoRcpuü'l<'ai

ferido funecionario. '... «t-^ *#tl^.-4« »«r' 'Posta em e^m^°- -
¦--^-£—->-¦---¦••¦----»—mmmmmmmmmn

Usae o maravilhoso ROUGF, "PO-

ZIOMKA", de Mme. Sclda Potocka.
ww_-* -¦  Inoffcnsivo para a pelle, de uma

adherencia absoluta, resistindo á transpiração, absorvido pelos poros, da

ii pelle nma có. de rosa 'natural c saudável.

SOIS PALL1DA ?
A' venda na Casa Bazin, Casa das Fazendas Pretas, A' Exposição,

Ranio.i Sobri-ho & C, e uá. melhores perfumarias. - Depositários

geraes-COSTA, PEREIRA & C.-i

CRUZ VERMELHA ITALIANA

Üm grande espectacu-
lo de caridade no

Lyrico

Licenças na Prefeitura
O «prefeito concedeu «liontem as sc-

gttintcs licenças:
Ae trinta dias, á professora cathedra-

«tica Cecília Medeiros Silva; ás adjivn-

n0 tas Maria Alice da Silva Pacheco, Ce-

S. 10A0 D'EL-REY. — Para pre-
•encliimcnio das vagas do 51" dc caça
•dores, de S. João d'lil-Rcy, está o.tc
aientc Assumpção autorizado a aeceitar
ate .10 do corrente 81 voluntários, il«
2 annos de serviço, c 9 especiaes, d
seis mezes. Caso, porém, não se apre*
sentem os voluntários necessários para
o preenchimento dessas vagas, seiao
¦ellns preenchidas por meio do sorteio
iiiilitar obrigatório, que terá logar em
¦clczoiiiliio próximo futuro, ....

VIM.A DE'GUAUANV. — Sob a
competente direcçao' dos srs. Josc Ana-
iiias dn Souza-e d. Armind.t dc Faria;
estiiiiiiihi «professora, ixalizou-sc a es-
tréa tio theatro infantil, cujo desem-

penlio íicou a-cargo dc um grupo de
silüninns. auxiliadas pelo. íntelligenle
•niciiiiio Etirico Pereira. Foi digna dos
mais francos elogios, a -execução, do

programiua, que constou das seguintes

peças: O. arrependimento, comedia *—

Etirico, Pascliáliriá dc Assis, Alclna Ln-
•ilcii'.. e Filomena Silva; ciinç«5net.-is_:
Pois .sim...— Ccciüa Chagas; O 1101-
¦vo em cócegas — Eiuícd; A .copeinnlw

Márianna I.antelinc;, li', feio, -.-

iliícrl — Mary Teixeira-, Caranguejo
Cccilia Clíagas; ÍViiio- -—• Enrico;

'Mamãe não deixa — Hilda, Y^ta;
¦C-liiqiiiniio Voluntário — Cíiciila.de
Alnwlüii; O Arara — fiilda Pcrar.-i*
ilialocn O coração dc. Ouro — Mary

Teixeira c Hilda Pereira; drama cm
1 acto, O primo lorge — Enrico. Iflla
Alves, Isabel I.antclme c Mary lcixci-
ra. fcrmiiiòu a fesm com uni discurso
feito pela menina Mary Teixeira.'Foram 

lão liem interpretados loilos
os papeis. t|tic mereceram .-ípplausos gc-
«,:açs .ilu íiossa platéa. , .' 

Só tomos a laslimar, qne haja em
•nossa sociedade alguns rapazes que
querem ser civilizados c não passam
,|c uns i.-lcivis, pois assistem a mr. es-

pcctactilo thcatral cujo corpo scciuco e

eolüposto de creanças. como se estives-
sem assistindo a uni "match" ile 'íoot-

bati "-'ao ar livre, ou a uma corrida dc
louro;*, logarcs apropriados para alga-
zam«'..

VII.l.A PÃUÀCUASSU'. — Òrgani*
zou-sc nesta villa uma empresa de Atilo
Viáçfio, destinada a ligar Paraguassit a
¦ròiiliilcfc por unia linha dc' automo-
veis, Os estudos da cr.uacla, rigorosa;
mente feitos por pessoal competente, ja
estão concluídos./

Nota-se, porém, algum desanimo :11a
empresa, cm vista da exposição sobre
estradas dc rodagem, por pessoa mui
competente, publicada no Minas bcracs
¦de .11 dc outubro.

Outro obstáculo que sc ergue contra
essa iniciativa é a falta dc uma ponte
sobre o rio Sapucahy, qne separa esla
villa daquella estação da Rede Sul-Mi-
neira. Milhares de toneladas de.mcrca-
dorias são annualthcntc transportadas
naquclle rio, por frágeis c morosas jau-
garJlis, causando isso extraordinário

prejuízo ao commercio c á lavoura, que
pagam elevada taxa para esse transpor-
le feito dc um modo tão rotineiro; mas

que eslá de conformidade com os vciu-
culos de que nos servimos para levar
alé lá as nossas mercadorias: o ar-
clinico c rotineiro carro dc bois.

Iniiiiiueros pedidos têm sido feitos ao

governo do Estado para construir uma

ponte que nos ponha cm conuntinicaçao
direita com a estação dc Póntalcte e
ihnumeras têm sido as promessas do go-
verno, mas são promessas feilas com
o propósito dc não scr cumpridas, fei-
tas somente para contcinporizar-sç o
evitar rompimentos poliiicos. Construi-
Ja a ponte será fatalmente construída
uma linha ile automóveis 011 dc bondes
uara Ponlaletc, partindo dc Paraguassu
ou Machado, municípios ticos c prosper

Q§™__

Terá logar amanhã, ás 8 e^g4|;«.'{_1 íf" pã"íharcV doa 
"Santos, 

Regina Lcvy
rthcatro Lyrico, um Rraude es^ac,1o 

^a ^Thomaz Célia de Souza, Hen-

?^na!d°e do &^&íX.M $&* ^-f .R«sede Sà c MaB°da

A companhia de operetas Vitale, qua Vclloso de iam; e

aetttalmcme 
"rabalha 

no Palace-Theatre de -5 dias, á adjunta DurvaVna Raii-

levará á scena a oçèreta patriótica gel de Campos.

Fanfan da Tttlipc, do !"?•«'.»J&rn^( mtm m *m ' '

A PALAVRA OFFICIAL

De todas as linhas de
frente

íÃtiLUMANHA — Berlim, 10 — O quar-
tel-general «ommuniea em data de 9 de
novembro:"Principe herdeiro da Baviera; Tcn-
tativas dc ataque anglo-francezas entre
Le Sars e Bouchavesnes, e «nas immedia.
ções de Pressoire, ao sul do Somme, fra*
cassaram todas, quasi sem excepção, já
sob o nosso fogo de barragem.

Principe Leopoldo: De ambos os lados
da ferrovia Zloczow-Tarnopol recrudes-
ceram consideravelmente de intensidade
os combates entre as vanguardas.

Archidtique herdeiro Carlos: Nosmon-
tes septentrionaes de Gyergyo repellimos
ataques russos. Nas proximidades de
Belbo e uo sector de Toelgyes, grande
actividade de luta. Os russos, que ti-
nham feito alguns progressos ali, foram
lechassados nelos nossos ataques. Con-

«tinúa o assalto a sudeste do passo Ro>
thenttirm. As nossas tropas transpuze-
ram o' sector de Baiesti, occupando Sar-
dostt com as alturas adjacentes de am-
bos os lados dessa localidade. Fizemos
150 prisioneiros e capturamos dois ca>
nhões. Os contra-ataques rumaicos de-
sultaram infrutíferos não só ali. como
tambem no sector dc Predeal c nos inoa-
tes Vull.au.

Marechal vou Faclcenscn: 09 nossos
destacamentos dc reconhecimento evi:a-
ram, de accordo com as ordens recebi-
dus, encontros com a infanteria inimiga
na Dobrudja septentrional.

Maocdonia: Nada dc importante.
Aüstbia — Vienna, 10 — O «estado-

maior do Exercito communica em data
de 8 de novembro:

"Frente nisso-mmaiea: Ao sul e su-
doeste do passo Szurduk,. repellimos to-
dos 09 ataques dos rumaicos. Nas pro-
ximidades dc Spini, a sudoeste de Prt-
vkal, fizemos o inimigo recuar mais.
As posições de «ambos os lados da «estra.

da do passo Bodza acham-se todas «no-
vãmente em nosso poder. . .

Frente italiana: No sector'de Gorizia
reina calma. No valle Fleims e uo Col
Bricon, isolados ataques dc batalhões
adversários, qtte foram rcpcllidos, 1.x*
pulsámos o inimigo do Cima do Bocehc,
aprisionando tres officiaes e 50 homens
c capturando varias metralhadoras.

Na região costeira encontros aéreos
e combates entre torpedeiras italianas «e

acroplanos austro-hungaras, que nos fo-
ram favoráveis."

A bella- opereta será interpretada pc*,
«u,, ...._.-•;-./.-_ -ifiíclna (.mlctta CcStU Ilos queridos artistas Omlc
Ítalo Bertini, Cario Ciprandi, etc

A junto o.uc estala
muitas vezes prediz
chuva. 1'oilcrá tam*
bem scr. indicio de
que os rins não es-
táo filtrando do «san-
gtie o venenoso aci*
<lo urico. Costas
tloicl-is, ilorcs rlieu*
inaticas, junlns dolo*
rosas, dores! dc ca-
beca, tóntcirns, des*
ordens üo .systema
urinarin, são iodos
effeitos lie rins ira*
cos, e se não fo-

rem ' toinail.iü ptOviilencias, exislirá —- o
lieripo «le mal mais grave, use,as J nu-
bs ilu Fostcr para os rins, o mais reçoni-
inciukido de todos os medicamentos «leste

gênero.

Teça amostra Rr.itis, a Toítcr JI. Ciei-
lau C". Caixa ioój — Kio.
., im > m* n m ¦«

CONSELHO MUNICIPAL
A QUKST.ÍO-iiiKrHOXICIA

«Ainda a questão do projecto riutofi-
zando a revisão do contraio da Compa-
nhia Teleplionica. O sr. Osório dc _1-
incida, falou sobre as informações 'pre-

stadas «pelo prcfeiio municipal e respon-
deu a 11111 discurso tio sr. M. lavares,
defendendo ii acção do prefeilo, sendo
erícerçadil a discussão depois de falar o
sr. Leite -Ribeiro;

O si-. M. Tavares maiiilnu á meso- um
projeolo creando a liscola .Normal dc
Artes c Officios, que 'foi a imprimir.

Na ordem do dia falaram sobre o pro-
jeclo dc reintegração kio sr. Felippe
Nery Pinheiro os srs. Campos sobrinho,
c M. Tavares. :

O attentado contra o sr. de Ia
Plaza

-v acha ausente dcsla capital.
o sr. Affonso Moreira Baptista,

futiccioiiario da Central do Brasil;
 a interessante Zilah, dileeta

lhiiiha do sr. Fiel Moreira, Nery;
d. Jilicta- Zagan Leilão.

:|t * *
0.-SAMKNTOS

Kcaliza-sc lmic o enlace matrimonial do
.. Francisco Hoilrieues Ilariiosi c ila sc-

nliorita Seiilioriillia l.oulart «lc bouza..
Servirão i)e imranyinnlios, 110 acto cifii.

ns srs. João I.ydiò Burbosa o Braz Dias de
b0O 'acto 

reliüicso sei a effcctu.-ilò na resi-
itcncia Ao noivo, nelo yimrio de trcRuezin
.lc Sant'Anha. sendo liailntilios, nor parte ilu

Sivi. o sr Oscar Barbosa Duarte e oipom,
è pnr pürie «ln noiva, o sr. Antônio 1'into
dc Miranda c esposa..

Kealiza-sc boje o casamento do dr. Ofc*
cai d- Rezentle linout çom d. MaruiiO vci-
n. Ribeiro ila Cunha, filha do dr. Qhínra
Ribçii-o, iiiinistro do Supremo Tribunal Vc-

^a't.cto civil terá locar na casa dos paes
,1a noiva, á nia Marquez. «le. Abrantes, e o

riiliuioso, na citrcjn ila C.lon.i. ......
Testoiiiiiiiliaii.0 os acliis. civil e religioso,

nor í.arle da noiva r.cus naes. «*Cnor-*P!irte
n vo. o «Ir. Dafio ile Oliveira Kibciro,

Íih ai. ao CóriRtc-sõ Paulista .«, esposa, e

o dr. José dc Kezcndo linout. -advogado do
nosso foro.

5|l $ *

COXFKUKXCIAS
"Xa «file da I.oja Tlicosopliica "PerscvCi

rança':, á rua Kcal Grandeza, 11. i-l-^. rcali-
„_'- «os aonilntós ¦-• e -6 «lo .cor.cn*
K, c a 11 t -•! «le dezembro _ nroxiinn,
interessantes conferências pidilicas
ncriuinio Carneiro U'ãn, prçsMiciile

EÍcfrí-pirogfámniã Piiia e Maria Lui-j
za Joanna cantarão escolhidas peças «iq

seu repertório e o actor ítalo «erftni

recitará o monólogo patriótico il ôu-

iperstite", inteiramente inédito, cntrC;
fi-1 nós. . . -'

Assisirão á festa o ministro c o. con-

A 'turma <Ie -?jardas-inariuha de .-91,

vae commemorar e«m 33 do corrente- o

.5» anniversario dç sua promoção aquel-

le posto. » .
Pela manhã, a referida turma _ fará

rezar, na niartiz da Candelária, as 10

horas, missas ein suffragio das almas

de seus collegas extinetos, indo em se-

cuida, em romaria, aos cemitérios -esta

capital e de Nictheroy em visita aos tu-

mídos dos' officiaes da mesma nellcs

SOIA.,,t_o.tè, 
haverá oa Confeitaria «Pas-

choal um lauto banquete, sendo orador

da turma, o capitão de mar e. guerra
José «Figueiredo Costa. .

IDessa turma fazem iparte. os capitães

de .mar e guerra José %^"^> 5°^'
engenheiros navaes Eduardo Comes

Ferraz, Vital Brandão Cavalcanti e gra-

duado Godofredo Arthur da Silva; ca-

oitães de fragata .Francisco Alves Ma-

?tod. da Silva, José Maria Penido,
•Vristidcs Vieira Mascarenhas, Júlio Ce-

tlim 'Noronha «Santos, Ccsar Augusto

de IMcllo, Hcraclito .da Graça Aranha,

Francisco Vieira Paun Pamplona,. Raul

Oscar de Paria Ramos, Pedro Vieira de

Mello Pinna. Eduardo Orlando Ferrei-

ra. Arthur -hompson, Scvenno da Cos-

ta Oliveira Maia c 1" tencute reforma-

do Celso Homero. .„'i'i_.
Destes officiaes acham-se ausentes,

os srs. Machado da Silva. c-Pjtap do

Porto de Santa Cathariaa; Noronha

Saít-s, capitão do Porto dc -Pernambu-

co- Heradito da Graça Aranha, em

v?agem paia a Itália, onde vae receber

oUndér Ceará; 'Mello Pinna, capitão

do PorTo da Bahia: Wüa^o^Orlandb
Ferreira, cap tão do Porto do Uio wran

dc do &ü c Arthur Thompson, com-

Mandante do cruzador iec.n6i.--a, ora

"o! 
™ de .3.1, são. jyallecidos

09 segiiintcs officiaes: João Manoe^1 de

San Stelling, Natividade Gayoso, Bar-

cdlos IMiguct Dorat, Alvarim -costa

il.rreravfel_i.iarc, Floro dc Mattos «Pi-

tombo, Honorid .Delamare Koeller c

Carlos Agostinho de Castro. .
A tur,ma vae convidar o *«"**'s.lí0 „X

Marinha e altas patentes da Amiada

«n assistirem ás solennidades quo 
|ç

Ção realizaram regosijo «pela referida

commcmoração.

A Prefeitura, o sr, Américo Las-
sance e o asphalto

Escrevem-nos do gabinete do pre-
«feito: . .

"Tendo o sr. Américo Lassance, cni

petição' sol) n. 14.202, solicitado por
empréstimo o "stock" de asphalto
existente na usina da Prefeitura, o

prefeito fez-lhe scienle que somente

faria tal concessão, sc o referido em-

preiteiro se obrigasse a arrendar aquel-
Ia officina, visto como, não era couve-
niente ficar a mesma sem material para
funecionar. , , .

De accordo com essa imposição, o
sr. Américo Lassance endereçou uni.i

petição, sob n. 15.01C, na qual offcrecia

300$ooo mensaes pelo arrendamento ci-

tado. O prefeito, após ter ouvido 11 Di-

rectoria de Obras, e examinado us vau-

tagens offcrccidas. tendo em vista que
a despesa mensal com o pessoal ia

usina mesmo «quando parada, era dc

Rs ijOo?ooo ni.%isács; deu o seguinte
despacho: "Arrende-se a officina a tt-
tulo precário, pagando o pelicionano a

qtiaiitiii 
' 

de Rs. 000*000 mensaes, c

obrigando-se a entregar, quando a Pre-

feitura reclamai-, lodo o material «Ja

officina cm perfeito estado de conscr-

vação, dc accordo com aa exigências cs-

tipuladas no termo." .
Entre as exigências acima referidas,

da conservação gratuita dos
estavam a cargo dafigura a

calçamentos que
usina, cuja relação c a seguinte:

A — Rua Sete de Setembro, trecho

comprehendido entre a travessa Hora

e a praça Tiradentes,
Bi-- Rua Treze du Maio, entre a rim

Joaquim Nabuco e o edificio do Consc-

ilio «Municipal.
C — Rua Conde dc Bomfim, todo 11

espaço comprehendido entre os tri-

lhos da Light, primitivamente calçado

a ladrilho, desde a rua Dr, Josc Ilygi-

no até á Muda da Tijuca.
Pelo exposto, verifica-se que a Pre-

feitura, além dc não despender por
anno 10-.Sooijooo, ainda recebe reis
••leooSooo, de arrendamento.

O custo total da usina nao attmgiu

a aoo:ooo$ooo, e não é exacto que noa

tempos dos prefeitos general Bento i\i-

beiro c dr. «Rivadavia Corrêa, houvesse

sido pedido qualquer arrendamento; <1.«

que só agora se tratou por imposição
do actual prefcito_"

O Instituto dos Advogados de
Bello-Horizonte

Bcilo Ilorbonte, 10 — (A. A.) —

O Instituto dos Advogados, cm assem-
«bléa de «hontem, reelegeu seu presiden-

s»rríuíia"cTcorpo-diplomático dos ^$^&^_g$S
Pags%afèsfivai 

.em despcr.ado «and.1 
Jo;i 

'Corrêami^mmiBin^èm^'''s-s-'jccretarios, os srs. Gudes-
o teu Pires e Abilio Machado; oradores,

«Via ,1r« Heitor Souza c Nelsot
BriuitL« rancisco

_- — ______ Ternos «

601,5$ 1 mm
Ternos do cnsoinlia inclezn. oura

i«eto on do côr, sob medida.

IiFAIA-AHIA PAUIS #—
Run UvuKiiarann — 78
(Não tem flllul) —«—

as
do <lr.

ila re«"Ks-

Buenos Aires, 10 -
juiz do crime.pediu

- (A. A.) — O
,,..,  ,- .a .prisão «preven-

tiva de João Maiidi-ini, ipor julgal-o.re-
sponsavel «pela tentativa do assassuuo
do dr. Victorino dc La Plaza, cx-iprc-
sidente da Republica, contra quem,
aquelle «disparou um tiro dc revolver .110

dia i) dc julho do corrente anno.

;—:— mm
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Ernesto Souza
* Com lodo,

IGIycerina 

e Hypo-
phosphitos de Cal

cio e Sódio
BRONCHITES,

Astlima, Tuber-
culose pulmonar

Rachitismo
tônico poderoso

8B.-1.°_iMipço,»

II -

NA .FACULDADE DE MEDICINA

Uma festa acadêmica
Por oceasião do encerramento bon-

tem da aula de «pathologiá geral, da
l«iiculdiidc A- Medicina, a cargo do
professor Pinheiro Guimarães, «js alu-
limos dessf aiino levaram a effcito uma
manifestação ao seu mestre.

ü professor Pinheiro Guimarães die-
ros, mas que se resentem da falia 

"dc 
I f«ou á Facilidade acompanhado da com-

um'bom meio dc transporte para os pro- j missão dc acadêmicos

¦ferida Loja, une ilissertarn .sobre o :
tudo comparativo das religiões.

e íi ss

VÍA.TANTMS
Çliegóii liontem de Casanilni' o coihihen*

dãdor Vasco Ortlsão, clieíc ila easa ''Pare

Koyal". nuc foi rcçcbidn, na estação Cen-

Uai, por muitos amigos «• por uma coin*

missão de ilireclorcs da Liga «lo Coiiiiner-

cio cbmpòsta dos srs. Pcdru Queiroz. Ca-

niaclm 1'illio, Soara Macedo e «Ir. Álvaro

Maia, chefe da Secretaria da -mesma Lisa.

REUNIÕES
Km-sua séiíe social, á nia'Luiz de Ca-

iin"ie* 11. 36. iciuic-se cm sessão boje, as
- liora-. «.l.i noite n Conçrcsso llciicficcnte
Mcinaiia a Saldiuilm da (.«aina,

^; s'! í!
KVtl-IKKAMKXTOS'

No carneiro WO. quadro 1, do anjos, do

cemitério de S. l-raiiciseo Xavier, scpul-

üll-sc liontem o iiinoccntc Paulo Augusto,
¦Mito do dr. Clirisliano franco.

O fcrclro, que saiu ás 10 lioras da ma-

hã da rua Carvalho dc Sá :-', teve gran-
.'a acompaiiliaincnto, sendo dcpoJitadaa no

iiiiilc niiiilas grlualdas e flores.
.\' rcskkiu-ia do <ir. Franco accorreram

niiitíis familias, colkg.is c amigos.
t;t *-.* í'

ISHAS
Com extraordinária 

'assistência, roalizolt-se
ioiitcm, na matriz da Caiulcliuia, a missa tle
" dia, céiebraila em stiffrnliio da alma iln

íi'..«litoso liarão ile Santa Cruz mandada cd-
lelirar nor seus filhos coronel Souza c
Silva, director da Limpeza Publica _ e Tar-
iciilar, e aluiirante Bartlioloincu bouza c
Silva. , ,

O templo achava-se repleto dc pessoas oc
-lia rcprcsi-nlacão saciai, dentre as quaes
notáiiuisi alhiirantõ Alexandrino dc Alencar
«¦ seu aiiiilanln de ordens, senadores Riva-
lavia Corrêa, dr. Osório dc -Mincula. niaro-
•liai 1'rnhclscõ Marcelliuo lie Souza Anular.
irciieral. Bcnt.i Ribeiro, dr. Azevedo Stidrc,
orefeito liiunicipali dis. Paulo l-ilho. Alva-
— Kòdrlgiies, Lcopoldino Haslos. dircctor

Fazenda; loaaitini rallnires, elide da

A CANTAREIRA

Uma barca que se quebra-e out
tra que ia sendo escavacâda j
Conforme fomos os únicos a noticiai-,

em nossa edição de hontem, a harca
"•Sexta", da Cantareira, ao fazer ante-
hontem a viagem de 11,30.da norte,
desta capilal «para Nictheroy, quebrou
o eixo das rodas no meio da bahia, c
ahi .parou, com grande pânico para to-
dos os «passageiros. ...

ilissa barca, que devia fazer a via-,

gem dc meia noite ipara o Uio foi suo-j

púmida, e 11 barca "«Sctiina , partindo)
dali ás 12.30 trouxe os passageiros «ía
"Sexta" «para o Rio. !

V i.'->5 estava a "Sétima de novo,

em Nictheroy, omlo era aúçiosameiiitè
esperada ipelos passageiros da_ viagem
de 1 hora, que já tinham, entao, quasi
meia hora de atrazo.

Toda gente pretendeu tomar a barca,;

mas mn czarètc qualquer da Cantarei-

ra mandou fechar os -portões «da ponte,;
dizendo que a barca só sairia as -2

«Foi'um Deus nos acuda! 1'alou-sc cm

gazoliua c «fogo, concertiifáih-se cm alJ

tas vozes planos diabólicos contra as

vidraças da barca e o homçm alerron-

zado correu ao telephone. Minutos -dc-

¦pois voltava ó czárête dizendo que a

barca ia «patitii-, .comp dc facto «purim,

não sen o «prejuízo para a (anlarctrà

de algumas lâmpadas quebradas.

FOOTBALL
ü.

UMA BOA NOVA

NA RUA IDA CARIOCA

üm guarda que se Tecommenda
A scena passou-se na rua da Cario-

ca, cm frente á Iravessa «Hora. Un

bonde de Arsenal «dc 'Marinha 
_ «pai ou

ali para desembarcar um passageiro nuc
' 

acompanhado de tuna filhinha

A emenda contrn o desporto
é rctlrndii

O dr. Arnaldo Puinle, presidente da
Federação Brasileira de Sports, esteve
hontem no Senado 1'cdcral, onde pro-

'curou 
os senadores A. Azeredo, Vicio-

rino Monteiro o Lopes Gonçalves, afim
de solicitar-lhes a attenção para o ui-

justo gravame que vinha fazer ao des*

porto a nmenda apresentada pelo sena-
dor Lopes Gonçalves, da qual ja Uv-e*
mos ensejo de tratar. O eiiinrch.endedo-
presidente da-Federação de S.ports mos-
troit as condições preoarias em que ti-

cavam as associações desportivas nacio-
naes se fosse acceita a emenda e decla-

rou que estaria prompto a acccital-a
caso, ao mesmo 'tempo, fossa concedida
áqucllas uma subvenção pelo Congresso.

Os membros da magna. Casa ficaram
hem impressionados com a exposição cio

dr. Arnaldo Giiinlc, e o sr. Lopes C_on-

çalvcs, mini- rasgo de gentileza, promet-
teu retirar a emenda de que e autor.

Felicitemos o .presidente da Federação,
e, com elle, as nossas agremiações ües-

portivas. ¦Ss t. *

XOKNEIOS ÍXTEKKSXADIUES

Qual substituirá a 
"Taça Bio-

São Paulo" ?

.. A Liga Metropolitana recebeu üm

fficio da Associação Paul

O commuuicado Irancez das 22
boras

J-iníi. io — (A. H.) — O comniu-
nicado das ^3 horas dc hontem, e con-
cebido nestes termos:

"Máo tempo em toda a frente 00
Somme. Céo brumoso. O terreno, em
conseqüência das chuvas que continuam
a impedir toda c qualquer acçao de im-

por.tancia, acha-se convertido num im-
meiiso lamaçal; As estradas estão un-

praticaveis. .
•Confirma-se que a operação dc terça-

feira, perfeitamente «preparada «pela ar-
tilheria, excedeu todas as e .icranças c
logrou os resultados visados com iper-
das iicquenissimas «para as nossas tro-

l)as- ...
Todas as «posições foram solida c in-

tegralmcnta «mantidas, a despeito da
violência -do bombardeio inimigo. Ha
logar de crer que a cfficacia dos tiros
francezes de contra-bateria dispersou
imporlantcs formações inimigas que sc
achavam em «marcha c impediu os as-
saltos da infanteria inimiga'.

!.

Antc^orôii,''que esta descesse, o con

düctor do bonde, «}'« 1^°_:__„° ^^,.._

da 11IÍ.VH1.1. ..¦..¦.!....-¦ - -.-¦¦—¦ ¦¦¦; , - ,
coiitaliiliilaile municipal; Raul,. Cardoso. «1
Aiiluiiio Jllartinlio, dr. 1 .uluio «criicck
Toân Miranda, coronel Bciiiainin «le .-«oiiza
Aüiiiar. representantes do-todas os secções
1-t 

"rrefeitura; Góiisclhò Miiniciiial e L1111-
nez_ 1'uhlica, Alfredo Waldetaru. Osnuiiido

l'iiiicutel e oulriu

imbriagádo, deu saida ao carro, exnotv

do . mcnii a aos perigos de uma queda

desastS!"ü_m assomo de indignação,

o 
'cavalheiro 

que acompanhava; a cre-

anca ba eu com... um cmbriil.nho de
"Kihons" no estabanado conduetor

Tanto bastou -.ara que esle fazende

«n-inr o carro, descesse c fosse agarrar

i_hs golas o «protestante, que só esça-

7/ esmurrado «porquo varios

mssaneiros, _ entre elles o nosso com-

nau Wro <le redacção, Cândido de 'Cas-

?r6 !_.í intervieram, «profl.gando o nuio

procedimento do fimeaonario da L.g t,.

Il-ntão, o guarda civil 696. (;ae "»

x plataforma do bonde, assu

defesa do maVóreado conduetor,

alcreado como elle, para destra-
haviam «procurado

os furores do

officio ida Associação 1'aulista com-

municando que a casa Fux, daquelM

caiiital, offereceu uma «laça para ser

disputada «entre "scratches" represen-
tativos do Kio e S. Paulo.

Ao mesmo tempo, o S. Oluistovao
A. C. conuminicou á Lisa 1Uc„°,..Er«'

„..,.„_ cia á Metropolitana o bronze Hebe .
,p' 

,ldc L Mádrassi, para ser disputado em
" '-íiiatclies" entre "scratches" desta ca-

iiital e São Pimlo. ..¦ «0 S. Christovão denominou este

prêmio de " Prêmio .Moinho de Ouro

. pede ;'i Liga que o «prinic-ro encon-

tro -para a disputa se realize nesta ca-

pitai 1: cm seu campo. .
Por qual decidirá a nossa Liga."

s|i *

duetos das suas já bem desenvolvidas
lavouras.

— Ha dias os lavradores desta zona
soifreram grandes sobrcsaltos com 11
noticia da approximãção dc uma grau-
de nuvem dc gafanhotos, noticia que
ora confirmada com o iipparçpnncnto
•.iqui dc alguns desses terríveis roc-
dores. Felizmente só fumos visitados

jior ligeiras patrulhas do exercito de-
vastador que tomou outro destino, pon- I

jpandõ-nos de formidáveis prejuízos quc.i
já anteviainos, |

VARGINHA. — Reaüzou-sc quarta-1
feiráj a primeira hora literária nesta 

'-. «•"' .
cidade. Uonorio Ariuond, professor do

Çòliegio Luso-Brasileiro, c Olivcrio Uol-
üm, grande violinista, são os proino-
tores desta festa dc arte, que será sc-

gtuda do oulra . destinando-se sempre ;
u produeto liquido das mesmas aos po-
bres .le Vargitiha.

Secundados brilhantemente pêlos pro-
íessores do Collcgio Luso-Brasiléiro e
pelos intcllcctunes da terra, elles con*
seguiram organizar Um licüo prograni-
mã, cuja execução despertara, ccflamcn-
te o maior cntliusiasmo, pois os ora-
dores inscriptos, são todos _ ci-pirilos
íinbs c esclarecido!, que discorrerão
sobre varios thenias em ipro;a e verso.

A parte musical foi confiada a geniis
Senhoras c senhorUas, que boamente se

prestaram a honrar com a sua presença
esla hora literária,
cansaveis 1105 ensaios, c os nume
.musica que vão executar, são de
a agradar muito, pois entre as musicis*
-as ha verdadeiras capacidades tanto

para o piano, como para o violino.
O culto povo desta cidade não poupa

elogios aos promotores da Cesta e aguar-
da íincioso o dia de amanhã para ap-

plãüdil-os c testemunhar-lhes a sua gra-
tidão. , .

 Sabemos que o rcv. padre Leo-
nidas está angariando os meios 'neces*

tarios para fundar uma casa de .Miscn

sordi», para ot pobre» da

lím seguida teve começo a sessão

presidida pelo professor Aloysip de
Castro, falando cm nome dos iiluiiinos
os acadêmicos José Lobo e Gavião Gon-
zaga. .

ü professor Pinheiro Guimarães
respondeu agradecendo, tendo sido cm
seguida inaugurado 110 laboratório de

pathologiá geral o retrato do homena-

geado, 
"orando 

por essa oceasião o aca-
demico Xavier e uma senhoriia que re-
citou uma poesia.

Assistiram á solenindadc os proles-
sores Eduardo Rábello, Paes Leme. Au-

Pnulino Dotningos dc Góes, ge-
I neral Ismael da Rocha. dr. Inglez de

Souza, Raja Gabaglia, Maurício de lie-

deiros coronel Tasso Fragoso, alem de

outras niuilasjicssor.s e acadêmicos.
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A luta na Dobrudja
Londres, 10 (A. A.) — Xas «proxiini-

dades de Seimeni, na região da Do-
brtidja, os allemães contra-atacaram
com alguma violência, procurando deter
o avanço russo-rumaico. Este, porem,
cada vez mais redobrou de intensidade,
estando agora 

'travada 
.uma grande bata-

lha. de unia carnificina horrível. Em
muitos pontgs a.luta dccidc-sc a arma'
branca.

As perdas teuto-bulEaras sao enormes
cm comparação ás dos alliados. .

Londres, io (A. A.) — Dizem dc
retrogrado que os- russos, que esta noite
estavam a duas milhas, apenas, de -cr.
navoda, importante praça da Dobrudja
ein poder dos teuto-bulgaros, approxi-
maram-se ainda mais esta manha, sendo
a cavallaria a primeira a entrar cm

acção. A infanteria, chegando logo de-
-pois, entrou «tambem cm cotitactp com o

inimigo, que está sendo •metliodicainei.c

rtS«/io(A. 
A.)-0 general

russo Sakaroff, que coiiimanida os russo-

rumaicos na região da Dobrudja, tendo

recebido novos e importantes reforços,

iniciou a offensiva geral, numa frente

de cincoenta milhas, ¦comhatcudo-sc cn*

carniçadainciile. *í;

A morte do príncipe
Henrique da Baviera

Nova YorI;, 10 (A. A.)—-m radio-

g-anima de Berlim annuncia official-

mente a morte do principe Henrique,, da

Uaviera.
Accrcsccnla essa informação cpie a

oenitora do referido principe «partiu para
a linha de frente, afim de receber o

corpo dc seu filho e lralisportal-o para
seu Reino, onde será dado u sepultura

pomposamente. ¦- ... . .
Londres, 10 (A. A.) --•E-tá official-

mente confirmada, segundo annunciam
de Amsterdam, a inorte do príncipe Hen*

rique, da Baviera

HOTICIAS DE PORTUGAL
llisbõa. 10 - (A. H.) - Os rc-

cimentos «que estavam, cn» lorres

Vedras c 
"foram licen«-iad,05 por um

imez, atraves-saram hoje a capital,

cujas ruas principaes percorreram,
levantando «vivas aos alliados.

Lisboa, 10 -r (A. H.) - Rcali-

zou-sc liojc o _u_cral do empresário

theatral Alffonso Taveira. Milhares

de pessoas acompanharam o enterro,

que sc «revestiu de grande tm.o-

nencia. ... ,»„
W beira do túmulo «falaram, entre

outras pess-as, os escriptores tltea-

traes E-uardo .cihwalbach e Guedes

de Oliveira, que, cm sentidas .ala-

vras, fizeram o elogio «do «morto.

Lisboa, 10 - CA. HO - Devem

sscuir amanhã para França mais

cem «operários portugitezes de varias

profissões, que vão trabalhar «nas ía-

brteas d,c munições do paiz alhado.

Lisboa, ao— («A. H.) -.lístáan-

mmciadò para o próximo domingo

um comiciu dos manipuladorcs de

pão, «o qual' será discutida a que-
stão do iabrico c venda dflquetlc

produeto, segundo os ultimos decre-

tos do governo.
Lisboa, 10 — (A. H.) — O capi-

tão da polida d . Rio de Janeiro, sr.
Barbosa iSilva, foi agraciado com a

medalha dc Pliilantropliia, por ter
salvo a vida a dois portuguezes.

mm

A bora argentina
[Buenos Aires, 10 — OA. A.) —

Terminou o inquérito aberto pela
Câmara Sy_dic.il dc Commcrcio
•para averiguar da conveniência «le

se adeantar _ hora de todos os rcio-

gios da «Republica, a exemplo do

que fizeram outros, paizes. .

O resultado do inquérito foi que
opinaram contra essa idléa 71 Çí. e a

favor ia % dos. seus 'membros-.

Os tratados commerciaes entre
o Brasil, Uruguay e Paraguay
'MontcvidéoJ 

10 — A. A.) —«Kstá

installada cm tuna das dependências
do ministério -das «Relações líxtcno-
«res-a commissão incumbida de.acon-
selhar o governo no serviço de cou-

fecção dos tratados do com_iercio
com o Brasil e o Paraguay.

Hoje, essa commissão -esteve rc-

unida, estudando varias questões.
ii» *» 1 *¦ "

Faiieoeu o marpez de Vogue
Paris, 10 — (A. H*), -*_ 'Fallccct.

hoje o marquez de Vogue, da Acade-
mia Franceza.

Os srs. Altino Arantes e Camar-
go regressam a S. Paulo

,Ç. Paulo, 10 - (A. A.) -Acom-

panhados dc sitas comitivas, chegit-

ram hoje a esta capital, ás 13 horas

c meia, os drs Altinó Arantes, «pre*.

sidente do 'listado, .Affonso Ca-

margo, presidente do Estado do ra-

raná. . , . ,' 
O trem especial conduzindo ss.

cxs. c comitivas uaiu de 'Botiitalú a

uma hora e imeia de liojc, •

Durante a viagem foi servido um

almoço aos viajantes. Nessa ocea-
•sião, o dr Cândido «Motta, secretario
da «Agricultura, cm seu nome e no

do dr. Altino L-Vrantcs, _ enalteceu
com palavras calorosas o irr.cpre.
sivel serviço da «estrada Sorocabana
110 d.ecor.rcr da excursão, agradeceu-
do a gentileza com que em toda a

parte «foram tratados «pelos directo-
res c «demais auxiliares daquella via-
férrea. O sr. R. Kclsscrtng, super-
ihtendenfo da «estrada, respondeu
agradecendo as palavras do scoreta-
rio da Agricultura.

Recepção de um político em
Antônio Dias Abaixo

Bello llorisonle, 10 — (A. A.) —

Foi recebido- festivamente «a villa An-

tonio «Dias Abaixo o chefe político co-
ronel Euzebio «de Britto, que tem pres-
tado relevantes serviços em prol do «pro-

Krcsso local.
O povo daquella villa aproveitou o

ensejo para realizar uma grande man;-

festação ao dr. Delfim Moreira, ipresi-

dente do «Estado, e ao dr. Raul Soares,
secretario da Agricultura, que, a . eai-

do do coronel Euzebio de Britto auto-

rizàrain á construcção ali, de uma «pon-
te sobre o rio «Piracicaba, cuja falia pre-

judicava muito o commcrcio e a lavou-

ra da zona.
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O CI11M1Í_1)A GAV1-IA

V foi-macão «lc culpa ilos,acoiisiulos
Perante o juiz da «. pretoria crimi-

nal com ãssísteiicia do promotor Ma-

fra' de l.act, proseguiu liontem t> suai-

mario Ac culpa dos aceusados do

sassinato do barão de Yverrhcr,
oceorrido ha mal. dc um anno na es-

irada da Gávea. _ ' 
,.,_

Depttzcram as Icstcmtinlias Cândido
Ribeiro da Rosa, Carlos Ischia Pasças-
sia, Guilherme Faria dos Santos c Ua-

vina Giaiiiita, que confirmaram os seus

depoimentos prestados na delegacia do ,
districto.

TRIBUNAL ¦DF. CONTAS

COUTES
TADA.

Grandes Fabricas: Rio

Sul c I-4o dOai.ciro.____

TIHO XAYAiri.l.ASlI.I.lKO

Crande <1.»
•19-tS

festn ile 10

De ordem do commandante ftrec
oapitão dc fraga-ta Frederico. ^ ílbr,

convidai-los -todos os reservistas
Tiro a comparecer domingo, ia

da tai'Je no Arsenal

as-
facto

cidade. A

idc.i é nobre c altruistica e portanto
frutificarã. .

— Os exame-- 110 Collegio Luso-Bra-
-ilciro realizar-sc-ão na segunda quin*
zona de dezembro. As aula» reabrem-se
no dia 1 de fevereiro de 1917;

Tara rsta secção, acceitaraos to-

rtas as noticias ile lutorésso «erul,
flr-auiío ns mesníns sujoltnS ao cri-

terio d» re_nc.5o,

Ha dinheiro para os addidos dos
Telegiaphos

O Tribunal de Contas, reunido hon-
tem em sessão, sob a presidência do
dr.' DMinio da Veiga, resolveu respon-
der affirmativameiitc á consulta do nu-
nistro da Fazenda sobre a legalidade
da abertura do credito de soo:ooc?ooo,
papel; c 50 :ooo?ooo, ouro. sur. lcmeniar
ás verbas — exercícios findos do cor-

rente exercicio — bem como mandar re-

q.trar o credito de 157:773-080. para
Sagamentó de vencimentos de funccio-

narios addidos da Repartição dos le-

legraplios.

i Dois novos iuspectores sanitários

Preparativos i»ai-n s
director

são
deste

do cor

rente, us .*, horas
dc Marinha. ,

Haverá um exercício geral para a p..-

rada de 19 do corrente.
Todos deverão comparecer nesse dia.

¦ » «¦ ¦ "

Paracamby reclama
Não é a primeira vez que chamamos

a attenção das autoridailcs competen-

tes para o estado de completo aban-

dono em que sc acha esta localidade
do Estado do Rio. .

Entre outros motivos de queixa tem

os seus moradores os seguintes: as ter-

eiveis «boiadas que atacam os transeun-
tes; 03 açougues e xarqueadas que
frigem as mais comesinhas regras
livgienc; o lixo acciiinulado por
a parle, e os «pântanos, que
Paracamby uma espécie de
lanirtre, 

'pois 
que, ao menor

co, as ruas da localidade
intransitáveis!

Seria urgenlc que as autoridade?

in-
ile

tod'
tomam
cidart-

chuvis
sc .ornam

ás

TAUROMACHIA
]_tá iltfiiiitivniiiciite ornailizadü

granira!, da corrida de louros oue.
miiiRo. se realizará, na praça das r*,evc«i,
Nictlicroy. A euiorcsa anartou seis vai
tes louros dos -4 oue tiltinianiciile foran-
adquiridos, ...Iini dc "Jar jrramlo urillio a
'a'parte 

artislica está confiada aos iiicllio-
res elementos."'sendo dc esnerar que esta
seia uma «ias bens corridas da. presente tem-
porada. A cavallo. trabalhara Simucs ijer-
ra, e a pc, Talcõo, Trianero Cruz. -Mar-
cncriio. lü Salerito c I.uiz 1'rcstcs

•\ praça está vistosaniento ornaiucnitaila.
Iiaveüdo um ccncerlo, pela balida do t-orj-o
dc Bombeiros, ns 3 horas ila tardo. As
barcas da Cantareira íarao carreiras consc-
cuttvns.

 <i_i» —-—

Guarda de Vigilantes Nocturnos
da Candelária

A' proporção qv.c 05 elementos do mal
crescem nas sociedades, cumpre contra-

põr-lhe medidas reprimiveis que os neu-
tralizem, e tendam ao objectivo de os
extinguir.

Este assei-lo acccntua-sc com nrcpon-
derancia, quando se trata de assumpto
que contende com a garantia e bem
estar individual.

Bem inspirada foi portanto a idea

que vciu «preencher uma necessidade de
modo a mais satisfactona, ptus complc*
¦lam-sc liojc 27 annos que foi creada
a Guarda dc Vigilantes Nocturnos, ca
freguezia da Candelária, que se tem
mantido cm plena actividade, desempe
nhaiido satisfaclpriámcnte a tarefa que
lhe foi conimeltida. _

A utilidade da corporação *-.o deman-
da dc argumento, por estar comprovada
com a confiança c «estima em quec tida

pelos seus contribuintes, que nao llie
têm negado os necessários recursos ua-
ra sua manutenção, e ainda a seu excin-

pio quasi todas as paroclua- adopta
ram idêntica medida, 00111 vantagem c

utilidiidc indiscutíveis.
 m 9 «a» < i"1 '

Ameaçado de morte
pelo ex-socio

Tomaram-se .sócios, por «um con-
trato verbal, i>ar.*t a exploração de

uma sapataria, Guilherme

Os jornaes daqui dão sua photogi-aphia. os scu3 proprios interesses, sao quem
*í nos 

persuade a continuar nesta guerra
em nosso detrimento, bem evidente e

que não somos nós (como aos nossos
alliados dizem os allemães), que faze
mos os aluados pelejarem as nossas ba-

talhas." „ ,.
A "Wcstminstcr Gazette , diz • 

_"Estamos «tão perfeitamente dc accor-

do com os discursos feitos hontem a

noite no •Guildhall que commcntal-os se-

ria de nossa parte uma simples repeti-

ç/io, com a qual não faríamos _ seita*

enfi-aqucccl-os. Exprimiremos, pois. lao
sómenle, a nossa.satisfação particular_a
propósito da observação formulada tao

vigorosa e eloqüentemente pelo.primei-

«mães competem o««
O ministro «Io Interior nomeou hon- ¦.-;-¦, ¦ ,.¦„.,.„„„,,,

tei,-!. iara exercerem as ftineções dê n- çW^xohe^c,
spectores sanitários marítimos, os drs. tstt rosário u« . ¦> 

dr>-
JosC- Sebastião Jansen 

«Ferreira e Ma- do aos justos Ü- .-- *-•

uoel Maurício .obrinh..

- do aos
. V.ciises.

íiicüior.viicntos re
as suas vistas para

attí.nlen
para.-.!!-

Alves <-

os. Fernandes- Os «dois brigaram e
;i sociedade foi desfeita.

Hontem, «Guilherme Alves pro-
curou o 1" delegado auxiliar e quei-
Kott-se de que o seu cx-íocto amea-
;ava*o de morte,

O dr. «IX-oii 'Rottssouliércs mandou
íue o queixoso se dirigisse ao dele-

taJq io 8J dislrieto..

A imprensa ingleza e o ultimo
disenrso do sr. Asqmtü

Londres, 10 — (A. M.) — A inipren-
sa londrina faz hoje longos coninienta-
rios a respeito do importante discurso
nuc o chefe do gabinete, sr. Asquttli.
-pronunciou hontem no Guildhall, na ce-

rimonlà da posse do novo Lord-Mayor
de Londres. A "Pall Mal! -azeite

"Ó sr. Asquilh, cm sett discurso, li-

mitou-sc a confronlar os princípios que
inspiram a causa dos aluados c aquellcs

a que obedecem as ambições sangrentas

dos bárbaros a quem estão aquellcs com

batendo. O massacre dos Armemos in-

defesos íoi uma crueldade que assigna-

lou com o ferrete da ignomínia os obje-

ctivos, as preterições-, hypocritas das

Potências Centraes. O chanceller alie-

mão julga poder ainda inspirar um cer-

to receio do terror germânico; ou quan-
lo menos, acordar a sympaíhia dos neii-

tros denunciando o tratamento _dado
nela Inglaterra 

"ás pequenas nações .

A Armênia offerece justamente o

exemplo de uma nação, não so pequena,
como impossibilitada de «turbar quanto
mais dc oppòr-se ás operações dos exer-

citos da ÀUcinanha, e dos seus confe*

derados e que, entretanto, foi massa-

crada não em milhares, mas .cm cente-

nas de milhares dos seus filhos, por
uma potência cujas hostes, estão sob o

governo da Allemanha, cujos moviineii-

tos todos são dirigidos de Berlim. _as-

ava a Allemanha ter levantado um

dedo, e teria salvo do anmquülamento
essa 

'vasta 
população I

Não foi só por descargo de conscien-

cia que o sr. Asquith alludiu a coragem,

i obstinação, á abnegação dos nossos

nobres aluados. Os inglezes sentem
muito mais admiração do que sabem ex-

primir, pelo alto valor patriótico que em

nobres feitos testemunharam as 'itaçoes

a que cslão unidos, na defesa, da huma-
•idade. As tentativas do inimigo com o

fim de semear o descrédito _c criar a

scisão "as füeiras atiladas nao e senão

mais uma significativa, prova dos -mn-

cipios moraes que o orientam.
•'The Globe", faz os commeirtanos se-

euintes :
"Uma das coisas que mais. prazer

causaram no discurso do primeiro mi-

nistro foi o seu tributo aos nossos pe-
•menos alliados. — á Euniania, forte-
mente opprimida, á pobre Servia lortu*
rada. Elle preslou um serviço apreça-
vel á causa commum varrendo as mha-
lieis mentiras, com o auxilio das quaes
a Allemanha espera .lançar a sizania cn-

tre os membros da nossa grande alhan-
(,-a. «Se, como dizem os allemães, os U0s

Oa

sos alliado?i <i«e pão '.em a pçilb «não I rn.cço sc fossçmp

igorosa e eloqüentemente pelo.primei-
ro ministro a respeito da tjrecia e do

sr. Ycnizelos. Essas palavras de uma

vez por todas reduzem a nada a caiu-

tiinia allcmã, de qtte premeditamos «trair

os nossos «niigos. não existe base para
semelhante allcgação, nem quanto 

-

Grécia, nem quanto a outro paiz
alliados juntos tém combatido c jun-
«tos farão a paz. Todos quantos esfor-

ços visarem lançar desconfianças entre
elles, a separal-os, estão votados a tt.n
inevitável fracasso. Os nossos alliados
não ignoram a tarefa que tem deante
de si mas, como muito bem diz o sr.

Cambou, sabem que o inimigo ji.não
pôde por muito «tempo arrostar a situa-

ção e acreditam que sc fizerem prova
dc paciência c de tenacidade, a victoria
estará ao »eu alcance.

Comme.iíando a declaração feita pelo
chanceller allemão na sessão de hontehi
do caiuUé do Rcichsíag, o "Globo" diz

que de ha longo tempo os allemães dei-
xaram de insistir na grandeza e gloria
ila empresa em que se lauçou p seu

paiz em 1014. Ao envez disso, aftirniaiu
agora unanimemente, que não queriam
a guerra e repellcm as responsahilida-
d;s por cila. Esse reviramento faz-nas

justamente apparecer mais claramente
a idéa que tem a Allemanha do direito
e das relações com os seus vizinhos, re-
'ações essas que consistem para ella
cm castigar e para 05 vizinhos cm sof-
frer.

Pretende o sr. Bcthmann Holhvcg fa
zer-nos acreditar que os responsáveis
pela guerra não são os estadistas alie
mães que perfilharam o affronlo "ulti-

matum á Sorria, sabendo embora —
como já depois disso confessaram —

que esse acto traria a Rússia ; arena
d.i combate. A Allemanha pretende dar
como especialmente responsáveis o Czar
e os seus miivstros por terem estes in-
tervindo cm favor da Servia. Quanto a
nós, muito liem sabemos que poderia-
mos. ler comprado a nossa^ tianquiUida-
de permittindo á Áustria impor a sua
vontade á Servia, ou entregando a
França c a Bélgica á mercê da AUcma-
nha. Seria a nosso ver uma paz_ des-
honesta e perigosa, mas poderíamos
tel-a comprado por certo praso e certo

AUTOJ.BO POR DESACATO A
AUTORIDADE

Um soldado de policia prendeu hon-
tem, á tarde no largo de Catumby .0
menor João Tomei, que tentou reagir
á «prisão. Na delegacia do 9o districto
compareceu pouco depois Manoel To-
tuei, pae de João, negociante estabelc-
cido á rua lfrei Caneca e que em ter-
mos ásperos protestou contra a prisão
do filho, chegando mesmo a ameaçar
o conimissario Mario Nogueira.

Em visla disso, foi elle autoado por
desacato :'i autoridade.

A propósito fomos procurados jielo
pae do menor preso, sr, Manoel To-
riici Bercnguer, sócio da firma Bcren-

gtier & C. proprietária da Fabrica Ne-
reide, estabelecida nesla capital.

Contou-nos o sr. Bercnguer o seguiu-
te: seu filho eslava hontem, ás 2 ho-
ras da tarde, ha esquina da rua de Ca-
tumby c I'"rei Caneca, quando para atra-
vessar a linha deu casualmente um çn-
contrão num soldado de policia. Foi o

quanto bastou para que esse prendesse
o menino, levando-o para a delegacia
do 9° districto. onde o coniniissario de
serviço, sem mais nem menos, man-
dou-o para o xadrez, cm promiscuidade
com vagabundos, ehrios e ladrões, fa-
zendo companhia d ."-Moleque Uia-
i-nho". . . , ,, r
.-. O couinussario deixou que elle lt-
casse no xadrez por espaço de meia
hora. '' ¦ ¦""_

O sr. Bercnguer, dando por falta do
filho, soube que elle • fora conduzido
preso para o 90 distrielo. Chegando a
delegacia, o commissarió negou-se u
dar explicações sobre o facto, dizendo
que se quizesse a liberdade do menino
requeresse habeas-corpus...

O sr. Bercnguer ¦esperou o delegado,
sr. Sylvcstrc Machado, e esta auto-

ridade, depois dc maltratal-o, deteve-o
nor alsrititv tempo na sala do rscrivão.

im—» m ii" 

UM LAMENTÁVEL
ACCIDENTE

da
na

(Quando fazia 'homem er;ereicios
torpedos na Escola dc Grumetei
ilha das Enxadas, o capitão-tc!ien(e_ Eu-
genio da «Rosa Ribeiro leve o 'pé di-
reito esmagado por um projectil.

Soccor 
'do 

iiiimediatamcnle pelos seus
collcgas, aquelle official foi transpor-
tado para o Hospital de Marinha, r.a
ilha das Cobras, onde foi Submcttido
a uma intervenção cirúrgica, spfírend»
a amputação dc Ires dedos.

O distincto official da nossa mariniia
de guerra, segundo as iijiormações quo
obtivemos de seus médicos, está pas-
sando bem, não inspirando felizmente
cuidado o seu eslado.

11 mWSm <* 9m9 9* B

caa.zç'5 ie fazçl-o

Fállecimento em Bello Horizonte
Bello Horisontc, 10 — (A. A.) —

Fallcceu aqui d. 'Maria Nascimento,
viuva do sr. iManojl Conceição.

O causador do suicidic.
do poeta Ricardo

Gonçalves
S. Paulo to — (A. A.) — O dr.

Couto Maçílliães, ex-director da "Ga-

zcta", foi, citado a ver-se .procc:.;«ir
«pe>o dr. Tdargarido Filho, causador do
suicídio,'do mallogrado poeta Kicárdo
GònçáWcs. A queixa criminal f"i apre-
sentaía pelo dr. Gastão Mesquita, juw
da. V vara criminal.'¦Esse 

magistrado, depois «le ouvir o
çiepresentante do Ministério Publico,
recebeu a queixa e designou audiência
na terça-feira, para o inicio dos traba-
lhos.

O dr. Couto Magalhães assumiu
plena e directa responsabilidade das

publicações feitas sobre' o caso. S. s.
comparecerá á audiência acompanhado
de to«'05 05 seus advogados;.

_£__-_:*»*" f -¦-*- -.__.. .;¦; _._^;_:/.r.:.™.^ .
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NATAL 1916!!!

Grande (fenlEOT
UM MUNDO DE OURO

LIBRAS ém\IO LIBRAS
Distribuída* pela casa VEADO aos fumantes dos seua esgar.»
ros por melo da Loteria Federal de 28 de Dezembro de 1910»ros por

41 PREBMOS constando cada prêmio
uma bolsa de prata contendo

dei

LIBRAS IO
EM OURO

Qua urio inlnguM a quim apresentar bilhete* fornecido* pela cata
vvimo com números eguae* aos primeiro* 41 prêmio* maiores da Lo»
ÍTrla Federal do NATAL de 1818.

CONDIÇÕES
A auem apresentar na casa Veado a Rua da Aisemhléa, 94-93 o coupon.

¦oul lunio acompinhado de 10 vales das nossas carteirinhas de cigarros,,
receberá em troca um bilhete numerado cujo numero correspondendo
¦os primeiros 41 prêmios maiores da Loteria Federal de 23 de Dezembro dc
iflio terí direito a uma bolsa de prata contendo dez libras em ouro.

A troca dos bilhetes para o concurso terminará em 15 de Dezembro de
1916 Serão attendldas as remessa» ptla' "orrelo quando acompanhadas do
«m sello de 100 reis para o porte.

Oi premies estão em eiposiçlo Ras vitrines VEADO
Corte esta ooupon,
Junte-lhe IO valer»
dos cigarros

»

maii nma .et, no elegante Cio* Falais,
graciosa artista Rtnée Svrvtlre. A gm.ciosa c laureada actriz parisiense apresen*

tar-sc.i ali eni uma nova e brilhante
cieação sua — "Quanto pôde o coração
de una mulher I..." E' um drama de
scenas ns mais enternecedoras, dividido em
quatro actos, durante os quaes Renéemostrará ao publico, um typo que toda»
as mães desejarão apontar como modelo
ile grandeza humana; aos filhos extreme-
cidoa.

O prognainma que o popular cinemaIrra offerece hoje aos seus innttmeroa es-
pectadores, è o que se pôde desejar demelhor. "Os submersiveis brasileiro»", umfilm interessantíssimo, completo, nítido,dividido era duas magníficas partes. Eraseguida serão exliibidos os fllm* "A mu-
lher do sonho", grande drama em s lon.
gas e siírmrehendentes partes e "De pése mães", um bellissinio trabalho cinemato-
graphico, feito apenas com pés e mãos,de muita originalidade. Fecha o program-ma, o film — "A sogra de Bilie Ritcliie",
cm doití actos.

*
O conifortavei cinema Ideal prima sem-

pre pclo valor incontestável dos seus so-berboa progreunmas. Invariavelmente essa
çoncorridissima casa de diversões da rua

, Carioca offerece aos seus inimmcros"habitues." grande quantidade de fitas, as
mais modernas e empolgantes. Isso mes-mo pode ser verificado hoje, -de cujo car-
taz constam os esplendidos trabalhos cine-inalqgraphtéos! "A cegueira ito cimne",em 4 actos emocionantes e "As (Puas ir.i!.-i!«.is", apparatoso drama em 5 cnervan-tes partes. *

A empresa do conceituado cinema Ave-
nida cutdia, cotno 6 sabido, com muito ca-
rinho da escolha dos films quc apresenta,
para (iv\t nunca dccreçça o suecesso con-
quistado pelos magníficos programmas, quesç succcdcm sempre, com exito muito apre-ciavcl. Ainda hoje o publico terá ocea-sião de assistir o desenrolar de um pro-gramma sobremodo attrabenle. assim or.
jTíinâsado: — ''Escravo de Ducífer". vi*lir.inte drama da vida real. da fabrica
LVLuxo c "Journal D'Luxo", revista se-
mana).

*
O Americano, o novel e elegante cine-

mutographo do aristocrático bairro de Co-
pacabana., fará exliiliir hoje, um progrotn-ma deveras attralicnte, assim organizado:"Prinçeza esitrangeira", drama de scenas
excessivamente emotiva», e " Kesurreiçao de
uma mulher", possante film, de lances os
mais orrebatadores.

* * *Varias

dfcmçuwta?

Carneira acolchoada
(CUSHION-FITTING)

Carloa 8 e 40 o

roa Larga 134 e em
todas as casas ATLAS

A POLICIA E O JOGC

Exoneração de nm delegado
policial

¦Foi exonerado hontem, a pedido, Ju
logar de delsgado do uo* districto po-
licial o dr. Tliomé de Andrade. Este
acto acarretou estes outros: promoção
do dr. Santos Netto, do 26° paia o
20o j transferencia do 20" para o i6°.
do dr. Franklin Galvão, e nomeação
do dr. Severo Bomfim para o 26".

A Áustria vae ter novo embai-
_jailor em Washington

Londres, 10 (A. II.1 — Os jornaes
publicam telegrammas ria Vianna,- rece-
bidos por-via imlirccla, dizendo que, sc-
gundo informações divulgadas pela im-
prensa daquella capital, o conde de Tar-
nowsk-i vae ser nomeado embaixador da
AtiBtria-Hungria junto ao governo it
Washington,

o troque por um bilhete numerado da escü

para se habilitar ao GRANDE CONCURSO dò

UM MUNDO DE OURO
E2IMCil n pbm üi ü ji

IO LBUI ESTERLINAS
m
W&Ekm*

[HEATROS & CINEMAS/

I0D0LIN0 OE 0RH

üm menor barbaramente espan-
cado por praças da Brigada

, A policia voltou a perseguir á joga-
tina e de quando em quando o 3" de-
legado auxiliar vareja tavolagens de
ruas 

"exeus.is 
e casas dc bicho da zona

central da cidade.
Hontem coube a vez a uma da praça

da Republica, onde vários indivíduos
foram colhidos de surpresa. Succcde,
¦porém, que, contra as ordens da! r.cfc-
rida autoridade, praças de policia cs-
pancaram brutalmente o menor YValds
mar Amorim, pelo simples facto do- re-
ferido menor ter • aconselhado • a um
seu conhecido que exhibisse a sua pa-
tente de official da Guarda. Nacional,
afim de evitar o vexame de ser condu-
zido á policia em Viuva Alegre.'Este facto c grave demais e o pro-
prio sr. Armando Vidal deve apural-o
bem, afim de que os seus responsáveis
sejam devidamente punidos.

Transferencia de guardas mn-
nicipaes

Por aclos de liontcm, o prefeito trans.
feriu os guardas municipiiel: Antenor
José dos Santos, do ju districto para o
7°; Waldeinar do Carmo bezerra, dcsle
para aquelle; Virgílio José Ferreira, do
9" para o 14o; Januário Molina dos
Reis, do 9" para o 8o; Manoel Antônio
de I.cnios, deste para o 26" e Joaquim
Pereira de Mello, do 2° para. o 20°.

1 ??????<»???<

Mg^t 9 ACTOS
fãsfAlis

TURF
DliRBY-CLUB

CARTAZ DO DIA
Theatros

len-

Star"
V\RLOS GOMdíS — "De capote c

ço" (revism). A's 7,3,1a « ? 3.14
l'A'I,ACi;-TI115ATKU — "Cini

"fôS&o' -' ••«tone» (drama). A'i
7 

RKPUhIiCÁ - "O rei da reclame»
(opereta). A's 8 34. ,, , , \. u ,.

Si JOS1V — "420" (burleta); A" re-
tica Solta (burkta). A's 7. 8 314 e iQi|3.

Cinemas
AMKRICANO — "Prinçeza estrangeira

a "Utoiirreição dc unia mulher" (drama).
iWKNIDA — "Escravo ile I.ucifcr (ara-

nia): "Jornal lVI.uxo" (revista).
CINE PIVI.A1S — "0«a"!° fiie •> co-

rnção de uma mulher !..." (drama); "Amor

iV Mcssaliná" (drama). /j~1íí;'S-.ini.-\I, _- «As duas fida'gas" (drama)i
»A-cegueira do =iumc" (drama): "Os mi-
i.licu--. do Tagarele" (comedia).

. 1 lítS — "Os subuiersiveis brasileiros"
„lo iiatiir.il): "A mulher dos sonhos» (dra-
,1- -lie .''éi e mãos" (comedia); "A so-
«ra ile IHUio Ritchie" (comedia).

luroN — "A cruz de brilhantes (dra-
„,.,) -'A mocidade do coração" (comedia);"ilaurhont Actiialidadcs» (do natural).,

pyr-HB' — "As aventuras de blamc
(drama)i "Keílcso do passado" (drama).

ii: il: * •

RECLAMOS
Theatros

<\,m uma magnífica casa, repotm-se hon-
tem, mv Republica, a novíssima opereta U
rei Jj reclame, que na vesoera nos. fora da-
,lo conhecer," nela comuanhia. í.nrico % alie
compartilhou fartamente daa palmas auc se
ouviram, e íur.ini muitas, sendo obrigado
,1 hUir os ciigraçadicsimoa "couplets do
' 

líoiè. e, por certo, com outra enchente,
rrocte-tc .1 mosma peça, com _ novos cou-
Iilcts" no 21 acto .cm que Valle prepara
¦ una suioresa ao publico.

sS
lá fez ínoc.i, entre nós. a revista portu-

8-uvii — Dc capote e laiç0, «uc aqui deu
Jnzcnas do reiirescntaçües consecutivas.

Tciulo agradado cm cheio, constituindo um
,1,11 maiores i-.tilos tticatraes da época,
quando outr'ora anui ròpreicntada. era ile

esperar que, oosta agora cm seç-no, tivesse
uma reprise digna do eüito primitivo. ,

E isso i o que esti suecedendo, pois uc
capota e tenço provocou hontem uin» tem-
peslade de ajiplausos.

