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EXPEDIENTE
Xo edifício novo do "Correio da

Arunlm", no largo da Carioca
11. 13, estão já funccionando to-
das ns sims secções, excepto a»
officinas, quo 0111 brevo estarão
tuinbom ali installadas.

São os seguintes os números dos

nossos iippiiielhos tclcphouicos:

Kcdaceão. . . 5608 •-Cent. ai
Gerencia. . . 5443¦¦ n
E.ii.lpto.io". . 5701-
Officinas. . . ST« Norte

\ serviço desta, folha percorre
os Estado', de S. 1'milo o riirniiií
o nosso _o_re_cíitnhtò Pedro lia-
11tls.11 du Silva para o qual soliii-

tniiios a costumada benòvolcnciti
issos asslitniintes o amisos.

ÕÍoti?o da
protelação

(íj.crcvciiTOS lia dois ilias, sobre a

pr.crastiiia.ão da. reforma eleitoral

110 'Senado, que não podiam-os atinai-

lhe com o motivo. Rejeitámos, cm

todo caso, a liypotliese <le ser cila

intencional. 'Explicamol-a por indo-

Inicia, desidia, adianvento para uni

amanhã (pie nunca chega. Imgeiúiida-

de. Uma palavra ouvida aqui, outra

acolá, em rodas politica?, «os abri-

ram depois os olhos e nos convence-

rpm dc ser a protelação deliberada e

propositada. Os proecres da Republi-

ca' não querem seja votada est

anno a reforma, porque, se o não

dór, lambem não o será 11:1 sessão do

anuo vindouro, a rpic forçará a ia-

iter-se a eleição, para a .«ova legisla

tura, pela 'lei velha. À próxima legis-
htura é que vae apurar a futura ciei-

ção presidencial, c esta, para os di-

t-igentes do paiz, j'á í neste momento,

quando o sr Wencesláo Braz ainda
não" tem dois annos de governo, a

magna preoccnpação. Já ella domina

toda a politica. Uma lei eleitoral
nova, ainda não praticada, ainda não

experimentada, é o desconhecido, pos-
sivel de surpresas desnorteadoras tle

planos combinados c assentados.
A lei velha é instrumento cm cujo
manejo os politica rites já são mes-

tres, Pela nova, -não -será tão
fácil fazer a Câmara uo reconheci-
mento. Pela velha isto é certo. 'A

Câmara ha de ser deita no Rio dc

Janeiro, ali mesmo mo Afonroc. E
convém aos inanipuladores da eleição

presidencial sc desfazerem de. um
iipparcllip que lhes -pcrmitle formar
uma Câmara a que pôde vir caber,
110 caso, a ultima palavra;

fie a reforma não vier 'do Senado

psra a Câmara a tempo dc que esta
a possa approvar ainda nestas ulti-
irias prorogações, forçosamente, convo

já dissemos, a nova eleição será am-
«Ia eleição pela fôrma Rosa e Silva.
Volte ella para a Câmara ainda nos
meados de maio ou principio dc

junho, o que não será possivel, sc
não ifòr votado em terceira discussão
110 Senado ainda este anno; seja logo
votada, sem emendas, tra Câmara,
logo 'regulamentada; ainda assim, não
haverá tempo para sc executarem as

preliminares do processo eleitoral
íiella determinados, de modo que a
eleição de 30 de janeiro de 1917 se

possa fazer pelos novos moldes. Será
feita pela lei velha .com o novo alis-
tamento. liais: o anno próximo fu-
turo é, como se diz, anno dc eleição,

pelo que não haverá forças humanas,
nem para tanto vale o poder do sr.
Wencesláo, capazes do obrigar n
maioria da Câmara dos Deputados a
expor a sua reeleição aos azares -d.c

uma legislação eleitoral, nova e des-
conhecida. Portanto, a lei fica para
a futura legislatura. Pouco sc im-

portam os directores da politica
com a profunda desmoralização ou
al.solutó descrédito da lei vigente.
Isto mesmo é que lhes serve. Se ella
se prestar maravilhosamente á írau-
tio ou á trapaça, tanto melhor.

Tem si.lo a protelação tambem ex-

plicada dc outro modo. A lei, como
foi votada ua Câmara dos Dèpu-
tados, encurtou o prazo para a des-
ilic-ompatibilização de vários altos
íivnceionario.. plciteantcs de eleições.
Por exemplo: os ministros, pelo di-
riito actual, tèm, so quizerein -ser

candidatos á presidência da Republi-
ea, que deixar os cargos até t" de
março do anno que vem, isto é, mu
anuo antes tra eleição. O projectò
üependeiitu ile approvação do Con-
gresso reduziu esse prazo a seis me-
zes, Como é sabido, ba ministros
Cí.ndidatos á suecessão do sr. Wen-
cesfáp. Ha o dr. l.auro Müller, cuja
candidatura já vim sendo falada de
muito tempo t já começa a ser dis-
cutida. Ila outra, sobre a qual re-
commcndam seus inventores.todo _c-

gredo. Mas não ha segredo que guar-
«Iem mulheres e politicos. Dão -sem-

pre com a lingua nos dentes, pelo que
já não é tii.sterio para muita gente
c[tie o sr. Tavares dc Lyra c o cau-
didato dos remanescentes do P. R. C.
á presidência da Republica. Os

partidários de 'outras candidaturas
?:tão naturalmente empenhados em
aplainar todas as difíiculd.ades ao
scu triumpho, e entendem que ha
maia probabilidades de que surjam
candidaturas de iministros, se o prazo
para elles se dcsiucompatibitiz.irem
íoi' reduzido, 'Accresce que, le-
vsndo mais tempo no governo, po-
dem melhor ageitar ou preparar com
os meios officiaes, 'sorrateiramente

embora, o suecesso -da própria can-
«diJalura. Isto é o que não querem
cs adeptos de outras candidaturas
rjtie neste moaienío dispõem de força
para retardar a votação definitiva da
nova lei eleitoral. Dahi ,1 verosimi-
lhança dessa versão.

Tor este motivo, 011 por aquelle, o
que parece certo é continuarmos com

uma legislação eleitoral que não bife-
rece nenhuma garantia á verdade e á
sinceridade d.o voto popular. A pro-
xihra legislatura sairá do imesmo la-
boratorio condemnado. Virão as
actas, differentcs uma das outras, cm-
bora exprimindo as mesmas eleições,
e com ella-s as duas ou tres turmas de
cidadãos que affirma.il estar eleitos,
todos muito bem diploniad.os, para
afinal serem escolhidos no reconheci-
mento, conforme as conveniências do
agrupamento partidário dominante no
momento, fie ainda a situação fòr
preponderantemente! mineira, como
tudo eslá .indicando, teremos nova-
mente o illustre sr. Antônio Carlos
a fazer e desfazer combinações, a
ditar e reformar pareceres, para cou-
slituir a Câmara ao sabor da politica,
de que >é milito digno representante e
principal agente na, 'Câmara dos
Deputados. K ainda houve mui-
tos crédulos, cm cujo numero nos
cortamos, que chegaram a acre-
ditar que os governantes da Re-
publica queriam reformar a lei,
para 'moralizar a eleição, e pôr termo
á vergonha que temos com esse
nome, e nos baixa á Ínfima categoria
dos paizes de maior corrupção e
fraude eleitoral, de tal -maneira que o

que temos com o titulo de represen-
tação nacional é realmente sua com-

pletá negação. Entretanto', a repre-
sentação _ a base de todo regimen
liCmidcratico c republicano. Não lia
Republica sem voto livre e verdadei-
ro, F, ainda querem que o povo bra-
sileiro respeite c estime a Republica
invertida que ahi está.

Gil VIDAL
m • m «a ¦¦

Tópicos & Niiticias
O Tl.MPÒ

O (Ha de hontem aniai.Iieccu fu!í*tirahte,
dc 11111 lirillio csloiiteador, De 1 Iinra Aa
tardo, porém, começou a cobrir-re <lc tini
viio parclacento, n pouco depois uma ehu*
vhilia «unida caia sobret a terra'/

Temperatura, nesta capital : mínima, 2i",5
t_ máxima,, 2g°,o.

do sr. L.on Roussoulières o são real-
mente, Mas a verdade é que o sr.
Paulo «le Frontin está livre de culpa
e pena, nara qtte estas só recaiam sobre
os que não desfrutam de posição social
egual á sua.

Somos dos que mais so batem pela
condcninação dc todo c qualquer indi-
vidtto que dcfratule o erário publico,
quer su trate dc dinheiro em espécie,
ou de material das repartições.

Depois que findou o governo do sr.
Hermes, uni grande inquérito devia
ser aberlo em todos os departamentos
ila administração, afim de ficar bem
apurada a sonnna que foi retirada dos
cofres nacionaes, para beneficiar a
afilhadagem da politica, ;ipurando-sc
egualmente quaes os responsáveis pelo
scu gasto7,

Xão sc fez nada disso, c até mesmo
o Iraballib dc uma conunissão nomeada
para ver o que se tinha passado ua
Central ficou esquecido, com uma pedra
cm cima, porque assim devia ter con-
vindo ao actual governo.

No periodo do sr. Hermes foram
postos .íóra milhares dc conios do réis.
Delles não lia noticia, nem as haverá
jamais.

Entretanto, como symbolo da respon-
sabilidadc pela apropriação da coisa pu-
blica, ahi esião respondendo a processo
o tenente Lconidas e o "Sogra"!

Chega a ser irrisório, o demonstra-
tivo, mais uma vez, de que neste paiz
a justiça não vigora para todos, mas
apenas para os .pequenos...

IIONTEM
Cambio

00 dIs A' vis.í
slíi-t n Si|3-

Pn.ic.is
Sobre F.omlrcs. • * ?" Hamburgo. .... $74.í" Paris  ÇriS" Hespanlia ..... —" Itália —" I'urti'.i_-il (escudos)'.n lit.ei.9s Airci (peso

ouro) —". Nova York —
Bancário tsií.í- c-i
Caixa matriz. ...... I3i|it>

Café — oSjoo. uor arrolia nelo tvoo 7.
Libras — Sem negocias conhecidos.
Letras mIo* Tliesouro Au rebate dc

por cento.¦»*¦»«¦ —

i7 5''.;-'.
$870
$050

=?;•.-•

.1S005
..«?
313-

HOJE
líslá do serviço na Repartição Central de

Pulieia o .1" delegado auxiliar.

A enrno
Pnra a earne -bovina. posta lioje em

.'onsuaio nesta capital forani afilxtmoB pelos
marchantes, no entreposto dc S. Diogo, os
preços de $;jo « $Soo, devendo sei* cobra*
do ao publico o máximo :ilc iSòdoi"1; 't'''¦¦

Carneiro. 1S800J porco. 1 $200. e vitelln",
$900 c i$ooo.*¦»¦¦**•—' —

a legação da Grã-•Coiiinitinica-nos
Bretanha:

"O ministro dc sua majestade britan-
nica foi autorizado pelo governo dc sua
majestade a publicar o seguinte des-
mentido absoluto a tinta série de ai-
legações que appareceram reccntemeii-
le cm certa parte da imprensa brasi-
leira, tentando demonstrar que o go-
verno de sua majestade •hrilaiiniea,
emquanto prohibe ,1 exportação do café
brasileiro para a Hollànda c a Scau-
dinavia, teria penhiltido a entrada li-
vre náijuclles paizes do cli.i inglez:

1". Ha já algum tempo que todas as
facilidades foram inteiramente _ s-.is-
pensas para a importação dc chá. de
qualquer procedência, na Suécia, Dina-
marca e 11.1 Hollànda.

II — Tal suspensão não existe para
o embarque dc café para a Dinamarca
c Hollànda, onde o café pude entrar
livremente, nos limites da média pro-
porcional que foi combinada com a
Associação Din.iiiuir_uçzã e com o"Netlier-Latids Ovcrseas Trust", respe-
ctivaiiienic.

No que diz respeito á Noruega, du-
rante os primeiros nove mezes de 1016,
as exportações de chá destinadas a este
paiz, alcançaram apenas 168 toneladas
e, tanto quanto se pôde saber, todas
cilas foram feilas sob as garantias
usuaes de que chá não seria reexporta-
do, de maneira a evitar que qualquer
quentidádc do mesmo produclo alcan-
casse o território inimigo;

Kstão sendo actuàlmente cntaboladas
negociações com a ''Wholesale Qroocrs
Assoeiaiion" nontegueza para dclcrnii-
nar ,1 média preporeion.il das imporia-
ções de chá na Noruega, sobre a base
do consumo naquelle paiz antes da
guerra. Discute-se a cifra de 1S0 to-
11 '.idas por anno."

Publicando este desmentido da lega-
ção britiimiica, não podemos deixar de
observar que ha licite alguns pontos
sufficienlcs para tirar o caracter de
desmentido absoluto a esla declaração.

Diz a legação ingleza que na Xo-
ruega apenas entraram nos primeiros
nove mezes de tSi. lííS toneladas de
chá. Vor que 111'iHívo não explica o
ministro de sua majestade .britannica
quaes as quantidades de chá importa-
das durante o mesmo periodo pcia Di-
n.imarca e pela Hollànda?

Allega o coniinunicadú que na Diua-
marca a importação do chá é regulada
por um accordo feito com a Associa-
ção Qiiiamarqueza, sem mencionar es-
tatislicas. Teria sido interessante que
o ministro inglez explicasse os motivos

discreta reserva. O accordo di-
tado íoi um arranjo sc-

;overno inglez
Ittaildò inter-

assumpto na Casa

Com o 'presidente da Republica con-
ferenciou hontem, á larde, o dr. JoãoRego Parros, membro da dircetoria tia
Light, (jue tratou de assumptos que in-
teressam áquella empresa.

GRAVATAS — Lind;ssimii3 — Só na
Casa Manche*.cr—Rua Gonçalves Dias 5.

l*m vespertino noticiou hontem que
vae ser tentada a cassação do habeas-
corpus concedido pelo Supremo Tri-
bunal .10 presidente de Matto Grosso,
Segundo o que esse vespertino ouviu
cm "rodas forenses", a coisa sc pas-
saria do seguinte modo:

Quando estivessem presentes á ses-
são iodos os ministros do Supremo,
o procurador geral da Republica, sr.
Muniu, Barreto; proporia ao sr. Iícr-
iniitio do Kspirito Santo uma indicação
cassando aquclla .ordem dc habeas-
corpus. O sr. Herminio submetteria o
caso á discussão, tendo em vista o
alienado pelo sr. Mimiz Barreto, isto
é, que o habeas-corpus não devia ter
sido concedido ao general Caetano,
porque o Tribunal já anteriormente
dera garantia egual á Assembléa que"pronunciou" o presidente de Matto
Grosso.

Na discussão, a maioria seria favo-
ravel ao negocio, com o compareci-
mento do sr. Enéas Galvão e do sr.
Manoel Murtinho. Este votaria,- dando
por terminado o seu impedimento.

Trata-se dc um disparate puro c
•simples. iPodcmol assegurar, devida-
mente informados, que o procurador
da Republica não fará nada daquillo
que o vespertino em questão descobriu
nas "rodas forenses",^«Mas, mesmo no
caso ein que tal coisa fosse sequer
lembrada ao Tribunal, esic, de forma
alguma, poderia dar uma prova tão
evidente Ue descaso pelos problemas
mais sérios que vão ter ao seu conhe-
cimento c decisão. O Tribunal sabe o
que fez,

OFFICINAS de costuras, cbapeii3 e es-
oart'lhos sol) cncommcnila.

VASOIME-NFO. — 1«7, Ouvidor.

Por só lerem comparecido, á hora
regimental da abertura, 46 deputados,
não houve, Iiontem, sessão na Ca-
mara.

Jantar da modami;;_;:;,'^_;
urugiiayaiia, 41.

Dizia-nos honlcm o senador A.frcdb
lillis: «-—".Uni toda ,1 parte reforça-se o
alimento ao cavallo cansado; ao brasi-
le:ro, tira-sc-lhe a ração..." Foi no
remate de uma palestra, em que s. ex.
proíligava a idéa da creação de novos
impostos, já suggcrida ao Senado, quan-
do os nossos Colberts deixam a produ-
cção e n trabalho nacional entregues
ao seu 111:10 destino,

Tributar ainda, o que c .1 quem? O
cavallo causado, exhatirido de forças,
ó que pede é alimento. Entretanto, os
financistas geniaes deste paiz dc ma-
raviMias lirani-lhe, á besta de carga do
imposto requintado pelos Colberts, a
prova dc resistência na fome.

Depois do trabalho orçamentário fei-
to pela Câmara; com tcrrivcl augmcittj

I .le trvbiilação e a cujos reclamos dc
I sàcrificio as caufs laboriosas baixa-

j ram a cabeça, attendendo ás razões que
I o determinaram, não é sú. mcoiiscien-

cia, mas desaforo o alvitre que ali se
encarece, aliás contra o volo da maioria

[da coiumissão de Finanças'. Na Cima-
a depieção do contribuinte attin-

gui r.o máximo de suas possibilidades
physlologicas; r.l.ui das contribuições
t|iie se lhe marcaram para livrar o

paiz do descrédito, nada mais é possi-
Ivel. A idéa dc novos tributos cresce,

porém, na cabeça dos que asp:ram á

gloria de afirontar a miséria de vint!

c cinco milhões de homens, com o pia-
gio da cirur.i.i do dr. Sangrado, a vc-

lha e estalada cirurgia dos veterina-

rios primitivos, que ainda não immor-

lalizou ninguém.
O sr. Leopoldo dc F.u'hõc; não esla-

rá com o senador paulista?

dessa
namarquez
creto, cujos termos o
sc recusou a divulgar

essepellntlo sohre
dos Coiiinums,

Finalmente, notamos que o comum-
nicado of/icial inglez não faz a mini-
ma referencia ao cacáo do trust in-

glez, que ha muito tempo era o mais

temivel rival do nosso café e que tem

sido importado na Hollànda cm enor-

mcs quantidades, como se apurou cm

uma poiemica travada na imprensa in-

gleza e que repercutiu cm um debate

parlamentar.

Com o presidente da Republica cou-
ferenciou lionlem, 110 palácio do go-
verno, o sr. Lauro Miiller, ministro do
Exterior, sobre questões adillliiistratl-
vas.

Iniciou-se homem a formação de

culpa do tenente Lconidas, ,1o "..ogra"

c dc mais alguns personagens secun-

darios envolvidos naquelle desvio dc

material da Central do Brasil.
Não ha noticia de maior ridículo na

historia judiciaria deste paiz. Estamos

plenamente convencidos «le que os

apontados como criminosos no relatório

PUNHOS c collariniios - Fjnecialldaile
_ Casa Manchester -Gonçalves D..13 ;.

O sr. Hélio Lobo, secretario da Pre-
sidcmi.t da Republica, recebeu do em-
haixador americano a seguinte carta:

"Embaixada dos Estados Unidos da
•\merica — Rio dc Janeiro, 5 de no-
vembrei de 101 li •— Traducção. "Meu

caro amigo e senhor ilelio Lobo —
Tenho a especial satisfação de çomniii-
iiicaV a v. ex. que a Universidade de
Harvard, Can-.bridge (Massachusscf.s).
incumbiu-me de convidar a v. ex. para
fazer perante ella um curso de Histo-
ria Diplomática e Direito Internacional
110 Brasil, especialmente quanto as ve-
lhas e sempre cordeaes relações enlre
o Brasil e os Estados Unidos da Ame-
rica.''Esse curso sc. comporá dc quatro OU
cinco conferências, no correr deste iii-
verno, assim os encargos officiacs de
v. ex. 110 Cattete permittam inicial-o.

"Na esperança dc que v. ex. sc di-
gne acceitar este convite da Univcrsi-
dade dc Harvard. decidindo-se assim a
augmcnlar cm meu paiz o conhecimen-
to «los laços iir.eriiacioiiaes c aftinida-
des que unem nossos dois .povos, sou
com meus melhores cumprimentos, etc.
(Assig.) — Ed:ein- Morgan".

•Depois de obter permissão do presi-
dente da Republica, o sr. Hélio Lobo
respondeu ao embaixador Edwin Mor-
pau acecitando o convite.

A ausência do sr. Hélio Lobo scra
curta, substituindo-o, na Secretaria da

1 presidência, o sr. Maggi Salomoti.

A eleição americana
O interesse excepcional do pleito

picsidencial travado a propósito da
suecessão do sr. Wilson decorreu do
facto dc ter a escolha dos candidatos

girado cm torno da questão. palpi-
tanto da neutralidade americana.
Feia primeira vez iiia historia dos
Estados Unidos, uma grande crise da

politica domestica 'foi poderosamente
influenciada por considerações d.c
oídcm -externa. Mas, apreciando o
resultado da eleição, c preciso
não 'cair no erro, aliás com-
mcttido por .arios commeiitítdores,

que, identificando os candidatos com
03 dois grupos .belligerantes curo-

pcfis, saudaram a -noticia prematura
da escolha d.c Hughes coma um
triunrpiro dos alliádos e provável-
mente lamentam 'agora a reeleição de
Wilson como uma victoria gernia-
nica.

-O problema politico, que foi sub-
mcttido ao eleitorado americano, era
milito mais complexo do que uma
simples escolha entre tim' candidato
teutonicci é um campeão aluado.
Aliás .nenhum dos candidatos estava
identificado com lim 011 outro dos
blodos europeus. 'Lí por seu turno, a
opinião americana não está dividida,
na sua maneira de julgar a guerra,
por ttma linha de 'separação lão niti-
da c tão simples. Nem me-smo, sob o
ponto dc vista das forças cleitoraes
cm jljgo, se pôde dizer que Wilson
tivesse o apoio tio voto allemão, ou
que cm torno da, sua candidatura
houvesse reunido os stiffragios dos
elementos) eleilora-cs adversos aos
alliádos. Quem acompanhou de longe
a campanha presid.cncial, ¦ certamente
observou que contra Wilson, talwyi
mais do que contra Roosevelt, se des-
encadeou a cólera dos tcutfo-amcriei-
r.os. Por seu lado, eis irfandezes, que
formam «os Estados Unidos uma
força politica talvez ainda mais
accontuadamente anglophoba _ó que
o próprio núcleo dc população dc
origem allemã, combateram com
grande animosidade a orientação po-
litica c?. presidente que acaba de ser
reeleito.,

•Sem se dividir segundo a linha dc
separação das forças combatentes do
Velho Mundo, a campanha presiden
ciai ficou entretanto sujeitaáquestão
da neutralidade. Nos Estados Unidos,
a guerra dfctenninott o apparecimcnto
de tres correntes nitidamente diífc-
rendadas; que desde logo tomaram 3
fôrma concreta dc forças políticas
que se disputavam a posse da presi-
dencia 110 quadricnnio a conicçar l-rri
março de 19171 ¦

•A primeica dessas tendências, que
i particularmente; hótãvel" nòíí Esta-
tios do nordeste, na região J*,. Nova
Inglaterra, onde mais fortes são ain
da os vestígios da colonização atiglo
saxonia c ande -mais curopéa ca phy-
sicnomia da sociedade, representa
uma orientação francamente aluado-
pbila. Km Nova Ybrlc tem esse grtt-
po o .eu quartel general e assim se
e\plica a impressão que a maioria
dos que apenas visitam dos Estados
Unidos a grandu metrópole traz
sobro o alliad.ophilismo americano.
Ao lado dessa corrente alliada c em
franca opposição a cila, ha um gran-
de partido gcrmátiopliilo, poderoso
nos distados do oeste c na região dos
lagos. Finalmente, ttma terceira cor-
rente, mais -forte do que qualquer
cas primeiras, mais profunda e mais
enérgica apezar de menos exhubcrati-
tc nas suas'demonstrações, c coristi-
tutda pelo conjunto de forças que
representam a trad.içã. nacional ame-
ricana.

A' frente dc cada uma dessas cor-
rc-nles ha elementos dc organização
partidária que lhes conferem cohesão
e efficiencia, transformando-lis em
forças políticas. O alliadismo de
Nova York encontrou n.i magnífica
energia de Roosevelt o elemento
5\'uthcti_adpr que a coordenou. O
gcraialiisníoi de -Chicago 6 dirigido
pelas -organizações políticas tento-
americanas. Em torno do presidente
Wilson congrcgdrám-sc as forças
dispersas do nacionalismo tradicional.

Encarada sob este ponto de vislá
a reeleição do Wilson foi uma vicio-
ria conservadora, uma aftirniaç_o do
eleitorado americano de que os Est
lados Unidos não desejavam apartar-
sc- da tradição politica d.e isolamento
continental. Deante do veredicto das
urnas sancionando a attittidc do pre-
sidente cm relação ao canfliei. curo-
ptu, não deixa dc ser interessante rc-
límbrar qual tem sido essa orienta-
ção, qtte continuará agora a ser a
norma da politica externa dos Esta-
lio.s ruídos até ao üm d.a guerra.

A politica. que os eleitores appro-
varam e para cuja manutenção de-
ram agora carta branca ao si-, Wil-
sou. não é, como sç iem querido íar.cr
crer, uma neutralidade sem virilida-
de e sem princípios. As decldmações
demagógicas do sr. Roosevelt, a; in-
vectivas cruéis, que o ex-presidente
lançou contra o eminente estadista
cujo mandato acaba de ser renovado,
fizeram crer que Wloo .ro'\v Wilson
permaneceu deante do conflicto curo-
peu na attitude fraca c antipathica
dc quem, procurando agradar a Deus
c ao Diabo, fica na triste posição da-
quelle.s condcinnados dantescos a
quem o eco e o inferno repel-
km. A neutralidade dc Wilson, que,
para honra e felicidade d.o nosso con-
tinente, iem servido de modelo á po-
litica das outras republicas americv
nas, é a applicação pratica do
grande principio 'formulado por
Washington e _o qual „m século não
tirou a sua vitalidade actual. Esse
conceito fundamental da política cx-
terna americana ba.ea-se na noção
b.s-ncial de que, pela sua siuução

goographica, pila sua composição
ethnica c pela orientação fatal do des-
tinv. que lhe está traçado, este conti-
nente deve systeinaticamente evitar

quaesqttcr complicaç«5es que o envol-
v.rrn na emaranhada teia das contro-
versias curopéa-s. Esta formula não
implica o isolamento moral, que a
critica apaixonada c mal intenciona-
da- dc iRcioscvelt procurou ver na
ieutralidade dc Wilson, Os funda-

dores da Republica, que tinham for-
mado a sua consciência politica sob
o influxo das id.éas dc solidariedade
humana, que a philosophia franceza
do 'século XVIII creára Como base
lógica da orientação revolucionaria;
não podiam cogitar- cm 'erguer essa
barreira de 'separação espiritual entre
dois mundos, cuja identidade d.e cul-
tura não podiam deixar de acceitar
COMO uma verdade axiomatica.

Tanto 110 pensamento ile Washin-
gton, como na 'execução que ao tes-
h.mcnto politico do patriarcha ame-
ricana Wilson está dando h'oje, a
neutralidade não envolve a quebra
(!c laço moral que liga .indissolúvel-
mente 03 dois ramos da civilização
occidental. disse vinculo une a Ame-
rica a'o que de essencial e -de perma-
nente existe ua civilização da Euro-
pa, de que somos ttm reflexo trans-
atlântico. O isolamento no tocante
aos conflictos de interesses parli-
oilurisfas que agitam a Europa, 'i-

bt-tta os povos n-iiiericalíòs do fardo
d.os erros accumulados, dos vicios
tradicionaes, e dos desvarios politi-
cos; que pesam -sobre a Europa como
aj.herança terrível de mil annos dc
barbaria feudal.

(.ollocadas á distancia, as republicas
americanas dispõem dc ,uina perspe-
ctiva, que lhes permitte ver o grande
conjunto da civilização curopéa sem

/as desvantagens com que as paixões
trf.iHÍi'ori-as perturbam a visão dos
europeus transviados no turbilhão
d.os conflictos. Emquanto germani-
cos e aluados se destruem mutua-
mente 'sob a pressão de -interesses

subalternos, illudiudo-se no erro de
que cada um dos campos helligeran-
tes representa um typo dc civilização
especial e -incompatível com o outro,,
a Aimcricâ; que é apenas a nova Eú.
ropa, sabe que a civilização oceiden-
tal constitue um todo harmônico no
qual cada lima das nações, que se

. gf-erream, representa um papel vital
e indispensável.

A. gloria do grande 'americano, que
hnje honra a cadeira de Washington,
fo! ter sabido incarnar na sua poli-
tica esse ideal da unidade curopéa de
qut o nosso cünlincnte, povoado por
homens de todas ás raças, tem a rilis-
são de guardar e de proclamar. E
reclegendo-o para o futuro quadrien-
nio, o eleitorado d.s Estados Unidos
afíirmou a sua vontade dc continuar
a manter a America livre de respon-
sabilidades 110 conflicto, para que,
110 momento do esgotamento curo-
peu, possam as nações desle hemis-
pher.. cooperar com as mãos -limpas
na tarefa da reconstrneção do mundo
civilizado.

habeas-corpus o homem que essa As-
senibléa designou para substituir o ge-
neral Caetano.

Accresce que todas as in formações
imparciaes que nos chegam de Matto
Grosso demonstram que foi com verda-
deiro cntliusiasmo que a sua população
recebeu a noticia da decisão do Su-
premo.

Não escapa a essa impressão nem
mesmo o general üarhedo, que daqui
partiu com 11111.1 espécie do carta dc
prego para apoiar provavelmente a
gente do sr. Azeredo. Ha a observar
ainda que a reunião da Assembléa cm
qualquer ponto do Estado que não seja
a sua capital é positivamente incousti-
tucioiial.

De todos esses factos o que se evi-
dencia é que o sr. Azeredo perdeu a
sua causa, não adeantando coisa ai-
guina que ainda tente, qualquer esforço
no sentido dc galvanizal-a.

Faça o que bem quizer e entender o
vicc-ipresidentc do Senado'; mas na cer-
teza de que perderá irremediavelmente
o seu rico tempo. Nem podo ser de
outro modo.

ROUPAS brancas—Sortimento sem egual— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.
O ministro da Viação não compare-

cou hontem no seu gabinete, tendo des-
pachado em sua residência todo o expe-
',!!%f! tia n;ti«;i.*¦«**»>—

NOTICIAS DA GUERRA

Os francezes ganham
terreno em

Saillisel e Lesboeufs

BENíiAl.AS — Elegantes c resistentes —
Casa Manchester — Ctonçalves Dias ..— > m » m 1

O ministro da Agricultura solicitou
de. seu collega do (Exterior providenciasafim de serem estudados os docuincn-
tos dc que necessita o Museu Nacional,
referentes á ilha da Trindade, -

O Conselho Municipal vae realizar
sessões á noite, afiin dc poder discutir
cem cuidado as reclamações que se
levantaram contra o projectò de orça-
mento para o anno vindouro, li' pelo
mcnCs o que consta na nss.inbléazinha
do largo da Mãe do Dispo.

E á.lii eslá. Mais do que .1 qualquer
corpo legislativo, pódc ser applicado ao
Conselho o conceito dc que a sua
funeção é rigorosamente orçamentaria.
Xão se comprehenderia mesmo a sua
existência se ella não otferccessò esse
caractcrisíico.

O' que se observa, entretanto, «' que
os intendentes passam lodo o tempo a
fazer .politicagem, em sessões ordina-
ii::s c extraordinárias que lhes dão
bons resultados, deixando para .1 ultima
hora o estudo da lei de iluios por que
se lia de dirigir o prefeito.

Iíso é polo menos condeinnavel. Xão
conta o Conselho eom gente preparada,
que apprclicnda com facilidade os pro-
bleinas 'de grande importância que cn-
tendem eom a administração do Dis-
tricto.

Essa incapacidade da .sua maioria
podia ser compensada de algum medo
pelo trabalho assíduo dos teus nieiii-
bros. Sc nem isso se dá, então será
melhor que fiquemos livres dessa des-
pesa inoria que é o cusi.io do Con-
selho.

Isso; porém, pertence ao dominio das
im.possibilidadcs. Haja visla a sorte
que teve o projectò do üh-.slrc sr. Mello
Franco estabelecendo em bases diversas
das actuaes o modo dc reorganizar a'ação do Districto.

Banco Nacional Ultramarino
SEDE EM LISBOA—FUNDADO EM 18C4
Rio dc Jnnriro—S. Paulo—Santos

Otpltiil 12.000 contos fortes
SAQUES A' VISTA E A PRAZO

sobre todos os paizes e todas as opera-
ções bancarias nos seus variados ramos
nas melhores condições do mercado.
(!. dn Quitanda esquina Alf/inilojrn

Aicciiciii, 1'i'iH'ii 11 do Junho.
— »*¦»¦

O director geral do gabinete dò 'Mi-
nisterio da fazenda declarou ao dele-
gado fiscal cni Alagoas, cm solução ao
recurso interposto :pelo _° escripturario
dc sua repartição, c i° supplente do jui-
zo federal, José de Alcântara I.ima Du-
arte do acto que o mandou recolher aos
cofres ipublicos a quantia de 1 :o6,i$ooo,
proveniente de gratificação que perce-
beii por ler substituído o juiz substilii-
to, que o recorrente deve provar'. não
ter recebido os vencimentos do cscriplu-
rario durante o tempo em que substi-
ttiiu aquclle juiz.

CAMISAS—O «iiie na dc melhor e elegan
tc—Casa Manchester — Gonçalves Diis 5.
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Ü ministro da Fazenda declarou ao
delegado fiscal do Tliesouro no Estado
<lo Paraná que aos depósitos realizados
nas Caixas Econômicas e excedentes
de 4Í00ÓÇ0Ò0, devem ser abonados ju-
ros, a conlar da «lata cm que o dc-
creto n. 11.706 entrou em vigor.

De 1 do corrente até hontem. a
'Rêcebctlófia do Districto federal urre-
cadou a quantia tle 943 1508? i_.t.

Em egual periodo tio anno passado, a
renda arrecadada importou cm'S5.t:S3l.6-,6. 

BRANDÃO'

Visões -iP.r guerra — SoMados russos que voltam de um combate]

No Mosa e no Sonimo

ALFAIATE
Av. Rio Branco, loa.

m «¦«¦»«* *», —¦—
Foi nomeado encarregado <lo deta-

lhe a bordo do couraçado "São Paulo"
o capilão.dc corveta' Alfredo Hcginaldo
Teixeira, sendo exonerado desse çar-
go o capitão de corvcla Torquato Diniz
Junqueira.

A. administiwçao do Correio da Ma-
ithtr, assim como todos .03 seus agentes
e viajantes, acceita iissigniiliivns para
B revista portugúeza O Rosário, uma
das. mais bem Iciías pulAicações cathn-
licas editadas eni Pqrttigal. Annofijooo.

O sr. Calogcras rciiiettcu ao 1" sc-
cretario do Senado as mensagens com
que o presidente da Republica devolve
os autographos, sanecionados, das reso-
luçõcs legislativas,.. ^qiie ! autorizam a
abertura dos créditos de !4:_o.$_o,.,
para pagamento a d. Zulmira Frazão
Varella Harradas c outras, e de
30:3_4$__«>, -para pagamento .1 d. Ama-
íia de Figueiredo e outras, em virtude
de sentença judiciaria.___. ^.m .

Ca;a Muniz.,. Dia republicano.;•
(Tia í.ihcr o qne ú todos'.têm pressa?
Vá lá. N'o dia 15 cila começa
Unia liquirta.üo dc fim itcnnnri.

BONS perfumes, finos o a preços rasoaycis,
Na Perfumaria Nunes. 1.. S. Francisco, -•;.

A' tarde o Hei Ja Reclama
Jíos dá da Caramba a empresa:
•lí ligo á noite o programai!
1.' dos Dollãn ti P.rinccca l

Pingos & Respingos
Tomos cntrovistnr u dr. Anial!^ da Sií-

va, por ser «i ndvnç.ido uctualmcnte mat*
competente para nos dar iníònii.iÇ.cs áecr-
ca da asF;n:ip.o :

— Qiic :ios pódc dízçr sol)'rc o bate boca
cnírc os (kíondiarjíidorcs Torquati) i\c I'"!-
gicircdn c Saraiva J-.iüior, ante-hon tem, na
sc:;i'ão da -:1 Câmara da ('úrte dc Appcila-

Os francezes ganham terreno
em Saillisel o Lesbwufò

Paris, 11 (A. II.) — Coininiinicado
official de hontem á noite:"Ao norte do Somme. as nossas tro-
pas. tomaram vários elementos de ¦ trin-
cheiras na região de Saillisel e a nor-
deste de LesbocuÍ9.

Uni contra-ataque inimigo foi fácil-
mente repellido. Fizemos .prisioneiros.

Ao sul do Soimiie o bombardeio con-
itiriúà violento, mormente uos sectores
de Pressoire e lAblaincourt.

Na ni-argom direita do Mosa. entre a
peidreirà de. Hãiidrphiorit c Daniloup,
grande actividade das duas artilharias.

Na frente do Sonnne, escaramuças em
vários pontos.

Grande activíidadc dos aviadores, tan-
io de um como de outro lado.

Os nossos -aeroplanos travaram hon-
tem 77 combates aéreos, durante os
quaes foi abatido um "Fokkcr", que
caiu dentro das nossas linhas, perto dc•Atüberive.

üm aeroplano "Rumpler" foi obriga-
do a descer nas proximidades do Saint-
Hilairc-le-Grantl, sendo aprisionados
do s aviadores,

_ Sele outros apparelhos cahir.iin nas
linhas allemãs do Sonime. Suppõc-se
t|úe,-: além «lestes, lenha sido lambem
abatido 11111 oulro apparelho inimigo,
sobre o qual não ha indicações positi-
vas.

As nossas esquadrilhas lançaram mais
do setecentas bombas nas conimunica-
ções e acaiiionamcntos do inimigo, atras
«Ia linha de frente c -particularmente
nas estações de I.ens e Vouzieres.

Lançaram ainda diizentas e setenta
bombas nos altos fornos de Algrangc,
pi;rto de Thionville, no aerodromp de
Dicusc, na estação de Courcelle-sur-
Nicd e nos hangars de aviação do -Fias-
cat.v. .

Nos outros pontos da linha dc frculc,
relativa calma.

Restaurant Paris „~
Rio — Uni*iuayrinn n. 41.

o «
"«-IllC*'

Do dr. D.-lfim Moreira, ilhisirc pre-sidente de Minas Geraes, recebemos
uma amável, carta agradecendo as jus-
tas referencias que fizemos a s. cx.
por oceasião do scu annivcrsario nata-
licio,

Hotel Globo
o sen *mn.rro
Quartos 3? e

tia do5 A::dr.idas —
Augmcr.tou para i.|o

dc qujrtoí. Diária íí c ri,
J$00'?.

Ainda não chegou ao Supremo Tri-
bunal o pedido de habeas-corpus cai
favor do coronel Escolastico, pre-iden-
i-i designado pela Assembléa de Mailo
Grosso para substituir o general Cac-
lano de Albuquerque, garantido no go-
vertio por uma sentença daquelle mcs-
mo Tribunal.

Sc o sr. Azeredo não. jogasse nessa
cartada todos os seus interesses pes-
soaes e politicos, poder-sc-ia suppòr
que desistisse dc bater ás porlas da
nossa mais alia corte de justiça. Mas,
como quer que seja, o que é dc suppòr
é que ali baterá cm vão.

O. Supremo Tribuna! amparou o pre-
sidente do Esiado contra o acto revo-
lucioiiario, tumultuario o Illegal da As-
sembléa azeredista, I.ogo, não pódc
dc iúrraa alguma prolcget Cíai cuíro

çao ?
— Acho, respondeu-nos s. *.

vale nada. 1'oi unia briga d i ri
t^frirrariidu por c..u_a d.i roupa.

que naq
o com o

Utn dos c-juplets âo Iiyuino dos vohmtà-
rios :

"Patrín; nome quciid-i <T'c a gente
• Pcvc ter quasi sçthprc dc cor

t):t *ia paz ou »a lut.i inclemente
Defcudeki ti o kgado niéliior."

1'or íjuc cs.e quasi, por q*.ic nio sc
lia dc ler sempre de cór ?

Ora, ])^i* que ás vezes não c nccc=_
satio decoral-of desde que se tem ponto...

Quando se <i f.niccíor.nr;*.» publico, ^or
exemplo,,.

Kstc anno, informa un .e.cgranima dc
Çopcnliasuc nâo foram distribuídos os pre-
:.io3 Xòbcl th Vaz c de Physica e Chiniíca.

Kxplica sc : os pacifista1:, :ilordo_;do3 tom
a Rucrra ::ão tiveram tempo para ag suas
çitpaniúes platônicas; .iiianlo aos plij-sico-
cliimicàs, esse., estiveram oc-upad'13 1::. m- |
brícação dos cxpíiisivo?.

AS OPERAÇÕES
NOS BALHANS

X retirada dos austro-nl-
lcmãcs na Dobrudja

Londres, ii — (A. II.) — Tele-
_rajphani de Hucarcst paira o '" l'ress
Hureau" informando que as Iropas do
Seiieral Macken>eii eoiiiiiniam a reli-
rar-sò da Dobrudja; «

Xa direcção de Çcrnavoda
Constanza foram vistos graiide

dc
ela-

T.)C
Julga-se que os tciíld-bulgáros te-

íiham incendiado essa-i cidades ames
de pmecdcr ;i evacuação.

A população búlgara da Dobrudja
fugiu para o seu paiz.

Os ataques Iml^nro.. coiitra ns
Servios fracassaram

Paris, tt — (A. II.) — Communi-
cado sobre as operações no Oriente:"l:racassaraiu todos os ataques diri-
gidos pelos búlgaros contra as posi-
ções servias,

Oináp tempo continua rm toda a
unha de frente.

Os aeroplanos inglezcs bombardea-
ram as estações dc Porna e 1'uljovo."

A pâAcia d.-;t hontem
varias espeluncas da zor.i* tragada.

Juro, diz u:n cai„_r,-i_,i,
Sobre uni íableau poiido a destra :
A iiolieia, assnn d: entrada,
31ará na zona e_t*T.~i.ia ;
Não di na Jo gado-cxlra.

O sr. Eaymundo dc Miranda proicsl.u
c.-.mra tins coitplcts, troçamlo os eleições no
Prr.sil, cintados pelo artista Valle da coai-
paiiiiia Caramba,

Hem-fc vê que o Raymundo é o cim*
rcão da verdade eleitoral !

15 protestou com todo o dirclt. do
espectador que está r.a sua cadeira !

Homem, n3o sei.,, A cadtíra 5eria
nicsmo delle ou do Anujo Oóea }

ü i5
Um Sujeito pas=a _c'a rua Marcclial Via.

nano e vc, â porta dc uma padaria, um
moute de objeclo?, postos na rua, em cos»
çcquencla de um mandado de despejo.

Quem ordenou o despejo do padeiro ?
íi.tlaga um ínnf-eMr.te.

Não sei; mas com certeza não foi
a massa.íi fallida,
r" ''v Cytano A C. .

Os viisso-.iimalcos npo(loi'iini-sb
ile fronti) tle Gurmivoilii

Londres, :i — (A. A.) i— Um ra-
diograiniua official de Buc.ircst infor-
ma que .03 rtisso-rumaicos apoderaram-
se, depois dc uma encarniçada lula
com os teuto-bulgaros, da ponte de
Çcrnavoda, pertencente á estrada de
ferro que, vindo da cidade de .'etesci,
atravessa o Danúbio cm frente daquèl-
Ia praça liimaica.

A intciisiilatlc <la lula na
Traiisylvnniii

Londres, n — (A. A.) — Os com-
bates travados 1 :n toda a Transylvania
continuam ,1 se intensificar cada vez
mais. 'Na região de Eistriz os allemães
realizaram durante a semana formida-
ve!s ataques que foram inteiramente
rcpelhdos pelos rumaicos, tendo havido
hontem um choque nos montes de
Gucrgyó, entre os .iiistro-allcmãcs e os
rtísso-ruinaicos, tendo 0.3 ultimas con-
seguido rechassar for«;.i3 numencamen-
le superiores.

A luta cni torno «lo Prciloal
Londres, n — (A. ..) _ ... iula

aiigmenta cada vez mais cm torno dc
Predcal, ende, apezar do Ímpeto e vio-
Icncia dos allemães, os rumaicos os
têm conservado a distancia, infligindo
importaritcs perdas,

A GUERRA NAVAL
MAIS UM XAVIO TOnPKDKADO

PEI.OS t.l)RMATtTX08
ALLEÜLU-S

Madrid, 11 — (A. 11. J — Ttlegra-
pliam <!c •Almcria co_ir_r_iicando que o
Mipor norueguez "Tripel" foi to.-pcdca-

Varias notícias
Os conflictos naBetgi-

ca entre soldados
allemãs e civis belgas

Amsterdam, n — (A. II.) -— Infort
inações recebidas dc Macstricht dizei!
que o facto dos allemães lerem resol.
vido levar á força para a Allenianlist
milhares de civis belgas validos, afim
dc os obrigarem a trabalhar em servi-
ços .militares, tem causado viva indi-
gnação cm todo o naiz, havendo ji a
registrar vários conflictos.

'Km Bruxellas, segundo corre persis-
tentcmeiile, tem havido muitas scenau
dc sangue motivadas pela opposição quoessa medida levanta em toda a parte.

Uma nota do goY_.no nllcmíío
» Orcei»

/..ira, 11 —. (A. H.) — O Gioi»
note d'Itália-, publica um telegramnia do
Athenas segundo o qual o ministro da
Allemanha naquella ctpital entregou ao
sr. Zalocostas, ministro «los- Negócios
Estrangeiros', unia nota dizendo mie o
governo allemão consideraria a .recia
fora da neutralidade se entregasse o
material de guerra pedido pelos allia-
dos.

Vm comido contra a paz,
cm Cnnliff

Londres, 11 — (A. II.) — Telcgrà.
pham «le Cardiff:"Realizou-se hontem, á noite, um im-
portanlc "ineeting", em que foi votada
uma ordem do dia desfavorável a qual-
quer idéa de paz prematura. Kssa reso-
lução, que foi unanimemente approváda
pela assembléa, declara que só se pode
obter uma paz durável com a inquebran-
lavei adhcsão do império britannico úi
causa dos aluados e que, .para conduzir
a guerra até á consecução dc tuna vi-
ctoria completa, coniipronicttc-se o povo¦do Paiz de Gallcs a sustentar todos 09
actos do governo quo para isso se tor-
nem necessários, Durante o "mectiiig"
foi lida uma carta dé Lloyd Ceorge,
em que ha estes trechos:"O Paiz dc Gallcs tem razões para
estar orgulhoso di; seus filhos. Kstou
persuadido de que o povo «le Gallcs re-
sponderá a todos os appellos que lhe
forem dirigidos, Hóde sueceder que
muito breve sejam necessários maiores
esforços, maiores sacrifícios. Devemos,
pois, estar promptos para attender a
elles. A grandeza de alma de um povo
aquilata-se pela coragem com que cllo
encara as difficuldades uos momentos
(liíficeis, e o ipovo de Galles jamais dei-
xou de respondei' a qualquer appello quo
lhe fosse feito".

Promoção dc aspirantes milícia»
uos iioHiiguc/.cs¦ Lisboa,- it — (:.\; A.) — O chef.

da nação assignou o decreto do Minis-
lerio da Guerra promovendo 8S aspi-
ranlcs milicianos,

Um transporto «lo guerra grog»
com bandeira .rôiicc-ii

Paris, ii — (A. II.) — A Agencia
Havas recebeu um telegramnia de Atlie-
nas communicaiido que o transporte do
guerra grego "Caryleinos". entrou ua
1'irett arvorando a bandeira franceza.

O novo embaixador da Itália
cm Pnris

Roma, ti — (A. H.) —- Poi nem
meado ' embaixador da Itália cm Paris
o sr. Salvazo Kaggi.

A cli.im.idit dos reservistas do ,
1878 na It.ilia

Rçma, 11 — (A. II.) — Deve ser"
publicado 110 dia 15 do corrente o de-
creto que chama ao serviço activo do
exercito a terceira categoria de iS;S.;

O Kroniprinz será transferido
do frente'.'

Londres, 11 — (A, A.) — Tele*
grammas de Pctrogrado dizem ser ali'
corrente o boato pelo qual o kroniprina
será transferido do exercito allemão
que está em frente de Vcrdun, para di-
rigir o corpo do exercilo que opera na
fronteira ,i nordeste da França,

Não ha aqui nenhuma confirmação a'
essa noticia.

As perdas do 'nlgnns dos
ltcllijtcrantes

Londres, 11 — (A. A.) — Ksiá prí»,
blicada uma nota das perdas sof(rida_.
por alguns dos belligerantes na actual
guerra, figurando ahi a Allemanha com
um total de baixas dc ...75J.C93 ho-
mens, entre mortos, feridos c prisio*
nciros.

do pelos allemães a seis milhas da;
costa.

Salvaram-se 36 tripulante».
O "Tripel" levava um carregamento

de ferro velho para Gênova.

Os russos bombadeiam Constam»
Pctrogrado, 11 — (A. II.) — A es-

quadra russa do mar Negro, bombar-'Jeou os portos de Constanza e Manga-
lia, na Dobrudja, causando grandes pre»
juízos.
k '
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Em torno da ca*
if réstia tio pão

Alguns. proprietários de padarias,
qtie naturalmente uão leram o que
lha dias escrevemos sobre a repentina'alta dos preços das farinhas, accor-
daram agora Sobresaltados,. quando
.foram surprehendrdos com as novas
exigências. dos seus fornecedores."Dáhi 

o dirigirem-se-nos,. protestando
¦ contra, os moinrtos e dizendo, em re-

laçào a tão importante assumpto, coi-
sas que -não tèm fundamento algum.

l\ verdadeira causa da carestia do
trigo consiste na grande escassez da

,- producção, no faeto de o governo
¦dos Estados Unidos ter ¦prohibido a
exportação do trigo, c ainda tias
grandes compras que a França fez na
Argentina. , ,

: Os nossos principaes fornecedores'tom sido precisamente 03 Estados
Unidos e a Argentina; c, na Europa,

ti lAiustnia, a -Rússia, a Rumania, isto
é, paizes que estão actualmente em
guerra e que não só tèm as suas pro-
Sucções reduzidas, mas não poderiam

.'exportar trigfo ou farinha, ainda que
a natureza tivesse prescindido da
Bcção d'os homens, e se incumbisse de
fazer com que os campos atigmen-

•tassein o valor,da sua fecuudidade.
¦O pão está caro em todo o -mundo.

Os paizes que -produzem algum trigo
• conservam-o avaramente, receosos

tias conseqüências da falta de pão.
Fatalmente o Brasil não poderia fu-
gir ao que hoje constitue regra
geral, tanto mais que a producção do
trigo. brasileiro é ainda insignifi-
cante. ' .
_.'Pelo exposto, os padeinos que se

/mos dirigem, responsabilizando os
-moinhos pela carestia actual, nao
têm razão nas suas affirrnações. A
carestia vem de fora, dos mercados
íornecedwcs do trigo. _

(Seja, porém, como fôr, a verdade
é que o pão' já começou a encarecer
cm algumas padarias, sucoedendo
que elle volta a diminuir de volume,
afim 'de conservar apparentementc o
¦mesmo preço. Mais uma vez vae ser
reconhecido o grande erro d'0 Oonsc-

. tlho Municipal, que se tèm recusado
a tomar obrigatória a venda do pão
n peso. Dá-se até este faeto muito
interessante: a lei obriga as padarias
a-possuirem uma balança de 50 kilos,
outra de 20, um jogo de pesos de 20
Lilos a 30 grammas e um terno, de
5 kilos a 50 grammas. -Por tudo isto
sis padarias __affamactualmtmte6ç)?8oo
nor anno. A'o mercador de pão tam-"bem a lei obriga a possuir uma ba-
lança de io kilos e um jogo de pesos
tle 5 kilos a 50 grammas, pagando

.,,)or tudo 25S400. Ainda a mesma lei
.diz que os pesos -e imedidas necessa-

- a-ios para as casas commcrciacs que
vendam gêneros que devam scr pesa-
dos ou' medidos, serão os menciona-

, dns na tabeliã F da lei orçamentaria.
Ora,, se. os padeiros, ao contrario

«lo que süccede com qualquer 'outro
' ramo de aiegocio, não são obrigados
. 11 pesar o pào mo acto da venda, «ão

•s: justifica aquella exigência tão
cava da Prefeitura, de balanças e
pesos que não terão applicação que

-interesse ao publico!
1?,' certo e-tie dc votação d,o Con-

solho está pendente um projecto
sobre peso do pã'o, projecto que, afi-
nal, sc fôr votado, será peor do que
o slatti quo actual.

Assim, pois, como dizíamos; em
.virtude da carestia da farinha, o pão
continuará a diminuir do volume,
afim de que o povo não comprehen-
da que o paga .mais caro...

Astttciás do officio.
lí, desse modo, ludibriado no peso,

o consumidor inconscientemente vae
.ser fraudado «as compras de pão,
pois imaginará comprar pelos mes-
unos preços as quantidades que dan-
itcs - comprava, quando «a verdade
terá reducções de -mais 10, 15 ou
¦M fo. ,- >'" Ainda hontem os Ibrcços subiram
"tlS -mais i?ooo por saçca -d;e 44 kilos,' 
tittingindo assim a -íi2?ooo c 22^500.

ili não ficaremos por aqui. As fa-
¦riuhas subirão a alturas desconheci-
ilas -entre nós. O povo que possue
orfe-nos recursos chegará a uão poder
comprar pão, e esse dia aião vem
longe. •

Pois líem: a Allemanha, a Rússia.
a França, todos os paizes europeus
onde tem sido verificada a grande
escassez dc trigo, têm procurado re
isolvêr a crise fazendo misturas in
telligcntes 0. úteis dc farinhas com as
quaes obtêm pães saborosos c bem
«limou ticiós.

.Kntrc nós, que temos sobre aqucl-
ües paizes a vantagem dc possuirmos
¦farinhas magníficas, como as de
mandioca e (ie aipim, que são bara-
ias, que podem ainda ser muito mais
ibaratas do que •actualmento, 'desde
eme sc faça uma cultura mais inten-
.s.i, difficilnionte encontramos padei-
-ros qtte procurem com bom -senso a
solução dp problema t-favissimo que
pesa sobre o povo c que tende a
aggravá-r-sc!

dia uma ou outra nadaria, na Ca-
pitai Federal, (pie, 'dirigida por ho-
meus mais dntelligentes, tem real-
«tente aproveitado as farinhas cita-
das, que, .misturadas com as do trigo,
dão pães. magníficos -c por preço mais

.'dico do que os de trigo somente

Política dos Estados
A situação em Matto Grosso

Coyaba, 11 (A. A.) — Informam de
Sello Vista que parte da íorça revolto»
cummandada por Pedro Nogueira, após o
«eu desbarato cm Punta Peràn, por Sérgio
Brum, refugiou-se no Parftguay,, voltou
iiosteriorracnte a incorporar-se ás forca» de
João Entid, gerente da companhia de matte,
que ostensivamente forneceu a esses revol-
tosos 55 «arabinaa Mauscr e -muita muni-
ção, declarando mais tjue os revoltósos nâo
serio derrotados por falta dc recursos.

« * •
O dr. Fernandes Lima banqueteado

em Maceió
Maceió, 21 CA. A.)

1* MARGEM ITA GUERRA"pas de parade
no parlamento

suisso
O. leitor conhece Berna?-E' uma cidade silenciosa e, embora

capital de uma Republica, cão chega a
contar cem mil almas de população.Cercam-n'a. montes, e collinas. E a
siia superfície se compõe de valles e
elevações. Mutii dos seus valles corre
um rio largo e profundo.Berna é uma das cidades mais bel-

. Ias e características da Suissa. O seu
Terminou as 8 encanto, encarada ella sob o primeiro

horas da noite, o bantjuctc offcrecido 00 desses pontos de vista, está no que de
dr. Fernandes Lima, que foi presidido pelo ameno a natureza pôz no seu scena-
governador do Estado, tendo tomado par- rio. O, seus montes e valles, no verão,
te nelle, os chefes políticos, pessoas dc aWesentam-se cobertas t)or uma ver-
,aaior destaque na nossa #&?*& jfejB %®&3»t se£lr?£S-commercio, chefes das repartições,. repre- te> „m só p'onto despido de aTVBTCS.
sentantes do Exercito e do bispo diocesa- Ha .bosques distribuídos pela própria
no, industriaes, banqueiros, senadores, depu- margem do rio. E no otttomno, quando
tados, representantes da imprensa c dele. o verde das folhas passa a amarelle-
gados muniçipaes. Oífercceu o banquete cer, difficilmente haverá pintor que
eir. Moreira da Silva. tenha. sonhado com a variedade de

O dr. Fernandes Lima agradeceu, lendo *$ &££^™> ££ 
°3 « "»c

11a occasiSo a carta com a proposta da so- A particularidade da c'dade está nos
luçao apresentada ao dr. Antônio Carlos, Seus bairros seculares. Nas suas ruas
c também uma carta contendo a sua as- figuram essas torres e arcadas, de pro-
signatura c dos deputados democratas fc- porções profundamente modestas, cujo
dm__ contraste com as construcções moder-

Ò 
"banquete 

teve logar no theatro "f "**"* tBÍ*as lhes atiRmentam,. de diav. .A.".......,, ... ,. para 01a, a graça. Acanhados como asDeodoro, estando os camarotes repletos dc SBaj torrcs c arcada8i s5o 03 monu.famílias. Ao banquete scgum-se animadis- mentos, as fontes innumeras e as fa-
iim» baile. chadas pertencentes á mesma época

O dr. Fernandes Lima tem sido multo histórica.. O seu conjunto constitue
felicitado. ,uma expressão nitida da simplicidade

* * , deste povo no concernente ás suas pre-
Apuração eleitoral em S- Paulo {j^S^ÍSS? ideal! 