Jlojc. nas iluas scosões — Dt capota e
lenço. *

E' uma peça deliciosa, n íiinoiií.,
Comedia fina. bem urdida, com situações

muito bem detineadas e concatenadas. tora
merecido geraes louvores do publico que
eslá ha dias enchendo, o Recreio

15. como hoje ella ainda figura no cartaz
da companhia Alexandre Azevedo, oão e
temeridade de antemão assoverar-se que um
numeroso publico aífluira ao theatro da rua
do Espirito Santo.

O S. José, cujo inesgotável repertório e
agora repassado, emquanto se montam novas
ncças, annuncia para hoje mais dois attracn-
tes espectacnlos .... „-"420", revista que ia deu tao Mias ea-
sas á empresa Pacchoal Segreto. e A reiea
solta, revista t-orluguoza. que agora esta
sendo revivida, constituem o cartai -cie
bole. . . ,.3S, mais não e preciso dizer.

* * *
Cinemas

Nos "chies" salões do Odeon,, teremos
bojo pragranima que vae constituir um
grande encanto para os seua "habitues .
Hc«e pmn-ammo faz parte o lindo dra-
ma "A cruz de brilhantes", peça d« lan.
ces emotivos e imensos c que tem como
protagonista a reputada artista Magdale-
nn Ce!i-.t . A essa notável obra, seguir-se-
So a interessante comedia — "A mocida.
dc do coração", que tem como protago.
nista mlle. Fobreges, c o ultimo numero
th interessante revista "Gaumont Actua-
lidades", com cs ultimas novidades mun-
diacs. .

"As aventuras de Elaine". Assim se dc.
nomino um clcctrisantc romance mwi
capituilos, quo o luxuoso Pattio começou
a cxhibir. E' um conjunto de assombro,
sas proezas que impressionam, fundamen-
te o espectador desde o primeiro episódio.
«As «venturas de Elaine" teni como pro.
tagonista o celebre heroina do film poli-
ciail — "Mystcrios de New York",
"miss" Pcarl Wbite, a graciosa sportwo-
man que praticará, no decorrer dçfsc

^ilm, os maiores teinendades a cavalio,
em automóvel, cm submarino, em aero-
plano, cm nalaçüo, etc.

O publico freqüentador dos nossos cine-
nas vae ler ensejo da applaudir hoje,

O FESTIVAL OE JOÃO SILVA
Tcão Silva, o acton da companhia do

Éden, que o nosso publica coniliecc e cp-
piaude, organisou para o seu festival, que
terá logar no dia 17, no Carlos Gomes, o
seguinte programma: I» parte — "O Do-
mino", revi;.ta-Eantaisia dc grande suecesso.
e MA ceia dos cardeaes", peça que será re-
presentada com o mesmo apparato, com quefoi levada á scena era s de outubro; :°
nane: — Uma poesia dedicada ao Rei da
líelcica, pelo actor Henrique Alves; versos
inéditos de Vicente PindeUa, cantados á
guitarra pela appludida actriz Tina Coelho;
uma conferência sobre assumptos pátrios,
pelo sr. Simões Coelho, d* Sociedade Pro-
pagnnda de Portugal. À festa de João Sil-
va é dedicada aos associados dessa mesma
sociedade.

— Amanhã, cm "matinée" a companhia
Caramba dará, no Republica, outra audi-
ção da opereta " Rei da Reclame" c á
noile "Pnnccza dos Dollars".

>S
A EVA

E' segunda-feira que, em festa de Ale-
xandre Azevedo, terá logar no Kio a pri-
incira represeiit-ação dc "'Uva", a nova pc-
çn do João do Rio.

Como se sabe essa peça obteve grande
exito om S. Paulo o no sul. Da critica
do "Coiiimewio de S. Paulo" transcreve-
mos o seguinte trecho das tres columnas
que consagrou a "Eva" :"O dialogo esfusiante de verve, a ale-
«ria commutiicativa daquella .movimentação
dc mestre, onde a ironia esvoaça leve e
Igraciosa, provocando por vezei o sorriso
oue approva, por vezes a gargalhada que
irrom— insoffrida e espontânea, impõem a
peça desde o primeiro acto. , .

ila ainda uma psychologia deininista a
Paulo Bourget, que não jiode escalar ao
espectador, naquella figura dc mulher ca-
prichosa e educada cm um meio diverso
do nosso, mas coinprchensivel desde que se
considere que sobre o seu espirito infan-
til forçosamente devera ; influir a aprendi-
zagem das constantes visitas á Europa.

ila "Bella iMmc. Vargas", João do Kio
apresentou-se-nos & maneira de Bcrnstcin
ou Kisteniaeckers; vlmol-o ogera cora a
subtileza e'egante de Donnny, por iustan-
tes ousado, sem as esfuniadas licenciosas
de Tristan Beruard e egualando^ a movi-
mentação brilhante de Alfredo Capus.

João do Sio é um thcalrista na lata
accepçâo da palavra e, ou muito nos. en-
ganamos ou será essa a phase definitiva
do seu fulgurante talento." , _

? Depois de amanhã terá logar, no Re-
publica, a festa uTtistica do maestro Bel-
íezza, represent.indo-se pela primeira vez,
a opereta de f-char " Emfim, sós !...",
creação da Maria Ivanisi e cuja monta-

f:em 
esti acima dc qualquer simples rc_-

erencia. Ao que 003 dizem, completara
o cspeetacuib, um magnilico acto variado.

¦¦ . mm** — '

Cobrança de impostos muni-
cípaes

O prefeito sanecionou a resolução do
Conselho 'Municipal que o_ autoriza á
cobrança, sem multa, dos impostos pre-
dial, territorial, alvarás de licenças,
calçamentos c outros, ate 31 do cor-
rente anno.

mtts mm mm
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lllRHBMNlMRUDilc collarinhos do M

r AS REVIS.XAS CARIOCAS

"Fon-Fon", "Selecta" e "Re-

vista da Semana"
Circulam -hoje essas tres queridas rc-

vislas cariocas, como sempre primoro-
samente feitas. Todas ellas trazem ex-
cellcnics collaborações e magníficas re-
porlagcns photosrapliicas da vida num-
dana do Rio,

O progrnmniii du corrida
do dia 15

¦Para a corrida extraordinária que o
Derby Club effectuará no dia is" do
corrente, ficou organizado o seguinte
programma:

iPareo "Seis itjc Março" — :.soo me-
tros — 1 :ooo$ — Donau, 53 kilos; 'Fa-
bula, 49; Ortegal, 47; Diamante, 47;
Lt Voilá, 49, e Hebe. 45.

Parco "'Dois de Agosto" — 1.609
metros — 1:200$ — Paraná, 51 kilos;
Alegre, 53; Watcrloo, si; Sucrc, 53, e
Alida, 51.

Pareô "Supplcmentar" — 1.609 n,e-
tros — 1:2oo$ — Royal Scotch, 51 ki-
los; Yvonnette, 52; Boulanger, 52!
Trunfo, 55; Buenos Aires, 49, e Vol-
ladre, 50.

Pareô "Velocidade" — 1.500 metros
: :ooo$ — 'Espanador, si kilos;

Guerreiro, 50; 'Bliss, 47; Zelle, 50;
Palta, 47; Jagunço, 50; Pislachio, 52;
Vanguarda, 47, e Histórico, 47.

iPareo — "Excelsior" — 1.000 mc-
tros — 1:20o? 4-1 Tlõr do Campo, 49
kilos; Pirata, 47; Cãstila, 49; Guaya-
mu', 471 Flecha. 45, e Marne, 51.

¦Parco "Üczesete de Setembro" —
1.700 metros — 1:500$ — Scamp, 51
kilos; Mogy-iGuassu1, 53! Atlas, 52;
Monte Christo, 52; Helios, 52, e Lord
Canning. 49. ;¦¦¦':;';.;"Grande Prêmio Quinze de Novem-
bro" — 1.600 metros — Prêmio 3:000$

Ornatinlio, 53 kilos; Pontet Canet,
53; 'Espana, 5+; Argentino, 54; bner»
gica, 46; Guido Spauo, 54; Sultão, 54,
e Battery, 51.

¦Pareô "Itamaraty" — t.609 metros
 1:200$ — David, 50 kilos; linagc.

52; Velhinha, 52; Miss Linda, 50, é
Idyl, 5=.

* * »s 
VARIAS XOTAS

E' bem possível quc, ¦contrariando (asnoticias que têm circulado, a potraiica
Hygéa, venha a formar ao lado do re-
duzido numero de parelheiros que
disputam o grande prêmio "Pro-
gresso ".

Só assim a victoria tle Enérgica cor-
rerá sério risco.

Alé hontem Enrique 'Rodriguez só
tinha uma montaria conhecida para a
corrida de amanhã — a de Fidalgo, no
pareô "Dr. Frontin".

Dar-sc-á o caso que se esteja apa-
gando ii estrella proteclora "dei nino
de oro"?
' — Estreará amanhã nas nossas pis-
tas, montando <Sucre, também estreante,
o jockey B. Martirena.

Ao que consta será 'D. Ferreira
o piloto de Ilcrodes na corrida de
amanhã.

Pegaso correrá amanhã em opti-
mas condições de "entrainement" e
achamos que só não ganhará se não
lhe for permittido.Serão encerradas amanhã, á hora
do costume, as inscripções para a cor-
rida quc o Jockey-Club realizará no
próximo dia 19.

Talvez seja Le Mencr o pilo:o
preferido para dirigir Francia 11a cor-
rida dc amanhã. Essa égua mantém a
esplendida fôrma cm que tem corriao.

n

Anemia geral, fra-
queza nos braços

e nas pernas
Nunca- fui mui Wic.

lambem não tra sujeito
st doenças constantes, ali-
nieiiuiva-ma pouco', .erauiiigro o pouco exercício
ifazia devido mesmo á mi-
¦nlia profissão, quc \ não
mu deixava tempo dispu-
nivel, mas o «uno pas-
fado comecei a sentir-me
cansado, coni qualquer-
caminharia, tinha suo; es
¦frios, tremor nas pernas;
custava-me até levantar e
fazer uso dos braços,
consultando o medico dis-
se-me ser tudo provenien-
1o de grande anemia, in-
«ficando me o regimen, e
como fórtiiicante o "IO-
DOLINO DE ORH" —
O - regimen não pude se-
gtiir totalmente, mas cer*
tiifico que fazendo uso do"IODOLINO" conítatei
em pouco tempo o désap*
parècimènto ila fraqueza
nos braços e pernas :
maior vigor e oppetite,
mesmo animo mais ale-
gre e bem estar que
não possuía, em vista do
quc, e sentir-me perfeita-
mente cura-lo com o "IO-
DOLINO", fiz esta dc-
cia ração.

Ernesto Camargo.
Guarda-livros.

W.n, 4 de Setembro dc
1915.

. Km todas as pharma-
cia-9 e drogai ias.

Agcntc-i geraes:
SILVA GOMES & C".—Rio. S. Pedro 142.

iVÜÍ SUBÚRBIOS

0 posto de Bombeiros do Meyer
Com uma retreta, cuja programma da.

nios em seguida, festeja heje o Posto
dç Bombeiros do Méyeri o primeiro ais.
niversario de sua inauguração.

Das 6 lioras em deante, em um core-
to armado deante do Posto Marechal
Niemeyer ,a banda de musica do corpo
executará o progranima seguinte:

Ia parte — "Lutéce", marche trium
phale. C. Rousscl; "Beantir.s chams",
wallz, Theo. M. Tobaris;"'' Regina Mar-
glierite", gavotta, Antônio Lopes; "Dl*
Dollarprinzessin", dlvertisscmcn; "Leo
Fall's ; "Mtimbin Moss", ainerican-two.
step, Thiirban.

2" parto,—''Fita", fantasia espagnole,
de H-. Parcz; "Lu Sairo", oriental pa.
trol4 Fr. von Blon; "In a gardett of
ínellody-intcrmízzo, I.tidds : "Lolien
green, fantasia, Wagner; March ofer
Persaglieri, Bich. Tilenl-eig.

£ 9 ACTOS
5 F1L31 DA SERIE tTRIÜMPHAli»

0.MELHOR E MAIOR PROGRAMMA DA SEMANA

Quanto pode o coração de
uma mulher í

Ediçuo da grande fa-
brica Iiclair — 4 actos.
A alma feminina tocan-
do as raias da sobra-
humana grandeza! —
Um fllm que appella
Sara 

todos os amigos
o Bem !—Um entrecho

que só nao fura chorar
quem não tiver cora-
juo J" sylvaire;
num typo de enterne-ceaora grandeza que
promette ao mapnani-
mo coi acao das senho-
ras Cariocas as mais
poderosas vibrações de

1 piedade e alegria-
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Exir;t programma
HELENA MAKOWSKA

Victimas dos automóveis
Ao saltar de uni electrico, 'hontem,

tarde, no largo do Estacio, o soldado
do Corpo de Bombeiros Luiz Travessa
de Oliveira foi atropelado peXj auto
n. 1221, nuc o feriu."A Assistência medicou-o è fel-o rc-
colher ao hospital do Corpo.

O "chauffeur" fugiu. .
Xa rua Uruguayana, esquina de

Ouvidor, o amo 11. 2.797 atropelou
d. 'EIvira Lima, residente á rua Sena-
dor Vergueiro n. -33. ferindo-a leve-
mente.

O "chauffeur" do auto, Victorino
Nunes da Silva, íoi preso.Outra viotima de automóvel foi
o quitandeiro Antônio Grosso, residen-
te á rua Paraizo n. 73. A Assistência
medicou-o e fel-o recolher á sua resi-
dencia-.

5 actos — Ediçüo — Um fllm que nio poude sor visto portodas as senhoras do nio de Janeiro; embora, nos passados4 dias estivessem constantemente npinhados os nossos sulõos 1

£$- Amanhã - Matinée Enfantil
2 Films da Série Cômica Polidor

Fitas nunca exhibidas e cujas prhnicius
reservamos aos auiiguiuuos do

CINE PALAIS — Amanhã -Domingo

SEGUNDA-FEIRA

Queixou-se á policia do próprio
pae

O i° delegado auxiliar foi hontem
procurado pela menor Juventina Paula,
presentemente moradora em casa de
uma familia á rua Mattos Rodrigues
n. 24, c que foi apresentar queixa con-
trà o seu pae Antônio da Cruz Paula.
Disse a menor nue o dinheiro que ga-
nhou como artista; trabalhando cm
clubs particulares e em circos, lhe
era arrebatado pelo pae, que o gas-
tava com marafonas. Por fim Antônio
Cruz Paula a abandonara em Campos,
em casa de uma meretriz, querendo
prostituil-a.

O i" delegado ouviu-a e determinou
a abertura de um inquérito sobre a
queixa.

Um soldado turbulento
Quando promovia desordens na rua

do Núncio foi preso 'hontem e manda-
do apresentar ao quartel da Brigada o
soldado José Rodrigues Dantas.

Este policial está respondendo a pro-
cesso por desordem no 4° districto.

ai •»>

Teremos um entreposto de leite?
O prefeito enviou hontem ao Conse-

lho Municipal uma mensagem solici-
tando a creação de um entreposto de
leite.

>».> mu. a Kt>«n «tk HiumtB—i ma»i

Roupas brancas, gravatas
1 linho, pelos prnços antigos. E' a que vendo cm
I melhores condições.

Í87-Rua da Carioca-87 g
Não tem filiaes 1

¦n

OS DESESPERADOS

Quiz morrer incendi-
ando as vestes

O sargento da Brigada Policial Al-
fredo Gonçalves Xavier reside com a
sua esposa Sophia Gonçalves no pro-
prio quartel, á rua Ev.iristo da Veiga.

Hontem, sem que se saiba por que,
Sophia tentou suicidar-se. embebendo
as vestes em álcool c atcaiido-Hies em
seguida fogo.

Aciidida cm tempo ipor varias pçs-
soas recebeu .1 infeliz os necessários
curativos na Assistência, ficando cm
tratamento na própria residência.

Única e
Verdadeira enra da
Sem oporaçSo

HÉRNIA
I» .tentos ite Brnxellas e

Medalha de onro. Pari*
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Quem compra um CINTO nue não seja fei-
to sob"meuida conforme a grossura da HEK-
NIA, na maioria das vezes expõe-se ao es-
traiigulahicrito ilo intestino e corre o perigo

tia morlc entre horríveis doros.
No griwle estabelecimento do Professor

LAZZAKIXr, todos os apparerhos são fa-
ibricadoa sob medida, conforme o easo o a
enfermidade, não tendo. nenhuma mola dc

ferro, são leves e invisíveis, garantindo uma
contenção suave e perfeita, também das
Hérnias as mais volumosas; podendo o doente trabalhar,
de frymnastica ou equitaçfio, ficando completamente curado,

on
qnebradnra
Argentina.

Consulta das
3 ás 13 e

das t ás 5.

O domingo
até meio ,

dia.

fazer exercícios
. _ sem operação

òlgiimà. As pessoas" que" sóffrem da Hérnia escrevam liojo mesmo ao
l'rof. I.azzariui, «fim de obter o tratamento gratuito.

Declaro que iazendo 11*0 do CINTO do Professar LAZZARINI fi-
quei completamente curado dc uma Hérnia Escrotol, que soífria lia lon-
gos onnos. Attcatando essa cura, também renovo a minha gratidão—Ma-
nocl Garcia do Amaral. Contra-mestre da Fabrica de Tecidos "Corco-
vado".

RIO DE JANKIHO-LARGO DE 8. FRANCISCO N, 43

Festival do Jardim Zoológico
Será o "ciou" do festival a realizar-

sc amanhã, domingo, 110 Jardim Zoolo-
gico, em beneficio das obras da egreja
de S. Christo, o "match" de football,
entre "teams" do Villa Isabel F. C.
c C. R. Flamengo, cm disputa de uma
bella 'taça que sc acha exposta ¦na casa
Mappin & Webb á rua do Ouvidor uu-¦mero 100.

O festival começará ao meio-dia com
o espectaculo infantil, seguido de confe-
rencia literária; ás 21I2 horas, sessão
de gymnastica. sob a direcçãâ do ceie-
bre barrista Roberto Pantojo; ás 3 i|="match" de football. Durante.o festi-
vai haverá varias diversões e diversas
senhoritás, e meninos executarão tre-
chos de musica ao ar livre e recitarão
monólogos e cançonetas.

O Jardim Zoológico estará brilhante-
mente ornamentado.

A entrada custará o preço habitual,
i$ooo adultos; e $500, creanças de fi a
ic annos.

:
JACK

Pm fllm largamente annunciado por nós
Anciosamente esperado pelo publico

Vivamente invojado por mn nosso concorrente

0 Tiro n 6
No próximo doimngo, 12 do corren-

te, o tenente instruçtor convida iodos
os sócios inscriptos no íiuso de evolii-
ções a çDiiiparecerem ás 7.30 da manliã

no quarTe'1 general para 03 -exercícios
da esquadra e .pelotão.
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Os commissârios de policia pro-
curam o ministro do Interior
O ministro do Interior recebeu liou-

tem cm seu gabinete uma comniissão
de commissârios de policia, que foi
solicitar o apoio ile s. cx. para a pa:;-
sngem do projecto apresentado á Ca-
mara dos Deputados, relativamente á 1
concessão de aposentadoria c montepio |
aquelles funecionarios. |

¦O ministro prometteu interceder a jfavor da pretenção dos açtivos poli-1
ciacs.

-l> » •¦ !
AS COLLECTOU1AS FKDKRAES j

Xomcnçiio de um cpllcctoi' o do |
respectivo escrivão

O ministro da Fazenda nomeou hon-
tem Theodomiro Porto da Fonseca e j
Pedro da Silva Cidade, para exerci--,
rem, respectivamente, os logares dc I
collector e escrivão da collcctoria das
rendas federaes em S. Leopoldo, Es-
tado do Rio Grande do Sul, e exonerou
a pedido, do- primeiro cargo, José An-
tonio Cidade.

Cliiiiipanzé do alta linhagem, JACK con liou ins snns credenciaes ao talento de Emilio deMenezes, da Academia Brasileira de Letrasum dos mais illustres poetas do Brasil
BASTA O GESTO

Certa macaca de um audácia extrema,
Foi um dia saber de um bom photographo,
Sc poderia entrar para o cinema,
Ser artista dc algum cinemáii graplio.- — Desejaria o meu papel dc trágica,
Kxccutar na actual Innterna mágica.
Elle volve e llie di?.: convém quc proves,
Como te arranjas tn, como lc moves,
Simula, por exemplo, tinia menina,
Que, em tristes gestos de sentimental,
¦Sem saber pronunciar nem patavina,
tíonlic ou pense 110 seu mais puro ideal!

A bicha, cm dengues, .1 cadeira avança,
Senta-se, põe-se a reniirar o tecto,¦K após, tomando o mais grotesco aspecln,
Começa a se mexer, cocando a pança.
BravoI Grila o photographo, é uni talento!
Que vocação e quc temperamento 1
Re a largitcza do gesto cila conquista,
Dará, por certo, uma genial artista.

(A "JACK" — Artista sinceramente bosta)
Tilussa — Traduceão dc EMILIO DK MENEZES.

Fllm inédito em que, pela primeira vez, iim ii-rnclonal representa — nm entrecho dramático dasu» primeira ii sua ultima scenu —
Edição da fabrica Cine s-ltoniu — Uni cinco longos

actos.

Cinoma-TUcatro S. José ***<&$?"*

orchestra, José Mines

Hoje ti do Novembro (íe 1916 Hoje
Na 1' sessão ás 1 horas

A revista portuirueza
A' RÉ^F^^OLTA

Brilhante desempenho pela companhia .nacional

Na 2' e 3- sessão As 8 3(4 o 10 H2
•\ revista ile o istumbs oafine.ás

Comtiòrcá'. Alírcd^ 8nva_e_ João de Dons
Os cspcctaculos começam pola exhibiç.üo dc films

cinematographicoS
Amanha om malinèc : O Marx-oeiro c fi noite

nas Ires sessões A' Kéclea Solta-
Km ensaios:— X>£i o»X» O X>é. .1 218?

MMNHMNeHNHtt' Casino Theatro / •
PHEMIX u

Estando retar-
dada a chegada
do vapor «De
morara» cm
que parle

ml

/
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X

reali-
zam-se

hojo, sab-'bndo, U, 2
' sessões, ás 8

'a 9 3]4 com
sensaclonties

programmas (1-
^/gurondo n'elles a

/A I celebro peça Mys
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Theatro CaHos Gomes
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Oliveira & C.
SCOGNA-

Di-Grande oüthpaiihiá italiana ile operetas G\H«\MBAv
M10L1O - Director artístico CÁV. KNUU.0 X,.}.'rccçSo ;müsical;clo MAKSTUO BtLLt/.Z.A

HOJE - 'Ã'3"B"3i4 KCO.TB

ÊXITO ENORME E ABSOLUTO ,
OnintãoiiiVanlsaeclaimpiesiMa e i>ul>uco ;

TOURADA
Neves-Nictheroy

: Amanhã -- -- Amanhã
í 12 de novembro

0 REI DH RECLAME

A'9 4 bo
SERÃO

as da -tarde
LIDADOS

6-Bravissimos ioios-6
Proprictl

ii aí

Novos couplets dti BRASILEIRO no 3 acto
Suecesso inõgirilavellío 

'l~nrlor Ri VAIXICrepresenfindoem jicesso mo
portugúez. A scftuir

O DUUU.R
\ novíssima

CAsi.Mino
o: ereta —

11IXI.AMK -Amanhã - Miíilhôo ás 2 Il2.- 01 MEI OA -RW
Vnoito e a netlliln: A PRINÇEZA DOs D0U.AHS.' 

sc(íiin.l,-f.i.r.i-Kesrrãr'tútic i dó MAKSTBQ BELLEZZA,
a opereta l-MKIM, -SO'S !. e um acto variado.

Hilhetei a venda daa 10 á3 6 horas no .Jornal do Brasil •.]
• deiois no theatro.

:v<lc <'i eih'prc5it ¦-¦ odnutridói
trranties pastos 'Ios Srs.

DURT-CH & •'"
Estrca do conliccido bandarilheiro"SALER1TO"

A banda de musica do C0R1'() DE
BOMBETROS, anwnirarlí .1

festo, tocando varias iiçça? do -cx
vasto rcpwtorio ¦ ,Domingo próximo — Grande novi- |

da.'c  F.strra do afamado bandan-
lhci'0 e Saltador dc to-.iras — "MA-
TURKANA".

rREÇOS: — Camarotes. -¦;>; çon-tra barreira de sombra, 4$i soinurdi
.^¦>; contra barreira tio sol, -$; sol, ;
íSsòoi Kcraí "or tcr,;1- n|oo9-

Bilhetes á venda 110 Rio de lanei-
ro, desde '.ihliado. :..i Xalmc-irlv do
Café dos Embíiiailores, raa do Il-r.i-
tro, canto á:i rua Sele de Setemoro,
e 

'ras biíhcterias th praça,
hora? de domingo em deante. (J ¦

Companhia do Éden Theatro de Lisboa
Empresa Teixeira Marques -Gerencia de A.Gorjíio"2-SESSÕES-2

A's 7 3i4- e 9.3[4 da
noite

Formidável suecesso desta Companhia
A revista era dois aclos e oito quadrns, de Ernesto

Rodrigues, Feliz Bermudes e João Bastos, musica
dc Felippe Duarte e Carlos Galderon

"-HUNH
E LEKO

PATETA \n-X,RE. HENRIQUE ALVES — ÍCOMPE'RES) —Micarême. MARARIDA VELLOSO.0 SSs  CARLOS LEAL
Vários pane:-! briiliantemcnte Jesempenliados, por João bii\a,

Luiz Bravo, José' Moraes, Plácido Ferreira, Augusto Costa, Me-
diria de Souza Mary Sollcr, Sarah Medeiros, Amélia Perry, Ame-
lia Pasiichi, Tina Coellio e Idaima Lopes.

Ensceiiai;ãt) de Jayme Silva-Direcçãi) mnsical de
Bernardo Ferreira

Scenarios e guarda roupa
verdadeiramente deslumbrantes

Amanhã—Matinée, ás 2 l|2

%W DE COPOTE E LENÇO
2100 J
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Pol encamlnliatla no ministro
Fazenda tmi recurso interposto por
Sclilesiser & C, da decisão da insjic-
ctoría impondo-lhes a multa <lc 50 °\°
sobre os direitos das mercadorias con*
tidas eni '19 volumes tjue imporfa*
ram pelo vapor allemão " Ilohênstaií-
fen", entrado era maio do 1914, por
terem deixada do apresentar dentro
do prazo legal* a factura consular re-
ldtiva ás mesmas.

Por sentença de hontem, o inspè*
ctor julgou procedentes as dpp.rehe»-
soes dos contrabandos constamos dc
capas dc borracha, lenços do seda e
pecadores pnra collarinhos, cffeclúa-
«as pclo official aduaneiro felippe
•Carlos dos Santos entre os armazéns
15 e 16 do Cáes do Purto, cm i3 do
•mez passado.

A* firma A. J. Garcia & C,
foi imposta a multa do 50 °|° solire
os direitos da mercadoria contida em
umn caixa da marca R. Ií. que im-
portou polo vapor "Hyron-*, entrado
em outuhro do anno passado, prfr não
ter apresentado no prazo, devid-i a
factura consular a cila re'ativai

Poi relevada a aniiazeiiasetn
vencida por um fardo da nmrca K.
iem losaiiRO, importada pela 'Lit;l>t and
Power, pelo vapor "Hio Colorado", cm
setembro ultimo.Os commandantes dos vaporc3"Paraná" e "Goyaz", entrados o mez
passado, foram resrçorisabiHsaílos pelo
.pagamento dos direitos das mercado-
rias extraviadas de volumes imporia-
dos nor 1'ernandcz y Alvarcz e Amo-
nio Pinto.

Foi concedida n prürogação do
prazo de 45 dias solicitada pela Com-
panhia l\nricola de Campos, para apre-
sènraçlo da factura consular refercii-
ts a uma caixa da marca Y. R. C.
A. C.j que importou pelo vapor itv
Rlez "Kapiiacl", entrado em jullio ul-
timo.

—t Foram deferidos ns seguintest rc-
querimentos de ^restituição dc dire;-
tos Dajros a maior : J. P. de Sou-
za 6* C., 121S074; Kugenio Mcycr «^
C, .Hí$i6S: Hery Rocors. Sons & C.
of lírazil Ltd.. 190$: T. A. W.-.--
ley, i?5?22fl; Toão ReynaMo Coutinho
* C, J9o$j.iõ: Malheis & C. 
6c>$$7 c 76$oio: Seba-tiAii Can>PÓ3
& C., i22$75.^ c Companhia Cerveja*
ria' 'Brahma, 3g;?2.M.

O leÜSo de mercadorias caídas
¦em commisso realizado, hontem, no
Cáes do Porto produziu 27: $000.

CTTISO PRATICO DT! VETE-
RIXARTA DO EXERCITO
Acham-9e abertas, até ^o do corrcnle

ss inscrip?6ej para-nu candidatos
matricula neste curso.

1Moveis e tapeçarias
RUA S. JOSÉTeleph. 5324, Central

¦lima
XO ClL\CO BOLIVIANO

.Siiblovu^ão dc imilus
La Paz, 10 {A. A.) — Os intlirs

ilo Chaco boliviano sublevurani se.íiincando os estabelecimcinos d;ifirma Sl.-inilt, cujo; reprefêiitaiHe
mataram, assim como iü familias
dc colonos.

Massa de Tomate-
Conservas jniim%mentictas.

¦ il»0> mm
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Pequenas noticias forenses
O dr. Cc-sariò Alvim Fillio, juiz da

5a vara crimina', pronunciou, hontem,
d. Margarida Jlclmira dá Conceição,
processada pir haver desacatado, no
dia íó de setembro ultimo, r.p dr
r\belardo Luz, deitado du ^.;" i!!-.ri-
cto policial.O hrèsmo h'h pronunciou Alítcr-
to .Io-"c Ooutes pclo crime dc tleflora*
mento.

Ao dr. Raul 'Martins, juiz da
i" vara federal, fui impetrada uma
ordem de "liabéas*cor|His" ;\ favor de
Ieiiaciò N'iincs, nue sc adia preso no
xadrez do íi" districto policial, aceus»-
do dc ler passado um contrabando de
cartas de JORar.l**oram pedidas informações e apre-scnlação do paciente i.nra hoje i Ihora da tarde.O juiz da 21 vara criminal, pro-miliciou os réos Beneijicto Nunes
Passos c Oscariho José Pereiraj pircrime de furto dc uni rc'oijr;o da ou-
rivesaria da rua da Constituição u, 10.

''¦ 
R-:Í

A me-
A». 1,,0r *

da CiMkidiia Manufactòra de

Um trem atacado a tiros
Parahyba, io (A. A. I — Aiitc»

Iiomem, na oceasião cm f|ne o tréiri
de passeio seguia para Cabcilclld;foram feridos, por tires partidosda margem da linlia, o macliinhfa
e.,9 foguista, qne ficaram impossir
biiitados de manobrar, devendo-st
a_ parada da machina ,i iuierven-
cão de um engenheiro que ia numdos carro.--
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COMMERCIO
Kio, 11 t!L* ..uvui.Dru dc 19IU,

NOTAS'DO DIA
Na Esnarda de l*erro «.'entrai do

.Brasil, termina hoie, ao n'cia-dis> «r¦pra» oara o recebimento de propôs-
tos para o forneeiwemb dt tintai?,
óleos, dragas c artigos semelhantes.

ASSEMBLíiAS CONYOOIDAS
Companhia de- Seguros liras*, dia

18, ás i l.oras.

CONCORRÊNCIAS
ANNUNCIADAS

listrada dc Ferro Central do Brasil,
rara o fornecimento de limas. para.lusos c pontas Pari», dia 1.1. ao meio.
dia*

Estrada de Ferro Central da Brasil,
pita o fornecimento de laatcriaea Ae
«'«instrucção c artigos semelhantes, dia
i.|. ao meio-dia.

Repartição de Águas c Obras Pu-
Wicas, nara o fornecimento dc mate-
riáesj objcclos de escriptorio expedi.¦ente. ferragens e árticos diversos, dia
i.l. ao meio-dia.

Direetoria Geral' doa. Correios, para
o serviço dc conducção dc malas c
collecia da correspondência nesta ca-
uital, -dia ifi, ás 1 horas.

Jistrada de Ferro Central do Brasil,
para o firnecimento dc materiacs de
illuminação. electricidade c automo-
veis dia 16. ao meio-dia.

listrada de Ferro. Central do Brasil,
pára o fornecimento de carbureto de
cálcio; dia 18, ao meio-dia

Direetoria Geral dos Correios, para«1 venda dc 5.718 li,soo ele civuwbo,
«lia co, ás 3 horas,

Direetoria Geral dos Correios, paraa acquisicão de 20.000 malas paracorrespondência dia 20. ás .1 lioras.
Collegio Militar de Barbaccna pa-ra o fornecimento de uoncros alimeii-

licio» artigos para Hmiiczu illuinina-
cito, ferragens, clc.. dia 22. ti 1 hora.

listrada de Ferro Central do Brasil,
.«ara o fornecimento de ferro Guza
dia, 22, ao meio-dia.

Estrada de Ferro Central do Bra-
sil, -para o fornecimento de tiras fal*
.n:cjadas dc madeira dc lei, dia 30,
tio lucio-dia.

Dirccfcria Geral dos Correios, rara¦o foriu-iiiiicnlo de nuviul, da 30,ús 3 lioras.

REUNIÕES DE CREDORES
Fallencia de Josc Bittencourt dc' am.-.

Tcrcira,

COTACOÜS
Branco emtal. ...
ÇTjstal «aiarelio. ....
B~m», 3" sorte . . .
Masoro. .......

$580 a $600
1490 a $530
SjS» a fcjã»
feto ¦ $59»
»4~.» $5,010

4.219

S,ouza, dia 13; 4 i- hora.
Credores do Mcirelles

«lia iii, ás ,1 horas.
líallcncia do F. I-;, Pires, dia ai, á

1 hora.
Fallencia de José Curuso dia 20,

á 1 hora
Fallencia «le Ei Soares Filgueiras,

dra 23, i 1 lie hora.

CAMBIO
lToíitem, este mercado abriu frott*

so, eom farines a-, 12.1l.12d. o collo-
«inção para o papal nartieular a iasLia
«I Loco denoia dc iniciados os tra-¦brilho.», tetidui apuarecido tomadores c
continuando escassas as letras do c3-hentura cm dcrniijida do collocação, o
mercado affrnuxou ainda mais, vigo-
raiido; para 03 saques, as luxas dc• = »l 16 ,•• 123I321!., estn 110 Banco
tio Brasil c nara auantías diminutas*.

Para 1 paijol oarlicular havia di-
nheiro a 12 ij&ífc

Durante o dia. o mercado continuou
a afírouxar. adoptando 0.1 bancos cs-
trangeiros. nara sacar, as taxa» dc
>ail e ia 1 l.i.* d., u para adquirir as
letras dc cobertura, ns do 123I33 c
ri-* t-18 d.

liara, os vales, ouro, o Banco do Bra-
bil conservou a taxa de 11 lálilid'.

A tarde o mercado tornou-se cs*
lavei, virorando. nara o foriiecimciito«de c-ar.i.hiaes, as taxa» de 121I32 e
i2i|i6d. n prira a cõmtira do papei
particular, a de 12 sh2 d.

Oa negócios foram desenvolvidos,.fechando o mercado cm posição esla-
vel; com samies a 12 1.I16 c I2.3l3a d.
<: dinheiro i"ra as letras de cobortu-
ra a \2 cjiií d.

1'nrain afflxuda» nas tabellas dos
biuicos :

A 90 dias :
Londres . . . __ I2i|i6e 12 ,í|,12Ilátnhiirgo . . 1 $74S $750
f.iria $7itf ¥720

Af visto :
Londres .... 11 iiliCa n isiiG
Pnrl». ..... S72í $735
.Hamburgo , . . •< Stço Í755'
Itália. . ..... $fi>» $688
Portugal. . , ., 2Í760 3$SC6
Nova Vi'fc . , 4S221 4fa?/
Montcvidto . __ 4S470 4SS00
) IcBDanha .... Í86c $804
lliiniios Aires. . tíSiio fíS.jo.
Suissa; ..... $8t« $8jo
Vales do café . •. $7-G a. $7.11
.Vales ouro. .. . .. —• 2^262

EliBBAS
Os soberanos, foram cotados 3 

imjjüo, ficando: com- vendedores a cs- 
te pro;a compradores ao de 20$6tm.> «Ãmetltia fabril.

Magóensc
Caixa êf Conversão

POBffJ & C.
São finem nielllor airlo nagam.

— AVENIDA RIO BRANCO, 45.

LETRAS DO TIIKSOUROAs l.;!r,'.s papel foram ncuociadá» .10
1 Colite de 5 nor, cento ficando sem
vendedores conhecido*! c com compra-
flores, conforme a data dc emissão,«105 extremos do s a 7 oor cento.

PINTO, LOPES & C.'Rua Marechal. Floriano, 174.
CbinniiSshri'03 de café, manteiga c
vereaes.

CAFE*
.movimento uo mercado

Kilos Saccas
Plxlstcncia mi 8, ele tarde . 35S.USlviuradns em 9:V, l'\ Central . . 1G2.000
V. V, Lcojio.ldfcia. 178.1

Total. . .
(íiubaríiues ei

fi. Unidos . .
Kuròpa
liio -da Prata
Cifiotaíjcm. .

ü.Gor!

3«J|.Sl)0
2.000
e.u:

SSo
400 9.713

9, de, tarde. , 355.08;Existência rm
Entraram desde o dia 1 dc jituiõ at'

hontem! 1. i.|2-. . ifi saccas. « embarca-
1....11. cm Lvunl periodo. 078.414 diias.

Lfontenii este mercai!o abriu calmo,
com procura de pouca monta c algunslutes c.NnostoH á venda, tendo sido
tí foctuadas de nianliã. transaesões dc
t.70^ saccas. ao preco dc o$|oo, n

.urrçlia, jelo tyim 7.-.V tarde foram realizndos ncjiocios
<(c cerca de 3.000 saccas, na mesiua
t-.ii-c da abertura, fechando o mercado
tiii calnía.

-\ Bolsa de Nova York abriu cora
1 n ío í nios Sl l),u>:'i

l'assar,iin por Jundiahj- 5S.200 s.-.e-
e.is c entraram por cabotagem 302«lilás.
íi , 'i$7nn
/•*',»•••» 'iS-tíítl

• * « n&ioíi
«.  SfS-o

SANTOS
üin r,:

Ivnlrndiir,: 57.802 saccas
llcsdc i°: 326.011 saccas
Média: 36,223 saccas.
Saidas' <;s..|.'.ri saccas.
lixistciicia: 2.528.2CS.
Preço por. 10 kilos: 5Í1Í00.Pbsiçãb do mercado: calmo.

i,fi«te Iriiiãos,. conuiiuiiicaiii q.uecolações do üiiíú íia ;ts seguintes:

T)-poj Por í; hilos

.1 10S700
¦1 10$ 400
.-. . « . 1 «, • inÇioo''• • • • • • • 9$8oo
;...«.,.. pSsoti
• • ••••••. <t$:oii
««¦ iiSooo

AI.GODAO
Ir.ntradas cm 9: não houve.
IJcsde i°: 3.578 fardoa
Saídas cm 9: «178 ditoaDesde 1°:. 2.1.87 fardos

. Hxiste-.cia em 10,, de tarde,
ditos.,

rosição do mercado: calmo.

_ COTAÇÕESScrtofS. ..... _;íooo a -ofiooo
1'fimciras sortes . . 255000 a 27J000

BOLSA
Aipila hontem a Bolsa funccionoit

animada; tendo sido realizado regularnumero (lc negócios. ¦
As anolices. Bcraes. a» das O doPorto, as de C. de E. de. Ferro, asuo C. ,1o Thesouro, aa Populares, a»aeções do Banco db Brasil e as daaDocas da Bahia, ficaram sustentadas;

as. dos T-irras, as da» totertas. aa daRede Hiucara. os das Mina» S. Jero-nyino, as apólices Mineiras c as Mu.mcipacs de 190S c as de f
tidas, e as de 1914. fracas.

VENDAS'Apólices;
Geraes dc £co$. i, i, a a.Ditas de 500$, ia...'.
Ditas de i:oou$, ia....
Ditas idc.u. 17 
Ditos idem, r, í, ,i, 3; 3

9, 
Ditas idem, 3, 3, O, 10 a.. ,Provisórias, ia......
C. dc li de Ferro.

90 
Ditas idem. 5, 1, 2, 3, 2, fi,'13; 22, 145 
S. da Baixada. 2 
C do Thesouro, de 200S. 5 a ^7o$oooDitas de 1:000$, 4. fi. 10.

«, .5 a. . . . ...Ditas idem. 14, 51 a, , . .
Municipaes de £ 20, uom,

9 
Duas de 1906, port.. 8 a. .Ditas de Iflt4. oort.. r. l_,

15 »,-, - 
Ditas tdein, 6 
Ditas do Bello Horizonte,

585 
E, de Minas Gcraca, de

1:000$, 1, 4 a. .... .
lv. do Rio (4 "Io), 3, 5.•oa

Bancos:
Brasil, 4. 7 

Cfinij.oM/tto*-.
I.otçriaa N. do Brasil, 200 a
Minaa S. Icronvnio, 500

1.500 
Confiança Industrial. 10.2o,a
Docas 'dc Santos, num., io a

Debsnturcs:
Tecidos Carioca, i. 7 a .. i*>.i_Òao
Tecidos Bom Pastor, 50 a . igi$ooo
Progresso Industrial, to a . 197Í000

AI.COOI,
30 gráos
38 gráos
40 itráos. . , . ,AXfAPA
Nacioiml, . . , .Estrangeira, kilo ,AZF.ITE
Penalva, Iara . .I'orl, lata de 16litros
Tortugucz, lata. .Francez, lata dc ifi
litros

Francez, lata. , ,

10, 50.

mau-

;8o$ooo
;8o$ooo
8155000
8i7$ooo

8i8$ooo
SjoSooo
SooSooo

8oj$ooo

8o6$ooo
So_$ooo

8075000
tJú.Suoo

,1l5$noo
193$ooo

lS7$000
iSoíüjo

1305000

8o5$ooo

8o$ooo

208$000

I2$S00

2SS000
I45SOÒÒ
4Ò5$000

Salutaris (48 grs.) 23^000 a 24$ooo*
Estrangeirai i

Vichy (50 garis.) s8$ooo a s!8$oooPcrnetr (so garfs) 56$ooo a sfitifioaDit». (100 garrafa») 70*fooo a 7oSboaSelters (24 gars.) Nominal'?. b.lgada» (48
garrafas). . . . jCjeou a. 565000C. «Moura, (48 g.) 43$ooo a 48J000AGUARDENTE

Paraty ..... ifi5$ooa a 17.0S000
155Í000 a loofooo
i45$ooo a i5o$ooo

. i4s$ooo a 1505000
¦ i.|5?ooo a 150J000
ii <>45$eoo a !5o$ooo

4S0 litro»

Especial idem,
.. 2 ¦ kilo».

iOBREIO DM MANHÃ ^&&tofa '"
rápap

¦^t.r'Kjrsn .¦T^!J"<>?:^^

1Í600 1SC00
Kilo* $730 S730

$540 $940
Sóio-a ÇÓ20

Pipa
i45?ooo a i;o$ooo

¦Angra .
.Campos.
Bahia. ,
flfacció.
Aracaju'

24o$ooo a 25o$ooo
25°§boo' a 2G05000
260500a a 2,-o?oou

$300 a
5Joo a

»320
$320

3J000 a 35000
2SS500 a

1550a a

29$ooa a
3$ooo a

30$oo»
35000

0PPEF.TAS
ii-'ái7«f;At>oU'cs

<íei„e3 dts 1:000$".
O. do. Parto. . .
Ci dc lt. de Ferro
Ç. do Thesouro .
S. fh Haixad.i. .
Provisórias. . , •
Judiciarias ....
IO. Ao Kio (4 •!«•)
li. do Kio. de 500$,
noin

Dilo tle JI. Geraes
Dilas do ET. Santo'Muntcip; de 1906.
Ditas noin. . . .
Diias de 1914,port.
Dilas, nom. . . .
Dito do 1004 , ,
Dilas de loi^-.pnrt.
Ditas dc Bello lio.

rizonte. ....
: Ranços:

Çyinmercial' ...nrasil. .......
l.avoitra. ....
Commercio, ¦ .: 9iNacional; . , , .,'
.Mercantil ....

C. ae Seguros:
Brasil. .......
Minerva. ....
Garantia. ....
Integridade. , . .

Hstraiias dc Ferra:
M. S. Jcroiiymo .Noroeste. ....
Goyaz. ......
Uèdo Mineira. , .
Norte do Brasil. .C. de Tecido':
Brasil Intlustria! .P. Industrial . .
Si Fclix
Alliança. .....
Corcovadti. » , -,,
Petronlitiiiia . . .
S. P. de Alcântara
Carioca

822$000
9505000
8o7$ooo
SúHSlHKI
80S$Ú0ll
81 ;$ooo
SoõSòbb
8i$ooo

SooÇooo

197,500-0
320$.Ó00
3'i7S"oo
100$000
l87$=nu

Comp
Si8$ooo
Q4SÇU00
8055000
8bC$ooò
8oo$ooo
8055000

8o$ooo

426$ooü
t^OSÍOüO
(Íf>;)$oao
t94$obi

3i5$ool

iS;$úoo

I-50?5Òo! ia9?ãoo

aioSuoi

i8i)$of?t»
2I2$00Ò

39$.)01
»}n$ouo

a'8$íoo

283500
3.l$ooo
i4?uüo

t64$ooo
_oS$oóp
'fJb-Çóob

ioS$yóò
i75$ooo
20j$000

3;$ooo

3205000
585000

=7$5«)o
*J0$000

32$000
i_$ooa

•— t9o$ooo
T?0$00O

O'uí'000

Cof. Industrial. .
Cometa
Tijuca
Ind. dn Vulctiç,".. .

C, Diversas:
Docas da Bahia. .
D;, de Santos, nom.
Dilas ao purt. . ,
fjo.eria»
T. c Carruagens .
Centros Pastoris. .
Melh. do Maranhão
T. c Colonização .
Mi-rc. Mutiiciuali .
Melh. no Brasil., .
Cervejaria Uraluuri.

Oehentnrvs;
Docas de Santos .
America Fabril . ,
llrasil Industrial .
Tecidos Carioca. .
ÍFerc, Municiipal .
Pro,-. liiütistrlol! .
Antãrctica Pàttlísín
Tecidos Alliança .
S. lí. de Alcântara
K. U S. Pnttlh. .
Tecidos Miiséeiise.
lleiru Pastor. , . .
111 et - Mineira. . .
Cinif. Industrial .
Gorcpwdo. . . .
Ceryéinriit Urahma.
Tocidôs Tiiuca. .
Nav. Costeira.
Tecidos Ilolejf.ftn.
fviiz StchriçK. . .
M*. Fhuniticnsc. .
t*. de Bnoopcmba
I. Campista. . .

I75$ooo
2OQ$00U
i?5$ooo

So$oao
ijo$ooo

1S0S000
40o$ooo

22.1\00
43o$oao

i,t'$ooo
6--$000

23ÍOOO

20tj$500

_00$000
l94$ooo

200?ü00

_00$000
S.IS.IOO
M0S000
i9-:$ooo

idSSuoo
SS$uuo

iSn$noo
2bÒ$0Q0
i8j$ooo

4S$ooo
.55$ooo
1411$ 00 O
1505000

3-ao$ooo
C5$oob

145S000
I20$000
iooíooo

3^o$ooo

25$000
*itÍ3$ooo
4Go$000

I2S250
56$.IOO
20$000
40$noo

7$ooo
GíiSüoo
qo$ooo

t.(O$OO0

205$500
I9'5$"00

!0.1$00f>
i9,S$ooo

l35f.:oo
Ii)_$OOÕ

r._o$noc
io.oSó'00
rSsSÓoò
i-SoSbóo
r*9o$ooo
21)0$ o o n
i8.,$ooo

i.SiiSoóò
I7Ü$Q0Ò

,ClrIAMPAG>.I!tronevía. . . ,
Portii»"''Z!i, ,

COUROS

Sola 'Telclas" . .S o Ia M i nciira,
coiiiinu-11". . . .Sola "S. Paulo",
communi, . , .

S íi 111 a 
' 
Catharina,

_ de 1"
Segunda c baixa .I nrreiro (o meio)
Wanatlas, inferior

até (cada itmj.
Alanada de Cam-

pos (ead.i um)- ,

Verde
Preto ,

CAÇÃO *
Bahia ..:.....;...'„
Para. .......

;Pernambuco ...»
CEBOtAS

Rio Grande. , , v
t. ERVILHAS

¦ Nacionais

RliCEBEDORIÁ
Arrecadação do dia 1
1)0 1 a 10. . . .
Eiit epual período do

uo passado. . . .
RENDA

Arrecadada
Fm ouro. .
Em .papel. .

., Total
D*i r. a 10
liui egual periodo de
1915

DF.

n.\
hoje

-MTKAS
8:491 SS.,7

13jti4.i-f3j.'

.«3o:'«Íj.|$77S
AU-AXDKÜA

Diféfrcnça
1910. .

a maior cm

3<J3!73.lSÍSi-2
i.Sfi4:25.SÍ5iii

i.í;S:73S5.|.ii

135:4105103

Preços correntes do mor-
cedo do Ria de Ianeiro

ASSUCAR
lintraüa; em 9: 3.074 sacco.,
Desde i*1: 711.471 ditos.Siulas c:u ij: 2.071 saccos
Desde 1": -'3.134 ditos
Existência em 10. de larde: 2

liccos.
Posição rio mercado: c.ilrao.

V-dCo

ARROZ XACIOXAI,
Hulliado, . , ,Especial. . . , !Dito stiocrior . ."jt-i bum. . . ,Dita do norte,
.brancoDito regular. . .Dito idem; d.jNnrti! riijado. .

, ARROZ liSTRAXt
Agulha', do i». . .Dito do s». . .Iníriez

ASSUCAR
Branco crystal . ,Crystal. iimarèllo ,

I Mascavo .. . ,
i lirancoi 3» corte. .Somcnoa

Mascavinlto, . . .
ACUAS MIXICRAKS
J.acionaci :

Caxamhu' (4S sfs.)I.amllary (48 gfs.)Canihiiquira (48 r-Í
S. I,aurcne'*j (4S

garrafas). . . .

S.-.Jmo a
46S7Ó0 a
a i?;tbu n
cS?«oa a

3.-?ooa a
35$iiuo .1

.iiSíion a.lilKO
75$nno o

Nãj lia
35Ç00U a

9kSo a
Sjqo a
Í1S11 ti
?;8u a

Nu,i ha"t7i. 
a

fi:«?000
5oSooo
45SOOO

41$70o
36$;oo

.«^$;oo

9i;«Joo
6$;oo

SCoo
5520
S|oo
S.í'.io

?500

23ÍO00 a
23$ooo a
23^000 a

C85000
23S000
2j$0<30

000 a i*3$i)co

CAES DO PORTO
,, Relação dot vapores c embarcações n.,c -^ achavam atracado»oics do Porlo (no trecho entregue á Comnagnia du Pon) nu¦" de novcmliro «!.:_^o^ii, ás 10 horas da manhã.

no
dia

EMBARCA CÃO
«r.MAjiiM ¦¦ — u_] ossr.itvaçõr.i

CLASSIl 1,-AÇÁO KoMg f

"~i i
I'. carvão _  Ivãgã.•1 ILlialas— Nacionacs  Diversas IRec. carvão.2 ;c, „¦-.  IVnao.

3—r tli.-.tas Aacionaes IDnersris |C|e. do "Cidiíar.
I nian".

4 ......-i...  IVago.
5—7 Uialas...; Nàcionaes [Diversas |C|c. do "Kro!•.ll)ora,
í—7 vanor Ita'iano IflAmor* I

7 Cliata XacionM I"N. 3.1" Clc. do " Mos-rorí.".
I Dcsc. dc geu. da
I tob. It.

> > IDtsc. d» gcn. da
_¦'¦'¦'„ tabeliã II.
Pat. 9 IChatas.... Nacionacs .... fDiversas Ilixp. de manganez.

W. S!ag. |Chatas....IXacionacs  Diversas lC!c. ds v. vapores• 9 ,-, I IVaeo.
P. 10 \apor Nacional |"Arassuahy* ICabotigcm¦io Vapor Inglez I '•IlishláiiJ |
_ I Watch" IRec. carne cenr;;.
1*. it Vago.

11 n apor Francci  "Ain. Villitrctdc
I "Joyeusc^ |R_2. cauroi.15 vapor  Nacional í" S. Jorm da BnrraiCabotasciu;

K—7 Vapor Inplci |"Vcrdi* |
ir—8 Vapor Inglycz  IfOrita* I' if—7 Vapor Nacional  "Minas C.craes*..!

j».«.ul 1 ., IVag».

ALriSTA
Nacional. ....
Estrangeira. . , .

ALGODÃO
Sertões . . , , ,Primeira sorto . .BREU
Uaro .(2S0 libras).
Escuro, idein.

BATATAS
fvoeloniil, «or kilo

BORRACHA
Mangahcira, con-

forme a oualida-de, por 15 ks, .
n BAÇAtlIAO
Peixihm
l.aspe
Noruega
tscossia ......

UANIIA
Banha , do Porto

Alciire, laia de 2
kilos

Dim, idem, lata
20 kilos. , , ,Dita da Laguna,
lata grande. . ,Dila dc Itajahy,
lata «le 2 ks. .

Dita idem, lata
Brande

«Dita de .Minas,
laia da 2 ks. .Dita,, idem, laia
grande. ......
CARNE SliCCA
Rio da Prata :Paios rc mantas. .rMttntas. ...»
Rio Grande :Puras mantas. . .Mantas. ....
Malta Grossa :Patos e mantas. .s. Paulo, Minas c
Kio
CARNli Dlí PORCO'Do Paraná o San-
ta Catharina .

Diia do R. Craml
CIMENTO

3-15000
3S300

Por 100 kilo»

s8$ooo a «ío$ooo
b'o$ooo a 625000
27S000 a
25§ooo a

.•oSooo
S7$ooo

43$ooo a 48J000Nominal

$340 a ?44o

Nominal

CS$ooo a Cç.Jooo

<jG$ooo a 9S$ooo

85$2oo a 905000
87$6oo a 9c$loo
8C$.(oo a 87$fioo

9o$ooo a

8S$3oo a

75?<ioo a

Go$ooo a

Esocclal de peso.
Virgem de peso.
Virgem superior.

VINHO
¦Rio Grande • .
Collares, tinto, c .

portor 5_o$boõ a s6o$oooDilo, inferior. . . 4.50(000 a 4805000Virgem do Porto . 460X000 a 540S000Verde tortuguez. . .;óo->aoo a 54o$ooo
Lisboa, tinto. . Não ha
Dito, branco, 14

gráos ...... 4So$ooo a 520Í000Fiirucira. tinto. . . ;oo$ooo a 805000
Hespanhol, tinto. NSo lia
Dito branco, . . . 450$ooo a soo$oooVcrnioutii. Cinzano ,i4?ooo a 365000Portuguez

O Commyciftm Portugal

Francez. caixa
iíSAI*Mossoro. . .
Cabo Frio. .

VINAGRE

34?ooo a 36?ooo
42ÍOUO a 44*;ooa

4)000 a •
35800 a

4?500
45300

9a?.|00

90$00O

?8$ooo

6C$ooo

Não lli!
I$3Sa a

•i$i8o a
1Ç1SÓ a

1Í0S0 a
i$iúii a
)
i$ooo a
í'joo a

i$joo

i*f.140
1Í400

I$340

¦I$3So

lêloa
$9fio

Dova. .
Cathedral.
Ünntlcira
lie::. , ,
Alpha. .
Pyraiuide.
Wliite &

Sueca

Brothers

Por barrica
21500a —

Não ha
2J$000
23$000

2O$Ü00 —
23?nou —
_2$òoa --

1'or. caixa
r<jo?oo(j a 2:o$ooo
i2=$uoo a 1355000

3$ooo
2$Caoa

2$Soú a

3$00ü ri
2$6oo a

15Í000 a.

ror kihi
a 3$2c

3?ooo

3$joo

3S200
2Í?00

195000

3ei$oool6$ooo

c3$ooo a 3o$ooo

. KUe.
iaSoat
I2$UOO

9?ooo a
U$ooo a

Kilo
Não ha
Não ha
Não ha.

Cento
4S200 a- 4$soo

„. ¦¦¦-- - - . ¦ . Nominacs
Dilas cstrangbiras. liSSooo a uoSoooFARINHA DE MANDIOCA
, De Porto Alegre;

F.spccial .....
Peneirada ....
Fina. .....
Grossa . . , .

De Laguna:
urossa

FARINHA Dli
(Por saccos de

«liudos)
Moinho Inglês

Iluda Nacional . ,Nacional. . „ , .
Brasileira. *...<-

, AlaÍHlio Fluminense¦Especial'. ....•S. Leopoldo . . .
O. 

íffíiltó Santa Crus
Pcroln
Santa Cruz . , .
Paitlicéa

FEIJÃO
Preto

Dc Porto Aletrrc .
Dito idem da
Dito idem, d«

355.100 a 35?soo
, üSSaoo a 2i)$8oo
. 32$200-O 34$200

Não lia

. 185800 a 2o$ooo
TRIGO
-14 kilos, preços li-

22$000 a
2i$5oo a
21.000 a

22$000 a
21 $50(1 .1
2i$ooo a

2;$oao a
21?5')0 il
^i?ouo a

22Í.10Ò
eiSSno
21$300

22Í500
2251100
215500

2:$500
2:$uoa
211 $500

ta Calharina . .
Dito manteiga. . .
Dito do cores div.«Dilo inulaünlio. .
Dito amendoim. .
Dito branco, idem
Dito vermelho,ideai
Djto enxofre. . .
Dito. branco, cs-

traiiReirn. . . .
Dito, ítadinho, idem

FUMO
luimo cm corda
líiò Novo:

Esiicélid

roo Itüos
20S0C0 a _6$7oo

terra co?oou a aO$;oo
Sauta*

iS$3oo a
36$7oo a
2,i$30o a
2,i?.|uo a
3ü$ooo u
4o?ooo a
I8J.10Ò a
2;?3oí) a

60?') 00 a
O.(?=ou a

23S.100
.|i$;oo
30$00O
28S30.I
3.1S.K10
43'l3'l0
20$ü00
305300

7.o$,o(io
005100

Por kilo
Rcgulnr.

Sul «le Minas
Segunda. . .
Primeira. . ,
Terceira , . ,

_ Covano:
líspecíal, . .
líejsular . . ,

FUMO EM FOLHA
Do Uio Grande:

ia, uwarcllo, ... j¦;**, idom. , . , ,
in. communi . , ,
2". ideai. . . , ,

FRUTAS
Pcras. caixa . .
Mangas, caixa. . ,
Uva» Rio Grande

caixa ....
Dita estrangeira. ,
Macãcs

CORDURAS
ltio dii Prata,
liio Grande. _. . .
Matadouro. . . .
Xaroueadas <J'o i'^-
lerior
GLYCERINA

líruta, sem vazi-
lhame; ....

Bruta; em laias dc
12 i]2 o 23' kiloa

f.oitra, sem vazilhanie
Loura, cm lata» dc

12 tU e 25 UHoà
Branca, sem vazi-
lliaiiie

Branca; er.i latas de
i.í i|_ c 23 Icilos

Branca; c:r. latas de
•1 kilos ....

Branca, cm latas dc
1 o 2 kilos. . .
MANTEIGA

XfòdcsiQ Galone. sòr-

i?6oü i
i{2üo a

T$noo ,1
ií »oo a
$600 a

2$ooo a
I$_IjO u

15700
i$3oo

I$IOO
I?300
$Soe*

2$J70 O
i$6ua

1I.150
I$200
l?!00

idem

iStoo a
1Í150 a
I$050 11

3--$ooo
Não ha

Não ha
3í$ooo a. 35$ooo
30$ouu a 3G.?ooo

Nominal
Nc minai

$750 a Ç750
$;oo a

Kilo

4$ooo

47100 a
5$ooo a

5$Kio a

(Í$ooq a

6»ioo a

$6300 a

C$500 a

5,-oq

,t$ooo

.',$100
5$ooo

5$ioo
65ooo

C$100

C$300

6$5oo

lu!
ércí.. lata.*. lata. .
Galouc, lt.

de

B
fcpe.cticdlóriestõ
L. Jlruai
Dc IMinas . . .

MILHO
Amarcllo da terra
Dito branco, idwíi
Dilo da terra, mi.v

màdVcira" ' '
Americana, pc, . ,
liesina. duzia. . .
Roonoc, duzia. . .
Sueco, branco.
Dita. vermelha

Pinho e'o Paraná
:° qualidade . . .
-" filia lidade . , .
Taboa. . . . . .

OLEO
De iinhaça, lata. ,
Dito. barril'. . . .

PHOSPHOROS
Olho
Brilhante
Pinheiro......
Vpiranga
Frade
Mimosa , • . , ,
Raio 
Drasil #

tle cera:
Olho - .
Ypiranpa. . . . .
Raio 

QUEIJOS
Dc Mina'?. . , »• v

SABÃO

Não ha
Não ha.

2$; 'o a 3$oooNâo ha
3SS110
õíáfio

I3$200
i3$;oo

3 $000
3S000 a

t i3^oa a
r;$9oo a

¦:o$5oo a ii$aoo

$420 a $420
153*000 a 153S000

5150 a
i$ooo a
i$ooo a

7.-"$ooo :i
íi5$ooo u

15. mo
1 S6.-iu

SoSooo
50S000

40S000
40S000
411S000
48S0U0
4tí$oiiii
47$ouo
64S00O
6-*$ noa
li:$cou

$950

7f$oon
CíSooo¦$220

$9=

Em
Em

tijolos,
barras.

3

Kilo
.-$200

c:nGieína virgetn,
tijolos, d kilo?. .

Olciua e virgem, cm
cm tijolos ncque-
nos,. 3 Idios . .

Oleina e vir^eni.
cm tijolos n. i, 2

, liilos .....
Espt-ciaK em tijolos,

4 lòlos ....
Especial, era tijeli>j,

ê kilo» . . . .

$700
$720 a

Poi ci
253:0 a

i$:6o

i?2-p a

3$I0. a

25400 •

3$j:o

iS-Co

:?.-.;o
;$roo

25J00

Tor pipa
33ÒSÒÓ0 a 350S000.
3305000 u 3505000

I4Í700 a I-|$700

Q$.íoo a g$5oo

22?300

2:?300

i6$ioo a 1C5100

2o?ooo a 20Í90Ò

25$joo a 2õ$j00

24$700 a 24Í/00

35$ooo a 35$ooo

35$ooo a 35$ooo

37$ooo a 37$ooo

Branco. . . . , .
Timo. .....

VELAS
Grandes, de 5 c 6.

caixa de 25 pa-
cotes

rfiiucnui, de 5 e 6,
caixa dc 25 pa-cote». 

FraKata de -5. cai-
xa de 20. pacote*) 22$3oo a

Locomoteras do <5.
c. de ,io pacotes 225300 a 2:?300

Carro, eaixá de 30
pacotes

Carro "Brasileira,
caixa, de.30 pa-
cotes ... . . .

Domesticas caixa de
25 pacotes . . .

L-icotuotoras "Bra.
' sileiras, de 6, c.

de 20 pacotes.. .
Condor, c. de 23
pacotes

Brasileira, caixa de
25 oacoles . . .

Brasileira cal lata,
12 latas. . . .

Paulista, caixa de
25 nacotes . . ."piranga, idem. ,

Colombo, idem . .
Colombo 2 idem. .

DIVERSOS
Agim-ráz, por kilo
Amendoim cn; cas-

ca, por kilo . .
Alcalrão, por kilo .
CVngíca, nor ioo
kilos

Fubá de milho. 100
kilos

Farello de tritto,
por 100 kilos. .