'^^ CW
S. Pauio, 11 (A. A.) — A mesa apif Resta-me agora a falar n0 povo —

radora das eleiçCcs muniçipaes expediu dl- no elemento .humano que anima a sua
plomas, para prefeito, ao dr. Washington paizagem e o scu quadro histórico. O
Luiz e para vereadores, aos srs. José Pie- seu principal traço é a tranquillidade
dade, Marre, Júnior, Herrbaldo Siciliario, <.'*¦ tod°? os gestos e o mais absoluto
M*M .ffndj Çonçalve», áffJS^ .Tí^dltlSí
Joaquim 'Marra, Baptista da Costa, Mano jocegadainente como tirabaHiou duran-
¦Amaral e Raphael Gurgel, eleitos no i° rtc o dia. Dá uma volta pelas ruas si-
turno, e Rocha Azevedo, Henrique Fagun- lenciosas c depois entra na primeira
des, Sampaio Vianna, Estanislau Borges, brasseric, onde se abanca calmamente
Henrique Queiroz, Luii Fonseca e Joaquim J.»1^ le_r__,:°?_ Jornaes, . ouvir musica e
Pinto ide Almeida, Veitos no 2° turno

Com a eleição do -dr. José Piedade, can»
ilidato extra-chapa,. foi sacrificado o sr.
Abelardo Alves, candidato do Partido Repu-
Llicano. - :..-

• 
":*<!!<• 
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. Uma rememoraçio de factos
políticos cearenses

FoníALEzA, pi (A. A.) — O "Diário do
Estado" alludindo aos factos aqui oceorri-
•dos ha quatro annos, escreveu o seguinte:
"Quando os auxiliares do governo com

beber cerveja
Não sei se consegui exprimiu a

impressão profunda que esta cidade
me inspira dc amenidade 110 que lhe
cerca, e de silencio na sua vida.

Quem, por exemplo, não viveu em
Paris ou Londres, não pode se dar
conla da paciência e destreza que se
requer de um modesto transeunte para
levar avante o projecto banal de pas-
sar dc uma para a outra calçada da
mesma rua. São precisos dez minutos
de espera c, durante esse tempo, em-
quanto as carruagens e automóveis des-

& reforma do systema
tarifário do

servifo felephonico

prclicirdcram que a homens de brio nada se filam sem interrupção deante de seu
Impõe pela força, -resolveram a matança olhos, o transeunte volta toda a sua
armados de latas de tteròzene, seguiram attenção para o agente incumbido da
para o bairro Fernandes Vieira, onde resi- fiscalização do trefego, á espreita do
diam a familia Accioly c vários deputados, assobio mágico com que elle instan-

"Parecia uma horda de bárbaros que in- |a**eanicnte deve fazer parar o cortejo.
radia, para o saque .....a cidade eonquis- ^^Í^S^^^Z ^ f ^í
_¦••_¦•». , L • v. • . • j I. vae levar o assobio a boca, o transeun-tada. Um dos bairros mais ch.es de l-or- tc catm todos os musculos. 

- 
0uv_do

taleza foi, em granae parte, incendiado. o assob:iD-  , lança-se para frente como
Não fosse o saque que precedeu o incêndio, _,,„ bolido e pendura-se num refugio,
o a familia -Accioly teria sido fatalmente onde aguarda mais dez minutos e uin
iit.issaqracli: o saque produziu disputas nosso signal para chegar ao termo da
-que acabaram pelo assassinato! Roubaram travessia. Gastou assim vinte' minutos,
tudo, até grades dc jardins 1 No dia se-1 cerca dc meia hora, para ir do Café
Ktiinte tocava-se piano nas casas dos girar. I je 

Ia Paix ao chartttciro que fica de-
d,-.s civis. Cartas intimas das victimas, crain 1 , -, ._.
,., , ,-.•,'-,- Aqui em Berna, emquanto a gontebelas, eom escândalo,-nas r.ffls da cidade, átra?___a uma rua J dIa a'blnaisretrtitos eram beijados por engraxates ; | ccnlrali póde ac.endcl. mlla cigari-õ; ler
ja.as eram oficrccitlas .1 veuda. _ 

- ' ,lm a.tjao de co*i_mtia e meia e pales-"No mesmo dia, o gaverno consentiu que trar com o amigo que fôr encontrado,
os saqueadores, para destruírem o roubo, vindo cni. sentido contrario. Durante
incendiassem a melhor fabrica dc tecidos esse tempo, passa, no máximo, um. au
do Estado, deixando na miséria centenas i toinovel, e, ás mais das vezes, um
dc operários. I bonde clcctrico. O transeunte serve-se

"Nesse diã tomoti-sc cliampagne no pa-1 d» ru!1' fomo bcm «MHcnae, — para an-
,. io |„ dar, sc tem pressa, ou para estacionar,' _ ,. .sc isso lhe anraz. Não atravanca, nemO artigo, que causou sensação, termina ^ atravancado"
assim: "Emquanto no .Ceará perdurar ai imaginae agora o seguinte especln-
inimoHà.tle 9'rle. noveiubre), ,o .rabellisiuo | citlo, no meio ele. uma rua deserta -c
uão. ten.-, 'Prejbabi'ielades.;dc'.cònqiú..tar..o po-1 silenciosa dc Bcriia. Os actoròs'" da
dcr,...0 Estado ..sé ileva.qta.rá.eoiiitiítm sõ scena são tres soldados, comniandadqs
Iionicin, para combater ...a .-.politica que-presí*
dio .aos .saqucs--« incêndios.".,-';''

. *v #;'*- '--/' 
";

O átaniversariò do senador Bernardo
. ;'.' •.:.-,1' .-.--,*- 

"I_rIb'ri_teiro ¦'. --.'
..Dr^ir^Í2çisrÈÍ'':ii:-cA«.A.^;.iíri o,
'jornaes, noticiando o .anniversario tfej sc-1 quatro 'homens, a atirar pernadas para

por um sargento. Os dois . primeiros
marcham na frente, ao lado üm det
outro. O terceiro vem atraz. E o sar-
cento caminha á esquerda da primeira
fiia. ..-. ,. :

De repente surge. ao longe uni ca-pí.
tão. O sargento solta um berro. E os!

A publicação que hoje fazemos .cm
outra pagina, da planta dô - Distrietft
Federal, responde perfeitamente.;.,':_ior
si só, ás objecções ate aqui feitas.ao'
projecto cni discussão no-Conselho-Mu-i
nicipal, com referencia á qiíestão "d>s
zonas.

Pelo contrato actual, a área servida'
pela Companhia Telephonica é limita-
da por uma linha que parte da Praia;
da Saudade, em frente ao Hospício Na-í
cional de. Alienados, indo ter á '. riia

CLÁUSULA DO nènÜ
CONTRATO ACTUALí

. 24." — Ficam approvádos definitiva-,
mente os limites da rede geral, apre-
sentada á Prefeitura o ápprovada em
'3 de junho dc 1898, DEMARCADOS
NA PLANTA COM I.' assim. coriio',.o;
LIMITE das redes particulares, . divi-
didas em tres zonas, SEGUNDO- 'A
PLANTA APRESENTADA EM 8 DE
JULHO DO MESMO ANNO, dcmar-l
cadas II, III c IV".

Pela inspecçllo da planta que publi-
camos, ver-sc-á que a área a ser ser-
vida pela' reforma è mais do dobro àa
actual, comprehendcndo Leme, Copa-
cabana, Ipanema, Gavca,. Tijuea, Alto

.da Boa Vista, os subúrbios todos dc
Engenho Novo cm deante até Casca-,
dura, e.mais Lcblon e'Penlia... :¦...;_ |

Dir-sc-á que muitos desses logares
citados gozam já das vantagens do ser-:
viço tetcphonico.

, E' • verdade. ',' ' 
... ..... .. .:. J.;<

Isso, porém, não decorre de uma
obrigação imposta pelo contrato ácfilül
á Companhia Telephonica, mas de 'Ünja

concessão feita por ella a vários :poç-
tos da cidade, tanto que os prcço?-pèr
apparclho são incramcule couvençíò.
nacs, havendo quem pague pçl» àssi-
gnatura quantia superior a scisceutos
mil rélst '";-' "•'•;; :

A cidade do Rio de Janeiro tem urna
da3 maiores zonas urbanas do jUrí-Í
verso. :, --•¦' .'

A maior rèdc telephonica dc Nora
York, cuja população' c mais do. qua-
druplo da nossa, uão passa de dez kilo-
metros. : ' , .

Cascadura dista cm linha rectá -da
Avenida Central, no mínimo, dcsçseis
kilonic.lros. "•• . 

, ... •.-';- .
Depois, essa área' é cheia de ondula--

ções, montes c valles por todos 03 .'lâ-r
dos, o que .encarece extraordinarianipn-'
lc não só a eonstrucçao, mas .aiiida-.".a
conservação das linhas. ' ;'';

O custo da installáção é, portantp,'
mais caro, a área servida incomparavôl-
mente maior; entretanto, pelo projecto,!
abolida a divisão em zonas; o assignanfé
de Cascadura, por exemplo, pagava-.o.
mesmo, que o da Avenida Central-r-Jct
do Alio da Boa Vista, taxado actual-;
mente cm quinhentos e qnarcnla-mil
réis por anno, passará a pagar pu
duzentos mil reis pela tarifa fixa,J "qu

cento c vinte, mil réis pela .-tarifa,-a
forfait. •;-;,¦ ;

A vantagem do -augmcntp da ârça
que irá gozar dos"bencficios do tcle^
phone é lãp indiscutível, que fora ãét-
juria ao leitor insistir sobre esse ponto;

Resta a questão das. redes locaes.
Examinando a planta qíic publicamos

o ar, passam deante do capitão, como
sc, com os tações, quizessem abaixar
o nivei do calçamento,

Um dos resultados mais immediatos
de semelhante estardalhaço consiste em
.perturbar o repouso habitual do tran-

com-.insíão.nituncipal. de 'llclein. elo .Partido 1 sclmte. Já aconteceu que mais de um
Ke-pulilicano. do_ Pará, da qira! é .jrcsjdcn. 1 freqüentador tranquillo das brasseries
te o sena'dór Silva Rosado,'..-.-vide.-bresi-j se engasgou com a própria cerveja á
decte do Senado, votando, potv unanimida-' passagem desses quatro homens turbii-

n.-dòr' 'Ilcfriardo Monteiro, fazem elogiosas
referencias, ..' "'

: • 
"i 
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A suecessão presidencial no Pará

•lttiir.'», "-.ir • (A.- A.)'— Rttthin.se a

Ue, tinia moção congratula tor ia 'e-.dc soli*
«tlàríedàíle pcln escolha do mc9mo*"scnaiIor
á suecessão governamental. A. mcsina com-
niissão resolveu incorporada levar ao liomc-
nagçado o resultado dessa deliberação.

Continuam a chegar dos municípios do
interior, noticias de inteiro apoio das com»
miísões niuniciuacs dessa candidatura' e da
eleição unanime das mesas eleitóraes. fei-
tas pelo pürtido dominante, colieso c íirnve
cm siiffragar, 110 próximo pleito, as cha-
_ias officiaes.

Si s» *
A suecessão paraense

•O sr. Bento ele Miranda recebeu
liontcm o seguinte tclegramnia de Be-
Icni:"Mirto mc desvanece a honrosa so-
liclariedadc dos prezados amigos ás de-
liberações do nosso partido em chamar-
me a lão alta responsabilidade como
governo: do Pará, ncsla hora difficil.
Só unidos, poderemos scr fortes c
vencer as difficuldades, Possa o meu
si-icero reconhecimento isiguificar der,

Alas o exemplo mão se alarga, tão, dc loiro o cmnenho com que, apoiado
certo é que sc torna -bem dif.íicil! ná('harmonia do nor-so partido, espe-
Combater o earrancismo quando allia-. ^ jVn£ ^.J10.50,3 cmi»e»tc" repre-
,.--.-. • sentantes, porei todo o meu esforçoilo a ignorância! .....

Na liahta, a fabricação do pão com
imisttira de .mandioca é coisa já ba-
itv.tl. 'Entre nós, aqui 11a capital, onde
;t população é .maior e mais faminta,
níio logramos encontrar padarias qtte
tomem a iniciativa dessa «ova fa-
liricação, apezar de que w pão mais
kir.tto dai-á maior lucro ao panili-
cadorI

iP, assim estamos, c assim as coisas
ivão correndo, á dnercê de i|ite a -Pro-
vidciicia nos salve, um dia!

- — O O"' O WW 1

se -fòr eícito, em 'bem servir o Pará.
Saudações muilo cordiacs. (a) Silva
Rosado."

"São Lourenço" — Cigarros po-
pularcs tle fumo*iio Novo, para ;oo réis, com valiosos

brindes — LOPES SA' & C.

O DIA DO PRESIDENTE
O presidente da Republica recebeu,

montem, no palácio do governo, o sr.
Urbano dos Santos e o senador Utieno
de Paiva, com os quaes demoradamen-
tc conferenciou, sobre assumptos dc na-
itiircza politica, com o primeiro, c re-
3.-.t!v;.iueiiic a questões orçamentarias
com o segundo.

Recebeu, ainda, s. cx. o dr. Eucly-
des Uarroso, director tios Telegraphos;
o professor Modesto Brecas, da Lscola
de Bcllãs Artes, que agradeceu a sua
cffectividacle naquelle cargo, c o co-
roncl Eçryclio Tallone, que lhe foi apre-
sentar despedidas por ler dc partir,

; tinlanhã; para S. Gabriel, no Estado
do Rio Grande do Sul, para onde foi
transferido;

'Ein nome de s. ex. o capitão-tciieh-
tc Dodsworth Martins visiti-u .hontem

• u .tenente da Armada Rosa Ribeiro, vi-
clima ele um açcidentc, quando fazia
experiência' dc- uni torpedo.
t • "-*¦»'»• MB I 1..

- ,. liLOYl) ItHASILlíIllO

O despacho de 76.123 toneladas
do carvão

_. O ministro da Fazenda mandou des-
j-aelta:-, livre dc dirtitos, 76.123 kilos
«lc carvão de pedra, comprado pelo
il.loy.l Brasileiro ao conimaudatile do

. trapor rtorueguez fWascaua.". .
wê— - — mam*>^p*&-mvm>s —

. VIAJANTES ILLÜSTRES
Aprcsçntou-nòs suas despedidas por

(ter de partir hontem pelo 
"Orilr.", para

«. seu paiz, o distincío pedagogo perua-
.To dr. Alex. Perry, que esteve em nos-
•o paiz, co-.no em outros da Amcricã; a
estudar o nosso systema escolar, tendo
com esse fim viajado em todas a; cie?..".-
des importantes dos Esí.-.jjs do Sil! ão
ÜDr.isil.

Aqui 110 Rio o illustre peruano fez
liverleiS conferências, que foram (issis-
hdas por -numerosas pessoas e que agra-
faram immenso.

O ANNIVERSARIO DO REI DA
, ITÁLIA

O comtnend,ador Luigi Mcrcatclli,
ministro da Itália, commemorando o
anniversario natalicio dc s. 111. o rei
da Itália, deu hontem. das 10 horas
ao -meio-dia, uma recepção 11a 'sédc
da 'Sociedade! de Beneficência Ita-
liana.

.A' .recepção compareceram as mais
distinetos nomes da honrada, colônia
italiana aqui domiciliada.

O commendador 'IVíorcsitelli oífere-
cen tuna taça de clvasupairné aos pre-
sentes. Tor essa oceasião s. cx.
pronunciou um discurso cm honra
ao 'seu soberano, salientando o alto
valor do rei Victor 'Kmmauucl.

Ao ministro -da easa real foram cx-
pedidos leleg-ranimas saudando o rei
da Itália.

lentos. Nessas condições, como sempre
acontece na Suissa, os cantões pro-'testaram 

junto ao Conselho Federal.
E, como esse ultimo não se deu pressa
cm tomar as providencias pedidas o
faeto foi levado, sem demora, á dis-
cussão do Parlamento.

Ora, essa coisa de fazer com que os
soldados, ao avistar uni official, ente-
zem os joelhos, atirem ponta-pés ao
vento e morti fiquem os calcanhares
contra os lagedos, c ela essência pura
e secularmente -prussiana.' Ii', nada
mais, nada menos, do que a mar-
cha que em -França recebeu o nome de"pas dc parade" ou a alcunha mais vul-
gainicnlc conhecida de "pas de Vaie".
Foi introduzida na Suissa -por uin gru-
po de officiaes que tinham ido coniple-
tar os seus estudos militares- na Alie-
manha.

'Foi contra esses últimos, por con-
seguinte, que sc arremessaram os dfepii-
tados opposicionislas. Eram elles os
verdadeiros c ipriucipacs responsáveis
pelas queixas que. -da rua, tinham vili-
do reboar no parlamento. E o crime
do ipoder executivo estava na compla-
cencia com que, '.le dois annos para cá,
cllc habitualmente sc inclinava deante
dos níc.líodqs de .prepotência poslos cni
vigor pelo estado-maior.

Os discursos começaram timidamente
pela mera critica e coileleiunação j:la
nova instrucção militar recebida pelos
soldados suissos, 110 concernente áquel-
Ia maneira de cnri.iar as cancllas e cs-
pbacelar violentamente os tacões dos
calcados. 'Mas não tardou cni attingi
ás -proporções dc tini libello contra o
faeto dc estar o general Willc concor-
rendo 'para fazer com que .periguem as
instituições do ipaiz — c isso por que-
rer introduzir num exercito deniocra.
tico como é o helvetico as modas ado-
ptatlas num exercito essencialmente
aristocrático como ó o da Prússia.
Quem lhes garante — a esses senhores
da opposição — que. a continuarem as
coisas assim, o presidente Dt'co;v;ict não
sc prevaleça 11111 dia das baionetas dc
que dispõe o general, não faça desse
ultimo o scu Hindpnburgo, n.io pronio-
va o palácio federal a uma espécie de
Potsclam c não se .proclame imperador,
•dando ao conselheiro iHoffiiiann o litu-
lo dc chanccllcr ?

.Xão é verosimil que nada disso Bcpn-
teça. Mas ganhou a Suissa. consequen-
temente a dois annos consecutivos dc
mobilização, um duplo contingente dc
civilislas c militaristas, cujo vozerip,
tim vários idiomas, perturba a cada
hora o repouso habitual de sua paysa-
geni fresca e serena. K Berna disso pa-
doce, assim como a Suissa inteira.

11 de outubro de 1916.

D. ÍIarc.ránà.i>desta até o Jardim Bo-
tanico, •piwãtíáb-; pelo Morro da Sau-
dade; djjj Jardim''' Botânico, cm linha
rectá, até á^uda da -Tijuea; da. Muda
da Tijuea! até-í á- ftak, ?íarâo: do-' Bom
Retiro; desej. á'té.á;'Ètsaçào do Engenho
Novo; se_pjihd<i--.en1,- .r-ectà ãté o, ponto
do cruzamento .das linbaí dás Estradas
de Ferro tèojóldiiià. iè ,R3o' do Ouro, c
dahi ¦ até terminar ria.atai^.

A-di^c®ç5ó. ..do.'- ípntxaj.0. actual -é ,a
seguinte, ¦.e^-jpoinpáráçâo íoiii a da pro-
jectada^rcttiraá:-* -:- • -s

CLÁUSULA DA ReVoRMA: ¦ .
"XV — A cláusula 24» fica substi-

tuidá pela seguinte :_• 
'¦.'.. ¦

"Ficam approvádos pela presente lei
os LIMITES DEMARCADOS NA
PLANTA APRESENTADA AO CON-
SELHO MUNICIPAL PELO N. 6. dc-
vendo, porém, no . acto ,da assignatura
do contrato definitivo, qtie fôr ceie-
brado cm virtude .dessa mesma lei, ser
archivada, na' Directoria ¦'¦ Geral dc
Obras e Viação' da-: (Prefeitura; uma
cópia da '- referida demarcação, proje-
ctada spbri planta cadastral". ;, ,'.
umarterCeiráVados.preços de assigna-
turas: nas^rèdcí/lloiacs'.- 

'.' - .
Nâó "hayerá 

empresa ..dirigida por
homens equilibrados que acceite a obri-
gação de estender uma rede geral de
serviço telcplionico até ás extremas do
Districto Federal, como exigem alguns
críticos da. projectada reforma.

Ahi está a planta do Districto, pára
o exame da questão.

Se entre os núcleos suburbanos mais
. próximos da cidade, aquem' de Casca-
dura, os intervalldàj:c.ntr&-".os grupos de
casas, apinhadas eaji torh.O; das estações
das Estradas de Ferro Cehtral, Lcopol-
dina, Rio do Ouro e A.tix.iljar, são gran-
des, além dos 'pontos -marcados pela
linha que limita a área da rede geral,
são enormes; extensões c extensões dc
terrenos absolutamente despovoados ou
oecupados com a pequena lavoura, sitios
era. geral de gente pobre,; a zona rural
por' cxccllcnciá do Districto, quebradas

A reorganisação dç
Território do Acre
A Commissão de Jus-tiça do Senado

trata do assumpto

Sob a presidência do sr. Guilherme
Campos e com a .presença dos srs.
Raynmhdo de Miranda, Gonzaga Jay-

As coisas do Amazonas
VAE SER IMíITTIDO

POR T-ERÜiROCES-
SADO ÜM PECULA-

. TÁRÍÔ
. Reiterados e tusejates. .têm sido ulti-

mamente os despachos 
"v.indos 

do Ama-
zonas solicitando a exoneração do dr.
Caetano Estcllita, do cargo de procura-
dor da Republica, daquella secção. O
faeto nada tem dc ex.iaórdinario num
paiz onde os cargos-.fníbjicos 

"são. 
dados

á servis instrumentos; da politica lo-
cal.- Mas .0 casBTWseaièé bem diver-
so..Quer-se a deimssâó^dfi.iini procura-

esteve reunida, hontem, a cotnmissão de
Legislação -e 'Justiça- do 'Sèiiado. • ;

In-•ciados 03, trabalhoe, o ir. Arthur
Lemos disse que lhe fora distribuído um
requerimento"cm qtte os srs. J. . H.
Ltonwds é otitros, proprietário e morado-
res á rua Ida Alegria, desta 

"capital, so.
licitam que o Congresso vote, ¦ uma lei
qu,. autorize a "Jnião a poder á Prefei-
turà uma" faixa de terreno encravada em
.terrenos pertencentes aos rcqvrerentcs e
•li... «stá aberto,áscn-.dão publica desde
1*1 .dandovconimunicação ent.re as ruas

;d-. Alegria Ke Ferreira de Araújo, em
S'. Cliristovão. '.'."'_',":'"--"''Os- requerentes dirigiram-se ao pre-
feito (pediiflo uíeíliprameivíos niaqitelle
trecho de.r.wa, tendp p sr. prefeito exi-
gidb que 

"oes_'inesinos 
provassem ter a

União eed elo á Prefeitura aquclla- faixa
dè 't-orra. Dirigiram-se -então ao ministro
dã .Viação, que por sua vez os mandou
ao Congresso.'Ora, a conunissão n8o póde aconse-
lhar ao Estado a-cessão desse terreno,
sem que o prefeito infernte se,. de fa-
oco, elle é necessaripao-estabclccimenlp
dè qualquer lògraldouro piiWioo e sé¦está dc" facfo a Municipalidade respl-
vida, uma vez de posse dellc, a intro-
duzir ali os melhoramentos que 09 pe-
ticionarios allegam, dépendcnldo apenas
do voto dp Congresso para que elles se-
jam iniciados.

S. cx. propoz < a commissãlo conoor.-
dou que .fossem pedidas as informações
ao governo.

O' sr. Rajuiiundo de Miranda,-em se-
guida, restituiu á comniissão os papeis
referentes ao projeoto que reorganiza a
admiiiistraçãie dp Acre e precddieu á
leitura do scu voto em separado, que
conclue por um substitutivo.

No' .seu .parecer, e relator declara que
o projecto não satisfaz ás aspirações da
população acreana, sob ós pontos de
vista politico, commercial, chorogra-
phico o topographico.

Quanío ao substitutivo do sr. Lopes
Gonçalves, o relator declara que elle
só visa defender o direito que o Estado
do Amazonas pleiteia -perante o Pdder
Judiciário para reivindicar sua jurisdi-
ção no Acre septentrional.

S. cx. termina o scu parecer fundia-
mentando uni substitaitivo que reorga-

,, , . . ... niza o Acre de modo a oonstitràl-o
aqui e além por núcleos insignificantes | ^amo lun dos nlais ric03 „ futur0S0s Es-

me, Atthur Lemos-e'-Ribeiro Gonçalves,; dor dá' Republica, pòrquéí"desattenden-

de povoação,. de que os-maiores são
jusfáinciTtér^òs-eScólIiidòs pára a censti-
tiiiçãp das redes locaes.

¦'.!_ Injitinadá a. Companhia' Telepllonica
a at tender aos reclamos des moradores
desses longinquos, povoados do Distri-
cto Federal, e no interesse mesmo do
desenvolvimento do sêu serviço, acre-
ditou bcncficial-PS sujeitando-se á. obri-
gação dc, estender os cabos singelos dc

.tados do Bras'1
O. subs-nitutivo divüile. o território em

dois departamentos:
Um constituído pelo Acre e Ptirús e

oittmo pelo Junta e Itamacá com um go-
vernador cada um e tres substitutos,
A-ccresceirta ás attribuições das assem-
b!|óas a de fixar a ajuda de custo c
subsdio dos deputados e conciUc aos
governadores a collaboração legislativa
nos lermos da organização constitucip-
nal d'a Republica.

Considera ¦ indispensável a audiência
ligação até lá, o qite representa, dada dc-s- governadores nas providencias que
a enorme distancia.de quarenta e seis <o governo federal julgar necessárias na
kilometros, não pequena' despesa, e a arrecadação das rendas que compete á
construir cm Garapo Grande e Santa
Cruz redes locaes destinadas ao serviço
dós-seus "moradores,' nas-suas commu-
nicações entre si, taxando esse serviço
íócal, para as casas ele commercio, cm

União.
Reduz de 60 para 50 por cento a

quota de exportaçãP da borracha c ou-
tros produclos cm favor dos doparta-
mentos.

Assegura aos departamentos o direito
de repnescrttação federal, mas não pre-

cento c oitenta mil réis, e para as cipita acoiHecimentos de ordem politica
casas particulares, cm cento c cincoenta '¦ 'Partidária e Ideixa que elles sc preparem

,, ,. ¦ ,. ., , . /, (em suas legis.aturas para depois semil reis, sem limite de chamadas. ^mt a rCpresc__taç5o fodera., sera
. Dado o caso de ligação dessas redes j perturbações, com a escolha dos politi-

loc.ics com-a rêdc-geral, custará cada i.cos locaes que sc tenham-preparado na
uma quatrocentos réis.

Que.esse serviço de 1'gação entre os
longínquos districtos ruraes e a rêdc
geral urbana offercce caracter idêntico
ao .de Nictheroy, Petropolis ou Barra
d? ;Pirahy, não ha negar.
.1A differença dc preço, entretanto, é

,na. primeira pagina, pódc o publico. Brande: para Nictheroy, ali defronte,
dio, outro lado da baliiai custa cadaayaliar a distancia enorme que separa

da área urbana os districtos ruraes de.
Campo Grande e Santa Cruz.";

Disla aquclle quarenta -,c o rilrimcf
cincocnla e seis Itilomctros. ' •",- ;

As cláusulas referentes ' ao. sén-iço,
para esses ponlos extremos do Districto
Federal dizçm: .. .. - ..-¦ I

"Paragrapho. — A contratante ' çiíii-
bclcccrã. . para servir aos ¦ districtos
suburbanos de Santa Crus e Campo
Grande, respectivamente, redes locaçs
DESTINADAS A LIGAÇÕES IN-
TERN.IS DE CADA RESPECTIVA
RlWE, devendo, porém, essas redes
locaes ser ligadas á rede geral, afim
de permitlirem ligação eom os as-
signaiiles de qualquer sona.

Paragrapho. — Nos demais districtos
suburbanos lerã a contratante o, direito
de estabelecer redes locaes á proporção,
que o desenvolvimento doiDistriclo Fa
deral assim o necessitar".

Ahi tentos duas questões: a das
redes locaes, preliminarmente, e a do
preço das cppui.unicaçõcs com a rêdc)
geral, dellas podendo resultar ainda

çpiiiniunicaçfió -.mil réis; para -Petro-
¦polis,: a sessenta c seis IkPometros, o
preço é dc!'', inil. c quinhentos réis.' .;i:' Qitaiidó p 

' 
desçnvoívimcntq dessa1

ztina rural permittir a S.ua inclusão* na
rede geral, é (Jde todo o interesse da
Companhia fazel-o, ':'-'

Já, porcni.- seria i;iuti. tamanho oinii,
cx:giria o -dispendiò deS capitães tão
avultodos, que 'ninguém", com p juízo
assente se abalançaria á faicl-o.'¦O cjue'sc poderia exigir da Compa-
nhiá, nesse páriicíilar, é que baixasse
o proço das assignaluras nas redes Io-
caes até o • limite que ella estabeleceu
para a rede geral, na tarifa a forfait:,
cento c vinte c cento c cincoenta mil
réis, respectivamente,

.Isso, certamente, não se recusaria a
fazer a Companhia Telephonica, atten-
dendo a que," por via dé regra, os habi-
tantes daqucllcs longínquos pontos 

'do

Districto não. podem ser contados, cm
sua .maioria, entre as gentes abastadas,
para elles o csrviço telcplionico tendo•TaloT-'muito menor do que o que lhe
altribuem. os habitantes da área urbana.- jsteáa :- :-'

Instantâneos
NO MONRO'È

Dn. Alaor Prata Socrcs : -¦ Kn_reníifbLí,(! 2= senadores. Quer dizer, não houve
10 „abi. c - aprçgôa-sc - oampetente^ J 

""i^idS 
^Tfúrlianp do, San.

Bolior. . . totlos bebem, mas só
hebe bem quem bebe

CASOATIXHA
 „¦ omuj 4> og-ti^»_gm — ¦ ¦ —i

üm almoço oííerecido aos vo-
luutarios paulistas

Eni dia ela semana passada, reali-
zou-sc na Villa Militar uni almoço
que .1 officiaiidadc do 1" riigmiehtp ele
infanteria oticrcccu nes voluntários
paulistas.

Esse almoço, que teve logar no quar-
tc! do i" regimento, correu cm meio
ele grande alegria.

Tomou a palavra cm nome dos cf íi-
ciacs o capitão Luciano, que num bello
improviso salientou a disciplina dos
voluntários do regimento.

Falaram também os voluntários Ju-
lio de Mesquita Filho, éiíi nome do
corpo de voluntários: Abelardo César,
cm nome da Faculdade de Direito de
S. Paulo, e Luiz Araripc Sucupira, cm
nome da 3* companhia do 1* batalhão.

¦oi,, tm * m
VEJAM o plano da Loteria do. Rio

Grande, 11a S-1 pagina — 50 :00of-ooo —
Por i,.$ooo.

Beber. . . todos bebem, mas só
bebe bem quem bebe

CASCATIXHA
¦ i oa >o». -

Coino devem ser assignados os
titalos eleitóraes

Q DIA NO SENADO
OS PAES 1>A PATOTA ESTÃO

JUNTANDO PEDBAS
A sessão de.;hontcai teve a presença

OTsJ: secretariado' pelos., srs.. Pedro Bor
^cs'e José 'Metelló.'
¦,Apó.s a. ap.irp.vação. da- acta dos. .tra-

balhos anteriores,-procedeu-se á leitura
elo expediente que constou , de uma
representação da 

" 
Associação , Com-

mei-eial do Rio dc Janeiro, pediu-do ao Senado que approve a emenda
apresentada.,pelo sr. M. de Almeida,
com o intuito de explicar a tarifação
dos cadeados dc cobre e ferro.

Também forani lidos diversos pare-ecres já divulgados.
Na ordem do dia. encerraram-se as

2as discussões de projectos que abrem
créditos, não sc votando ns matérias de
que ella constava, por -falta «Si numero,
como referimos acima.

Nada mais houve.
*atgtO*<B) *> Wm

osso phbiógrápliado de hoje é um Uo»
clicfcs políticos poderosos dc Ulicralia, a
saudnvci rci-ião siil.mihcira onde as in.
ditstrias florescem e os prestígios brolãm,
cuiuo coguiiicUos.. . .; .-¦-

' O illustre deputado pelo O" -districto mi-,
neirr., já vulgarmente cognominado coino^o.
piais plijsionpiiiicaiueme ottomauo. closi-K-.
j.rcscutantcs nacionaes, m.-.ntc-m, politica-
mente, na-bancada dc-que: faz .'parte," uma
atitude siugul.ir c poética. Principia cllc.
jogando com ás mais extravagantes çqua-,
.õcs irallticas, por não fazer parte dé par-:
lii-c. algum, -no scu Estado, o que eqüivale
a dizer que pertence c sc solidariza,. cni
liadas condições..'do momento, com lò.dosi.e.
com quaquer tios partidos cm que se du

yMêni c dispersam as aspirações politica»,
cm '.Minas.

Mm conseqüência de-sa attitude e das
CTOimst.incias todas que a roelcam, o nos-
so pliótõgraphado consegue não ter presti-
gio junto de ucnliu.n desses partidos, nem
ilas situações por elles amparadas, o que
o não inliibc de obter certa cotação aliso-
l.-lamcntc cíteril no pé dos vários chefes
partidários das agSremiaçOes políticas 

' dc
Minas...

Os adversários intransigentes do syinpa-.
tliieo c talentoso deputada mineiro — ad
versarios, soliretudo, fora da csphera jjp-J
lítica '—* aecusain-no dc ter sido poeta11:
rico, nos saudosas e passate tempos cm1 ll\',. praia
citte a resolução acadêmica dc uni problema' tisphalláda, a Jardim Botânico levan
dc mecânica racional era um pesadcllo.
Presentemente, porém, o illustre deputado
ir.iueiro nüo í.^.: — íio que corre mundo —
ipocíías. !?. cs', não faz nada, o que, aliás,"
o não livra -nem o exime de uma fadiga
[•tij-siça visivelmente notável...

Ríprcrc:ií",r.tc da nação, o nossa plioto*
Çrdpliadó não discursa nunca c só rara-
irentc apartcii, quando, principalmente, úm
aparte lhe favorece, numa simultaneitlatlç
luausivel,
e tinia pliràss conciliatória com qualquer.
riEobiádo elicíe politico de destaque aas

VENDA DK FAZENDAS

O ministro du Fazenda exige con-
coi-rencia publica

O ministro da Fazenda declarou ao
delegado fiscal cm Pernambuco nuc a
renda elas fazendas "Sercjo" c "Lages ,
no município de Itaubé, deve ser feita
cm concorrência publica', c não cm hasta
publica, depois dc preenchidas as dispo-
sições legacs.

¦1 I» lt» O r—i

¦COM A
' iNa prai,

A JARDIM BOTÂNICO
da Lapa, que está sendo

tou os trilhos da linha de bondes por
onde fazem percurso 03 carros que sc
destinam á cidade e que vigora descem
pela rua da Lapa.

. Ora, devido a esse faeto, as fami-
lias residentes naquelle ponto da nossa
cidade são obrigadas, quando queiram
vir á cidade, a procurar um bonde nc-
Jardim da Gloria ou no largo da Lapa

Ora, isso não é nada commodo.
K, como a Jardim Botânico pódc

, .perfeitamente dar remedio ao mal,
a dispersão suave de um bocejo aqui lhe", fazemos um appclio, cm nome

das familias da Lapa, para que conci-
lie os seus com os interesses dos pas-

O ministro do Interior iransmittiu ao
ajudante do procurador da Republica
110 município de Monte Azul. Estado de
S. Paulo, o seguinte despacho telegra-
phico :"Km resposta á consulta constante
do rosso officio de 3 do corrente, dc
claro que as segundas vias e títulos dc
eleitores devem ser assignados pela
mesma autoridade que expediu, as pri-i 0 _ra sllbsil_io> pol_pando ao Diário Offi
meiras, visto uao ter havido alistamen-'

terras mineiras. 'Mas se o illustre deputado . s-igeiros, .
não -ui.fc.ursa « raramente apenas sc pro-
milícia num aparte, s. cx., por outro la-
do, c uni dos mais assíduos freqitcntadorcs
cj.í 'Monrúe, tomando parte nas votações
•púrlamcntarcs. Desí/arte, resumindo o papel
profissionalmente -exercido por s. ex. no
ct.mprimento do mandato que lhe foi con*
ferido, poder-sc-á *Jizcr que o talentoso tc-
p:c?entante mineiro ganha honradamente

to nesse município e ainda vigorar o an-
4i.!o de Bebedouro, de onde foi des-
incmbrado." x

ciai papel, tinta, composição typograhica e
Tacicnte resignação... Será pouco? —
fltOTO-.VtADOR.,

SUBVENÇÕES A ESCOLAS

O niiuistro do Interior solicita
créditos

O dr. Carlos Máximiliano, ministro
do Interior, solicitou ao seu collega da
pasta da Fazenda os créditos de . . .
100:1328040. Go:.i2i$;4i c 5r:335$o77,para pagamento das ultimas quotas des-
tc anno das subvenções á Faculdade d«
Medicina e Escola Polytcchnica, do Riode Janeiro, e ao Collegio Pedro. II,
rcsrccitvamcnt»- ' ?~s_

conotiista. da confiança do eleitorado
acreano.

Julga ser preferível a-catrtellar com
efffcacia os direitos das partes, quanto
á ; organização judiciaria, prevenindo
.0 interesse economiop.

Mandem os actuaes municípios atte
serão adímm-strados por um Conselho
Municipal o um intendente demissivel
ad nutum.

Os governadores .prestarão o compro-
emisso perante a assembléa e perceberão
o; sulbsidio de 4 eontiüs tri-ensaes, nada
.percebendo os vice-governadóres. . :

. 
',, 

Descrimina as attribuições -dos gover--.iVacIóncs que exercerão a suprema' in-
specção d'e todos ós' serviços, que.terSo
ás suas •òrdcnSj.a força policial e que
ex.pedirão aotos ,e- instrucções necessa-
rias ás leis que foreni dccrclaldas.

Regula -a arrecadação dos .impostos e
de outros que forem decretados pelo
governo federal e- defermina 03 casos,
cm que cila deve scr applicada

lístabelece que a rcprescimação "do
Território, na Câmara Federal, será de
4 deputelios, eleitos para a legislatura
de 1921 a 1923

Determina quo o governo federal dará
nova. organização á Justiça ' local do
território sttippi-imindo os tribiinacs
existentes e creando em cada comarca
um juiz de appellãção, que será tirado
dentre 0.3 actuacs desembargadores, e
finaliza dispondo que no regulamento
que fôr expedido o Governo Fcdoral
consolidará iodas as disposições cm vi-
por, relativas á organização administra-
tiva c judiciaria do Território do Acre.

O sr. Arthur Lemos, falando em se-
guida, procede á leitura tto parecer que
elaborou sobre o projecto do sr. Fran-
cisco Sá, onde aproveita o ensejo para
comlbater a pecha de inconstitucional
que lhe a.íiroú o sr. Lopes Gonçalves,,
quando sc pccit.)ou efellc no selo da oom-¦missão tíe.'Constituição e Diplom-acia.

Çoncluida ,-a- leitura, salientou'-s. ex.
.que ao elaborar aquelle -paTc^er. teve
cm'-'vista-ir ao encontro elos desejes des
acreanos, que reclamam a providen-r-ia
com-lia 110 projecto. Resguardou, entre-
tant-o, o direito da commissãp de apre-
sentar emendas no.plenário ao proje-
cto, pois elle preprio as tem c se as
não oipresenla á cominissão, é jusra-
iiientc para accekrar a marcha da me-
dida que se pre-nõe.

Não vê conveniência tia acccitnção do
substitutivo, que vae tirar o raraóter
precipitai da prtn-:dencia, qual a da uni-
dade dc .governo no Território, pois se
traia cvÜ-cntemcntc de um Estado cm
esboço, c, por isso mesmo que se trata
de uni -Estado cm esboço, é necessário
que 'Se lhe dê unidade, do adminis-ração.

Acceita a providencia do substitutivo,
parece que o intuito é fazer, do Acre,
não um, mas dois Estados, pois que o
legislador ao dar-lhe as regalias que
ptde ha longos annos, dividiu-o desd-
logo cm duas sedes administrativas.

Quanto ao dar-lhe o projecto quatro
deputados, justifica-se por ter sido
adoptado o critério da representação
dos pequenos Estados. Dividindo-se
Território cm duas zonas distinetas,
tem que se lhe dar quatro para cada,
uma ou 11111 total de oito deputados, o
que é inconcebível numa população dc
pouco mais de 90 'mil habitantes

O sr. Raymundo de Miranda volla
a oecupar-se do assumpto cni seguida.
Salienta s. ex. que o parecer do sr.
Arthur Lemos gira etn torno do voto
do sr. Lopes Gonçalves, emquanto que
o sen volo se afasta daquellc para
apprpxiniar-se do parecer do relator,
concordando mesmo coni s. ex. cm ma-
teria de doutrina, para divergir única-
mente quanto á. organização administra-
tiva ,e .judiciaria- do Território. -

A .divisão'do Território cm dois de-
parlamentos, coiii um governo para
cada uni, é o que sc 'impõe deante das
cc- 'v-ões actuacs do Acre, não só pelo
regimen natural das communicações,
que tornarão mais fácil a appMcação da
jqstiça, como a fiscalização administra-
tivá; emfim satisfaz a coniiiiunlião-dos
interesses regionaes. em relação ás duas
zonas, sujeitas sempre a pequenas lutas
.políticas. A unidade do governo, po-
rérri, prejudicaria forçosamente a zona
não escolhida para sédc dc governo.

A um aparte do -sr. Arthur Lemos,
declarando que o governo federal, que
usufruo tantos proveitos damicllc Ter-
ritorio, resolverá a difficuldade da dis-
tancia com a eonstrucçao imnicdiata dc
estradas de ferro ou dc rodagem, o
orador accenlúa que p momento não
comporta despesas tão vultuosas, c faz
considerações para mostrar que esse
emprchendimento é mais difficil de ser
realizado por um governo unico, ap
passo que com dois governadores,
apaziguando-se as rivalidades, com os
próprios recursos muniçipaes se po-
eleria chegar a 11111 accordo na realiza-
cão desse dcsidcralum. Chegados, cm-
fim, a um accordo, o próprio interesse
regional chamará os seus governantes
á razão e então não será difficil que.
unidos, passem a pleitear a transforma-
ção do Território em Eslado, com Iodos
os direitos que gozam pela Constitui-
ção.

_ A applícaçlo da Justiça, por «na vez,

do esse serventuário ao*,' desejas da po-
li-tica nerysta, promòvetf-a.r-esponsabili-
dade-dé um apaniguado -dessa negrega
da elygarchia que, graças-, á fraqueza de
sr. .Wencesláo, quer-alçar.novamente o
callo no Amazonas',' O .silvçtísnío exige
do governo á demissão .do dr. Caetanp
Esitellita, acl-tial precurader, na espe-
rança, de, com o seu afastamento, sal-
var das grades do tslabouço um dos
seus mais dilectos comparsas: o sr.
Raul dc Azevedo. W .este ò nome do
administrador dos"'" Correios, cuja culpa
por crime de peculato,' em - inportancia
superior a 100 contos de réis, foi evi-
denciada c largamente documentada em
dois processos: um administrativa c ou
tro judicial.

A lei 11. 2.iip que regula a puniçãodo peculato commina para o crime do
sr. Raul dois a..seis anãos de prisão
cellular. perda do emprego coin inhabi-
litáção para qualquer funeção publica
por doze a vinte annos, além da multa
de 15 *|* sobre o total do damnp.

E P administrador pceulatario, que,
na hora faustpstt em que gastpu esse
dinheiro não previu as conseqüências
de seu proceder, as vê 'agora muito
sombrias, eom a perspectiva da cadeia.

E não sabendo comp livrar-se, envida
esforços para demittir o procurador da
Republica. Demittil-o pnra nomear seu
substituto o sr. Mario Nery, filho do sr.
Silverio Nery!

A audácia do sr. Raul é de tal for-
ça que cite chega a firmar telegratnmas
pedindo ao seu cpreligionario e prote-
ctor, senador Lopes Gonçalves, a de-
missão do procurador da Republica I

E a fraqueza dc* sr. Wencesláo vae
tomal-o responsável por esse tríplice
crime; demittir um servidor dp Esta-
dp que cumpre seu dever; isemptar da
pena um peculatario e por fim, como
conseqüência, dar vida. á politica silve-
rista, que arruinou o Amazonas.

¦*» o» mim

Uma isenção te direitos que não
ser

O sr. Calogéras declarou ao delega-
do fiscal no Estado da Bahia, em re-
sposta ao seu officio, relativo á repre-
setitação em que a Câmara do Com-
mercio Argentina—Brasileira, de Bue-
nos Aires, solicitou isenção de direitas
para as estamp;lhas ou sellos fiscaes
dos impostos internos argentinos, re-
mcttidos á fabrica de charutos Dan-
nemann e C, de S. Fiel-lx, e destinados
exclusivnmcnte á sellagcni dos charutos
exportados para- aquella.cidade, que a
legislação fiscal não permittc aUendcr
-o nedido.

Importante compra
Sabemos que a "Sul Mineira", co-

nhecida companhia de seguros, acaba de
fazer a acquisição do extenso terreno
situado defronte do Ministério da Via-
cão (.perto do Cáes Pharoux), sendo
destinado . á eonstrucçao do edifício
para funecionamento da sede social,
transferindo-a, assim, da nia do Ouvi-
dor, 80, predio este que, aliás, tambcm
é de propriedade da "Sul America"'.
Este terreno consiste em 1.300 metros
quadrados.

REUNIÕES DA BANCADA BA*
HIANA

Sob a presidência do sr. J. J. Seabra
reuniu-se liontcm, ás 81I2 da noite,
na sua residência, á rua Senador; Ver-
guciro, 107, a bancada bahiana, sütiacio-
nista, presentes os deputados Moniz
Sodré, Arlindo Lcpni, Octavio Manga-
beira, Alfredo Ruy, Mario Hermes, Eu-
gênio Tourinho, J. J. Palma, Elpidio
de Mesquita,- Uba-ldino de Assis, Leão
VclIoso, José Maria c Pereira Teixeira,
além de Rodrigues Lima e Raul. Alves,
que se fizeram representar por tele-
gramma. •

Cam a palavra o deputado Moniz So
dré disse que, já tendo tomado as-
sento na bancada o dr. J. J. Seabra,'lhe cumpria depositar em suas mãos, na
qualidade incontestável de chefe de seu
partido, o cargo de "Ieader" ao mesmo
tempo que agradecia aos seus collegas
as provas de captivante confiança com
que' o haviam distinguido durante a sua
leaderauça.

O sr. J. J. Seabra, porém, disse que,
declinara da honra de acceitar, por em-
quanto, o cargo de Ieader, que o sr. Mo-
uiz Sodré estava desempenhando com
muito brilho e a geral contento de
seus collegas, allegándo que scu esta-
dr) de saude, reclamando o repouso que
ainda não pôde ter após os seus quatro
annos de governo no seu estado, não
lhe permlttia nestes últimos dias de
sessão freqüentar a Câmara com a sua
habitual assiduidade.

Acceitas estas razões, ficou resolvido
•icla bancada que continue o sr. Moniz
Sodré 110 exercício do cargo de "Ieader"

CARNESJERDES
MATAnOtiRO !>E SANT*. !(5,ilt_|
Foram hontem abatidos, no Maladou-

ro de Santa Cruz, para o consumo destacaptai, 693 rezes, 322 porcos, 39 oar-
noifps c. 45 vitellas, send'o de Durisch ei
C, s; rezes; dc Caiidido Espíndola de
Mello, 62 rezes, 34 .porcos e 5 ca .nei-ros; de Arthur Mendes & C, 88 rc-
ZC9, 16 porcos o 3 carneiros; ilo Lima
& FBho. ti rezes e itS porcos; de Fran-
cisco Vieira Goulart, 77 rezes, 94 por-cos c 29 vitellas; dc João Pimenta da
Abreu, 25 rezes; de Oliveira Irmãos Si
Ç., 128 rezes c 63 porcos; da Coopera-
tiva dos Retalhistas, 14 rezes; de Por-
tinho &C, 32 rezes; de Augusto Maria
da Motta, 54 rezes, 10 porcos c 31 car-
neiros; de Basilio Tavares ,16 vitellas;
de Fcrnanldcs 6- Marcondes, 63 porcos;de F. P. de Oliveira & C, 54 rezes;
de Edgard de Azevedo, 43 rezes; de
Aflcxapdre V. Sobrinho, 36 porcos, e de
Sobreira eS- C, 41 rezes.

Foram rejeitado-s: 30 rezes e 2)8, 13
porcos e 9 vitellas.

KV'.'..».'.>ow'|'o jjj. s ..i0..0 __
Vigoraram os seguintes preços: rezes,

de $71)0 a $800; iporcos, a i$2oo; car-
neiros, dc i$Soo a 2$ooo, e vitellas, de
$900 a 1 $000.

ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS - Pa-
ra os ido Cáes do Porto, foram tíbal idas
cm Santa Cruz, por Oliveira & Ci', afim
de serem exportadas, 422 rezes, sendo 2
rejeitadas.

"¦l » o» 1 01 ' '—

no substitutivo que apresenta, merece
attenção especial, tornando-a mais.fa-
cil, pois os juizados de appellãção, além
de tomal-a mais célere e prompta, tra-
zem considerável economia para os
cofres nub'icos.

Não justifica, como pensa o sr. Lc-
mos, a divisão em dois departamentos
para a creação futura de dois Estados,
pois que está no próprio interesse dos
acreanos que elle seja um" unico, bem
comintuiicado entre si.

A representação que se lhe dá, de
quatro deputados, concilia-se íacilmcn-
te, bastando que se considere, o terri-
torio dc cada zona administrativa como
•niisíituindò um districto eleitoral, com
dois representantes á Câmara dos
Deputados.

O substitutivo, pois, resolve a situa-
ção do Território do Acre, attendendo
ás aspirações máximas do seu povo.

O sr. Arthur Lemos, voltando a tra-
tar do scu parecer, cm resposta ao sr.
Raymundo. salienta a necessidade qtie
leve dc estudar o substitutivo Lopes
Gonçalves para que não passasse sem
contestação a iniptitação que fez dc ser
inconstitucional o projecto cm estudo,
fazendo ainda considerações sobre a
defesa que o sr. Rayinundo de Miran-
da fez elo scu substitutivo.

O sr. Gonzaga Jaymç, finalmente,
diz que a discussão suscitada pelo pro-
jecto entre 03 seus collegas mostra o
nitanto é importante o assumpto que
cllc encerra.

Tem-se que considerar nelle uma
questão constitucional, qual a de se
achar em litígio com o Estado do Ama-
zonas certa zona do Território do Acre.
Este ippnto, embora. íitl> jndice, merece
consideração c estudo especial.

Além disso, é a primeira reunião cm
que toma parle na comniissão, depois
que delia saiu por tér-sc apresentado
o collega que substituía, não. conheceu-
do bem os termos do projecto, nem
mesmo os dois substitutivos que sc lhe
apresentaram; um dos quaes acabava dc
ser lido.

Tem, por isso, difficuldades, yacilla
no enunciar o scu voto, pois terá que
preferir um delles. Ha, sobretudo, um
ponlo em ciue não tem juizo formado,
c carece de estudar o assumpto com
vagar para sobre elle se manifestar,
qual o de dar aquclle território rc-
presentação a .uma das casas do Con-
gresso. Parece-lhe scr esta uma dispo-
si-ão que não se aius-a muito ao nosso
te>-to constitucional, unia vez que . o
nosso Estatuto Fundamental não cogita
•de Territórios, dc modo que se tem
ahi uma hypothese nova.

Depois, o projecto crea um governo
unico para o Território; o substitutivo
divide este em duas zonas, com um go-
verno para cada. A justiça, por sua
vez, soffrc no substitutivo modifica-
ções quanto á sua applicação, emquanto
que o projecto autoriza o governo a
modifical-a.

Como sc vê, vario? são ns aspectos a
estudar, diversas as preyid.-cncias tjtdc;

Tv

A violação da nossa soberania
Apurando oceorren*

cias graves -;
Seb estas epigraphes es npssos cclle-

gas da Tribuna, de Santcs, na sua edi-
çãe dc 7 do corrente, transcreveram
um tópico nosso sobre os attentados
commettidos naquella cidade contra a
nossa soberania pelo vice-cônsul inglcz,
additando os seguintes contmentaries:

Esta nota, como é de vêr, produziuaqui a mais penosa impressão, c a nós
encheu de espanto — tão audacioso so
nos afigurava o procedimento da auto-
ridade consular britannica nesta cida-
de. (Francamente, não"quizemos dar,
desde- logo, inteiro credito á informação
do Correio, (precisamente pela enorme
gravidade qiue ella envolvia, tradu-
zindo a mais pungente humilhaçãa paraa dignidade da nosso conunercio.

Deste modo resolvemos ouvir directa-
mente, em seu escriptorio, o sr. dr.
José Martiniano. Rodrigues Alves, secio
da firma commissaTia e exportadora
desta praça dos srs. ,R. Alves, Tplèdo
éV Comp., e neminalmente citado poraquelles nossos collegas como tendo
mandado retirar-se immodiatamente do
citado escriptorio o vice-cônsul brilan-
nico, quando este .podia* para examinar
os livros da respeitável casa commer-
ciai.

.Dos informes que colhemes, é que
nos foram amavclniente ministradas,
podemos affirmar que os factos não se
passaram inteiramente como 03 vulgari-
zou o Correio da Manhã, embora nem
por isso deixe de existir bastante, gra-
vidade na oceorrencia que -passamos a
relatar.

Quando, lia cerca de vinte dias, es
srs. R. Alves, Toledo Gr Cenip. tfirp-
mpviam um embarque de.café fiara
Londres, o. vicc-consul inglez enviou-
lhes uma fórmula impressa, que deveria
ser preenchida c devidamente assigna-
da .pela. firma. Embora estranhando a
exigência, a casa não duvidou satisfazer
essa "formalidade", assignando o'se-
guinte "Certificado de interesse", cuja
versão damos:"¦Eu, pelo presente, certifico que 09
srs. (em branco), residindo nesta cida-
de, declararam perante mim que a mer-
cadoria abaixo mencionada, é para. ser
embarcada neste iporto a (ein branco)
c consignada a (em branco); c que ne-
nhum inimigo, ou havido comp tal, sob
qualquer lei, pu proclamação actual-
mente em viger, relativa ao comniercio
com o inimigo, ou ao commercio cotn
pessoas, ou associações, dc nacionalida-
de inimiga, tem qualquer interesse cm
semelhante, mercadoria, sendo que dita
firma exhibiu, a meu contento, fáõtit-
ras e documentes fidedignos cm prova
dó presente", (Segtteni-se os1 .«áraetc-
risticos da mercadoria, incliisivÇío' rio-
me do produetor). Este certtfiç_ii,dp.',t6ni
validade temporária restricta. . •''...'

Como é sabido, os srs, R.Alves. Tb-
ledo ff Comp., além de conimissanós e
exportadores, são lambem produetores
.de modo que lhes não era imipossivcl
dár no certificado' o nome do' produ-
ctor; esse caso', porént. não pódc ser
observado pela .maioria dos exportado-
res, que compram o café na praça igno-
rando inteiramehte a .procedência c a
produetor. E\ pois, uma exigência qua-
si inexcquivel.