Gazolina. por caixa
Genebra, por caixa
Iverozctic, por caixa
Pimenta du ludia,

kilo. ....
Liiiçuns do Rio

üratide, uma.
Loitrilhos, por mi-

lliejro 33ÒS00Ò a 3*05000Matte sm folha ;ior
kilo  $.',8.i a S5C0

Polvilho, 100 kilos 4-$uoo a ,<jS$oooPassas, aor caixa . iSíooo-a i8$ooo
Presuntos, por libra 3$200 —Tehas. nor millieiro 330S000 a 330$.oatl
Toucinho, por kilo
Tnoióca iiiicio;ial,

por 10a kilos. ,
Tremoços, por 100
kilos

Vifff» do aço, por
kilo

BORGES
PORTUGAL — LISBOA

(Reconunendado pela Sociedade
Propagador» de Portug»l)

Hotel de i* classe inteira-
mente renovado. Luxo e con-
forto. Aquecimento geral.
Banhos «Sn1 todos os andare»
e quarto», çoni banho. .

Hotel sempre preferido . pc-
Ias familia! brasileiras. .
jPcBsno, tiido comprchen-

didu a 1.000 réis.

24$coo 2,|$eeo
2855'ao 2SS500
2;Sooo ajrSooò
r3$;oo 23??oo

I$.|00 —

3S$oao 405Ó06
1$200 —

SeSooo a 33',-joo

!2$000 Q 20$000

6?>oo a
irío.^o n
4S*?goo a
11$650 a

2$áoo a

l$-'00 ,1

6$Soo
1 SS.ioo
5Ó$oòb
i^?ooo

2S700

i$Coa

Portos do-sul, 'illassuce'"; .... 1?
Portos do su«, "Itaipit". 12
Amarração c escí.. "Caoivary". 12
Kccifc c escs,,.'*,,-rtauuc34'. ... 14
Portos d.) norlc, "Pará", ... 15
Mussorô c eses., "Carlos Gomes" :»
Portos do sul, "llaulia" -18
Aracaju! c eses., "Itapertinn". 16
Bordéos e eses., "Garonna". . 16
Inglaterra e eses,, "Drina". . 17
Rio da Prata. "Hrauam-a". . 17
Pernambuco e rses., uJ;ifíi:aribc". 17
Portos do sul, "Itaipava". .... i3
Rio-da Prata e eses., "Amazoii" i3
Lágttim e eses "Aiiiia". ... 18
Rio da. Prata, "Byrou". .... 21
ÍNova York c eses., "Vasari^, . 21
Nova York c eses., "Minas Ge-

racj"; ..;......... 21
líiRhiterra c eses., "Orccça". . 21
Amsterdam e cícs-, "Krisia". . 22¦Manáos c.escs., "Bahia". . . 22
Recife <i e?cj.._ Vlavar^'' 231 Criação ds canários

Acabamos tle receber uni exem-
plar ele uma obriiiha (|ue já vae
•para o terceiro millieiro, e que tra-
ta proficientemente da criação de
canários, sendo esle trabalho da
lavra do saudoso ãviciiltor brasi-
leiro J. Wilson da Cusla.

O follieto é bem impresso, çs-
cripto em lingitígem clara c traz
algumas gravuras elucidativas so-
bre esta induslriii caseira.

O aulor, 'que foi incontestável-
incule o mais abalizado aviculior
entre nós, esmerou-se dc uma ma-
neira especial neste trabalho e nos
deu o inestimável cabedal de sua
valiosa experiência';

"Causas' commerciaes e inventários.Adcanta custas. Uruguayana 8, teL
Ç. 533C—Residência: p. de. Bota-fogo 384. "Pensão Mageitiç". To!.

_ Sul. 931.
DR. MILTON ARRUDA — Procesioseiveis, commerciaes e 'arpíianologi*

cos; de aposentadorias, montepios;
tem representantes nos Estados o cmPortugal e adcanta custas — Sacliet
n. 4. Tel. C. 3460.DRS. OLIVEIRA SANTOS e AL-
BERTO. ALVES RIBEIRO-Advo-
nados. Escriptorio. t. Rosário 103.

DR. PADUA VASC0NC12LL0S~ll.
Buenos Aires 35 (amiga do Hospi-
cio). Tel. Norle 3.130.

A 5£-
1! "t.-

IW$
mM$?. ' -^^W',-:.
fi-'*'---tr;-: Ai/, :¦¦ ™*mW*v "*

OLIXICA 51BDI0.1,

Çyoo i?iíoo I «

32?ooa 4PÍO00 1 y,

3S?3oo .1 .|o$ooo í!

$550 fiio

COMPRAMOS:
CÍÍIIA DE AUETjIÍ.I
METAES VELHOS
ORINA, L.l o SfiBO.

Rua da Alfândega 110
MáNIPESXO DE IMPOR-

TAÇAO
Pelo vapor nacional "Itnpuca", dos

portos do norlc — Carga recebida :
.1.000 saccos dc assucar, a liarbosa
Albuquerque; 1.000 ditos, á ordem

| 
FUMOS EM PACOTES

| MARCA VEADO |
. JU Excellcnlcs qualidades^,
!j?.Í.Rccusac as imitações;!
é_ 5*1

Jâ-;íS!*^i;,s%%^«^*.*^*i*rií»?.*^
OCK300*DOOeKX)00OOOC}0O0OO

"Boleíilolicial"
Temos presentes os. números 7 a

9, correspondentes atis mezes de
julho a setembro, desta exccllente
.piiblieação.

Gottas Virtuosas % |™S
Curam hcmorriioiiles, males do- utero,
òvarios, urinas c o própria Cyslíte.
"A LUTA"

Com o titulo «ine encima estas
linhas, apparecerá, por todo este

j mez, novo órgão de nublicidade,vMuitqiierquc; 1.000 ditos, a oruem • ,..- •,!.«„ ,i„, ;,;,.,_100 saccos dc cocos, á ordem; 50 di.! <l»c se destina a defesa dos inter-
tos, á ordem; 4.1 ditos, á ordem; 1.500 esses da zona suburbana.

AVISOS
barricas. dc uvas, a d. ttoettchcr; 45
caixas de amaino,, ao mesmo;, 24 ro-
los de sola, a E. i!. Braga; 79 di-
tos, a Carlos Leite; 3 volumes dc
couros, ao mesmo; i caixa de couro*,
a K. Jorptc tle Oivcira; i caixa de
colla, a J. F. Braga; 202 saccos dc
café, a I.aRc Irmãos.

Pelo. vapor inglez "Verdi", dc No-
va York — Carga recebida: 40 caixas
e 4 engradados de queijos,, í Casa
lleiin; 50 saccos de ervilhas, a Fcr-
nando V. ItaccHar; 20 caixas de da*
mascos, a Luiz Camuyrano; 30 caixas
dc ameixas; ao mesmo; -to siceoa dc
pimenta, a Richard Paul; 30 caixas de
doces, ti Miranda de Carvalho; 100
barricas de azeitona», a G. Boettclter;
too caixas de sabão,- a França Gomes;
.100 ditas, a Gonçalves Almeida; 2
caixas dc parafina, á Companhia I.
Atlas: 10 caixas de hipulo, n Eernafi-
do Vaz Bacelar; ioo caixas d»; n:a-
çàs; a Ferreira Innão.j 2.S60 -ditas, ao
mesmo; 50 barricas ile maçãs, ti Do-
lianiti; 300 caixas de maçãs, ao mes-
1110; 50 barricas c 400 caixas dc ma-
Çãs, a Joaquim M. Pereira;, ioo caixas
de maçãs, a Santos Fontes; 250 dita5,
a C. Olsliurg; 150 ditas, a. Constan-
tino Baseo* 200 ditas, a Joaquim M.
«Pereira; 500 barricas de -maçãs,' a
Ferreira Irmão; 3.500 caixas de ma-
Çãs, r.o mesmo; 1.000 caixas de pcras,au nicsiiio;! eoo craixaa «Ij pcras! a
banios Fontes; uoo ditas, ao mesma;«•'Üj-i ditas, a Ferreira Irmão; 300dilas, a Dolianiti; 250 ditas, a Joa-quiiu M. Pereira; 30 caixas de amei-xas, a Dolianiti; i.seiíi voltmics de fru-
tas, a Ferreira Irmão; 33 caixas de
papel, a P. S. Nicolson; 1 caixa decharutos, ao ministro de Cuba; 1 cai-xa dc couros, a Alvadia Novaes; 1
dila, .1 J. Campos; 2 dilas, a Santos.Novaes; (1 ditas, n Gonçalves C-.irnei-ro; 1 dita, 3 Padula; 1 dita; a An-(Irado Cosia; 2 ditas, n Rodrigues Fer-rcira; 1 dila, « Bordallo; 2 ditas, aF. Jorge 0'iveira; .1 dita, a FerreiraS.mto; 4 dilas, a -Max Lathani; 3duas, no mesmo; 3 '.litas, a Alvadia.Vovaes; 22 caixas de mercadorias, aRodrigues Ferreira; 20 ditas, a G.Boettclter.

Pé'o vapor americano "IMcnheso-
tun ,_ de Norfolk — Carga recebida :en-vio.
ITe-lo vaucr nacional '"Itiiqitéra", 

dos001-105 do sul. Carga recebuia: 1.000raixns dc banha, á ordem: 300, á or-ilem; 200, a Cunha Carneiro; 100. áordem1; _.-o. á ordem; 200 a Kti.rrazIrmão; 165, a Cunha Carneiro; 200ae-cos de arroz, a Barbosa Albuquer-
•e5Lz'°lr,„i.o;iÍi^ra ít.^P 

'fòies; 
^fí1í'1Ói^Pftó'^^^!sls de vinjüi, a a. Risti 25i5.ii.S0aI n- -J^roaliaodtt om 10 iiovem-

•es de Azevedo; 71; a G. Seabra; hrn (Io lílití,
me' ilo^sã^f^ 'caixas, 

^'t I'I'K'*110S W 10:0003 A 1:000?
Ivirehr;_ = dc fiainlires á ordem

CORREIO — Esta repartição cx
•pcífirá malas pelos seguintes paque-
te. :

Hoie: ¦.
Slddons, para .Monlevlaeo e JJiicuos

Aires, recebendo imoressos, ate , ao
meio-dia. cartas .para o exterior ate u

1 dai tarde e oblcclo: p;ua registrar
at;'» as ii da manhã.

LlaqUí'3 para'Victorra. Eahia, Ma;
cció e Recife recebendo impressos ate
ás 5 horas da nianliã. cartas Dará o jn-
ferior ali ás 5 i|s, idem com porte du-
pio até ác 6.

OriN. para Santos. Rio da Trata e
oortos do Pacifico, recebendo impres-
sos alé ás 8 horas dá manha, cartas
oriii o interior até ás S 1I2 ,ide«ai coin
porte duu!p 

"c 
para o exterior ale as

o horas. ... ,Waliasa Maril, nara Nova lork, re-
ccbciiü» iniprcr.sos alé sá ,8 horas da
nianliã. cartas !>.irii o cxlenor ate 113 9.

Amanhã: . _ ...
Sargeii'0 Albuquerque para Receio;

Natal, Cubcdèllo e Afossoró recebendo
impresso.', até ás 8 liuraa, da manha,
canas para o interior ale ns 8.1.I2,
idem com poríe-iluiilo ate as o e.ob.ie-
cios para reitistrar alé us 7 da noite
de hoie. , _.

Itassiicè, nara Santos. Paraná, E10
Cirande do HW.! IMota» e Porto Ale-
cre, rcccbetido impressos ate ns ¦¦ lio-
ras da manhã, cartas nara o interior
alé ás 3i|-i. ideai com porlc duplo,
nté ás 9 e ohjcctos nara rcsistrar atu
ás 7 dá uoile, de hoie. ,

//nem' rara Santos. r.'iarnar:ua. Uto
Grande, Pelotas c Porto Alcirrc,. rc-
eebendo impressos ate us 8, horas ila
manhã, cartas para o interior ale as
Si h idem comi norte duplo, n,lc us 9
e ¦ilijectJS pararoBÍstrar ale as 7 da
noite de hoic. 

LOTERIAS" 
CM!! FEDERáL

DR. ANNIBAL VARGES — MÓI.
das senhoras, pelle e trat. espec.
ela syphilis. App. cleclr. nas mol.
nervosa.-, do nariz, garganta e ou-
vidos. Cons.: Av. Gomes Freire-
90. das 3 ás. 6 hs. Tel. 121,2 ('.

DR. JÚLIO XAVIER — Clinica me.
dica e de moléstias do senhoras.
lie?.: H. Fclix da Cunha, 43, Tel.
Villa 930. 'Jottsullás; de 2 ás 4 e
das 7 ás 9 lis. da noite, na R.
liarão cU> Mcst.ntta 241.

PR. RUBEM BRANCO — Cl. me-
dica em neral, partos, mols. das
senhoras e syphilis. Cons.: Av.
Mem dc Sá ns, (das a ás '6 lis.)
1*1 cs.: r. Haddock Lobo n, fi.

RADIOLOGIA CLIXKJA

'. .'.¦ íonuo vemi. Capital íniooosooo'
A. •Ris!;>7.rtòÍos;de"xàV,,úc;:i; 

_„? 3:0003000
dc cavacos, á rí.".*»37.,

cera. á ordem; 1G5Í5................
tiiíOOâllOO
lHinoii «no
1:O.WSOO«)

Procupio Oliveira:
ardem; 13 saccos d,
iiilin de aguardentu a G. Seabra; 50 i-tv_at-.ius dc crinn, á ordem; 3 saccos dc ''U,,,J** ••
colla. a. Rancho & C.; 161 fardos-de SÜÍS7....fumo, a ordem; 120, á ordem; .pi.'á SílOSã...ardem; fi caixas, á ordem; 112 lar. r.-iqí? "
dos «lc xarque, á ordem; 50. á "õr- .iSií,'"'
dem; 17S, á ordem; 0. a F. JT. Wal-i yjllj5*-••
ter; 159, á urdem; 7;, á orde-rn; 20.
1- ordem; 19 de cavacos a F. H. --..,„ ,„,„. ,,,,,., „,... „.-.,,,Waltcr; ioo de ali.-U.i. ,1 B. Alhn- 20:.I.i 430j3 912,1 2i,:i6 3i8S0
qnerqne; 25 du peixes, a Macedo Sil- IS90G5 U(iU C-H18 72120 207-42
va; 25 de cera, á ordd.11; 100 saccos
dc alpiste, a Augcliuo; 50 fardos tle
bagres;, á ordem; 15, barris de. uinhas,.fl9'l50 873S5' Cí-W) 3õ?7* 01061-II. Silva: 15 caixas tle ce-bolas, a n,fiji|;) ;\(\y,l %',!_ '.WM', (lísfiií

DR. R. DUQUE ESTRADA - Tel.
931; Sul!DR. A W. CAMPELLO - Tel.1718, V. ,
ConsM Quitanda, 3. Tel. 5SC6,, C.

Ü009 00
50 SOOO
500:01)0

RtlEMlOSDK 200500r1
9127-1
C-H12

PIllíMIOS DE 100 000

Gonçalves Neves; 13 de banha,
Ferra». Irmão; ta saccos dc« polvilho,ao mcsnío; 0 caixas _c presunto!

DOENÇAS MEXTAES E
rq efinn NERVOSAS
itnrô nn ! DR- HENRIQUE ROXO — Prof.

de clinica da F;ic. coiu írcqucncla
dos principaes hosp. europeus.
Coiis.: r. da Assembléa, e.R, das ,;
ás 6, cas,, 4as. c 6as. 

"Res. 
V.

da Pátria 355. Tel. Sul 824,
DR. W. SCHILER — Cons.: 2,15.,.ias. c 6as.. i*. Hospicio Si, (das

4 ás 5) e Casa de Sav.de Dr. Ki-
J.as, 5.r,s c sabbailns (das: 2 ás 3),sas. sa.s. c sabbailns (dns eis 3):Res.: Uainbina 40. Tel. 1143 S.

CÍOíir. T1041 2M03 5735 ÜUTOJ
liisifi 4RS7 '.037S 75030 31)150

Coiistairtíiio Gomes; 9 de toucinho, ao ííiilíi 80005 2f.-';<l 1ÍI131 ,11140
mesmo; i;, a Queiroz Moreira,
barricas dc carnes, a Pri»™ S: C, 18,
a Damnsio & C; iS. n F. Graffrée;
8 caixas, a Almeida .Sieniann; 6|a
piinrlciis de mattc á ordem; 1ÍI4, io|8,

volimic e 70 barricas, a l,cvy Leite;
r.ío latas tíe nllosphoro^, a Peixoto I
Serra; 50 caixas de aqttas. a Barbosa
Albuqueruuc; ro'.i dc barricas de
amtte, a Norton Mcgaw & C.; a cai-
xas, a Augclluo; 2 dc licor, 30 ines
mo; _ dc xarope, ao mçsmo; 530 bar
ricas de uvas, a .VnfjeHnü Simões; 2;.)
á Companhia Nr. S" Costeira; 7 cai-
xas dc alhcs, a Anjíclino'.

Pclu venor italiano "Amor". _c'>|
Gcstóva; Oirpri recebida; i? fardos

31156 227'.).*) líl"ü 533.12 4307S
85S3S è<17GG GSG1-7 82155 1012S

S502S 3002 28-10 22100
ÁPPnMmiAijõii*

SOOSOOO
1003000

3Ò5O00
y>sooo

ÍOSOCO
5ÍO0O'Toilcs os ntimeros terminados

1033Ó e 10H6I
'.11571 c 0Í578

WIÍZENAS
1 351 -*i 10300
'.) 571 u DISSO

f.ENTIÜNAS
10301 ti 1UMJ0
01501 a OiGOO .. .,

de papel, a Bifr.r.0 .*x C; 26, aos.] (jrn 6> têm 4S,!0umesinos; 2. «.3 mesmos; 10. aos; *p0,|os 09 niimorns torminadOS
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Pelo vapor francez "Mahe", do
Leilões, CarRa recebida: 46 caixas
II' alhos c Ai de castanhas; a Caldas
Basti»-.

MAItlUIMAS
VAPORES ESPERADOS

Pbilmtclpbia e eses.. "Õirolyii".
NoniOffa; "Riu de T,a Pícta . tIniílatetri e eses. "Demorara '. .
Uio da Prata. "Panina"
B&rtos do sul, "Anna". . , .
Portos do norte, "Capiv.iry". . .
Portos do norte, "Bahia'-, . . .
Nova York, e eses., " Rcmbrant*'
Portos tio norte. "A. Jacéguay".Rio da Prata, "Garomia**. .* .
Uio da Pr.Ma. "Drina"'
Portos de, sul. "Ruy liarbosa". .
Nova Yorlt c eses.. "Uenibrant"
Inglaterra, "Amaíon"
Portos do sul, "iMayrinlc". . . .
Nova Yorlí , eses' "livrou". .
líío da Prata. "Vasari". , . .
Callóo «- eses. "Ortcca". . . .
Portos do norte, "S. Paulo", . .
Morfolk e eses., "Paraná". . . .
Portos do norte. "Ceará", . . .
Rio da Prata. " Domcrara". . . ,

VAPORES A SAIR
Rio «Ia Prata; "C.rolvn". . . .
Uio da Prata c eses., "Demorara".
Marselha. "Pampa"
Recife o eses.» ''Itaciuerít'*. . . ,Santos, "Minas Geraes''. ....
Moção c eses., "Piàuliy", . .. ,
Mossaró o efes., "Sa.-fenlo Al-

huquerqu,*. ..,.,.....

tcrminiulos cm GO.
O fisea! do governo, Manoel Cos-

má Pinto.,
O (lirector-assistentç; dr. Ante-

nio Olyntho dos Santos Pires, vice-
presidente.

O dircctor-prcsidenlc, Alberto
Saraiva da Fonseca.

O escrivão, Firmino de Canina-
ria.

IVIli* c syphilis — Cuias pelo"líiidiiim" c »14—Estorna-
go, pulmões c doenças iicr-
vosus.

DR. ED. MAGALHÃES — Mol. «Ia
pjlle e nitteosas, ulceras canecro-
sas, tumores fii.rosos; arthritiimo,
sypliilis e morphéa; neurasthcnia,
doenças do reito a dyspe-piia; 7Sclcaibro; 36, 91*2 e ás 1.1 lis.T. 40S, C.

MOLÉSTIAS DO ESTÔMAGO;
FIGADO. *r~THRTIA'OS E

NERVOSAS
DR. CUNHA CRUZ

bito da enibriacuez an
— Cura r

por stigge com oí meti 1 ca men tos Salvinis'
c "Cioítas dc Saude". R. Carioca
31, .1 as 5- Tel. Central 5695,

DOENÇAS DO ESTÔMAGO,
INTKSTIXOS, TI O A D O E
iVEU VOSAS — EXAMES
DELOS RAIOS X

H IN Q !"C A 0 Õ E
15

\l ADVOGADOS
16

DR. RENATO DE SOUZA LO-PES '_. Esp, Üoccnle na F. dcMedicina; r. S. .'..sé. 30, das 2ás 4 lu. (menus ás quartas-feiras)Ciratis aos pobre;, as ia hs,

Cliuicii niotllço-clriifglca dos
ilfs. fVlix Nogueira e Júlio
Mòiitciro, ú rua Senador
Euzebio S3S, Tel. X. 118G.

DR. FELIX N03UEIRA - o"p7
partos c .mol. dc senii.. liydroccle,

cor-
DR. AMALIO DA SILVA — RuaUrugu.tvana 7. 1" n*idarDR. ALOYSIO MKIVA -1 Advogado

F , I Sr PBl.u,n.<la s — Telcplionc
DR. ARTHUR CHERUBIM-Advo-

gado — Adem.-, custas. Eicriptorio:Carmo 71. lelebli íTorte _!*!iDR. ARMANDO DIAS - Esériptono; -ii ns 5; rua 1" de iràrço
CR BERQUO'1 COELHO _ Rua do TKATAMEXTO DA TI i*GR.
DR-TtARVÁLKO DE^ENDONCA ' ClI*OHK POLMOXA» VV.hO

(M. I.) e salgado" ÍILHO-.« PNBUitOTHORAX ADTIFI-
Advogados. Uni do Hospício n. —. I CI.-VL1 -'• 53.04, Norte. | (Processo do Foflitnliii)

estreit. da urcíhra, fístula*
rim. Trat. esp. da svphilis; appl.de "fiort" e "911", (11 ás 2) Keç.inv. de- S. Salvador 211.

DR. JÚLIO MONTEIRO _ Med.do Hosp. dé S. Selia-liJ.u. Mol.in;erna«. ipelirgo, coragãc., figado;esiomago o rins. Mol. infectuosasi-viilnlis, etc.) Das 2 ás 4 hs. Res.rua de lbituruna ,15.

!í ^O^ãFSmLl0 PC0U:! ™' PÕÀHD ABRÀHTES"-^,
Aires n. ia. Tel. 41Ü. Norie 
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DR, AGENOR MAPRA — Cônsul-
torie. 1 rua S. José, 23, cons.: das
2 &s 3. Iícsilencia: nu do Ria-
chuelo, 222, telcph. 1024, Cent. •

DR. AGENOR PORTO — Prof. da
Faculdade. Cons. Hospicio ç>-\ das
! ás 5, Res.: Marquez de Abrantes
12. Tel. 288 Sul.

DR. A. MAC DOWELL. — (Doe. «Ia
Fuc. dc Medicina,}, Moléstias inter*
nas.—Appl. dos raios X, para o
diagnostico. Cons.: r. Hospicio 83,
dns 3 ás s—Res.: S, Clemente 1S7.
Tel. i7io Sul.

DR. ALFREDO EGYDIO—Esp. Mol.
das creanças. Vias urinarias, Cons.
R. C. Boiuftin 81? (Ph. Freire de
Aguiar), das 8 ás 10 c Sdor. Euze-
bio 59, 12 ás 2. Res.: r. C. Bom-¦im 703 Tel. ?85. y.

DR. ARTHUR DE VASCONCEL-
LOS — Assistente dc clinica mc*
dica da FacuUIade, Cons.: Rosa*
rio 83 (das 3 ás 5 hs.) Tel. Nor-
tc 1114. Res.: r. Voluntários da
Pátria 2S6. Tel. Sul 1699.

DR. BANDEIRA RODRIGUES —
Esp. moléstias senhoras, creanças,
syphilis o cirg. cm geral. Cons.:
S. José 39 (phar. ás 12 i|2). Res.:
rua D. Caxiai 6; (V. Jsabcl).

DR. CARLOS DE FREITAS-Prof.
da Fae. da Bahia. Esp, Mols. das
Senhi, Partos, Vias urinarias. Cons.
Uruguayana 21 (1 ás 5—Tel. 40,Cent.). Res.: trav. S. Salvador 61.
Had. Lobo. Tel. 1024, Villa.

DR, C. BRAUNE — Longa praticados, Hospitáes da Europa. Clinica
medica, Esp, coração c estômago.
Cons,; rua de S. José, 112, da 1

DR CAETANO DA SILVA -Esp.
molcstias ¦pulmonares. Cons, cuia
Uruguayana 35, das 3 ás 4, áa ter-
cas,'. qujiit.1». e sabbados. Rcsid,
R. 24 de Maio, 154.

DR. COSTA JUNIOR (A. F.) —
De volia dc sua longa estadia na
lír-ropa. Cons.: r. Marechal Fio-
riano, 99. Tel. N. 195,-. Esp. cm
vias urinarias, «typhiltst e .rtelle,
Cons.: das 10 ás 12 o 1 ás 4.DR. CIVIS GALVÃO — Clinica me-
dica. sypliilis, vias urinarias, Exa-
mes do pus, escarro*;, urina, etc.
App. o Gu6 e 914. Cons. c res.:
r. Constituição 45, sobr. Tel, 2111,t-cutr.

DR. EGAS DE MENDONÇA — As-fislente de clinica na Faculdade.
Cüiis. : r. do Rosário 140, ás -as.,
4as. e 6as.. das e di 4 lis. (Tel.Norte 3070).'*"'

DR. F. ESPOSEL do Hosp. Abnds.
c da S. Casa.' Assist. livre doce.
clin. nevrálgica da Facfl. Espec.
cin doenças nervosas o mentaes.
Assembléa, 113, 3,0s; S.0. e sab.,
1 li. Tel. 5635, C. Riis. Flamengo
n. pS. Tel, 4111, Cent.

DR. FLAVIO DE MOURA - Cli-
niea medica. Esp.: mo., do esto-
mago c do ligado. Res.: rua Uru-
gritay. aOS. Tel. 1050, Villa.

DR. GARKIELD DE ALMEIDA —
Director do Hosp. S. Sebastião.
Docente da Fae., chefe do servi-
co da Liga C. a Tuberculose.
Roí.: S. Salvador 22. Cons.: 7de Setembro 176. Tel. Co-, Sul.

DR. 'auviLHERME EISENLOHR,
trata . da tuberculose por processocipecial tendo conseguido; « cura
radical «m centenas d_ doentes.
Pratica o processo ire " Fornaliiii".
Cons.: r. General Câmara 26,

DR. GAMA CERQUEIRA — Cl.
medica dc adultos c do creanças.
Gyiiccologia c vias urinarias. Res.:
R. N. S. do Copacabana 621 (Tel.
S. 1684). Consultas das 12 ás 14
hs. Chamados a qualquer hora,

DR. HENRIQUE DUQUE — Cou-
sr.llorio: rua da Asscmbléa, 83, re-
sidencia: R. Kiaclnieki. 332.DR. HENRIQUE ROCHA _ Adjilu,
cto do Hosp. da Misericórdia, As.
sistenlc da Polycl. das Creanças.
Cons. das 11 ás 14 lis. c chamados
a qualquer hora do dia ou da noi-
te, na R. S. Luiz dc Gonzaga 66
(Pliarm. S. Luiz).

DR. HIL-DEGARDO DE NORO-
NHA — Clinica em geral. Trat.
especial da blenorrhagin. Cons.:
Sete de Setembro ti. qq, sob., ás _.s)t
4iis. e Gas., das 2 ás 4. Res.: Gon-
çalves Crespo 25. Tel. T.581, \"\'M.

DR. MARIO DE GOU.VEA — Cli-
nica mctlieo, partos e inol. de se-
«lioras. Cons.: It. 24 de Maio 64,
sohr. (5 ás 6), ás 2as., .;ns. u
sextas-feiras. Res.: r. Bella Vis-
li* 20 (E. Novo). Tel. 161, V.

DR. PIMENTA DE MELLO —
Consultas diários (excepto às .jas.
feira"). Ourives. 5; áa 3 horas.
Res.: Afíonso"- Penna n. 49.

DR. -PEDRO MARTINS. — Espe-
ciábdatlés\ moléstias de cstòína_p''
coração, fígado o rir.s. Coi:-,: r.
dos Andradas 52, sob. (das 4 ás
5 hs.) Tel. 1,-36 N. Res. rua N.
S, fie Copacabana 1,00.

DR. RAMIRO MAGALHÃES —Da
Sta. Cesa de Misericórdia. Docti-
ç>is do pulmão, do coraçün* c dos
rins. Cons.: rua José dos Reis 30.A's 11 hs. Res.: rua Engenho de
Dentro ri'. 182.

DR. TAMBORIM GUIMARÃES —
Doenças internas, especinlmctitu dás
creanças. Tel. 1555, Central. Uru-
guajaiia n. 3.

CIilVICA MEDrOA, MOLES-
TIAS DAS senhoras;

SYPHILIS
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MOLÉSTIAS DAS CREANÇAS ?RO^DR^gABMM^
sultorio. Trata, pdo raiüun. o. tu-
mores e outras doenças da pelle*;cons.: rua da Asscmbléa n. S5.

DR. MONCORVO — Director luti-
dador- do Instituto dc Assistência
á Ii.fencia «lo Rio de Janeiro. Che-
fe do Serviço de Crcançps da Po-
liclintca. Especialista de doenças
tlíts creanças c pelle. Çons.: rua
O. Dias-41, ás 13 .hs. Ros.: Moit-
ta Hrito n. 58.

DR. PEDRO CUNHA — Da Fae.
de Medic. e do Inst. de Assist:.
á Ini. CL medica c das creanças.
Cons.: Gonçalves DLas 411. Tel.
3061 C, das j ás 5. Res.: S. Sal-
vador 73. Cattete, T. 163,1, Sul.

MOLESTÍÃS-DE~ ADULTOS,
DE CREANÇAS E SYrilILIS
DR. CARVALHO CARDOSO — Do

Hosp. dc Miseriordia e- do ln?t.
dc Assistência a Infância. Cons.:
Assembléa 98 (4 ás 6 hs.). Res.:
.Marquez de Abrautosi 1S9. Tc!.
Sul 1761.

clinica oirurgiga; vias
urinarias

DR. A. COSTALLAT — Do Hosp.
- da Misericórdia. Com pratica du3

hoso. dc Berlim e Paris. Cons.*
.. aa Carioca- 30 (das 3 ás 6 lis.)
Res.: Trav. Umbclina, 25. Tel.
2.403, S.

DR. CARLOS WERNECK — Cirur-
gião da Sta. Casa. Cirurgia do
rodulros c creanças; mol, das viris
urinarias e dis «senhoras. Cons.:
r. Ourives 5, das 3 ás 5 li9. Res.
r. Senador Octaviauo u. 52, Tel.
Cent, 1042.

DR CARLOS NOVAES - Memb.
da Ass. Franceza dc Urologia.
Trat. da, blcnorr. aguda; c clironl-
ca, estreit. o prostntites chronicas
pelos correntos thcrmo-cI^íMcas.
Cons. r. Carioca 50, dos- 12 ás 17.

DR. JOAQUIM MATTOS — Do
Hospital da , Saude. Moléstias dc
senhoras, vias uriiurisi-s." hérnias;
bydrocekò, tumores dos seios c do
ventre. Rua Rodrigo Silva n. 5.

DR. NELSON MARCOS CAVAL-
CANTI — Dos Hosp.: Miscricor-
dia c Benef. Port, Cirurgia, mol,
d:.s senhoras c vias urinarias. Con».
30, Ourives, 3 ú» .1 hs. Res.:
Passo» Manoel 3+. T. 319". C.

ItlOÍ/ESTIAS DE OLMOS
DRSi-iMOlfR™" BRÃsTl TgABrTeE

DE ANDRADE - Consultório:
largo da Carioca, 8 (das 12 ás 4).todos o* dhs.

DR. BAULA, FONSECA - Consullo-rio, r. Sele do Seieinhroí 141. (das 2
5s 5 hs. dioriciner-íe).

0CUL1STAS
DR. MARIO GÚES - Assistente da

Faculdade. Consultório: r. 7 de Se-
te-mhro il, 38, das .1 á» 5 hs. Tel,
t. 5510. Rcsid: Barão Flamengo
32. Tel. S. 1.140.

DOENÇAS DOS OLHOS, OU.
VIDOS, NARIZ c GARGANTA

Dr. F. G. Faulhaber —
Cirurgia e mols. do appí. urinario.
Cons.: Carioca 30 (3 ás 5 hs.)
Res.: Riachuclo 166 (Tel. 5102,
Cent.).

PARTOS. MOLÉSTIAS DAS
SENHORAS E DAS CREAN-
ÇAS.

DR. BENTO RIBEIRO DE CAS-
TRO — Consultório! R. Asscmbléa
74 (das 3 i|a ás 5 hs.), Res.: rua
Ruy Barbosa n, 45S,

DRA. M. DE MACEDO, com lon-
ga -pratica, trata de todas as do*
enças inle.. hcinorrhagias, suspen-
feiras grátis soes, etc, Cliamd. 1
Tel. 2.5?8; V., ás s^s-feiras, gra-
tis aos pobres Cons.: r. do Thca-
Ira 19, 1° and., das 2 ás 5. Rcsid,
lbititiruna 107, (ant. C. 'Alegre).

CIRURGIA GERAL, MOLES-
TIAS DAS SENHORAS,

VIAS URINARIAS
DR. BONIFÁCIO DA COSTA —

lix-interno dos Hosp. da Miscri-
còrdia! e'S. Francisco do Paula.
Cana o resjd.: Avenida Gomes
1'icirc 127. Tel. C. 4293, Con-
sultas das ¦ 3 ás 6 da tarde.

DR. NABUCO DE GOUVÊA —
Professor d» F.ic. de Medicina.
Chefe do serviço cirúrgico do Hosp.
da Saude. R.. i° de Março, lo,
das 4 ás 6. Tel. 816 Central.

DR. OSÓRIO MASCARENHAS —
Formado c laureado pela Faculda*
de du Med. dc Paris, ex-interno
do» Hosp. de Paris. Coua.: Av.
Rio Branco 237, 2», 3 ás 3, Tel.
040, Res. V. da Pátria n. 2.9.

DR. LEÃO DE AQUINO — Da
Acad. de Med. do Hosp. da Gani-
boa. Res.: Cbsta Bastos 45. T.
25,6', C. Cons.: Cen. Câmara. 116,
de 1 ús 3 (excepto nas 4.as fei-
ras); e nos -sabbados das 3 ás 5.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
OPERAÇÕES, PARTOS

ERA. ANTONIETTA MORPURGO— Da Soe. dc Med. o Cirurgia,
com pratica des hosp. da Europa,
Res. e cons. R. São José 49.
Consultas, ás 2.as, 4.as c ú.as,. do
1 ás 3 hs. Tel. 31S C.

DR. CASTRO PEIXOTO — Cheio
do. serviço dc partos dá Polyeliui-
cn de Creanças da Santa Casa.
Tel'. V, 2269, Res.: Hadd. Lobo
462. Cons.: rua Uruguayana, 25,
«l.as 2 ás 4 boraa.

DR. CAMACHO CRESPO — Par-
tos e moléstias dc senhoras. Rua
Conde do BoiuSm 5,-7, Tel. »i;i,
V"la.

DR. CORRÊA DA VEIGA — Assist.
da Maternidade do R, de Janeiroe da Ass. Atix. M. da Est. de F.
C. do Brasil. Ciins.: Hospicio 83
(ás 4 hs.) Rea.: K. Monte Ale-
«re. 31.1 — Sanla Tlicrcza,

DR. DAÇIANO GOULART — Da
PÒIyclíiiica dc Creauças. Cons.: r.
Uruguayana 25, das 4 ás 6 hs. T.
3762, C. Res. Rua Hadd. Lobo
no. T. 1140, Villa.

DR. DANEEL DE ALMEIDA —
Cura radical das hérnias. Cônsul,
torio: rua do Hospicio n. 68. Re-
sidenciii: rua Palmeiras 59 (Bota-

Dr!" HERCULANO PINHEIRO —
Partos, mofostias dáj senhoras c
creanças. Consultas das ií> á.t* 17
hora;;. Urugoayana 105. Ues.: rua
do L'epC3 r5J; (Madurcira).

DR. HELENO BRANDÃO _ Cons.
rua, da Assembléa, gfi; ás torças
quintas e sa-bUidos, das 15 á.-i 17
horas. Ues.: lloulcvard 28 de Se-
tembjrá 323 

'(Villa Isabel). Tel.
VÜla 1.073,

DR. LINCOLN DE ARAUJO —
Da Acad. dc Med. c do Hosp*
da Misericórdia, Cons.: rtia Gãl,
Câmara 116, (2 ás 4). Tel. N.
2611. Ifcs.: Haddock Lobo '416.
(Tel. Villa 326).DR. IUIZ DE MARCOS — Cons.:
ürufíuayana, ícs. Das 2 ás 4. Ues.
S. Franci >co Xavier 312,

DR. LAFAYETTE VIEIRA — Med.
dá Mciteniid. Dipl. pci.i Mótcrj
nid. Taruier, e com louií» pratica
nos Hosp, du Pari**, Coi:;.: Hns*
Vicio 83; cas., 4,is. c Cas. feiras
(2 ás 4). Tel. 3770, I*. Re-S.l R.
Jlarroso 34 — Copacabana.

DR. MASSON DA FONSECA —
Docente da Fae. dc Med. o inedi-
co adj. do Hosp. da Misericórdia.
Cons. rua Uruguayana 37, das 3ás 5. Tel. 1043, C. Res.: L.-.ran-
jiira-5 351. Tel. 5S58, Cl.

DR. MIGUEL FEITOSA — Do
serviço de gynecolugia da S. Casa
dc Mirrcrieordia. Cons.: Uruguaia-
ua 35, das 3 ús 5. Res.: Gol. Ca-
mara 32S, sob. Tel. 3067, Norte.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
PARTOS c VIAS URINARIAS

DR. OCTAVIO DE ANDRADE —
Cnru bctiií.rrli. uteriuá-s, corrinien-
tos, puspéiisãoi etc, sem operação.
No3 ca^os indicado?, evita n pra
vidor, Con?.: R. 7 dc Setembro
1S6, das o ás 11 c da 1 ás 4, Tel.
1.591.

PARTOS E MOLÉSTIAS DA
MULHER — TUMORES DO
VENTRE H DOS SEIOS

DR. MAURITY SANTOS — I,.
docente da Faculdade. Res.: rua
Riacliuclo 11. 24- (tel. C. 04S).
Coiü.: rua Carioca n. 47 (das 4cm deante). Tel, Ccnt. 3.217.

PARTOS, MOLÉSTIAS DE
SENHORAS—TUMORES

NO VENTRE

DR. ARNALDO QUINTELLA —
Docente livre dn Fae. de Med.
Coin. R. Asscmblía, 28, terças,
quintas c sabbados, á- .1 lioras da
tarde, Res. li; D. Carlota 63,
(Botafogo),

DRA. EPHIGENIA VEIGA — Mo-lestias de senhoras c partos. Cons.:
Assembléia iS. Kcs. rua das La.

DR. QUEIROZ BARROS — Cons.:rua Primeiro dc Março 18, da 1
ás 3 horas. Residência: praia deBotafogo 104.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA —
Cons.: Assembléa, ríí, sas., 4ás. c6as., das 2 ás .; horas. Tel. C,mao. Re». Traiu de Botafogo 100.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS
E PARTOS

DRS. FRANCISCO DE CASTROARAUJO c CLODOMIR DUARTE _ Assist. da Mat. da SintaCasa.. Com pratica dns Hosp. daJ-.uropa. Cons. r. Carioca 60, 3as .5 lis. Tel. 2727, C. Res.: AÍ-zirn llrandão 11, 9. TeL 2333, V.

-MOLÉSTIAS DA PELL_~
E SVPHILIS

DR. ALFREDO TORTO _ CÕJiipratica dns Hosp. da F.ur., mc-iiih.da A. de Med. Sutis. n0 serv. demols., da pelle, «lc Polycl., cie, C•Rodrigo Silva, 5 (;tl. 2271, C. RAv. Atlântica. 272. T. S 1 11-DR-,F- .TERRA-1'Prof. da Facul.dade do Medicina, director doHosp. dos Lüiaros. lí. Asscmbléan. .in, das 2 ;.-- - horas.DR. SILVA ARAUJO PILHO -
Assiitente da Faculdade dc M^Jl-cura. Itua 7 dc Selcmbro ;,5, ás
3 h». fei C. 5510. Rce.; Mar
quez de Abrantes $;.

DR HILÁRIO DE 'DOUVÊA —Das
Universidades dc Paris e. iXcddcl*
berg. Prof. da Fae. «1q Rio dc
Janeiro. Cons. Assembléa 26 (das
2 ás 4 horas), ás sas,, 4as. c íías,
feir.is. Tel. 1957. C. Res.: Praia
Flamengo 140. (Tel. 321. C.)

DR. K. DAVID DE SANSON -
Consultório: li. Asscmblca 26, das
2 ás 5 horas, ás terças, quintas e
eabbndos. Tel. C. 1957. Uc«.: r.
Pereira da Silvei 40 (Laranjeiras).
Tel. C 52,-0.

PHARMACIA LARANJEIRAS i_
Tel. 5751, Laranjeiras 458. Con».
Drs. Leopoldo do Prado (9 J.10); Souira Carvalho (10 ás ti).
Fabrica e dep. do "Pantorortnro",
rtarni tosses, tesíriados, ''Coquei.'.-

BfffARM/ÍCIA HADDOCK LOBO-
(M.. Capeléti) — - lt. tlnil. Lobo

20,1,, T. V. 1387. Fab. do Carbo-
vicirato' dc Borges, do Elíxtr de
Citro-viriiuto c Depursan. Cons;;
dos dr.-i. A. Alves o M. Autran,
Otlloa Piiiiciitul c Joilo Coimbra,

PHAHMACIA FERNANDES —1-;?.
tabeiociiU. cm i8So. K. Cattete tj.
Tel. 4066. C. Cons.: Dn. JI, Xa-
varro (9; ás 10); R. Freire (11 ¦:,,
12); llcmílca (1 li.); L. Moranel
(2 ás 3). Garantida manipulação
d» receituario medico.

HOMOEOPATHIA
PHARMACIA. iírOMOEOPATinCA— Üe Araujo Nobrcffa e C.Completo sortimento dc drogas h0.

moeopaLh. recebidas dírect. Ksi>,
pliarm. "Nimplica Virilis", para ácura da impolcúclá; V. Pátria ....

DOENÇAS DA GARGANTA,
NARIZ, OUVIDOS E BOCA

DR. EURICO DE LEMOS, proles:
sor liv. da Faculdade de Mediei-
na do Rio, com 20 annos du prati-
ca. Cura. garantida e rápida do
Ozcna (íetidez nasal), por proces-
so novo. Cons.: rua da Assembléa
63, sobrada, das 12 i» 5 da tarde.

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS

DR. AVELINO DE OLIVEIRA,
com pratica dos Hosp. dc Berlim
Vienna. Cons.: r. Uruguayana 21.
das 3 ás 6, T. 40, C. Re».: Sinta
Sophia 77.

DR. CASTRrOTO PINHEIRO -
Ex-Assistcntft, da clinica do Prof.
Urbamschitcch, de Vienna, Rua
Sete de Setembro, 82, das 2 ús 4lioras.

DRS. PECKOLT E PECKOLT FI.
LHO — Especialistas! ouvidos, tia-
riz, garganta, vias urinarias c opc
rações. Cons. rua Sete ,de Selem-
bro 63, i° andar, dc i ás 5. Res,
r. Fclix da Cunha 29.

ESPECIALIDADES PHAR.
MACEUTIOAS

EUPLINA — Fonniila dc Orlando
Rangel. Na toileite das senhoras
náo tem rival. Usa-se 110 baiiho:
como dentirifieiu; nas furi-iis «.'inol. da pelle; em gargaréjo e cm
tnluilaçôcs.

GUARANESIA — Mole. do cto-
. mago, intestinos o coração;' "Chia.

ranesia". Um cálice ao deitar. ,10
levantar^ ás rafciçGc?, evita mui*
tos soffrimcntos, Nos pharhwctas e
drogarias. Dcp. Campos lleilos eC». Uruguayana 35.

SYPHILIS- — Cura definitiva, séria.
sem injecç.io. pelo Sigmarsol, dos.
finado a revolucionar a Ihcr.ipeu.
fica. Cada caixa 90 comprimidos.
Informações: E. C. Vautclel; 22,
i°; i.° ile Março.

DERMOPHENOL — De S. dc Ma-
cedo Soares,; efficaz nas curast dar*
tiliros e cm lavagens, evita as 1110.
lestias sypliilifieas. Phar. Macedo
Soares. Senador Euzebio iej.

DESIFECT ANTES
o INSECTICIDAS

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS—CURA
DA CAGUE-

DR. «UGUSTO LINHARES -
Chele de clinica na Policlinica, Ex-
assistente dos Profs. Killian, Gutz-
iiiaiin e Ilrtihl. Cura da gaguc2
(prac. Ciilzmann, de Berlim); rua
Uruguayana 8, ás 3 hs.

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVrDOS, BRON-
CP-ESOPHACOSCOPiA

DR. FRANCISCO CASTILHO
MARCONDES. —. Assist. da F. de
Med. Ex-assist. do Proi. Briegcr
(Breslau) c do Prof. Killian (Ber-
lim), Uruguayana 25, 1 ás 3 1I2.
T. 3762 C. lies.: Kiisscl to. (T.
37SO C.)

Dr. Castello Branco —
RUA DA ASSEMBLÉA N. 34.

MOLÉSTIAS DA BOCCA E
E SEUS ANNEXOS

AUBERTIE — Cirurgião-dentista —
Especialista — Kua 15 dc Novem-
bro 33. Telcph. 1S3S — S. Paulo,

DR. J. TELLES — Especialista em
moléstias da boca. Cons.: das 7
ás ig ha. R. Lucidio Lago 16 —
Mcycr.

ANALYSES CLINICAS E
MICROSCOPIA

DR, ALFREDO A. DE ANDRADE
— Prof. da especialid. na Fae. de
Med. do Inst. Pnsteur dc Paris.
Trabalhos ipáru diagnostico med,,
artalyses chhnicas, cxan.es micros*
copicos, «uc. Uruguayana n.. 7.

DR. HENRIQUE ARAGAO e AR-
THUR MOSES — Laboratório:
rua do Kosario 13.], próximo á
avenida Rio Branco. Tel. 4480,
Tel. do resid. 102.), S.. e S 196.,
Ex, do urina, esatrro, íezes. Kcac.
dc Wassenuaun, clc.

DH. SILVA ARAUJQ (PAULO)-
Syphilis: 914 — 606, Mol. inle-
ctiiosíis; vacc. «lc Wtight. An. dc
urinas, sangue (typho, malária, «y-
1'iiilis), escarros, etc. r° dc M«r*
ço 13, 1 ús 11 c dc 1 ás 5. T.
S303. N.

ANALVSES DE UR.INAS
A. AFRANIO PEIXOTO, MARIO

BELLETE e BLAKE SANT«AN-
NA — Analyse completa 25$. La-
boratorio Cliiinico de aualyses; rna
Seu; de Setembro n. ijj. Tel.
1S96, Central.

TRATAMENTO 1>A CUTIS

PHILODERMA de Samuel «lc Mil-
cedo Soares faz desapparccer ruiu-
plct.iincnte os eriivos, espinhas,
•innnos c sardus. Creme, 2$. Loção
3$ooo.

Serviços iiie«lico.s, iilnirinaceu-
ticos, dentários o visitas a
domicilio

CENTRO MEDICO — Dez clínicos,
allbpatlins c bomotpatiias de rc*
speitabilidade moral, Mensalidade,
2S000. Dircctorcs drs. Brauíe.'t Pin*
to c Ernesto* Possas, K.. Frei Ca*
neca n. íoi.

VETERINÁRIOS
VETERINÁRIO ANDRADE, com

assi-st. ua Scação Veler. M, Ajriú
çulr. Esp. mols. dos caes, Diagn.
mierpe. rinmuuisaçõcs. Exames db
sangue, urina Cons,: rua da Pas-
sanem 40. Chamados Tel. 2264, S.
(Botafogo).

ORTHOPEDIA

CASA ORTHOPEDICA — Av. Go-
mes Freire 17. Tel. 1S116 ti. Con-
stróem-sc perm.-s e Wsvníos arliíi-
eiaes, fundas c instrumentos de ci*
rurgia c npp. orthopcdicos para
qualquer dclormidade do corpo.

CIRURGIÕES DENTISTAS
EMÍLIO DEZONNE — Cirurgião-

dentista. Diplomado, com longa
pratica. Preços c condições de pa*
gamento no alcance de todos. Cons.
clcctro-ileutario. Alto da Couiéita-
ria Jíipão. E-stJ do Jleycr.

DR. MIRANDOLINO M. DE MI-
RANDA —¦ Especialista em extra-
cções sem dor e tratamento dc ii_-
rutas. Das 8 ás 17 horas, nos d'«*.s
úteis. Gonçalves Dias 23, sob., tel.
5.660, Central.

DR, LUIZ FERREIRA DA COSTA—f Diplomado pela 'Escola Livre
dc Odontologia do Rio de Jmiei-ro,- com 10 aunos de pratica-. Cons.
r. Llrtigua.vaua ti. 31 (tel. C,

DR.'RÃUL DE BARROS IIENRI-
QUÊS _- Cirg. Dentista. Diploma-
do pela Fae. de Med. c Phar. do
Uio de Janeiro, com longa pratica,Preços ao nícance de todos. Cons.:
r. General Polydoro 4, sob. Das 8
ás 17 hs., nos di.w .utci'=.

DENTES ABALADOS — Pyorrlién
nlvcol-f —* O cirurgião dentista
Hugo Silva, applica n vacclnn au-
togena de Wright. Cura radical c
perfeita consolidação doa dentes.
Quitanda 66, i° and.

PAHTEIRAS
ANNA C. TEIXEIRA LEITE —

Parteira da Maternidade, di Facul-
dade, alilmua do curso medico.
Rua General Delgado do Carvalho,
51 (ant, Industrial). T. 1871 V.Attende n chamados.

MME. HELENA DIAS PARODI —
Parteira formada pelas Fae. dcMedicina de T.ucnos Aires c Riodo Janeiro. Res. e cons.: reaMarquez dc Olinda n. 33, Ue-ia-fogo.

PHARMACIAS c DROGARIAS
phArmÃõÃ e drogÂiTia-?:

GAIA — Laboratório de produetoschimico5 c pliarm. F. GAIA. Com-
ptetò sortimento dc drogas. Sc.cção de liòmòeopathia, K. Senador
Euzebio 238. Tel. 11S6 N.PHARMACIA E DROGARIA SAN-TOS —- Conde llomtim 431;. Drs.Tose Ricardo, das 9 ás 11. Ahr.ci-da Pires, de 1 ás 2. Arseno qui-nol, ^^ra os fracos. Cvntio, Gonol

n,p;.J!i'in.0-li'i;"r,lr'* ''nn gonorrhéa.PHARMACIA CAPELLETI _ lh|.mayta 140. T. io.;S, S. Compl.sort. de urogas e produclns pliarm.tons. Dr-s.: Emygdio Cabral (9ás 10) t Santos Cunha (10 ás 11).uratis oos pobre".PHARMACIA CRESPO — Condeilonifim 250 T. 2479, V. Cons.:dr. Camacho Crespo, 9 ás 11; dr.1. de Souza, S ás 9 da tn. c 4as 51 dr. Linneu Silva, das 7 âsíí 11.; dr. S* P Lima - \- tPHARMACIA ALLIANÇA"—?-DÓ
Jsaias P. Alves. Laranjeiras 131,lei C. ,21.(1. Cens.: dra. Sou-z.i; Carvalho (9 ás 10); C. Sam-
paio Corrêa (10 hs 11); R.iul ]•-,.c.ieço (12 ái 13): A. da Cunha c
«íí'.'^!0-' ^' '4-l Dci'- d,J NER-VILOL. Para phosphatla». nen-rasuienia.

ROBERTO ROCHFORT — T. 4313
N. Antiscpticos, desinfcclantes è
insecticidas para plantas c gado,cm geral. R. do Mercado 49. Cai-
xa iqii. Rio de Janeiro,

MORTE DA FORMIGA SAUVA
COM O FULMINANTE NACIO-
NAL, do applicação rápida e mui-
to barata. Muitíssimos attestados
dc fazendeiros c da Lcopolditn
Raihvay C". Limited'; rua Quitou.«Ia 120, 3" andar. Kio. Sociedade
Anonynia Fulminante Nacional.

HYGIENE ALIMENTAR

SAL DE. MACAU, — Aos doentes do
estômago só é perniittido usar
como ingrediente nos seus alinicn-
tos, pela sua pureza c especial
confecção, o "Sal de Macau", da
Comp*. Coinmoado c Navegação;

CHA1 DE CACAU — Tônico nutri-
tivo, alimento ideal d-.is creança--',
poderoso diuretico. Venda ms
ph arma cias, armazéns e coufeita-
rias. Tel. 1665, N. Caixa 21S, Ki...

CARAMELLOS DE SUCCO D.
UVA — Tônicos e digestivos; Ap.
ppov. pela Dirt. S. Publica c pri.vilegiados, não tcuie analyse chi-
mica. Unico dcp. casa Sacçhetii;
Av. Salvador de Sá 28. Tel. ,iq6i,
Ccnt, Encontra-se nas casas de i«
ordem.

L1VRAR1IAS

LIVRARIA ALVES, livros roüegiaes
c acadêmico.'. Rua do Ouvidor n.
166. Kio de Janeiro — S. Paulu,
lí. S. Uenlo, 41.

ESCOLAS, CURSOS
E GVMNASI08

ESCOLA DE HUMANIDADES""^
Av. Kio Branco 133, a". Director
Alpheu Portella F. Alves; secr.,
Francisco Mallieiros. Corpo doecn-
te de i« ordem. Meus. 20$, 25Ç,
30S. 35? c .|(.$ooo.

ESCOLA SUPERIOR DE COM-
MERCIO .—., Órgão do ensino to-
chniec-iproíissíonaS da A*s. dns
Kmpr. 110 Commercio. Rua Gon-
çalves Dias 40. Curses de guar-da-livros c dc contabiltsta?.

CURSO DE MATHEMATICA —
Dircct. capilão dr. Murio llarrc-
to. Preparam-se alumno» para os
exames «l«is Escolas Normal, Na-
vai, Militar, Polyteclitiica e C.v-
innasio. Av. Passas 116, 1". In.
fórmàçOás das 18 ás 21 lioras.

GYMNASIO TIJUCA — R. Conde
ele Boniiini 638. Tel. Villa 037.
Iiilernaio, scnii-inlernnto, externa
to. Curso dc preparatorius. Aulas
praticas de luigiuis vivas,

INSTITUTO NORMAL — R. Ha-
rão de Ubá 89, Direcção do pru!.Menieterio dos Santos. Encerram-
sc a 30 do corrente, as aulas dp
i° atum do_ curso normal. Come-
çam ri fiinecioiiar a p do novcinbrn;
as aulas de curso de admissão an
i° anno. dei• E. Normal, lia ape.
nas vinte logures yagos.

'(INTUKAIUAS

TINTURARtA RIO BRANCO -
Av. Mem do Sií 20. Atlcnde inv
lucdiãuiinenlc uos chamados peletel. Central, -1031, para buscar ron-
pa, c entrega nas residências, dc-
poi:-; dc pago o trabalho.

TINTURARtA POPÜLAB — R, 1!.
Aires 251 (antiga do. Hospicio).
Lava e tinge chimlcsmeutc enr
perfeição, Sccção especial para con*
certar roupa dn homem, tornando-
as da moda. Entrega e recebe :
domicilio. T. ioss, N.

LEILOEIROS
ALBERTO IGLESIAS — Leiloeiro

publico — Escriptorio: nu Jfos-
pieii) 78. Tel. Norie 1701. Rcsid.:
rua Háddoclt Lobo 2Ú9. (Tel. Vil-
In 1747).

MODISTAS
AU COSTUME TAILLEUR — Ku.i

da Carioca (-, 1™ andar. Tel. C,
3iofj. Esbbclecimenío dc pr-inlei-ra ordem. Espccinlldutle cm ceMu-
mes de SEDA. Caetano Cfolter.ii

JOTAS, RELÓGIOS o ODJÍÍ-
CTOS DE ARTE

MANOEL TEIXEIRA — Joailieri.ic relojqariãi C-nipra. ouro, prata,e pedras finas. Oií. dc ourives e
relojoelro. Concerlhs garantidos de
jóias c relógios; Rodrigo Silva 401
perto da r. 7 dc Selcmbro.

GRANDES HOTÉIS
HOTEL AVENIDA — O mais Im*.

portanto dn Brasil. Accommoda-
ções para 500 pessoas. Confortável.
Distiucto, Central., Serviço de ele-
vadores< dia c noite, endereço te-
leõra.nhicQ, Avenida.

HOTEL METRÓPOLE •_ Contor-
lavei o luxuoso r.o salubcrriiuq
beiirro das Laranjeiras, a co niriiu.
los do centro da cidade; rua das
Laranjeiras n. mo.

ENGLISH HOTEL — Tf. Cátletc,
176. Tel. C. 200S. Complclamen-
te, reformado, dispõe de contorla-
veis aposentos. Jloa chácara, Só
« famílias c cavalheira-. Prieços
rcduirldüS.

AS MELHORES PENSÕES
PENSÃO BRASILEIRA" —'- }i7\Hãddocl: Lobo 12.;, tel. 1.716 V.,

a 20 minutos da cidade, bondein Ioda hora, ofícrecc boas" accom.
niodaçòcs a fíimilius c cavalheiro!dc tratamento.

RESTAURANT ÁSIA de Rt.i1 As-
sio — Fornece pcnião n domiciliecom, asseio e promptidúo. Almoce
ou juntar i$20n, com vinho 1S700;rua Visconde R, Bi'ancõ 11. o.

PUNSAO NOGUEIRA — Marechal
Floriano 193. T. 1834. C. Esti
Pcns8ò.( continua c. offcreccr noisiâ. v!ajanl03 c eximi. ;-->,":;;
çòmmodos confortaveiá cm condi-
ções hvsieuicas.

MAJESTIC TENSÃO — P. Bomfogo 384; Tel. 931, S. Filial—La
ranjeiras 31S. Tel. 5436, C. Opli.111,13 accommodações para fotnilias 1cavalheiros de tratamento,

TENSÃO RIO BRANCO — (Palace.te Fialho). Exclusivamente parifamílias c cavalheiros de dlstin-ce-âo. Tel. .17.12; rua Fialho ío—
(Gloria — Cattele).

LEiTERIAS

LEITERIA CARIOCA — Casa e=.
pee-tril cm leite, manteiga, creme ,coalhadai". Entrcga-sc n domicilio.Jel. 6246, C.; rira Caiioca 39.Gonçalves Silva __ C.

OS MELHORES CAFjíS
CAF-E' IDEAL _ Sempre puro. A'

venda nas casas de primeira or-
«lem. Deposito á rua da Saudc.142 a 150. Tel. Norte 707.

IMPORTADORES

J. FERREIRA SC- Praça Ti.:u.
dentes 27. Tel. C. 608. Molha.
dos fino? c únicos impotladorcs dç
acreditado vinho "Rio Dão".

APPARELHOS ELEOTRICOS

DETECTOR dc òrrombamcnlos c as-saltos. Apptrelhõ automático, r.r..
provado pelo Club dc Engenliaria.\ endem çc c:n pequenas prc-.tiç--1.'«,no edifício do "jornal do Com-mercio", i" andar, sala 14, Das i-
9*1 ! hs. Volclnq & rilu**,

y
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LOTERIAS

ÁÒ TRIUMPHO DA AVENIDA -
llilliclcs dc loteria, listanipillias d:
todos os valores. Cartões ppsleics.
Avenida Central e,9 (porta larga).
Tel. 2509. Anhur A. Mendes,

CENTRO TURFISTA —. Ouvidor,
iK_. Apostas sobre corridas e bi-' 
llii-IM ile lo'crias. Filial ca-a
t.li.itiicclcr: Ouvidor 139. Paramcs
Senna íi Comp-.

O LOPES é qtic.11 dá fortuna r.apula,
iias loterias e oficrece maiores van-
ur_eii.-> ao publico: It. Ouvidor 11.
i,.i, It. Quitanda 79 c 15 cie No-
vonilirb 30 (S. Paulo.)

GRUTA UE S. JOAJ3 — A ceisa
ijw* mais- vantagens òttcreec a seus
f)-e|_jicze.i. sita á Estrada Reali tle
Santa f.rtiz .uai). Filietcs: Gruta
,|o; lüigoullo Novo, 2,- o Intento,
ma Mu noel Viciorino- 80 (E. JJ)?n-
tro). De Joio 1'alut.

MOVEIS DE. ARTE

r.KSTiMJRAM SE e (nzcm.Sl
i-cvs de fiuilqucr estylo; rua
... 19, .1. tllhto-.

mo*
Arc.il

.MOVI-IIS E TAPICÇAKIAS

Ãl.ÜKKTO & TEIXJilHA c\ iutcrcT
,1,1o. ila CASA DOUX. Ariii.-iiln.

toa 1: or.toí.iütircs. Moveir. ile f.i.i-
lajjiá, Tcl. Ccnt. 5 (i-i _¦; rua do
.".meie, r-.|fi.

D. MONTEIRO; j, C." — Armado-
r<-'i, o l-'..i,il.i.|.irc.s, Tcl. nyjS). Ccnt.
li. ,1a Quitam!»,. 20 e .-,:.

' 
JWVÍlS~A~I*T^X.*.(;õÍ'!S~

£ASA, VEl.üA — Francisco Veiga &
(Jm.i.le Eabrica tle Movei:..

Condições, vantajosas. Preços cia
ldiltrii-n. Attci.le a chamados a
ti.imidlin: rua. Senador liuzobiò n,
222, Avenida do M,l.t(rue, Tc!.—'-_. 
;aw.NJ.

MOVEIS E COLCIIOAETA

CASA MACEDO — R. S. Chrisi,.-
vão 375. T. I-..3P.I; V. Cc.inplclo
soriinicnto db moveis,, cstylb c (tin.
tasia e artigos tle colclloariá. Kc-
fonhim-so coIcíHSóS'. 1'tcços luoeli-

Mobílias modernas
Rua Carioca

Casa Martins II

Veneravef irmanifatfe de
Mossa Senteia da Fenhar
de França (em Irajit)

d>.

f
AA.XONÍA GAIiülKO. DOS-
1'ASSOS MACEDO)

No dia IS do coerente.,
ás 9 lioras dn íiiuuim,
esta- Veneravi-l h-manda-
ilu fiii-ií celebrais, ua.
egi-cjà elo S. Francisco

de. 1'imlii, um» missa, oom."Liberii-Mé, cm sufíi-u-rio da
nluia desta sua irmã c pi-o-
lectoi-n perpetua.

Do ordem do- caríssimo ir-
mão Juiz, convido os nicsiiiios
e todos os irmãos, bem coma
11 i-xnw. fiiiniliti e pessoas de
utilizado da saudosa finada,
liai-a assistir ii este neto do
i-cligiuo c caridade.

Rio de Janeiro, 11 dc uo-
veiuõi-o du 1916.

O Secretnrio,
JOAQUIM DA SILVA

UUSJttO IfUJfO.

João Pereira ela Silva coinnut-
nica rios. seus aiiiifjoa c freguezes
que mudou scu aielicr de costuras
da rua 7 ele Setembro 191 .para a
rua dx Carioca 34, 1" andar —
Telcph,, C|i20. (20C6 J

f' 11'ANDES' CORRIDAS
De- 10 embarcações, domingo. 12

di» corrente. Ha um premio parao vencedor. Das to horas ás 14.
Nro Pòrlo de Maria, Angu'. — O
presidente, A. Tavares. O secre-
tario, José Calara. (".150 J;

as rin.vciPAES garaggs

IDEAL GARAGE
Telcph; r,-, Central,

R. Silveira Martins no.
CA1ÍAGE SUISSA — Avenida Sal-

v.uior de Sá, ó. Recebe automóveis
'iu Cíitadiai e faz toda c qunll^unr-,.....:erto pira o que dispõe dc mo-
íícliif ufiicína mecânica.