Mas a citada firma quiz fazer oulrc
embarque de café para Londres,. .'¦ pelo
Aragttaya; e, sttppondo que teria de
preencher aquclle " certi ficado dc in-
teresse", assim o fez, para o viec-con-
sulado britannico providenciar como
antecedentemente fizera. Novo ,; obsta-
culo surgiu. Aquella autoridade consu-
lar enviou ao escriptorio dos embar-
cadores a seguinte fórmula dc declara-
ção, que deveriam assignar:"Nós, pelo presente, concordamos cm
forneccr-lbe 110 fim de cada mez, uma
relação dc compras, mostrando os np- .
mes das pessoas que nos venderam, e
nós comprámos, ou recebemos, o café
e a quantidade em cada uma das trans-
acções; e também uma nota de todo o
café nianufacturado para exportação,
ou revenda loval; cómpromettcnio-no".
ainda, cm pôr nossos livros á. sua dis-
posição no caso do senhor desejar'mata
amplos pormenores em relação a qual-
quer-compra, venda, 011 embarque."

Estava em S. Paulo o dr. Martiniano
quando lhe foi telephonado do escri-
ptorio o texto dessa odiosa dccl ira-
ção; inimediataiucnte prehibiu que fos-
se assignada, e aqui vindo confirmou
a formal recusa da assignatura a se-
melhante documento, Avisado o vice-
cônsul ingiez dessa repulsa, que foi
verbalmente exposta a um empregado
daquellc vice-consulado, a cilada auto-
ridade consular houve por -bem consen-
tir, "por aquclla vez", que o café em-
barcasse, mesmo sem essa declaração,
que, entretanto, deveria scr rigorosa*
mente observada para o futuro, con-
forme instrucções superiores termirian-
tes que recebera.

Tal é a sumnuila dos informes qtri
colhemos a respeito dos factos noticia-
dos pelos «ossos confrades do Correio
da Manhã, diversos na fôrma, mas cre
substancia os mesmos.

O vice-consulado inglcz, não sabe-
mos sc excedendo as instrucções rece-
bídas, ou agindo dcnlro dellas, não .pc-
du para examinar os livros das casas
commcrciaes — EXIGIU UMA Dl!-
CLARAÇAO ESCRI PT A NESSE SEN-
TIDO E ASSIGN-ADA PELA PRO-
PRIA FIRMA DEÇLARÀNTE! Não sc
podia impor maior vexame a um com-
mercio austero e honesto como o nnsso,
nem sc podia infligir mais vergonhoso
vexame á dignidade de conunerciantes
iridepcijdent.es como. os qtte honram a
nossa praça.'Pois bem; apezar 'disso, apezar, dessa
humilhante imposição, casas houve e ha,
entre nós, que se siíbmclteram e sub-
niettcm a essa incrível exigência! Sa
assim é, força é reconhecer que, para
certos indivíduos, o interesse material
tem mais valor do que a diiíiiidade hti-
mana. O que o estranho, o innoniinavcl
faeto impunha e impõe é que todo o
comtnci-eio paulista se una c sc firme
110 propos:to de não embarcar nem unia
unia sacca 'dc café para a Inglaterra.
Na verdade, que vale para nós o mer-
cado de Londres, que nos nrohibe de
enviar café para a Hollanda c para lá
o reexporta, ou o reexporta o Havre?
Que influencia decisiva têm em no-ses
negócios o mercado londrino, péssimo
importador e coin exigências mil vezes
superiores aos interesses que nos dá?

O que. estamos vendo cni tudo isto é
o propósito do governo inglcz restringir
as importações, para dar saída aos seus
produetos e manter o cambio em boa
posição. Como quer que seja, c-lle eslá
no direito — direilo da força — dc .fc-
char os mercados europeus á; -nossas
exportações, qualquer que seja o pre-
texto dc que -para isso se sirva c conio
quer que ctitenda retribuir a nossa im-
pcccavel neutralidade.; o que não eslá
no direilo é dc reduzir o comniercio de
unta praça (brasileira como Santos, a'
uma traficancia de cafres'. paia lhe im-
pòr a mais vexatória subservitiiciã e a
mais àrrasteirada posição. Feche os
mercados se assim lhe aprettvcr mas dei-se cogitam. Em lal emergência, o bom

senso nconsellia-'hc_qtie, sem o intuito v.e-iios"a' UlusÜo, que aiitdt c, :-,-.-,-. :.-.•--.
dç retardar a solução do assumpto, peça. I dc que o comniercio '«ii-iiimo nâo podev.sla dos papeis para melhor cstu,'t>. vivor s:m pa.avra. .|;:. representa cre-E o que faz.. dito, e sem dignidade, que representaEm seguida, foi levantada a ísessão I força
e marcada outra para amanhã, stgunda- J Voilaremos ao as=Upin;ofeira, afim dc. proscguir-.c 0. "estudo da (Da "Tribuna", de Santos de 7 do.reforma -uaiciana- I corrente).



¦ '-.•'¦¦ ('¦ -Tir ._ ¦-...' ' 
\W$3$?:--': ¦::¦¦:¦' '-'¦

te '.-/¦- 
- 

..-¦¦.-

JHHBStow

¦^--.'•.çi^tws.y.-.

^jqPPfcgâi 
'gAirnSm 

g 
P*.fflpgò, 12 de NovòmttW». de 1916 %

Unem nos livra flo Mi

O sr. Erico ¦Coelho descobriu a for-
mula da sa.va.So nacional. Para co-
lirir o déficit de iS mil contos dos cal-
«idos do sr. Bulhões, o engenhoso se-
nador (fluminense offcreccu ao orça-
mento de igi", numa simples emenda,
ajn.ooo:ooo?ooo. ...

'frala-se da tributação «o jogo do
liicho, quer dizer, de tirar; resultados
«io vicio, segundo a expressiva phrase
tio autor. ....

-Na sua reunião dc «hontem, a com-
missão de Finanças do Senado ouviu
cs considerações do sr. Erico em d*-
fesa da emenda que s. ex. apresentou
sio artigo i°, titulo V, da Receita Gc:
ral.

Disse s. cx. t
."Trago escripto meu obscuro pensa-

mento, afim de ser -exarado na acta da
.Ilustre commissão de .'mancas, e con-
star a lodo tempo.

Hontem, a emenda do honrado sc-
nador do Amazonas, tributando as ca-
sas dc tavolaRcm, foi impugnada .por feria«res considerandos, rnmciru, icriu, a
iniciativa ordinária da Câmara; segitn-
«to revogaria artigos Jo Código Penal
«Ia' Republica; terceiro, transgrediria o

tributo
estadual

Senado o nosso argumento.
Hoje, ao explicar a emenda que for-

r.nilei, argumento.! -i". -com a propôs-
ta do governo; 2", com a proposição
tia iniciativa da Câmara; 3". com. a in-
coativã cfficicnte do Senado; 4°. c»"1
« ariigo 367 do Código renal da Rc-
•niblica; na realidade os quatro mata-
ílores, sem offensa nos s de paos, ar-
ligo 142 do Regimento, o canquiucbas
«lo nosso jogo. .

A proposta orçamentaria do gover-
no inscreve, no artigo 1", titulo 5° oa
Receita Geral, o seguinte,:

"Impostos sobre lotena3. Impo»»
«tlc . ila por cento sobre capital das
loterias federaes e 5 "i" sobre. 03(das
«estaduaes: d.400 contos_ dc reis.

Util rigor de teclinologia. a çerconter
«eni da contribuição significa
liynr.mico; emquanto imposto
<leixa de ser proporcional.

Mas a Ambigüidade de linguagem
tornou-se corriqueira. . ,

-Assim, a proposta orçamentaria üo
coverno vem dc annos- progressos ffl-
íerindo na Receita tributos sobre o
<-apit:«l dinheiroso que «ira pelas lote-
ria3 legalizadas, umas da União c ou-
«ras dos Estados; bem entendido so-
lire o capital somente, -longe de recair
uos benefícios indirfectos que a. Uinap

* «: os Estados auferem das loterias.
A proposição orçamentaria da Ca-

maia produz textualmente a proposta
*lo governo, titulo V da •Receita Geral._

Vejamos como reza o Código ^Pcna.'
<la Republica, a respeito dc loterias:

"Artigo 367. Eazcr loterias -c .nfas,
tle qualquer crpecie, não autorizadas
lior lei, «sinda que corram anncxas a
«qualquer outra autorizada, penas, etc.

•Paragranho i° — Será reputada lo-
teria ou rifa a venda de bens, merca-
«lorias ou objectos dc qualquer na-íuie-
za, que se prometteu cffectuar P°f
meio dc sorte; ou toda c qualquer ope-

¦ ração cm que houver promessa dc prc-
tnio ou beneficio dc-pendente de sorte.

A exegese, chamada a conlrario-setl-
so, 6 esta: "Toda operação diuhçirosa
cm mio houver promessa dc prêmio ou
"beneficio dependente da sorte, comtan-
to que corra ániiCKSt ás loterias quaes-
«píer autorizadas, não à infringcntc do
Código 1'cnál, artigo 3<>7 c paragra-
lilio." ...

Desse modo, a especulação pecunia-
ria, que próinctlc prêmios nos nidivi-
«luos, jior apostas sobre algarismos ter-
ininaes dc bilhetes premiavc:s, pelas lq-
«crias qüaesquer fcgalizadas, só abusi-
vãmente a policia do Districto I-ederal
tem Icntado obstar; ao passo que as
fcolicias dos Estados tanto acham li-
cita a niesiiiissima especulação, quauto
dèixam-Vá correr cm liberdade.

Verificado que, cm virtude do Código
lia Republica, essa coisa semelhante 11
loteria (artigo 367, paragrapho Io), cm
vez de capitular contravenções da alçada
indiciai, se acha duplamente legalizada,
•irimciro visto que o Código Penal a
consente, segundo, porquanto as promes-
«as :d;e prêmios aos indivíduos correm
mela extrácção dc loterias autorizadas
iior lei; resta tributar o capital dinlici-
roso que licitamente gyra nessa espe-
culação aiincxa ás loterias; pois vira a
«cr fonte de receita publica o melhor
firóvidencia Ue moralidade econômica.

Calcula-se. que eni todo o Urasil, no
rodar do aiino, giram 2 milhões c 500
«ii.il coutos de rC-is, subtraliidos ap tra-
J.allió fecundo, isto é, á alma da riqueza
nacional; motivo demais 

'para 
ser tribtv-

t;i«Jo tamanho capilal iniproficuo.
A emenda aUdíliva que apresento ao

M-tigo 1", titulo V, da receita geral, c
iicsics termos:"Sobre o capilal de apostas, por ai-
fiarismos terminaes ».le liilhetcs premia-
•veis pelas mesmas loterias autorizadas;
tributo de 5 °i° — ios.ooo:ono$ooq.

Registro das agencias, nada pnvilc-
fiadas, quantas venderem cau-tcllas das
referidas apostas; imposlos — 
5.000 :ooo?ooo."

De antemão declaro que penso cm ac-
¦crescer ás verbas antigas do ministério
tia Justiça, de sorlc a evitar créditos
«iipplcmciitares; e ainda incluir dota-
«ções novas, por exemplo, 1.000 coutos,
t-r.-ra o recenseamento ida população na
Kepiiblica, emenda additiva a respeito da
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Mi rtdnas \de. fcrdun, a het^t. ifajfí do Mosa, venih-se'ao cinlroos cttiflccoracões que ha pouco lhe
tonferiu o governo francês

¦>«.¦»
OS LADRÕES EM ACÇÃO

ea
são de diversos objectos

1
fidalga

a cerveja da Jí/íoda

João Lyv-a já mequal o honrado sr
upalavroti.

Com essa dòráção, por exigência con-
Btilitiriona-, outras leníbrarei na somma
«le 3 mil contos approxiníadamente para
jieceôsiiMdcs urgentes. ;

Diguc-se a illustre commissão de Fi-
«ancas, atteuder que o seu obscuro rc-
lator, tocante ao ministério da Justiça,
opinará por atigmcntos de despesas, no
liello papcl-modJa, o anno vindouro, c
jissim lhe acena, do sobejo, coin os 110
mil contos da emenda auditiva á receita
ccral,

düsalii." . -, „
Depois do sr. Krico Coelho expor o

«icu pensamento, que s, ex., por medes-
tia, classificou dc obscuro, com oj nâo
apoiados dos seus collegas, falou o sr.
João l-uiz Alves, nianifcsl..iido-se con-
trario á emenda, não só por quç uri-
«portava um. imposto novo, não su por
motivos de ordem moral, achando quç se
?levia fazer com os exploradores do jogo
» que a Inglaterra faz com caflcns,
«quanto aos rigores da penalidade, mas
também porque o contraio feito com a
Companhia de Loterias Nacionaes, cm
Virtude dc lei, obsta a instituição que
o seu collega -pretende.

O sr. Leopoldo de Bulhões, rrlaior
«la receita, referiu-se d'a mesma fôrma
r.o contrato da Loteria Nacional, ,-ichaii-
do que os. seus termos não periiiillia.m o
«.stabdçcinicnto da loteria do "'bicho"
*oti a égillc da lei. _ . .

Afinal, a commissão, qne é contraria
í idéa, apezar dc lodo o seu empenho
tle cobrir o déficit, resolveu pedir in-
formações ao ministro da Fazenda so-
tire esse ponto contratual,
Kxèquiit-s solehnes...

Moíidor á nia Visconde dc Itauna
n. 145, üermano Fites explora a vcnlda
de roupas feitas, como negociante amhu-
lantc, niercorrendo a zona do Andarahy
Grande c Villa Isabel. .

«Terminada a faina «liaria, tinha elle
habito de guardar a mercadoria no

l>»tcquiin..da ma Barão de Mesquita nu-
mero 106. '_, ,

ila dias passou pela decepção dc -en-
coutrar a mala cm que tinha o stock
completamente vasia, «ão sabendo ex-
piicar o depositário como havia elle des-
apparecidxj. ,.,.,. ^

Dada queixa ú policia (To io" dislricto,
¦foram iniciada diligencias, até que hon-
teni foi preso como autor <lo furto o co-
hhec-do ladrão Manoel Martins, ique,'
fornando o automóvel n. 1.4.18, dirigido
pelo "cliauffeur" João da «Silva, levou
roupas c fazendas para a casa do tam-
bem ladrão Adelino de Araújo.

lAvaliado o prejuizo em cerca dc reis
,'4oo?ooO', o respectivo delegado conse-

guiu apprchcndcr apenas .peuticna parte
dos objectos furtados, estando á espera
tine Manoel Martins confesse onde-coito-
cou o restante. ,

—« Pela. mesma policia «lo iC° dis-
¦Iricto, foi preso o latirão Eduardo dc
Souza, accusado de haver assaltado a
casa n. 349, da rua Barão dc São Fran-
cisco Filho, cm Villa Isabel, residência
dc João Corrca Caldas, levando cm seu
.poder uma chalclaine e relógio para se-
nhora, tim par de abòloaduras, um r-elo-
gio de prata com corrente de ouro, um
cordão tambcni de ouro com medalha, e
S$5oo. [:.'. ,

Estão as autoridades procurando o pa-
radeiro das jóias. , .

—• Júlio Capianga, pernóstico mulato,
He 29 annos, conhecido como esperto
contador dü "conto do vigário",, «eslava
procurawlo o "momento dc agir", en-
volvendo -nos seus argutos olhares os
que passavam .certo do descobrir 11111
"espertalhão", que, "á proposta dc alto
negocio", cahisae nas suas garras como
um "patinho".

Não foi feliz, porque o agente Gustavo
Pimentel Cortes, que tem o n. 162, rc-
conhecendo-o, quando estava elle ua
avenida Rio - Branco, " couvidou-o a
comparecer á presença do delegado do
2" districto polieal.

Capianga "virou Incho" c baleu em
retirada acceleradaniente.

O policial perseguiu-o tenazmente, ate
que entrou elle cm um botequim da rua
da rrainha."Esparramou-se" .oito, collocou-so na
offensiva, aggredindo o 162, que se vm
cm "páipois de aranha" até conseguir
prender o valentão, o que lhe custou
ficar com diversos ferimentos.

Dc-pois dc um auto de prisão em .fia-
grafite foi o biltre recolhido ao xadrez.

~- Pela rua do Haddock I.obo, ás 5
horas da manhã dc hontem, passava um
iiidivill..to. sobrecarregado ¦por pesado
saeco, contendo diversos objectos.

Delle desconfiou o guarda noclurno
do lã" districto policial, José dc Carva-
lho, razão porque o chamou a fala.

Parado o (tomem; iinriiedtalamentc
«acoii de uma navalha, procurando 

' ag-
jçrcdvr o policial, <\ este, receioso de ser
fet.l.lo .lançou mão do revolver, apon-
lando-o. . ... ,

O gatuno fugiu, então, deixando a car-
ga, que, apprclieridida, foi elitresuc ao
conimissario Machado ,quc estava de dia
á delegacia. .

iCoiitinha o sacco os seguintes obie;
c«os: 11111 guard.v-sol dc soda, com cabo
dc prata, próprio para senhora; uma
pelle de tigre, completa; saias c b.u«sas,
c uma -toalha fclpu'da.

<?. O. jfarAmflr
fycommendc-se

aV.Cx.

POR CAUSA VE t/.]/.tf CABRA

UMA CONFLAGRAÇÃO LUSO-
ITi-LIiá

Hontem houvo em Bonisneccsso tmi
grand'c conflagração luso-italiana.

João Aífonso Teixeira e sua esposa,
Maria Teixeira, moram no Engenho da
¦Pedra, na eslação acima, c tem como
visiniío um italiano avrelicnto, um sapa-
teiro.

03 visinlios não se davam muito bem
e apenas ss cumprimentavam, o que
dava -a entender a ausência dc qualquer
syntipa-t.lia 1111111»',

«Hontem, pois, deu.se o rompimento
que -estava engatilhado. Uma cabra, 'dc
propriedade do sapateiro, entrou 110
quintal de Teixeira c andou ifazeifiío
líamnos..

Teixciita não estava por tóquillo, e,
prenic-ndo o animal, levou-o para a
agencia da Prefeitura.

O italiano não sabia o que acontecera
á sua cabra « andtou por tcIJias as por-
im & procural-a. Soube, então, por ai-
girem, do que .fizera Teixeira e nâo gos-
toi» dessa resolução dc seu visinho. Para
¦tomar um deáforço, armou-se de uni ea-
cete o foi rcisolutanieniíe' ter á casa dc
Teixeira o aggrediu-o e á sua esposa.

Ainhos receberam diversos íerimcntos
pdlo corpo e pelo rosto.

(Comn.ettida a façanha, o aggr.essor
"deu o fura" c a- policia não «hegoit a
sabsr-.he o -noinc. .

O casal de feridos foi medicado na
Assistência c cm seguida removido para
a sua residência. ,. ,

Foi apresentada queixa ú policia do
2;0 districto, quo abriu inquérito.

João Teixeira tem 40 annos, sua mu-
lhcr tem 32. Ambos são portuguezes,

A lurfa da Bocaina snbmettiâa
a nova experiência

Na usina de asphalto de propriedade¦do dr, «Américo I.assancc, houve auto-
hontem uma outra experiência da tiir-
fa applieada como combustível, nos ap-
tiarelhos de invenção do engenheiro II.
Zéttel.

A convite do almirante Carlos de Car-
valho, presidente da commissão incum-
bida -pelo Club dc Engenharia, para o
estudo dos combustíveis nacionaes, o
dr. «Everardo Backhcuscr, illustre enge-
nheiro cathedratico da «Escola Polytc-
clinica, compareceu no local acompa-
nhado dc seus alumnos.

«O distineto mestre, após explicar aos
seus alumnos detalhadamente o appare-
lho, estudou o .magno assumpto dos
conibuslivois nacionaes, o poder calo-
rifico da turfa, dando interessantes in-
formes dns grandes jazidas da mesma
que elle conhece dc visu, atravez suas
viagens de estudo pelo interior do paiz.

O dr. Mario de 'Souza, engenheiro do
Observatório «Astronômico, applicòu no-
vãmente o "ipyroinctro electrico Fay"
que aecusou após quarenta e cinco ini-
nulos de combustão, 1.230 gráos C

A essa experiência assistiram tam-
bem, deixando transparecer a máxima
boa impressão, o coronel Achillcs Pc-
derneiras, director do Arsenal dc Guer-
ra c seu ajudante dc ordens; drs. Bar-
bosa Gonçalves, ex-ministro-da Viação.
e actual deputado federal pelo Rio1
Grande do Sul; drs. Alvarenga Peixo-
to, Moreira I.ima c Alfredo Gonçalves,
engenheiros da Prefeitura, e .limitas ou-
trás .pessoas, além dos funecionarios 'da
referida fabrica.

Exames nos Estados
CONSTITUIÇÃO «DAS

| BANCAS EXAMINA-
DORAS

«De aecordo com as resoluções do
.Coittelho Superior de Ensino; ficaram
•ssim constituídas a inspecção e as
bancas examinadoras dos colleg:os par-ticularcs que obtiveram essa conees-
sSò:" Estado do Rio — Collegios Salesiáno
ae Santa Rosa c São' Vicente di Paulo¦^•¦Inspcctorcs: dr. Floriano de Lemos,
do primeiro, c dr. Antônio Leito, do
segundo-; Examinadorcs: portuguez,franecz e latim, dr. Carlos de"l,aet,
Antenor Nascentes, Francisco A. Fi-
gucira de Mello; inglcz e allemão, drs.Hans Heilborn c Alphcu Portclla e sr.A-ntonio Marques; geographia' c his-
tona, drs. João Ribeiro, Coelho Lisboafc Rodrigo Delamarc S. Paulo; matlie.niatica. drs. Agliberto Xavier, Octacilio•Aovws e Alviro Cardoso dc Mello;
physica, chimica e historia natural,drs. Paulo Lopes, Augusto Xavier Oli-veira de Menezes e Pedro Pinto.
. -Estado de Minas — Gymnasio de Ita-
juba — Inspector, coronel Jeronymo1'ernandcs. Examinadorcs: portueuez,fraacez c_ latim, dr. Godofredo Rangelc .srs. Adnen Delpech e Rcynaldo lia-
ptista Pinto de Almeida; inglcz e alie--niüo, drs. Oswaldo Gomes c \'asco dcLacerda Gama c sr. Carlos da SilveiraMartins Ramos; geographia c historia,
drs. José Philadelpho de Barros Azc-vedo Filho.c Francisco Falcão c sr.Octavio Vinelli; niathcmaüca. drs. Ar-tinir lhiré, Alfredo Rego Soares e Fer-ninando Labonau,
^Academia de Commercio dc Juiz detora c Gymnasio Santo Antônio, deB.-.João a-EI-Rey — Inspçctores: dr.redro Marques dc Almeida, para o pri-meiro, e dr. José Wernec da Silva,
para o segundo. Examinadorcs: portu-SJiez, franecz c latim, dr. TheodoroCoelho e srs. conego J. n. César eCarlos Braga'; inglez c allemão, drs.
Joaquim dos Reis Junqueira c Fernah-
do Soares Brandão e sr. Paulo de SáCarvalho; geographia e historia, drs.remando Antônio Rnja Gabaglia cCarlos Pontes c sr. Luiz Antônio Cor-
rea de Lacerda; matlicniatica, drs. Al-varo de Oliveira c José Bourdot Dutra
c sr. Antônio" Botelho Junqueira.Gymnasio Leopoldinense e de Cata-
guazes — Inspçctores: agrimensor Os-
«aluo, .Toyce: Paranhos da Silva, para o
primeiro, c sr. Joaquim Barroso Du-
tra, para o segundo. Examinadorcs:
portuguez, francez c latim, drs. Qiiin-tino do Valle c José Tavares dc La-
çerda csr. José Mártiniariò Barroso
Lmlz; inglcz o allemão, srs. J. K.
Williams, Romão Augusto Corrca de
li»ccrda c Gaslão dc Azevedo Villcla;
geographia c historia, dr. Levindo Coc-
lho c srs. Bclisario Augusto Soares dc
Souza c José Augusto Clodinho; iiiathc-
inatica, drs. Mario Machado, Scrze-
dcllo Eugênio Bcnitcs Mendes c sr.
Ruy Pinheiro; physica, chimica c his-
tona natural, drs. Abelardo Alves de
Barros ¦ c I.clippo Nunes Pinheiro c
sr.^ Prisco Raymitndo Gomes.

Collegio Diocesano de Uberaba c
Lyceu Municipal de Muzambinlíò
Inspçctores: drs. Quintiliano Jardim
Junior, para o primeiro, c Jorge Tibi-
riça Bouclier\'ille, para o segundo.
Uxaminadores: portuguez, franecz e
latim, drs, Elpidio Maria da Trindade,
Çecilio de Carvalho c Genesio Ribeiro;
inglez" c allemão, dr. Jorge Ciiirée c
srs. David Sebastião Costa c José Mar-
tins Cunha; geographia c iiistoria, drs.
Jakson de Figueiredo c Honorio dc
Souza Silvestre c sr. João dc Souza
Alves; niathetuatica, drs, Cecil Thiré,
Adoziudo dc Oliveira c Sebastião 80-
dré da Gama; physica, chimica c his-

PELO FDNCCIONAUSMO

O Senado recebe um
memorial da Asso-

ciaçfio dos Funcciona-
rios Cítís

DAT <6A<S para senhoras, só, naD\tL,3t\a ,Casa Davi(1 Pen.0i £
rua Sele dc Setembro 11. t_t_|.

O magistério primário

MOVEIS
M.\OAr_HÃl.S MACHADO & C—

ltuti dos Andradas 19 o 21. Os
maiores armazéns desta capital.

toria natural, srs. Augusto Pinheiro,
Antônio Amaro Martins Costa c Pru-
dente Silveira Mello.

A POLICIA E O JOGO
O ,.° delegado auxiliar varejou hon-

teni as casas de lavolagcm das ruas da
Constituição 56, travessa de S. Fran-
cisco 26 e rua Senador Pompcu 234,
apprehcndcndo diversos objectos queforam inutilizados. .¦ » m »>

XA ESCOLA NbVVAI.

¦ _ ^

Não 

deveis convpirar moveis sem ver o
elegante mostruario da casa 1.13Alt*
DUO MARTINS & Cm. á W. do

Ouvidor 93 c 95 c nos amigos arma-
zens á rua dos Ourives 39 a 43

VARRENDO A TESTADA
«Esteve em nossa redacção o sr. Ed-

jgá.il Luiz Machado, solicitador movi-
üidnaílo pela Cõrtc de Appellaçao e -pelo
Supremo Tribunal Federal, auxiliar do
conselheiro Lafayclto 'Rodrigues Pe-
reira, (pie nos pediu declarar não sc
«nteiiíiercm com cllc as referencias íei-
ias a Edgárd 'Machado, o qual tem tido
«conferências com o ladrão conhecido
pelo vulgo "Bolc-Bolc'', cúmplice de
•'.Moleque Mariiilio", no roubo dos
i.lo:ooo$ooo.

Os que entram para a
Santa Casa

Um que foi ferido a
chumbo

¦Deu liontcm entrada na Santa Casa
ile Misericórdia, sendo recolhido a i.v
enfermaria; o pedreiro José dc Mattos,
residente na 2" turma da Lcopoldina
Kãilwiiy Companv, na eslação de Iria-
rem tendo um ferimento na regmo
lombar, .produzido «por arma de fogo.

"Mattos recebeu uma ftírte carga de
chumbo. , ,,, ,

O ferido, que é de nacionalidade por-
H.gucza c solteiro, já é experimentado
.'1 prova dc fogo — ha cerca dc 11111
n-.ez foi ferido por uin tiro de garro-
cha no niunicipio de Maricá, 110 Esta-
cio do Kio. «

Seu estado não é grave.

XO CÃES DO PORTO

Venda de mais cinco lotes do
terrenos

¦Realizou-se -hontem .nu'13 um leilão
de terrenos desmembrados do 'Cáes do
Porto c pertencentes ao Patrimônio
Nacional. . . ,

Foram vendidos cinco intes situados
no antigo mercado da Candelária, a
razão de 25i?ooo o metro quadrado,
produzindo a venda a importância de
3-o:836$650, quantia essa que devera
ser recolhida aos cofres do Thesouro.

Esses terrenos foram adquiridos pela
companliia Sul America. . .. . ,

O director do Patrimônio Nacional
c o inspector do Cáes do Porto assis-
tiram ao leilão.