GARAGE ROYAL~
Tiai-IIMIONES C. 330 c 138»

Senador Dantes ii1":

PUBLICAÇÕES A PEDil
AXIlti.íf) 1)0 DR. MACHADO

E' o melhor remédio, por via
frnsli-ica, para curar a syphilis.
15! du gosio agradável e não- lem
dida. Vcndc-sc em qualquer phar-
macia,

¦íoi»*»
Para evitar enganos- desagradai-

veis como os que se têm, dado com
o Kmprcsa Nacional de Agi-icullu.
ra; com a qual nada tèm que- ver
it Sociedade Nacional de Agricul-
mrn, fazemos a seguinte declara-
ção:

A Sociedado Nacional dc -*isri-
ciiMura' não. tem cobradores.

As quantias, que lhe couberem,
deverão ser pagas directaiucnte, eit
endereçadas; por meio de vales
postacs, cheques on ordens cm ça-
sas cbiniiicrciacs conçcitiiadas,: ao
lhesourciro; dr. Gustavo Eebon
iUtigiB; na sitie socicil á rtta i" çie
Março iv, 1? — Uio dc Janeiro,
llrasil.

Qt.

MliMiE. MACIOS
MAMICüfiiE.'ara senhoras e eãvalliciros —

itantla. 24-,
.ra., mmm mm

FOR-MICTOA ME1MKO
O umco extenuinador dns for-

fiiisàs, M-.-rino & Xlauvy, rua da
(limiilnr 11. 16.I.

WHm
CíiUB JUMTAR

Sessão de asscmbléa geral
1* convocação

rècnliza-sc, ás 20 horas de
elo corrente, para approvaçao
1-1 .l.-.cção final dos estatutos
Club, c exposição do anilaiiicnto
das autorizações dadas á directo-
i'a na ultima asscmbléa gerat.

Rio, S dc novembro dc ipifi. —
1" (enente Isauro Rcgucra, i" sc-

Á PRAÇA
AUGUSTO IlORpÀíiTiO & C.

. ..Hiiiiiinit-atii .1 mudança de
sim falii-lcn do ealcndos —
AI.MMXnitA — du i-uíi dn
Alfande-fii ns. 193 c 19-4 pu-
i-ii ú ruu do l.avi-udto n. 110.

A' PRAÇA
P.ua fins de direito, Valcutinc

Antônio ít Brii...i .previnem á esta
praça que hoje foi a sua finna
dissolvidáj retirantlo-sc pago c
í-atisfeito n sócio Amadeu José da
Cosia Braga',

Rio de Janeiro. 9 de novembro
de içhG. — Valcntiitc, Aitlonio
Sc Braga, cm liquidação. ib'ó\. J

.IRM.VXD.VinC NOSSA SIIMIO-
I5.V DA IMÍXVIA IX) ALTO

DA T,.\I)EIIIA DO
UA 15 ROSO

\ atlntinistraçãó festejará a s-.ia
e-srcelsa padroeira domingo, u do
corrente, com missa festiva, As 10
horas, acompanhada de oi-gão c
eahjic.os religiosos, por distinetis-
himos amadores e exmas. amado-
ias. A capella acha-se ricamente
ofiiamctitnidti de flores, c cóiiser-
var-sc-â aberln até ás (i horas tia
tardi-, achantlo-sc presente a admi-
nistração, para aíicudc;' a Iodos
OS íiciá do votos,

¦Uc ordem do carissimo irmão-
provedor convido iodos os rniãos
cm geral c fieis a comparecer a
estes acios religiosos.

r-c---.-c.-Uiri.-i, o dc novembro de
miií. --- Joaquim Bastos, secre-
tario. Tt 1828

A' PRJÈ6A"GARAC1.': ROVAT,"
Rua Senador Dantas N. 115.
Déolhrnnius que despedimos o

empregado cobrador AüOSTlM-MO
Sp.-VRIvS MACIEL, ficando sem-
eficito a procuração passada ao
mesmo senhor..

'Rio dc Janeiro, 5 de novembro
dc 1916. — A Gerencia. (R iç>79

ASSOCIAÇÃO DOS KMWíl-V
GADOS XO COMMERCIO

DO RIO DE JANEIRO
RECEPÇÕES A'S QUARTAS-

FlvlRAI'
O conselho, administrativo da

Associação dos Empregados no
Coininci-cii) do Rio de- Janeiro

aguarda hoje, no edificio social,
-das 20 ás 22 hora', a visita dos
sus. associados..

Rio dc Janeiro, S tle novembro
dc iqtG. — Pedro Xavier de Al-
meida, i° secretario.

AHep8
A Real
Garantia

AVISOS MARITIÃIOS
if| ^r~
m

n 2150

O LOPES
é quem dá a fortuna mais rapi-
da nas loterias e offerece- mel-
ores vantagens ao publico.

Casa. matriz, Ouvidor 151;
Quitanda 79. esquina da Ouvi-
dor; 1° de Março 53, largo do
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 1S1 e rua
.15 de Novembro 50, S. Paulo.

1

eraana
4233

im

Variantes
/.0-33—70-T4— 00

Rio-IQ- ll-91t> IV 2135

«O QUADRO»
Resultado do. liontcm:

Antipro. . Pavão
Moderno Coelho
Rio Burro.
Saltead». Águia

Varitinlns
05-&1-50-OS-71

Illò, 10-U— 016 II 2172
j^jP1|piffiiiji.f,rBf»»«fi^woiiiJUt iumm

k Cruzeiro
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PRAÇA DAS ríARIriUAl

(ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO)
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LINHA DO NORTE
O paquete

PARA'
Sairá qi-.ar.la-fuiia", 15

corrente, ás 12 horas,
Victoria, Bahia, Maceió,
cife. Cabcdcllo, Natal, Ceará,

_. Mjiranhão, 1',-ti-ã, Santarém,
Bi Óbidos, Itacoatiára e .Manáos,

do
tiara
Re

LINHA AMEKICAKA

Sairá no dia 21 do corrente,
.ás 14 horas, para Mova York,

escalando, ein Bahia, Recife,
e San Jun-i.

I/KÍHA DE EAGl-VA
O paquete

MAYB1I
Sairá terça-feira, 28 do

corrente, ás ci horas, para
Dois Rios, Angra dos Reis,
Paraty, Ubatuba, Caraguata-
tuba, Villa Bella, S. Scbas-
tião, Santos, Cai-.anéa, Igua-
pe, Paranaguá, Sã-o Francis-
co, Itajahy, Florianópolis c
Laguna.

MNU-A DE SERGIPE
O onqur-.c

JAVARY
Sairá, qu.nta-vci.ra, 23 do

corren;.;, ás 16 lioras, para
Cabo .Frio, Vistoria, Catavel-
Ias, P. Areia, llhéos, Bahia,
Aracaju. Penedo. Maceió c
Recife.

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos paque-
tes levar ou receber passagei-
ros, deverão soticilâr cartões
dc ingresso, na Secção do tra-
'.-.'0

Is a

Rio, 10-11—010. J 21C3

A' PRAÇA
Steplicn Sc Comp.

Slçphen .Schai-fer.o D. lileonore
I.iunéc lluuilicrt Campos, sócios
componentes da firma acima, esta-
bcibcidii: ã rua dc S:. José n, 117,
nesta capital, c á nva Direita
11. _t.ii cm S. Paulo,.communicani
a esta praça, ás do interior e do
cstraiigóifo que, por mutuo accar-
do e. na melhor harmonia, dissol-
verun. 110 dia 7 do corrente inez,
aquella firma, teliiando-sc a sócia

D. Eléonore Lin.nce llumbcrt Cam-
pos piig.i' o satisfeita cie todos os
seus haverra, assuiillildb o sócio
Steplicn Schacfer toda a responsa-
bilitbtdc do activo c .passivo da fir-
tua e.-ílincta. — Slcphen Schacfer..
— Elconore Lititiée ritinibcit
Campos. — 9 dc novembro dc
ie. íó.

A' PRAÇA
Slcphen Schacfer coinnuinica a

esta praça, ás do interior c cslran-
gciro c|-.ic, cm suecessão á socic-
dade mcrcaiilil Slcphen & C, dis-
solvidSi-.no dia 7 do corrente mez,
e por cujo activo c passivo sc
responsabilizou,.. ceW3.it.uiiii-.se, col)
scu nome individual, a firma

STEPI1EN SCUAEl-ER
com sede nesta capiial, ú rua São
José 117, c Filial, cm S. Paulo, á
rua Direita 11; ,..., para continua-
ção do mesmo ramo de negocio
da firma cxtiucla. — Slcphen
Scliacfcr. — o de novembro de
íoitl.

OS DV.SPI0PTICOS DEVEM
SE ABSTER DIO'BS-AR' DRO-
GMi K aroDIOAMJJSIOS

TO.VlvVMDO ÀWÍNAS UM KOU-
CO DE MA-GN-ESIA

Afettmas pessoas involunlaria-
mente fecham os. olhos ao perigo
e talvez por instineto, costume ou
habito, os dyspepticos loinam dro-
gas, medicamentos, alimentos, di-
gestivos artificiaes, clr.

Mas, fechando os ol-hos não evi-
táin o perigo, certos dc que. essas
drogas e ni.edicariicntqs. não lem o
podei- de destruir a acidez do .cs-
fomngOj que é a. causa dc muitas
fôrmas de indigestões e dys-
pepsias.

Elles podem dar allivio lempo-
rario, mas augnicntando-se-lhcs as
doses cada vez mais, ao mesmo
tt-nipo que a acidez permanece pe-
rigosa.

(Js -médicos, conhecedores des-
tscs inconvetiicnloSi aconselham
agora aos. que sofirnii de Índices-
lôcs c outras perturbações do cs-
toniago.: "pedirem ao scu -phárnia-
coutico um pouco de magnenia;
bisnrada .itira e tomar da mesma
meia colherihha dissolvida hittn
pouco d'agua, ininictlialanicnte dc-
pois de cada refeição"."Essa dósc 'basta para neutra-
lizar inslniitiinetiineiitc o ácido c
parar a ferthcnliiitão dos nli.ucn-
tos. i- desse modo póde-se ingerir
abundantes refeições sem recear
inconveniente algum posterior ás
mesmas."'Deve-se atl.iuiiir a magncsin br
.tuiMílii acoiidicioiiada num frasco
azul. pois assim cila sc conserva
por um periodo de tempo
ilido.

190
nio—10— 11—010 ,1 2161

Aguiii de Ouro
ois

RiO-10-
n—13—21-
-11-916

389
Rio -10-11-916 J 2137

Ainoricaua
994
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Qucrcni vv. ícx. comprar mo-
veis em--melhores coudiçtlcs e por
preços baratissimos. pois visitem a
Casa Siou, na rua Senador Euze-
bio ns, 117, c n_., telephone saoo
Norte. (S --o.j

FM PARA LIXO
Vemlc-sc uma grande chapa

muito grossa. Inftirma-se á rua
Frei Caneca 11. ". (M 153S

VENTILA OBRES
Vende-se todos os fj-pos para

teclo, mesa e: parede. -Rua Buenos
Aires 179, loja. 176,1 J

Vias Ifriisarias
Syphilis e moléstias dc

senhoras-

DR, CAETANO J8H
Formado pela Faculdade dc

Medicina ce Nápoles e habi-
litado por titulos da do Uio
dc Jane .r.Q

Cura especial c rápida de
estreitamentos ui-ciliínés (sem
operação), gonon-héas chroni-
eas, cys.titcs, hydroc.-lcs, tu.
mores, impolcticia. Consultas

das 9 ás u e das 2 ás 5 —
l.argo da Carioca, 10, sob.

CLICA DUA
ClR.URGIOES-DF,x\'ÍIS.TAS

João Paulo de Miranda, -Robert
L. líbert, professor Seb. Jordão

Salas apropriadas a cada espe-
cihlidade: aucslliesia, clinica ope-
ratoria, prql'hcsc-"e; oii-hodontia.
Rua elo- Ouvidor 157. canto dc
¦Gonçalves Dias). Tel., .1492, Norte.
Consultas dc 1 hora para 

"cada

[cliente. (S rp4,.

PENSÃO TORII
Alugam-se bons e confoptaarcw

quarto» a raipares do conimereiOi
cavalheiro» e casaes sem filhos,, a
5$ooo, C$ono e 7$ooo diários, com
ou sem pensão. Bons banheiros,
agita quente e fria, .clecricidade.
teleplione c todo o conforto, rua

Telepte 585a, Cwlra!~~~mRIOBUÃDÃ

Aluga-se, com duas salas, cinco
quartos, um gabinete, para escri-
plorio, banheiro e mais dependen-
cias c grande cozinha. Jardim em
frente. Banhos de mar pertinho.
Situação IranqtiUla. Nictheroy. R.
Boa Viagem u. 117. (J 17

FORMULA DE BRITO
Approvado pela Inspectori* de

Hygiene e premiado com medalha
de ouro na Exposição Nacional de

,1908. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchites, ca-
tarrhos chronicos, coqueluche, as-
rhma, tosse, tísica pulmonar, dores
ae peito; pneumonias, losse nem--
sas, coustipações, rouquidão, suffo
cações, doenças dc garganta,, la-
rynge, defluxo astbiuatico, etc.
Vidro, i$5oo. — Depósitos: Dro-
garias Pacheco, riia dos Andradas
n. 45; Carvalho, á rua Primeiro
dc Março, 10 c 31; á rua Sete d-
Setembro, 81 e 99, e á rua da As-
sembléa 11. .14. Fabrica: Pharma-
cia Santos Silva, rua Dr, Aristi-
des Lobo n. 220, telephone 1.400,
Villa.

A coniccçitü r.uacnm de denuduras
obedece a um F-ROCESSO INTEf.
RAMENTE NOVO, dc fôrma a ha-
ver perfeita imitação doa dentes na*
turaer.. além da belleza, solide:: e
garantia do trabalho. ESTE NOVO
PROCESSO' concorre para que a
pronuncia das palavras seja clara o
a mastigação completa. No consulto,
rio do ESPECIALISTA DR. SIL-
VINO MATTOS, lia uma bella e
custosa exposição dc trabalhos dcii*
tarios, cujas explicações são; dadas na
oceasião sem nenhum compromisso
para o visitante, pais não se cobram
consultas. Pcde-sc, portanto, a todo
aquclle que desejar trabalhos ds tal
natureza, o favor dr primeiramente
vir examinar o SEU SYSTEMA
NOVO DE DENTADURAS, cujos
preços -eslão ao alcance de toda a
bolsa e cujo elícito é deveras agra.
davel.

3, RUA oJRUGVAYANA, »
Canto du ruu du Carioca

<J' --i>t..O

Xarope Peitoal d&Deses-
sartz e Mão fe

PIANO STECK
Vcndc-sc, quasi novo

çoes.
o. sr

D. Manoel 10,
Gonçalves;

intornia-
aüíl.ir, com

Ü2057

PARQUE LEBLON
Quercis gozar um dia agradável,

sentir pulsar as vibrações da. na-
inrcza, ide á Praia do Lcblon e
fazei ponto no Parque Lcblon,
Rcbidas c comidas de 1* .ordem.
Torres et Sá. — Bondes cm quan-
tidade — IIumaytá-Leblon.

(R2001)

PHARMACIA
Vc-n.lc-sc uma dc esquina, sor-

tida, desembaraçada c próxima ao
contro. Trata-se á rua da Assem-
bléa 34. com o sr. Amorini.

(1960 J)

Vcndc-se uniu 1103 subúrbios por6 :00o$000,. com sortiilienlo e com
moradia para família, fazendo bom
negocio. Informações, Granado
& Filho, rua Uriigitiiyaiia oi.

(noBJ)
¦ -,-¦- :'; 

' 
i/iyy. J

SALA
Aluga-se uma na

. 11.10,. sobrado.- •
. Pedro

S 1430

MALAS
Artigo solido, elegante

tissiiuo, só na A Mala
Uua Lavradio, 61.

c bara-
Chinesa.

Propaganda
7Ò6

Ili0-I0-Íl-'.)1G. 112173

17, Senador Euzetrio, 1?
Vi-nclem-se movtíis a prc.ít?. cs; os
preços u coi-.diçücs ao alcance dc to-
dos. (A' -.|Si)

BAM&LÜTEinCQ
R. Rosário 74 e R. Ouvidor 75

"O PONTO"
130 - R. OUVIDOR - 13a

São as casas que offcrecem as
maiores vantagens e garan-

tias ao publica
e»MM«M8€r*3«eee«*eeeo

|A0 ilHOPOLH) i
DA FELICIDADE!

ittdoíi-

"Ioda 
da fortuna

IN ATAI,
MIL CONTOS

9 Os peditfos do interior dcveiu •
5 st*r acoinpitihudps de mais 70.1 gréis para o porte do correio. Sr
X HaUliHie-vos nesta íe-liz casa. Jg
g R. SACHET, 14 — Francisco 2

& Comp. S
m9mw999*9»909mm»»*<*<*~ "

yi-KBKlS AIAIOÇ.VK HlíM 15
JA>TAR JflDtHOK PÔR'

1.1I50O?
Visitac o 1-cslnttraiit I.a Table

du Còinnitlict'.1 Av. Rio Branco-
"tV-IÓ/V '°-'' S in.u

V Ex". \ÃO QÜBK MQBHÍAR
SrA CASA SEM «AS-

TAK DIXHEUJO ?
F.' o que pódc. conseguir fácil-

mcnlc, por aluguel mensal e íiiodi-
co, todos os moveis j rua do Ria-
cluiclo n. 7, Casa Progresso.

PHARMACIA
Gfferecc-sc -pessoa haliilltaula,

com longa pratica, podendo dirigir
uma piiarmaeia aqui ou no inic-
rior. Dá-se as refereueias qtte fo-
rem exigidas. Cartas neste escri-
ptorio, a -M. A. (-M 13.3.3

I 
"Liquidação de cíiapéos"

j Clmpcos para scnbofas, moças c
creanças, dc 5.S000 a 15S000; mi
rua da Asscmbléa 11. m. S 1.-5.-

ormicida

o terror das
formigas

•Vedidos a
Ahres liiigaihífes,& Ci

SI, S. P&dro

QlílKKIH ALMOÇAR BESf E
JANTAR ittK-EHOK l*OR

ÜjISOO?
Visitac o restaurante La Tablc

du Commerce. Av. Itio Branco
n. 157, 1". O ci75

VERA
i Tíuc;/, meUiorou no dia 9. O- cas-

tifío c cruei, inais será cumprido.
Sempre o mt'ímo. - Mui-tns e muitaB
saudr.dcs — JNclícciií C-n-j)*

Quina vermelha
Vende-se- uma civiiuln; partida, a

prei;o barato — Hua- S. Pedro itjij,
sobrado. (m;)'

Precisa-se vsuder m con-
sultorio medico

"Tratatse á run Ciiilc, p, com o dr.
HatíiMiJieri, d;iH m ¦ ;ih 12, _e das -
á:: .:. O motivo dn venda é pnr tir
d« partir 1 nr.-. n Ltsilia íi chaijiado,
{mra pr*»slar os ácur. serviços proiisstcp.
n:..-:i á pátria'. U i.|.;t))

PRENSA

liIA(l\Siflljl7j TINTURARIA

Veinle-s.' uma própria para cn-
fardar algodão, tn formações com
o sr. Arthur líslçvi-3, rua Jardim
lli-fcutieo, iuu,5. -Gavca.

(M ctr-l)

106-RUA DO OUVIDOR-icO
Filial á praça n do Junho 51—Rio

de Janeiro
COMMISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviío. — Os prêmios sfin pagos

no mesmo' dia da cxivacção,

FERNANDES & C.a
Tcl. 2031. Norte

Meticos! *m
CIAM MOÍ*.U.r

II. ordem do sr. presidenta in-
iciino cúiumunico aos srs. sucit.s
e;tie .-:.'.!.I1.1J0, iS do corrente; ás
.;.) horas, na sédc social, á rua
Chile ,11, sobrado, sc realizará
uma asscmbléa geral eXtraordiíia-
ria, para eleição dc cargos vagos
.• oniri.s assumptos dc interesso
do Club.

Ri.., iõ-it-'oit). — O secretario
interino, E. Obcrltiender.

R 1705

COATiRESSO I'.. JIEJIORIA .V
SALDANHA, »>A OAMA

Secretária: KUA I.U1Z.DE CA-
.."tfOEa, .in — Expediente das
i.i á< 17 heras.
Sessão.- tio conselho administra-

tivo, hoje, ás 10. horas. — O 1" sc-
frclario, Octavio Guimarães.

(J 212S)

Chmi DOS IU-"P1X0S~CÃK-
XAV.VI.EBCOK

CAVl-UXA : RWA OR. -.\rAXOK!,
vicToitixo, 91

A illi-cctoria deste CLUII vem pelo
riTCíMite usíenumhar aoi srs. asfo*
c;adí*.i o. ao publico cm ncr.il o scu
eterno rceiíiiiitc^icnto, pelo apoio «
fju/nrto dispensado no beneficio des-.
te Club rcj-izailii em n de oittnbro
p. p., no Cinema Engenha de Deu-
tro.* >.i',r,|íÍ!_*.. vnprovc*ta a oppcrtiííu*
ütij pam offereccr o sua nova s(-.!e
a 1,._ c ii.. tui acima nicucionados,
íi çiut re acha á disposição dos mr.i-
niíía ,'iit- o dia 14 do corri?.::.r, dns 30
Ès 22 ho*---¦ data cm (pie Re rtaüra*
j-í a innúituraçio da mcwia. — -A
tPIRliCTOBIA'. (mi.-)

5231 C»6G
Í)C6

31 «(»

ÍC "38

5iCt-4«l-«l
DERAM HONTEM

Antigc
Moderno ...
Rio
Saltetulo...
2- piemio
3- •
4- •
5. »

I!G0"
531
913

Jacrirè
Camello
Borboleta
Goellto" 

572
, 537
, 545
. 180

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA —.

Casa para familias e cavalheiros
;lc trataúionlo. Optiiiios appscii-
•os ricamente mobilados dc novo.
Acccssorcs, ventiladores e cositilia
Jc »a ordem.

Hnd. Tclegr.. "Crandhotcl".

DHAJ.DE MACEDO
•Especialista cm tuolcr.lias elas

creanças c senhoras, com longa
pratica, trata de todas as doenças
inícccionacs, Hcniorrhtigias, Sus-
pensões, etc. Attende a chamados.
Telephone, Villa 2.57S; A's quiii-
tas-feiras, gratis aos pobres. Con-
ittlVòrib, rua tio Tlicitro, tej, i°
ar.dar, das 2 ás 5. Residência; rua
Ibiluriuia 11. 107 (antiga Campo
Alegre). (M S41

DENTADURAS
Compram-se dentaduras velhas

para o aproveitamento da. platina
existente nos dentes artificiaes;.-na
rua UYuguayatia. 3, sobrado, com
d sr. Antônio. úo6-' J

BOLSA LOTERIGA
(jrEIíElS TRAVAR RELA-

ÇÕES COM A FORTUNA?
Comprac bilhetes nn ROÍíS-A

LOTERICA. Av. Kio liranco
11. 142, csquiiiii (lu ruu da
Assembléa. I.ti eneontrni-eis a
reallziição. do- vosso ideal.

RIO BRANCO
29 — AVENIDA MEM DE SA' — 29
Attende immediatamente aos chamados pelo telephone —

Central 4934, para buscar roupa nas residências — Limpa oterno por 3S000, lava por sSaoo; tinge a roupa sem desbotar —
Especialidade em trabalhos em roupa de senhora.

PREÇOS ÜIODICOS

SALA DE JANTAR
Vende-se. estylo ilollanclc;:, liovc

peças, pouco uso. Rosário- 7fí, 2°
andar. (1.101J)

: C0NORRHEI8 í
cura uifa.Iiycl cm
sem ardor, usando
rhol". Gurantc-sc
completa com um
Vidro, 3Í'ioo, pelo
;S5on. Deposito
l'h.lriuaciíi Tavares,

so

Tiradentes,
Janeiro.

i dias,
Conor-

cura
frasco.

Correio
geral .-

praça— Rio dc

ACTOS FÚNEBRES
60BQNEL ODILON DE

AftADJD LEITE
A A bai-oBczi, de Araújo

Mula, 8<m» fillMü. genros
c notou e o coronel Fran-
cUk-o de Arando Leite,,
sens, filho», genros e ne-

tos, limito (¦iitniiitxiilos com
o infausto fallecimento do-
coroiwl ODB.OV DE ARAVJO
LEITE, convidam os seus pa-
rentes o amigos, pura «com-
pnnliiirem os restos mortaes
do sempre saudoso filho, cs-
poso, pae, genro, cnnhmdo e
tio pura o cemitério de Sã»
João Iiaptista, hoje, sabbiuio,
11 do corrente, ús 4 horas
du tarde, e antecipadamente
multo asjiiiileecui.

O fci-eti-o sairá ila rua Mar-
tins Eerreiru 22 (liotafo-ro).

(2119)

MIGUEL MEIRELLES VIZED
(F.UiLECM)0 KM PORTO

ALUGUE)
Sua ínmilin niaiidu l-e-

zar. si-f.tiii(l;i-l'i'ii-.-i, 13
do corrente, na cgi-eja
«Ia Cniuk-liii-i», tis O lá
lioras du manhã, nina

missa de 7° dia, pelo seu
eterno repouso. (J 1S61),

f

Cadeiras pata barbairo
amBfieanas

Veíidèm-se
Rua General

G0STÜREH1A
Prccisa-st- dc uma que cosa c

córte poi- figurino-. Trata-se na
i-utí Alniirame Gonçalves 11, IS.
Copacabana. Eiqtte ou .não tratada
pagani-sc as passagens-. (R 1081

Processo de (Macia
ds álcool à banana

Cbnccdeiii-se licenças para. o
emprego do processo de fabrica-
ção dc álcool da banana, a que
se refere o privilegio garantido-pela patente n. 8.51-5. dc 11 dc
novembro dc 1914. Tara todas as
informações com C. Biiscluiiáiiu',
òiigeiilieiro, á Avenida Itio liranco
n. ,.S, 2a andar, Rio ele Janeiro,
lt.-asil, e para negócios com Tc-tics
& Ayroza, engenheiros, á rua 15
dt: Novembro 11. 57, S. Paulo, ca-
pitai do Estado du mesmo nome,
Brasil'. _rç_____j_)

PEfISÃO PROGRESSO
Caniplètainenle reformada; «ia-

ffiiiíicos apoccmlos u preços motli-
cos. liondus para todas, as dire-

cções. Unt-go do Machado, ,.t.
Telcph. 43.85, cenv. (RliÇlpT)

COROAS E. PALSIAS RE
I-LOKE8 JfATCRAES

Frepara-sc qualquer ccicommenda
Casa Arte Floral

Kua da As-scmbléa 113. Tclcpii. Cen-
trai 1B37

Maria Ferreira da Cos-
ta Rubim

f
alma
feira,

Antonia Galdina dos
Passos Macedo
(TRIGliSWIO DIA)

Sua familia' convida scttl
parentes c pessoas dc sua
ainizade paaa ..düia.i. as
missas de trigesimo dia, que
pelo repouso eterno ue sua
serão celebradas segunda-
i.l ilo corrente; ás 9 horas

na egreja de São Francisco dc
Paula c na matrU ele São Kran-
cisco Xavier, pelo que desde já
fica agradecida. OyeSôJm\ymmssi*»e!s&mn®imi;«-A2&
Coronel João de Bar-

cellos
Latira Abreu I.ima le.

llarccllos e filhos, barnnez*
dc Harcellos, dr. Affonio
1'oixoto dc Aiircn .
senhora iiiaiidtiin rezar, se-

gttnda-fcira, 1,1 do corronte, ás g
horas, na capella de S. Domingos,
em Nictheroy, uma missa cm suf
fragio da alma elo seu idolatrado
niarido, pae. filho c genro, o CO-
RONEL .10AO DE BARCEI..LOS,
o convidam os seus parentes e atui-
gos para assistll-a. 'Desde já se
confessam gratos. R 1704

t

t

í

na Casa Wcllich
Cantara 11'. 104.

(S.J--

ABJAZEJ
Aluga-se o ela rua da I.apru nu-

meio Oo, esquina da rua Joaquim
Silva, coiüplcláiiientç iiovo, com
dois andares, próprio para qualquci
negocio; trata-se na praça Tira-
dentes 11. 32, Café Crilcrium.

CM I3-P

m preoísa ?
Vcttder.i-sc i-ci musas dc tronco.

60 cadeiras com capas e iiiai.1
ulensilios da Leitoriá) S'piranga, i
travessa de $.. Francisco dc Pau-
Ia 2,.; tratar com Vic-loi- Corrêa
rua Báifirí dc mio l'r,n.;nlo n.

S
'«i,'i!Bí;,!3i!íW:;iiB!iB!.;.3E:i;H.i:iai:iía£;;»

Ia cuba m 1
i syphilis 1
*i, llasina-sc a todos um meio g

tle saber se lem syphilis &
g adquirida ou hereditária, iu- _g
¦ terna 011 externa e como ¦
S potlcni cui-al-a fácilinciiiu g.
pi em todas as manifestações p
_3 c períodos. Escrever: Cal-. j_j
D xa Correio, icISú, enviando Is.
W sello para resposta'. ?i
rai<;Biii!:R9fii!ai:i:maiiiiBiii'3SBi!i!'Bi_

CHAGARA DE FLORES
Vcnde-sc tuna, com ,1(1 111, dc

frenle por po m. tle fundos, niti--
l.i bem cultivada. Xa estação ;ic
liouorin Gurgel (f.iulia Auxiliar)!
Uua Arocy (Villa Santa Thcreza).
Trata-se com o sr. Almeida, á rua
ela Alfândega -•-', sobrado. 138» J

fcis a prestações
Por que v. cx. não

Casa Siou-, na rua do
c|t-.c. entrega os moveiá
trada de ao "1" c os

Ira
phone

alissimos.
tl-oo Cci-.lr

Cai:

visita .1
Cattete, 7,
ha í" cn.

preçosíi';

.11.
Ue, •;, tcle-

(.-) J0.|

O major Archiuicdcs Frc-
elerieo Kiappe da Costa Ru-
bim, senhora e filhos man-
dam rezar tuna missa de 7"
dia, segunda-feira, 13 do

corrente, ás 9 horas, na egreja de
N. S. <la Lani.Ntdosa, Avenida
Passos., por alma dc sua pranteada
mãe, sogra e avó. d. MARIA
FERREIRA DA GOSTA RüllUl.
íàllècida em Pernambuco no dia 6
do corrente^ (IU983)
^mmmmmZ^íOmWÊ^BmmtmWtÊmmWmmi^m^^nmtM

Alfredo de Gouvêa
Varella

Anua Varelfti Fernandes
Harrns c filha, llcliodoro
F. Burros e senhora, mau-
elain- rezar missa por alma
de sen .sobrinho, afilhado c

primo ALFREDO VARELLA, na
segumla-feira. 1.1 ilo corrente; as
10 horas, tio altar-mór da egreja
de S. Francisco dc Paula.

(R 2025)

Antônio Joaquim da
Motta Júnior

(SARCUNTO-AIUDANTE DC
BATA'l.HA'0 NAV\li

Os inferiores do Balalliãí-
Naval couvidani os collegas,
parentes e amigos uu .-...1-
doso sargeiiro-ajudante _v(i.-
TONIO JOAQUIM DA

MOTTA JÚNIOR, a assistir á
missa dc setimo dia, que por sua
alma mandam celebrar, üiojc-,
sabbado, 11 do corrente, ás 9 ho-
ras, no altar-mór da egreja da
Candelária, pelo que desde já an-
tecipam os seus agradecimentos,
bem como ás pessoas que compare-
céraiti ao scu enterramento.

Batalhão Naval, cm 9 dc novem-
bro dc 1916. (R coo.

tsss_a__fl_g__aoTo*fa*o*oWoT0

SATOSIN
é um remédio unico pela sua
cfficacia curativa .cm todas as
affécçõcs pulmonares;.

SATOSIN
cura os citarrlio? agudos- e
chronicos dos broncl-ios" c dos
ptiUuõcs nos divcüos períodos
da moléstia;.

SATOSIN
no iralametilo dá tubírculose
comprovada exerce cffeitos ve.
iroacllvos solitc a infecção até
11111 limite tal que paralysa o
dese-nvolMiiiiento dos bacillo*
de Koch até suppiimil-üs com
o. emprego prolongado»;

SATOSIN
1- rcco.'unten..bi!o pnr sutnmida-
des medica* brasileiras e es-
trangeiras.

A' venda cui Iodas as boas phar-
macias c drogirias do Brasil.

Mediante razoável compensação,
adquire-sê, ou arrendas!-, uni car-
torio nesta capital, offcrcccndc. o
pretendente tud:. garantia'. Trata-
sc direcUlinente coni a própria
pessoa, sob ceserva. Rua Augusto
Scyçrò 72. (ije-4.1)

QUARTO
eul"-u moço do commercio ti

encontrar na Avenida. Salvador de
üii, ate': ap largo do Estacio ou im-

tnc-diáções, um quarto cm casa dc
iu-., casal ou pequena familia, com
cnlradá independente. As coiuii-
ções á vista se farão. Cartas a
esta redacção a D. M. (M.-:o.)il

Casa mobilada em Santa
Tfiereza

Aluga-se uma esplendida casa
rceentcüicnie mobiliada, á rua Pe-
tròpolis n. ii 6, céu dependeu-
cias necessárias para pequena fa-
niilia.;

Púdo ser vistíi das io ila manliil
ús .. horas ela tarde. Trata-se com
o sr, Pedro Campcilo, á rua da
Alfândega n. ;•-, sobrado.

C\I 2

i

Pomada de R. L, dt Brito
(AlíTI-HERPETICA)

Ápprovada e premiada com meda-
lha de ouro

Iiifallivel nas empigens, dar.
litros, espinhas, frieiras; sarnas,
lepra; comichões, eczcmasv pannos,feridas e todas as moléstias da
pelle. Lata 1ÍS00. Deposito: Dro-
gana Pacheco; rua dos Andradas
n. 4S. e Sete de Setembro Se.

new J,

I IIi«S

Real a Beiwrita Caixa

I Commemorando a data
do fiillt-ciinciito do e.v-

relso mnnareha o Senhoi-
I); Pt-dro V, esta: insU-
tnii.-ão faz ccc-lurar hoje

11 do corrente, fi» 0 lá-
lioras, uma missa no altar-
mói- da. egreja du CimUelurla,
a quo assistirão 100 oi-pliiios,
vestidos c caíi_aitos por esta

.instituição, cm memória do
saudoso soberano.

A Dit-cetoi-ia tem a honra
de convidai' os srs. sorioa o
suas e-xmtis. familias, bem as-
sim ns dignas administrações
das Ordens Terceiras, Asso-
ciaçõt-s c Imprensa desta Ca»
pitai pura assistirem a- essa
piedbsa dcmonsti-açiM» dc rc-
spello pelo sen inclyto l'a-
trono.

jíota —¦ Os ot-phõos contem-
piados deverão comparecer
nu sede social, ús 8 horas da
íiítinliií.

LUTOS
GüidadoGomosintrüJões
Os íiroDi-it.-t.ii-ios da Casa
das Fazendas ri-ctas, ten-
do sabido uuo continua- a
explorarão do credito do
nome de seu estabeleci-
mento por parta de Indi-
vldiu.s suspeitos, avisam
ao publico tle une a Casa
das Fázeiidas fretas não
leia agentes de lutos o não
niaiidíi seus cmprcgndüi a
doiuicilio — seni rccelior

pedido liara tal fim.
Meras expluradoi-us o t.im-
m.-m .suspeitas são doiiellas
«nu so apiiesentaín como
aiiligiis contni-mestrãs da
Casa das Eiizendus Pi-etas,

1'EDKO S. OIIEIIIÜ/.
& IlIMÃO

Tcl. C. 101.

O. ELIX1R DAS DAMAS, loni.co ilicro-ovarino, do Dr. Rodri-
gues elfls_.Santos, é um agente the-ra-peutico,-»de uma acção enérgicae segura nas onolestias .próprias dnssenhoras, nas irregularidades, demenstiniação, difficuldades c coli-cas uterinas, Iicmorrliagias duran-
te as inensti-uação, suspensão tardia
dores nos ovnrios, catarrhos ute-ritras, etc. O ULIX-Ul DAS avMAS auodifica. e corrige- o eslado:
nervoso das senhoras, acluau-du

j também sobre os iutestinos, regu-
larizando suas funeções. Dcposi-
to: rua dc -S. Pedro n. 127.

9, Largo da Carioca. _.
(Grande a.-mazcm junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, capas para

mobilia, 9 peças, (io$ooo; oleade
;de 0,60 e 0,70; .^ 3$soo- c 4$ooo o
metro; dito para mesas de 3 a
5 taboas, 6o$ooo c uo?ooo;. capa-
chos dc nu e 1111,10 a S.ooo- f
9$ooo.

Souza Baptista & C*

Moléstias da& gaRinl^s
A gosma, o gògo, a corysa e .1

rhctinititisino. das __-.illii.has, e dc
outras espécies de aves, são com-
balidos com 'segurança 

pelo Cory-
sol.

Com o uso deste preparado a.-
gallinlias engordam e a postura
atigmetita, Preço, 2$5oo, pelo Ccir-
reio 3$5oo. Não se acceita selloí
nem cslampilbas.

Em todas as drogarias c phar-
macias, a rua Uruguayana 66, Pc-
rcstrello & Filho e Avenida Pas.
003 io6. Em Nilctlieroy, drogaria
üarccllos, (M 925

CACUORROS
A lepra, sarna, ga feira, ilartluos t.

todas as manifestações malévolas dn
pelle, noi cachorros, cavallos. gatos c
nas varias espécies de gado; sãu cura.
das com o "S:il>art Dokuc". l-.sto f-u-
hão tiiaía os piolhos, pulffnSj Iicrncs,
liiclicirx.s o os carrapnlos nns animaes.'-Lata c$ooo, pelo Correio, ífouti.
Não se acceitam f=t*!los nem cstumpfc.
Uir.s. L-odidoa a Poreslrelo «.- l-'ilho, -.
rua UritRunyáun 06 c avenida -Plisse.
11:6. Em Nicthereiy, drogaria Iliircol.
los. (.AI 924

RHARMACIA 
"

Vcndc-sc tuna bem sortida e
afícgitezáda e cm excellente local
O motivo dir-se-á ao comprador.
Tratar -coin o sr. João Fonseca,
na drogaria Rodrigues, G. Dias
n. 50. .[ 1156-

MARGENEDH)
•Prçcisa-se de um perito e ao

mesmo lempo lustrador. Rua Ba-
rijo de Mesquita r^i A. 150C }

m

1!1«

A
e u sr.
nuçâo,

O REALEJO DU ,l.\\-JOf .UI.ES MARY I-OLIILTIM DO 'ÍG011HE10 0.1 MAMIÃ" líií

attitiid.e de Gerardo dizia claramente que estará muito commóvidó
Lriugicr perguiüãva dc ii para si qual seria o nioli içiuella cotn-
Terá .".'guina coisa que me -dizer? perguntou elleQue lhe dizer... não. senhor. Co.:ivUido...For que está hesitando, doutor?Sr. I.-tttgier, tenho qtte liie fazer uma còmniunic

toninr as tr.inlias palavras :ao pé chi letra... c uão tentai
e levar-me a explicações; mais precisas.Está-me surprelieiideiido, sr. Ger.if.lo. A ílue se dirige
ainbulo? Fale primeiro. Veremos em seguida. .Gõinprehèiide queouvido, não posso tomar compromisso formal a tal respeito:

gr.iv." Qixira
por enlre linhas

esse
setn

pre-
o ter

Sr. Lattgicr, disse o medico com voz ítrnic
processo Valognes, perseguindo o sr. Beau.íòr-t;—- Ahi o (;t:e ccfuirátc a dizer (_iie Bcáüfort é¦Sim, senhor.

•— Ppts bc:n, tanto melhor. Eu não quero mal
<|tttstãõ pessoal (|tie eu estou instruindo contra cli
neste negocio. Desde oue o seiitibr r.ic garant.dar-me naturalmente o nome do verdadeiro ;

U íeiibor engana-se, n.

íoccnt.

a Beauforl
. Mas ba

a iiuioçcitcid de•assinòi

. .Xáo é uma
um criiniuoso
tlcàu.fórt. vae

oz alterada.
conüar; sen duvida,
essa convicção'. Que

Caridade
679

Fluminense
9249

OI32

R2133

Banco Sportiío
Cumprae bilheles nesta casa, e

tereis o futuro garantido. ;'ortc
certa, pagamento itnmetliatcr. Rua
da Alfândega, 42, esquina da rua
,1a Quitanda. J. DUTRA & C.
Teleph. 412. N.

Üii!*a radica!
Da GOXORRHéA CIIROXI-

CA 011 RIOCEXTE, cm poucos
dias, por processos modernos, sem
dôr, garante-se o tratamento. Tra-
tamento da syphilis. App. 606 e
014. Vaccina5 de Wrigh;. Assem,
bléa ci. dns 8 ás 11 e 12 ás 18.
SERVIÇO NOOXOIi-VO, 8 fia
__»>, _ Dr» Pedro .Magalhães.

R Í43.1

.l-.ssc nome não o conlicço, disse Gerardo com v
Também isso i possível. Mas o senhor vae ute

as razões que influíram 110 £eu espirito para formar
.-abe? Que perde d,iz-cr?

.\'ão. posso senão repelir o que já lhe disse: "o senhor commcttc uma
grave, terrível e irreparável injustiça, conservando preso o sr. Beaufort.
Ksiá innocente." Xão mc pergunte mais nada.

Ü sr. Laugier poz-se a rir:
Desculpe a minha alegria, doutor, oras, como nucr ... senhor que só

a sua palavra, — que c a de um homem honrado, áprèsso-nic em recònlie-
cel-o, — còiltràbalitncc 110 meu es_piritò os resultados cpniprobarivos do iu-

dizer ao juiz cucar-
não vá tão depressa.

. Aindaenganando?!' tI_.sto.it disposto a àcredital-o
senhor me forneça os meios. Diga, poi? o que

querito a quê procedi? Seria muito fácil, ua verdade, vir
regado dc formar uni proi-esso crirra: "Olti meu velho;
pare ahi. Sr.be que se es
assim, i necessário quedescobriu?

Gerardo não respondeu.
O iuiz começou a passear pelo gabinete.
Evidentemente, apezar de tudo, estava 'impressionado com a commoção

profunda que se reflectia uo rosto do ttiãedico.
—«O senhor está preso pelo segredo profissional, disse elle.Nada tenho que acerêscentar ao que já lhe disse.

Xem mesmo uma resposta a esta pergunta tão simples?
Xem mesmo isso.

E* como se ò senhor me respondesse affirniativáir.ente;
teti.i hesitado, em caso de negativa. i\V. pois. ttm se-"-.-.-!.-!
pr,ehet;tleii no exercício da sua profissão. Visto iss.
tor. <\ houra obriga-o a calar-se.Pelo menos, acredite-me, sr. Laugier, acrcJir-
que o sr. Beatifort é victima de um erro fatal.Acredito que o senhor está de boa fé, doutor.Ainda bem... rs.u allivia-me. Posso esperar, portanto, que © senhor
vi por cm liberdade esse pobre e honrado homem.

c.
r(

fi
o
e
f,
K
l-
C
V.
v.

Um dia, quando .cxamiivava a 'ferida de Beaufort, tinha-lhe dito:... nossa profissão, que allivia, tem nuitas vezes também dev-erc-:
bem diificcis <le satisfauer, porque putí.e acontecer tpie -o medico seja obri-
fado a opiar entre o coração e o dever.•Ji Beaufort havia respondido:

l-eüzmente o senhor é moço, meu filho
o não poz cm uma situação tão cruel.

Pois bem, linha chegado esse acaso terrível
situação,

Tinha ajudado -o juiz a suspeitar dc Beaufort.
Tinha o prova de que .Beaufort era innocçnte.
Conhecia o criminoso.
ifí todavia era obrigado a poupar o criminoso e a

cen tel
Gerardo conhecia os seus devéres d,e medico.
iSábiá que cm um congresso de .medicina, .pouco tempo antes, havia sido

aprcáéntado o seguinte quesito:"No caso cm oue uma condemnação terrível ameaçasse um individ.id
_ injuslamcnte aceusado de tini crime, dc (|t:c- o medico conliccessc o verda-'.leiro autor, no exercício da sua profissão, este devia hesitar 0:11 ir procura:os juizes c designar o criminoso?"

c o acuso scmi piedade aiatb

Gerardo achava-se ness.

itcixar aceusar o 1,1:10-

•horrível alternativa; o congresso tinha-se pronuncia Io

sua consciência em

espirito
fazer ,

do doente
Iodos t

por.ttte nao
írclo que o senhor sur-

não insisto maia, dou-

rue quando lhe jure

Deante dest,
pela negativa.

E cm um discurso orominciadò na audiência solenne do tribunal di
Cordéos, 110 dia 16 dc- outubro de iSSõ, o sr. -Bruiio l.aeombe disse:"Ninguém esfá bastante seguro de si, para por
l.-gar da lei."

Nada lhe prtíhibia, por exemplo, de influir 110
tentar leval-o ao arrependimento. Gerardo podia-o
meios, mesmo pelo da ameaça.

Para o terrível problema . apresentado pelo congresso não se achou
senão uma solução possível: disse-se que um medico "devia nrocurar, pnroutros meios, que uão •fossem uma revelação pura e simples, salvar ti-m. inno-
çelite sem denunciar o criminoso, mesmo que elle fosse o seu confidente."

.— Para invocar, como derradeiro argumento, disse elle, o dever pro-fissional que me impõe o segredo, é preciso que o senhor tenha perdido todoo qualquer -outro meio de sc defender. Então confessai... Oue tem o se-nhor qtte recear ele mim?... O senhor está bem informado." Nada possocontra o senhor. A honra ob-riga-me a calar. Quer o senhor fale, quer con-
tituie a negar, a minha convicção é inabalável, c essa convicção o senhor
adivinhou-a. Não fiz inystcrio delia, ü senhor é o assassino do sr, Vá-lognesI

.Dagucrre reflectia. Lulas cruéis perturbavam-lhe o cérebro.
Por fim, -disse, com voz surdn, desconhccivcl e apenas distineta:— Visto que o senhor adivinhou, seria pueril negar mais. Negar, srri\

ainorzial-o quasi a pôr a justiça ao faclo das saas desconfianças. Se eu c-
persuadir de que não sou criminoso, não se julgará livre de 'avisar o sr.
Laugier, como me ameaça! E, uma vez chamada a attenção do sr, Laugier,onde pararia o sei: inquérito? Xão, no meu interesse, vale mais que o se-•ihor seja o meu confidente, pois condemno-o' ao silencio, como se o senhorfosse meu cúmplice. Confesso; portanto, ti ao sr. Gerardo Langon, medico,
declaro (.ue o qr.e elle descobriu aqui, no exercício de sua profissão, é á«xacta verdade... Fui eu <tuem *,isa5_ino<i o sr, Ya!ogne| , (<.._,, .Bçaijfort.
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VENDAS EM LEILÃO PRECISA-SE 
«le uma creadi pai*

todo serviço, menot cozinhar, cm
caca de pequena família: aa rua
Bambina n. 53, caia 8. («o_7 O M

PENHORES

leilão dã Penhores
Em 17 de Novembro

DELGADO SILVA&C.
179, R.in Sete

de Setembro, 170

Rogam-se aos Sura. mutuários
reformarem ató (t véspera do
leilão as suas cautelas vencidas.
fggggm^mmvmnat^f^^^^vmammmmmmwmnmmamm

IMPLORANDO À CARIDADE
AMANCIA, viuva, com 68 annoa

de edade, quasi cega.
ANNA DO AMARAL, viuva, cega

e além disso dornlc e sem ninguém
para sua companhia, recolhida a um
quarto';

ANGELA PECORARO, viuva, com
16 annos de edade, completamente
cega e .ar.il.tici;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ne-
Ihinlia. com 70 nnnos de edade;

CARLOTA, pobre velhinha sem re-
cursos;

KLVIRA DE CARVALHO, pobre
efra c sem amparo tia familia;

ENTREVAtA, rua Senhor de Mat-
4<Hsir_io9 34, doente impossibilitada
«le trabalhar, tendo duas filhas, sendo
uma tubercolo&a;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de ambos olhos e
aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
«ntrevado sem recursos;

LUIZA, viuva, com oito filhas
menores;

SOARES, viuva, velha iem poder
trabalhar;

MARIA EUGENIA, pobre velha
Mm o menor recurso para a sua sub-
iiaUncla; . _

IANTOS, viuva, com «8 annoa de
•dade, gravemente doente de moléstias
incuráveis; ,

THEREZA, pohre céguinha sem
auxilio d» ninguem.
»¦

PRECISA-SE 
de uma boa empre-

__<_». para todo serviço de um
«_9al; rua Uruguayana o. 150. "-¦- 

_
(4184 C) J

PRECISA-SE 
de uma creada para

todo o serviço de um casal; rua
Uruguayana 114, a" andar. O913QS

PRECISA-SE 
de uma creada para

todo serviço, na rua Silva Go-
mcs n. 114  Cescaduro. (1842 C)J

PRKECISA-SE 
de boa lavadeira e

engommadeira; á praia do Fia-
mauro 11. 62. (.105 C) M

EMPREGOS DIVERSOS
A LUGA-SE uma lavadeira e encom-

.A ma deira, para roupa de senhora;
na rua Visconde 4c Sapucahy '82,
casa 2. (17.6 C) R

ALUGA-SE 
uma moça para todn o

serviço, em casa de uma familia
de muitíssima respeito. Díríja-se á
rua Machado Coelho n, 34, portão.

XAROPE DE S. BRAZ
Cara tomes, bronetaite, coquelu-

che, tuberculose e astbiua. Tomai-
o é ter certeza de estar curado.
RECUSE 08 OUTROS BONS
XAROPES que vos offerecem.

Preço do vidro 2JJ500
Exija o de S. BRAZ

Drogaria Burcellos—' Nictheroy
Depósitos: Uruguayana, 91 1 ot/\
Marechal Fioriano, 35 f lv_A_*
Assembléa 34 ...I

ALUGA-SE 
por 1:2$ mensaes'a loja

do predio n. 49 da rua do Sena-

EMPREGA-SE 
uma moça de con-

dueta afiançada, dormindo fora
do aluguei, para cozinhar o trivial,
ou lavar c passar roupa; rua Bento
Lisboa n. 76. (3537 C) J

OFERECE-SE 
um moço de 19 a ao

annos, pam commercio. Cartas
a este escriptorio, por favor, com as
iniciaes A. C. C. (1761 S) J

PRECISA-SE 
de uma arrumadeir.i

em casa de, pequena familia; na
rua Gustavo Sampaio n, 214 — Le-
me. (11649 D) J

PRECISA-SE 
de uma empregada

que durma no aluguel; rua Mc-
dina n. 50—(Meyer, (1352 D) J

PRECISA-Sfe 
de um torneiro me-

canico; á rua do Riaahuelo 187.
(1677 D) J

m

AMAS SECGAS
PRECISA-SE 

de uma ama «ecca,
á mia S. Januário n. 69—São

Christovüo. (1953 A) M

BlIRIIIIIIIIÍIIIBIIIIIIIIIIIlIBiail
1 A'S REFEIÇÕES...

UM CALIX Dí

I Guaranesia f
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"HiRECISA-SE de dois rapazes octi-
J. vos e decentes; rua Visconde de
Inhaúma n. 53, das 7 ib ás 9 1I2.

(1411 D) R

do, própria pura família; chaves na
mesma rua n. 51' c trata-se na rua da
Alfândega n. 98, com o sr. Man,
teloplione 1870 .norte. (1041 *<) J

EÜGA5SE em casa de pequena
familia de tratamento, unia grande

e arejada sa'a de frente e tambem
um esplendido mirante, composto de
sala e quarto com linda vista para
o mar, tendo luz electrjca ¦ e ; todas
as commodidades; na rua Primeiro de
Março n. 100, 3° andar. (1781L) K

A ILUGA-SE um escriptorio de fren-
Ate, com sacada; ua rua da Carioca
n. si, sobrado. (1861 L) J

ALUGAM-SE 
duas salas de frente;

na rua da Carioca 7J. (i826K)R

ALUGA-SE 
por cem mil réis o so-

bradinlto da rua Senhor dos Pas-
«os n. 32, para um casal 011 ateher.

(1850 ]•,) J

ALUGA-SE 
por 150$ a loja da rua

do Riachuelo n. 267, com dois
quartos, dua* salas c dependência, tem
luz electrica, aberta das 9 is 12 e
das 2 ás 4. (,84S L) J

ALUGAM-SEpara familia:
Rua General Pedra n. 15Q,

para neiocio e família
Rua Mariz e Barros n. «q,

diversas casas, nl "Vil.
Ia E'i. enie" desde. . •

Rua José Clemente n. 47. .
Rua Santo Christo dos Mila-

gres n. 102. . . . . .
Rua San'. Christo dos Mila-

gres, a loja do n. 199. .
Rua do Cunha, a loia do

n. 64. ...,.••• •
Rua Viuva Cláudio n., 321.

próprio para negocio t
familia. .... . ... •-•

Rua de S. Pedro, a loia do
n. 28;,

seguintes casas

i5o$ooo

!0I$000
I22$000

9i$ooo

no$ooo

1015000

I40$ooo

233$ooo
José Clemente n. 43. . ... ,?6f°°°
Ladeira do João Homem 69 14»?°°°
Luz. tuie Contra-Almirante

B.ptiata das Neves n. 30 aosjooo
Jogo da 'Bolla n. 118. . . . i»*f°<>°
8. Pedro n. 251. loja. . 101.000

Trata-se S rua dc S. Pedro, nj.72,
com Costa Braga * C. 1648 E) K

Cozinheiros e cozinheiras
ALUClAM-SE 

boas cozinheiras e mo-
cinhas, gente honesta a da roça.

Pedidos a Agenor Portugal, na esta-
ção de Vassouras. (Enviem sellos).

(1958 B) J

AILUGiA-SE 
uma perfeita cozinhei-

ra de forno « fogão. Trata-se á
travesaa Fernandes n. 10, 'Botafogo.

(1764 G) J

PRECISA-SE 
de uma boa cozinhei

ra de forno e fogão, que faça
mais alguns serviços, • que seja
muito limpa no serviço, para casa de
família, no prolongamento da rua
Mariz e Barros 514, fim da rua Ba-
rio «te Amazonas, Dormir no alu.
guel. (1430 B) R

PRECISA-SE 
de uma moça de 14

a 16 annos, para casa de pouca
família; rua Santa I.uiza 11. 62, casa
VI — 9. Christovão. (1937 S) S

PRECISA-SE 
de uma

na rua Mar.
n. 41, loja.

bortladeira;
Fioriano Peixoto

(1930 D) S

ALUGAM-SE 
em «.-asa de familia,

dois bons «niartos de frente, a ra-
pazes <lo commercio; na rua llarcchal
Fioriano Peixoto 16, sobrado.

(1858 E) J

ALUGAM-SE 
duas salas de frente e

5mm bom quarto, com pensão,
casaes e a senhores dc tratamento; 'tra
rua
famil

ALUGAM-SE 
esplendidos quartos,

mobilados e com pensão, com vis-
ta ixira ó mar, para famílias ou ça-
valheiros de tratamento; na rua Se-
nador Dntas. 14. t"* *«> a

ALUGA.SE 
o novo pequeno arma-

zcm. com agita o electricidade. 4
rua dos Andradas n. 102: trata-se a
rua da Carioca 12. cem Villar

(1120 ft) J

-•_MJCrAM.SE '
NA

SEOÇttO DE PROPRIEDADES
"SUL AMERICA"

Rua «Jo (Ouvidor 80
Os seguintes predios:. ." .
As «diaves nos mesmos, ou coiifor-

me indicação nos respectivos carta-
ze».

Para tratar das 3 as 6 da tarde.
Sr CHRISTOVÃO _ Rua Gem-

ral Josc Oliristino, 44. «"" magni.fi-
cas accommodalfcw para familia de
tratamento, poiJoÃRiliitavel, luz ele-
ctriea, grande 'quintal, etc. Aluguel
27OSÒ00. ¦¦ Y."Í-,~

SANTA THERÍZA '_ Rua Santa
Cbristina, 104, «ioüi:. boas accommoda-
ções porta jjrapilç familia de trata-
mento, pon% quintal»* etc,

MATTOSO fivSua Canipo Alegre
n. 89, com' magijiflcas accommoda-
ções pari familia >".de tratamento, po-
rão habitavel, luzí jelectriça, gronde
quintal, era.. 3-.

ALTO DA BOA" VISTA — Tra-
vessa da Boa Vista .20, com 4 quar-
tos, 2 salas, luz electrica, etc.

LAPA — Avenida Gomes Freire,
133, "com 2 andares e boas aceum-
moduções. pam^fiWOia de tratamen-
to, luz elcetricai -:tíe~.

ALUGA.SE 
para familia, a loja do

predi on. 283 da rua de S. re-
dro, conililctamcnte pintada e forra-

ALUGA. 
S.E ou vemle-se o masnifico

patoc-te da rua Francisco Murato.
ri n. 42, com optimas accommoda-
ções par.i f.üi.ilia de tratamento; tra-
ta-se na rua General Câmara S_ sob.

(1508 E) J

ALUGA.SE 
uma boa sala de frente,

com luz electrica e «ienendeucias,
no i° andar d)o predio n. 6 da avenida
Gomes F-circ; só se aluía a gente
seria (1472 r.) S

ALUGA-SE 
um quarto por 25$, a

homens ou casal; na rua de São
Pedro 11. 264, sobrado. (2000 S) R

ALUGA-SE 
um quarto de frente,

mobilado, sú a um cavalheiro de
tratamento; na rua Senador Dantas
n. 41. (2003 E) K

ALUGA-SE 
a casa da rua da Cai-

xa d*Água u. 4*»? .com boas accom-
modações para pequena familia; as
chaves catão no 44» tratar, na rua da
Assembléa n. 133. (1692 l.)M.

ALUGA-iSH 
em casa de familia,

quarto de frente, por 45$; na pra-
ça Maüá n. 67, 2» andar. (2008 K)R

ALUGA-SE 
por 100$ a casa asso-

bradada com jardim e quintal;, na

da de novo, tej
sentos e nunca qãlta água. (64iF,)R

ALUGA.SE 
¦{

nado u. 87;

ido muito bons apo-

casa dt rua do Se-
.._,.„ ... _, ,.as chaves estãp de-

fronte, e trata-se ua ma Miguel dc
Frias .18, (1702 E) M

ALUGA-SE 
para familia o i" an-

dar do predio n. 32 da avenida
Passos; trata-se'na loia. (iao6U,r K

ALUGA-SE 
próximo ao Mercado

Novo, um i° andar, por 112$; um
3° andar por 101$, com bons commo*
dos e trata-se ua rua D. Manoel, 33.

_(iio4 E) J

ALUGA-SE 
um bom gabinete _ 

de
" 

' ""
*_-frentc com boa alcova, em casa de

:asaes e a scnnores ue iratamcnio; n« iamilia, tendo todo o «mi"«|.°j QP
ua Senador üantas n. 25, casa de guel 60$ mensaes; na 'ua^tlya.,-m

amilia. (2180 li) J 
' noel .130, sobrado. Ui" *<> _»

PRECISA-SB 
de .um official do

barbeiro, para effectivo, com ca-
sa e comida; ordenado 40$, em Pa-
quetá. (1885 D) S

PRECISA-SE 
de un» empregado

para armazem, com pratica de
todo serviço do armazem; i rua
Goyaz 436 — Piedade. (1802 D) R

PRECISA-SEa 
da uma cozinheir

para um casal, que durma no
aluguel .Ordenado 35$; 4 rua Duque
de Coxias n. 123, no boulevard 28
de Setembro. (1840 B) J

PRECISA-SE 
de uma

s.
  cozinheira,

_ seja limpa, desembaraçada e que
tenha pratica de fogão a gaz e que
saiba cozinhar; não se . apresente
quem não estiver em condições; rua
Joaquim Silva 75, sob. (1504 B)J

PRECISA-SE 
de uma boa cozmliel-

ra do trivial, á rua das Palmei-
ros n. 82 — Botafogo, onde se trata.(1618 C) R

PRECISA-SE 
do uma cozinheira

que lave e passe alguma roupa,
e que durma no aluguel, cm casa de
pequena familia; á rua dc S. Fran.
cisco Xavier n. 15*. 0994 B) R

PRECISA-SE 
de uma cozinheira, e

que lave alguma roupa, em casa
de pequena familia, que durma na
casa. Trata-se na rua Francisco Be-
itir.rio n. 46, cosa 11. 16, (2148 U) J

PIÍKCISA-SE 
de uma cozinheira de

forno e fogão, para casa dc fa
r_i|i:'.i de t^itameulo; _ut> dns. La
ranjeiras n. 35». (i034 B) Tt

PRECISA-SE 
de uma mocinha para

serviços domésticos, em casa de
familia. Trator, na rua Visconde do
Rio Branco n. 62. (1788 C) R

PRiECI9A.SE 
de sapateiros para

montar e acabar ou para concer-
tos; rua do Campinlio n. 28 — Cas-
cadura. (1961 D) M

PRECISA-SE 
de um bom pedreiro,

rua Dr. Maia Lacerda n. 57 —
Estacio de Sá. (2059 D) J

PRÈCISA-S/E 
dc um menino bran-

co, de boa condueta, para casa
de um casal estrangeiro; rua Conde
de Bomfim 1279. (1685 D) J

PRECISA-SE 
dc uma mocinha lim-

•pa, para atgiuns serviços dc um
cnsal cstraiifreiro; rua Condo dc
Bomfim n. 1279, (i.86D)J

PRECISA-SE 
de um pequeno com

filpuma pratica do pharmacia; na
rua Maurity 11. .12Ú — Cidade Nova.

(1961 D) J

JMo_TOmpremjpemedios
sem primeiro visitar a
Drogaria Granado & Filhos

RUA URUGUAYANA N. 91
Pesagein gratuita em balança sen-

sivel a 1 gramma

A 
LUGAM-SE "sal is e quartos, mobi-
lados com jwnsão, a moças, «lc tra-

tamento. uo palaceti da avenida Go-
mes Freile 92 ________!

A LUGA-SE nma porta _m.n
<£l*um pequeno varejo, cm
ponto muito transitado; tra-
ta-se com o sr. Duarte Felix,
largo da Carioca 13. 13

LUGA-SE o sobrado da rua da
Alfândega «; .165. 

™

rua Miguel de Paiva n. 18V
da rua Oriente, bonde de Pi
toa para junto.

, próximo
.aula Mat-

(2014 F) R

A1,U0A-S'E 
uni bom quarto com to-

dos os alojamentos; na praça Mauá
n. 73, 2" andar, (1942 H) J

CD MOUBA Al
(NOME REGISTRADO)

Cura a infflammaçâo e pur-
gaçdes dos olhos

Em -todas as pharmar
das e droertarlas

AI.UCAM-SE, 
em casa (le familia,

boas salas e (itiartos, a casaes e
stmlioras, com pensão, tratamento es-
merado. banhos quentes c frios; para
ver e tnatr, rua da Lapa 11 js.

(1461 
F> S

A 
l.UGA-SE por 200) a boa casa
da rua Augusta n. 25 (Santa

Thercza), com cinco quartos, . salas,
cozinha, banheiro, ([imitai e jardim;
as chaves estão no barracão ao lado e
trata-se na rua Sacliet n, 12, eobr.

(49 F) R

Ail.UGA-SE 
a um casal utn quarto

c uma pala c mais eonimoilidades,
com electricidade; na rua dos Invali-
dos 11. 65, casa 19. Preço, 6s$ooo.

I2088 10 J
_-e-i: ¦—— I-

AI.UliA.SE, 
na rua do Rosário

176, i° andar, uma boa sala, com
janslla para rua Uruguyana.

(2126 15) J

AL,UC.AM.SR. 
a casal sem filhos

ou ,1 2 senhoras, uma boa sala e
alcova de frente, juntas ou separadas,
cm casa de casal sem filhos onde não
ha outros inquilinos; na T- Nativida-
do at, 2o andar, ao lado da egreja
S. José. (2I2J 10 J/
AI.UüA.SE 

um quarto de frente,
na avenida Kiu Uranco 155. 2"

andar. (2125 10 J

loja
Trata-se na

(1621 E) R

AMJGAM-SU 
dois bons quartos, a

rapazes do commercio; na praça
Tiradeiiles n. 85, 2» amlar.

(i<7« E) J

AI.UCA-SE 
em casa franceza, tuna.... -

grande Bala c quarto, a sala com
cinco janellas, para casal do traia-
menlo, com bclla vista sobre a cnla.e
e bahia, coro pensão, lui electrica,
banhos quentes, bella chácara, tcle-
phone; na rua Costa Bastos 44. jjMn;
ta Tlierua. (1239JOJ

AiLUGA-SE 
por 2ío$ uma espaçosa

casa para familia de tratanicuto, a
rua do Riachuclo si5S cima no 212.

(1714 W J

AI.UGAM-SE 
uma sala e quarto,

com cinco sacadas ou so a sala,
ipara consultório 011 otro ramo; na
rua da Carioca 5*. t" an."__ „. T(2106 15) J

A_,UC.A-S!5 
parte dc tuna sala para

escriptorio, officina de alfaiate ou
outra coisa; ver o tratar a rua Se-
nhor dos Passos, 59, sobrado, das 11
ás 13, com iMtndes. (»io7 M 3

AlyUGA-SE 
uma sala do frente, in-

rlopcndentíe, ctjm luz electrica,
para escriptorio; na rua do Ouvidor
11. 22, Io andar. (2168 t,l I

¦1'.-

PUECISAJSE 
de uma perfeita mo.

dista; quem não estiver nas con-
dições é exensado apresentar-se, á
praça da Republica n, 23,1, i" andar.
Paga-se bem. (21.19 D) J

PRECISA-SH 
dc um pequeno dç

15 a 16 annos, cara quitanda, á
rua Barão dc Mesquita n. 899, An-
darauy. (2179 D) J

PRECISA-SE 
de iimn fozinlieiru, á

nua Sant» Chrísüua n. .07, ter-
rtc. •..;:.  ________2

PRKCISA-SE 
de uma creada para

lavar roupa e corinliar para pc*
quena familia; na rua Senador Al-
linear n. 47 — S. Ghristovão.

(2090 B) J

PRECISA-SE 
de uma cozinheira,

em casa de familia de tratamen-
to; na rua Joaquim iMurtinlio 144—
Santa Thereio. (159S B) II

PRECISA-SE 
de uma perfeita co.

zinheira, na rua das Laranjeiras
11. 527. (I3ÍÍ4 B)J

PRECISA-SK 
de uma empregada

para cozinhar e lavar, em casa
dc Iamilia; rua D. Jtiüa n. 23.

(1883 
10 s

CREMOS É MEADAS"
CREADA 

portugúeza — Precisa-se,
de uma boa, limpa, quo tDitrma

110 aluguel, para um casal só. Pa- i
ga-se bem. Para mais informações
uor favor, na íua General Caldwell
o. 166, casa 7. (1862 D) J |

PRECISA-SE 
de uma creada para 1

copeira c ornunadeira, moça e <
que «cja limi«i, em casa dc familia dc'
tratamento; na rua Riachuclo n. 67.

(1O03 C) R

PltEClSA-SK 
de boas saiciras; á

rua Sele de Setembro 191. loja,
atelier «le mme. Amoral. (2177 D) J

Casas e comniodos, centro
ALUGA-SE 

um esplendido sobrado,
completamente novo com luz ele-

ctriea e gaz; na rua Marechal Vio*
riano Peixoto n. 167. Preço módico.
Achu-so aberto. (1899 15) S

A 
ILUGA-SE quarto «111 casa dc fa-
milia, para senhora ou senhor d»

commercio', na rua dos Andradas, 171.

(2171 h) S

IiÜGÀ-SE o 1° andar da rua dos- - 9 chaves encon-
tram-se 110 armazem; trata-se na rua
do Hospieio n. 70. Quatro Naws.

(199.1 fc) R

A.Andradas n. 91; aa chaves encon-

* LUGAM-SE bons quartos de fren-
-•f-k-te, a moços ou casaes; na rua
Uvaristo da Veiga 105. (1S171IÍ) R

AtJ/líGA*SK 
uma casa com sala,

quarto, cozinha c tanque. Aluguel
4<i$; na rua Nova de S. Leopoldo

(1836 E) R

AOS DOENTES
CURA BADJCAli da gono-

r.héa chrouica oa recente,
estreitnmento do urctbra, em
poucos dias, por processos mo-
dei-nos', som dor. Garante-so
o tratamento, impotência, sy
pliilis õ moléstias da pelle,
appl. 606 o 914. Vaccina
anti_ouococcica. Pagamento
após a cura. Consultas dia-
rias, dns 8 ás 12 e do 2 fis
10 Jii noite. T. O. 5081. Ave-
nida Mem do Sá, 115.

ALUGA-SE 
uma boa sala de fren-

tc bem mobilada; na avenida Mem
de Sá n .20. (82a E) S

ALUGA-SE 
uma casa com ltti ele-

ctriea, para familia; na rua do
ILavradio n. 122. (1398 E) K

A LUGAM-SE uma magniíica sala
jt\a quarto de frente, bem mobila-
dos e com optima iieusão, a senhores
de tratamento^ estudantes ou casal
sem filhos; na rua Primeiro de Março
n. 23, 2». ("?8 E) J

A LUGA-SE em casa de faini-
Alia um aposento bem mo-
bilndo, a senhora só; 183,
Avenida Central, loja.

(J 1614) E
I

ALUGAM_SE 
por 36$ e soí, quar-

103 para solteiro, mobilados, com
roupa de cama, serviço e Iu! electri-
ca; 11a avenida Rio Branco n. 11, 2°
andar. (2280 E) J

A 
LUCA-SE a casa da rua .Cunha
.Barbosa 33. Saude, completamcn-

te nova, própria para moradia; para
ver na mesma das 13 ás 16 horas,
Trata-so na rua Uruguayana n. 1741

(2186 I) J

\ LUGA-SE por 130$ uma casa
Ácom duas salas, dois quartos, sala
de coiia, despensa, cozinha, arca, etc,
illuininada a luz -electrica. ;Informa-
ç5es com o dr. Armando, a, run do
Rosário 136, sobrado, das 3 as 4 da
tarde. <'333 E) J

ALUGA-SE 
o a» andar e escripto-

rio de frente no 1» da rua 1» de
•Marco, 20, proxuno A do Ouvidor.

(1662 fc) J

ALUGA-SE 
em casa de família, um

commodo do frente, mobilado,
com pensão; 11a rua Silva Manoel
n. 52. ______________

LUGA-SE,-na rua de S. -Bento
30, 2" andar, esquina Avenida

Rio Branco, grande quarto, com boa
Densão. com ou sem mobília, casa uj
familia; 2 pessoas, 180$. 0574ft) J

ALUGA-SE 
o 2° andar da rua «lo

lios.rio n. 74, próprio nara peque-
na família; traia-.se na loia. ,

(1466 )•,) J

ALUGA.SE 
um quarto indepcndcn-

te., areiado o fresco, mobilado, com
boa ycnsâo. a dois rapazes decentes,
tem eulc.icidade e telephone, smido
92$ cada um, ou 120$ para um so; na
rua Visconde de Paranaguá 15. Lapa.

(14S7 ia s

A LUGA-SI. uma casa com 4
•-"¦«¦quartos, terraço, vista bo-
nita; rua Costa Bastos 105;
as chaves no n. 47.(M1967F

AI.UGA-SIÍ. 
por 50S a loia da rua

Visconde dc Paranaguá 28, com, 2
quartos, sala, cozinha etc; própria
para modista ou familia; as chaves
estão 110 sobrado, onde se informa.

(2155 r) J

AI.UGA-SU 
uma sala de frente, in-

tlrpencViite, bem mobilada, eom boa
pensão a mu ou dois rapazes •d.eccn-
les; eícviivddadcc teicoltoiic; rua Vise.
Pairamigii-i 15. (Lapa). 145» )»

A 
LUGAM-SE duas boa, salas dc
frente; na rua Real Grandeza i.-'i,

'Botafogo, próximo á rua Voluntários.
(t673 W J

A IiUGA-SE á rua Corrêa Du-
-Atra, 170, Cattete, a casa
toda pintada a oleo, a fami-
lia, por módico preço; as cha-
ves na esquina. (B 1883) G

ALUGAM-SE 
as casas ns. 1 e 9 <la

rua Bento Lisboa n. 79, tem trçs
quartos, duas salas, cozinha e Quintais
a, chaves no 81. (1404 O) K

ALUGA-SE 
para familia de trata-

mento, nma casa assobradada a rua
Nery Ferreira n. 86, pintada e for-
rada de novo, com cinco quartos, duas
salas, cozinha, banheiro, quintal, po-
rão habitavel com installação electri-
ca; as chaves «stão na mesma rua na
padaria defronte. Trata-se na rua de
S. Pedro 11. 35, com o sr. Mano
Basto. Teleph. Norte 39i8.

(Olo(l) J

ALUGA-SE 
por 112$ uma casa na

Vil'a Jacyló, á rua Pedro Ameri-
eo n. 84; a cliavo nn n. 100 e tra-
ta-se na rua do llospicio n. M4.,1!
andar. O714 MJ

ALUGAM-SE as 
boas casas da rui

Dclpliim 11. 107 e IM e casas I.
II e V da rua Dclphini 115, avenida
Pclnhim. (161 a G) R

A LUGA-SE esplendida sala
¦íi-coiti electricidade, mobila.
da ou não, com ou sem pen-
são. em casa de familia; im
r. Voluntários da Pátria 429.

(II 158-1) U

ALUGA-SE 
um esplenililn quarto,

com ou sem mobilia. a pessoas do
eonimerci) ou casal sem filhos; na rs-
ptomlido sobra.o da rua Barão de
Guaratiba. li. 17, próximo á rua do
Catteltt (1709 G) M

ALUGA-SE 
um ou dois quartos, ein

casa de iicquena familia do traiu •
mento. a pessoas nas mesm:is condi-
cães; na rna S. Clemente 94, Bota-
iü_o. O 7.17 G) M!

ALUGA.SE 
unia esplendida sala J«

frente mobilada ou não a um se-
r.hor do commercio; casa dc um casal
de tratamento; rua Silveira Martins
;8, cm frente ao jardim do palácio,

(1710 G) M

MLUGA-SE o sobrado da rua do-'att-tc u. 41; chaves na loia.
(1747 6) M.

ALUGA.SE 
uma casa mobilada, con»

6 quartos, 2 salas e mais depen-
dencias; á rua D. Marianna 187.

(1710 G) M

ALUGA-SE. 
a rapazes ou senhores

do conuncrcio uma magnífica sa-
Ia de frente com oorta para o iardim:
entrada independente, luz electrica <*
banheiro de chuva, em casa de uma
senhora; rua Paulino Fernandes; 2S;
Botafog». (12.16 G) U

ALUGA-SE 
um quarto

inobilndo,

ALUGA-SE 
uma casa nn Villa Pa-

lacio, á rua Silveira Martins 72;
ns chave» na casa IV e irala-sc na
rua do llospicio 11. Mt. '? andar.

(1714 G) J

ALUGA.SE 
o sobrado do predio

á rua 7 dc Setembro n. 209; Ira-
ta-se ua loja. (2120 E) J

ALUGAM-SE 
bons commodos pa-

ra moços solteiros, de 35S c 4>.,$j
na rua S. Pedro n 145 i" (2147HU

ALUGA-SE 
um bom dormitório, dc

frente de rua, em casa dc familia,
a pessoas decentes; serve lambem
para «J.i3 rapazes; dá-se pensão, que-
rendo; avenida Mem dc Sá 111 (so-
brado). (1856 IO J

Precisa
comprar MOVEIS?

• LUGA.SE o esplendido sobrado da
___rua General Câmara 11, 216; asclia-
ves encontram-se ua loja, fabrica; e
trata-sc á rua Cariara 14 1420 l'.)S

ALUGAM-S15, 
1

coiniiicrcio boai
tem creado para fazer limpeza; na rua

Clapp n 1, cm frente á oraga Quinze

cavalheiros do
salas e quartos

de Novembro. (1430 15) S

ALUGA-SE 
uma boa casa, com, 2

salas, 2 quartos, «oiinlia e quin-
tal, na avenida Caruso. na rua Barão
de S. 1'clix 97! trata-se na mesma rua
95; aluguel 100$. (17»8 ¦¦¦)«

ALUGA-SE 
um bom quarto a pç|-

soa de tratamento: Assemblca 68.
2" andar, (j__3 b> M

ALÜGAM-SE 
uma sala e salcta,

próprias para gabinete medico ou
escriptorio: rua. 7, tle .Sotembro 166.

(1/20 IU) Ai

•A LUGA-SE uma boa casa para ne-
x\.quena familia, na ladeira do Se-
ininario n. .|6, Morra ilo Castello.
Aluguel, 8o$ooo.' (2185 E) J

ALUGA. 
SE tun bom quarto, mobi-

lado. a casal ou dois moços Ac
tratamento, casa Jc faiuilia: rua bena-
dorPantaa 19. ('744 r-.l -'1

ALUGAM-SE 
os sobrados da rua

Cnríi.riuo 107. rua Senador Pom-
pcu 20í. c avenida Passos 104: trata-
se S. Pidro .15. loia. (t04S E) K

A LUGAM-SE cozinheiras do trivial
T e forno e fogão, copei ras, arruma*

detrás, amas seccas c meninos, ele;
ua rua dos Ourives 115. 1° nndar.

(2181 15) J

ALUGA-SE 
o 2o andar do predio

da rua da Candelária n. 76, para'familia, As chave» no armazém, tra*
taudo-so na rua da Quitanda, 64.

(=$78 li) J

AIAJGA-Slí 
muito em conta, um

conjunto, independente, de uma
sala dc frente, com um grande quar-
to. Dão-se c ¦cxigeiu-sc referencias; na
rua -Marechal 1'loriano Peixoto 207,
cm frente á I.igl.t. (21*15 K) M

A 
LUGAM-SE na Ave-
nida CenfrjalnJB

sobrado, Pensãorm I-
nelra, magníficos
quartos de frente,
elegantemente mobU
lados e com pensão:
a rapamos à 80S000,
9oSloo*ef20*sm2

A 
LUCA-SE por preço razoável, o
.grande c claro armazém da rua

Vasco da Gama n. 179. própria para
varejo; para ver e tralar, na rna •fia-
chet n. 12, sobrado, (48 1'.) K

\TM 
almoço ou jantar completo

J com a sobremesa dentro de uni
pão por 600 réis, na rua do Rosa-
fio n. 1.7. (=844 S) J

\ oasa que mais vantagem offerece, em preços e
dualidades 6-A-. F. COSTA
Mobiliários de ostylo e phmitasiu. manipulados

com a& inollioros madeiras dt» paiz.
Ao Rosto do mais exigente e ao alcance de todos
Especialidade em capas para mobílias e stores bordados

Remcltem-se catálogos para o interior
Rua dos Andradas — 27

TELliiPHONE) X. 1350

LAPA E SANTA THEREZA
ALUGA.SE 

ã casa da rua Conde
dc Lago n. 44, n. 4. aluguel 1,10$;

duas salas c dois quartas, c um "pe-

queno jardim; as chaves uo n. 50 c
tralar na rua do Hospieio 11, 230.
ás 11 e ás 5. t24^6 .) b

ALUGA-S1S 
magnífica sala de fren-

te, mobilada, com 011 sem peus.io,
a casal 011 a senhor de tratamento,
com banhos quentes o frios, telepho-
ne. etc, á rua da Lapa 6o. (1434!')»

ALUGA-SE 
o bello sobrado, novo,

da avenida Gomes Freire 11. 97,
com quatro quartos, duas salas, ba-
nheiro, terraço e cozinha; as chaves
estão no mesmo ctrata-sc,,no niesnjtfj
predio, das m aoinu.Sfl.jiau a qual-(,

ia do Ouvidor 67.

Gaitete, Laranjeiras, .
Botafogo e Gávea

ViLUGA-Sli na rua Corrêa Dutra
_ri.it. 52, o andar lerreo para um
casal dc tratamento, sem creança!,
«.•om duas salas, dois quartos) cozinha,
quintal -etc. 1'ar.i vc; t «ratat na
mesmo, «le miinhfi aw ao meio-dia.

____L..___.h
A LUGA-SK o predio novo Ua

¦i~V.ua do llozo 11. 14, I,nriiu.
loiras. O iii(!siuo.«ístá nberto.

_Í_ _____M1J
A"~ 

LUGA-SE, independente, um bom
quarto mobilado, á rua Barão de

A LUGAM-SE em casa de fa<
-"Vinilin belga, dois quartos
com ou sem moveis, juntos
011 separados. Na rim D. Car-
los I, n. 63, Cattete. G

do Machado
Carvalho de

le fronit*.
um 

"senhor 
sú; largof

2, «obrado (junto á rua
»}• (___j (,) >l

ALUGA-SE 
o predio n. i-'2 da rim

Tavares Bastos, com .duas salas,
dois quartos, cozinha « uiil gratida
Salão. Está aberto das, 11 á'. I d.i
tarde; trata-se na egrej nile S. l'e~
dro; á rua Tavares Bastos, prlucipi.
da rua Bento Lisboa, 110 Caltetç.

(1361 G) I<

ALUGA-SE 
a casa n. 71 Ai ru.«

D. Marciana, Botafogo. As cha-
ves estão na padaria Cruzeiro, 131:
rua da Passacem. <U5' G) J

A LUGAM-SE quartos o pen-
•*"V_ão confortáveis desde 4$
por dia, o unia sala com pen-
são para casal ou 2 cavalliei-
ros. SOO!? mensaes, luz ele-
ctriea, tclephone, etc. Psnsiit»
Familiar, Praça José de Alen-
car 14, Cattete. (J 407) G

ALUGA-SE 
perto do mar, por 40$.

11111 quarto mobilado ou nio, cm
casa dc familia franceza; na rua Cor-
rêa Dutra, 7S. (1583 G) K

tqu'ar
GuaratÁba
9ü$ooo.

11. -7 (Cattete). Preço.
(176S G) .1

quer hora; na rua
loja, com o sr, Mello, (1782 1. R

ALUGA-SE 
o sò.rado da rua Uru-

euavana 20C, para escriptorio. mo-
disla ou alfaiataria; preço baralissi-
1110; trala-se no mesmo. (1683 l'.)-..K

ALUGA-SE 
uma..boa sala de fren.

to," com luz.electrica; serve par»

n. .6

Ar.UGAM*&I. 
«ma sala e quarto dc

frente, própria p;ir.i dentista oti
medico; na rua da Carioca 11. 34, i"
andar. (1872 E) J

escriptorio' ou>moradia; "gí&fi
Quitanda 11. 147, ?°; ("S0 

r") K

A 
LUCA-SE a uma senhora su, que
trabalhe fora, um quartinho, sem

mobilin; aluguel 18$; -na rua Bar-
roso 11. 29, casa n. 5. Paula Ma.ltos.

(1812 ¦1!);.-..R

A LUGAM-SI5 liem mobilados, sa-
X\las de frente e quartos arejados,
com boa pensão, a casal ou a rapazes
de tratamento, areço módico, cm ca-
sa de familia (ft todo respeito: ..na
rua do Hiachuclo, 158. ('5~7 1') J^

a)
V-roiirío para familia da tratamento.
As chaves estão na mesma rua 16 c
tr.ita.se ua rua Primeiro de Março
ri. .7. 0..M5 1) J

ALUGA-SE 
o predio da rua d

Triuiniplio 11. 20 (Panta Thercza

ALUGA-SE 
a casa da travessa da

Lagoa n. 40, junto á praia, dç Bo-
tafoRO. Reformada, electricidade.
Aluguel. 110$; chaves no n, 30. on-
de se informai U77. G). K

ALUGA-SE 
um magnifico quarto

mobilado, sem pensão, a moço 00
comincrcio ou cava.Iiciro de tratamen-
to; na rua Andrade Pertence n. is.

(1823 (¦) R

ALÚGAMiSE 
para famílias dc tra

tamento, as casas da rua ípiran
K«t íua c no. (183S ..) R

iporura bom quarto"utra n.
(2076 C) J

ALUGA-SE 
_._

35$; na rua Corrêa Dutra n%>8j

ALUGA-SE 
tun bom sobrado, na

rua Bento Lisboa n. 00. Aluguel
uoo$; taata-se na rua do Cattclc
11. 305. (2100G) M

!IIí|lil_lii:i»ii;i«H»;BlllB»l!!»Bilíi!l»
CHA' DE MINAS |I (Legitimo Chapéo de Couro) I

p Deposito: Rua dos Ourives =4 p
¦iiaiiiiiiiiHiiniiBiiiaiBníiiiiiiiii

4 LUGA-SE boa casa para família de
_n.tratamento. á rua Thcreza Gtunia-
ries n, 16. Botafogo; informa-se: na
mesma. (i857 -) J

ALUGA-SE 
um rapaz dc côr, cum

pratica «le trabalhar epi jardim e
faz qualquer outro serviço de casa;
informa-se na rua Ypiranga n. 94,
armazém. (2178 G) J

ALUGA-SE 
o predio da rira Vity-

sandu' n. 124. esta retormado o
com todos os requisitos iiçces*ann..
«s chaves no mesmo e trata-se c.in>
o proprietário, & rua de Sanlo He"
rlque, 68, próximo a praça haen*
Pena. _ü___j :

ALUGA-9E 
por 142$, a esplendida

casa da travessa 1'ernaiidina jfi.
(T-aranjcira=, com quatro arejarlis-
simos quartos, esplendido quintal,
luz electrica e fogüo a gaz e mni.-i
ncconimodaçõcs; lis chavei estao m>
n. 41 e trala-se ás M horas, na rua
Alice n. 39 c «lesta hora em deantrt
na rua Luiz de CamScs n. .|4. )•,.
de Mudanças "'As Andorinhas'.

(2017 (.) 11

ALUQA-SE 
.por contrato 011 rende-

se a casa assobradada da íuív •-*¦>
neral Scveriano n. 76, em Botafogo,
por ter o .proprietário dc retirar-se.
Olede 6,50 de frente >por 411 dc com-
primento, com 20 de quintal. Traia-
sc na mesma coin o proprietário'.

(2000 G) lt

ALUGA.SE 
a loja do predio da rua

Machado de Assis n. 53, propri»
para quitanda. A chave no n. 57. on-
de se traiu, (aoia G) lt

ALUGAM-SE 
as casas da rua Real

.Grandeza ns. 35, 37 e 41. casa Vi,
com cinco quartos, duas salas, cozt-
nha, cúpa, banheiro quente e frio,
despensa, luz electrica, quintal e jar-
dim; para ver e tratar na mesma rua,
esquina dc S. Clemente 11. :iss4 ar-
mazem. (-005 O) R

Leme Copacabana e Leblon
A LUGA-SE, próximo aos banhos de
V mar, esplendida sala de frente, in*

dependente e mobilada; na rua Sil-
veira Martins, 140. (2176 G) J

AT.UGA-SE 
uma sala de fronte,

mobilada e com pensão, a casal sem
filhos 011 « pessoa só, em casa de
uma senhora só; na nia do S. Cie-
mciilii 80. P.otafogo, (2089 t.)J

ALUGA-SE 
uma boa sala de fren

té; iii. Uruguayana 121 sobrado.

_ A LUGA-SE 11:11 hom <.t.irto,-ciií,.ca-
.- iXsa dc casal, 40$; ha rua Cassiano

(18-q 15) I -_"'31. Gloria. (1651 lf) J

S^T
~-^m

osse E MOLÉSTIAS DO PEITO usem sempre o"XAROPE DE GRINDELli'.
de OLIV_E!I_E-l._f__. J-XT3NTXO».

Poaeroso CALMANTE, TÔNICO K EXPECTORANTB
Pedir e exigir sempre: "GRINDELIA OLIVEIRA JOTIOB ^ .

fà\ A» venda em aualqner pharmdcia ejrogarla_4raii!/j Freitas & C. - Rio de Janeiro 3^

A 'LUOA-SE para negocio limpo a
Aloja inteiramente nova, da, aveni-
da Mem dc Si n, 349. esquina da
rua Frei Caneca; pomo dc grande
futuro. C44 IO »

A LUGA-SI5 para familia de trata-
_n.mcnto o grande e confortável 1"
andar do predio inteiramente novo da

| avenida Mem dc Sá 11. 349. tendo
7 bons quarlos, duas grandes salas e
niais dcpeiuleiicias. (1)45 10 "

A 
LUGA-SU por iuo$,
ci
,,_,,.,-.,., -, confortável

Lcasa para familia, á rua Petropolis
n. 2, com tres quartos, duas salas,
clc. Trala-se na rua Conde de .Hac-
pcnrty 11. 44. (1,164 IO «

i .4 LUGA-SU a casa da rua ile San-
| X\.\o Alfredo 11. 22, Paula .Mattos:
1 ver, durarte a dia; trata-se no largo

,1a Batalh.- 11. 1, (u-M !•) S | IRIriniülKIIIIBlill!

UHwTIlVI^ NOVIDADE !
CASA TIMBYRA

Rua da Carioca, 64
Sapnlos modernos feitio

Carlos IX em pellica erivenii-
sada — bufalo branco c

c collo-chromo-amarcllo, o
móis chie

Preço. . . 2 OS O 00

<_Í_§_--_____Sv_-__Hh

aw.. oflp .'«-S __r
JuÊÊÊK.JkjBÊ

A LU0A-SI5 em casa dc familia, uma
jíTLexcclIcnle sala dc frente, com Ires
jancllas e porta para o jardim, mo-
liiliii moderna, a um casal ou o ca-
v.ilheiro ile tratamento. Banhos, te-
lephonc, electricidade, etc, etc; na
rna Bcnlo Lisboa n, 25, próximo a
rua Silveira Martins. (i84t G) .1

AII.UGA-SI! 
a casinha n. 15 da

rua S. Manoel, cm Botafogo, fren-
tc dc rua, illuininada a luz electrica,
commodos para um casal; chaves na
rua General Polydoro n. 114; trata-se
na nm dos Ourives 6o. (1847 G) J

191 O REALEJO »B JAX-JOT — «TULES MAltY

Miserável! miserávelI
Coiitenha-se. Sei, tão liem como o senhor, que não tenlio direito, a

joncorrer ao prêmio Montyon. Kstíi sabido. Isso i coniimigo. Trate porJm
«le esquecer o que eu lhe disse. Isso agora pertence-lhe.

1? voltou-se para o outro lado, para não ver mais Gerardo e como sç
4uizesse dormir.

15 o intioccntc, 01'cso cm seu logar?
Foi infeliz, arranje-se como puder!
As provas contra elle são graves. O acaso faz bem as coisas. Já a

prisão, que indica que puderam suspeitar delle por um instante, — é uma
deshonra. Mas ainda não i tudo. Já rcflcctiu no que se passará talvez no
tribunal do jury?

Absolvora-o c eu ficarei salvo.
— „e elle fòr absolvido, — isso não é certo. — fica deshonradò do mcs-

Cio modo, porque, em toda a sua vida a suspeita infame pesará sobre cibj
lístá exagerando, doutor, eslá exagerando!

15 se elle fòr condeniiiado, o que é possível?
Ficarei salvo, ainda eom mais certeza.

15 nl\o lia h'ò senhor um resto dc piedade, dc probidade, aue sc revolte
»o:n a úféa de que um homem honrado, meigo e bom paga pelo senhor?

O senhor pede piedade e probidade a um homem que lhe acaba dc
/.velar qtte é um assassino! Ü senhor está doido, palai ra de honra

.Miserável! miserável! repelia Gerardo, cheio de repugnância.
-:- Pois bt'iu, sou miserável, como o senhor Ai/.. Mas por mn de coni.ií

salvo a minha pelle. Sc eu fosse capaz de um sentkr.ento bom, não seria o
_ue sou, um assassino, .'alemos de outra coisa,

Não lhe oecúlto, senhor, que estou longe de ter tomado uma resoUt;
«;ão a seu respeito.

Não lia resolução possivel, além daquella que o senhor tomou.
-- .talvez... Vou reílcctir.

. — Bom. 15 supponho que, quando o scirhor tiver refleclido, me dará
parte das suas reflexões, porque sou o primeiro interessado cn toda esta

. íiuestáo.
Pronielto-o. Se tiver de prevenir o sr. Laugier, quero-lhe deixar aj

vantagens de se entregar o senhor mesmo. Desta maneira o senhor terá cir-
ciimstancias attcmrantes.

Obrigado, disse elle com voz irônica, em que se adivinhava uma eon-
fiança quasi completa; obrigado, senhor, por me querer arranjar as circtiin-
ítailfias .aítenuanies, mas prefiro não ter precisão dellas.

Voltarei amanhã, sr. Dágtierrc.
Pois seja amanhã. Vejo tão pouca gente... a não serem alglill»

amigos dc Creil, que souberam que eu estava de cama e a quem contei que
linha apanhado uma pleurizia na caça; a não seronv elles, repito, não vejo
jíingiieiii. A sua visita é sempre unia distração para mim, sr. Gerardo.

O doutor saiu, perseguido pelo olhar insolente do ferido. 'Chegado i
casa, ficou todo o dia sem sair, Com a cabeça entre as mãos, eom os olho»
vagamente fixos no Oise. cujas águas corriam lentamente e sem barulho de-
baixo das janellas, scismava.

Que devia fazer?
Sabia perfeitamente onde estava o seu dever.
O seu dever, apezar de tudo, era guardar esse segredo terrível.
Mas não haveria casos em que o medico pudesse ou devesse esquecer t

>ua reserva, infringir o seu dever?

FOLHETIM 1)0 "CORREIO DA MANHA" 105

Procurou na sua bihliotheca livros que tratavam da questão,
Quasi todos eram pela affirmativa: o medico devia çalar-se.
Uni m.d,ico, o sr. Dcehanibres, no seu tratado especial, disse-o c.xprcs-

íamente; . ."Um assassino fere-se na luta com a victima; ou, se querem um exem-
pio mais raro c que se produziu cm 1880 deante dos tribunaes, uni caixeiro
infiel occulta em logar seguro o dinheiro que devia entregar ao caixa o
fere-se voluntariamente para fazer acreditar que fora atacado por ladrões.
O ferido dirigiu-se a um medico e deu-lhe a conhecer a verdade. Até então
para todos o segredo era obrigatório. Mas a justiça engana-se e deita a mão
a um innocente. O contrato tacitamente 'lavrado entre o doente e o medico
cessou de existir? O contrato era condicionaln O doente tinha p.T.venido
que esla ou áquella circumstancia poderia apresentar-se que o libertasse do
¦seu compromisso? O artigo 378 é no seu espirito a salvaguarda da honra
das famílias. 15' conveniente entregar á diversidade das observações iiidivi-
duacs a obediência á lei e sobretudo a uma lei de tal importância?",

Gerardo lia esta nota. Üir-se-ia que o livro tinha prevista a situação
critica cm que elle se achava. Xão estava ali perfeitamente indicado o
dever?

15 proségtiiu na leitura, com o roíto palliclo, triste e inquieto:
"Penso, portanto, dizia o autor do tratado, que unn requisição dc tes-

temuuhas deveria encontrar o medico mudo. Isto quer dizer que devia limi-
tar-se ao seu papel passivo? Ligado por itma obrigação de consciência para
com o criminoso, não pódc fazer absolutamente nada em proveito do innq-
center"

Gerardo tornou-se mais atténto ainda."1,15' necessário que assim seja. Que se dirija ao criminoso,_ que se dc-
clare decidido a não sc prestar a um erro da justiça (Gerardo tinha-o feito,
tinha recorrido á intimidação sem resultado); quo faça appello ao que
restar de bons sentimentos nesse licmvem, porque scri.i_ menos feliz, nessa
missão, mesmo com a possibilidade da evasão do criminoso (com que Gc-
rardo não tinha por qtte se preoecupar), do que o juiz formador da culpa ou
o presidente do tribunal do jury, aos quaes acontece muitas vezes obter, do.
accusado, em face de uma condemnação inevitável, a retraclação de a.ffirma-
cõci falsas e interessadas? O nrocesso falha? iRèsta a ameaça da recusa do
tratamento medico Cessa ameaça não podia ter feito sobre Daguerre, cuja
saude se restabelecia ranidamente). Emíim, dizia o livro terminando, se 05
pedidos e as ameaças ficam sem effeito e continuando o innocente em peri-
go, ninguém ousaria censurar um medico que fosse procurar a autoridade
judiciaria, para a avisar, sem outra indicação, que andava caminho criado.
Ainda assim, este passo poderia, não sem razão, ser considerado como uma
denuncia indirecta tornada unicamente desculpada pela gravidade das cir-
cuaistaucias: mas, ao menos, não seria tuna violação aberta e premeditada
da lei."

Gerardo fechou o livro, levantou-se e passeou por longo tenipo.
— Pois bem, sim. disse elle, irei procurar o sr. Laugier e despertar aí

suas desconfianças, dizendo-lhe nue anda caminho errado. Xão ultrapasso
o meu direito. E fico ainda assim fiel ao meu dever.

Uma vez tomada esta resolução, tratou logo de a pôr em execução.
O sr. Laugier aclnva-se no seu gabinete; O doutor mandou-lhe o sen

cartão «le visita.
Mandaraihi-b enirar logo.
O juiz indicou-lhe uma cadeira e olhou para elle com orhar curioso.

SAO DEITAR... H
1 TOMAE UM CALIX DE§

i Guaranesia

AM-GA-SE 
á rua T). Maria Auge-

lica, boas casas a 80$, 60$, um
armazém por 100$, com moradia para
•iamilia: traia-.-c uo n. 9,.casa \II.
(Gávea).  (M7.1 G) J

A1.UGA-S15 
á rua General Severia-

110 n. 100, boas casas, com dois
quarlos. duas salas, grande quintal,
011$; informa-so na mesma rua, 108.

(1.171 G) J

i T.UGAM-SK quartos c salas, para
Adois c tres rapazes, 011 casal, to-
dos pintado, c forrados de novo, luz
electrica, tclephone, á 1 mia do l;la-
meiigo n. 10;. (1300 (O J

* I.UGA-SR um bom commodo, cm
Acasa dc familia; na rua Christovão
Colombo 1.16, sobrado, antiga, Dois de
Dezembro, com direito á cozinha.

(.20G7 G) J

AI.UGA-SI5, 
por 220$ mensaes c ta-

xa.ii casa nova» tle sobrado, á rua
8 de Dezembro n. 81, tendo no pavi-
mento sunerior, 4 bons (niartoá, bom
quarto ilo banho com banheira sorvi-
Oa nor apua quente c fria. lavatorio
e W.-C c no inferior, salas de visi-
Us e Ae jantar, copa, cozinha,despen-
sa, W.-C, e um nuarto; para Infor-
maçôcs. A mpsma rua n no c trata-
se á rua Thcophilo Ottoni it. 4?, sob,

(1018 G) M

A 
I.UGA-SE) por 140$ mensaes n
predio assobradado da rua de San-

ta Clara n,, (i_. Copacabana; tratar
na rua Christovão Colombo n. aa-
íCallctc, das 17 ás '19 horas ou u„
Junta Commercial, com o sr. Maga-
Ihães, das 12 ás 13 horas, u.ijll) .1

AI.UGA-SH 
com 011 sem mobilia,

por contrato «, para familia de
tratamento, o predio da run Vinte
de Novembro n, 81. J,v*inciua; ;i|iar;Linformações com o sr. Caí cio, á ma
Municipal, 34. 06__ II) K

ALUGA-SK 
a excellente casa

ru
...,.,,_  da.
tia Ktrrejinha n, %2 com ,\ quar-

los, luz electrica, tor^o a y,:a, etc.",
as- chaves no armazém ila cst|i*Ína;
lrata-sc á rua da Alfândega 30, 2"'
aniiar: telephone. norte ~%88i.

(1003 II) M
'UJGA-SK o predio da rua Dr.

-iXNasi
nia; as chaves estão no predio jiiiiió
n. si e trata-se na rua Marquez.. (!*.•.
Sautos n. 41, chaltt XIX. Cattete.

(1375 II)

A£lAJCAM-SlS dois (iimrtos, em casa
fami!ia, a ca?al ou a senhora*

de todo respeito; na rua Vinte de
Novembro n. Si, em Ipanema, pruxu
mo aos banhos de mar. (6S0 11) .1

A I.UGA-SE o bom sobrado da rua
^"\-ilo Ypiranga ri; 102, nara
ua família.

petiuc-
(2122 G) J

4 nUGA-SK a casa da rua Barão
i"VCuar..l.ba 145. por 100$, 3 quer-
tos, 2 atlas, logar saudável.

(2146 G) J

A I.UGA-SIJ uma bonita sala de fren-
-Áte, e mais dois aposentos, desde
20$ a 30$; banhos de mar á porta;
rua BüarQtio de Macedo ..2

(2.51 C) J

A/LUGA-Sl? 
uma boa casa, na rua

lAs-umpção _. 64, com quatro
quartos, -no sobrado, um quarto no
andar térreo, sala de visitas, sala dc
jantar, banheiro despensa boa cozinha
quintal o jardim na frente.

(.1963 G) M

A I.UGAM-SG, bons aposentos, com
Xloii sem mobília e Densão cm casa
die familií.: rua Corrêa Dutra 146.

(1t.11 G) T

AT,1.0.VS'IC 
a casa <Te sobrado, .com

ex^ellentei comniodos, A rua das
ff.nra'..eiras n. 451, Chaves no 37

(20J2 G)

ALUGA-SI5 
um confortável predio

recentemente acabado, rara fami-
lia dc tratamento o contendo optimas
cçcommodaçüiis, as quaes sãn s,i!a do
visitas, salas do jantar e do espero,
l»anhcirò, despensa, quarto para as
empregada*, cozinha e copa, cinco
quarlos c uma sala de banhos, bem
mobilada, peito dos banhos de mar;
na rua dc Santa Clara n. it., Copa.
«abana. (1637 11) .1

A'LUCA-SI*. o magnífico predio, pro*
iriprio para familia, com seis quar-
tos, duas salas, grande terreno, ru»
de S, Vicente 11. 57; trala-se uo 191,
com os srs. A. Tinto O Irmão, te-
lephone 1014, sul, tem electricidade.¦Bondes á porta, preço 2235000,

(240 II) J
I-

AI.UGA-SI5 
uma casa, com 4 quar-

tos, 2 salas, despensa, copa, bom
quintal e jardim; â rira N. S. Copa-
cnb.ina n. 512 ;trata-$e i mesma rua
n. 587. (2153 II) Jf

A 
l.UGA.SIÍ o predio da rua Co-
mes 'Carneiro^. 54,i-Ipanema; as

chaves na padaria «próxima c tratar
no Banco Nacional Brasileiro, út! x
linras da tarde. (1944 11) J

A1.UGA-SP5 
em Copacabana, uma ca-

sa, á rua Quatro _e Setembro 38.
lAIuguel, mo$; as chaves com o vigia.

(2023 II) lt

-5S AT.UGA-SR o magnifico predio no-
'*!,• xXvo da rua Barata Ribeiro n. _;,.$,

¦**¦ : Pni.ni*;ilin*i.n. rrm. riItflC lin»**. cnlrta r»in_

AI.UGA-SI5 
uma , esplendida sala,

cm casa dc família de fratamcnto,
próximo aoi banhos de mir; na rua
Christovão Colombo, 22, (2071 G) J

fPnTSrMOIA «Hrl.|a.so ií caixa do Correiorui •cwrm-fiw 1917 — Ri0 (le jaMCllr0 —
Envianilo o nome, residência e o sello para resposta.—
OURA RÀjMPA B GAKAXTIDA — filtATIS.

Copacabana, com duasi boas salas, ein-
co grandes quartos, jardim, quintal»
banheiro com aquecedor e luz electri-
ca; as chaves estão no armazem da
mesma rua n. 2.3 e trata-sc na rua
lio Rosário n. 131, loja. (t_8;H) R

A 
I.UGA-SE a boa casa da tua Pi-
nheiro Guimarães n. 3-1, com duas

salas, tres bons quartos e quarto dc
banho, com banheira e chuveiro, ro-
gão a gaz, illuminação a gaz c electri-
cidade. Grande quintal, com tanque,.
Chaves ipor favor na venda da esqui-
na da rira Real Grandeza. (18C0 _)J

ciiriis
PARA SENHORAS

E SENHORITAS
maior sortimento

Só na cnsa

AU IMOAZIH DES MOOES
Kua üoiualves Dias, ÜO A

TELEPHONE í.832

i I,UCA-5K confortável casa com
xüLscte dormiiorios, dvas :-alas, mais
dependências, bom quintal, bondes á
poria: na rua General Polydoro, 310,
Botafogo. (8;4 G) S

A LUGAM-SE as lindas casas
¦Q da rna. D. Mavcinna 87
(230$), c 93 (230$).

(R 1048)
A LUGA-SE um quarto; oreco bara-

Ji-to nos fundos da loja de Barbeiro,
a rua do Cattete ?o; trala-sc na mcs-
ma loja. (15.67 G) J

ALUGA-SE. 
em casa dc familia dc

todo tratamento, uma sala de
frente e um quarto. írcçcos c claros;
nta S. Clemente 150. (14.! G) S

AI.UG.VSK 
por 162$ a casa da rua

Dezenove dc fevereiro 155; tra-
ta-M) na rua dc S. Pedro n. 63. As
chaves estão na venda da esquina da
rua Voiuntarios da Pátria. (i_6rtG)J

\ J,UGA-SK .-. bca casa da ladeira
___do Abcurra 130, Águas Férreas,
lor I4J$, com Jardim, água nascente
4- pomar; a chave está com_ o vigia

ALUGAM-SE a 110S os boas casas
jTida rua General Polyilnro 166 c
17-. cn:u bc^as accommodações e (.ran-
de quintal, (1614 G) R

A LUGA-SK, .1 casal sem filhos ou
-ti.cavalheiros dc nosíção. o lindo so-
brado 'da rua Salvador Cerca n. 130
(í.emc); trata-se no mesmo ou tcle-
nli.no soKt, norte (2124 II. T

Saude, Praia Formosa .
e Mangue

A LUOA-SE por 66$ mensaes a ca-
.rtsa da rua da Gamboa n. .84, com
bons commodos 'para pequena famiüa.

(1S06 I) R

ALUGA-SE 
por 202$, o predio «Ia

nfa Bencdicto Hinpolyto n. 21»,
com duas sa'as, tres quartos, paleta•para engomnia*". desr*cnsa, cozinha
toda ladrilhada. com fogão a faz, ba-
nlieira, área, quintal com tanque pira
lavar roupa, com boa instalfeção ele-
ctriea, pintada e forrada <le novo.

(18SI I) J

A LUGAM-SE casinhas n a
¦iVAvcnida, da Gloiin, rua do
Ciittele 123. As chaves na cn-
sa 15. Trata-se com Paulo
Passos & Comp., rua Santa
Luzia n. 202. G

AI„l*GA-SK 
um quarto bem mol.:-

lado, _ limpo e arejado, em casa

sa em «br»», t» hdo. (íojjG.R Férrea»
de família, com oy sem pensão; na
rua Senador Octaviano o. 320, Ag-tas

(J«5 G) J

A LUGA-Srí para negocio, a boa loh
An. 201, da rua de Sanlo Christo
dos Milagres, já com armações c có*
pa para «m bom botequim o;i ten-
dinha. Trata-se á rua de S. Pedro
n. 2-I6. (r,46 I) 1.

A LUGA-SK para negocio n pre-lío
Xi-da rna Visconde dc Itauna 147,
com immenso terreno nos fundos, on*
de pude .cr montada uma grande fa*
bríc.i ou um elegante cinema, poli
o ponto é do primeira ordem; 6 me»
mo ra pra;a Onzo da Junho.

(6.17 I) a

A LTJGAM-S1. commodos n»
^¦ladeira do Barroso 2, port»
da rim liarão de 8. Felix. I
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FILTRO
FIEL
Approvado e recommen-
dado pela Exma, Dire-
ctorla de Saude Publica.
A' venda nas mais impor*

tnntes casas do louças o
ferragens, especialmente:'
CASA VIANNA — Ouvidor 50

— Teiephone 1268.
CASA LIMO-ES — Avenida

Rio Branco 120.
AGOSTINHO FERREIRA & IR-

MAO—1" dc Março 19, T. 17
ALUERTO DE ALMEIDA «1
C, — Avenida Rio llranco Cp.
J. F1CRRER & C. — Rua da

Quitanda 48.

Rua

ALUGA-SE, 
por i.'_$, a boa casa

da travessa Derby-Club n. 23, ca-
sa II. . .wa." dois quartos duas salas,
coiiiilft, quintal, etc.; as chaves estão,
por favor, 110 11 I, c trata-se na rua
Buenos Aires 11. .50.  (1253 L)J

ALUGA-SE 
a casa nova da rua

Esperança n. 6, com quatro quar-
tos, duas salas, banheira, chuveiro,
água quente, varanda ao lado, porão
habitavel, .preço mensal 162$; trata-se
ira rua Abilio 11. 69, S. Januário.

(1331 W J

,^i.tTTTTIttT»TIimTTTTTTVIl.lT7tIi*a*Íllg

,4 LUCVSE a casa, recentemente
-L-i.constrt.ida, com altos c baixos, da
rua S. Luiz Gonzaga 404; ver, na
mesma; tratar. Ouvidor 134. das 3
ia 4. U69 L) R

A LUGAM-SE as casas da rua
-tVU. Maria 71 (Aldeia Cara-
pista.., transversal â rua Pe-
reira Nunes, novas, com dois
quartos, 2 salas, cozinha, Im-
nheiro e tanque do lavagem,;
todos os commodos illuminu-
dos ú luz electrica. As chaves
no local. Trata-se na rua Cou-
çnlves Dias 31, próximo tia ei-
dade, - u poucos passos dos
bondes do Aldeia Campista,

RICARDO AUGUSTO MATO cujn passagem em «luas se-
Rua dos .Andradas 79. cções ó do 200 rs. Alugueis

OOIjS c 100$.

CHEGOU NOVO CARREGAMENTO DE

LATAS mm
1

BARBOSA & MELLO
do llospicio 154.

A. LIMA & C. — Rua do Ou-
vidor 7a.

CASA FIE-, — Rua 24 dc Maio
n. 162 — Teleph. V. 41.

Para venda a prestações :
J. FI.RREK & O.

Rua da Quitanda 48, Telc-
plionn 1026, N., ou na fa-
lírica: — .1. ». NUNES
Rua 24 de Maio n. 102

CASA FIEL
Teiephone, Villa, 41

Remetia-se para qualquer ponto
do llra.il devidamente embalado,
rerrítrud-o a Írapur.ãnci(i «m
VAt B POSTAL.

Pedidos á J. R. NUNES
l II,UGA1--9E por 172$ os pre-

J-idios ns, .',ó c 52 da rua Consclliei-.
,1. Pereira Franco, ." c 2o andares,
.•ecentetiicatc pintados c forrados, illu-
ji.in.idos a luz elccirica, com quatro
S.i.i.s quartos, duas salas e dependeu-
<;,.=; ns chaves estão no 11. 50 c
«rala-so iu rua da Alfândega 11. 8ti,
sobrado, ________J_L_

i LUGAM-SE por prc.os baratos,
X.-.boas ca.-as com dois quartos,,duas
i-ilas e bolii Quintal. Informa-se a tua
..'ardosa Marinho .1. 7. escriptorio,
.'raio formosa. (1993 1) I

\LUC.AM-SE 
unia sah c um quar-

tu de ft.iiie, por 50$; ua r.u.-i do
3'ropòslto 11. 60. O1063 1) J

ALUGA-SE, 
com on sen. contrato,

o prcGÍo da rua Conde dc l.ohi-
fim 791. com 5 quartos norão. bom,
chaves .10 açougue; Irala-se a "ia
Moura Hrilo 19. 1231 K)

\LUCA-SE 
o n. 10 da ma Vol-

IK-.rat._i perto do largo da Segun-
viii-Foira; trata-so no a.,; ..roço 140$.

(.S72 K.) J

ALUGAM-SE 
os

mente

ICaiumby, Estado
e Rio Comprido

'ALUGA-SE uma casinha com sala,
jVdois quartos e cozinha,
quintal; ua run liaram' n

tem bom
373, fun-

(IS78 J> J

prédios recruto-
construídos da rua Pi.ali-

ny 57 o 59 (Conde Bomfim); chaves
nos mesmos c tratar á rua Campo
Alegre 43- »w»' K> K

LUCA-SE uma boa caía. na rua
ü.nu-ai Roca 112; as chaves estão

na mesma, rua 147, armazém, i.'.83r-)J

A L('GAM-SE os prédios icr.<-i.te.-
—'aVniciito construídos,, da rua Pirati-
i.y (Condo
nos mesmos,
Alegre 43-

do Hoinfim); as chaves,
tratar, á rua Campo

( 160. K) R

AJ,UGA-S1. 
a casa da rua Uruguay

II. 92, com todas as ccuiiiiinclida-
des para regular família, jardim e
quintal; trata-se na rua Scto do Sc-
lembro 11. 40, T, 28.S C,

(1968 K) M

ALUGA.SE. 
barato, o predio novo,

eom 3 quartos, 2 salas, gaz, luz,
terreno, bom logar e qne náo enchi*;
rua D. Romana 6, depois do J- Zoo-
lógico. (1639 L) J

AI,UGA-_yi 
por 170$. o predio da

rua Maior 'Ávila n. 53, com 3 |
quarto., duas grandes salas cozinha,
banheiro, quintal e mais dependências;
t:ata-se na travessa Victorio Emanuel
... 2, onde estão as chaves (i_-iI,)R

LUGAM-SE a sobrados; um. 3

quartos, 2 salas, por .40$: grandes ler-
raços. agu.i quanto e fria e todo confor-
to; rna Barão Mesquita 738 e 740;
bonde á porta, (731 L n

I' 
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I HOLMBERG, BECH ft I?
ALUGA-SE, 

oor 70$. uma casa,
com 2 quartos, 2 salas, etc; ver

c tratar, á rua Possolo 66 (tsijoL.R~Tl.ÚGAM-Slã~~ã8 
casas nu-

-úmeros II o V, da Villa Mu-
riohc, sita a rua Gcuernl Sil-
va Tellcs 60, liarão dc Mes-
«juitii, com 2 salas, 3 bons
(iiitittos. 2 IV; C cozinha, ba-
nhelra esmaltada e quintal.
As chaves 110 local. Preço
104$ cada uma. (J1916) h

ALUGA-SE 
por i.isíooo mensaes,

grande armazém novo. próprio pa-
ra fabrica, qualquer negocio ou de*
.posilo, com chácara, electricidade; ua
rua S. Luiz Gonzaga n. 132.

(1969 I.) M

AOS RHEUMATICOS
O âr. I\ R. líarreto, conceituado negociante á rua dos Coqueiros,

estava entrevado na cama desde dezembro, com terrível rlieumatisiiio.
A conselho de seu medico, usou o afatnado Rob de Suniiiia Sal-
..ido, do Alfredo de Carvalho, Com tres frascos apenas já tomou
conta do sm negocio, .5, como este caso, conta o Rob dc Sunnna
milhares. A' venda nas boas pharmacias e drogarias. Dcpo-
sltõ, Primeiro do Março <i. 10. Alfredo de Carvalho & C,

A 
LUGAM-SE, a .20$, as casas da
rua Mariz e llarros ns. 471 e

473. com luz clcctiico. 2 quartos, 2
salas cozinha e quintal; as chaves
.istão 11a esquina; trata-se na rua do
Senado (2127 I,) J

$-
A I,U l-AM-SE casas, com dois quar-

_r__.tos, ouas salas, cozinha, quiiual,
ete. por 71S; na avenida dn tua José
Clemente 11. 81 (praia do S. Uirlsto.
vão); trata-se ua rua Senhor dos
Passos 216. (1710 L) J

A LUGA.SE um bom chalct dc-
.flunad-ira, por 50$. com quatro
commodos. cozinha, etc, na rna l uru-
zu' n. 116; chaves na rua Uspcran-
ça, esquina da Tuvuty; trata-se na
rua General Argollo u. 0. S. Clins-
tovão. (2140 L) J
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• LUGA-SE unia cnsa, mira nego-
_d_.oio, com moradia; Maria Luiza 73.

(i3.]o D í

ALUGA-SE. 
a familia dc alto tra-

tamento, a exccllente casa a rua
Bella dc S. foão n. 23, S. Christo-
vãoi muito próxima ao Campo; trata-
se á riu Vasco da Gania ti. 166,

(1336 L) J

l!ii«]í:il»!|«lli!«lSll!l!!«!E»l»II«!llp
yj CHA' DU MINAS I
m (Legitimo Chapéo dc Couro) ¦
¦ Deposito: Rua dos Ourives 54 p
¦;illll!IWII_|i|lli:iMll«l«lll«lllliill!!«MM

ALUGA 
SE a boa casa da rua Dr,

r.roira do Arauip 11. 2.1 (antigo
ponto dos bondes dc S, Januário), com
4 quartos, 2 salas o injis ileDeiiiten-
cias, por 112$; as chaves defronte, ,110
11. 24 c trata.se na riu S. Luiz oGn-
z. ga n. 108.  (1544 _) M

A LUGA-SJ;- unia pequena casa, na
-Cliriia Snnador Nabitco 11. 220; preço
40S000. (1936 L) S

ALUGAM-SEdc 41$
confortável!, casas,

Ci$; trata-se com Al-
berto tioeha, rua Condi -Io Bonicio
502, Jacaiópagui. : (E41 M) R

ALUGA-SE 
cm casa. de

quarto com pensão,
dc tratamento; 11a run•
Cruz 237, Mcyer,

familia um
um casal

Dr. Di.« da
(-oiM)A

ALUG/l-SE 
uma casinha, para pc-

quena familia. tia rua Odincs Ser-
pa u. 1.5. .Piedade; olugúêl .ioÇono.'

(n.o Mj J

ALUGA.SE, 
por 405. a casal sem

filhas, sala, quarto e cozinha, com
electricidade, 4 minutos ilillante; tra-
ta-so á rua da Republica 11. 75; cs-
tação Quintiua Bocayuva. (i_'36M)J

Aíauitario 283; Irata-so na mesma.
(3060 L) J

ALUGA-SE 
o espaçoso predio da

tra¦travessa Soledade ,n. a
110 n. sa, oor obséquio.

irata-se
(180.DR

ALUGA-SE. 
a ncquena família dç

trãtoiRüiito. o Dredio da rua Ceará
n. 26, logar saliilicrrimo. estação de
S. Francisco Xavier, .parte ¦ ..Ua, com
duas salas dois ouartos cozinha ba-
uhei.o c magnífico poião habitavel,
quintal o luz electrica .junto dos hon-
des o trens: está aberto (1507 M)J

A LUGA SE uma cosa, na rua Mi-
X-Lgucl Fernandes 1.04, Mcyer.

(1S-0 M) T

fi
Que estevo atacado por uma

forte, tuberculose c de extrema
gravidade; offerctie-se ipara siídi-
car gratuitamente a todos (pie
soffrcin de cnfeinitdades respira-
torías, assim como tosses, bron-
chites, tosse, convulsa, astliina, tu-
berculose, «nieumonia, ele., uni re-
medio que o curou conipíctanvcn-
te. Esta. indicação para o bem da
Iumian.d_.de, é conseqüência de
um voto. Dirigir-se por carta ao
sr. Eugênio Avellar. Caixa do
Correio, 1682. .

A LUGA
ÍS.UOVO,
l.iachucl'.;
se Vicfjr

SE, por iCo$, o prodio
Francisco Manoel iS, lv.
6 quartos, a salas; trata-
Meirelles 12 (14-6 M)J

ALUGA-SE por 1021(1000 a
•£*.çnsu 11. 14 da rua Boa Vis-
ta. As chaves á run Aicliiiis
Cordeiro 406, padaria. Tra-
ta-se' 1111 Avenida Central 138,
sobrado. (J 1702) M

rpERRIiXO — Vende-se um, á. ma
X Padre líòuia, no Kngciiho Novo,
com 7 metros de frente, por 37
metros do íimdos. prompt_> para
edHiear, por 3:ooo$ooo; trata-se na
rua Dr, Pessoa de Barros n. Cí —
Estacio, (124. N) J

ALUGAM..!',(ji]artps,
:asas novas, com z

üoas -alas, cozinha, ba-
nlicirõ; perto de duas linhas (I. hon-
de; 6oS; .rua Viuva Cláudio iq-A, 10-B.

(-M.-i7_M) I

ALUGA-SE 
.. casa da rua Castro

Alves 11, 31, estação do Mcyer,
com 2 salas, 2 quartos e mais -depen-
dencias; as cliaves estão ua rua Ki-
gueirodo n. 15, omie se traia, Mcyer.

(1647 M) J

A LUGA-SE a easa da rua Borges
jtxMoiUeiru 45. Engenlio de Dcnlro,
com tres quarlus a duas salas; para
vr, das 12 ás 15 horas- trola-so lios-
picio 12?. (J031 M) R

ALUGAM-Slvelectrica, .
casas, com água, luz

 CoiJ o 6;S»..|iara ver -•
tratar, rua Sijlvio 03. estacio de Ola-
ria. (-0.0 M) I

ALUGA-Sli. 
por íSS. 11111 porão,

um quarlo independente; á rua
Dr. Barbosa da Silva 42. E. do Ria-
'.¦huclo. (¦-•<.(_. M) J

A"LUGA"-SE 
'b oredin 11. 57 da rua

Fraucisca Mcyer, no" Engenho ds
Dentro. 1 luiiíutos do bondo da Picç-
da.lc; tr.ita.se na. rua Coronel Borja
Reis 11. ..... (IÓ7.1 M) .1

\r!ÍNDEM-SIi 
casas., por 4i:ooo$,

qife rÇndein io;oüu3 oor íiiino, por
ter o dono de se retirar; pròipisor
Angelt '. orteroíi, rua Márqucz 1'oni-
bal ... (1946 N) b

\7"I';NDE-SE 
por 35:000$ ou aluga-se

por contrato a corifortavel casa da
rua Magahãcs Couro 11.. uo, Mcyer,
Boca do Matto, situada cm centro de
grande terreno, com boa varanda, «o
lado, tendo tres grande, salas, ci-iço
quartos, co;ia com pia do pedra mar.
more e lavatorio, despensa, coziujia
cam grande fogão a gaz. quarto 'para
banho com banheira esmaltada, bidet,
aquecedor e \V. C. No quintal Icm
duis quartos pai\i creados, \V. C. c¦forno para assados. Optbna installa-
ção electrica c gaz. Crandc pomar,
horta e jardim. Tara ver c tratar na
mesma, eom o proprietário, das 10 da
manhã ás 4 da tarde.

VENDE-SEpreço dc oceasião
definitivamente e por

novo q con-
-orlarei predio á rua do Mattoso 97:
para familia de tratamento. Ver o
tratar 110 mesmo, com o proprietário.
42_Q0G$Q0p. (52__*)N) j

Vl-NDK-SE. 
por -motivo do força

maior, por 12 contos, podendo
ainda ser 8 conlos a vista O 4 a pni-
so. 6 oredios, rendendo 300$ uicn-
sues, tm freulo á uma das estações
dos suh.irbtos; trata-se ua rua bachçt
14 aiitlg. Noya do Ouvidor (_030N)_.

TTENDE-SE, por .
\ i.O da rua Cachaiubv,

:ooo$.

OONORRHE'A
lilonorrliagia ou qualquer corrimonto da urothrn, cura radical
em 4 a 8 dias ! 1:0111 » m.iravílliosa itijecçao secc itiva o capsti-
as .01. Quando tudo falhar oste oxtraordinario preparado-
sompro triumpharà. O unico allivio da moojdado I l.xperl-
mentno a verels o offeito assombroso 1 Ndo ha gonorrhea

Marca roei.tada que resista a esta prodigiosa descoberta.
Vcmde.se na Drogaria Graiiado á nua l- Ue Março li • 13 e nas pnnwpaoa pharmacias o dro.

gar ias desta cidade o do todo o Brazll.

MWÊ
AUTOMÓVEL

Vcude-so um nntcriruuo todo
reformado. Ver o tratar na
rua '.Silveira Martins, Giirnge
Ideal, com o sr. Vuleutiin.

(J 2156)
\Tl-.:\l).'•;. Slí uma boa lavoura, cóiü

1 caia; trata-se á rua Marechal Fio-
riauo n i-'j). com d Francisca.

_ <-ü" N,_ji

\ri:Ni.ii-:.sE por 1:800$ o Jr__|_i'.ti.i
travessa Soarei Pereira ... ,11,

Piedade; trata-se na rua Augusto Nu-
nes .|.i, Todos os Santos. (_7.';yN» K
"I7"KX1)1«I-.S1'1 

lotos do tem1-
* nos bem localizados a 100»
em prestações, lucilei.. 1.S.V50
lognr alto, saudiiVèl e «lo mui-
to futuro, eMaçíio do S. Mu-
theus, Linliii Auxiliar, passa-
gem ida u võltíi 3S0 réis, és-'
cri_itoi'io cm frente « estaçílo.

(S 261) >'

casa li.
Mcyer;

bondes á porta, com o salas. 2 quar-
tos, etc, c bom teraeno; podo ser via-
tá: trata-se com J. Pinto, rua «lo «o-
sario .34. loja. (1602 N) J

\rENDt'.'-SE 
um bom terr

S.So j.or 44. cm. frenl.'.
eomterreno,

ao
tão do j&rdiiu- Xouloirtco; rua
condo do Santo Isabel, imito ao
240; trau.se á rua Luiz Horhosa 9Í<;

(1041 li) J

por-
Vis-

11.

FERIDAS cmpi-

gens,
datihros, 

"cczcnias, sardas,
paiuios, coinicliões, etc, des-
appareceui (rapidamente tisan-
do Poinada Luzitana. Caixa
i$ooo. Deposito: Pltariuacia
Tavares. Praça Tirãderitcs
n. 62 (Largo do Rocio.

A 4030

\niNDE-SE 
unia casa, distante cinco

niimlioc da cstaçXo do Riachuclo,
com porão habiiavel c bom pomar; in-
forma-se na rua Sete dc Setembro íio,
com o sr. Dias. (837 N) J

\7'EN'I.U-SE 
um vistoso solido e

confortável predio muito próximo â
estação do Mcyer; oreco 15:000$; tmi-
pias iuioiuiaçües, á rua do llospicio
i_i. loja. (1218 N) R

rua Custãvo Saiu-
2 confortáveis prcdtosí in-

tratos, á rua do llospi-
Figueiredo & C. (21C0N) J

"\rENDEM-S!..
V paio,fo ralações

•io .98.

ALUGA-SE 
o eramle

Símio
 _ predio da rua

Carvalho -li; as cliaves, ua
mesma rua 3S, oor favor: aluguel,
out.j.: trata-se na rua General Cama-
íu 181, com o sr. Custodio Uarros.

(208- M_J

ALUGA-SE 
uma casa na rua Lu-

cinda Iiartiosa 27, com sala, .quar.

TENDE-SE, por ,400$, todo o ma-
\ tcríal de ¦demolição de uma pc-
ue.iu casa, na rua Minas 08, Saiu-

(0O63 N) J
llie.l:

Inaiu.

VF.NDBM-SE 
a 500? bons lotes.de

tcircno, tem água o luz cleclnca,
logar seceo o saudável, coastrncç.io
livre, ão nivelados, nn travessa -Lati-
rinda, <io lado esquerdo do quem cn-
tra, vcndciif-se tambein dois lutes de
frente (lc rua c um de esquina, ua
estação dc Itauius; para tratar na rua
Fagundes Varèlla u6, estação da Pie-
dade. (t954 N)M

VENDE-SE 
por 1:500$ unia casa,

tem terreno de 1-1X55, lodo arho.
risado; tratar até ás 11 horas, na r.ua
Comes Serpa 11. 90. Piedade.

(19S.1 N) R

VENDE-SE 
o oredio novo. do Ça-

tiihih- dos Pilares ... i/l>. cou. o
terreno todo plantado de enxertos no-
vos, cpm 22 metros de freulo por
134 dè fundos; bondes á poria, «lc
Inhaúma. . QS-s N)R

\7'i:N1)!';.S1-: 
barato mu i.rf.li,. novo,

perto da esla.ão • Uo Kiaelmelu. i
rtia i). Clara de Hinos n. ..i tendi
seis srandcá qyart.oa* e mais tres pari
çiiiprcfraUos. (tuatrò sa.ás despensa, c"-
pa c\'j:ilia, baulioíro com auiia iineu»
te c fri.i. crattde teriwttp. tanque, etc;
o pafiaínctiíò poderá ser feito: intK. par-
te c;n prestações'; Iratu-sé no nicüiiiu.