Um voto do i)onar
A Congregação da Escola Naval, re-

iíiüdá no dia q do eò. rente, e por pro-
posta do almirante Henrique 1'oit'cux,

Roalizar-sc-á amanhã, ás .; lioras da i f«» presidente, lançou na acta um voto
tarde, na sédc do Centro de Professores I»__? _**.«<! T1'C'P , fallceinicnto do lente
Primários Municipacs, tuna reunião do j Ur- -oao J03^ /•"« Vianna.
professorado primário 

' desta capital, I '"¦ •

municipal

primário
afim de deliberar o modo melhor dc
acautclar interesses ameaçados.

Convidam-se todo3 os membros do
magistério municipal, sem di-stineção de
categoria, a comparecer a essa reunião. 1 Ternos sob medida pelos ul-

tinios figurinos de casemira
dc còr, azul ou preto. .Teci-
cidos Inglezes Old-England.

— URUGUAYANA —éSi

LA MODE DO JOÜR

O ultimo concurso de tiro do
Revólver-Club

'Esta sociedade fez disputar, a 22 e
29 do mez próximo passado, cinco pro-
vas de tiro de revolver e carabina,
ièndo todas cilas muito concorridas.

Foi este o resultado do certamen:
"•'«"T-iro rápido" _~ 1" logar, dr. Afra-
nio Costa; a", Alberto Braga; 3", dr.
Armando Vieira.' ''Classe especial" — i° logar, dr.
Armando Vieira, com 226 pontos; a",
dr. Afranio Costa; ..", Eugênio Geongc.
,. 

"Tiro de precisão" — 1" logar, Ma-
noeV «Ramos: 2", David Coelho; 3",
João Pedro Vieira; 4", Joaquim da Sil-
va Biato.•'Primeira ciasse" «— Major Raul
Cerqueira, 1» logar; Paulo de Castro
Maia, 2o; «Alberto Braga Fiiho, 30.".Segunda classe" — 1" logar, Paulo
dc -Castro ¦Maia; 20, major Raul Cer-
queira; 3", João 'Fonseca.

Aos vencedores foram entregues me-
ílallias de ouro, prata c «bronze.
—-— ¦¦ > m i>
i$ DE NOVEMBRO

Pelo órgão do seu presidente, dr,
Antônio Máximo Nogueira Pcnido. a
Associação dos Funecionarios Públicos
Civis dirigiu ao Senado uma extensa
representação, encarecendo os mais lc-
gitiniòs direitos do funecionalismo, so-
4irc quem paira a espada de Damocles.¦Assim foram suggeridas as segiiintcs
providencias, todas da maior justiça, c
por onde sc conciliam os interesses do
paiz com áquelles direitos, estando
brilhantemente justificadas:

a) Que, ua reorganização dos servi-
ços da administração federal, de que
tratado art. 102 do projecto de Orça-
mento da Despesa para o exercicio de
1917, ora cm estudo no Senado, seja
conservado lodo o funecionalismo pu-
Mico civil c militar (ef.ectivos e addi-
dos), inclusive o actual pessoal jorna-
leiro c serventes das diversas reparti-
ções do Estado, assegurada ao mesmo
a integralidade dos respectivos venci-
mentos.

b) Que, em vez da disponíbilid.idc
com a percepção de dois terços do rc-
spectivo vencimento ou de diária, aos
addidos (funecionarios on jornaleiros),
segundo prescreve. a -alínea e do arli-
go 103, c da disponibilidade, indepcn-
dente de remuneração, -para os que ti-
verem menor tempo de serviço (dispo-
mibilidade gratuita, que se estenderá
também a empregados -presentemente
aproveitados na categoria de cffccti-
vos), nos termos das alíneas a, b, c,
d c j, seja aproveitado o .pessoal
adtualincntc' nddidó, resalvado3 os di-
reitos adquiridos quanto á promoção
dos que ora pertencem aos quadros
administrativos, a titulo dc effeclivos.
Semelhante desideratum poderá ser ai-
cançado, se assim o entender a sabe-
doria do Senado, com a revigoração do
artigo 136, paragraplios.uu, 2" c 90
da lei n. 3.0S9, dc 8 dc janeiro ulti-
mo| que fixou a despesa .gerai da Uc-
publica para o corrente exercicio.

c) Qne, ad instar do-que dispõe, para
os officiaes «do Exercito Nacional, o
art. 74 do alludido .projecto, seja con-
cedido da licença, por tempo certo ou
indeterminado, a todo o funecionario,
addido ou cffcctivo, qde o requerer,
com tanto que não exceda a um terço
da lotação de cada repartição, segun-
do a conveniência do serviço, a juizo
do governo. A licença poderia Ser con-
cedida nas condições infra: . ..

— Com o ordenado ¦ por inteiro,
quando o 'funecionario tivesse mais de
10 annos de serviço; c, com a metade
do3 vencimentos, quando tivesse me-
nor tempo dc serviço eftcctivo.

II — O tempo dc serviço será con-
tado da data da .primeira nomeação c
descontado o tempo cm que tiver cs-
tado exonerado.

III — O tempo de serviço será com-
pntado obrigatoriamente para os cfíei-
103 dc aposentadoria c vitaliciedadc,
prevalecendo o vencimento integral do
cargo para o calculo da inactividade. -

d) Que as supprcssões de logares
nos diversos departamentos da admi-
nistração publica, ordenadas 410 mes-
nio projeeto, ¦ recaiam exclusivamente
nos cargos iniciaes, de modo a não cx-
tinguir o cstiuiult) do pessoa) pelo re-
fardamento exagerado da «promoção; a
que o mesmo tem direito. Assim, cm
vez da snppressão, na Alfândega do lüo
dc Janeiro, como se propõe, dc um
confcrcntc,' dois primeiros cseriptur.v
rios, cinco segundos, quatro terceiros c
cinco quartos, o que produziria, quanto
ao ordenado, somente a economia de
70t40o$ooo animaes, seria preferível a
suppressão de 30 logares dc quartos cs-
cripturarios, com a economia annual
dc 72:ooo$oòo, ou mesmo a cxiincção
dessa classe dç empregados, o que!
acarretaria a ccononra de 96 :ooo$ooo
annuaes. Seria de toda a conveniência |
proceder de maneira idêntica' no que ;
concerne á.. stippressõcs dc cargos de-1
terminadas no art. 49 para varias rc-j
•partições dependentes do Ministério da
Guerra.'

DS S. PAULO ¦

AS LEIS PROCESSÜAES PAU-
LISTAS

S. P.u'i.0, 10 de novembro — Na sua
mensagem recente, o sr. Altino Aran-
tes, presidente do Estado, chamou a
attenção do poder legislativo liara a nc-
cessidade dc ser compilado uni código
das leis iproccssnaes. Em verdade, não
se explicava essa lacuna, sendo S. Pau-
lo sede de uma tradicional escola de
direito c havendo no seio do poder lc?
gislativo auuitos lentes da Faeuldade,
além de bem reputados cultores da sei-
encia jurídica. Parece -ter chegado a
oceasião dc se emprelicnder essa im-
portante tarefa.

Vae ser incumbida de organizar o
código do processo uma grande com-
missão mixta, composta dc senadores c
deputados. Essa commissão, ao qttc se

aproveitará o iuterregno das férias
legislativas jparã .desempenhar a sua
missão. O que o sr. Altino Arautes
deseja é que já nos primeiros dias do
trabalho legislativo dc 1917, o Congrcs-
so çiossa discutir c votar o código do
processo, que se vae elaborar. Discu-
tir e votar é phrasc diplomática da
praxe. ¦Provavelmente não haverá dc-
bate cm tomo do código' do processo,
que será approvado talvez englobada-
mente.

(Em eonjeclurar assim não ha ncnliu-
ma offensa á independência c á conipe-
tencia dos illustres membros do Senado
e da Câmara, qu? não pertencem á
grande commissão. Explica-nos um dc-
putado que assim se fará para ganhar
tempo c para evitar que o código do
processo (paulista ifique engasgado,
quando a sua necessidade i das mais
imperiosas. U ãccrcscentou o .mesmo
digno membro da Câmara paulista:Você comprehende que o Congrcs-
so acenas homologará o trabalho con-
fiado a mestres dc direito. Temos a
vantagem c o orgulho dc contar, cm
nosso grêmio legislativo, quasi toda 11
Academia de São Paulo, a começar
pelo director, o llcrculano de Freitas.
Cá-temos o «Dino -Bueno, o Pinto d'er-
raz, o Gabriel dc «Rezende, o Aurclia-
no dc «Gusmão, no Senado. Jí na Ca-
mara, como sabe, -temos o Alcântara
¦Machado, o Dario Ribeiro, o «Ra.ph.ticl
.Sampaio... Uma congregação, meu
amiga «çi Ora, se vae ser a congregação
do Congresso como já sc noticiou, a
encarregada de elaborar o Código do
processo .Paulista, não lhe carece que
os debates serão supérfluos ?

Conforme...
Sim, dc aecordo com a sua dtivi-

dal Jíu mesmo, que não sou juriscon-
sulto, que nunca advoguei, apezar dc
bacharel, talvez me proptizesse a sugge-
rir alguma coisa, a propósito do Codi-
go que sc vae votar. Penso, porém, que
devemos c podemos perfeitamente con-
•fiar, cm- absoluto, no trabalho da com-
.missão. Ua quem lembre a nomeação
-de «pessoas estranhas ao poder legisla-
tivo. 'Em tal caso, entrariam para a
grande conunissâo mais dois lentes da
Academia c um illustre deputado fede-
ral, lambem brilhante cathedratico do
convento de S. 'Francisco.

Qticr-mc parecer, porém, que esse ai-
vitre não prevalecerá, ii,' mais prova-
vel que a commissão seja constituída
a.icnas de senadores e deputados. «De
niais a mais, ha já trabalhos, que po-
dem ser aproveitados — C.

POLÍTICA chilena

Renuncia colIcctivA d» ministério
Santiago, .11 — (A. A.) — Devido

ao voto de desconfiança do Senado,
todos os membros do ministério apre-
senlaíani a sua renuncia ao presidente
da Republica, sr. Sanfuentcs.

1* •»>
O CASO DA MENOR

JUVENTINA
A' SENHORITA1 INSIS-

TE NA ACCUSAÇÃfí
.-A SEU PAE

Todas as Noivas chies e clcgan-
tes, compram

seus. cnxov.ics no PALÁCIO DAS NOI-
VAS, rua Urugiiayanu 11. 83 — Hio —
Peçam catálogos,

m * m i mi

Por motivo do demolição do predio, continua com grande suo
cesso a X-.lQLU.lca.eitÇãO H-C-LS-iI

do todo o sou variadissimo slock.
12 — Rua Gonçalves Dias —12

CURSO DE ENFERMEIRA
Terminou ¦hontem, coin distineçáò. o

turso dc enfermeira da Escola da Sau-
dc Puhiica 4. Branca Duarte.

««¦> _
DR REGO MONTEIRO. Mol-s. das se-

nliorr.s e dos olhos. 7 dc Setembro; 81.
(s 1031

 «> — «¦ 
ACC1DKNTKJV BOKDO

A Policia Marítima mandou n
victiiii» pari» « Santa Casa

muaiilo trabalhava ante-hontcm, a
bordo de uin navio dc carga atracado ao
Cáes do Porto, foi victima de uma qiu>
da, ficando gravemente contundido, o
carpinteiro líuzc'b'10 Marques, portuguez,
solteiro, de 35 annos c residente 11 rua
Imz Gania 11. 33 • _ _, _ ,. . ,.

Hontem- pela manhu, a Tolicia lia-
i-itiina mandou recolher o ferido á Sau-
ta Casa, passando-lhe -i respectiva guia.

O facto foi tcüo casual.

DINHEIRO sob jóias c cautela»
do Monte dc Soe-

torro, condições especiaes — 45 c 47«
rua Luiz de Camões. Ci.sa Goalfcicr.
Fundada cm 1S67.

 ¦ > I» » 9M •
COM A POLICIA

Um pedido dos moradores -do
2(F districto

Vários ntoradores da zona do r-o" <lis-
tricto foram hon:cm cm cònimissãò cn-
tregar ao chefe de Policia tinia repre-
icnt-ação pedindo a volta do Dr. Fran-
klin Galvão para o carso dc delegado do
referido dis!rieio.

Kísa mesma commissão, que o com-

OS QUE BUSCAM A MORTE

Um suicídio no Hospilal da Be-
nelicencia.Porlugueza

Recolhera-se ha tempos ao Hospital
da Beneficência Portugueza, á rua
Santo Amaro, onde procurava nielho-
ias para males manifestamente iucura-
veis, o sr. Antônio .Moreira Azevedo,
empregado da casa Souza Mattos & C,
á travessa do Commercio 13.

Vendo que a moléstia avançava dia
a dia. zombando dos cuidados clínicos
imc naquella casa lhe eram prestados,
o sr. Azevedo acabou por desanimar,
c antc-honteui, após a hora da visita,
atirou-sc dc uma janella do primeiro
andar a um dos -pátcòs internos do
Hospital, coin a intenção de matar-se.

Soccorreram-n'o linimcdiataiuentc, mas
apeziir disso o inditoso moço vciu a
íallcccr hontem pela manhã, em conse-
quencia dos graves ferimentos' recebi-
dos.

Gêneros Alimenlicios .*
BONS E BARATOS

PrdCiJettde/lteivdr-Cdonih

posta dos srs. losé Gomes rigueiredo
ít Delfim, Fi ¦ncisco Antônio Corrêa
Heitor da Costa Meirclles e leixeira íí
Gonçalves, também esteve nesta redac-
ção, e nos comimmicou ter sido mu:to
brm recebida, obtendo a promessa de
ler cumpádo p seu desejo

TIRO NAVAL BRASILEIRO
Tor determinação superior são eon-

focados -todos 05 voluntários do Tiro
Návãl Brasileiro para o exercicio geral
que será realizado 'hoje, ás 3 horas da
tarde, no Arsenal de Marinha devendo
todos comparecer devidamente tinifor-
mizados -para a organização da força
que deverá formar a -10 do corrente
para a cerimonia do juramento da
bandeira.

.Os voluntários que não comparece-
rem uniformizados ou não justificarem
a sua ausência aos exercícios serão
eliminados.

CONSELHO MUNICIPAL
O Conselho Municipal, devido á exi-

êiiidàdc dc tempo para a discussão <ío
orçamento para o futuro exercicio, rc-
solveu realizar sessões noçturnas, dc
amanhã cm deante.

Hontem, .por falta de numero, não
houve sessão, -

Um grande temporal desaba so-
bre Cürityba

Curilyba, 11 (A. A.) — Durante o
temporal que aqui caiu hontem, á tarde,
um bonde electrico da linha dã Ame-
rica, quando atravessava a ruá 13 dc
novembro, cm frente á casa Clark, foi
attiiigiio ipor uma faisca clectrica nue
caiu ria rede produzindo a queima dos
¦füzivéis do bonde, dando logar a que
este começasse a incendiar-se. O mo-
torneiro tratou dc extinguir o fogo,
não havendo conseqüências funestas a
lamentar. Apezar da chuva torrcncial
que caia, acorreu ao local grande nu-
mero de pessoas.

A enorme quantidade do graniso que
caiu prejudicou as plantações dos jar-
dins públicos c arredores desta ca-
pitai.

Dr. Doméque Molesi. de i'ei:horas,
V, Urinarias. partos

r operações: Quiiandi 11 — -Vs 3 lis. 'IM
..Sr.:, C. (.1 4055):— «^» m > —

GRANDE CONCERTO
ORCHESTRAL

Realizou-se hontem o penúltimo cn-
saio para o grande concerto organiza-
do pelo Centro Musical, a cffectüár-se
110 dia •!.. de novembro cm comnicmo-
ração á data da 1'roclamação da Rcpu-
blica.- Os empresários, dc aecordo com a di-
rcçtõria, resolveram gentilmente fiiã-
lizar suas moliuées thealraes á I i',2
da lardc, dc forma que ás ..horas pos-
sa o publico comparecer ao Tlicatro
Lyrico, afim de assistir ao concerto.¦; Os 'bilhetes para esse fim podem ser
procurados na só.le do Centro, á rua
do Lavradio 11. 63, ou pelo telephone
19S1 Central.

Os alumnos do Instituto Nacional dc
Musica terão direito a 50 "]" dc aba-
-tinieiito nos seus -bilhetes.

O ultimo ensaio realizar-se-á terça-
feira, 14 do corrente; ás 9 horas da
manhã;

— »

DR. ARTHUR NEIYA
«Pedem-nos a seguinte 

"publicação:
"A conunissâo abaixo asslgnada com-

mímica aos collegas, amigos c admira-
dores do dr. Arthur Mciva, a realiza-
ção dentro de poucos dias do banquete
cm homenagem ao eminente seientista
brasUeiro, que, durante a sua larga c_s-
tadia em Buenos»Aires, na execução
dc um honroso contrato com o gover-
110 argentino, tão alio levantou o rc-
nome das letras médicas brasileiras c
do Instituto Oswaldo Cruz, do qual ó
digno assistente.

Xa pharmacia -Orlando 'Rangel cn-
conlra-sc a lista dc adhcsão _ dos que
desejarem ionnir parte nessa justa lio-
nieiiagciu. — Dr Carlos Seidl, profes-
sor Nascimento Cursei, dr. -Carlos
Chagas, professor Sampaio Corrêa, dr,
Azevedo Amara)."

Sarnol triple — contra os carrara-
tos, santa e piolho.

Agente; c depositários, 1'Jr.s ü-arcia- & C.
.19-43.
• >

Hua General Câmara,
mmx
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OS ORÇAMENTOS NO
SENADO

UMA1 ALLUVIAO"
EMENDAS DE TODOS

FEITOS
•A' commissão de Finanças do Sena"-

do continuou -hontem -os seus estudos
sobro o orçamento da receita para
1917.

Presidiu aos trabalhos o sr. -Vicio-
rino' Monteiro,

Compareceram, além do .presidente, '

os srs. Leopoldo de Bulhões, lírico ,¦Coelho, João Luiz Alves, Francisco
Sá, João Lyra, A. Guanabara e Bucno
dc Paiva.

'A commissão, depois de larfiro (telii-
te, approvou as emendas do sr. Men-
des, de Almeida,- esclarecendo a tarifa-
ção de cadeados (esta rejeitada ante-
-liontcm) e restabelecendo a. disposição
do Oíçantenlo dc '1914, relativa ás clia-
¦pas'dc metal -A. R, M. C. 0., para
boeiros;

adiou a votação da emenda do sr..
Lopes Gonçalves, transferindo á União
o imposto dc fi.tí. "j* sobrado pelo Dis-
tricio Federal sobre transmissão dc
propriedades c que se calcula cm 4.060
contos;

resolveu pedir informações ao gd-
verno sobre as emendas do mesmo te-
nador determinando o arrendamento
das Kstradas de Ferro Central, Oeste
de Minas c liapura a Corumbá;

resolveu também pedir inforniaç<*>e3'
ao governo sabre a emenda do sr.
lírico Coelho, instituindo a loteria do
bicho;

approvou .1 emenda do sr. Ilucno de
Paiva, reduzindo o imposto dc consu-
nio^da manteiga nacional de 130 para
50 réis;

julgou prejudicada a. representação'
do Centro Industrial sohrc fios de
seda, por ji ter sido attendida pela
Câmara dos Deputados;

assentou que não havia meio lcçal
para atteuder ao protesto da Associa-
ção Commercial do Rio dc Janeiro
contra absurdas i isenções concedidas
em detrimento das classes contribuiu-
tes;

desprezou a reclamação da Liga do
•Commerc:o contra o augmentò da taxa
ouro votada pela Câmara;
resolveu ouvir o ministro da Fazenda
sobre um memorial dm ¦Continental
Products Company, dc S. Paulo, pc-
dindo restituição de impostos;

julgou prejudicada unia representa-
ção da Liga dc Commercio referente a"stoeks" de mercadorias, por tratar-sti
dc matéria já regulamentada;

sustentou a taxa de saneamento vo".
tada pela Câmara, contra a reclama-
ção da Liga dos Proprietários;

resolveu pedir informações ao go-
verno sobre a emenda do sr, Abdon
líaptista reduzindo cquitativameiitc a
imposto sobre arame Uso destinado ao
fabrico do farpado;

assentou o mesmo sobro a reclama-
ção do Centro do Conunercio, -pedindo
a reducção do imposto sobre as bo!<i.
chás a granel;

estabeleceu que se deve taxar pro-
porcionalmcnte as cervejas do alta »
baixa fermentação;

e rejeitou a emenda do sr. rirei
Ferreira reduzindo a S "I* o imposto
sobre o vencimento do funecionalismo
e extinguindo o dos operários do ser.
viço do distado.

As emendas do sr, A. Cita 11 abara,
instituindo 09. monopólios fiscaes de
seguros c do fumo, a commissão accor-
dou a-lcval-as ao plenário, para depois
emittir parecer.

Seria inútil publicar «3 termos d»
debate sobre as diversas matérias í
que -nos referimos.

Dispensamo-nos disto para livra'. ,
este registro do tumulto da discussão
que alr se extremou na vóz trovejante
do sr. Lopes Gonçalves e canto amena
do financista Bulhões.

Graças a Deus, não apparcceu á
idéa "da creação dc novos impostos «
islo é a que 6 preciso saber, neste mo-
mento. _-II!II

6:0lOO0$O0O
Segundo prêmio da JiOtoria To.
dornl extraída liontcm foi rendido
* 110 C1.X3.I10 LOTKHICO *
—:fi-— Hua Sachet, 4 —«—

1 +*.
OS AUTOMÓVEIS

COISAS POSTAES

DESFALQUE NA AGENCIA DE
CABO FRIO

Em virtude dc uma precatoria_ do che-
fe Ue Policiai do listado do -Rio, o 2°
delegado auxiliar ouviu liontcm o agente
do Correio de Cabo Frio, sr, João da
Koclia, accusado ide um desfalque tle
1 :oC4$ooo. O accusado declarou que in-
demnizará a Fazenda Nacnonal, liara o
que já determinou a venda de duas epo-
licc's da divida publica, que tinha como
fiança. As suas declarações foram hon-
tem mesmo fcineltidas ao «dr. Macedo
Torres.

¦ » m tm»
Bebam só Café Ideal

Mais uma victima logo
pela madrugada de

hontem'-
¦Certo de que não encontraria v!v'al-

ma pela rua de S. Clirislovão, hontem
pela madrugada, o cliauffeur Joaquim
Augusto de Moura deu completa über-
dade á machina do automóvel 1581.

O resultado não se fez esperar: a
victima foi o operário Joaquim Auçiis-
to dc Moura, que estava nas proximi-
dades do Boulevard de S. Christovão.

Gravemente machucado, 'foi o pobre
homem recolhido á Santa Casa de Mi.
serleordia, com escala^ pelo Posto Cen-
trai de Assisterioa.. li' de nacioiialida-
dc portugueza, conta ,iS annos dc cda-
dc e reside á rua Chaves Faria ii, 9.

O imprudente motorista foi preso
em flagrante c autuado no 15o distri-
cto policial.

POLÍTICA yankee

Ainda as eleições presidenciaes
americanas

Nova York, it (A. II.) — Os parti-
darios do Sr. Hughei acreditam que sc
se fizer uma revisão do_ escrutínio os
resultados serão favoráveis ao seu can-
ÜJdato. . _

Até agora se não fez nenhuma dccla;
ração official, mas a opinião geral é
que o Sr. Wilson foi eleito.

OS LADRÕES NOS SUBÚRBIOS

E ficou cego para sempre I
— .Desgraçado de mini, qttc ,me fiei

ein àhuiincios de casas que escolhiam
óculos, que davam consultas inalis c
([liando cuidei dc mini era tarde para
recobrar minha visla, c a perdi para
sempre I — dizia, chorando, uni pobre
cego, que íncttia dó e cortava o cora-
ção a quem o ouvia!
..  ;-,;ão foi a Óptica Moderna que
concorreu para este infeliz ficar cego
para scíu.pre, ijiorque a Óptica Moderna
só se limita a executar fiel c conscien-
ciosamente as receitas dos exílios, srs.
médicos oceulistas, ápplicahdo vidros
dc primeira escolha, transparentes e nb
solutãmoiitc hygienicos — Arthur, Ja-
cinilw Rodrigues — Rua Sele dc Sc-
lembro 11. 47.

ENTRE MARIDO E MULHER

E o páo roncou porque elia íoi
conversar com a vizinha

Na norma de vida traçada pelo
creoulo Antônio Pcnido dos Santos, hji
artigo determinando não ter amizades
na vizinhança da casa em que reside,
á rua Barão de Mesquita n. 777,. hmi-
tando a sua educação aos mais simples
cumprimentos dc corteziã,

¦Em desaccordo com isso esta a com-
panheira que com elle participa das
alegrias c dos desprazeres, a, também
cre-oula. Rosaliha Pinheiro dos Santos.

¦Dahi a conflagração na zona, que
hontem ficou "encrencada" porque o
Ângelo apanhou a Kosalina cm ílagran-
te, cm amistosa conversa com uma das
suas camaradas.

Fez-se o bate-boca, o pao roncou
cm plenas costas de Rosalina, razão,
por que foi cila curar-se na;Assistência
e o Ângelo recolhido ao xadrez do 16o
districto policial.m*m mm

«71 menor Juvcnllni '
¦Noticiámos hon tem a queixa leva-

ila ao sr. Mon •Koussoulicres, 1" dc-
legado auxiliar, pela •scnliorita Ju-
vcntitta 'Paula, cjintra seu pae, Auto-
nio d;x Cru:. «Paula, que era por ella
hcctisadb de. a pretender explorar
lançando.-a na perdição c de a suai-
tratar quando rcpcllia as suas torpes
itisimiae/ics.

A lesta annnal da Real e Bene-
merita Caixa D. Pedro V

IA' «Real e 'Benemérita Caixa dc Soe'
corros D. Pedro V, realizou hontem a
sua commcmorãção annual, á incmòrin
do seu augusto patrono.

A's o '!- horas foi realizada no ai-
tar-mór da matriz da Candelária, com,
acompanhamento de orgam, uma .missa
cm siiffragio da alma do saudoso 1110-
narcha, sendo celebrante o .evereudissi-
mo padre «Uamiro Vieira dc 'Mello,
lisse acto íoi solcnnissimo e tocante,
-porque além-.lc muitas pessoas g"adas,
assistiram á missa, 110 altar-mór, os
orphãos de ambos os sexos, cm numero
dc mo, que' foram vestidos pela dircclo-
fia e muitas centenas de pobres c in-
digentes que foram levar as suas pre-
ces ao finado soberano, que passou pelo
unindo fazendo bem c que ainda eonli-
nu'a a proteger os orphãos e os infeli-
zes. Terminada a missa, dirigiram-se os_
o-pliãos para a sede Social, 'onde foi
distribuído a cada um a quantia 'le n;$.
A1 porta da egreja os srs. AKvedo Ce-
sar -Pereira dc Caslro, •Edu.iico Fer-
nandes dc Araújo, Abel Pereira Corte/
e A. X. da Costa I.ima, fizeram larga
distribuição dc esmolas de pratas dc 1
e 2 mil réis a cerca de mil c quinhcil-
los pobres, que assistiram ao acto reli-
BioE0, , jKssa còmmemoraçiio, que lia dezenas
de annqs vem sendo realizada .pela
grande instituição portugueza, coin uniii
grande rei;u!aiida(Íe, em •cuinprliueiilu
dos seus estatutos, deixou exeellente

sa*queixa -mereceu 'da parte ila impressão entre os assistentes, porque

ABRA A AGENCIA, SR, CA-
MILLO!

Pedem-nos os moradores do Alto da
I!oa Vista chamemos a attenção do di-
redor dos Correios para que seja rc-
aberta a agencia postal daquclle pon-
to, visto o seu fechamento esínr cau-
jsaiidd prejuízos ás pessoas Residentes
no ioçar.

Mais uma casa assai-3
tada

Os ladrões encontraram facilidade
de acção no subúrbio c não descansam
tan momento, aproveitando a boa oc-
casião que a falta dc elementos da
policia lhes oíferece.

Xa madrugada dc hontem. alguns
deiles assaltaram a residência do sr.
Arthur Thompson, á rua Vinte e Qua-
tro dc Maio. Foram roubadas muitas
jóias dc valor e diversos documentos.