___>____.S.j
"17ENDESK 

o coufortavej pie.ii..
t da rua Visconde dc U*oçài.tit_í

3*1 i estação dc Xodoã
ta-se 110 mesmo.

os SatúoS; tia-
(15a5.Ni;

to e coziiMiÜi por ..85. (2061 M) J

_ LUGA-SE, por 60$. uma pequena
-t-JVcasa, com luz electrica. em centro
de terreno arborizado; rua Miguel A"-'
gelo 468 Mcyer; chaves .... 470.

(2063 M) R

ALUGA-SE. 
ua

ti 
 .... Villa Savnna, Pc-

tropolis doá Pobres, rua V. Nictho-
roy Co, estação Mangcira. casas que
deram 110S a 70. e 6.5S: preço ue
crise; aproveitem <2ooo M) 11

ALUGA-SE 
um grando Dredio, ten-

do • quartos, 4 salas c demais
coiiiiuiuudadcs; Para ver c Iraatr, á rua
Assis Carneiro 11. 16. Padaria Porta
<la Lua, E. Piedade; ulugutl 150$

(_o_6 M)

_Cteix«dta.a «de llnJao
Orãnclci liq tiidaçao

_B.via 7 de Setembro SSOS
41

ALUGA-SE. 
por 70S, .1 casa darua

Arauio Lima 11. 120. ca5., 4. com 2
salas, 2 ouartos c mais d-pciidcncias:
.rata-se ua casa VI, (2037 L) S

VLUGA-SE 
a ea-a da rua bonseca

Lima 11. 55, com trea quartos, duas
e-nlas, despensa, cozinha, quintal, fo-
«.io a gaz o econômico, luz electrica
«•:n todos 03 comniodos e o mais que
li necessário cm uma casa de familia;
í. chave está na villa iunto, casa 6.
Aluguel, .4o$ooi. (.807 J) R

,V LUGA.SE uma casa. nara peque.
_i.Viia. familia. cmii sala quarto, sala
.!.: iiint ir, cozinha, com acua nasceu-
1,', (Icntr. (lo uma chácara ú travessa
.li. Navarro 11. 209: - informações
mesma travessa 11. Si. venda, por fa*
vor. ('4--i Jl S

A LUGAM-SE as casas ns. I c, _I
:_"V,|:i \ illa Maná, sita 4 ru:r (.ou-
,..fv.ii ... -lo-A, com .duas salas, dois
...mi 10.-. área coberta, quintal, instai-
...ção electrica, etc, por -80$ e luxa
; iiiil.nia. Chaves na casa IV.

(.243 J) J

l.l'1'.AMiA'Vs.* ».ii s

,i i.u
i V.c.

-i Lance

dais quartoí, a rua
38; paia ver c

(1604 J) R

uma boa sala de fren-
isal .-em filhos, mobilada
irine dcsciarcni; ua rua
1. 13, sob. (i730j)R

A 
LUGAM-SE dois bons quartos, mo.
bilados c com ueusão, a casaes e

senhores dc tratamento, com todas as
coiumodidndcs; Haddock Loho 13-

(3644 K) J

ALU(..A-SE 
o nredio 11. Bo da rna

Pinto Guedes. Muda da Tijuca,
com 3 quartos, 2 salas, despensa, ba-
nheiro. cie., paz c electricidade; alu-
finei 1600$; chaves em frente, na.qui-
landa. (1S71 L) I

ALUGA.SE, 
por oo$, boa casa. mo-

derna, com quatro quarlos ínfão a
gaz. electricidade, etc; 11a rua l'isPe-
rança 59; cliaves no 53, bondo a- Ja;
nuario. <a_____jt

ALUGA.SE 
uma casa, com 2 quar-

los, 2 salas, iodas as serventias,
liom ardida i rua liarão Coleginc n-
186, Villa Isabel; Irata-se na mesmo
avenida. (s_______

iiiiiBfliiBntwiaianiBiiiBv»
H CHA' DB MIN AH m
p (Legitimo Chapéo de Couro) s
m Deposito: Kua dos Ourives 54f,

ALUGA-SE 
a loja da rua Haddock.

Lobo n. 70; trata-se no .obrado.
(2095 K) M

ALUGA-SE. 
por ioo$,a casa da

iroves.a Carvalho Alvim 33; os
chaves 110 41, 3 quarlos. o salas.

(10S4 K) R

LUCA-SÈTna Villa dn Lourdcs, á
ma Desembargador Izidro 23. uma

boa casa (2103 Jv)M

VISÍVEIS
A todos

os que sof-
f r c 111 de
<1 u a I q ti e r
moléstia cs-

«5. • T' • H": lil S0ciC<1-a"!9. . jí • , *». _. envia-
i.' livra d" qualquer retribuição, o.s meios de curar-sc. EM-
VIE.U PELO CORREIO, cm carta fechada — nome. morada,
sviiiplomas ou manifestações da moléstia ¦— e sello para n rc-
siio-l.i, -..to receberão 1.:. volta; do Correio. Cartas aos INVI-
SlVKlS 

'— 
Caixa do Correio, 1123,

A LUGA-SE o oredio 11. 102 'da rua
ACcncra. Argollo. reformado, porão
habitavel. bonde dc lou rr.: logar ai-
to; preço módico. (1905 L) »l

ALUGA-SE, 
por 170S n sobrado do

rua S. Luiz Gonzaga 66 S*;.GIiri_-
tovão; irala-se na rua da Alíandeça
(2, Peixoto & C. (1916 L) M

ALUGASE, 
oor 130$. a casa .la.rua

Goneral Mçinia Barreto 163.VII;
trata-se na rua du Alfandcea I3-J.«;
xoto ti: ''. (i"5i I__M

A LUGA-SE a casa n. VH da
^VVilla Saus Souci, siln uo
lloulevaid 28 de Setembro
n. 310, com 2 salas, 3 «iuai-
tos, AV. O., cozinha o «íuintal;
is cliaves no local. Kreco rs.
iiasooo. (J íe-iSMj

ALUG.V 
SE. por .30$. a casa (la.rua

Chave', 
' "'

Agua Sulfatada Maravilhosa
O grande preservativo das doenças dos olhos

A' venda em iodas as boas Pliu.ma.las c DroftxSM
MIS2CS GRANADO & CRIO OE JANEIRO

ALUGA-SE, 
por 70$ uma casn no-

vo, com 4 bons coinmodos e quin-
tal. a do's minutos da estação do l',n-
genho Novo; rua Fernandes ri. 18. ca-
sa IV; a cbavo 110 .-o. (194.1 W_i

quar-
 .__  t rua

Teixeira França n. 23. cm Ramos.
(so.o M) JI

ALUGA-SE 
unia casn, com

Io. cala e cozinha; Irata-s.ç

AU.'.. 
v .v. paru nnniena família;

uma l-oa cosa, por preço conunodo,
eom abundância d'aeua na rua da
Liberdade 11 12. em S. Christovão ;
as chaves estão no n. 22 da mesma
rua. onde se trata; bondes dc Jpckey-
Club. ('730 D J

rua &¦ I*Va«çis;çO
3 casas, com 2 e
cózllilia, quintal O
c 75$. (ifnoL)T

ALUGAM. 
SI-

Xavier f...s

.1 LUGA-SE no
i"jV.ila ma S. João .. 39.
Rocha;
aberta.

1.12S.
o .1 3

Ires ouartos.

1 boa casa
estação do
etc: está

(liei M) J

1 onnrlüs.
insl.illaçã-i

boa
2 saius.
for osS

irata-se ".«a
xoto »S:C.

Faria .7. S Christovão
rua da A.iauil.ca 12. Pei-

(1932 L) M

«_ LUGA-SE a casa da rua Senador
if3_Alcm:ar 191; aa chavea estuo ":'

\ic)'iur *;í*i »
Ilonifinl 166, açougue.

(1999 li) R

ALUGA-SE 
o oredio do Campo dc

S. Christovão, 133 i tr-ala-so rua
Escobar 113 armazom. (1982 l,) k

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - panda - 72
— A. 1'IXTO & C. —

AIiU.GAM.SE 
casas, nor Sn$. co.11

jíois (.nonos e duas salas ua ave-
i/i.la S. Christovão 11 C", ponto doj
bondes do 100 réis. (isSo L) I

ALUGÃM-SU hons quintos;
¦*~*iiii rua do Maltoso 100.

(J 1/172) L

.4 LUGA-SE o i° pavimento do pre-
Adio da rua Govaz .6a... próprio para
familia; or, chaves estão nn niçsmo;
estação do Et.pcnlio de Dentro ;
trali-so na rua do S. Pedro ... tilã.
Café Fios da Primavera, ('¦33--l)l

A IiUGA-SE, a casa moderna
¦íl-com 3 pavimentos. com sa-
Ias, 5 quartos, banheiro, ter-
vaco, jardim, dependências,
luz electriia, «te»; na riià Àli-

ÍKiStó* H1620JM
., ¦—.;r - ¦—

li LUGA-SE, boa casa com tres, sa-
jCILhi e tres quartos, ItiSS dretríca
e foip.o a ga'.:, piiuaila - _ forraih do
iinv.i; 1111 rua (lo S. Gabriel 11 69;
Mcyer. _________! _J__iL_.M.Li

A LUGA-SE 15?. 11111 quatto,- á
X-Lrna Prudente de ^lora.-; 11. 119.
cm O. Bocayuva; lriita.se na esquina.

(1616 M) R

. LUCA-SE
.-.VCarn; •, .1

st._i rua n.

, c predio da rua Dr.
1 Paz n 89. com tres
alas, cozinha, despensa.
luicara; irata-.c na mes-

Uio Comprido. 15.10.)»!

_ LUGA-SE ura «uario para um ca.
._T\ s:iI ou n uma senhora só, por 358-
Tom Iodas as c-iiiiriodidadcs, cnsa de
iamiiia modesta e .seria. Travessa da

il.uz, 4, sobrado, Itio Comprido.
(21 si Jl J

A LUCA-SU a uma .
-fVhalhe fora, um quartinho por 18.
.-:n easa do ,11111.r.i.i dõ Var^izo i
IM.itti.s.

senhorn f|Uc Ira-
1 po:

I 'cm filho
o, casa 5. Paula

(196S S) J

\r,tl(.A-SE 
uni cxccllcnlc aposento

ihdcjieildentc, para casal ou cavo-
-licito dc tratamento, com teiephone;
banheira, luz electrica c bondes á por-
ia: na rua do Santa Alexandrina ,12^,
próximo co largo do Rio Comprido.

(1690 J) J

l f.UCA-SE o predio da rua Cam-
-fjLjiòs da 1'ii*; nG; as chaves cucou-
tram-se ua mesma rua n. m.i c tra-
ta-s,- na rua do llospicio 11. 7", ('ira-
tro .N..<;",ií. (1991 Jl R

A LUCAM.SE, rnm pens-o. a faini-
XVü;ís <¦ cavalheiros, limpes c areja-
d.):, puarlos; preço tnodice; rua Haíl-
ilucl; I.obo 06. (:01o K) P

ALUGASE 
o oredio novo, da rua

Piratiuv 11. 44. Condo dc Hoinfim-
com 2 solas, Ires quartos, luz clcclrica
e quiutalf cptá aberto; liala-se na rua
do Rosário 131. leia (10SC K) R

S. Christovão, Andarahy
e Villa Isabel

A l,UC,A-SU o esplendido predio da
X\iua Cen,.-ai Silva Tcllcl n. 2.
•esquina da Üarão de Mesquita, pro-
prio para pequena familia, com todo
o conforto: as chaves junto c Irala-se
na rua Sete, canto do 'Carmo, com
Cafrapaloso. (-14,15 L) S

A LUGAM-SE cxcellentes «n-
-'"a-sas paru pequenus familiiis;
11:1 riiti líella de 8. <Tono Siü).

(J 1J6ÍIJ h

Gonorrhea
20 A.WOS DE TEIlIMPllO ... JIILHAIIES DE CURAS

Injeoniti 1'almeiru. Cura iiif.ill ivel em 6 dias. 1 só vidro cura
«ra todas os pharmacias do IJrasil. Tc,'.: Drogaria Pacheco, Andradas

Vidro 33O0--

ALUGA-SE uma casa (-loja),: coni
-TVduas boas salas, 3 quartos, cozinha,
despensa, banheiro W-Ç. c uma boa
irei'; na rua Jo.hcy.Uub n. 398. hon-
de á porta c muito oerto do irem 0.1
Central; preço 101?: irata-se 11a mes-
ma rua 11. 400, sobrado, caiilo da re-
figueira. (16S7 LI )

ALUGA.SE 
un. bom auarto, cem

luz electrica, uara pessoa so 011 a
casal sem filhos; preço niuito razoável,
rua S- Francisco Xavier 718.,

IA I

ALUGAM-SE 
por li2$i

ei
boas casas

com tres quartos, duas salas, etc.
bonde do S100 S. Luiz Uurao, a.
ruas Móurão do Volte c. Jaiinii_zi; a-
chaves na praia dc S. Chiislovai) ¦!>¦¦

e trata-se «a rua do II
i° andar. -~~

CUClV-SE por 90?

(1714 L) J

A LUGA
XViiiiizem
ia-se na
1" andar.

cnuítio ar*
Christovão

tri-
i-ua lillCIlOS Aires ... 144.

11714 L) J

da praia de
cs chaves no 11. 101

rasa, na
dc Mes-

quita 127; as enaves no -i 1 : trata-se
na rua Buenos Aires 144.,'° and.

(17.4 L) J

A I.UGA-'..-. ,.- „ .
jrJUvcnida Anna. rua i"'!;i;.

cliaves r.o -iN ;

A LUGA-SE o •sns
i"\rua Darão dc M
pietamente novo :as
dn avenida Anna, e
lluchos Aires 141, 1°

¦;oso armarem ua
!Sf|UÍta '.'O. CMll;

ih.ives 1.0 -^v
iratn-sc na rua

and. .'i.!4L).I

VINHO
.odo-phospha.ado

de Wcrncck
Poderoso nicditamonlo no tratamento da

T^iljevcttlose,
13_-veropl^tilo^<?,

IN' e 11 l*£l!s. tlic 11 Í£i

consecutiva st excesso de trabalho
inteltectual, etc.

E' diariumòntc prescriptò pelos Srs. cliuibos nos
càsosdò íiichitismo, lyiiiplmttsmò', aiKinía e

' rtcnaunerameiito ücral dc qualquer oH_.ura; as-'¦ sim nus moléstiasligadus ao crescinieiitodo.iudiviíliio.

ALUGA-SE, 
por 60?. a casa da rua

Malheiis Silva n. 1C9. com 6 firau-
des comniodos, codinha Ianque c mui-
ti. acua; Icm divisões para duas faliu-
lias:' 5 minutos dos bondes do lnhati-
.1111: Icm cio.ii!'-. lorreiio lodo plan-
lado do arvores frutíferas: trata-se lio
Caminho dos Pilare3 n. i5;l> oit rua
du Mon*.* Alcsro 11.1. com o «roaric-
lario. _f-.-iL._L_

ALUGA-SE 
uni ocoucno sitio, 110

liealeneo. 15 minutas da estajao;
iniiiima-s': lia rua Azevedo Coulinho
31. Campanha c trata-se níi tua ihto.
oídio Oiloni 147. (2104 M) M

ALUGA.SE a casa
-fj-cucira. estação do
_Yl$Ü.tO'a

ii da rua Fi-
Rochai preso.

(1996 M) R

ALUGA-SE. 
por 71?.

li. d. Santa Sruz 11 ;'3.o,

VENDE-SE 
uma fazenda com

inilhü.. dc metros quadrados,
100 réis o metro auadrado I.oaa
matt.s virRcus para tirar dórmentes,
para taboas lenha o carvão, água
nascente ei banhada nor un. rio1 pas-
saltem «o ida e volta de i* classe,
S500 ,c $300 de a»; servida por 3 cs-
trada.-. dc ferro, porto da estrada dc
Antônio Reis. do Rio a Petropoiis;
veude-se Ioda ou em lotes do .2x50.
por 65$ cada lote; trata-se com Qiu-
rino, Prolnlia 7; telcplione norto 408S.

(1149 N) J

GRAVIDEZ Evi-
Ia-se
tisan-

do as velas açtiseptieas. São
inoííensivaLi, commodas e de ef-
feito seguro .Caixa com 25 ve-
Ias 5$ooo. Pelo Correio mai. 600
réis. Depositário: praça 

'firaden-

tos n. 62, pharmacia Tavares.
dso-i)

V'EI>biii
NUE-SE, a rua N. S., Copoca-

(tráiulo familia; informa-se e trata-se
rua Hospício 1.9S, Eigueiredo & (.,

(2161 N) J

VENDEM-SE 
os melhores lerrcnoo

da rua liarão do üoiu Retiro, es-
quina do rua, Araújo Leitão. Preços
iiaraliíi-iu.os, á vista eu a prcsUíOs*.
._cillt3.se a .oi.tr'U'.'..o. Tratai eiiu
o proprietário Atiuibal Bomfim. rua
da Alfândega 48, i" andar, das o i|-
sis 3 1I2. Ila no terreno pessoa cn-
«arrcirada dc dar iníoniiaçõcs o dc
«lòstral-o. :'6t-|N) .1

\rEXDEM-SE na "Villa Pairo..
V nn" cxcellentes lotes do ter-

renos cm pequenas prestações
do 59 em deante. Os srs. pie-
tendentes poderão tomar os
trens da Linha Auxiliar do
Hio «VOuro o procurar cm
frente á estação da 1'uviiua o
escriptorio da Companhia l'rc-
dial. Prospectos e plantas são
distribuídos na rua du Allan-
dega n. 28. N

VENDE-SE 
uma casa na estação

dc Ramos, com dois quartos, duas
salas e cozinho, agua, privada c quin-
tal; trata-so ua rua Teixeira «anca
11, 23, estação deitamos, '" rança

(¦1948M) M

VENDE-SE 
uma boa pharmacia.cm

uni dos niolhores pontos da cida-
dc, tendi casa para 'familia: trata-se
Carioca 66, sob., com Chaves.

(2091 M J

hie.DE.-Slv uma boa casa tirando,
com tres quartos, duas salns grau-

des, tanque, cozinha, latrina, bom ter-
reno o cucado, muro o gradil na
freto o casa ó de systlicina moderno,
11 uma outra nos fundos com uma sa-
Ia, Brando c dois quartos c cozinha,
.preço das duas 8:500$, sendo sciara-
das, a vista -o fará n preço, a meio
minuto da estação dc Ramos o trata-se
110 Café S. Jorge, cm frente n es-
tação. (2094 N) J

YnKXDlv-M.. o nredío da rua 9 de
>' Fevereiro u. 6B, Copacabana.

próximo aos banhos de mar; trata*
se na Avenida Cies do Porto Soo.

(1:63 N) J

ENPE SE lioic. 5 horas da

\riíNDE-SE uma gralmle situação
1 com muitos arvoredos frutíferos.

Casa dc boa construcção. Distante da
V lárd'." cm' leilão.' o 

"ii.__ni.i-ii 
pre- i estacio de;-, minutos. Ver c tratar" " 'do 

ri. 67 (Cidade . morro de S. ISento n. 52 (Rangi

prelio da
 __ „. . com 2

([iiirl-.s, 2 s.iii'3. cozinho. do-P.nsa. ba-
nheiro luz electrica, hon. quintal ççr-
cado (obnde do (Inscadura. dooeM)!.
"a""lUGA-S1-| 

o predio da rua fraii- |
_l\.cíí-:i) Maiiocl 11 30 com lies quar.
los, 

'duis 
salas, cozinha: 

', banheiro. |
.luiiilal. electricidade; as .cli.vc. rslao j
á rua 24 dc Maio ti. 226 (lv. Kia-
chiiclo). (IO" Ml _ '

(lio Ja rua S. Leopoldo ... .
Naval, nem reserva do preço, nolo . com o próprio dono
leilo-iro EIviro Caldas. (2007 N.K ' do Souza.

. . angu'),
.Manoel -Moreira

(1970 N) J

» LUGA-SE uma casa. nor C6_. 0.11
ü.vcridc-so our 3:;uoS lendo òois
fli.artós', duas salas cozinha, salcl..,
eiaiije ü.ilital., acua. tiiuniic. rcíor-
mad.-i du novo, desviada 1 niitiulos .tia
estação Oulitllnó Bocayuva: lr.ila.se

ile Cascadura 11. 13 U97-sM)J41a rua

M a casa da rua Rufino•LUGA.SIv .. ....
le Almeida 11. 56; as clravcs

ALUGÁM-Sli o .nredio .{. 1? 
ç:.oAsohrado 11. si da ma dp Muico,

toií coinnvoilosc il!un.i.riç:,oele.'
ccç-.itcmciite construído; 0.11-

para tratar, rua lisco-j
S. Chrisiovãb. t-t..--l.) .'.

com
Ltrica.-
miei inodcco;
bar i!

4 t.UC.AM*SE. n
iVas.obriulr.-ilos n
•Ia rira Uinbclma
..ac-Jc-s o limpos
,al, luz electrica.

80$
. V

ou predio.1»
VII c 1." ,
Cancèlla;. V

coaiiitonos.
(1107 1.) R

AI.UGA-SE, 
por 3-0?. o prédio u.

391 tia rua de S. Francisco Xa-
víerj cíi.á aberto: trata-sç na pliar-
macia Orlando liauícJ, pvenida KSo
Branco 11. 140, ((7-'S >,l) .1

54 c irata-se ua rua da Quitanda, i39-
(2115 ) M

A LUGA-SE. uor SoS em frente á
_fV_._sla.ao de Boinsiicccsso listrada
da Pculiiv 731', uma casa nova. com 5
bons comnioJos, aBua e luz electrica.

(1S0S II) R

ALUGA Slv,.por. CoS, cm Inhqunia,
_pertn dos bondes, uma casa, cmn
bons comniodos, anua, luz ò.cclrica.
quii-.tr.l; trula-sc com o sr. Soutos,
innzeiii'; (i8«o M) R

DOENÇAS NERVOSAS - A^THRITISMQ - ARTEBI3 ESCLEHOSE
Tratamento com completo resultado pnlus Cor-

rentes do Alta Ircqucucia o diathermicus, da
ncimisllicnia, nevralgius, prurido, arLhritismo, arterio
csclorosc. Exames pelos r.iios X. Preços módicos.

Consultório do Dr. Renato cie Stmza Lopes,
especialista em doenças nervosas, do apparollio digos-
tivo c da nutric-âo. — RUA S. JOSR' CO, dc 2 ás 4.

"VENDI. 
Slv. i rua Sanla Èhr.is-

>' tina, 2 confortáveis predios;. in-
iriformáções o .ratos, com Eigueiredo
& C„ rui llospicio 198. (2162 N) J

TTIvNDK SE uma linda chácara, com
>' 25111. dc frente por ios m. do

fundos, cnn exccllente cisa dc .mora-
da, .1 quartos. 4 salas e outras accom-
raõdacfieji iiisMliarão electrica, banhos
queiifêT c frios, bonito pomar, daiulo
frente para duas ruas c bonde á por-
ta; á rua Adelaide 11. íoi Boca do
Matta. Mcyer, onde se trata, com n
Droprictario (.071 M) J

.on.tipacuO
Tomo

PEIT011AL MAU1S110
Kua 1 do Setembro, 180

A LUCA-SE a nova casa n. .92. a
Ama Dr. Dias ..Ia Cruz (Mej.r).
com 2 salas. 3 quartos, copa. banhei-
ro dc chuveiro c immersao, cozinha,
quarlo íúra. unri .'rchdós Baz. lu:i
elivirica s fogões. ,1 caz e lenlm, c
arando .'tuihlal; as chaves no n. 13 d.i
rua Magalhães Culo. nrosimo, c
tr:ila-se r.o n. 12 da rua Sachet. sob. 1

AXUGAM-SE casas na Villa Basj R.ande avenida,' tem mais de 100. me-
ÍÍLtos; 2 quartos uma sala; uhiKuel 1 lros de fundos por quasi 20 de fren-
siS; 11a rua D Maria iòi. na Pie- I ._; iuIorinaçSc. na rua do llospicio
dade. (1799 M)R|n, ,j, charutaria. (2102 Nj

mMmmmmm *^smr.t%ma£T *

VENDE-SE 
1:111 bom terreno, ua li

de S. I.copo'<-o, próprio para

A I.UCA.SE. por
xVKstrada de Sai;

LUGA.&E

A LU
Al Ia

LUGAM-SE o; pequenos arniazen-
rua II. de Mesquita t.lò o 1,1.1!

,-,s rliavcs uo XV da avenida Anna e
i-aia-sc na rua Buenos Aires. 144, 1''
andar. dri-l L) J

A LUGA-í
AClirlstov
11. 16: c trata-s
cio 11. i-lt. _ 5"

casa d.t praia cie >¦'¦''
163; a chave 110

rii.ado llospi:
(1714 1-1 M

AIUGAM-SE 
comniodos. a 205 e

V,S l-_nitos o nit.it.. oteia.!os..iia
r„a.rCon,.-cl Cabrita ,7 «.J.»»^

A 
.LUGAM-SE duas pequeninas ca.
ws, i rua J-»5'i Ucwiardino 5-, Oi*

litiíiliy. (-077 )) J

1 A LUCArSE n familia a boa caia 30
XJ-da rua Contra-Aliniraiitc Doptista
nas Netes, antiga rua da Ltiz.proxi-
010 i't avenida Itio Comprido. ((..|-.)R

A LUGAM-SE uma sala c um quar-
__T_to, cn. cas:. de pequena familia,
a uni casal sem filhos; rua dos Co-
oueir.. 3Ç. (:6SÚ J) M

HAOOOOH LOBO E TIJUCA
LUGA-SE predio da rua liarão

A LUGA-SE
«CA-dc trotame

11.
jCxda Aniazoriai n. 162; trata-
tu.i liarão dc Xfcfquita n. S49. está
rdierto (!,[.i S ás 10, c está forrada
•it novo. (14.11 K) S

vende-se a famiia
nento o predio de dois

Daviiuciilo., cm centro do grande ter-
reno, ajardinado c arborisado, co:n
<:ilr.,da e garage para automóvel; tia-
m-.e 111 ii:csini', á rua I.iciiruss.
a:. 71, Muda da Tijuca, das 11 (13
17 horas. 0576 K) .1

casa na 15. Nova
quintal, tanque,

ii.dcpcmlct.tc banheiro, etc: aluguel
no.; as ihavcs com d. Albina uo .67.

(-,n;õ 1^) K

, LUGA-SE uma
í\..'... Tiitica i=o :

ALUGA-SE o
a\l',uÍ:i n. 5-',

casa da ma Cliaves
S. CJiristovíía, por

iSr;: trata-se í:a .nesnra, com o dom>,
a qualquer hora. .íSi.f. L) R

A LVGA3I-SI. cnsiis quasi uo-
-í4- vas n famílias de trata-
mento, tendo quatro quartos,
optima insinuação electrica
com tomada do corernte om
todos o.s compartimontos, lia-
nlicirò com ai.ua «íuèntej dois
fogões ,sendo um u gnz, dois
\V. C, bidet. etc; Avciiida
Pedro Ivo 01; trata-so un
casa ii. 3. Dá-se um mo/ de
bonificação depois do do/.e
mezes de residência.

(J 1267) li

A LUGAM-SE unia sala c duarto dc
_r3_fr'cnt... a um casal san fillios. cn-
irada independente, «a rua Uruguay
n Ac. (MI7 L) R

A LUGA-SE
XXGuimarãcs n.

A LUGA-S-lí o espaçoso o con-
-t^-fortnvcl predio Ua run Sto.
Henriquo US, próximo á , _
praça Sitons rena. Aclin-sc
aberto todus us miinhãs

casa da rua Costa
39. Retiro da Amo*

rica S. Christovão, -bondes de São
Januário; as chaves estão em frente,
no armazém do sr. Brand.o; aluguel
noSooo ,(?.í'0 L) I

di' Villa Mi-
mi, u rua Barroso ii. 67 Cojiaca-

liana, com hoai accominodaçOes para
família regular; as chaves eslão nn 11.
7.. c trata-so Ita rua da Alfândega
i'22; alueucl 110S. (99? L) .'

ALUGA-SE 
a cisa

.11

ALUGA-SE 
per ioi$ boa casa a rua

liarão de Mtso-.iil.i ti. 3-171 as clin-
ves 110 127. casa XV, e trata-se na
rua do llospicio n. 144, ¦" andar.

(1714 L) J
"Ã1.UC.A-SE 

ror .20S o, loja 
'do

-TJ-predio d.i rua dc S. Clinstoviio
•1. 5.5, com moradia propria para ta-
milia. As chaves estão nn sobrado c

Grande Manuf-ictura I —
trata-se na
na Fiel, á Mia d3 Quitanda 1:6 .1 1 18.

conioriavcl
5J da
ff '«2

ALUGA-SE por 182?
_.Vo bem localimdo predio 11
r-ia Cencr.il Gurjão, illunimado
electrica. com bondes á porta e perto
dos banhos dc mor. tendo quatro quar-
le-, tres salas c dependências; a clia-
ve' r-.t:'i na Edlficadorn, a rua t.e-
neral Gurjão n. 4, onde se trata.

C.-icfil.) M

1S2. tnflfmificoA I.UGA-SE por
Aprcilio da rua lavares Guerra
11. 8
Krtinü<
tal, perio
ve tslã
Gurjão -4.

0:11 quatro 1.011= quarto?, diraS
salas, dependencins c quinr

dos banhos do mar; a cha-
a Ediifcailora.. rei General
onde se trata. (.MorL} .1

A LU<
Üpreii

I.UGA.Slv a casa n. III
..Nogueira «fa Gama, Canct

... ..,.05, duis quartos; tem. .'.cctnciuade
(li 151)7) K as chaves estão no 11. I; liata-se_-.ni

. j rua Senador Alencar 1 "¦'-...„____.-_'
LUGA-SE unia casa ua lv. Nova ¦ ~" "' .. ,-..,,,.„.

ca ivr. quintal, Ianque. ALUGA-SE o pcçdio conrortai..
inde¦¦¦¦¦ cite,'baniièiro, etc, 'Aluguel t-ÍS-da ru,. S Erancisco
40$-' ; cliaves '«11. d. Albina no 167. | acla.se aberto, das

(1193 U.1 l\ 1 tarde,

Ae-r

rua
Lras

. Xi.vier 430;
á3 a horas da

(1598 L) R

LUG.A-SE por 117?. " magnitiço
predio da ladeira S. Januário

ti. n, illurainndos a luz electrica, com
dois 

'bons 
quartos, ditas craml-T- saia5.

e espaçoso quintal; a cliavo esta no
17 e trata-se na rua da Alfândega, 86,
sobrado* (2108 D M

A LUGA Slv. por 160Í. o novo c
i-J.c..ní.irt.ivi-l casa d.i rua Amaral ii.
.,0 (Ambiraby), pro_ria wra pequena
familia d. trata iiuite' :.a chaves com
o cncar.eg.ida d.i avenida 110 ronsn.o
local; tr_ta-se na rua Sachet 11. ia,
sobrado. (s" Li K

A LUGAM-SE. á "ta Ávila n.,
_r_L(Alcgti,i), as o_cc'Icnte5 c.-.ziuh.is

.1 próprias para peoueaa -a-
1 .olteiro; Leal muito saudá

III
Tomo ÊI.IT.OHÀL MA-

151M10
Kua 7 do Setembro Ia»

SUBÚRBIOS

o predio a
ianta Cruz 2610, com

j calas, 2 quartos, cozinha, nuintnl,
iardim â frente, luz electrica, bondes
te Ca&.Mdura á pnrtá e a S minutos

dr, estação da Piedade. (1G93 M)M

A I.UGA.Slv, por 86$; a casa nov.i,
.TXd.i rua Padre Roma n. .1 propria
pr.m pe-i-icua familia dc tratanieuto,
tcu.to 2 'alas. 2-qiiartoS; cozinhai des-
pensa. U_ü ctcctrícn. focão a sa*. etc.;
n IkmuIo Iàxxb e VaKonccHoa passa na
esquina, cm frente á rua Cabuçú;
trat.i.re no local. (.301 M) J

A I.UGA-!
-Tltc. cada
indeutiu.fc. t
da rua da
os Santos»

:!•!, por r;$, ;soparadamen-
um Cos dois pavimentos

:b. do livRienicü sobnxlo
Saudade ri. 87. etu Todos
situado em locar saudável.

com tres quartos, luz electrica; as
chaves ni rua Conselheiro Agostinho
11, 57. (17-6 M) li

casa da rua. Durão
An; 83,' com"iluãs''saias, d.i; ;ív...-.-
io.-. agua, quintal, etc; .

ALUGA.SE.to. a execi:
n. .3S (.staçã
cinco aíinrtqs
Ias. qtíar.i
acua quente

1 família de tratamen-¦ntc casa da rua lflack
ão do Riaelmçlo), com

dormitórios, fjuatro sa-
com banheiro stander,

fria, boa cozinha, ca-

55$oooí
(1468 :a j

pjcudtiío porão com Brande salão para
bilhar, tres quartos oara creados, des-
pensa, saíeta para onconimar, espleu-j
dido quintal arbrjrizado çom arvores
frutíferas, banheiro com chuveiro, etc;
tràta-se r.a rua ^4 dc Maio u. 22^,

(1832 M) R

.'LUC.A-SE próximo á estação a ca-
Am da rua Vinte c Um oc abril
11. 22, com Ires sala;,, tres quartos c
cozinha, jardim, agua, luz. _$.,..,por
.oo$ooo_, ,. _(______. _-__.__. ]

. LUOA-Sli a casinha da rua \ iii-
Ütc e Um ile Abril n. --o çm fren-1
le á cí' v.".i). por 40?. com sala. nuar- •

to, cozinha,, ogua, etc U4_j ..) J

A LUUAM-SE prédios,, de 35$ a
-fi-i.-c?. uo Encantado c na íieia-
ua; para ver c ti..r, r, na rua Assis
Carneiro 139. (i.,;o M) K

A I.UGA-SE o probo 263 d.i
_:VIr.ipc.ial (Mcycrl, forrado e
tado 5 peç:.=. etc; claves r.o
trator, rua. Sete Setembro
.tiraria Universal. ('-

rua
pill-_<;.;
Tiu-

M) R

•Jj LUÇA-SK uma casa oor 41$; tem
xXsaíh.üvárto, cctdnh 1 pia.latriim,tan-
•itir, chuveiro e mtiil.-. acua; para ver
c trAtar, â Estrada de Santa Cruz n.
2143, Pd.ires de Iiil.aii-iia. (i.niM)i!

4 LUGA-SK unia casa, com 2 salas
*t%-3 quartos/ coziitlm. bom quintal e
mais co-.nmodidadcs, uor 76$: na rua
Daiii-l C:i:u*:i") 147 I..n(fei_ho de
Ucdím; chave ;í*.!;.i-sc r.a caia 1 da
:¦-.-''.'. .¦¦ '-.:¦. 1..1. M) T

NICTHEROY
A -LUGAM-SE om Petropoiis, dois

-tipredios mobilados, na aveiildit \ pi-
ranga ns. 509 e 5^3, preco de ocev
s!.':o. o primeiro com. seis quarlos
Rrandes, 1:500$ por seis jriezes, e o
segundo, quatro quartos, por 1:800$,
por um anno; as cliaves por favor
no 59' o trata-se aqui com o proprieta-
rio, tV rua dc Santo lTcnriqüc CS,
pro.si.no à praça Saenz 1'ciia.

___•"¦ _T__1•rVTmm»*LJmilMWMmmm9mmmmmmm*^m\mWmmmmm

Compra e venda de prédios
8 terrenos

A OS CAPITALISTAS — Precisa-
£\. se de um que queira emprestar
*•. a 20:000$ a juros razoáveis para
compra de uma casa para residência
de um cavalheiro qne dá de s: pro-
va dc honestidade. O pagamento do
capital e j ti Vos será feito cm r-rcüa-
cü s dc 400*000 mensaes. Cartas a
Cavalheiro, na caixa deste jornal.

(4361 K) J

ptOMPRA-SE um predio que tenha
\J quatro quarlo?. duas salas, e ou-
iras dependências, nas immediacõea
de S. Francisco Xavier para paixo,
de 1(^:000$ a 20:000?; não se accei*
iam intermediários; 1 jo_ Alfândega,
2 ás 6, 1" andar. (1903 XI S

/"ÍASA — Comprasse uma para pe-
V; quena família, dc 5 a .6 contos,
«endo metade ú vista e resto cm-
prestações. Oíiertas, avenida R:o
UrancO i-'9, C;.!_ S. P.mlo, cem Al-
dedo. (2117 NJ M

.nOMPKASE um predio nos im-
V.-' mediações da Lapa, alé 25:000$;
trauvsc na rua do Ouvidor n, 141,
das :o ao meio dia; negocio d''rec.a.

(1611 N) li

( 1(J.M1'HA-S1-'. um predio solido, cm
\.J centro du terreno, çom ,1 a 4
quartos c mais dependências, c:n lo-
gar não muito distante do ceiitro,
_tii loioocÇ. vista. Offerta3 a J.
A. Ribeiro, h rua Voluntários da
Pátria u. 451. d-t"0 N) .1

@«H PM fiassaifi
,»:í»?

ES .Efã.VBin
O espccialistii Dll.

íien des liosiiitaes 1
com lonci pra-

!. .1
atlia

ie c trat
luz cl:

aluguel mensal, .com
tnita-sc na casa 6.

{...tio L) .1

fLUCA.SE um armazem esnuma
^\.t. Oonas iunto á um cirema, por
160S; rua r.arão Mesquita 642. , _,

(7.1-' L) S

GAHT.0 ; IV.lliT
i.iiuis, gnrauio :t rum, cm curto esimyo

ilo tempo, d ti .IMPOTX.VCIA, quer sejn de fundo syplillltico
•mcdiilnr, «iuor cm conseqüência ú ncitnistlieiiia sexual.

Ti-iitn :i fraqueza gcnital, sob i.i diversas fôrmas clinicas
c.juciiln.ões iiremnturas, perdas seininaes, perdas Ue pliòs-
phntos,'i'i'ostnfoi'i'liê:., efc., como tiimbcm iiiolivitda pela iu-
fcççfiq s',11("'-r"-'l'''';'. -;"'° '''''' l!'" '''' mcdicntiifutos, nem
npplica a massíigem rociai.

Xrntfiíueiito moderno, perteitaincnte ír-.l.•;..;•, ile resul-
Indus seguros o com apparelli ii^etn especiiil.-^-Coiisiiltas ú
nm l ri.ituii.iinii 13, sobrado, tias - ]. ás 5 In,pus. (SKiriS

mca
111 c-

OREDIOS — Compram-se
JL que prcoisejtt de conceitos:
nos nos subúrbios, na rua Dr,
drigo dos Santos it. 76, das 10 .
e das 17 f.s 19 horas. (i_a::\)h

(-_, [TIO — Vendi
i_3 mas plantações,
verduras: informai;
E.mç£o 11. }, com
Campo Grande —
Gomes.

\'("IvXI)lv-Slv a casa da rna Ferreira
\ .:\'ohre ... 47, estação do liliRCnhq

Novo, com bons commodos e muito
terreno, a dois minutos do trem c bon*
des á porta, pela rua Archias Cordni-
ro, fundos do terreno. Ver c tratar
in. mesma rua, primeiro portão.

(1940. ,N) M

tTJ.XDEM-SIü om poquoiias
\ prestattões «lo 8$ 0$, 10lj«,

etc, mensaes, magníficos lo-
tes do terrenos mi magnífica
localidade denominada Sapé,
servida pelos trens da Linha
Auxiliar. O escriptorio 6 cm
frente da estação de Sapé.
Ainda existem alguns lotes na
Praça das Pérolas, muitos nus
ruas Opalas, Turquezas o Sa-
plii-tis. Os prospectos com
plantas são «listrihuidos 110 cs-
criptorio da rua da Alfaudcga
n. 28, Companhia Predial. N

'\TlOXl>l.>SB 
uma pequena c«-

V sa com varanda 110 lado em
centro do terreno, com 11111
Iludo jardim ua frente c do»
lados, nicdiudo o terreno 1%
de freute o 01 do fuudoa; tem
muita fartura «Togua n tem
esgoto; o jardim é todo ci<
montado o tem um lindo cn-
ramauchão; preão 8:000*.;
podo ser vista a «íualiiuor
hora ua rua tiuineza 78, Eu-
geulio de Dentro. M

VENOI,'-SE 
uma enoriti. clueaiiá,

com predio novo, cstylo iiiou.nio,
do.3 quarlos, duas salas, cozinha. ,"_t-..
luz o agia, uiuila fruta. ':soo$, treu
minutos da estação c cinco de mxoel-
lentes h.uilips dc mar; ver. á qualquer

.horti, n.1 mesma, com o oiopiio, â
rua Angcica Moita 11. 29. estação dc
Olaria. (Vale o duhio) (1474 N.) .1

VENDE-SE 
um predio novo. 1110-

demo, com varanda au lado, Iiií
clcclriçá clc; rua Minas ... 115, E.
Sampaio; tr.ua.5e uo mesmo

(1813 N) li

\7"ENDE-SE um terreno, em S.i"'V Christovão, pertu do largo da Can-
cclla, com 12X.5. por preço barato;
trata-se com o dono, á rua Chaves
l:aria 52, próximo. (1815 .N) 11

VEND.V-SE 
ou aluga-se o bom pre

dio ila rua Honorio 11. 146, cslaÇiiu
dc Todos os Soutos: nerto tem os
bondes ds 1-2é Boíitfacto o Inhaúma;,
,.s chaves eslão na padaria da esquina;
trata-se í rim Sete dc Sclumbrn «'*,
.6.., sobrado. (17.3 N)M

rna
VENDE-SE 

pcqjiwiii cai».
Barão dc Cotcgipc. om Villa 1»

1«1; infortna-sc « rVala-se á rua do
llospicio tyS; lfiguciredi> & (-!.

(170a N):.M

VENDlv-SE, 
á ruaTlieodorodaSil.

va, liudo prodio moderno; infor-
ma-se c trata-se rua Hospício .98 ;
Eigueiredo a C. (1703 «. M

\f_JNüKM-SK terrenos supe-
V riores do 11x50, cm Vaz

Loho, estrada Marechal Ilau-
gel, perto do Madureira; í
prestações o a vista ; pre
ços no alcance de todos. Trata-
so nos mesmos, rua Professor
Uurluimii.ui 8. Todos o.s dias.

(.1 2075) N

VIv.VÜIv-Slv 
magnífico piano, inteira-

mente novo, preço do oceasião,
...oi; run •Kuplirastn

Jar.ro do Machado;
Corrêa n.

(1.998
-6,

N)S

com
le-

\"/KN'l)lv-SIv unia casa nova.,,
t' dois quartos, '111105 salas c mais ,

pendências, com agua c luz clectru-a;
na rua"'Victoria n. 29,1, 4 minutos dis-
tanto da estoçãp 

' dc Ramos; ."reco
Oc oceasião. U.V. ri) M

TTIvMI-llv-Siv por 6::oo$ -irm:-. casa
I acabada ogorn, de s. s:! çua mo-

drrno, eom duas sa'o*) !_'¦ tid- ". ires
quartos grandes, cozinha, latrina, k.h*
nue chuveiro, varanda ao lad ¦, ;i:trc-
des dobradas, madeira de le: .- de
Rica, terreno cercado a mura de um
lado c fundos, outro lado do sincú
c arame, frente muro e gral:!; veu-
dc-se outra com duas salas, duis quar-
tos, cozinha, tanque, ""latrina, banheiro,
bom terreno cercado a tella, muro e
Rratlil na frente, por 4:700$, do lado
alio, a 4 minutos da estação do Ra-
mos: irata-sc na Padaria Centra.', c:u
frente 11 intstna estação. (hjSsNjU
"\riv.N'Dlv-Slv a casa da rua de Cas-
\ ca.kua n. 87 Ouintiiio Uocayiiva,

com s ouartos. 2 .salas cozi 11 h** W.-
C. banheiro, instaüação clcct'ica c
bom quintal; ver c tratar, na mesma.

(11.18 N) ;

1—
1 ACURA DA SYPHILIS

Adquirida ou hereditária, interçi ou externa em to-
das as mamícitaçòc*: Rbeumititmó, Kczòmas, Ulccras,
Tumores, Ivscrotulas, Dures musculares c ósseas. Do-
res do cabeça iiocturnas, Ulccras do Estômago, etc,
se consegue com 

£_ UKTYXi
roderoso nntlsy.
phiiitico. iílimi-

i.ador das impu-
rezas c micróbios
dc Sangue: Cura
syphilis, tanto cx-
terna (pelle, etc.)
como interna (dos
Pulmões, Coração,
etc.) Peçam prós-
pectos. Vcndc-se
naa boas phãrma?
cias, l^reço. 5$.
Deposito Geral :
Avenida G o m e s
1'rcire, 99, 1\
1:02 C. I

VIvNDE.M-SE 
tres prédios, juntos

ou separados, na principal rua
do3 subúrbios^ bondes c trens, subttr*
biüíl e expressos, á rua Dr. Manoel
Victorino ns. 2^7, -39 ü -4', este
com duas salas, tres quarlo>, saíeta,
luz clcclrica, YV. C, jardim,,'agua
com abundância noa tres, nc troei o di*
rcclo com o propriteario no 241 ou
11. 1S9. (1939 N) R
¦\Ti;NDI-:-.\1-SE, 

cm Nictheroy, ,03V sobrados e armazen?, <V rua Vis-
conde do Uio Branco ns. 3S5 a 393,
e mais dois assobradados na mesma
rua, de ns. „'J5 c 397, onde se acha
o 5S0 batalhão de caçadores, c, como
os terrenos dc marinha fronteiros aos
ipredíos. Traia-se na rua dc S. Pedro

iu. 17 
" '(Xictheròy). (1969 N) J

\Ti;NÜIv-SIv 
por i4:ooe$ o predio -Ja' 

füa da Floresta n. 77, Calumby,
para grande familia, com quinlal c
jardim ua frente, gaz c luz c-Icctrica
c junto vcndc-se tun grande terreno
por íiiooo?, coberto de arvores frtiliíc-
ras, lon_r alto, fresco c saudável, i ro-
prio paia familia estrangeira on quem
tiver gosto ile possuir, uma bonita
chácara, no centro da cidade; n cha-
ve está no n, 75. junio, onde se tia-
ta. Pôde ser metade á vista c outra
a prazo. (1904 *0 M

:e um com aigtt-
bem terreno para
ti-, no larjço da
o sr. Moreira —
Cabuçu' — João

(143= si s

DOS PULMÕES
dura r.tiitilíieniii o

JM.i TO UAI. MA IN IIO
Una 7 do Setembro, 180

"*j"'ívM)'.-'.._tv uma chácara do ver-
V «iuras cm b«is condições; tem

galliuhas' porcos, grande, oombal c
(ltiiis irceue-ias do quitanda, ua
rua c licença; trata-se na mesma cha

o sr

rpERREXOS — A' rua Barão
JL ..Icfir.ii-.a, cm ii.ía.âo,, macaoa-

ini?.?.das de roo a 400 mil réis o ro?-
tr«> dc irente. A* vista eu a presta-
cões. Tratar, liei;:,; Unigaáyana" n,
3. Teleph. 4651, C. (11 N'l J

Ce.-iüa
e \ preço - íuOSüOO.

Manoel
estação

Pires; rua
iie Piedade;
(t02Q N) R

i TflvMHv-SK uma c:is:i. com grande
i > c maciiificõ terreno; para tratar,
I rua 11. -c Po.i.bal n. 20. (.o-oK.K

"STENDE-SE ura linio e 1
V vallo russo queimado,

palnins de altura e 4 'io
edade. Serve para ressoa
Roilu c um bello
dç i-ara raça ti
pa; :tu rua u.

ca-

dura,

eg.ii:
com sete
annos de
de muito

C legitimo cachorro
cr, nuiilo boir. vi-
Pcór. t-:;- Casca-

(1S63 N) J

TTH.VI.UíM-SK cm pequenas
Y prestações, no alcance de

todos, magníficos lotes do ter-
renos 110 magnífico o novo
bairro denominado "Campos
dos Cardosos". listes são os
melhores terrenos o quo são
vendidos 0111 prestn_ões. São
servidos pelos trens da linha
Auxiliai', com ns estações"Cavalcanti" o "Engenheiro
Ij(.'ii1", bondes de Cnsciidura o
Estrada de Ferro Central pela
estação de Cascadura. Escri-
pto>'lo, rua dos Cardosos ..53,
Cascadura. Prospectos com
plantiis na rua da Alfândega
11. SS, Companhia 1'redial. \
"íril-VfJE.M SE c:n prestaç

1 c terrenos, no Realengo
trada Kcal dè

tações casas
:ngo, ua Es-

Santa Cruz; trata-se
com o sr. Marques, na listrada Real
de Santa Cruz n. 165; nnis informa-
ções á rua da Alfândega 11. -3, Com-
panhia P.-ed.al. N

TTENDE-SE uma chie casa nssobra-
> dada com porão habitavel e todos

requisitos da hygiene; terreno cem ar-
vorca frutíferas jarilini. duas entra-
das. çaragL; preço -cie oceasiãt;; na rua
Vaz Je Toledo n, 147. cinco minutos
da estação do E. ííovo; trata-se na
me_a3 (ção B) M

\rE_\'DE-SE 
pequena casa á rua 26

de Maio. Sampaio; informa-se ,5
trata-se á rua -do Hospício 198; l'i-
Btt_i_d_ c (1704 N) M
"\rtvXDE-SE um grande terreno,

T promplo para ser édifjcado, com ;
2_.ni, de largura o no de compnmen*
to, próximo a duas Hnlias dc bonde?,
jara ;i cidade c da estação &• Todos
uí Santos: na run Ze/erina; trata-
6;- com fi proprietário, .1 rua Senador
!_._!,: Ushtíacio u. Si; armazém.

(83? __.___?.
¦ M uma .linda casa..nova,'
para residência particular»

!<i jardim, jiranile pomar e
quinta!; á rua UruKitayj tra-
rua Sotc de Holciiil.ro ... 4».
proprietário. Mcgocio diicto

(iilS X. .1

y i»rf!P"ri
com uni
(.ran-Jc o
ta-sc
com .

\rEM)HM-»E em Vigário fíc-
V rui, E, Ferro licopoldina,

lotc9 do terrenos do 10x50,
10x07, 50 c maiores, n vis-
ta ou cm prestações «ionfortut!
a tabeliã abaixo. Têm liana
do lUo do OlU'0. ciiiinlizad:..
!i5 minutos de viuguiíi, pa---
sngem do ida e volta 50(1 rs.
cm primeira classe, i; MOO rs.
»a segunda:

Signal
150!.
100$

00.S
50$
-IOí.
35$
30!.
25$

Preços
-Í:000S
2:000$
1:500$
1:200$
1:000$

800$
700$
000$
500$
450$
:_50$

Fr.cstá.-c;
75$00O
r,o$oo«»
_e$ooo
8O$0OO
_Í5$ÓOO
-0$00O
17$000
15$00O
12$000

22$5 ll$00O
17$5 0$000'

Xo local so encontra pessoa
cncarregndn de mostrar os
terrenos* e trata-se com o pro-
prietnrio nos dias úteis á rua
S. Januário 80, «Ias 4 ás 8
da noite, o nos doiniii-
gos, dns 8 da manhã á 1 lio-
ra da tarde, em Vigário Ger.nl

(11 1471) N

TTIENDIv-SE a casa da rua A vila
V ... ;S, còm Ires quartos, duas sa-

Ias, c cozinha, banheiro c todos oá
¦ícrtcnccs c mais barracões nos fun-
do?, com I.a.-tanlo terreno, juntos ou
separados; trata-se na mesma. Ilondca
de ..Migria e .ockcy-Club''. (ird.íN.iJ

VI-IXDK-Slv 
11111 prodio' sito ;i rua

Vrancisci Irapi.-.j 11. 11 (Ivnc.in-
tado); 11 chave eslii por favor ha mes-
ma rua n. 13 o trata-so com o sr.
Vianna" na ccrm-pauhia do bondei no
Irajá^  (179- N):--R
¦ÇrivMDIvll.SE sele lotes do terreno,

\ junto.; ou .-eparndos, csttçno l'.:i*
genheirn Neiva. cinco ininuto.i da cs-
tação; informa-se na rua doi Ourives
11. ,; I. (1789 N) 1<

iG contos, fina*
terreno, proxuno

ã praça da Bandeira; trata-se na rua
Uruguayaua ..-\ loja *\c louça.

(1751 _> .f
"TSjTKNDlySlv 

por 15:000$, o 1 redio
' n. ?9 da rua Piraiínga (Conde du

Bomfim); para^ ver e tratar á r;:.i
Ibituruna, ex-Cámpo Aiegr_ ti, 4;..

ÜTENDU-SK o iprcdtò da rua Theo*
» doro d.i Silva n. 534. cdifieadõ

em terreno que ti*dc 9^íí(>' Fúda
ser visto e trata-se na rua Sachet. 34.

(1S59 I.) J

VENUI-jM-Slv 
por

tro casas e um

_tendeii.se
V dio.-,

dois pequenos t»re*
bem localisados, próprios paru

renda, preços cm emita, por motivo
da proprietário precisar vender com
urgência; para informar na rua d'i
Lavradio n. 55. (146^ N) S
"íriiXlHv-rflv 

p.
V 50 d-i rua

por 15:000$ o premo u.
Piratiny (Cuiide Uc

Bomfim); para ver e tratar, á run
Ibitumna (ex-Campo Alenre) n. aj.

(1607 íf)
¦.riCNDIv.M-S:.. 

oor 7'-íooS. .6 boãa
\ casinhas, renda 2.-.0S; no K. Deu-

tro; tratar rua Carmo 66. sala 4, das
5 ás 4 ba, com sr. Affonso,

(i6«3 N) f

.4'^"
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10 /ÜÔHKl-ro DÀ ___ANH£ -^Sabbado- 11 dc Nòv.mI)_o de 1910

Chapéos para Se-
nhoras o Meninas

As nl.imas novidades da
titmÇSo Criações ee^niido o

conecitnado Jornal de
modas

"LA FEMME CHIC»
Fonnns cm Vclludo

ectlnit
In irai c palha dc arroz.
Flores, Fitas, Fantazias

e outros enfeites

lü pra Mo
Presentemente nennnma

outra Casa apresenta
melhor escolha destes arti-
gos, nem offerece melhores

vantagens
do que a popular

Chapelaria Vargas
(20 Rua 7 de Setembro

Telephone, C* 4125
ISst» casa envia portadores

com amostras dos seus
ftrtl.t.0. ás rosi-lenclas dos

lüxiuos. froguezes.
Km suas officinas executa
qualquer encomineniia

le Cba.éos por flgurinoi
concertos o modificações

de fôrmas

POR PRECOSBÃRATISStMOS
"fTJiNDl. Slí «m grande terreno,
\ cum A frentes, á rua Tiruguaj",

para Irtitnr, A rua Sete dc Setembro
I. 40, Irija. Negocio directo. (I349«)J

IvNDl-.M.SK terrenos, cm T). Cia-
ra, fazenda do Canipinho, omle fç

trata (1C88 N) M

\ri'"s']3l'.-8l5 
uma avenida de p ca-

.«ias, construcção inoderna, por 'ti
tintos, ícndciido 720$; tratar, com
Jlliclulsl.:, rua Uruguayaiia 8,

(iC;i«J N) K

TfHNDli-SB um predio, novo, eom
«V gramb terreno, na estação dç -Me.
ritv, por .linooS; tratar,com Mii-liais-
ki.' rua Uruguayana K. (:6.n M h

ItTK.NDF.M-Slí casas, do preço de
V -.'isonS e 3:0011$. a prestações «lo

|o$ e ?o$ resjicclivãment.-, em su-

Íiciior 

terreno, ji eom algumas p.an-
açfics; flitrfRando.se itiiinediatanientc

cliave. na crescente o saliiherruna
l'llla tí.mta Tliercsra, em Uonorio
t'.tirt!cl, l.inlia Auxiliar! trnta-sc aos
Soiiijiiios, com Hciirique Walter 111-
nic-r, e mu «lias iitcií. » rua do lios-
lúcio 109. 1" andar; (i-",'l íyJ

VIÍNDE-Sli 
«ni niagiiifico prcUío.

ile construcção moderna., quasi
rnni-Hii.1.1-, tfala-se ú rua Josc l!«jtij;
faclo li. 45. Nictheroy. (1C01 NjK

íf_NÍ>i;.,S li esplendido lerrono.ica-
\ ilivj trata-se á rua J'isc Boiiifa-

rio n. .j*. Nictlicíoy. (ipo-i ")'-

fTUNDK-S . a casa da ma S. Va-
Vlruthi u. s.li t.rata-£c 11? niMmg

rita n. «T.. <ifiúo íOK

VriíNDK-SH, 
ncRorio urgente, o

I predio assobradado, da rua SaO
Falcntiin n 10, «excellente cninrcgo
l«! capital, piai» i!o 1= .": podo ser
risto klos 10 ás 4 lioras; Irata-se a
rua da Quitanda 11. 120. 2° andar.

(1201 M .1

VENDE-SE 
pelo leiloeiro iglc.ia»

.11 lotc3 de terrenos, na rua «a
Alegria e Avi.Ha, sabbalo 11 do cor.
teme, ás 5 

' lioras. (1174 N)J*

VKNDKM-SE 
klols predies, na Tua

1'rudeiilc de Moraes 63 c feJP"-
irema. (i.i«_fiMJ

VEKDE-S1% 
«ma bqa casa, em São

Cliristrvão; trata-se na nu SC.c
«Te Setembro 135, 1° andat, coni «
proprietário. (i8;i r*) '

V' 
KJíIilí-Sl' iini bom r-redio. acaba-
da dc construir, conJtrucçSo sou-

tia c moderna, tem um liom terreno
i.itu « inuila abundância du anua en-
rimada, distante dois niiimtos da c;tn*
çâo de líamos; tr.ita.se ua rua An-
ilré 1'ini'o 11. 63, preço .11.100$, nao
fui ícilo paia vender. O motiva dn
venda ss dirá <ni pretendente, l.r-
*:cnte. (iW'i M «

VENDA DIVERSAS
TTilíNDlí-Sl'. por 4t, cm qualquer

V pliarinacia <««.i drogaria, um fivs-
ro de ANTIGA!,, do dr. Machado;
¦1 melhor icmcdio dn octunlidiide pa-
ia curar a «.ypliilis e o rlicuiiiatismo.

TtTJiSJJTÍ-Slí um, «piano nuasi novo,* Ue n.eiíi *.rn*í.río, franeca <' sarai..*
lido; na 111:1 Francisca llelisnrbj ti. 1,
iiiti.r.i dos Arcos. i 11.y_ O) S

,\rj'NDIÍM.S .-«tcusilioa dc barbei-1 * ro. in run Josc dc-s Kcis 11. 41,
Oiiiscnlio de licnlic. C1103 O) .1
'"|7>;*>!l)ly.\l-SK, 

i rui Hriililoel; I.o-
i\ bj 11, -i i r, canários dc r-ic-i ír.111-
rcz.i, promptos para reproduc-ão.

i\T I-.ND.-S1-. unia cliarutaria, ou
\ ti-.-isiwsEii-sc 11 contrato; na rua

ile S. Cbrinlovão 11. 2a;; 1r.1la.se na
mesma. (i«J45 P) 1

TlrJ5NI)li.M-Sl'~ naiicllã-i dii pedra,'-"/•mineira, Rrande soniinçntò; preços
mluzidov, á rua V. )<>•> Branco .12.

ti.i',4 OU'

TTKNDliJl-Slí 11111 Kiiardii.loiiça, 6
1 i-.i.lfir;.ii (le |icrdlt:i, n utn:i i:.tau-

tc Ue cniiell..; rtia llenoral Guinara «5í
(.*'• «i.r.Klul (1.131 O) 1
"HTKXDVi-Sl', uma boa mobilia. sala

T Uc Vísiias, (fuast «ova. ioo?; um
loileu.e-eoiitniüUa. de cinellai ;'5$ ;
l-uin, ints.i dt; -•.U-c-ccir;.. 15?; tr.n t;.iar*.
<!a-nrata dc cano!]*., "/o$; r,m etager,
mármore csetiro, espelho l.:?atUê 75?»
c mais ir.cvtis; na rua Mariz ¦.* Har-
• os 354. 117--1 U) Al

\rj'S»l-:.SI-, 
um ifmlo Rsiarda.pratii' dc jicroliü, na côr Uc lanclla, vi-

¦flrus cravadas, ein cslylo motlwno,
)=««?; um buCiet-crcndciico . ,d:i mesma
madeira *.• tauibem com \Urn$ grava-
>los, i-ijÇ; 1 niaticiiuini. 2ot; i .'.'.ar-
-tía-roíipa- 25$: Uois aoaraUores aus-
iriiíeoí, 16$, e uma t-stanté para mu-
sica, com espcllio, 10$; casa Uc fami-
lia, para ver c tratar, á rua .loão Caeta-
•io 11. 26. (1 ;..;i U) M

^^1•;.^*I)^•;-SH 
uma earpinteira Uni-

vcr.ial. com rena fita,'«líiaclreular,
Uipia c iv.ra c motor; run l**rei Ga-
neca 7. (1 -.;;- O) M

VKNDiiSl-; 
uma mobilia dc peroba

Ifiira sala ül* visitas- com 9 'peças,
pre*;.» Sn$; ::a rua Viícoiulc Ue hatma
11. 1,.,", praça Onze Uc JunV.o.

(M7I 0) S

T7iENDJ;.SI5 itm sclim, com -freio
T allemão c cabeçada, mania e uni

par de limeiras, tudo por ,15$; rua
1-ortella .-SC, Madurcira. (1510 0)J
.TfKNüli-Slv um armação de i-anclla

. com S mel.-o? .«.le comiprimento; na
rua Uuonoi Aires n. i;p, loja.
_____-w , ., ..'IZ-iJ-U
ylíSDR.SH 

um automóvel, carga,
em per/cito , estado; na rua de

S. Januário ri. nSo, ( i;6p O) J

VJÍ.NDl. 
SJ.i uni bom botcjnini, li-

vre e desembaraçado; nao paga
aluguel; faz féria de 2:500$ por 11102;
o motivo da venda se dirá na oceasião;
informa ss General Câmara 17;, a
«nialiltier Irará. (1051 O) S

VJÍND1-.M-SE 
dois Rallinhciros o

um n:o£.trnario para ovos, cm per-
feito cstailo; para trator., na travessa
«Io Senado 11. tt. <i!.0 O) "J

VENDI. 
Slí, jior' por 60. tun mane-

rjuim niiloiiialico, com pouco uso;
rua llclla S. João 20, S. Christovão.

(15S- Ü) R

\^I{N'I)I«."SJ5 
uma . vacca, legitima

touriiia. parida ba dias. dando
muito leite, na J**azcuUa do Tíngenho
-Novo, em Dcõdoro; n.'.ra ver v tratar
eom o sr- iíuãrjeiabã» no inesnò local.

(¦ss-' p) .1

\ri\M>l'!-Slv 
-1111 cavallo bom, baio,

para inòiuaria ou carroi Preço,
400$; trala-sc 11a rua I.ciío l.eal. 41.

<i-<>7 O) .1
TriíNIHÍM-SK iclla.i n 80S e 9«.$
\ o milliciro, portacs, janellas, ri-

¦pai-, eaibros e assoalhos, forros t tudo
l)or ({italnucr preço* ipnrn Uesoccupar
logar; na tua i\ n. Si, em frente á
eslação da .cuba. (ir»i O) J
"IT'H.\DI;'-Si; um fõrto piano dc au-

V tor francez, perfeito, modelo «pc-
niicn.o, mas elegante; na praça Tira-
dentei 20. (1961 O) M

V,líNDIÍ-SIÍ, na rua ll«icdi«;to Hy.
pMií*. 311; um jiuno nianola stccli,

novo, em Dcríí.ito cstitdoj o dono ro-
lira-so nara lira. (-'069 0)J

\ri'Npi.-SU 
uma mobilia, para bar-

lioir-í. i»or prevo iuodi>.o; á rua
Anna llarbosa n 23, Meyer.

(2062 O) R
¦fri-sDIt-Sív uma maébina ile escre-

T ver. Undenvnoíl, tin oerfeito esta-
do, por orevo baratiísimo; trata-se á
rua S. IVnlo 13, loia. (.10R4 0)J

YI?NDri-SIv 
«ma cubra dc l.-Üo,

com 2 cri.19 dc um imr; rua l'on-
tç ct.is Siu.r.idcs ii'.«i; trata-se c-.ira
d. lilira, X.agoa KoJriKiics dc Vrcl-
tas. (2024 O) R

\rii-NnKM-SH 
6 cadeiras ia peroba' e nma commoda. íi rua Santa Ale-

xandrina i.io.jtio Compri.lo. (.-oiSOJT

VIJNDEÁt-SR 
filliot.-s do coelhos, dc

raça Japoncza e AnR.lr.l, a j$ o
rasai; á rua D, Amélia 11. 2t, Anda-
raliy Leopoldo. (2021 O) K

VKNDK-SIi 
mu na viijljuà Sl.in-

Uiird,- coiji caisa c ar«'n; rua Real
Grandeza 205. (i?C6 S) M

VIÍ.V1)H*SH 
unia moblia dc sala de

jantar, Ue eaiieUa; com cinco jíe*
ças, baralissimo; na rua Pereira Nu-
nes ii. 10S, Aldeia Caínpista'.

.-:_i U J

\niXDIi-SU 
um terno de í.eglioins' c 9 pintos dò «liiis mez.:?, 4"S: na

travessa l\yics 1'inlo 9, S. Christo-
vão. (1S01 O) K

VENDE-SE 
Mutambt

na. Unica loçSo aro-
matloa que faz renas
oeros eabellos e des-
truir a caspa : na Gar-
raf« Grande, Granado &
Filhos, Her man y e Sa-
lão Elias. Ouvidor 120

T ÜM3

TRASPASSES
DENTISTA, 

— Traip.isi.i-se; um
consultório em boaa condições;

com optima cadeira. (211O l'J S

rpRASl'ASSA-SK um açougue «111
X contrato nlé 1921, por ter o do-

no dc se retirar. IVo.cssor Ângelo
Torteroli; rua Afariiüe* do 1'iimb.il
11. ai. (1947 V) S

fniíÁSPASSÀ-SE um bom deposito
A de oves c ovos; mais informa*
ções, á Avenida Salvador de Si 11.
119, armazém. (1239 -J J

AEXMA. 
Senhora está desgosto*

1 .sa com a sua Tnacliina ? c só ir
ao lelcrüionc C. .ms . chame o Co-
trini, (pie di remédio a tudo; manda-
..'ie logo concertar. Trocam-se usadas
por novas, —ntregam.se Singcr a 10$
por mc-.', livro de carreto. Vendem-
sc usadas a an$, 30$, 50? n!«i soo$,
rira da I.apa 23, 60b. (1O49 S) .1

AJIRK.VDA-Sll 
um sitio com po-mar, distante da cidade 4: mi-

nulo9. Trata-se á praia de S. Chris-
tovilo n. n'r. (1D31-HI S

A 
BOA letra eapliva, prende, at*
trie c «ó di lucro, , Enslná-se

na rira Assembléa, 79, a", desde to$.
Xão i clirso. (4B5 S) 14

A'.CCET|TA*SiH 
rouual pam lavar

« e cngominar; na rua Jknlo. VJs-
boa 11. i.u, casa iS. (19?. S) R

AlOCEITAM-SB 
cnconimendaa dc

1 enxames de fornii|jas-cuyabanas,
pai» extineção da* saíivas. JC infnl-
livel. líscrevcr a A. Souza, rua lia-
rão Bom «ReLiro n. 88 -- Engenho
Novo ou casa "Hortulania"; rai do
Ouvidor n. 77. (2019 S)R

BARRACÃO 
— Aluga-se um barra*

cão, próprio para casal, á rua
D. Cândida u. 35.C, — S. Chiisln-
vão, Barto Vermelho. (J1199 S) M

BIOYCI-ETAS"-«¦*. 
2, inglezas. no-

vas, 3 velocidade., liomem e sc*
nhora, vendem-se por preço módico,
á rua General Roca n. «1 — 1'abr-iea.

(1641 S) J

I>ICVCI.ETAS 
oit tricycles — Não

J mandem concertar, pintar ou re-
montar, sem primeiro ver os preçosdc casa, Urasil, rua do Catletc 105.
Teleph. 173.1; Central, (a.iioS)'R

ÍjOTEQUIM 
cnioa.-cm de café —

> Triwph-ssa-sò cm bna9 condições,
em logar dc tuiuro. Iiiíorma-íc á rua
do Carmo n, 17. (iri_I')J

rj.ICYCI.KTTCS c motocyclctlcs—
.aJ Coni pra m-sc, troctim-sé e concer-
lam*se pelos melhore- ' preços; na
C.-.sa Harle)', ú rua do Cattcte 11.
199. Tcl. Central ÍSSi, (1.15VS) It

CAHyrOM.«.\"I|E| 
samaritana, vence

o Iinpossivcl. contra lacios yãolia argumentos, R, V. do Uruguai.
5J9 — Nictlicroj-. JJa 1 ás O lioras
da tarde. U1S7 Sj I,

CUIAPÊOS 
_ Ensim-sc em 30 li-' -;òes; systoina francez, cm caía c

a -domicilio; ía. c relorma; preçosinoiiicos; rua Frei Caneca 11. 34;.¦ (i=3" S) J

(^OfíSTRUÇÇOES, pei-uenos rejia*
J ro. c piuturnà de prediosí pre-

ços módicos, com o construetor Mi.
chalski; Uniguáj-ana n. S. Telepli.
3336, Cent. (44.19 S) R

(CARTAS 
«lc fianças, para casas,

) niai'3 barato <[iie noutras partes;rua dos Ourives 11. 115, 1" andar.

(CAMISAS 
c ceroulas sob medi.li;

J rua da Carioca n, 32, (5150 S) S

CURAS 
fUiuticas magnéticas a di-s-

tancia, grátis; carlas Psycholo-
gia Caixa po-tal iS--;, (3^1.) S) R

CORTINAS,.- 
tapetes, p'ntiir.1» a

oleo, moveis e de cscriptòriòj
compra e liimbein encaixola para 11111-
dança, J. J. Martins; rua On Alían-
dega 11, 134. (jóao S) S

9mWm à'armacia:ÜP

Rui Visconde io Jtio trance, ;i

Moúlaila eom ot reqtmUot mai* maiétna»,'HítpSà 'de
grande stock áe todot Oi }>rodudm rliii\ikon _ ¦.e pharmaceutieos, rendido» pelo» tireçot da Caia ilaleis

PREÇO FIXO;
O» Sitrt. Médicos c o publico encontrar/Io tinij}utioralorío

inotlclo, pura o aviamento
de rcceituario tom a muximit bi-eridadc c éteriijnilo

Allcndc-se ¦ qualquer hora da noite

CASA MATRIZ: '

Raa Primeiro de Março, 14, ;<f tf 18
RIO DE JANEIRO

IVIM-I51RO 
a prestação mensal,

f sob alugueis de prédios, cm-
lireitü-se na rua Camerino p. 90, dc
1 ús .( lioras. (1106 S) J
rjUAMOIMIOXE Victor 11. s com
vT 90 chapas, vcade-.e por 200?;
para ver c tratar, na rua Gomes Ser-
I» ti; 1, açougue — Jistação da í'ie*
dade. (i;So S) R.

HYP0TI1£CAS 
— Fazem-se de

prédios, tio centro e nos stibtir-
bios, com brevidade; na nu da Oiii*
tanda ii, 7.1, nlfaialaria, com Krcilas,
dc 1 ás 4 horas. (ifiaj S) U

HYPOTHECAS 
— 1'azem-se sem

commissão, na rua Ur. JtoJri*
go dos Santos 11. ;«j, das 10 ás ia
c das 17 ás 19 hora?. (1204 S) R

Corrimentos
Cur-àm-sc cm 3 dias com

InjecçãoMarinho
nua 1 do Setembro, 180

MXllí. 
XIIOMrSON — Kcconci-

liaçCíC- cm.8 dí.is, resporuos, ca-
s.mentos díí.iceis, paz no lar, cie.
ICncarrcga-se d_J jrr.uallics par.\ o in-
lerior. Ucniuiferpçíio no [im, Masi-
ma reserva o _ericdadc. Cònstflta-s
gMtii; rua Maurity n. 73—Mangue.
Ao lado d.i antiga Coin-.. do Caz,

<i3-J SJ'M

14TM1Í. Clara "(.oiiderc -— Manicurà,
XtX pediciiraí ni«sragista diplomada;
ru.i S. Clemente n. 105. Tcl. 1-79,
S'j(. Vuc a domicilio. Só áá eenlio-
ras. (j-4.( S) R

MOVKIS 
—'Deícja- comprar, ven*

úv:t lro.ar_ pu reformar os seus
moveis, oti eòiciiocs, não devo fazer,
sem primeiro ver o r.órtímcnto c os
preços da oolçhoaria do Povo, qtíe c
nos subiirlüos;, a. casa niaii comple-
ta neste gênero o trárante competir
coni ila melhorfcg cara. do centro.

j Kabrica e depósito á rua e.; de Maio
11. 505 — Sampaio. Teleph. Villa n.
Í7S3 — M. Costa é Sá. <I037'S) K

pARTOMANTK c üz qualquer tra-V-7 ballio paia o bem, não usar de
cerimonias cm _ falar no rme (lc_ejnrc-
e trata de feridas clirouieas e outra,
doenças; rua Oliveira 11. 38, fundos
da capella dü Auiparu — Cascadura.

(1146 S) II

CALDO 
de caniia — Veudc.se

uma tiiocndti com todos os per-leirecs; para ver c tratar na Avenida
1'assod 103. (845 S) S

IJIARTõÉS DE VISITAS — Ceií*
T4-/ to SfO. Ourives n. Co  Pape.
lana. Oscar N. Soares. (--i-M S) S

COMPRA-SE qualquer quantidade-de jóias veilias, com ou sem pc-dras de. qualquer valor c cautelas do
Monte de Soccorro; paga-se Irem;
na rua Gonçalves Dias 11. 37. Joalhe-na Valcntim. Telcj.h. 994, Central.

(4137 S) B
ir. ONSULTAS «espiritas — Mme.\J. Marie J.oni-e continua a attén*der os seus clientes, na rua do Mat-
tOSO 1), 33. <l4;i íj) H

CATÁLOGOS! 
de sellos do Brasil,

com iodos os erros e variedades,
preço 1Ç000; Ilospicio 30; I. Costa
Sr l-rlbos. (j-.-r S)S

ff*KASPASSA*SE uni ornia-cm no,
X fiibuibio, ponto do futuro, de*-
pende dc pouco capital, fazendo bom
negocio .0 a dinheiro- serve para
um principiante, casa para familia;
informações á rua João Ricardo, bo-
teniiim c Ibilliarcs, -li. 63, Ri. ,<1«
Janeiro. (1383 *') R

TRAS1'ASSA.„K 
uma boa oarvoa*

tia, ou ndiiiittc-.se um sócio, fa"
bom ncãociòj tem commodos. para
fitmt-ia; paga i-onco alit^Üclj ú rua
Ciencrol Câmara 11. r.)S. (.1537 P) M

rpRASPASSA-Slí um bani acousuê,
X -com commodos para família, Ia*>
7c:uIo bom negocio, tcr.t contrato; in-
fnrma-ãc á rua Goyaz .)¦ 150, Tada-
ria Natal  Encantado. (i._il')J

CüJOI/LETES- 
de Eenhora. sol. mc-J dida .in?, completo, Mme. MarieLemos, rua da Asicmbléa n. 31, i»andar, abaixo da Avenida Rio Üran-

f£; (i*.| S).T

CASAL, precisa dc 11111 qtarto are-
jauo, cem moUliía. perto da ci-dade, em caisa dc íamilia séria c deconfiança; preço máximo até 50.deixar rarla com detalhes, a T. A.

A., avenida Rio Ilranco 11. ioo, i»-l»-«*r. Ci9,*i S)J

HYl'0'niECAS 
iu cidade c sub*

urbios, ile grande ou pequena
Hliantia; ti juro-; módicos; lia capita-
Hfi.a. Informa por 

"favor, o sr. Pi-
menta, ¦ rua do Rosário 147, sob.

(1266 S) J

HVPOTIIECAS 
dc prédiosrenos, juros io o 12 "j", na

subiirbios c Niçlherpy. Einpr
?:obru inventários, a herdeiro?
contos dc juros dc apólices,
o lüiíguca de prciUos, mesmo
nores ou usofruto. Trocam-;
dios por apólices e neções, me.
usofruto ou menores. Tratar
sr. Ferreira, rua do Hospício
.obrado. (••(-/

e ter*
cMidc,

c-iíimos
. Des.
acções

dc me-
íc pro-smo de
com o

11. 38.¦ S) S

MACHI.VAS 
de costura Singcr —•

A preâtaçeã mensaes de 10$ c a
dinheiro ! tratar,.c.im o -agente u ven-
dedor ih Companhia Singcr, l'aulino,
rua ií*> IT.^pieib* n. siot tcl. .»r4^-.
iVo/tej tambem se dão liíücs de bor-
dados. ¦' -; (i4<.u S) S

MODISTA.. 
(filia injlcí o uortii-

guci) — Trabalho esmerado cm
qualquer, vestuarro, taillcur, dc soi-
r»;e ,cíc, por preços modiecs; rua
Urutftiajrana n. ij;, :" andar.

(1544 S) M

MODISTA 
— Faz vestidos a pre*

ços báratissimos, ensina a cor-
Ur o armar por <¦.$; li.;.e_ a r$òoo,
moldes 2$: attende se a chamados; ú
riKi l*rei Caneca n. j*9, sob. Teleph.
Sipí, Cent. (i.-io S) J

JOAQUIM José da Cama Paes,
T Joanna Baptista ila Canta Paes c

Manoel José' Paes Nctto — Deseja*
sc^ saber noticiacs das tres pessoasacima, naturaes dc Pernambuco; Joa-
quim José da Gama I'ac=, lia uns 5
annos morava cm J.icarépasui. Será
(fraude favor e muito ko agradece a
quem dellas enviar noticias, especial*
menic «lc Joanna Iloptista du Cama
Paes, já bastante idosa, ao seu fi-

lliò Josú Antônio da Gama Paes, rua
Imperador u. 32 — Recife — Per-
íiambilco. (1-C1 SJ J

SALA 
E QUARTO - Alugam-se

em casa de familia de tratameiir
to, com frente para o mar;, praia do
Ritss .!'. Teleph. 3793, Cciilral.

(1(134 S)

SO' 
ESTE MEZ — Reformas de

chapéos dc senhora a _$ooo. Sys*
tema americano, Mine. Rénée; rua
Maurity n, 73'—Mangue. Ao lado da
antiga Comp." do Caz, (1093 S) M

SELLOS 
— Compram-se, vendem-se

e trocam-se, sellos para collc-
cções; Hospício 30, J, Cosia & Fi.
lhos. (3730 S) S

SO' 
pôde ficar cliw quem mandar

«eus coll.-irinl.03, punhos e toda
a qualidade dc roupas, para a "La-
vanderia Modelo", não tem rival em
lustre, engomando?, briiiquear.-.cnto
c dcsinfecçüo; manda buscar c levar
a domicilio. Telephone Sul, 570.

SALA 
de frente, independente, alu*

ga-sc a senhor de tratamento o'.i
moços, que trabalhem fora; av. 3fcm
dc Si n. 3:9, sob. (1760 S)J

CEXIIORA.S e senhoritas podem
U ganlur 600$ por mc-, aprciulcudo
a, profissão de ma ti i cure c ma..agis-
La, ua rua 2 dc Dezembro 11. 95, 1.
aiukr,' Cattete, das a ás 6 d.i tarde.

(1303 S) J
OENIIORA Féria c de boa educa.
O ção, sabendo costurar vestidos por
figurinos, dc.eja cotlocação c:n r.isa
dc familia, como governante ou da-
ma de companhia. Resposta tura a
rua-D. .íulia n. 11, (1511S)]

SXLt\ 
de frente c quarto, àhiRam-

se separados, eom g*.i sein pensão',
sen*íço telephone, Iü2 clcctrica, cisa
defamUia; General Câmara it. 66*,
DSTalna,' avenida Central. ..-.(.S S) .1

SALA 
independente para descanso

de casal, altij>a-se na av, Mem dc
Sá, cm casa dc duas pessoas; preço
razoável. Cartas a Moura; neste jor-
nal. (.1,-01 S) M

SÍ.V1I0RA 
— AV.I-M uma sala dc

frente, multo*- Independente; tio
centro, a cavalheiro de trato; cartas
neste jornal, para A delia. (--oSoSIJ

U.\r 
senhor pròteje uma moça bran-

ea- «fine ?cj.i sympatSiíea, dc . .i a
30 annos, sem compromissos, teomnma mensalidade, qiie re eompimir,
precisa, que seja pessoa òonesta. Car-
ta ne.ta redaccad. cora íis inielaes —
A. O. 1\ (1950 S)S

UM 
rapaz dc cor, dc ;-• 3111103, sol*

tetro, tr.ihaHnndo, _ prous-sional,
de boi eondueta, deseja encontrar
uma casa, pnra tomar conta; rua
Jcròhymo I.cmos u. sf» « Andarahy
Cirande — Luiz ¦ lgnacio. (S)

^SmW
Tn-.-i.Ufa - DR *-,«ACHA-
JUcnilblcl do, premiado coin nu-
inerosas medalhas dc ouro.li.slracções
de dente?, sem dor, .i?joo; ilcnt.idii*
ras de vulcanite, cada dente. .i?3oo;
obturações dc 5$ a 8S; ¦ liai;.e.*.i de
dentes a 4$; concertos cm dentaduras

3tlcbradas, 
n$ooo. Trabalhos garanti*

os c pagamentos cm prestações. Dai
7 ás 5 da tarde, na.rua Uruguayana
113. «1 o 3, sobrado. (164a S) J

PARTEIRAS

PARTEIRA

*"TM ex-negociante dcsla praça, dan-
\J do fis melhores informações de

sua eondueta c fiador, otíercce-sc
par.i fazer cobranças dc alugueis de
casas, contas 110 Tliesouro o Prefe.
tura. Caria, ncsia redacção, a C. A.

(••31 S) A

UMA 
senhor.*, viuva e de muilo

respeito, lecciona plano, trei ve.
zes por semana, por nreços raze-a-
veis; tratar na rua São Roberto 11.
i.\ Estacio. (1641 S) J

MOJMSTA 
— Fazciii-se lindos mo-

dclos cm í.l.i c lafctás, desde
100$; linho, dc 50?; voile, 33$; cha.
péos últimos figurinos, MatsOn Mu*
gucr, Mine, l'cr<:ra, rua 7 dc Sé*
lembro 153. (1S31 S) R

MATERIAL 
dâ construcção —Ven-

dc-se, travessa S. Salvador- 32.
(Ila.ldod; Lobo). (1846 S) J

MOVEIS 
— Vcnilciii-sc nara des.

•òçcttpar Jogar, cinco bons dor-
mitorios; na rua General Câmara 11.
190. (1S39 SJ S

MOVEIS 
vuados c mais' objecto-—

Compram-se pon preços razoa-
veis, rua do Rosaria 11.. 143.

«1346 S) J

CIAOIIORRI.VUA 
_ Vcndc-se uma' prela, l.oi-.l-u' Ponicrania c jnpo-noz — bello c lindo produeto. Verc tralar i run Emerenciana 41 — S.Christovão, bonde Jockcy Club.

(1948 S) J

TRASl-ASSA-SE 
uni bonito arma-

Kcíü, òeeupado por uma casa tle
nVovc-, ¦ tcnif il:- iarjni pcl.-ías dc
tico e cni rum dos melhore*, pontos
dos -Ubtuibiosi presta-so para ijnul-
quer rãnio de negocio, com cspeeíali-
dade calçados c chapeõs, por ecr
junin á cslaçí.o da l.í_'iit, ponto dos
bondes de Jaearépcsuá, o enfrente á
estação de (Cascadura; rua Nova de
JJ. «1'edro n. i--;, Cascadura.

dSiia ]') J
-[-RASl-ASSA-Sl-. uma tinturaria fa-
X ^ciidõ bom negoein; em bom pon*
Lo, á rua do Lavradio 9. (íl^Í*)-]
rpRASiTASSA-Sl! n contrato dó i«rc-
X dio t!a rua do llospíeio 11. ijo-
trata-se á rua Gencritl Cumaru ^58,
das 10 ás u. di-,* P) S

IMPOTÊNCIA
Ivslcriliiliule,

A'i'iii'as(!n'iii:i,
i:s|iiM'iimtoi'iln'a.

Oiira çcrlii, i-iullonl o rápida
Clinica clcctro-iiicdfca, espe*
ciai do
Dr. Caetano Joviue

das Fnculiliulcs dc Mciliciua
ile Nanolcs e Rio dc Janeiro.
Das o ;is 11 c ilus -' ás 5.

Lm-go <lu Cnriot-a 11. 10
Eobr.ido

/*.0.M1'UA-SH uma cata ein centro"*J de Icrrcno, no bairro da Tijuca,
lendo porão hábitavcl ou a pavimeu-tos, 4 quarlo-, 110 ininimo, etc. .Car-Ias nor favor, nesta redacção .1 A.
C .1. (1.190 -X) R

(lllACAItA 
— Aluga-se eom i«raii--' de contrato, ioda urhorisada, bi.a

moradia, asv;i cniiãuatlá e todas ns
eomiiiOitidades precisas, meia hora de
Irem, bonde na porta; iiiforma-sc na
rm do Carmo n. 17, (1713 S) J
."1ART0MANTK habililadã; coube-
\J rida e muito procurada pclu aeer-
to dc sitas profecias; nuici i.ne faz
tnibalhoa tçarántidos pam realizar nc-
goci.m cc.111111crci.1cs e reconciliações:
na rua dc S. Pedro ii. 331. (1Ü97S1M

tL íí *• •• _^ t-* ^» *-"^^lV

Terríveis Atfecções Dos Olhos Curadas
Oiian.lü cmfrcnlié, uni cllioi vcreicllio;, tncorsitadoj e ri-pcllenics, o voüo ira*

(c:o i dc -viul-os, (
?j!.t,s r,«ic -«.In- uiná nova dcstonen» tuipi.heiiJtiil" íue Ura» saj.ol ci olboi

i!_e£;í_? — iir.1 fluiJ. m.ir.ivi!!:oso-

LAVOLHO
«-ue ,!..«-.:. iii VSS1M oll:oi dt iiüvMiite-l I.AVOUIÔ, ilescoli-tll de um nr-.-.'a-
c tiillii? Xio lu mala vítiiiethidjij, mm I llsla cm nolnii.j d.i crjlo» vi.uac,,.
•¦uríãílo, l.f::«|i.l|c'..rai.l)tnlul. 0«iii'«li«J*.| Je íar-a minulül, «bjoluuncnle iiisStn*
doftiltl e fr.col ganhara fur^i t san«lt.| «.ivo »o» olhai la.ii ieniiveii. ¦
ft' vfiulj, com cont.i*C"ta» ti-t I^iirr.iaiíji, I>ro_arus « r.is_i tomnifrcijfJ,

Crmi'. <. Cli, Drojârl. picticã, AnuJ« Frcltii t Cl., nio ti Jic_ri.

HVI'0TI1K'..'AS 
— Knipresta-se

. iin:ilqucr <ti.inrit.a sob predios, a
j [) e ]*¦¦'."- com Miehiilüki; rua Ura*

uayána ti. S, sob, (j;?.í-í)Ií

ACHADOS E PERDIDOS

^rilMUi-ílí 
uma mobilia de cauclhi

para sah de jantar. ço:n ;.s seguiu-
tes !;'-c:.s : bufiet, cclasórc, mc!a elas-
ii«:.i, fíuarda-coniida <* seis cadeira.,
Itcç.i 340Ç; na rua Visconde ile ltau-
11.1 11."157, i«:'a«;j Ouac de Junho.

(ip.|oO ) M

*Tli.. LUi*SK uiu.i quitanda, fancnilo'* regular negocio, livre, c desemba*
raçada. O motivo se dará ao preten-dente: na rua do Senado H4. C-1916O)

P|7-JiS111!*SR r,''«-i insignificante
7 iiuaiiíia de .1 :;o-.$ um bom 1-rc-<uo nuvo, com - quarto., z .aV.-t. co-

súnlia, banheiro, c Vi'. C, coni cn-
irada ao lado, luz clcctrica e ngua,íiuinínl lodo murado c frente de pia-tibánda^di! tcÍuieiUo branco; á tra-
vessa Francisco líamos n. ;, trans-
íversal á rua 1'byloiticiia Ntiiu, esta-
«:-"..> dc Olaria, lí. 1. I.capoldiiiai
íl"rata es iu mcsnji. (164U N) 1!

HI-.Mty 
.. Armando; rua I.uiz dc. Camões us, 43 e 4? — 1'crde-ram--;: un cautelas us. 151.347 c

-''•'• r_2i__!__! 1-f: (iiiS-l 
'<!) 

II

f>_JÜ3_Ü.SE a cautela do MoulcX de boceorro 1:. e9.(.s(j, 1'cdc-ic otavor dc ciiiri-sar a franlclin Barala,na Repartição dos Telegraphbs.
(1914 Q) S

pF.KUKC.SK ,1 ciíitclri n. no-ui.
.1. da casa dc .penhores de Cuhmi-i.uis s Süiiícverino, rua Luiz dc Ca-íiiGc u. 1 A. (ino-i ti) R

riOSTUKHlRAS — .tia quaír-iicrKJ vcâtido com toda pei-fcivão, ira-
bnllia em ca. :i, t pelos últimos figu*
riiio?: preço módico; vac-e experí-
mentar os vesildos cm c.isa d.is oli-
elites; rua dos Araujos 11. 110— l-',i-
lírica... (17S7 S) 1{

jn-ÍCÍTÕRRI..VÍIOS- de raça __,:\'ehr
V-' deni-se casaes, filliotinhus 3fox-
Terricr, raça pei|iiei:»i, pódem-sc ver
03 paes; Zuhmra n, .15 -- Maracniã,

(Ki**i S) J
/71URS0 do preparatório.. Icèeiõna
\J nm engeulicirn por .uÇ, á riüi U.
Ruiiianii ,i.i — E. Novo, (i,-,e«iS|J

jriOJ.lPUA.SI-: 11111 d.vnamo «le cir-
v-.rcnte contínua dc 25 volt.i por15 titup., c uni motor dc i ija III'.,
em pcpíuíto estado, garantido. Trata-
_e na Avenida Kio Jlrjiico i*;r j"
ii_id_u___ (1302 ,S) .1

DIXIIMIRO 
_-- Dá-se sob hypri-

thêeas de predio?, com toda a
brevidade; á rúa Archias (ordeiro
n. i'ii, portas de a*;o, com Í*'rtí:tnSi
das S ás 11. (1623 Sj U

IMI'0'l'KXCIA 
— Cura-se co::i as

garrafas de eatuába, remédio ve-
gêtíil-, liuopntra-se na rua dc S:Í::to
Cliristo 11, jjfj', (1790 S) lí

)UH\'AI. 
rcmanal (depois diário),

com oííicims' projiria*-- a sair
breve, acceita auxilio d:. pessoas ac:i-
va c competentes, que augmentem a
sua venda avulsa c os seus annun-
cios, iíto ct agentes, sócios, onll-ibo-
wdores"'.veiulèílorès,"' etc. Tratar com
c sr. 1'orres á rna Senlior dos lias*
sus 11. i)8. (i(í!5 Sj lt

D1.VHK1R0 
— Kmprcsta-sc sob

jiytiot!;ci.as, enuçucs de apólices
da divida publica, municipaes c pro*
míssorias; Kosario í;-*, sala 4; das ..
ás 5 lioras. (30o SJ J

D1.VIIK1R0 
— lliiinrcsla-se 3 con-

toí, a juros baixos, po!) -liypo-
theca dc predios; 130, Alfândega, i°

(1-05 S)Jandar, ¦* às fi.

D1XI1EIR0 
para todo- .... negij:

cio.,; compra c venda de pro-
prredades; còm J. 1'inio; rua do Ko-
sario, ij4, loja. (iú«)i Si .1

F ií f :i" A s
Çoi«pra-se niuracujá, figo, c.-ijti

pecego, marmelio, manga, goiaba, |cie. Rua 'D. Manoel, 33—Compa-i-hia dc Coii-Crvnsi

DIVERSOS
AUTOS i!i:..;- — O unico oleoXI. pãr.i su.i lubriiicação, C- o KubyI'.. V mens depositários J. M. Saiu*

paio & C'.a; na do Hospício 112.
(4117 S) R

-*%/"í'.Nl>l'-?!v ui-.i piano allemão, ma*
: * do, com -cclio dc metal c cordas
cruzadas, pur 250$; ua rua Josú Uo-
nifacio 11. 90, c„«-a XI- Todo, ci
Sanlos. í:S.«.i ___) li
iTtJIíX-IiM-Sli tres gailinlia-, nm
¦ V gnllo e pintos, riymoutlt, eavijú.
.'i:.v.'«-a Ayrcs Pinto 9, S. Christo-

vão'; IJóudc Alegria. (iSpo Ü) R

T^KM>IvSK i:m dormiiorio dc pero-* ia. com prisos dounrJos, com tis
seguinte 1 ipeças: guarda-vestidoí, tui-
lette coir.nuda, caã*a u nu-..i de cabe*
«ira, preço _,_io$; 1:3 rua Visconde
líc Itauna n. 157, praça Onze de lu-
rh,.; (1470 0)3
"fTENnKM-SE 60 metros .!.¦ soalho.

? onvernízado; serve pari sala de vi-
et..*-: parn dcsoecup.tr locar: rua Ta*
Iwres i_<5 Encantado. (¦¦?(-- N) Jl

A GENTKS nos listados — Accci*
X.V. ir.ni-se na íibrir.i de carimbosi* gravuras, á rua Sacbcl n, iS—Rio.
l'cc.1111 condições a Jo^é Xavier. Op-
lima coiumissão. (445 S) J

A FIXADOR de piano, hoa l-inno-
-*\V i.!;i, pequenos reparos, mata o.-?biebos sc os tive-*; tudo iu$. Cha*
niailos uo Caie Guarauv; telephone¦liQi, Central. (491 S) R

A J.IC.VM SI! ternos dc casaca, so--f.Vbrecasaca, smocUings e claks; na
rvn Visconde Rio Ilranco n. .iií, sob.
felepli". Ci 4415. Itjfi S) S

Dl.SF-.fA 
comprar barati?sinm, mo-

veís, colchões c mala?. Venbnni
na fabrica e drinazçm Ar.:-.'.do, em
frente á estáçüo da 1'icdadc.

(aos* S) R

I) ISTKTUyiDOR — PrceisaiÊc á
rua 7 dc Setembro 11. 187.

(_ih S) JI

DIXIIE1R0 
-- Trecisa-sa de 7

cotitos -sob hypotheca, nos íiib-
urbios, n juro. de* 9 ¦ por cento ao
anno, só com o próprio. Cana 11 esla
reitici-ão, para C. K. (iSe-1 S) 1!

M.Mli. 
AMARAr., i-.:e le-.c a-ielicr

dc costuras; á .r,.-a .Sete dc Se-
tembro o,-;, r', o n,üe actna.mcul.ç tem
titclícr á mcsimv tua n. ipi, luja.è —

! "Au Parnd-S"; t:o:iifeccÍona veslirioí
lc liii.io, desde 35Ç; tiíclá, filo, etc.,
Itísde iuii$, pelos últimos figurinos*
l*_l". Central 3K1J4. (i7úS)J

"Hygiehical"
Purificador,
Perfumador
Do ambiente,
Insecticida,
Destruidor
Do máo cheiro.
Rua Uruguayana

ri. 10, sobrado.

MODISTA 
•-- l".i- vestidos costu-

mes c chapéos, 110 rigor da
moda; ma Uruguay n. 230, Anda-
raliy. Preços baiatiasimos. (apioajK

ÕTÃISTA — CoHÍcccioii.im-se ves-
lidos de seda c lã, costumes

láiVlciir, dc casimlra c linho, n _pre-
cas módicos c atteiidc a chamados;
rna ISiienos Aires 11. 171. 2° andar,
antija Ilospicio. <--i-l3 S) J

DlXIIMIRO 
rr.[.ido sr.b hypothe*

cas, só negócios sérios; na rua
IJueno3 Aires u. iy_. d.is u ás iS
horas. (741, S) M

A Il.l.l.ir.l' de coslura — Cede-se
J.'\ Um, í.ü pcçiucna c.cala, bem
aficguezado c situado cm uma das
nicliiorcs nus do centra da cidade, |O bom par., principiantes, vende-se |tmubcm a mobilia da casa ;'e nui«*er.Cartas ao tscríptorio deite jornal,
para as iniciacs K. K. (13JJ S) J

A 05, dentistas — Ve lc =c um ga-__ binete denlario, nno; trala-sc
còm l-crre-ra rita Üa Alfândega i *:.

(11.10 S) R
4 RIFA de :'.::i gramonhoiic que1 _T3L corria hoje, fica trairsierda uira

o dia 9 de ilc/cmbro. ÕS34S) R

I*iXI-EIÍ.\lEIRA 
com «pratica, nos

J liospítaos <i:i Kuropa e dc cou-
dueta afiançada, Oífere_e-ãc pira tra-
lar de doente=, cm suas residências;
pude scr procvvrada, ii;. praia do Fia-
inciigò n. 14. (13S0 S) K
T^VITAlt a graviilez _ -Sem incü-
J_J cámentos, nem npejaçSe,, leiam
ó "riiatol da ]*c.i.idade", que _e
vende a t$#t o' exemplar, no engra-
xatc do Cate Cnlerium, á «avenida
L'.1SS03, csiiuiiia da .raça Tiradcn.
'«: <t;f-5 S) K
/ 1 RAT1S~"Ã7TÍDÃ y.3TÊ~UÜz~—
v"! J.emcttc-se a nücm solicitar, I"..dicaçáo do mc:o de se obter tudo•]uc sc (U'-ej.i. quer em assumptos iu-
limos e particulares, como cm nego-
cios cammerciaep. Máxima reserva c
seriedade. Cartas com $-'on cm sei-
los para resposta, a mine. Thompson.
7.1, rua Maurity—Mangue. (413-S)S

MODISTA 
dc chapéos — «Mme.

Nlobcy, faz tola qualidade de
rli.ij.éos a 5$ c (.$; reforma a ]$bbo;
Traballiò francen. Acceita alitmiie. a

•5 a lição, dispéiidcndo com cuia
rrV-iitia 4 lioras por dia;, rua -Uue-
nos Aires i;6, sob. (antiga Hosp-
cio). UUS HJ

Gonorrhéa
curà-rsé cm 3 dias com

Üua 7 «lc Setembro, 180

pRAMOritOXES c chapa'.- Yen-
\í clem*sc dc $5-10 a _?. Xrocaih-tse
dc $500 a -?. Ciimpram-sc usada$.
Goiicertarh-se gramnimones c vendem-.e n :cj é --.s5. Compram-se; á má
UregiKiyana 135 (Í2, S) â «

MdC\S. 
prccis-J-se dc illustroção,

representação e boas relações na
suciedade, rara na eircuhi de S'.'."«s
amisade-, trabalharem para uma jui-tit»a instituição; Ordenado de .v»3 :•
l:.o$. Cana a Jl. Comes. 1'.«Sla Res-
tante. Rio dc Janeiro. (:."34 ")
"jlfòblSTÁ — Confecção primoro-
ÜJL sa dc vcitido-i e costumes, sys-
tema Parisiense, dc 21,% a 3.1$; tra-
vessa Cruz J.ima n. -•(. — l.ainciigo.

(3-0 SJ J
"S.rACIUNA «le
llL ; SoS, sy_tcn

;\*cr_ "Mignau",
nia preferido cm to-

do o mundo. Mais informações. Caí-
xa posial ijbS—Kio de Janeiro.

\14.B S) R

MAXiCCUA, 
macn-igcn* dliieíílcas

íi jSooo, voe a domicilio. Atten-
de de i ás 5 libras, ua rua da Al-
fandega n. i--4, i" and. (19648).!

õ1'IJO, prata, cliri_tòf.ç3 e hiais
meíaes finos, cm c-bra, inc-imo

us-iilo**, cumpra-se u:i y* licria Ando-
rinlia.s, rua Uruguayana 104

_'isl__)__
/"\I!Y. o OUOlfo' fresco 1'cniba c
\y Pimenta da Costa c, fubás DÍ-
vi nas c de Santo lynaqío o contas
de leite, vende-se na casa de líer-
v..*í c plaiiMs 111cdici11r.es tia rua Se*
nador Kuzebio n. nu, praça 11 dc
.li'nhri______ __ ________ ' _
t~\ -SPIRIT.ÍSMÒ NA INFÁK*
V.7 CIA, 1 vu!., líooi.; venda nas
livrarias Alves e Cia.nicr. (308' S) R

ODR. 
ERNESTO GARCEZ .ivi.ri

aos seus ^mij;o3 políticos e ctiêti-
te«, que mudou ò i-eu escriptorio parad larRn t!c S. l;r.uc'.sco de l\_it«!a n.
44; lelepli. 374,'Kortc, f.ioS. S) J

I>BN"SAÒ 
<íc ii» ordi-m, dá-se íi

inc-M. pur preço módico. IS' e?-
eniipul-òsapicnte preparada com gene.ros da m-elhor iiüálidadc;" rua dn lio-
saiio ii. 1.11, j". U-i-14 S) J

tT\l 
casal com uma filli.i de 7 an-

) no3. acceita uma fcubòra viuva,
que co.irilic ç faça mais alguns scr-
viços, Só se* quer pessoa do meia
edade c de confiança. Dá-se w?a,
comida c eo$ de ordenado mensal.
Oífcrtas, na redacção desta folha, a
A. C. — 1_' inútil apresentar-se não
Cíítando nas condições e..taTdas.

(*o;= S) J

UM 
moço conhecedor di grande

e peiittciM lavoura c icrras pro.
prias. )ia.i| este ou ai'i_l!c cereal,
dando íis mellioreí referencias de si;
acccita« earco, como administrador de
uma fazenda; só acceita 110 Estado
do Rio. Cartas e informações, com
Ce&ifpiiin lUodrigues—«Pajy do Al:c*
ros — 1'. da Maravilha, II. do Rio.

<i?8o S) J

AVIGULTURA
AVISO 

— As pessoas que trou*
xerem ovos para a CUÒeadcira"Triomplie" podem vir recolher os

pintos nos dias 10 c ii ; rua José
de Alencar (i«j, Catumby, ,.li|75S)J

ACHOCADEIRA 
"TRIOMPIIE"

funecioua com água quente 011
com lãiiipeão. li' a unica racional.
Não pódc haver desastres; r. José
de Alencar 69, Catumby. (1473 S) J

COM 
a Chocadcira "Triomplie!1

não lia surpreza-s de bruscas va-
riaçõea dc .temperatura; os ovos não
perigam sc ba excesso dcj luz; nem
sc esta se aiugar; r. José de Alcn-
car a. 6p, Cot-Jinby. (1473 S) J

DA 
escolha de uma boa cbocadei.

ra, deponde o -itito dc unia in*
dur.íria dc avic'iiRlir'««W,(.'_,Triompjie!!,
rcuiic todas as condijScn necessárias;
c garantida;-tua José dc Aleiicar-Cp.
Catumby. 0475 S) J

TTMA chocadcira "Triomplie", usa*
U da nas escolas francezas, custa

menos nova que outra qualquer cm
segimila mão e ó garantida; r. José
dc Alencar 11. <«!), Catumby. (t475S)J

\rEND„M-SE 
cliocadeirau do svs*

tema usado nas escolas nacio-
naes dc avicultura, 11.1 l-rjnça; pôde.
;c ver funecionar; rua José dc Alcn-
car lio, Catumby. (1475 S) J

OVOS 
«lc Icgitim.-.s gallinhas de

raça Orpington brancas, pretas e
cnr.jús; ns cneóinniciidas devem scr
feilas com antecedência dc : d-as,
para poderem receber ovos frescos

«Io mesmo dia; Cruguayaua 07. loja.
U112Ü i3$ooo. (lafiíi S) J

MÉDICOS
DK 

J. PEDRO ARAUJO — Cou-
«ultorio, rua Seie de Setembro

311, de 1 ás 4. (37'" S) R

para o dia:-;nosii-
co e triitamciilo
Ias doença:- lio cs*
tontaf-a, iiitcssinos,
filiado, pulmões,

coração, rins. n.-.sos, etc.; pelo
UR. RENATO UH SOUZA 1.0-
PIÍS. Preços módicos. Rua S«].o
José, 31.1, das 2 113 • (menos ús
quáriàs-.c-irãs); A 20.*,

BAIOS X

Consultas grátis

ÍJUSSOA 
habilitada, lecciona pnr-

tugúc- c ariüimctica. Trata-=u á
r.:a da Saude :i. ,10. (-'00.1 S) J

PUKSAO 
— Fonie.-e-sc bem icila,

dc casa dc familia; lia rua d.
Cattete .'87, f/brado. l.'o,-.| S) J

1}l{f.*-X'!UAXA 
l&pinhciro c os iSo*

do aluguel';, dttj caço, onde dei.
xn.i (."-joõ .S) V

PRECISA-SE 
«ie uma sala de frc:i-

tc, cm casa de familia. para uma
senhora estrangeira, l^efcre-se na
avenida Salvador de Sá uu Frei Cu-
neca, entre KÍaclr.:clo e l?ahipb dc
S~int'Antia. Cariai a L. C.

(1640 S) J

IJREC1SA-SE 
dc um socib com «l.

i;um capital, para uma casa dc
pasto, lio ceutro tíã cidade; informa*
tc á rua S. Pedro n, sOj, padaria.

tifji Sj R

PKN.SAO 
M0.VTE1R0 — li' a

liiclliór ii.> geficro c tambem for-
nece u domicílio; Uosario íoí, i'J.

(.19 S) R

TJIIOI'tlliHArH!A — Ófícrecc-sc
X pessoa habilitada cm retoque dc
negativos plioto^ráphicos, porá aqui,
ou para o inter:.»r. Cartas iv:>\o es-
eriptorio, iS. li. (1C94 S) M

PKXSAO 
de cisa .dc familia. fornc-

cc-_e com as-scio c variada, na
rui Jscry Pinheiro n. m — Kstá-
cio. fM-jo S) S

I>EXSAO 
— Fornccc-sc dc 1» or-

. dem e.ai-ce.-t.iiii... pensionistas; ii
rua da Alfândega 05, _••-• andar.

(,1'jo.- S) S

_ ARTO-Alüpi-íe 
~i7lm„,Io, 

cõm
cxcelleiile pensão, a moço dlsiin.

cio c dc respeito, em casa dc í-mii-
ha de lintjuncr.t...; rua General Cn.
mara n. 11S. Ctij-ü P) R

AVARTO - l?rccisa.sc «lc iimnio*
Vi bilado. sc::i pensão, para .lua;
senhoras, cn casa de familia distin-
cta; preço módico, de Cattete a Bo.
taiogo. Carlas para á rua ;«; de Fé-
verciro r.. 42. (1797 S) U
¦OETIRÃjSE r-ara «ra uma familiaX\- c vende c:n bom estado de novorama guarda-vcítidos c fíuard-a-lóuca
Rua Dr. Carmo Xctto ti i8j
S CS >'*-')

1'clo
dr.
I.uiz
de

I.iiíia
líiítciVcourt. di Vac.ibla.le de Medi*
eina «Ia -nhia, mc.lioo c operador
especialista em
moléstias dos Olhos,

ouvidos, garganta,
navlz e doenças ner-

vosas.
Todos os di.u. das .1 ás 6 horas

da larde. Rua Rodrigo''.Silva;,n. -''.
1" i'/i lir (entre Assumblca c heto ue
Sctciuhro). Coiisulioriò pcrÇcit.imcnte

aupõretliaao com m«lo o i.:a'.eri«.l pro-
ciso pari os exames e ,os iraliiincntos
constantei «lcs.*:is esiieciali«J.'idcs._

Dr. Alvino Aguiar
Especialista em moléstia ilf

estômago, rin«; c piilmüea.
Trataiiienio «l.is anemias, uc-
pãtiperaiiicnlo nervoso, etc.
Moléstias «lc senhoras. Con-
sultorio: rim Rodrigo Silva,

5; iclepli. -.271. >-'. Das -•
ás 4 horas. Rõsjilciicia: tra-
vessa <lo Torres 17. Teleph.
4.265 Cçiitral.

Mme. Man»
Josciilu, . "<lj-

plomáili pela
Faculdade de Medicina de Madrid,
trata dc todas ns doenças das senho*
ras c faz apparecer o iticommpdoj por
processo £cicntifico c sem dor nem
o menor periga para a siude, tri*
balhas 'garantidas e preços no alcaa*
ce de todos, Avenida domes 1'reirc
D. 77, telephone 11. 3{>\:, Central, cou*
sultas Grátis. Em frente ao tlie.itro
Republica. Or-u S)

BIDff^fi c llinlcstlu.rAnlUa «'«-
AXDRADA cura corrimentes. bemor
rhagias .c susponsjes; ue medo sim
pies, evita a Rravidc/. noa casos indi-
cados. fazendo apparecer o inconimo.
do sem provocar ItcinorrUasia, lendo
como enfermeira «mie; 1USMPI11.VA
C.AI.I.IXDO. partcira do Hospital
Clinico de Barcelona; consultas dia-
rias, grátis aos pobres, Acceita clien-
tes cm pensão. Consultório e resi-
dcncU: rua do I.avradio u, ni, so-
brado. (jS.«,i S) J

Mme. Marjíliwita Solonul Dn-
limitei, partcira, diplomada pela
Real Maternidade tle .(renze (Ita*
lia). Acceita cliatiiailos á «iii-lquci-
hora. Tcl. "312% Villa. Rua íi.
Migiiel n. So, es.itiiiia da rua S.
Rapliael iTijuea). 3,18 J

. c -nririíti j''-»'lo-'. ou em fracçues,__.uuuip cmpVestam-s?, a j-iros
baixos, sobre boa e solida garantia;
Ilospicio iaG, o _>-tir__ C1911 S) S

n ÃilMÃ-ENS novos —. Âluçam-ie*• 110 optinio ponto commercial; á
rua da Estrclla ns. 47 c 47 A — Kio
Comprido; as chaves e .tralar 110 nu*
mero 43. (1161 S) R

Cachorrinhos .^g;
para lavar cães <le. luxo. I)c;!riii-
dor da sarna, carrápalos e piilga..
vende-se nas ruas Hospicio 114,
Conç.iMcs Dias 38, Ouvidor 63. 1
do Setembro ns. '3 c 151, Cattete
•1, P*. José de Alencar n. 3.

Moléstias dos olho., nariz e
snidos -1M. NEVES 01
DflflUI membro da Aca-
nUlilM demla de Medi
olna do Rio de Janel-
ro, medioo de dlver-
sos hosnltaes desta
cidade, oom longa
pratloa no pala e nos
hospltass de Berlim,
Vienna, Parla e Lon-
drss, dà consultas
diariamente das 12
às 4 da tarde, em sua
clinica à AVENIDA
RIO BRANCO 90. Re-
sldsncia Barâodeloa-
rahy 17-Flamengo.

M IT-0

OS CHAPÉOS DE PALHA
SUJOS

Os eliapéos de «palha, sujos, fi-
cam completamente ümpcc, e çuiit
a app-irciicia de «novos, ijiiaiido la-
vados com a "Água Xlagica".
Mais duas vozes oodcrú ainda |.-.-var um chapéo, quando liovaiiientii
ficar «uj"o. Um vidro dá para seischapéos c custa i$ooo. l'clo Cor-«reio, .)$ooo. Nüo se acc.-ita sellosnem csianii>ilhas. Na "A Garrafa
Grande", rua Uruguayana, Cfi. Km
fíi-theroy, drogaria Barcellcs 

'

(M 9*3

SOROADORES
Precisam-sc, que saibam trabvillini- em machina Cornely ou s"-.<conseiiercs.- Pasa-sc bom orde-ia*do. Cartas ú rcdac«,-ão a 1'. G

 f_''"'5 -w
AOS DENTISTAS %

Precisa-se alugar um gabiitclí
3 vezes por semana ou diariamen-
te das 4 ús g horas. Cartas a Jlelln
nesta íolha. (j _,-.,,

PARTEIRA m 
•«$&

—Com loitíra pratica, trata de moles-
tias dc senhor.-- o suspensão;* p*"-r fim
processo rápido c garantido. Acceita
parturientes em st;a resiucnei-, A rua
Camerino n. ioj. Tcl. 4-1-., Norte.

( J 57..».
Partos. Jlo-
leslias das' Tratamento

dos abortos c
suas eonse-

Quencias, dos
corrimentos»

dai eólicas ittoro-ovàriánas c tias regras
irrcRularcá c prolonuadas. As-Cinbléa,
S4. das ia ás tS. Serviço .1.1 «Ir. Pedro
HagalliSes. Telep. 1009, Cent. (1*549-1

SENHORAS

Professores e professoras
AUÍ.AS 

dc francez, para .enhora^t
j."s, s-^s c sabba.ins, d.is 2 ás

3 bons; preços de propaganda 5?
mensaes, dc data a .lata; professor
francez, do I*ari_; ní-, mui Sete dç
Setembro, «ui, 1" andai-, (i.irSSJ S

ESCim-TURAÇAO 
mercantil ..«pêlo

mesmo metliòdo do proiessor
Tavares da (.'ost.i, o professor Mario
Pires; da liscola Muuicipitl «lc Apér-
fciçoameiilo, lecciona ú 111.1 llr. Maia
Lacerda n. (.3, Hstãcio dc Sã. Aulas
diurnas c nocturti-is. Preços módicos.

13S- SJ II

I^N'SIN'0 
— Portuguez, (rance?,

_ ariihmctiea e eseripturaçãò mer-
cantil, Cartas ao professor .1. Men*
des, rua da, li-trella, 40 oa da Al-
fandcí-i si.1. sobrado. Taiuliem v.ie
a - residências dos nlumiios, por *o$,
Jielas niateriaa aeim.i, pacamenro
a.lcantado. <i;9* S) tt

HANCEZ $-_.or.o Htcnsac3
1; vezes por .emana, ile data
datíi, por um proícs.-io. francez, ile
Paris; ijG, rua Sete dc Setembro. o<i,
1" andar. <.i.|74S) •>

INGLEZ, 
I-KA-C../. K KOllTtJ*

IlUliZ, pelos professores: RodRer
c Hcari; preço módico; rua da Al-
fandegu 199. «sobrado. <-_53 s) *'

PROIMíSSOR. 
de i.isler. — f.c.:ci.>-

na cm sii.i rosidciníia ou 1111 do
alu-1110; rua Jtariz c Uairos n.,.14''';
casa 5. <' 590 i1) Jj*

PROFESSORA 
de porliifftiej, fran-

cez e instrucção primaria, dis-
pondo «lc ,1 horas cm 3 dias da sç*
mana, offerecc-se para casa dc fauu*
lia. Carta-s a Maria Alves, 110 correio
dc Obras do Porto. (iSaaSj R

IJROFKSSORA 
— In_.cz. Aeeeili

. olumiios na.s ferias; rua C.onçal-
vc3 Crespo 11. 41. 117S4 SJ lt

TutROFESSOBA «-.sti«anKCii«a—
•*• Knsiim rraneoz, Inglez c
Allemão, Preços módicos e
vao em casa dos alumnos; ira
rua 13 do Maio 37, sobrado.

(.12083) S
"OROVKSSORA do piano c canto,
JL lecciona 2 vezes por semana, 15$
mensaes e 2u$ fora. sendo 1 boa do
lição; rua dc SinfAiiiía 11. i.l.

OS03 S) K

INGLEZ pratico, -Air.
Pele: garan*
te ensinar

ein sei. menos. Largo de S. Pranofe*
co n, 3(1. Voe a domicilio, pnr pVêilósmodicu... (li 309)

INGLEZ 
— I Leecfona-sc! Ir.ita-se

. so das 6 ás 7 horas da ti.rde e
ilsis 8 ás 11 horas d.i manhã, seaun-
da.s, quartas o sextas, rua d.i jiuí.linda n. i',-, sobrado, com uirs. 

'."Ai-
lcen Mycrs. (_-,:u SJ M

MME. JOSEPHINA
Continua a
morar na

rua da Al.
fandega

CJ -I05J

bonorrhéasI _ _ ch ronicas e
recentes.
Quer eis fi*
car radical-

menie curado cm poucos dias?
Pfõctirae itiformações com o sr.
1'eij'ó, que grauiitanierite ns offe-
rece, não conlieccndo caso ne-
nliiim nesativo; rua Theophilo
Ottoni, 167. (R 42

CIMAURIA —Cura
resfria-

dos,
constipaçõea eom febre, bronchites e
astlima. Preço i$ooo. lleposito: Phãr-macia Rodrigues, rua Marechal !•'!

Ouro a 1J850 a gramma
Platina'; prata 30 a 60 réis ;í

üraiiinu. -rilliantcs. cautelas .:„.Monte Soccorro e de casas dc pe-nliorcsí compram-se á rua «Je> lios-
pici.i -ió, hoj'«.i Buenos Aires, iinic;*;
cisa qiie melhor paga. (J 21.11)

Sala. gabinete, quarto
Álugra-se optinio para quaiiiu-.fim. Local de t" ordc.11. Consti-

liiiçãó 36, sobrado. (J-M*)

nano 11. 99. C.I7.-I S) ltmm
Miguel Braea, c-pecialisía cm ex*

tr.icção de callos c unhas encravadas,
sem dór, etc, r. Ouvidor 103, «ob.
T; N. 1303, Aos..domingos ntten.
dc chamados a domicilio. Teleph.
Xorte 1:651).

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis T^ £.?;
tencourt, parteiro, cura os tumores
dõ3 seios l' dn ventre, na molcitias
«Ias vias uiiiiarias e genitacs da 11111-
llier, as metrites, os corrimentos ute*
rinos c vagiiiacs e regulariza n meus-
trusçâo por processo seu. Applica o
Cuti c 914, eom ou sem injcocüo c
esta sem dôr trata o diabetes,
hérnia (qucbradiira) sem operação.
Consultório perfeitamente apparclha-
d«>! rua Rodrigo Silva n. 26, esqui*
na da rua d.i Assembléa, das 11 íis
2 d.t tarde. Telephone -Slí; residen*
cia á rua Senador Kiucbio 342, Con-
suluts grátis. O 118o)

• I •» darthro:!, cinpiii-
gens,' eczemas,
íiicir.i?, sarn-.s,
brotoíj'as, etc,
d es.i p;parecemfácil e completamente com o

DKRM1CURA. (Não i pomada).
Vende-se cm Iodas as drogarias
do Rio o Nictheroy. Deposito ge-
ral: Pharmacia Acre, rua Acre,
11, 38. Tcl. Norte, 32C3, Preso
25000.

SYPHILIS e Eii.19 conse-
quencia-s. Cnra
radical, injecções

completamente
 INDOLORES,

de sua jircparação. Appl. CoO e pi-t.Assembléa 11. 51, das ia ás iS bo-
r.is. Serviço do l)r. PEDRO MA-A-
LIIAES. Telephone 1005, V.

tr ata-se
com hrc-
vida de,
111 esmo

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rápida com a' -

INJECÍIÃO MAUINHO
líua 7 do Setembro, l'8'i

Casamentos
sem certidões, civil, -55, c_ reli
gioso, co?, cm 24 lior.ls 11a. forma
da lei, inventários e justific:u;ões,
etc, com Bruno Schcguc, á rua
Visconde do Kio Branco, 3^, so.
brado. Todos os dias, domingos
e feriados. Attcndcm-se a chama-
dos a qualquer hora. Telephone
n.. .1.5.(2, Central. —N. B. Us
noivos que tratarem dc seus pa-
peis nesta c:is» não «erão o in-
commodo «Je ir ú policia; não sc
1:011 fundam — 32. (S 1232

PO' DE ARROZ E ° e

tra lu-sc
¦1'fim l»ro-

v i li a d c,
m esmo

Casamentos
sem ccrtid«"ics. civil, 25$, c. reli
gioso, 211$, «. 111 21 horas, na fúrnia
Ua lei, Íiu*cti.arios c jü-iificaçúe*.,
etc, com Bruno Scliegue, :'i run
Visconde tio Rio Branco, 3-', so-
lirailo; Todos os dias, (loiinnjroá
o feriados. AUcnde-sc a chama-
dos a qualquer «hora. Telcphom:
u. 4.5.12, Central". — .V". 11. Os
noivos que «tratarem dc seus pa-
fieis nesta cisa não terão o in-
coniiuodo dc ir ;i policia; não se
eòrifundáni — já. t:;i.; .1

LADY
Ihorehão

¦í o m a i s
caro. Ad-
li o r c nte,
medicinal

c iu u i t o
perfumado. 2$5oo, pelo Correio...
.;.--'«>o. Leitora, no logar onde rc-
sitie, peça o I.aily ao sen fornece-
«lor, c, cllo não o tendo, .pude
obicl-o rapidamente. Mediante ioo
réis de sello enviamos uma amos-
ira do Lady c o catalogo dc: Con-
solhos dc Bcllcz.V. Vendas por ata
cado: dirigir-se :is casas ti o suas
relações, nesta praça, ou r.a Jcpo-
sito: Perfumaria Lopes, r. Uni-
guavaiia, 44, Kio.

vil «: ao*
rcl ifjiosn ,
com o n

Cachorrinho ~ -I'c',c-S
íiiciii achou

um cacljorrinho japonez; bninco, com
òrelliíií* e corpo manchado dc a:na-
rcllo, entre ú rua Dirclin c rua da
Carmo, (imtiiici-se com euo$obo, a
quein o entregar á rua do Oiividor
n. «3. (ig-.| il) |

Casamentos
sem rcr.I,d«:cs c cm -| horas, tolo-, os dias,

para provar «i.ianio tst.i casa «i séria;so pagani depois dos papeis prom-
l.ios; trata-se «'i rua Ilarbara du AI-
i.rcttsn n. e.|, cm ffcntíi :i 2" l'ic-loria, próximo ria Tliesouro, rnni Cl.
pilão Silva. (1- i-;ó

Espiritismo-^^--
tis. Travessa da T.uz 11. 4, sobrede-,
Iiandock LoIjo. Segundas, qnartas c
sextas-feiras; lias S da mauhú ás .1
da far-le. C:-.ía do familia respeita-
vel. Trabalhos, com toda .1 serie-
«ij.de. i--158.il .1

DENTISTAS
DENTISTA

K, Baltlas Von riauckcnslcio
Esp. cm obluraçücs a ouro, pia*

tina, esmalte e extracções com.
•' lamente sem d«Jr; colloca-den*

te.-, com ou sem chapas, a preço*-
reduzidos. Garante todo c cj-.-.al-
.juer trabalho c acceita parrnmeii-
tos ourcc.iadus. D.13 8 da niàiihà,
ás 6 da.noite. Aus domingos _ só
até i:-j ¦( horas. 1 .ia Marechal Flo<
riano Peixoto 11. «|i (soUrãdo),
próximo á rua Uruguayana.

Cartomante -ta^ 
f°JZ

Fçia s.-i'jer, realiza 05 trabalhos maisiliiiiccls .|uc «sejam, anilgavclmcnic;
bota o mal para «muio dc iiiicin u iiz;
á rua dos lnvaiidus 11. 30, sobrado.

Çi-4'3 H) .1

"Pôde arroz DORA"
"Medicinal, adherente e
perfumado. Lata, 2$ooo.

Pelo Correio 2*500
Perfumaria

ORLANDO RANGEL

e 11 > c e r a s
cnr.im-sc in-
íálüyeiníe 111_ e
com a 110-
RAl.IXA, á

venda em todas .ís pliarmacias.Deposito, rua dc S. Pedro 11. ic?.

FERIDA.
Menst.uaij.es dolorosas

curani-sc com KIJXIR 1">A_
DAMAS, do dr. Iiodrieucs dos
S.iUos. Deposito, rua de S. I'c-
dro 11, 1.-7.

1.1 ESTOS pára c.ic'iorro=, compram-
_V .--c, niaiidándo büseal-os ou re
cd-endo-o; e-,-r.vcr, ,,,;, .< Carlos e pai,;lme]Uo3 e:„ p.csu.ções. Con-„. 59 -. Estacio ue St,. ,,iao S) s | ,ü.^ d,, . ____ „_____ á$ J ^ ^

i-eniiscas PAE3 e c DE FI.
GUEIREDO, premiado com meda*
lha «lc ouro e Cruz cc Honra, na
Esposição de Milano. — Uua Ma.,
reclial Kloriáno n, 209. Estráçúès. ile
dentes sem dc-r. 5S000; dentaduras
dc vulcanite, cada dente 5$ooo; ob-
turações de ;? a i-.?.iõo; limpeza 'Ie
(lemes. ;3.->r.o; concertos de dentadu*
ras quebradas, io?ooo. Preços bara-
lis Mira luJ«js os demais trabalhos;in-iicria! de i" ijualbJadc .Karàntidos

Veterinário J* $§*tdo Inslitülo Pasteur, cr-pccialista
nas moléstias dos cães. Consultas
c chamados, run do Ilospicio, 11.1.
Tel. 1958, -Norte.

Perolina Esmalte ~^X£
«íue adquiro c conserva a belleza' da
pelle, .ipprov.idp. pelo Tnstitutò delii'.!c,:.i de r.ins, premiado iia Kx-
[losiv-io dc Milano. Prcco ,5'iuo E„t-
jam estes pre;_rados, 11 vci.Ja cm lo-«Ias as perfumarias c 110 deposito «les.
lc c dc um ros preparados, á ruu 7de 'Setembro 1S6. (-., <) ,\

Dr. U. Mereiíles-
Doenças internas, creanças, Vias uri-n.irias — jAppjireíhos microscópicos,electncos, dc illuminaçSõ para cxn-mes é tratamento das doenças; uVc*thra; bexiga, rins. rceto, intestino.,iiloniago etc. — Trat. rápido da ro-norrhía, syphilis; hvdròcelc. Aii;>1. •
fiod c oi.| — U. Sc'lc dc Setembro
50, das .1 ás 6—Had, X-ol«o .:=;_, Tcli-OI, Villa.

O Palace-Hotel
O mais importante dc Caxahiliú,

dispõe de superiores quartos. Dia-ria completa 7$ c S$ para adultos.
DAOXVLOGRAPirAS'Enç'arrcgam-se de quaesquertrabalhos a machina; 11 urna üo¦Kosario n. 136, 2" andar, sala da-rente.  (*.- IuS7

CAMINHÃO SAURER
Vende-se dois automóveis decinco toneladas; na praia de SãoClnislovão 11. i.jo.

Ouro, prata e platina
Co:npra-sc cm qualquer c='ado,na cisa que melhor paffa, confor-me a sua qualidade. Kua U111-

guayana 154. j ,«.*-

COLORINA.JS:...««»
rrstittiir ao cabe—O a sitã"c«jr, ori-
gii-.al .piita on castanha. — Pre-
CO io$ooo, pelo Correio, mais j$.
Dc.no .to geral rua 7 dc Setem-
bro n. 127. R* KAKIT2.

Regras escassas ^i"_S
DAMA.'', do dr. Rodrigues dos
-amos, S. Pedro n. 127,

FRIBURGÕT
HOTEL LE.i-XRüTII

Com grande parque o optimas
accomniod-íiçõeg .pára famiU;).

Proprielario, Âdelsíano Silva.

Excellente emprego de
capital

Vcndcm-sc, juntos ou separados.1.8 predios á rua Castro Alves, soiiiiiitiicro.«i ifi a 22 c numeração lio-
raaii.. dc I a XIH, n poucos liic-
tros da estação do Meycr -o divi¦hoiidos das linhas Engenho d.iDentro, Cascadura e outras, quasia porta.¦São todos novos o bem construi-dos, constituindo uma avenida da

pequena, casas, e dão boa remiu.O motivo da venda ó o proprictn-rio achar-se enfermo c querer li»•liertar-so da divida Jij-pdtliecari;.«luc onera os ditos predios. O cre-
dor liypotliccario facilita ao com-
prador o pagamento do preço, ou
parlo deste, por prestações, mc-
diante ã mesma garantia hypotlii:*
caria, Podem ser vistos a qualquerhora, havendo pessoa encarregada
dc mqstral-òs, que é chcoiitradii
no fundo da casa n. 18 (sr. Ma*
citado).