A policia do iS° districto recebeu
queixa e foi ao local, verificando que
os meliantes entraram por uma jane!-
la pa cozinha, e deixaram tudt? aa
maior desordem. „

Da secretaria da Associação dos tm-
pregados uo [Commercio do -Kio de Ja-
neiro, pedem-nos que chamemos^ a at.
tenção dos interessados ,para dois avi-
sos que publicamos noutra secção.

m* m »m
OEXÇAS do estômago, intes-

lino, figado c nervosas, Exa-
mes pelos raios X. DR. UE-
XAI'0'DE SOUZA I.0PE3.

llua S. José. jp. das 2 ás a (menos ás
citar:as-feiras). Grátis aos pobres ás íe
lioras. A 395
¦ ¦»?***>«¦ —

Ainda o assalto da rua Padre
Miguel)

Xada de novo descobriu a policia do
r' districto com relação ao famoso as-
sr. , da rua Padre Miguclino. "Mo-

leque Marinho", o audacioso ladrão,
cor,;i".úa a negar a autoria do roubo,
muito embora saiba a policia ter sido
elle quem despojou o capitalista Fortes
do seu rico dinheiro.

"Moleque Marinho" foi hontem rc-
movido ncra a Casa dc. Detenção.

A policia prendeu liontcm o cairão-
ro Antônio Ignacio doTíáscimcnto. que;
ao que se diz, era o encarregado de
avisar Marinho dos passo» da poiçia.

polícia certa reserva, muito natural
em casos tíe tal gravidade, iwas, em-
fim, não era possível -iem_ 'havia ra-
zües para evitar-lhe a publicidade. 1'.
a imprensa, com as mesmas reser-
vas, divulgou o caso.

tDe Bo.11 Jard,im -recebemos 'liontcm
o scgiünfá telcgramnia, assignado
pelo pae da scnliorita Jttventina:"..om Jardim, 11 — Queixa (Jttvcn-
tina falsa seduzida Luiz Queiroz sc-
gítitt prisií'o este apprdictisão menor.
— Anlonh da Cruz Paula."

O telcgramnia é confuso cotmo a
própria historia qttc conta o sr. Cruz.
lia ttm grande numero 'dc provas
que indicam justxnentc o contrario
do que o pae da senhorita Jiivçt.t-ina
çjuia fazer crer, com o despacho
acima.

As declarações «Ia própria senliori-
ta são 'formàes. Klla conta como seu
•progctiitor a quiz induzir a dar mn
passo errado, deixando-a cm casa dc
uma deini-nioitdaitte, ejn «Miracema,
para que "lhe arranjasse dinhei-
ro"... A mulher em cuja casa ella
ficou estava incumbida por -seu pae
de o ajudar na -torpe obra de per-
dição.

Vindo aqui para o Rio, á vista de
certos factos, foi a senhorita reco-
!her-se á casa do ir. Armando l'c-
reira de .Souza, que reside á rua Mat-
tos 'Rodrigues ti. 24.

alem dc encerrar uma grande lioincua-
gem á memória de um rei bondoso, rc-
vela uni acto pbilantropico, dc bem
entendida caridade, cm favor dos or-
pliãos c dos pobres necessitados,

DR. ALBERTO DO REGO LOPES -
1)0 Hospital da Misericórdia, \ia» «ri.
nana?, opcr.v;0c3 cru geral.
DR. APRIGIO DO REGO I.OPES -

Do Hospilal dí Misericórdia, Moléstia, da
garganta, nari» e ouvidos,

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES ¦—.
Oculir.ta, prui. da Faculdade in Medicina.
Consultório: rua Sete de Setembro u. 99.

(A Sí<ú.

O "BARROSO"

Aggrediu uma mulher com iim
guarda-chuva

.Pelo anspeçada n. sS,, do ;2° esqua-
drão,' foi preso liontcm á noite o Ma-
noel Gonçalves, .portiigticz^ de 39 annos
dc edade, que foi levado á delegacia do
4" dislricto, onde íoi autuado em fia-
erauíe.

«Manoel1'Gonçalves foi agarrado-110
momento cm que, por uin motivo in-
sigriificahte, aggredia com um guarda-
chuva. Sopliia Kstlicr, rísidente á rua
l'obiãs Barreto n. 31. _-Sopbia, que ficou ligeiramente feri-
da. íoi medicada na Assistência.

O PREMO NOBEL
Siòckolmó, 11 (A. A.) — A Acaldc

mia. -.le Scienüás resolveu não distribuir-
este árino o prêmio Nobel de physica c
chimica.

Còpenliaanè, ri — (A. A.) — O Na-
tipnal Tidciilc pulilica um telcgramnia
de Chriíliania, informando (juç este
atino não íoi concedido o prenro Nobel
da i'ar. ._

Sen novo chefe do niacliiiin»
O capilão-tcncnte engenliciro innclii*

tiista 'Alfredo Scvcrino dos Santos foi
nomeado para exercer -o circo de che-
fc de machinas do cruzador Barroso.

llll)! Ilii> 1 Jlurrah !
HAXSEATIC.V ?

AUSEXAIi DE MAIUMIA

Foi nomeado aovo,, njndaiito
O capitão dc corveta 'forqttatò Dinil

Junqueira foi nomeado para exercer o
cargo dc ajudante do Arsenal dc Ma-
rinha desta capital.

Desse r..n;o foi% exonerado o eap-ião-
leneiite Arthur l'rederico Noronha.

Cibli*. 111.
ei 1; z. —«

Iclenliono 8Ò4. Central. — Ruu
Snntn luzia 202

— PAULO PASSOS & C. —•

CIMENTO

A CRUZ VERMELHA
BRASILEIRA

Km' -sessão or.dinara, 'rc.inir-se-á

amanhã, ás .t horas da tarde, eni sua
sede provisória ,#Sociedade de Geográ-
phia); á ipraça 15 dc Novembro, a 'So-
ciedade da Cruz Vermelha Brasileira.;

URINAS Exame completo,
255; de sangue. 30$i

DR. MAURICIO FRANÇA, da bacnl-
dado dc Medicina — Uruguayana, 35,
m*~m —-.—«*«^-^—~^

Visita de olíiciaes do Exercito
aos navios da esquadra

O ministro da Marinha, sttcàtodi)
50 que solicitei o sea collega da.' Gnçr,-
ia, reSólvcu permittir que os mficiaçs
do 'Exercito que servem r.a for:::!«:(
da Láge, \isitem os navios da eiituaüia
e os estahçlbcinienfos navaet.
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Roupas brancas, gravatas e çollarinjios de

linho, pelos preços antigos. E' a que vende em
melhores condições.

| 87-RuadaCarioca-87
Não tem filiaes

WIllilil-ilIlKllM-lllll-M

'AERODROMO DOS AFFONSOS

Interessantes experi-
encias do aviador Luiz

Bergmann
O avaidor brasileiro Lu™ Bcrg-

maiin, qu» actualmente faz parte da
corporação do3 aviadores do Aero-
Olub, executou hontem, no Aerodromo
¦do Campo dos Affonsos .diversos vôos
num moiioplano Moráne-Sautnier, mo-
tor I,e «Rhône 6o HP, que-foi refor-
mado completamente, «ias píficinas do
Acro-Chrb.

Eslas experiências, que foram feitas
com lodo rigor, demonstraram a mais
perfeita segurança do apparelho e pu-
zeram ao mesmo tempo a prova o ca-
paridade e o desenvolvimento que o
Club lem dado á3 suas officinas, onde
já sc pôde, com os recurèós actuacs,
construir mesmo itm aeroplano.

O aviador Bergmann ficou muito sa-
tisfeito com as provas que executou
e deu o apparclho como cm condições
<ic ser incorporado á esquadrilha do
Aero. .

Tini vista disto, a direetoria ao Club,
poz o referido avião ao serviço da
«liielle piloto, e no próximo dia de
aviação Bergmann tomará parte nas:
provas dc vôo, utllirando-se delle.

NA a». VARA FEDERAL

Acção proposta por
uma agente de correio

A sra, Agostinha de Almeida e' Sil-
va .propoz, na a" vara federal, uma
acção contra a União, para ,o fim de
ser reintegrada no cargo de agente do
Correio de Volta Grande, município de
S. José de Aiém Parahyba. ¦

Allegava a autora ter sido .Ilegal-
mente demittida, a 6 de abril de 1915,

quando já contava nove annos de efíe-
ctivo serviço.

O dr. Pires dc Albuquerque, em
sentença hontem proferida, julgou a
acção procedente, condemnando a
União, oa fôrma do pedido, além das
custas, <¦¦_¦

PIXA DE ROUBO
Queixou-se hontem no 30 districto o

dr. José Joaquim da Costa Junior, me-
dico, residente cm S. José do Rio Par-
do, de ter sido roubado em dois ternos
de roupa e vários objectos de uso, no
quarto n. 50. do Hotel Globo, onde se
acha hospedado. -'..,'-

A autoridade prometteu proviaen-
ciar.

I pi 01 DA DIO t NA RUA URUGUAYANA 145.
A b AO A r AMO Hao tem filiai, 50$, 60$ e 70$
Ternos sob medida de tecidos do pura lMeitlo no rigor da moda

NOTICIAS
CIDA 1303 DE PASSOS— ítcalizou-

se lia dias nesta cidade uma-reunião
«Ias diversas commissões encarregadas
«lc angariar meios para a construcção
«Io edifício, escolar que se .pretende con-
struir aqiis.

Ila grande enthusiasrlio pela elevada
idéa; que tudo leva a crer seja cm bre-
ve transformada cm realidade.

O dr. Saturnino Amaneio da Sil-
veira, juiz de direito da comarca, que•esteve gravemente doente, já se encon-
tra em franca convalescença, O distin-
cto magistrado tem "sido muito visitado.

O delegado de policia desta cida-
de vae agir com todo rigor contra os
vagabundos que infestam as nossas
ruas. Antes tarde do que nunca.

JUIZ DE FOiRA — Dos -listados
Unidos, onde estava em estudos, rc-
rgrcssoti a esta cidade a senhorila Guio-
mar Bastos, filha do sr, Alfredo de
rScnra liastos, estimado negociante des-' ta praça.

Começaram os exames do "Feda-
.gogiuin". nnncxo ao Collegio Lucindo
Filho, dirigido pelo illustre educador
¦Machado Sobrinho.

Na sédc do Collegio acham-se cm cx-
posição excellcntcs trabalhos niaiiuacs
feilos pelos aluniiios daquelle curso.
No .próximo dia t.6 deverão iniciar-se
os exames do instituto Commercial,

S. l.OURENÇO — Não ha muitos
dias uni vespertino dahi deu guarida a
iviiia carta em que se «profligava o aban-
dono desta importante localidade, hoje
justamente aí amada .pela Btta primorosa
itgua minorai magnesiana. Ue facto, o
missivista argumentou com muito asser-
to ao salientar o psrigo que -offerece a
ponte sobre o rio Verde, lal o estado
lastimável em qtte se encontra, devido
fios buracos e o .péssimo estado do ma-
dciraiucnto em geral. Estamos infor-
mados dc que existe ttm contrato eom a
casa itime «*> «Comp. para a conslnt-
«ção de uma ponte rrfcfallica' sobre o
mesmo rio c em substituição da que
existe. Entretanto, a referida casa na-
da fezMiié o .presente e o governo no
seu cotidcmiiavel silencio, tudo harmo-
niza, desprezando'os interesses, de uma
zona riquíssima como esta. Além disso,
a própria estrada de ferro, Rêdc Sul-
¦Mineira, tambcm concorre para qtte a
depreciação local se, verifique. Ainda
recentemente determinou que se esca-
vasse o solo, justamente no ponto cm
«pie costumam parar os carros dc pas-
sageiròs, de modo a resultar evidente
impossibilidade Ue descida ou subida
para elles. Ianaginc-se que a ordem su-
perior determina que os vagões baga-
geiros sejam os únicos a ficar junto á
.plataforma, isso .para que a carga ott
bagagem possa entrar mais ¦ facilmente!
V,' um coníraséhso sómcnlc verificado
na Rode Sul-Mincira, á cuja' frenle se
acha o «ir. Juceliiio Barbosa! Diversas
têm sido as reclamações, mas sem re-

... sultado. Sc alguma coisa apparcce, dc
mtticlando .progresso, tudo se deve á
iniciativa particular. Ila evidente má
vontade para com este logar, cuja ri-
queza é'inestimável -pelo vasto e «iode-
roso lençol d'agua mineral que antes o
deveria recomiiiendar ;i apreciação (lo
governo mineiro do que ao descaso que
.parece, intencionalmente, existir. Cha-
mando a attenção dc quem de direito,
¦pensamos corresponder ao justo desejo
dos seus habitantes, que, aliás, nos so-
licita™ com freqüência a nossa atten-
«jão paru o caso.

fi!
Pura esta sccçíío, ncccitnnios to-

das us noticias do interesso gemi,
ficando as mesmas sujeitas no cri-
terio dn vedacção.

Ainda o caso do Espi-
rito Santo

D SUPREMO CONCE-
DE UM "HABEAS-

CORPUS"
, O. Espirito Santo, como todo o Es-
tado do Brasil que se, presa, teve, não
ha. muito; o seu "caso", quando foi da
suecessão presidencial..

Os partidos eni-luta, na contenda
da viçtoria dos seus candidatos, pro-
vocaram excitação de ânimos, a qual
sc manifestou por actos de excessos
condemnaveis.

iDahi chegar até ao Supremo Tri-
bunal Federal um pedido de habeas-
corpus, que foi hontem ali discutido.

Eis o caso, cm suas linhas geraes:
Por oceasião da campanha presi-

dencial, o delegado de policia nomeado
pelo dr. Pinheiro Junior, sr. Manoel
Boauerges Moraes, marchou á frente
de uma expedição, juntamente com o
delegado de Collatina, em 'direcção

villa de Affonso Cláudio.
Ahi, . deu-se um encontro entre

aquelle grupo e um outro do partido
contrario, chefiado por Francisco Ro-
sas, que saiu ferido no tiroteio então
travado. -

O promotor.publico de Guandu offe
receu denuncia contra o delegado Ma-
noel Moraes, por crime. dc homicídio
c ajuntamento illicito.

Proseguindo o processo a sua mar-
cha regular, foi aquella' autoridade re-
coibida presa á Penitenciaria, para
aguardar julgamento.

O sr. Manoel Moraes impetrou ao
juiz federal da secção do Espirito San-
to uma ordem de habeas-corpus, sob
o fundamento dc qtte os crimes de que
o accttsavam eram dc natureza poli-
lica, não sendo, por isso, o processo
da competência do juiz da comarca,
más. -sim- do juizo federal.

Allcgoú 
' mais ó -paciente, cm sua

petição, que .todos os crimes oceorn-
dos na oceasião haviam sido cancella-
dos pela amnistia votada pelo Çoo-
grpsso Nacional .

O juiz. federal coiicodeu a ordem,
visto achar precedentes as allegações
apresentadas pelo pneiente.

Em gráo de recurso, teve liontem o
Supremo Tribunal Federal de tomar
conhecimento do caso.

Foi relator do feito o ministro Se-
bastião de Lacerda, que justificou o
seu voto pela concessão do habeas-
corpus.

De accordo com, o, do relator foi o
voto dos demais ministros.

4,ss!in r»«o'v"f) o Supremo ennce-
der a ordem impetrada, confirmando
A decisão .1-' juiz lateral da sccção uo
Espirito Santo.

Sociaes
DATAS INTIMAS * :_

Fazem annos .hoje:
O sr. Germano Monteiro Bento, nego-

giante de nossa praça; '_¦'¦
a am. d. Constrença Brandão Acos.

ta, espoaa do' negociante de nossa praça
sr. Honorio Acosta;

o ar. Waldemar Kattciiback, nego-
ciante de nossa praça, sócio da conhecida"Caaa Jardim";o major TJHieophiio Nunes Cardoso
de Rezende, funecionario do Estado dc
Minas, etfi Bello Horizonte;

o menino Lucindo Cruz; -
o sr. Francisco Bueno Paes Leme,

i*> official da Dircctoiia de Obras da Tre-
feitura; - -. '

o sr. Diogo Báptista Jorge;
—a, senhorita Bclkiss, filha do capitão

Alberto R. de Carvalho-,
s sr». d. Rosa Poley, esposa do sr.

Josá Poley, constructor-archUccto nesta
praça;¦— a senhorita Demetlhtldes de Amorim,
ahimna da Escola Normal;

o menino Ruy, (iíhinlio do sr. José
Francisco Corria, ilunccionario da Central
do Brasil; <w

a sra. d. Eliza Bcrnardina Caldas
da Silveira; .

a menina Cecilia, filha do capitão
Antônio Villela, funecionario da Inspccto-
ria do» Serviços de Trophylaxia;

a senhorita Rosita Nery, filha do
coronel Felippe Nery; .

d. Janisa Gomo» Junior, filha do
pliarmaceutico Pedro Garcia Filho;

o sr. Bencdicto Collares;
 a sra. d. Adelaide Augusta da Sil-

va Castilho e Amorim, esposa do nosso
collcga de imprensa capitão Vicente Amo-
rira. ...

Festejam hoje as sua» bodas de prata o
sr. Francisco da Silva Cabral, funeciona-
rio do Diário Ofiicial e sua exma. esposa
sra. d>. «Maria Magdalena da Silva Ca.
brál. , , „—. Fez annos hontem, o sr. Luiz cor-
rc-a, funecionario 'da Caixa Econômica des-
ta capital,

<t Ul *

CASAMENTOS
RealizQit-se no dia 5 dc outubro do cor-

rente anno, na 2» nretona, o enlace niatri-
oioniül do sr. Cario, dos Santos M*aia
cem d. Virgínia Ostinho do Kego..

Foram testemunhas, 03 srs. Joaquim do»
.Santo» Maia e Eduardo, dos Santos Mala,
por parte do noivo, c Judith Mara Faria,
por -parte da noiva.

O academico Olivar C. Imperial,, acaba
do aiustar casamento com «a scnliorita «-a-
cilda Corte Imperial, professora, rubhca çm
Cachociro de Itapeniirini. c filha do «r.
Francisco A. Corte Imperial, secretario da
Câmara daquella cidade.

* A *
CONFERÊNCIAS

Hoje, ií 3 lioras da tarde, na sede da
Confederação tísi-iritn do Brasil, a rua
Marquez do Pombal, n. 11, rcahza-se unia
conferência sobre o thema : " Propaganda
iroral e a lihilosophia", baseada na sciencia
espirita integral c progressiva, que nao e
tuna religião".¦A tribuna é livre para os adversários e
a entrada franca.

# * »
VIAJANTES '

Vindo dc Londres, chegou no "Orita",
o sr. M. Mattos, negociante de nossa pra-
ça, chefe da conhecida "Casa Sportman .

A bordo do vapor "Itassucé", parte
hoje com destino ao Rio Grande do bul,
o coronel Egydio Tallonc.

O embarque do distiucto militar, que
vae exercer importante commissão, terá
logar ás 10 i|_ lioras, no Cács Pharoux.

fii ít li.
RELIGIOSAS

Na Cathedral .Metropolitana rcaliza-se
hoje com desusado esplendor a festa em
-honra a N, 8. «Ia Cabeça.

A's 8 i|a horas será rezada -missa no
altar da padroeira, sendo por essa oceasião
distribuído o Sacramenta «h Conimuiiiiao.

A's 10 i|ü horas entrará o solenne pon.
tifical, sendo officianto monsenhor Ama-
dor Bueno de Barros, servindo de diacono
monsenhor João Pio dos Santos, de sub-
diaeotif), o conego Júlio Winieney o de
mestre dc cerimonias o -padre Caminha.

Occttpará -a tribuna sagrada o conego
José Antônio Gonçalves de Rezende.

Após esse aeto será entoado solenne "Te-
IJcuni", terminando as festividades com a
benção do Santíssimo Sacramento.

W W *
FAL-EOIMENTOS

Falleceu hontem na sua residência, Bou-
levard Vinte e Oito de Setembro 230,
d. Adeaiile Rangel Fernandes. O seu «n-
tcrramc-iito realiza-sc hoje, saindo o feretro
da casa acima, ás 4 11-_ horas da tarde, para
o cemitério de S. João Báptista.

*
Frillcccu ante-hontem ò coronel Odillon

do Araujo, Leite, genro da baroneza do
Araujo. Maia.. • .»* ~ .

Seu' enterro realizou-se liontem, saindo ,0feretro da rua Martins Ferreira 11. 22J ás
4 horas tia tarde, para o cemitério de «São
João Báptista. f

¦ 

:. *¦Falleceu hnntém, á tarde, moqsciihor-João
Alpen, visario da egreja do -Coração do
Jesus. ,

A's 11 lroras «le hoje haverá missa de
corpo presente nessa egreja, rcalizando-se o
eeterro ás 4 horas da tarde.

>•¦. „.
iFalIcccu hontem o suli-ajudanle de chi-

mico do «aliinctc tcchnico c analylico <la
Armada, Iloracio Viei»a de IMóura.

O seu enterro «realizou-se homem mes*
mo, á . tarde, saindo o feretro da rua Pri-
nieiro de Março 131, para o cemitério de
«S, Francisco Xavier,

O serviço dauuclc gabinclc enviou uma
custosa coroa, fazendo-se representar 110
cnterramciito.

0 ORÇAMENTO MUNI-
ClPaU

UMA -REPRESENTA-
ÇÃQ DA UNIÃO DOS

EMPREGADOS NO
COMMERCIO

Já está cm mãos do Conselho Muni-
cipal a representação que a União dos
Empregados no Commercio do Rio de
Janeiro resolveu dirigir-lhe sobre o
projecto de orçamento municipal. ,Nesse documento a referida agremia-
ção faz diversas ponderações sobre o
assumpto, apresentando algumas modi-
ficações á proposta da lei de orça-
mento»

A União dos Empregados no Com-
mercio aborda o caso do funeciona-
mento das! charutarias.-MíSlicitando nro-
videncias no sentido dc se «determina-
do o seu fechamento; o fttnccionamen-
to das confeitarias, que não cumprem'
o dispositivo de 

'lei 
que - determina a

creação de turmas de empregados; o
funecionamento das casas de plantas
medicinaes, que acha devem trabalhar
com o mesmo horário das pharmacias;
o íunccionamenio de tavernas e casas
Üe seccos e molhados, somente das 7
ás 12 horas, nos dias feriados fe-
deraes ou municipaes, mesmo quando
caiam em sabbados, não abrindo -aos
domingos; a decretação dc medidas de
iprotecção aos menores, de modo a co?
hibir o abuso de se os fazer carregar
volumes que só adultos podem condu-l
zirj a adopção de providencias que
tornem effectivo o descanso semanal,
aos. empregados de botequins, leiteras,
cervejarias, bars, etc.; votação de um
dispositivo impondo a organização de
mais de uma turma de empregados
para os estabelecimentos que funecio-
liam alóm das 12 horas de lei; 1 in-
clusão na -lei dc uma disposição con-
tra o antiquado, costume dos plantões,
que o«brigam 03 empregados a pernta-
oiccer encerrados nos estabelecimentos
nos dias feriados e aos domingos. _

São esses, em synlíhese, os orincipaes
assumptos de qiie trata a representa-
ção a que nos referimos e que bem
merece ser meditada pelo ConselhA
Municipal.

»>m

GRAVATAS
cores modernas

¦-' '333 SEI __»„__ ;i
VARIADO

SORTIMENTO

CAMISARIA E PERFUMARIA

RAMOS SOBRINHO &_C*
lEbuas do Hospicio n. li

e Eosario n. 64-Rio

1M
PREÇOS

de reclame

ULTIMAS NOTICIAS
a mm

THESOURO NACIONAL

As folhas ile amanhã
Na i" Pagadoria do Thesouro Nacio-

nal -pagam-se amanhã as folhas de apj>
sentados da Viação de letras J a Z. e
fiscaes de consumo.

«mm

TRATAMENTO DO HSTOMAGO
VISANDO O fígado; URINAS

Ü INTESTINOS COM O

TEINOZ
ERNESTO4 SOUZA

Kvtráctò fluiilo ilas tres no-
nes : Xoz dn Koln, Noz Voinion
o K07, Mosciiiln, contoiido nintlu
n MIILISSA, o ANIZ o « «Kit-
VÃO—DVSVEPSIA; ANEMIA,
DlülIlilDADE NERVOgA. Mas
ililíõstücs, limo linlito, nes» ilo
fstoniuiío, ilôros ilo cnbccii,

o tultt*. ilo niiiicUtc.
GRANADO iò O.-l" ile Mítico, 1 l

RAIOS X—EIiECTRICIDADE
MEDICA

Exames; pliotographias c tratamento
pelos raios X. Applícações de electriei-
dade nas .moléstias em geral, Dr J.
de Toledo Dodsworth — ioo, Avenida
Central (ao lado do Jornal do Brasil —
Telcph., 2326. Central.

—I » «_ »~»

COM VISTAS
GUERRA

AO MINISTRO DA

Í\S ANTIGAS LINHAS ÜE TIRO
¦Kxisliu, em tempos, na cidade de

Lanas, Minas, uma linha dc tiro que
chegou a alcançar certa prosperidade,
¦ilas iro governo niafechalicio, em que
lant.i coií.i se desfez, também se dei-.
manchou a referida linha de tiro.

lí as carabinas (jcti haviam sido for-
uccidas aos seus sócios passaram a fi-
car guardadas'cm casa de uni delles,..

Aiinra, com o serviço militar obriga-
torto, ¦ catamos informados íjuc 05 va-
pazes de Lavras se acham animados de
enlltusjasmo, pretendendo reerguer a
ínesai.-i- nssociáçfto.

.1'arsl issoé necessário um instriictor,
,- .eó o miuislro da Sucrra o pódc no-
mear.

Levamos, pois, o caso no conheci-
¦mento do general Caetano dc Faria,
certos de que s. ex. tomará uma provi-
deneia para atlcndcr ao nppcllo pátrio-
tico da mocidade de Lavras.

r«v---»-M;:*>™»a-ff»-'-----*----"""---—

Alistamento eleitoral

Na Faculdade Livre cie Sciencias
Jurídicas e

Fundou-se liontem, na Faculdade, Li-
vre de Sciencias Jurídicas e Sociaes,
a União da Turma, dos alumnos que
compõem o primeiro anuo da referida
Faculdade.

Aberta a sessão, que foi presidida
pelo sr. Ilcron.liiio Marcai, pediu a
palavra o sr. .Francisco Moreira, que
instituiu esta nova ággrcmiação aca-
demica,

Depois foi dada a palavra ao sr. Ar-
Unir Cavalcante, que salientou a accla-
inação da direetoria composta de um
presidente e dois secretários.

O requerimento íoi poslo cm vota-
ção c unanimemente approvado.

líiii seguida foi dada si palavra ao sr.
Roberto de Lyra, que levantou a can-
didatura do fundador da União, sr.
Moreira, para presidente. Posta a vo-
tação, íoi approvada unanimemente-.

Após, falou o acadêmico Paulo de
Lyra Tavares, (me levantou a candi-
datitra do sr. Carlos Mendonça para
i" secretario o Paulo Borges para 2".

'Em seu primeiro requerimento, foi
secundado pelo sr. Floriano Faria, que
propoz 'a candidatura do sr. Roberto
Lyra. Poslos cm volação, foram ap-
provados os requerimentos do sr. Pau-
Ia Lyra. _

líiicerrou-se a sessão as 7 horas da
noile com um discurso do sr. Morei-
ra, agradecendo a sua candidatura!

BNGLEZAS
As Imitlinns cnspinirns só na

CASA LONDON
Unico deposito no Rio. Terno»

sob 1111-iliilii

50$Ü00, 603000 e 70$000
Aviamentos tio 1* qiinlidàde.

Cuidado eom. os iniltiidores. A
I10SS1I 1'IISU ÍI

SUA CRUGÜAVANA. l!ÍO

Uni incidente na fronteira ar*
gcntinoM-iaiia

A ViDA EM VIDROS
Wnott

DS .
Ernesto Souzo

BRONCHITE
Roaqutdão, Astbma.

TaltercDlose pulmonar.
GRANDE T0NI50

irs o appeiiie c orodui a
forca muscular.

GRANADO a C, l»dt Murco. t*
¦¦¦ i.-wca<_**ix^ »._¦"¦" ——-

A SAN IA CASA EM
ALARME

Um varioloso e um di-
phterico

A manhã de hontem foi cheia na
Santa Casa, como habitualmente o são
as .manhãs de bom tempo. Uma verda-
deira multidão enchia a "sala do ban-
co" e continuamente chegavam novas
pessoas. Entre aquella multidão ouvia
se um vozerio surdo c lia-se nas phi-
sionomiãs dos «presentes, uns contraria-
dos outros pacientes, que todos não - se
sentiam bem cam a demora em serem-
attendidos,

«Mas se uns «protestavam e outros não
e se todos não sc sentiam bem esperan-
do, contrariados mesmo todos iam fi-
cando...