Tratii-se a rua Sachet o, sobra*
do, com o sr. Antônio d.i Costa
(«aiitig.. Nova do Ouvidor). <i6S. J

CABRA
Vende-se uma especial, preifeta ter crias. Kua Cupcrtino, n, ij'sj|

estação Dr. Frontin. (111414)

. FOLHINHAS PARA 1917
CASA TAVARES

Tem grande sortimento dc fo"«
lliinlms estrangeiras, saldos, a pre-
ços báratissimos. Folhinhas dc lin-
dos padrões variados u preços sciit
competidor. Ver para crer. Rua.
Camerino 38. Rio. (J 1G45)

2' andar, centro da cidade
Aluga-se o a' andar da rtia dá

Quitanda; entre Alfândega c Ge-
neral Câmara, com 2 salas, 3 quar-tos, cozinha com fogão a gaz. ba-
nheiro com aquecedor a gaz, pro*

prio para familia de tratamento..
Aluguel -,io$ooo. Próprio taínbciu
para grande escriptorio. (1C30.I!

CASOS I>l«. QUA-iQUHU
-VATintEZA'Dcsvcndam-se com rapidez M

seriedade, garanündo-se o mais
absoluto segredo. Escrever com 1»
titulo acima, para .1 posta rc.itau.
te do "Correio da Manliã".

(J aoSü

OVOS FRESCOS s
Vcndcm-se garantidos a iíSjoo

a duzi», entregues a domicilio:•frangos a i$5oo e gallinhas ti
-i$5oo. criação limpa e garantida.Caminho de Itararé 11 ,< 370 —
Cascadura'; (lt 2003

FREGUEZIA DE IRAJÁ
Üstação de Inharajá, linha aiw

xilinr,
Venda-se tiniai boa situação,

casa com (5 quartos, cozinha c vn-
ran.lj ao lado, com 11 metros do
extensão, agna nascente boa, vis-
ta esplendida e muito saudável;
campo para animaes, arvoredos
!«le. diversas .qmalidiadcs, com 135
uielros «le frente, 300 de ésten-

s.io, pouco mais ou menos, e ioí
11.03 fundos. Preço ií3:oooi;0on.i
Xcííc logar vcndcm-sc lote*, da'
S.oo$ooo para cima, distante da cs-tãção 10 niiniitos. Tratar com q'sr. i.ui^ Xliicliiido. (R 160I

PINTURA DE CABELLÒS
M,M1"._ OUVEIRA tinge cabe!»

los particularmente, s«j a senho-
ns, com llenní. Actuatmcnfe gn-ranve' :i maior «perfeição uo seu,
trabalho. Duração: quatro iiicz'C!.'<
Cpii-plclamenllie iiioífc!»h-o. Pre-
parmlos recebidos da lii-.rop.i ipc-
Io. últimos vapores. Avenida Cn-
mes Pi-eiro 11. 10S, sobrado, Te-
léplioitu ji. 5.S06, Central.

4fi?.- .
___ 1" ¦ ¦ " ——T.-f

Ouartos mobilados .
AIttga-se em casa dc familia' d.¦ í.it.iiiiciiio, para tiuí casal sem íi<

lhos, ou a cnvallieiro do tratamento',
com nu sfui pensão. Tclephóilc.
Ku.i Pfancisco Muratori n. iG.

, (M i.p.v,
CAS.A .IOniI,.\l)A EM

BOTAFOGO
Aluga-se. uma esplendida casa.conipletaiiicnle mobilada; pára fa*milia': de tratamento, com seil

quartos, duas salas, banheiro com«15,11:1 «iiicir.e c iria, copa, grando
gii.int.il o demais dependências.
Para ver e tratar .. rua 13. Ma-rii.iiim 11. 197, a qualquer hora.

Ul 15311

SÓCIO OU SÓCIA í
C«)in tini ou dois contos de reis

jJrccisa-se, ficando o capital ent
poder do :«ocio; garante-se lucremensal de dois a quatro coiuoíi,não precisando o sócio fazer ex*
tiCrjcMeü, pois se mostra quatro,rumos atr.izados. sendo com re<sult.-iilo corto. Carlas a M. I'.,c:i:.«::i «lesta folha.  13S1-Í

BARBEIROS
Chamá-se a attenção para ás c!«*

gãutçs cadeiras AM15RICÀNAS',
«iuc acabam dc receber, c que s«vvendem por preços razoáveis; n.i.deposito dos Cofres Americanos iV
rua Camerino 104. n;G \]

Professora de piano
. I-Cíciona a preços módicos, dur..livücs por semana cm sua casa'15$, em casn «lo alumno 25$ooò,

Informações á Casa Carlos Wc.hrs,á rua da. Carioca 47. Tel 4315. C.

EMPRESTA-SE
dinheiro sob hypotlfeeási, prò*fflissorias, avisos ou contas do go-verno, caução ou-juros de ano.'Jices, penhor mercanlil de merca*donas, alugueis de -ired;os c to.d«.s os nesocios comnicrciaes c ad'vocacia*. R. Alfândega, 4», «jai.t gde 11 ás 12 e .1 ás - horas frn*

trada pelo elevador). J 701

S^êfe^g _«ÍS_-S^- ^-_l_Sfeã5_5S__3__. -». -r.— --___>
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«ÍT- CORREIO DA MANHÃ — Sabt 11 do Novembro de 1916 11

Tratamento rápido, radical, racional escienütico PRODUCTOS VEGETAES DA
DAS

feridas
A SANTOSINA (pomada sec cativa) c o remédio aconselhado

para o tratamento rápido, radical, racional e scientifico de qualquer
ferida nova ou antiga.

A SANTOSINA desfaz as carnes esponjosas, nmadurece e faz
rebentar os bilhões venereos, os panaricios, os unheiros, os anthra-
t,es c os tumores dc qualquer espçcic, «em ser preciso rasgal-os a
i.rro, impede-os de gangrenar e ci catriza-os radicalmente.

Cura as chagas ou ulccras, os golpes e ns cortaduTas.
Desinclia as inchações, taes como as ciysipclas, as pernas incha-

das, restituindo-as ao seu natural.' 
Cura as empigens com bolhas e vermelhidão, os destroe e »s

A comichão dcsapparece em poucas horas com a applicaçao des-
Ia pomada.

Cura as liemorrhoides externa $, allivia como por encanto o pru-
lido uu comichão desesperada no ânus e desfaz completamente os tu-
inores hcmorrlioidarios ou mamillos. Cura as queimaduras.

Esta pomada í muito fresca, não exige resguardo e deixa tra-
íiaüi.ir. ________^____

Preço da lata 2.500, pelo Correio, 3$5oo. Não sc acceila sei-
nem cstanipllias.

Itlncontra-se 11'A GARRAFA GKANDB
66 H.TT.A. TJRTJ&TJA.'1iTJ±lSA. 66

PERESTRELLO & FILHO
e íi .A-ver-id» JPíissos* IOO

lv em Nictheroy, drogaria Uar ellos, (M S33

Praia do Flamengo 84
PENSÃO FAMILIAR VIENNA

Alugam-se bons quartos com lo-
rio conforto, a familias e cava-
lhciros. Teleph. 3804, Central.

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-se, por prazo determina-

do, boa casa mobilada para fami-
lia dc traíamento. Informações
na rua N. S. de Copacabana nu-

3904 mero 1.057, das 14 ás 17 horas.

UTERO Todas as moléstias uferinas são curadas «om o
tiso do KL1XIK DAS DAMAS, do dr. Rodrigues
dos Santos — A' venda cm iodas as pharmacias c
drogarias — Deposito: São 1'cdro, 127,

MOBÍLIA e piano
V.liilliner, vende familia que se

retira, para quarlo (7 peças), sc-
.-retalia tampo correr, oulios 1110-
veis. Kua Mundo Novo 112. Ho-
(afogo, K 17.S3

60NH0RREA
Evita-se dc apanhar esse terri-

vel micróbio, usando o especifico
Rodrigues, Inf. por carta com 200
réis, á rua S. Francisco Xavier
n. 99.1. R l8u

ACADEMIA BE CIIIIO
VI XDAD.A UM 1003 — IMi.Vt.A QriXZH DH NÓVEMBIiO

instituirão «lo KiibIiio Siipofioi'-do Comíncrelo, no
Hio do ünuulro, ciuu conférp diplomas tío "cara-

iitei' officlul" ( Ijcí Federal 11. 13.J9, dc O do Ju-
neiro do 1005).

CURSO 0E FERI1S
liara preparo ilo cviiiiie de admissão e matricula•direçtn 11:1

.segiintlii sório do Curso f.ernl (Dezembro n Muito)

Aulas diurnas e noçturnas
NXSÍNO l!itfd'lflNÇIÀJ.MKÍf-TR fit.ATICO—Peeani iirospeitos.""REPRESENTAÇÕES 

louro a í$850 a gramma
para 1'eiuiiis .Kio (jraiiile do Sul). ITiÀXIXA II íííjiOOO
Uin conhecido coiiimerciantc. Of- prata, brilhiiulcs c dentes de den-
ferias a Adolfo Schwab, Pelotas I tjwliiras velhas a ..no rs. cada 11111,
(Rio Grande do Sul) Rua üonçal- Av, Central 11. io'5. Casa de Cam-
ves Cliavcs 55. (J1654).' hio. (M 1960

OTILiS | MOLÉSTIAS OA PELLE - RHEVMATISMO
A SPIRÓ CIÍETINÁ

Moléstias do sangue, sypliilis, rlieumatismo os3co c muscular, cc-.ci-.aSf
il.r.'.'iii-i, cscroftilasi espinhas, cravos, itlccraçoes, Uimorcj, feridas, manchas sy-
tpliililicis, corrimentos. 15! o inaior (lepurativo ila actualidade! estupendasmiras: receitado pelas notabiiidades. Nas pliarniãcias c drogarias: Deposito:<'.ra;!,,.!,. ,V filhos. K-.ia da Uruguayana, pi. ltio dc Janeiro. \'idro. 5?ooo.
l«elo Correio, 8$ooo, (,R -ofi.O

Botequim e Bilhares
i

VENDE-SE
Vende-se um esplendido, i-.u t [Jm botequim de primeira or-,

liom .ponto, livre c desembaraçado, |dem, 110 centro da cidade; infor--
iftiiiccionatido quasi a "qualro au-1 ma-se á rua da Quitanda Si.'com
uos; para informações, á rua-de- o sr. Almeida, casa de calçado.
1^. Christovão 11. .\_i23, K iSiii . -'-•¦• n?7- J

Paru açotiguos, corvojíirns, botequins, armazéns,lo.ilorins fruetas, residências etc, etc.
Fabricante; x». jfsixjtrier. Rua Vasco da Gama 166

ARMAZÉNS
-V-ilc.-. estabelecimentos encon-

lia-se á venda a "Kadiolina" (O
lOsinalIte das Díivsoniniadciras).

Ttrospeclos, Caixa Postal, 701 —
Kio. (=p;o J' rc

Vendo-se uni, grande formato,
em caixa de noyer-ciréj cepo e ar-
inação dc metal, -peça magnífica.
.\'a rua .Senador Dantas, 45, ter-

(iC_|o J

I.' B.VI.VO quem QVV.n.
l'i:i!l)l'l CAURTil/OS QUKM QUI.Ti.
TI.M líAl.P.A 1AI,II.\|).\ OITK.M Ql-EU.
TKM OASPA QUlá.,1 QUÉH.
r»orcaLX3ie o

PILOGENIO
faz nascer novos cabellos, impede a sua queda e extingue còiii|ilctamculea caspa 1; quaesauer parasitas iia cal.c\-a. barba c sobraniellias. A' vendauns lioas pliarniãcias. drogarias c iicrfiiinarias e 110 deposito: UUOr,AKIíí IlUI-l-ll.NM. KUA fRlMKIRü Di; MARÇO M 17. antigo 11. 9 R10-DI2

FLORA MEDICINAL
Dc J. Monteiro du Silva & C.

llun dc S. Pedro 11. 38
KIO 1)13 JANEIRO

CHA' MINEIRO
(Marca registrada)

Ni.ni.ucm deve deixar de usar O
Chá Mineiro como tim poderoso
climinador do ácido uricp, o cau-
sador do arthritismo, iheuniatismo,
eezemas, darthros c outras moles-
tias da pelle. Çtyem tiver a felicida-
de e constância de usar oor longo
tempo este chá está livre da ar-
ter.o-cclerose e uremia, aue é o ul-
(imo período das doenças des rins.

O sen uso é uma garantia para
a boa saude e existência longa, fa.
zciido dcsappareccr as dores e as
infiltrações (inchações) do corpo,
das oernas e do rosto por sua acção
diuretica, taxativa e diaphoretica; 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 deve ser
preferida na maior dose possível,
como mais saudável e purificador
do sangue; um litro c mais por dia
é um renegerador do sangue vi-
ciado.

Deposito na FLORA MEDICI-
NAL — Rua de S. Pedro n. 38.

Muito cuidado com a falsificaçüo.
Peçam catálogos.

PORANGABA
As pessoas obesas, barrigudas o

inchadas devem usar o Porangaba,
o, melhor c mais activo tônico da
circulação, ((ue activa a nutrição *
as trocas orgânicas, fazendo clinit;
nar a gordura e dcsiufillrar o or.
ganismo.' Deposito na Piora Medicinal —
Rua de S. Pedro 11. 3S.Teçam catálogos.

COCCUI.OS
Combate as doenças do estômago,

do figado e dos intestinos; todo
aquelle que usar o Cocculos não
¦lera mais lontciras, dòr de cabeça,
prisão dc ventre, excitação ner.
vosa, gazes, peso . no estômago,
somno depois das refeições, in-
somnias á noite, indisposição para
o trabalho, niedq de morrer, idéas
tristes, 'esquecimento, fraqueza ge-
ral, etc., etc.

Ií' uin poderoso remédio para a
dyspepsia nervosa ou atonia gastrõ
intestinal.

Deposito lia Flora Medicinal -_
Kua de S. Pedro 11, 38. Peçam
catálogos,

AGONIADA
Combate as doenças do nlcro e

tios ovar.os, cura a suspensão ií H3
eólicas e regulariza as regras, evi-
tando as licmor.ihagias c os corri-,
mentos. K' mn remedio iiulispcti-
savel nas loilettes das senhoras,
para curar metrites t; ciulo-metritcs
sem haver necessidade dá raspageiii
uterina.

Deposito na Flora. Medicinal —
Kua de 13. Pedro 11. ;(S. Peçam
cnlálogòs, (M 1.007)

CASA O PIO IVI AR
Ultimo modelo | cm*

sapatos de pellidai en-
vornizadn, salto.a

Luiz XV, pelai gravura
A mesma coiisà-|> em

]<angurú, amarello -í
fosco — dcriiiéré cre-
ation ;./i.20§000

'íjiChtos sapatos de
pâí-lca "envernizada,
preta, salto Luiz XV,

iiuidAi, uuiauiiviiiii i ÍJr ," ,. «•-
ao lado......... 201000 *°<rT Paia c fivela —

âernier baleou 18g000
íGfv.mesmo feitio,

cm kángurú amarello,
,18ÍO0Oe.  

'20|(000

120 AVENIDA PASSOS, 120 - RIO
Enviam-se grátis, catálogos illustrados para ò interior, pedindo-se clareza nos en-
dereços — l»oIo Correio mais^$UOO—Carlos Graeff &.C.—Tci. 4i24 Norte

A Casa Lucas ao publico
Cremos de nosso dever . prevenir

os consumidores que cm virtude do
exilo alcançado nela uossa

àémw ¦* fm -
fi* § n^\mt

VAREJO DE CIGARROS
Vende-se um, em bom ponto,

por preço razoável; informações á
avenida Passos 63, ourivesaria.

161S J

BOTEQUIM
Vende-so'""Íivre « desembaraçado

ou admiífè-se um sócio; ver e tra-
tar, á.*ua, Cámerino 11. 108.

¦'£?. .)iii.;; R 1S91

PHAETON
Compra-se um bonito e ijVcrfel-

to, c arreios, com o sr. Bastos,
edifício Bolsa, ¦eseriptorio n. 19.

S i-uj
___•___ ¦ « -1 ¦'¦- '¦ — ¦i»,.T". "¦"-; ' ~"— __^__MB,j^______^,^^.„^,^^

I AOS PRODUOTORBS DS GAFE I

trai appareçido á venda .por preçosmais vantajosos numerosas imitações
que, embora tenham um brilho pare-«ao, sua intensidade aniurente desap-
Parece rapidamente, sendo o seu cou-sumo cgual ao dc qualquer outra Iam-Pada de filamento dc metal.Por isso, quem desejar uma lampa-tia de i|a "walt", deve comprar só-mente em casa de Ioda garantia ouconstatando ante os apparelhos a eco-noniia real da lâmpada que lhe offe-
{cturn. —- Avenida I'assos. 36 c 38 —«*l.LAS & C

TSâBBf' WrWlWn*

S5:

$'¦

MML. V1EITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. a 3-4)

" ¦-'-.-'>•"'mf-:
Para alcançai* bom ppeço é indispen-

salve perfeito beneficio,
que só se consegue com a machina

"AMARAL"
A machina uAMARAL" já está com seu credito

consagrado por cerca de 700 machinas installadas em
todo o paiz onde se produz café.

Simplicidade> economia dé custo, de força, de eus-
teio, de espaço e de installação.

Separação e catação tão perfeitas como nenhuma
outra o consegue.

Antes do apparecimento da machina "AMARAL"
as installações custavam dezenas de contos de réis,
de modo que só eram accessiveis aos lavradores 'le
vastos recursos. Dois grandes, inapreçiaveis benefícios
ella, veio, pois prestar á nossa lavoura de café: -bara-
tear as installações e aperfeiçoar ò beneficio. As
imitações que têm appareçido só conseguem firmar-lhe
cada vez mais o seu inabalável credito. Fabricamos os
typo 1 parra 200 arrobas, e o typo 2 para 400.

Catálogos, preços e informações com os fabricantes:

Companhia Industriai "MARTINS BARROS"

Gonorrheas
curam-se rapidamente; sem pre-
cisar injecções, com o uso da

OPIATIXA.
deposito: rilAM.U.lA IlUAs

Huii do Espint.i Sunto n. 20
Próximo ao tlieatro Carieis

Gomes s C(i7

GHARUTARIA
Alügá-se bom varejo dc fumos,

licenciado-; á rua do Lavradio 47.
(M 2119)

TXXXttXXJ XXIIIXIIHIIX
SARNAS E EGZEMAS

CURA A

8 Sanacutis
»imiiimmiin-Tfl

Impotência
Lisboa, 18 de fórafciro de 1010,

hino. sr. dr. üandun.
Acabo do rccòbor h vossa 1'i'osmlu curta dc 21 de junei.ro ultimo, quo 1110 próiiiptlfi l'o " rcsiióndcr iiiiini.ili«ta<mente, pelo pleno resultado q"*' obtive tom o vosso clütii-rao, que adquiri quando ahi estive, ha me/.es. pois sinto-mo perfeitamento curado dos males que me tinham ata-tado, qne eram os derramem os noetiirnos e a impotòiiciu.
Passam-so semanas sem o us»i'. o quando iuc sinto ne-cessitado, colloco-o o o resuicdo é ini mediu to.¦Agradeço-vos tão innravil hoso invento, e eieia-me seuamigo, o para o provar envi" junto « lista com os nomesdo alguns amigos, para quem podeieis mandar os vossos

prospectos.
>Som mais, sou eom miilt¦» estima o consideração íassi»gnado) — 30XO ANTOXIOHKXTMX (propiletario) —Kua do Quclhas, 37 ífe, liisbon — 1'orHigaí

..,ni.?TS"u'"0 í' 
".',',""• 

fM 'eali/,.di,s dlmian.ent*. pormeio do Hercules Ulectrlco ,i„ ar. Sandeu". I. não li, „a,laabsolutamente que es trauhiir
sabido que a electricidade
medi.» dn natureza. Ella cura onde tudo o mais fracassa;\isitae-ine o explicaè-vos-e 1 o que é necessário fazer paraisto conseguir. c\os que não puderem vir pessoalmente, ser-llies-ao enviadas, contra recebimento do nome e residência,as duas últimas obras do dr. Sandeu "S.U1UK" o "VIGOR!',
as quaes ensinam, não somente como cui.ii.se, mus tiuiiliemcomo preeaver-se contra toda e qualquer moléstia,

nisso, pois
por e.vcellencis <>

é b e ul
rande re.

DR. M. T. SANDEU
Largo da Carioca, l2-i°amlai<

Rio de Janeiro

Consultas das 9 da munhíl ás 7 da noite

AUTOMÓVEL BENZ
Vende-se um cm perfeito esla-

Jo, 14-30 11.1'. Trata-sc á Avenida
Salvador dc Sá, 64, (R 20,13

Off.cir.as

Roa lesos Vieira 2
Endereço Escriptorios"iSBr I Rua da Boa Visia 46
Telephone 11.11801 Caixa n. spaulo '=m=ã=M

CASA DE COMMODOS
Tor seu dono ler tle se retirar

para a Eíirapa, iw üocnie, vendeo contrato dc sete ;,m:os de uma
de pmncira ordem, v.o -centro dacidade, bondes á poria á toda a«pra, de ioo réis e .nas iiielliotes
condições para o comprador, Car-
ja para ser procurado, com asiniciaes Ai T, G„ neste jornal.

íji'8 J

Elixir de Pepsina
Composto

(Cumom-ilhi. Rliuibarbo, Calnhiba
-> Pepsina). Fórmula de Brito

Approvado. e premiado com me-
dallia de miro. lifficaz uns dises-
toes mal elaboradas, dyspcsias, vo-
mitos, eólicas do figado e in.es-
tiuaes, inappetenci.n dores de ca-
ücça e vertigens. Vidro 2S000.

ílcposícos: Drogarias iPãclreco,
rua dos Andradas, 43; Carvalho.
1" de Março, in; Sete <U- Seínn-
bp nsi Si c E9 e Assciublén, i.j
Falirica: Pliarmacia Santos Silva,
rua Or. Aristides I.obo 11. ;2y.
Telcplione 11. 1.400, Villa.

BOEIROS "ARMGOii
P;> '•• n c ile ro-.agem

^.,..1. i_j_-i^_j.-^i^Si^j)
ri ° _Wm« ... .

ARMAZÉM
Aluga-se o grande- í&iinazcilv. da

rua livaristo da Veiga 11. nú,
predio novo: para ver c Iralar na
rua 13 de Maio ri.. 9. (M >343

Loterias i

TRASPASSA-SE
O contraio de uma boa casa,

em unia das ruas mais concofii-
das ilcsta capital e o melhor po«:-lo da mesma; rua perto da E, [•',
Central, lesta própria paru :j-..al-
quer negocio, easo nao queiracomi nuar eom o que está. Aluguei
muito barato, Cartas nesta í-eila-
cção, para ser informado, a Cai-
valho. 1 jí55 .1

Capital Feirai

PrlARMAGIA Residência: Rio ,le Janeiro.
Ctifiirtn com o Elixir dc Nonuei-

VeiJile-se «W^^ié^^WíV.^v^^í^PJico; Chco. João (llVSilvílno listado_, do Rio.' .Informações: Silveira, de espinhas tmMonteiro Gnimari
dro, (1-08 .11

n -10.
Agrhcin Cóniiiòs —Hio

*.,"*•-?' *'$____wfol______h&_il f^S()'!1v''10 oati-ilia.ilí Jiírá:..'ne5t'.ie3uV loc.il em ^.,j-.; ;,_---
^^t^f-PP^PS^ m p3fiiiona/#riVí?Br'e-x:oift.rgia .iS&^li&k

Avd.iida R,o Bronco iüj c 109.' og .^-—^íT 0%: \tm* Túre^'**}~'-^~~^ El'01Caixa nos tal in Kio i\c Taneírn R» '"~ è\\r^ v èWmWmr*>*..*i\ l. Ulv_^-r: . :ivi-,n 1;,.*.- -_,,-,

DENTADURAS
COMPRA-SE

qualquer trabalho velho d.t

OURO e" PLATINA
R. Assembléa, :C, loja d*

¦ louça. (J 3 |.;.-,!

I HUÉ_. I
Flores brancas

(leiicòrrlíéii)
Curam-se radicalmente em

poucos dias com o XAROPli
K AS Pll.CI.AS DU MATI-
CO H.URUGINOSO,

Vendc:sc iinicanienle iia
pharmacia « R A (1AXTIXA,
nia tia 'Cniguayana 11. 105,

Efl'oito

^^ Wf$j&$02r*?$Mf ' iiíimediitta ssg 1-
_tüv»ül23^-rr^*^7 ro a inofitiiJi-^iocVn.

^£-2——~~ : tem cocaína nem sons derivados ."- A'
venda nas cns.s : ilei-intuiy, tlirio, Moreno, llorlido &.C.

cie. Hio de .Ínneiro-Preço çüix.ii rte 2i amp. !iS'JU0.

! Doenças Cnrn-saraiitiil»
i de' «raiada rio
garganta osb-Eüiva.

l liariZ (fcUdbz do nariz)
í OÜVldOS processo inteira-
! IlOCa mento novo.
\ UU. ÉURICO UK I.EMOS

professor livre dessa especialidade
na Faculdade de Medicina do Hio
de Janeiro. Consultório, riu do

; Assembléa, 63 sobr..do, dar, i^ ás
3 da tarde. 146-' J

Gomuanbla de Loterias Nacionaes do Brasil
Exftacça?s publicas sob a üacalisaçãü do governofederal èn 2 \\2 e aos sabbados

£-? 3 boras, «iR«a Visconde de jtaijorahy N. 45
HOJE EÊOJTE!

A's 3 horas da tarde -310-22
S O: O O O^O OPor fS$üOü, cm décimos

Depois de amanha
at.j6.-34-

16:ooo$ooo
Vov l!j<600, <-m meios

Terça-feira, 14 do corrente

20:000$000
Foi- l.«j!100, cm meios

COMPRA-SE GQfrès e Registradoras
Todo e qualquer objcclo fjiic re- Veiulcn tro-

ÍVxciTÂcões 

nervosas
DORES, EN*ZA01TCA!< IHSOHNIA,

CONVULSÕES DAS -HI»HC»S E TOSAI IAS HOLESTIAS HEKVOSAI '
> ciiuem-se, conipram-sc,

presente valor mercantil, paga-se i íca-m-se prensas; maeliinas de cs-1
lie-.u. Kua llucnos Aires 170. j crever, carpinteira universal. —i

(M 151",í^li.l .1 I Krei Caneca, li,.

11. Àssòuííiléit, "!>, sobfittlo.¦ (S 8-|o

ipiásÉíiia e Hysferla
1)15. HlOl.tCl-TjÀXO riXHKIKO'lYutitimsito iinr proce.isos
cspecluo.s. <"i>iis. l,'i'ii_;iiii,v;tiiii
11. 105, J.fi i'is-17 lim-us.

Â'S-SENHORAS. E -SEHHORITAS CARI0C4S

CASA MOBILADA
Aluga-se para familia de traia-

iiienin a esplendida casa 11. 46.1 da
vua Voluntários da 1'atria. Pódt
t:er visla todos os dias das io ás
1:1 i- das 15 ás iS lioras. Con-
íraclo por 0 mezes. (R 6.13

PHARMAC!
Wmlr-sc uma, bastante íifrc;

süida, no centro da cidade. O mo
tivo
pretendente; lrala-sc com o sr/
loão Kubcr, ;'i rttii Sete de -Solem-
bro <;.;. Casa Iluber. (S 844

MOVEIS Ü
era-,- nm

veis ao 1" llaralcini da Cidade
Xova; cam;;.*; tle 12$ a 40$; guar-
dndouca, 23Í a 70?: guarda-ves-
titld-í, 20$ a 60$: güarda-cásacai

,- , /" íii.ardi.*ròupa, mesits elásticas.":l vendil ?''n' CX$™<IP ™- I "narda-coiuidn, 'mesas de cabeeei-

DOENÇAS DO CORAÇÃO E ASTHMA
cliiado palpita.-

r, verí.j
Kvííocaçõc?., bronchUe astlmntica, chiado no peitel_n;õc$. cansaço, pês inchados, hyriropsias, falta

gens, abaiimcut» exagerado das veias c artérias, aríerid-scloro-
se, ancurisiiias, dores v iiRUÜiadíts do lado esquerdo, dilalaça •
d:» _notta, nevràlgias, eavili.icas, ^'yphÜU e rlieumatismo no co-
ração, euram-se com a receita úu sábio americano dr. Kitis*s
IVilmcr, ou o Cardiògenol. Milhares de emas no llras.l. Uc-
pnsiwriosi Brrtftaria Oraniiló & lMHinj. rua l'rugna>-a.i,. ii. 01.

ra, ramas de creança, lavatoi-ios,
cadeiras de balan«;o, uVobilias, col-
thões, aliuofadas e muito.; outros
artigos. ..(ío —- Kua Visconde de
Sapftcitliy -- .;(¦". (.1 eoSi

SYPHILIS
3|] I lissçnelii (lejüMiilivii cnnccil-
III i trutl.n ile enrnbu niiiiil;.
feSJ (Formula de fírilo)
Kgj ] Approvada e pre

PARA
MOBÍLIAS I

9 liGÇás 63$ o 7 S009
63, RUA DA CARIOCA. 63

Tolapliono r*.>T!. Central i

AULIVrADAS C CUrtAOAO t*lo

TaiBR-ÓMURETÔ!
\ Im [^inalterável, instantancunciiie solúvel I
JroiiiOineiitoJftomal-onuinliquiJouualnuerl
j (iiifusiü tio tilia, água usucaraila, tlc.) I
Z Dosagem fccilxonscrcaçãoindeftnida,*
írhi.mi.indoo-oiaoN.v.n.Cim-wiw.MRiil

¦ tn Mu ii Pltt-mini. K(mtw*«v9tvi

jg Fureis griiníle, iTonoiiiiii e mitliircis sempre clcgnn-' les si iiprmiilerrtes a córtní c i\ íixzõv, vús íliesmus, vos.
sos vfstidos ii vossos eliiiiifros. Gai.tiitiiiios qne ficaruis
Imliilitiiiliis om S MEZES, c .só piigiiiris os S IMUMKI-
I!(!S, se mio (i S'' gratuito pura a .ii-ntictt. Mandão pedir

j_ |U'(ispi'('(os iíí' Avenida Jtio lli-anco, 10« - 2" lindar, á
| tliri.ctoy.i do Curso do lVomlus Femininas.

Dr. Efliirio
Oculista

Sabbado, 25 do cori^estife
A"s .1 hor-iH da tarde—!ÍOO — 30100:000

iJof sftjQOO, em décimos"

Grande e extraordinária Loteria do NatalSabbíulo 33 de Dezembro sis ii horas div tardo
AOVO PL.AXXO {47-1-1.000:000^000

Por "»(»y000 em octo<;esiinos ii ÍOn rsi'.sto ímiiprttinto plano, métn üo prêmio maior, distribua mui*1 de lOOiOOO-í, 1 do J :()O0S, 3 de MO OS.4 de 5:000$, 10 de 2:0t>0:*, IS do 1:000
e SO ile '-80hOOO

O.v pedidos do bilhetes do intoiioi' devem sei- ac.i.iia-nliados de nuiis 700 rs. pnwio porto do Correio o iltriêitlcis

Mi^re^V^; 817- '«••««• liUSVJOI., «¦ na .asa F. GUI-MAIÍ.vl,S, {VA OO HOSiUSIO 71, os.juini» ,i„ booo das Cau.tellas — (..«ix,, <i0 Coiueio n. I..a7_;.

da 1'nliciiniea
iln .Santti Casa.

Longa úriitici nn i',iiz o na liiir
ropa. Cirurgia dos olhos o do
nariz, llua do Ouvidor 152-as "
lioras. llcsifloncitt Gonçalves
Ciespn 20. -5313c

AUTOMÓVEL
¦Compra-se de oceasião dois pulies chassis de ¦hom fabricante o»

autos -conijilctor,. Trata-se ú rua
Gonçalves -Dias, 73, 1" anilar.

IJ '0-17

1 CAIBA»
Môèniio sempre

I
pSi-5-
-¦3

SALÃO DE BARBEIRO
JVcndc-se um. livro, c . desèniba-

rneado, com íuiiw éontiato, bem
montado e atrcgiiezado, ;'¦ rua do
Cattete, iSò. (.1 205S

Acção entre amigos
1

A rifa de tini ]e<|V.c, qne se ex-1
Iraia com a Loteria Nacional de '

lioje, fica transferida para o dia
ai) dò corrente. (M-uiS)

liM:smimiM,

j (Eetides.
Cons. 1

Vidro 6?ooo. 1'elo Correio. «.-,u.. ürosaria üerrini. nin do «BS
['lEiiii-b. 1)^ (R -.„,.;, j M

\ leveis a prestaeões!!
ymÊm

•( .--: - Sürnentss de capins p;as do nariz y

dura roxo, e jaraguá

.Prccisa-sc dc duas para tirar : Só na Fabrico Veiga, rna Sena-
leiilia e madeira. .!.- lei. nos se- ' dor l.tizcliio n. 222] avenida .io
Ruiiiles riosKstrcIla, tiiiapr. Me- Xlaiiíiue. Teleph 3234 \\ 1'cdií
rily, Villa Xova. Huruliy, c Mãgé, • prpspcclos explicativos á rua Sele

Ycn.k-n.-s.,
na Casa 1'iiilo,
l-'l oriànò 1'cuM

ne Norte ;i.oo6

lovas, üKiantidas, !
[,o|ies & C. Rna;

n. i;;. tcIepUo-i

tcpm porto dc mar;
illitrcncouPt, ;i rua
Silva n, 34. Hio.

ido
M.
d.i | liri

lo.
Senador lúizebiò

na I'a
"1502 

1

Ww
iio. sr. h mm de m
Una M.irfohul l«"loriono ."

linda com nic
(lal.ia «o ouro. Cu
botibas, sarnas, doençi
c ún-; ouvido., borbulhas, comi-
cliõca darthros. .pannos eczenias.

crysipeia, sypliilis c rlicunialisiiio
anfigú c recente. Preco 2$5oo.

Depósitos: Drogarias Pacheco;
rua dos Andradas 43: Carvalho,
rua 1" d-c Março io; i"ia S.'.e de
Sclembro Si e 00 c á rua da As-

SCmtataViiva 
ltruÍ'al,r V]\7;^\m®X&!i^^

% Clíarníjs (lnisbimos;feitos -kl
1.KÍ1 mflii cou; superiores taliM-ígj
ícos.dò .lava, Havana elia-g!
Sina'. S,' U luiposito: líua Üodrigo Sil- é

[gvaii; .2-1-';. §
b?5WJíi8^--iiW^íS-?_i-__5®J_--aS

DR..EURICQDELEMOS
Ps-oIohsoi" liv. da Kaoiildtide dc Medicina —

ICsp.: «arjíaitt.i, ii.ü is, ouvidos e imeça

| Gura garantida e rápida por
m.sai) processo novo
tüÃ, DA ASSEMBLÉA N. 63 snurado

l>a.s l_i áü O da tarde

r&i2 Jíra5 cljN ___«__»

ESCADA ?m PINTOR
ídeiii-se iluaVcndeiit-sc duas novas, cm per-

feito estado, preço 50Ç; ver e ira-
far á rua S. Francisco Xlavier,
nunicro 4/S, (1< J013

COPEIRO
Rrecisa-se de um eom algiiina

pratica para casa de pequena fa-
milia. Tratar com d. Tlierezinha,
rua- Silva Manoel, 60. (R ;o(ii

 Callos
*«eU.|l" Fax Qualquer CaUo Caliir

Sem Duvida, Dor on Trabalho.
Applicado cm Doii Scgundoi.

™J'lJCJa s" ,','c lua Plraplca o facllnioJo us callos cohom, o nem dnr"S«ra iutf. o quo dlruik. quando" ex-

CASAS El Si GOip.0
Vendeni-sc

tt.

Mm'
7r*&;:

l: co'.v.\ .1 m.iior snitíf; ç;n
cs hvetis lílhos Joscj Atitonii
mente çur-utuà com o uso
>•'.-*.. jircpnr.ido pliannar^utioí'
c'c S. BKAZ. ile llm-l terrível COQUELUCHE quewnte nsszes. tv- aífiifiiu noite e din .Todos' o*rnnvs ntinunc.intios, por mim taram empregndos,

qttc líte commuiüco te:t- .Maria, ficado radica!
o> primeiros frasco: d«'iri«iind'o XAROPE

prédios nó "io 011 Nietliêvoy,
casas nova?, dom accomniodaéõc
para faniilía, açiua encar.ada e um I

I terreno ao lado, á nia Dr, NT|lò j1'cçSnlia, no logar denominado j
I 1'eãb. As cliaves eslão por obsc-
| ouio 110 armazém ae lado, do sr.
; .-Vaiou; > ['"oiiEfca; é • trata-se com

Alberto Pinho, a rua S. Ucnto
ii. 1; das S .'.-. io da manhã.

Prata, bri.hari;r?, cautelas <!o(
iitonte dc Soccorro, coinpratn-sc c |
pagam-se bem, na praça. Tiraden-1
tes, d;. Cos.: Garcia.

FIGA TUBEBGULOSO? !„. PORQUE QUER I
Pulmões fracos, tosse, febres c _ escarros: cores pallidas, anc-

mias, niagrcza, com dyspepsia, vertigens; flores brancas .corri-
mentos) nas senhoras u moças;. lieiiraslJienia produzindo: impo-
ii-ncia. falia tie memória, dcsnni mo, palpitaçõcs, mal estar, dores
dc cabeça, insoiimjas. só :-o obtèin a cura eom o STKXOl.IXO, sa-
l.ia descoberta mundial, receitada\pelas notabiiidades médicas da
lúiropa, Rio c São Paulo, estupendas curas no mundo iulciro.
Depositários: Granado ít l-'i!hns. Rua da Uritguayana, 91. Vidro,

5$ooo. Pelo Correio, SSroo. Rio dc Janeiro, (,R -065

icWPvll-itil&W'¦±í'.-Í':--Í,£m*

rem, ím-^-oínamnieiite. _
flí S. 11RAZ, elles sciuir
ra colher. K-.ci-evu-.he e_*ta
((lie, porntic. üííí-.u prestac: pai me n te, ..3 cr 'atiças.

¦.Sem mais, su -.vivii-inc
joal!-i r-.-.nl.a Ilarlios

K-o, 13 ttc outubr

mianto. eom n XAR0P1.
iu ,-illivio I020 111 ]>riii-.t-i-

petlindd-llie mu* a publi.1 t,». grande beneficio, pii.i-
ne, nlt* cr.0 ob.*1
FERREIRA DA SILVA.

CARVÃO OE PEDRA
V ssoa fjuc possue t(írra3 carbo-

Jiifçras 110 Norte do K. do Paraná.
cujo minério iá foi pelos teclmicos
coasidcratlo como mui ti.-.--i mo I>om(
«leseia encontrar quem ilie eni-
l*resr_- a quantia de ^5 contos, me-
¦liam. garantia das mesmas escri-
fptuíTi.v; recebendo aiiuia uma boni-
«licTCãíi de cena pcrceiitagem de
»[uai'íUir neiiociu n.te venha a fa*
.-'cr. O.-tni desejar, dirija carta
tto eseriptorio desta folha a M.
S; A. (J 166.1)

ÃTTENGÃO!

1««liÜIB
. 1-

SOBRADO 1 MOBÍLIA

\lusa-se mobilada por «> mezes
1 esplendida casa á rua Valpàrai
io, _•;. começo da rua Conde de! 1'H'fi.sn-sa dc pessoas i.ltmè

liim, tendo .5 (piartos, salaj |)!U,., (,.,iballini' rui Slí«i;R<
rrata"e31na'| ['K V,1)A' » lII'<-,'»!l1* "«
: não bajá Oòmllçõcs vanltijoüiis. — A

iK 2027 "Cil/OlSO". litin L?vitgiin,vmin. |t ,_  ,.,0 nK .nx!.;.).*).

Aiu.ea-Se o bom sobrado da rua ! Nreiidc-sc uma mobilia a i
a Assembléa n. 10,-iproprio paia I ticular, ou troca-se por uin
onsuHnrio ou cUili. T raia-se najclcta; ua praça S;c n, _..• . "Casa l)ia>". (J 1..50) !drade. Deposito dc pão.

bicy-
A.v

io J

dc espera, de visitas
dc jantar, copa. ele.
mesma. Prcfére-se Qi

.,; ycilflsll Mm _L_fu.i5.lril is
n iâiíeipo

Po? .Uê«mi,-, »e„.!Ç c-it-, quaõjo,"GeU-It"¦W-oi cíhir de um modo novoabislutocccito?
íerlmentanlcá o maravilhoso "Gots-
íL n:l:iuc,,,t' «"o euc nor tanio,cn',!'0. '•'«1li'-3 procura-lo acabar
««.Vi. *" «-' eciüieclUo 110 inundoSli,5í?.:-e2m? a.cur-1 ""U3 íao«' ">«•¦
fe?'Ç &.° n0'0 mein par» curar callos.a faci! para apiiüc-ir-so •¦ücts-It "—iim, dois, tro::, o esti prompto. Ocallo eom..,;a (l amolloccr c final-mento caho certa c íibaolutamciito,

i?_?í.'.ÍV "-r"i->- faz °3 dc'1''s "car
ÍÍSF™..03, .¥" m soltro maiscoin callos. •¦acts-It" quer dizer• o
?™ ,<!o, cortar-co «Uo», o fim do™r!astros nuo nito fazem ncníiuni
oa deu os, nao ha maia vexarapiEsDerlmento "Clcts-It." o nov? òccrlo remedio para callos o"vorríi-

. Fabrloado por K Lavrcnco' & Co..Chicago, Illinois, ti. :--. a, .v von-ii

I

Copacabana - Vende-se
Casa uma, a salas. .1 quarloídependências, luz clectrica, etc,

grande lerreno; negocio dipeclo —
ú rua Constante Ramos 111.

(R i6-'8)

Quando faço compras,
não esqueço o

III

um.

"V OARRAIA t.lSAXDi:".
Passos, 106.

MM Kiitlicio.v, diMifíiinn

ppisú o unico preparado1:0111 o qual consegui ler
cabello o não ter cáspò.

Não aeceilem oiilroeui
s.ub.tiltiiçào,' exijam ode
OLiyiíill que terào re-sultadò seguro.

1'elo fiiirrciu r.«j. ^ào so aoeeilti sello» nom ostainpilhns

3$000
E-m toclívs íxm
pei'íuma,rií:is,

o pli£ii'm£Ícia.9i
o na

Ciuiguiij-uiiii ««, «. Aii-iiiiin

llíifcelò: (M DIU)

13, SENADOR EUZEBIO, 1
Onde vendo

I ções c cm boas
¦ çoí baratos: ent
i cão sem fiador
I Norte.

ii.H,
a i.r.-üa-

PHi.8i.eiJ.
.-OHrtiçocí por pre-l logar, a meia hon

a na i" pre=ia-| centro, c de futuro
Telephone .113 Drogaria Grana:!»

O4 i-j«,I Lírusuayana, 01.

\ ênde-sc no st;i.)tirl>i.ò; «nica r\rs
de bonde dn
ii-funna-vc iK'.

(.-
Ao Chie Parisiense, ternos ?o..

medula a prestnçües, variado sor \
linicnto de casimiras estrangeiras |
e nacionaes: entrega-se d terno j
na primeira prestação. Rua Santa í
Anna (,(,, T. j«6 Korte. Adolpho h110 ,"
Kung S- C. 

"
. 1 saa veze

UNHAS BRILHANTES
uso constante do ("nho-

imo, a." unhas adquirem um lindo
brilho i' exeellente còr rosada.

desápparece, ainda mes
o depois de lavar as mãos diver-

l'm vidro, i$soo. Re-
!'¦

Cor

wmm VIDENTES
REPRESENTAÇÕES

n dr

Para Rio Cramle. Pelo:
Eítatl

\i\t a cura at
>-|uer uiolestin, bastava enviar 110-
me, e.lade, syniptomas da doc.ca,

Humanitários Videntes, caixa

i met
I Na "A' ti
1 Uritüiiay.aii.i n. f.6.
I sos. io(;. Km Nic
! Itoeüos.

.'io por
Grande .

e Avenida

esooo.
rua

P.-is-

Í.M

MOVEIS
COMPRAM-&E

Sí',, : ^ri'.".-;''-e 
°« "-'", ';¦'."=«"'¦; i postal iS.í5, Rio de Janeiro, qi-e! USADOS

commi t\.i"'è éo^í-J" 
"".r"' 

i.,'.',";,.'.' er;.l!:iia;:n-nlc enviarão o allivio Mobiliário completo ou avulsos,
form-cJièJ com i. sr. Amònio Cravo. I í,nfa c-s vossos sofírinicntos. En- qualquer quantidade, paga-sõ bem,
no i-.-.o-r-, \'e Mineração e Tintas I ilcrcíb ¦• 200 réis em sellos para na rua Visconde de Itauna 11. 157
*Ar,- --j-, i Avenida Kio l!:,mco 17.1a resnos" (R uiilpraca Ji »ie Junho, .. li 47,-j)

a Inbonoppnea?-
s isu.-S co:ni»UcaçSe?. Cv,.m radica! pnr
processos seguros c rapidoí. Ur.
JOÃO ABEEU. Das S ás n c das
• ; íh 1S bons; 6\, rua iÍü S. Pc* j
dro, (;.

67, Biua §?B»5nrs^ts,ò de Etííareoj S7
Presidoníc-- .1 olld Ribeiro dc Oliveira Souza

Direcíor —Agenor Barbosa
Banco de Deposito* e Descontos

FAZ TODAS AS OPERAÇÕES 13AN0ARÍAS

toâaamacias.

Granado ft C".
í: C'., Drogaria
It janeiro. -

ürosarlaa o phar-

: Araujo Freitas
Pacheco — Kio

Pilnos, rua
(R 5682

iocao eüíre amigos

«r, Romunaii MOTOR A GiiZOLINA | GHAMÍNÉ OE
IVofcssor eslráiigi-.ro, lia 7 au-

nos mora '"« praça da Republica
n. 84, esquina Senhor «ios Passo?,
ntteüde a sua numerosa clientela
das o ãs 11 da manhã c da 1 hò.
ra ás O d., tarde, dias feriados atí
.1 horas, íralando com a mesma
attenção como sempre. Praça da
Republica i-U. sobrado, esquina
..cubei- dos 1'as.oi. ._.„_,._., 3^5 J

file::, 4 II. 1'. Garante se
fitncciottànientn. Quasi n
formações na Confeitaria
los — Kit. de liangit'..

ic FEii
ai.tc^. in-| \'ciidc-sc di' 20 metros con
perfeito cent, dc diâmetro, ferro gro.¦vo, 111-.I própria para fabricas. Informa
S. Car- á rua l-'r.; Caneca 11. r\ tclep!
(K 159} |nc 5"i2. (M 13

Garrafada do Sertão -- (;r:iJÍ.,_.ci._- tiíierv.is, é prcn:i; ,<1<.
ierior dc Pcmãiubir--'. c» rcaj elXcã» na c;ira dn srj> bílis c ícràlas dc qualquer naíurcnh_ rcc-_n raw píih-rmadüí c âro?f_rj_t^: Pacheco, rua dos Andradas, 47 tl.ajnn.r. ij ile iiiija, 14 oa a. Pâalo, P-rroio, Soa.ei íi C", ruiPur.ia a. .1, ..... - - i;m .,_:,.

w
Ji.MILIO Ar.LAllli .'. o.

Ourives llll
'I SÍÃ li ACÀÕhÍíTA r ~~

|0)mpra;-se cscoüiida, qualquer,
quantidade, rubi, sem i.iaucl-.as,
«111 bruto e,u preparadas. Paga-se l

, lem. Amostras e presos, trata-se !'. 
cem E, Uma, rua do Üispo n. 31. :

- "- • ¦ ííoSo J .

O r?ado_ó um dos órfãos mais importantes da nossa economiaLm fígado desordenado causa a perda do appetiíe iirisào H-ventre, dores dj rabeca, infartação depois de eom,:,- perda.de cer.Sia para o tn-.ballio pl.ysieo c mental, perdei de memorilialpilaçao do coração, spmiio uesassocegíido
leza, etc. ' '

Km se.iiiida aos symptonias ••icima
i-sfrulo nerv o.so que prodviz gravesdria, perda de poder sexual ele.

As Pílulas uxívursaes melhoradasiíLLLO, contem eni si os agentes medicinac.. para coniliale- .--males actms eiium;ra..OF . ' ua
Esta., pílulas são com-.o*

íesgiiarJo, uc;.; dc boca pcp
Rcinetíe-rc p.-io C-.rr.i...

1.1S000 e jj caixas por sfiü-
[itllias.

cansaço,
urina carregada, tri..

mencionados, »obrcvcin um
resultados, eo.no sujam bypocon-

-lac?

DE PBREÍ

rcnticrr o «e-u u=o ua
. —• Caia.-,, _-$.-oo.
por 3$nao; seis caixas pors-e acceita sellos nem estam-

Vende-se m ^ Gàípraf a Opanaíe
M íinippa 1116 8 Avenida Pa sos n. 183

Bevestrello & Filho
Em Nictheroy, Drogaria Barcellos

¦

m

¦

..~r
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CORREIO DA MANHÃ »« Sabbado, 11 dc Novembro fle 191Gtt -;-

S\i> A ^H^ ¦ ¦ Amm\ m\ mWm\\ A múm. • ^^^ mm>^^^. ama m im ^^*. ¦ ¦ mtmwm "r-m\"- mm m\ «tfàv ¦¦ õ1!?"^

ABREM HOJE 3VCAIS UMA FILIAL NESTA CIDADE, NO
LARGO DE S- FRANCISCO, 19

(Junto dai egreja)

voile
Vendas de tecidos pelos preços das fabricas - SE NÃO CONHECE, EXPERIMENTE:

_ o xxietz*o
OR,-A.3STI3ES 3STOVIDA.3DE331 I I ÍPREÇíOS FIXOS

IDOS DE TODAS ÀS QUALIDADES

dePaHs^SOO

Largo cie S. Francisco, 19
Outras fi li aes no Rio Rua Larga, 118 ; Rua Visconde do Rio Branco, 35 ; Rua Senador Euzebio,154, (Praça 11 dé Junho); Rua Coronel Figueira de Mello, 368, (S. Christo-vão); Rua Archias Cordeiro, 127, (Meyer).

EM NICTHEROY:
Em frente á

Prefeitura
' 
il \\\m \\mrn. \\m \\m\ ^BUH^ ^Êm\ ^^H ^L^Ea BQ m fli^H SB IH^BH 'fl[ ^^' NBéI 

^^ - ^^B' flflK 
^^ 

J^Hvflfc Fmu iCH VI ^^>

ODEON Companhia Cinematoprapliica
Brasileira

23x33. um mesmo programma:
3 films de grande attracção

2 artistas de grande fama e belleza
A Mocidade do Coração'Interprete 

principal: Mlle. FABIENNB FABRÉGES, a clcgánto"
o formosa artista p trisienso

A CRUZ DE BRILHANTES
Protagonista: MHc. MACHMLI2NA CELIAT; a mimosa estreita do palco

parisiense quo acompanhou Guitry cm sua ultima tonrnéo ao Brasil
Complemento do progranim» :

GAUMONT - ACTUALIDaDES
[HP* Amanhã — Grande matinée infantil

Films escolhidos para as creanças

Mm
CóiüÉ ¦ « à ila Arejado i

<M

SEGUNDA-FEIRA — Depois de amanhã

»
»»

tt

o

o

II——¦————5—SM1JU» Uma grande reprise
Um film querido

Um artista de ceie- §
bridade universal

MÂCISTEI
ISEGUNDA

TERÇA_e |
QUARTA-FEIRA |

; 0 grande gigante quc appnreecii pela primeira voz na CABIRIÀ c quedepois a todos cnthusiasmoii, pela sua torea hercúlea1, no (Um quc hoje vae cmreprise

| Grande drama de amor e da aventuras IMftfêt^l
* ?» «» ?» ?» ?» >1» »» »» «»-» 4» 4» +» 4+ »» «» ?» ?» 4» ?» ¦»» ?»

Quinta-feira, Iti-Um outro film extraordinário

DUAS ARTISTAS QUERIDAS DO PUBLICO

Ü PEARL I HITE -;
_ MHel NAPlERPSfKA

T9ATHÉ ° unico c'npma quo consegue
m "*¦" inlroduzir na Avenida os filmado aventuras apresenta á sua escolhida platéadesde ante-hontem

AS AVENTURAS DE ELAINEinterpretado pela heroina dos famosos Mysteriósde Nova York. A audaciosa mulher quc sb apre-senta agora mais arrojada nos seus trabalhos deaventuras causou a MILHARES do pes-soas que assistiram ao primeiro episódio o ma-ximo do interesso, o excesso de sensação.
UO IP — Continuação do 1- episo-n V/U Im. dio — 4 partes

Avento de Elaine
Perigosa
Ascensão

~ ou -

OMNIEIVI/VIRIS
Kmpresa ,1. Cruz Júnior Hua «In Carioca) 49 o 51

AINDA HOJE - EM MATINÉE E SOIR* E
Um prodigioso prng-unimn com 4 ülms quc

silo 4 trab ilhos admirável»
I Os Submepsiveis Brasileiros
|Um film quo todos devem ver -Trabalho nacional
1 . „,_ • . completo, niliilo.
1 A SOGRA DEB1LL1B RITCHE
j Uma estupenda comedia om 3 partes do ata-

mado artista
I A. iaa.vina.Gv dos aoxxIxo.b
| Grande drama de aventuras mysteriosas, cm 4 partos,

da fabrica italiana Aquilhi

_ pés o müPS ilos nrtlstns 
Sògunila-filrh; — 3 Graiv.ies trribiíiiiòs: — Ò CRIME DO

jLAGO. em 4 partes. «O >ORrcüo «ir» Pântano», om 5 partes, oBa bella comedia cin 3 partos:—oGigets o os seus anjos dn
s. givirüa; Brovéiiiòhto ! LIHEItüADK! — om 20 series. 2180 .1
;i;:&iiNU:M!.i;:s«i:::iHi'iriasii.iiiai;ii!ai!:>]:H!;'i!Bi:!HBiiUiH sai;niwai!:;,:H^>i;Hi;::a!liiai.i;iasin!iHb'i:<;iairí;il«i!!;lw

iPOOOOOOCCOC

A descida a pulso peln corda da ancora—O incêndio de um pavilhão - Um auto-inovei atirandu-se contra a casa emch»mmas. As mais sensae onaes proezaspela mais ENCANTADORA ELAIN3.
NO MESMO PROGRAKNA

A comedia sentimental

o

I S. A. O PRÍNCIPE HENRIQUEcm quc tomam parte — AIUAS, o "príncipe dos acrobalas". ©
IlUFPAIiO, o homem mais forte do mundo, mais forte quc HIACISTE ! ! |o a mais surjvclicmlcnto noticia da guerra f• A. olfensiva franceza no Somme |

(3 PARTESI) §
sa9e99C9«38tt)ft«e«««4a«M««90«s»afl«ceae@ã)a&c«sec«o«cee«««M*e083«a«9«0

D ri?T lé v n n ii n a o o a n nurriiuAD UUÍ AoriiuU
em quo desempenha o papel de dupla protasrònlsta a^L'lllpre giacil o lão querida Mila. NopiprkpswJsa

f^* Semente na matinée —Domingo!
Attendenilo a empenhos e sulieftáyííes o fllm i!a rox

quo causou o mais cstr.inüosci suppesso !X
% LOUCURAS DA MOCIDADE

%

ou AS PROEZAS DE UM URSO

Palace Theafre
GRANDE COMPANHIA DE 0PERET.\S VITALE

(Gyclo Theatral Brasileiro)

HOJE-Salli, 11d NonDro-HOJE
!• representação «'ii nova npcrctn em 3

actos, de < eõVg Okoukouscki e Julices
i Frcninl, mtufca tio maesíro Jeiin (ülbcrt

SnjtprcssSo
da

Espera PATHE Amplo
Arejado

Confortável

SEGUNDA-FEIRA
— Dois films) sensacíonács —

Um draiui» político da i ox: Amb çSc» i
O drama quo a Hu opa viu: \ Batulha rto Somme'Da Fox «a niolluncs elementos rciluam Bertit 

'
Kallsli

Da Koalidade cruel o Patliú aprosòntà a'Vcrdaxlo !

Ambição
Protagonista dos 5 actos arrebatadores sMme. Bertha Klallsla

*r?ron«sww>i«Ti

Alerta amiguinhos do Pathé I
A postos petizada :

Grande opereta americana de extra-
ordinária e deslumbrante"
montagem

A acção rlcicnvolvc re i-.n ]i|>lla<lclptila, na nclualid-jile. N'n r"
neto, grandes c apparaíosós baijados Iiollãndú/cs, compostos pelo *ji-
motor cliorcograiiltiiio <h coitipanliia, maestro CONSTANTINO
ROMANO ê ilansaclõ pelas primeiras Imilarinas V1TTORINA eOVIDIA TARNACHI. — Luxuosa o cuidada nii-ccii-scciie e raa-vação de 1'AV. VITALK. ____^__^__^^_

DISTRIBUIÇÃO: -•• Dcl'a GUI, cstrclla cinematographica
PINA GIOANA; Josias Oluttcrbúrg, presidente da Sociedade déMoralidade Publica, Pompeti Pompci; Aunie, sua filha MARIA'GIOANA; Virginn. mulher dc Josias Angelina Rubilc: BarãoVictor dc Gardüancs, CIPRANDI; Willy, actor cinemato^aphico
ÍTALO DERTINI; Boby Lecp, Alfredo De Torre; Crock-r ve'-lho aclor, Maüioli; Uni porteiro de hotel S Prcstlplnoj i" as-censorista, G. Zappa; =» ascensorista. M. 

'Muiio; 
O operador ci.íiematosraphico: E. Turclla; Artistas cinomatoamphicas; MaudDorc; Magda, A. Giordaui; Ectty, M. Manes; Daritt. G. Riphi''Edith, G. Pamiuic; Emmi. G. Bartcli; Fanny. C. Costa; Bctsèy'R. di Pietro; Minnio, A. Brimc; Mary, A. Guerra.

jConviólidc-W ; artistas ciivcmatORraphicos, policias, iioctivagos,ilcmi-ii;or.(l;i:iif5. jornaiciro". i-:rí:M(»:coioí, bolicmio«, vle... ptc;
Anvniliã — Matinée CINEMA STAR —

FAN "AN LA TULIPE, c;;i h< 'kio da Cri
A' noite, r.o t>yrlct

Vermelha TtaÜáu;
Director da orchestra, maestro

E. MOSA VERO
llihietci

Uio Iíranco
Cent. 3-3.

venda, ií:..^
13S, Casa

10 fã manliã. ás fi da taidc. uaLOPES FERNANDES & C.\
Avenida
Teleph,

Segundíi-fcira — Grande festiva) OS SALTIMBANCOS.
(R 212O

(Juercis sacrificar
vossa esposa para
ífi»Iff«r na politica
posição mais cie»
vatla'.'
Esla [oiitíiçííò indes-
cripüvfjl quo oausa

tantas viclimas,
dando a própria

hnnracn. dig-nidado
da familia para che-

gar aos seus fins,
ó" analysada

graphieamcnte,
noslr» possante e

realista drama da
vida moderna da

FOX FILM

U.-n exemplo mornlizadòr.
^Jniajçhatya_.socifild moatra»-•siaaar.,sasif1ãwSíííí

A grande Victoria
Franceza no Somme I

üm npanhado aos quadros - Aspectos las aldcils !iviühs rPconqms,ai1a3 _ 0s u - ( ^ 
as aldeias &

) dos ro - O grosso calibro dc Ü00." , níJ^ 8Trjnclioiraso marchas- GO000 prisioneiro^ dl7 ínu-l'.nmain,.t,m,„.,i».. .... I'.''SluilurOís ai lo- \

a TWPA^Rrt CPCUJPfrt Companhia Aloxamlro Azovído
V lüka.íVj fl&Uafalü Toiiriiiô Cromíida -lo Oliveira

HOJE- SABBADO II - HOJE
A's f 3| 3 SESSÕES A's O 3|4
A notável peça em li acto» .Io HlíNKY 1ÍIÍ1EUX,
O maior exito

da Cofiieclie
Française em

1913
Simonc — CREMILDA ÍTOUYEIKA

Notabilissirno traballio do diítiaclo actor Alexandre Aicvcdo,
JIivs d.t MARCENARIA BRASILEIRA.

Amaui ã — Em raaliuée c ii nohe — SIMÒNE.
SEÜUNDA FEIRA. 13 ..- Festa artística dc Alexandre de AzevedoL.VA, uc Joqo ilo Kio.

ggÉBgggggBggg ——— —|—-^_    ^^^^ isaaxf.

-Agn,D,t,,«,tel,igaa 
|

Porque o Pathé é o~^inêm7üãs^icíícntBs •? ^- Porque o Pathé exhihs os meiSores films • §

CIRFEMA AMEEIGâBJO
O maior do Ilio — Quasi an ar livro -- Não tora ventiladores — Orchestra de i- ordem

Baiprcsii Palmeira — COPACABANA

TI Quem
vencerá ?

Xjio íwvcntlo (>as^3gpm .le l<!!!.e:c
blícõ, in liiiiietcria do theatro.

c?U'j e-.:ei a disposiçãoa tio tiicatro.
A DUQUEZA DO BAL TABARIN..

SSOeTEI- Dia chie, dedicado as Exmas. familias do Copacabana -XXO JES
Sümptuòsq programma novo, constituído por dois films maravilhosos,

tendo como principaes protagonista:

FBANCSSG
nos grandiosos nims rt'artc

PRmCEZA ESTRANGEIRA

RESURREICÃQ^^y^AJgyyjFg
IO ACTOS AHREDATADOKES !... ~

Amanh5 — Grandiosa «matinée» infantil ás 2 horas, eom distribuição de BONBONS.

O Cinema <1a Kli-
to — O Cinema

Chio o Kleirunto
IO l)l'0<rr.1llllll.1 niivn mm filmo ,U «.....„.!„ ...i. ..¦¦::—¦: ¦—.HOJEi-ímaudioso proíi-ainina novo, eom films dc ffrnnde^ãfiFãrtlsficõA mulher m.j.smlh, mnisp aslicao formosa em scena do Amor o Ódiocy.ngança. Adelo Blood, a fascinante jovem dos cabellos do fogo sc? ap íe$ nano Avenida no seu monumental trabalho - rico o luxuoso apresenta

Escravo de Lucifer
_ Vibrante drama da vida real-da D Luxo film—cheia do aventuras o DOrlpecas que elevam esto í.lm a um dos mais importantes destes ulümoítcmis7Alem destç programma daremos como EXTRA o DrimPim^nnmoÃ??inSemnnarlQ Animado Iutèriiüfiionnl pnmcuo numero do

JORNAL DLUXO
com as mais recentes c importantes nov idades c reportagem mundial.

Orvlic«trano Salãn
«ç líspcra-Pl„,.0S

lilIZü.í n Coíil' vta'

13 do corrente -13 do corrente

nutlnclosa e corajosa mullior •¦ òsaoo.nlioeo no mundo Sl^phlco no illm ile 1:; sórios = a

fl n\u!h@r
audaciosa

^séries quo se apresentou htó%sg
¦¦¦¦iii—niiw 1 iw—n iiii n iillH.LXllMUiMlLJ'iil^J.--^  

-- ---:Ti.«»r.7nTr:.2:^_L..-^^^^^^^^LZ1"" I

VEJAM OS ANNÜNCIOS DOS QNEMAS ETHÊaTROS™T?'paqÍnÃ" fssssssm

a^£»^/.K2^*^*5»tej^^^5gSií£';:,í"^ m,, ¦-•?¦*-.í- ¦:-..: -J;; .:•" ^'tírri*^^'^-'-''-'-***.'*.^.-,' ' .« ím.,, Rflim,
'^:>i::c_«.r_

¦¦r*^&*t^m&f-'. Í£"rt