Peor, iioróm, que a demora foi o alar-
mante boato que circulou e que encheu
de .pavor todos os presentes.

Primeiro, chegou a nolicia de que ha
via 110 consultório n.3, de moléstias de
creanças. um menino atacado de angi
na diiphterica. E de facto, o medico, de
dia notificou um caso dessa terrível
moléstia, sendo o .paciente o aiicnor de
8 mezes, João. filho de João da Silva,
morador na Chácara da Floresta n. 90.'
Essa noticia alarmante, encheu de na-
tural «pavor as senhoras que se achavam
110 pio estabelecimento com seus filiai-
iihos e todas começaram a se retirar. .

«Mas ainda mal havia começado essa
retirada, quando novo boato surgiu,'«da*
mesma fôrma apavorante, c •cuja veta-
cidade foi logo confirmada. 0 menoi*-'
de 10 annos Emilio Cocada, residente
á travessa Constantino Coelho ti. 1...9,
tendo-se apresentado doente ao medico;
de dia ao consultório n. 1, o faculta-
tivo notiíicou-o como atacado de va-
riola.

Ambos os casos foram comniunicadõs
com «presteza i direetoria de Saude Pu-
blica. afim de que fossem dadas as pro-
videncias necessárias c os enfermos ti-
vessem o conveniente destino, sendo
isolados. - .5

M « —I » 1 '.'

0 lestival de hoje. no Jardim
Zoológico

Em beneficio das obras da egreja!
do Senhor santo Christo dós Mila-'gres, realizar-se-á,, hoje. aio Jardim
Zoolasico, 11111 grande fesliv.il. ' -!^

«Haverá espeçtaculo e aclos de vai
riedade, no palco, tuna palestra, pei*
dr. Domingos dé Castro Lopes, 11111 na*'
mero de caricaturas pelos srs. Ruberií
Garcia e Tinto Bravo, trabalhos dé
acrobacia, concerto, corridas a .' pe»
tombola, " niatch" de. football, entre
os clubs Villa Isabel c Flamengo*
além «le outros divertimentos, que torj
narão o festival atlracnte e interessatV-
tissimo.

A situação geral na frente bri-
íannica

" 1,'oiidres, n — (,'A. II.) — Um
correspondente da guerra frárteez.
que se encontra em Am.ens, telegra
pha dali em data de lu-ntcm:"'A situaçã- geral «na frente britan-
nica pôde ser assim resumida:

Na Picardia, «ao sul do Ancre, ,0
.inimigo, que se aproveitou do mão
teirrpio 'dos últimos dias para reparar,
no que ainda fõr possível para, elle,
as perdas cm homens e material c
consolidar as suas novas posiçcv.r;imanifesta 

presentemente grande ar-ti-
Ividade. Pela;«maneira como elle con-
centrou- em determinados pontos da
frente, «depois dos, ultimos reveles

^que soffreu, forças consideráveis, ar-
tílhcria c aeroplanos, parece vreeear
a cada instante um ataque da nova
infanteria britgnnica. E desse receio

..centiinia possuido pela impossibiiida-
de em que se «encontram os aeropla-
¦nos allemães <le colher informações

íisòbre os imovimcntfcs 'das tropas bri-
tanntcas. (Dom effeito, apezar de ter
augmentado recentemente o numero
dc esquadrilhas de aeroplanos, o ini-

«migo está impedido de as utilizar
como desejaria, graças ao ¦numero e
á aclividade dos aviadores inglezes
que voam sobre as linhas dc batalha
na proporção de, trinta parra ttm. Ne-
nhuma rranquillidjade se deixou ao
•inimigo depois do começo da offen-
siva de julho; a tempestade então
desencadeada ameaça constantemente
recomeçar mais terrível.

Pensará mal «na França quem jul-
gar que á frente britannicaiia Picar-
dia é a única que se mantém activa.
«Actualmente, as «forças inglezas cm
lwmens e munições no continente são
muito numerosas e sufficientes para
ameaçar ao mesmo tempo o inimigo
,eih diversos prontos.

A 'luta particularmente violenta em
teda a frente e por toda .3 parte sus-
tentada *pelos inglezes constitue, na
realidade,, a melhor prova a favor da
situação tdfl icxcrcito -dos nossos ai-
.liados."

(«AEROPLANOS
FRANCEZES

• Pút/í, 11 — (A. II.) — Communi-
eádio official:'''_ "Abaitomos Iienlem Ires aeroplanos
íillemães no Somme, dois dos quaes"flóram destruido3 pelo tenente Guyne- j
mtír, Com este "sobem a vinte e um o
numero de apparelhos alaridos.por este" aviador.

Do's oútno9 aviões allemães atacados-'
pelos nossos aviadores esmagaram-se de
encontro ao ãólo, um na Champagne,
ao norte de Auberive, outro na I.orcna,
ao sul ide Frçst, relido foi cahir *em |
clianimas.

mais ricos francezes estão actualmente.
em.mãos do inimigo, não tendo assim
podido concorrer para o empréstimo.

»
Os russos continuam victoriosos

Retrogrado, ri — (A. H.) — Com-
municado do Estado-Maior:"Na margem direita do Danúbio, as
forças russas oecuparam as aldeias de
Topul e Gisdar, ao sul de Hersova.

Ão' sul de Üorna-Vatra e nos bos-
quês dos Carpathos os ataque» do ini-
migo contra as nossas novas posições
foram -repellidos."

Os allemães bombardearam vio-

Paris, 11 (A. A.) —A artilheria
pesada allemã está bombardeando coin
grande intensidade as posições recém-
conquistadas pelos francezes em -Vaux.

Por seu turno, a artilheria aluada res-
iponde com energia ao bombardeio, que
nenhum effeito tem causado.

n *
Os búlgaros tomaram

| a ilha Dimi
Nova York, n (A. A.) — Um radio-

gramma de Berlim publicado nesta cida--
de diz que os búlgaros se apossaram da
ilha Dimi, situada no Danúbio.

Essa noticia ainda não teve confirma-
ção official, nem dc outra qualquer
fonte. , *

A Rússia vae dirigir um pro*
testo á Noruega

Nova York, 11 (A. A.) — Consta
que o governo russo protestará perante
o da Noruega por ter sido assignalada
a presença de submarinos allemães cm
agitas territoriaes norueguezas, onde o»
mesmos estão operando contra os na-
vios mercantes inimigos que navegam
por ali.

*

Um manifesto á Polônia
Berlim, u. (T. 0.) — A' Uga das

nações •estratiirciras, que se acham de-
baixo da dominação russa, dirigiu o se-,
guinte manifesto á nação «polaca: "O
nosso grito de auxilio, - dirigido em
maio ao presidente dos Estados Unidos
da America do Norte, não encontrou
éco, c em vã. esnerámos a resposta.
Do lado opposto, porém, acaba dc pro-
duzir-sc a prova de que as noções de
humanidade e de justiça ainda existem
entre as grandes potências e que o «prin.
cipio da liberdade das nações ainda
não desappareceu da terra, apezar da
guerra e suas .misérias^ Vos, que con-
stituis a nação polaca, tostes os primei-
ros a demonstrar que a guarda da it.
delidade comsigo mesmo e a inquebran-
lavei defesa dos direitos nacionacs pro-
dtizem sempre bellos frutos. Intrépidos,
apezar da oppressão dc um século, fi-
iestes sempre frente á Rússia. Os vos-
sos melhores filhos formaram legiõe»
para lutar pela conquista da liberdade.
0 seu sangue, .porém, não correu cm
vão. Deante de vós, tendes um porvir

Ante-hontem, ns nossas esquadrilhas1 de larga e livre evolução naeit—oi. At>
de ..bombardeio lançaram ,2.205 kilo
grámmas de explosivos! rias. estações
inimigas, .bivaques e pontos'de, reunião
do Sòmine. ., ,.

Um apparellió 'francez voou sobre o
Rheno, entire Neuí-Brsach e„Strásbur-
go, lançando'seis bombas nrt estação de
Cfenburg, qiíc"soffreu préjttizos impor-
tantos.'". ;.;;, ,<___ \ 

'

""" 
ò^ Internacional para -j^|

liiBerlim,.,iu —1 (T. O.) — 0 chan-
rciillcr do imjierio ipronunciou ante-hon-
jitein, perante, a coníniissão' permanente
ido. Reichstag, um importantíssimo dis-
curso sobre a questão da união inter-
nacional em favor da manutenção dá

¦-paz, com-a qual se acha relacionada a
jqiíestão d;i origem da guerra.. Nestç'-discurso, 

o chanceller formulou a ré-
1 plica ás asseverações . feitas 'recente-
mente por sir Edward Grey a jornalis-
tas estrangeiros, asseverações nas quacs

.0 ministro inglez disse que a origem'da
guerra actual devia ter influencia nas1 condições da .paz, porque a Allemanha

;ficaria com direito de pedir garantias
ícolitra futuros ataques, caso a ipresen-
."le/guerra tivesse sido realmente impôs-
„tá a este paiz. E o sr. Grey aceresceti-
-tõu: "A interpretação da, Allemanha
-sobre a origem da .guerra é inexacta:
esta guerra não foi imposta á Allemã-

inha, este paiz foi que forçou a Euro-
«pa_a"' entrar tiella".'™H5 ^sr. Belhinanii 'Hollweg manifestou
que !sir Edward Grey, dando agora cs-
ias explicaçèes, .mantém a mesma opl-
nião*qtie a Allemanha -sempre teve, re-
laiivaiuentc á iniportancia da origem
da guerra, "di' necessário, pois, decla-

QUASI RAPTADA í,

(jue culpa tem a Magdalena de
ser bonita!... ' i

Vendo passar a Magdalena, .pendu-,
rada ao braço de Luiz Rodrigues A'to,r
o soldado do Exercito MartinhoRòdri-
gues dos Sanlos, que estava de semi-
nella 110 portão do Quartcl-Ocncial, na __
praça da Republica, sentiu-se scduzidoiiy/
pelos vivíssimos olhos da rapariga, "'*•

Couto nos tempos medievaes, resolr
veu ráptal-a, c isso cõm todos os inala-
dores.

Mas, percebido o movimento pelo
Mio, ainda mais cresceu elle, proenriiii- j r0u"o orador, discutir mais uma vez a

ceitae as nossas congratulações por
niotivo do fausto acontecimento, que
constituirá a base inabalável da nros-
peridade das vossas gerações ¦vindoura».
Em vosso reino governará a justiça.
Esperamos que, depois da, experiência
que supportastes, respeilareis as demais
raças e credos, concedendo eguacs d»
rcitos *para .todos. Prosegui valorosa-
mente na luta contra os vossos txppre»
sores. Recordae o aipnellò feito pelo
presidente da nossa Liga, Miguel tem

*piçki. no Congresso- de Nacionalidade»
de" tausanne: f'A Polônia á frentei
rios a seguiremos."

Os italianos no Garso
'Icohiit, 11 C'A. H.) —O communicado

do generalissimo Cadorna diz que no
Carso. as tropas italianas rectificaram
a sua frente, avançando mais oitocen-
tos metros desde a cota 291 até a cota
20°* .. . , .

Os italianos tomaram mais dois ca-
nhões dc 150 m|,m, com muitas muni-
cões.

A OPERETA DE HONTEM NO
PALACE-THEATRO

A companhia Vitale vae alacreinente
despachando o fàno "stock" de opere-
tas, antigas, de meia cdade e novas çmfolha, filiadas estas ao moderno cstylo,
em que collaboram ou antes, compe-
tem compositores allemães, francezes
e italianos.

Verdade que, o novo cstylo, se reduz,
no fim das contas, em engendrar qual-
quer intrigazinha amorosa cm que cn-
'trou uma mulher alegre, um «rapaz sim-
•plorio, um velho desfrutavel c uma
dona ciumenta, naturalmente, esposa do
velho que querem explorar.

r Preparado assim o trama da opere-
tá, o compositor só teve um cuidado :
esparecer do bestunto "couplets" sal-
titantes e valsas, sobretudo valsas.

O musicista quç melhormente- estiver
aquinhoado de sorriso das musas, esse
¦então desfia um rosário dc valsas; no
i° aeto Já rompe uma que ¦promettc ou-
trás pelos actos em fora, c quando a
peça estiver concluindo a opereta sác
um álbum dansante bello c prompto.

O gênero moderno, pois, é o que está
no galarim da moda, « a moda, pelo»
modos, quer nos parecer, tão cedo não
se acaba.

Entre as taes operetas valsantes,"Cinema- fitar", não oecupa de certo,
logar insignificante, nem é para o nos-
so publico novidade authentica, pois foi
cila representada <m iç.i'S.,_ezcnove ve-
zes, e este anno quatro pela companhia
de Palmyra Bastos e sob o titulo de"Rainha do Cinema".

«Não obstante a 1* representação, de"Cinema •Srar" realizada, hontem, pela
companhia Vitale no Palace Thcatre
afigurou-se aos' que já (oonlixíciam a
opereta de Gilbert, senão uma, novidade,
por certo uma bellissíma reedição, que
se fez merecedora de fartos applausos e
sinceros encomios da chronica theatral.

O sr. Ettore Vitale ensaiou a peça
com grande acerto c variedade de inar-
cação, tornando aquelle revolutear de
damas, aquelles diálogos esfusiantes de
espirito, uma delicia para 03 olhos e
para o ouvido.

Pina Joanna estrella .do Cinema re-
fulgiu também como estrella do palco.
Sua irmã Maria, que muito de perto lhe
acompanha as pegadas, cantou e repre-
sentou a Annie com o seu habitual ta-
lento.

De 'forre, comquanto assumisse o pa-
pei dc Croker muito aquém do seu real
mérito de actor, fez-se notado pela dis-
tineção que lhe soube imprimir,¦ Bentiní, no trago Boby, e Pompeu
Pompei no mellifluo barão de Gardcn-
nes provocaram a hilaridade do audito-
rio.

Clprandi fez o Willy, disputado pela
estrella do Cinema e pela filha do mü-
lionario barão; poupou-se um tanto na
iparte vocal, mas estamos certos que.
mais sejruro de sua «tarefa, não poupará
ao publico o surtos da sua apreciável
voz.

O bailado hollandez capitaneado.pe-r
Ias peritas dançarinas Tornaghi, *.e dé
bonito effeito, foi calorosamente ap-
phiudido. Complexrivamcnte o 'desempe
nho do ".Cinema Star", cuidado a ca-
pricho pelo maestro mogavero, recebeu
do publico inequívocas provas dc agra-
do, sendo bizados vários números, cn-
tre os miaes o duetto buffo do i° aeto
outro duetto do 2" e a "Canção da
meia-noite, cantada por ítalo Bertini.

A "Canção da meia noite", com quetermina o terceiro aeto, foi repetida
cinco vezes por entre ruidosos applausos
do publico.

0 sr. e a
Polônia

Trio Viriato, Storni-
Pernambuco

Scpue hoje, pelo "ll.issucê", caminho
das principaes cidades do Sul, o "trio"
Viriato-Storiii-Pernanibuco, q.uc como já
tem sido noticiado, vae ali fazer uma
serie de conferências sobre coisas dos
nossos sertões,'Sobejamente conhecidos são os e'e-
mentos que ora se congregam nessa"toumée'?.. O Rio todo e grande parte
do Brasil sabem"; de sobejo, quem é Vi-
riato Corrêa, o fino humorista! o "con-
teur"' perfeito; Storni é o lápis bastim-

-te apreciado do fino caricaturisla do"Malho", e do "Tico-Tico"; Periuimbu-
co é a figura completa do violeiro do
sertão.

Com tacs elemento.', por força rcsul-
i.irá proveitosa a empresa á que se pro-
põe o trio cxcelleiite.

Farinha flor.
I
, Biscoutos

Manteiga pura nata (

ovos f,tscos Leal Santos
O XR1GO NO'PRATA

A Argentina e o Uruguny in-c-
«itrcuriiiiii-se com a sua

exportação
.lf™iíít*i'i/«?o, 11 — (A. A.) — O

Senado approvott o projecto do poder
executivo, proliiliindo a exportação do,
trigo e da farinha.

Buenos Aires. 11 — (A. A.) — O
dr. Honorio Pueyrrcdoii. ministro da
Agricultura, mandou proceder a uma
investigação sobre a quantidade «le tri-
go exislente nos diversos mercados do
paiz, afim dc adoptar as medidas op-
portunas para garantir as necessidades
internas.

mi » m » B—

Fornecimento tio material
/ •* nos Juizes

O ministro do Interior providenciou,
mo scritidÒ ^ ser fornecido nos juizes
idas varas eiveis do Districto Federal 0,1 des !arBCiitin,as c bolivianas,
material necessário ao alistamento', elei-1 lopar á intervenção «Io '-.Ir.
'loral, de acecvdo com a nova lei do | Villazon, ministro" dãqtfell
(lisiaiRento.

Biifiio.e Aires. 11 — (A. A.) — O
jornal "La Naciori" uiz que está sen-
do feita, rcscrvndamente, unia investi-
gacão sobre o incidente oceorrido na
fronteira da Bolívia, entre as atitorida-

oue deu
Eleõdpro

República;
| junto, ao governo argentino.

0 CAPITÃO MAGALHÃES FOI
EXCLUÍDO

O capitão Magalhães — Augiisto Ce-
zar Vieira dc Magalhães — foi privado,
por aeto de ati;e-hontem, do posto quetinha ua Guarda Nacional.

Esse official, como os leitores devem
estar lembrados, servia de professor de
cquitação ás bctairàs da rua da Con-
ceição, facto do qual nos qcciipamos lar-
gamento.

do ver de perto o roubador de Magda';
lona tão amada.

Armou-se o sarilho. A luta foi tra-.-
v.ida, e, quando appareccu a policia do
14" districto, o filho de Marte foi
parar ao xadrez, emquanto o defensor
da iiüilliersiiiha ia receber cuidados cl?.
rurgieos 110 Posto Central de Assisleti-
cia, apresentando' larga brecha na .rcr'.
gião occipital.

ESMOLAS
•De uma devota do «. Coração dc

Jesus, como -promessa, recebemos-. ,.;.?¦
quantia de ie$ooo, .para ser distribuid.i'
cm esportúlàs de a$ooo pelas pobres:.
I.uiza. Angela 1'ecoraro, Entrevada dal
rua 'C. dc Jlattozin-hos, Frâncisc.v da
C. Barros, viuva Souto c Anna Emi-
lia Rosa.

¦ » «_.**— *.

0 que haverá hoje na Egreja
Báptista I

De accordo com os ensinamentos
biblicos, a primeira egreja Báptista; ,ã
rua de rSaiifAnnn 11. 77, realizará hoje
o seguinte:

Escola Dominical, ás 10 horas., sob
á superintendência do diacono '1'lieo-

doro K. Teixeira; culto e conferência
evangélica, ás 11 i|2 horas; á noite,
ás sete c meia horas, uma importante
conferência sobre assiuutpo de inter-
esse e actual idade.

Xo ponto de pregação, á rua da Car-
lid.ío. esquina da rua Vinte c Oito de
Setembro, Tijuca, haverá uma confe-,
rencia, ás 5 horas da tarde.

Todos estes actos serão abrilhanta-
dos com 'liymnos e a entrada é franca..

questão da origem da acção. O que fez
a guerra inevitável foi a mobilização
russa, ordenada durante-a noite de 30
pára 31 de julho de 1914. A Rússia, a
Inglaterra,-a iFtança, cm suninia, o num-
do inteiro sabiam que este passo tor-
nava impossível ipara nós esperar .por
mais tempo, pois que elle era synonúno
dc uma declaração de guerra. O mundo
inteiro, inclusive a Inglaterra, começa
também agora a coniprchender a impor-
tancia da funesta mobilização russa.
A verdade abre caminho. Um pensa-
dor inglez de universal renome disse re-
centeuicntc: "Muitos pensariam de 1110-
do diverso acerca do termo da guerra
se estivessem melhor informados acer-
ca da sua origem, particularmente acer-
ca dos factos da mobilização russa .
Não lia pois que admirar o não ter
Grey .podido deixar dc fazer menção á
mobilização -russa".

Deportação de habi-
tantes de Gand

Amslerdam, 11 — (A. H.) — O
Tclcgraaf annuncia que foram depor-
tados dezeseis mil habitantes de Gand
e das localidades próximas aquella ci-
dade belga.

Acredita-se que essas pessoas foram
levadas para a Alleiuanlia.

Os írancezes repellem os alie*

SOCIEDADE ÜE 6E0GRAPHIÂ
Reunir-se-á amanhã ás 4. lioras da

tarde, em sessão ordinária, a Socic-da-
de de Geograph-ia' do Rio de Janeiro;
em sua sóde social, á Praça 15 de No-
vembro.——¦. rn ¦ a b ¦— _

NO TRIBUNA- 1>13 CONTAS -"

-Por aeto de hontem do, presidente
do Tribunal de Contas, foi designado'
para servir de sub-director -interino o
Io escripturario João Dias de Mcne-
zes, emquanto se achar era gozo dc
férias o cffectivo, dr. Júlio Vianna,
Lobato dc Vasconcellos.

ULTIMA HORA

t
0;,

Cecilia Knight
Sua familia communica seu

fallecimcnto e que o scu enterro
terá logar hoje 110 cemitério de
Maruhy, saindo o corpo de sua
residência, á rua. Tiradentes
ás 11 hora». (3737)

raaes
no Communica-Paris, 11 — (A

do «Ias i'5 horas:"No Somme, luta de artilharia nas
i.rcgiõcs de J.c9boeufs o. Sailty-Sailüsel.F'Rcpe!Íim-os um vivo ataque dos allemães
contra Breootirt, infligindo -peruas sé-
ria» ao inimigo.

Ura dos nossos «pparelhos bombar-
deou a éaliação da Offcnbiirg, que sof-
freu importantes prejuízos. "

0 ultimo empréstimo
de guerra francez

Paris, 11 (A. H.) — Os resultados
do ultimo empréstimo de guerra anmin-
ciados á. Câmara dos Deputados pelo
ministro das Finanças, representam
uma manifestação refiectida de força,
vitalidade e decisão. A conimunicação

.provocou uma imponente demonstração
de todos os partidos, que se apressaram
a testemunhar a sua gratidão perante
o paiz e a inclinar-se cm" face desse
niagnifico. esforço financeiro consen-
lido com absoluta confiança por toda
a nação. O facto permilte, que iodos
os órgãos da opinião se felicitem pelo
grande aclo de patriotismo c dc fé
affirtnado -pela Franca e pela sua eco-
uoiiiia. e demonstra mais uma vez a
vontade inqücbrantavcl de prosèguir na
guerra até á victorüi, final.

3V conveniente notar que muitc-3 dos

A reunião de bontem da Federa*
ção Marítima Brasileira

¦ Com á presença de delegados de to-
das as associações marítimas do Rio,
realizou-se hontem, á noite, na Fede-
ração 'Marítima 'Brasileira, uma reunião,
afim de tratar dos seguintes assumptos:
Enviar uma moção ao Congresso Na-
cional, respeitante á lei da marinha
mercante; tratar das homenagens a le-
var a effeito 110 dia 15 do corrente, cm
saudosa homenagem ao ex-director do
Lloyd, sr, Scrvulo Dourado, e, final-
mente, decidir sobre a homenagem a
prestar á bandeira nacional cm virtude
do «primeiro juramento dos reservistas
navaes.

Eram 7 1J2 quando se iniciaram os
trabalhos soli a presidência do ..¦com-
mandante 'Mtiller dos Reis, achando-se
presentes os representantes da Con-
gregação dos Officiaes da Marinha Ci-
vil, União dos Fogitistas, Associação
dos Marinheiros c «Remadores, Centro
Maritimo dos Empregados de Camará,
União dos Estivadores, Grêmio dos «Ma-
chinisl.19 da «Mái-iribâ 'Civil, Associação
dos Trabalhadores de Carvão e Mineral,
Associação de Resistência dos Traba-
lhadores dos Trrupiehes de Café, Asso-
ciáçãò dos Mestres í Práticos da Bahia
do Rio de Janeiro e*dos Catraciros.

O conimandante Müller dos Reis co-
meçoii «por agradecer num curto mas
eloqüente discurso, as grandes hoinena-
gens que as sociedades marítimas con-
federadas lhe acabavam de prestar no
dia recente do seu anniversario natali-
cio, dizendo-se immensamente penltora-
do e confiante em que todas as socie-
dades marítimas brasileiras continua-
riam, como até aqui, a prestar-lhe o
seu valiosissimo concurso, na obra pa-
triotiea da prosperidade da grande fa-
niilia do mar.

Logo após são empossados os «lelc-
gados da União dos Estivadores, findo
o que o i° secretario lè a acta da ses-
são anterior c a correspondência que
ha na mesa. ,

A asscmbléa, proseguindo nos seus
trabalhos, resolvo por unanimidade a
entrada da Sociedade de Resistência
dos Trabalhadores de Trapiche de Café,
na Federação 'Marítima Brasileira, tam-
bem resolvendo, por indicação do pre-
sidente, nomear seu consultor jurídico
o dr. Affonso Costa, e consultores te-
clínicos os srs. Oscar de Carvalho «
cammandautc Dias da Cunha.

Passa-se a tratar das homenagens, a
prestar á saudosa memória de Servulo
Dourado, no dia 14 do corrente, data
do seu anniversario natalicio, e bem
assim da moção a enviar ao Congresso
Nacional referente á lei da marinha
mercante.

Tratados mais -alguns assumptos de
caracter intimo, foram encerrados os
trabalhos ás 9 horas da noite.

lt-«™

A morte de um veterano do

_. Pauto, 11 (A. A.) -— A's 7 horas
c 20 minutos de hoje falleceu em suá
residência, á rua D. Vcridiaua 31, o
coronel Luiz Francisco Paula de Albu-
querque Maranhão, official reformado
do Exercito c veterano da guerra do
Paraguay. v

, O extineto que contava 72 annos,
deixa viuva d. Engracia Mendes de Al-
buquerque Maranhão, e nove filhos c
trinta e um netos. Era pae do dr.
Luiz de Albuquerque Maranhão, juiz de
direito de Lapa, Estado do Paraná; do
dr. Joaquim de Albuquerque Mara-
nbão, delegado de policia em S. José
do Rio Pardo, neste Estado, c do dr.
João de Albuquerque Maranhão, dele:
gado de policia cm Ribeirão Bonito;
de d. Zulinira Maranhão dc Aguiar,
casada com • o , sr. Francisco Dias
Aguiar; d. Cecilia Maranhão Siqueira,
casada com o sr. João E-slevam de Si-
queira; d. -Alice Maranhão Gonalvcs
Dente, esposa do sr. Mario Dente, e
das senhoritas.- «Elvira c Maria Lourdcs
c dc Francisco Maranhão, qtiaríannisla
de Direito.

O enterro do coronel Luiz Francisco
effeotuar-se-á amanhã, ás 9 hora9, sain-
do o feretro para o cemitério da Con-
solação.

i«j mmmm»

Um aviador chileno parte para
a guerra

Buenos Aires, h — (A. A.) —
A bordo do paquete 'francez "Garon-
ne", partiu hoje para a Europa, onde
vae com o fim de alistar-se nas filei-
ra: dos exércitos de França, o conhe-
cido aviador chileno Lttis Paffe.

Seu embarque esteve muito con-
corrido, comparecendo numerosos re-
presentántes do sport argentino, jor-¦na',Í5!;i5 e outras pçsRoaSt ¦_

0 canMo em furiosa actividade
na região do Mosa

Paris, 11 — (A. H.) — Na frente
do Somme, não se registou nenhuma
acção dc infanteria. Uni unico assalto,
destinado a desalojar os francezes da
parte occidcntal de Sailly-Saillisel, onde
as linhas adversas estão extremamente
próximas, redundou^ num tremendo fra-
casso, E' de notar a falta de sangue-
frio e. a nervosidáde da infanteria ini-
miga, que, ao menoi* alarme, appella
logo para a artilheria. Isto prova, evi-
dcnteiiiente, uma notável desmoraliza-
ção ein conseqüência dos repetidos ala-
que3 francezes.

Algumas pegticnas aeções tendentes a
limpar as posições inimigas ao norte e
ao sul do Somme, permittirani consta-
lar a depressão das tropas da reta-
guarda, as quaes soffreratn bastante no
decurso dos últimos combates travados
cm Saillisel.

O canhão está cm furiosa actividade
na região do Mosa.

O "Petit Parisien" crê que o inimi-
go está disposto a reagir energicamen-
lc c insiste cm que Douaumont e Vaux
foram bombardeadas com extrema vio-
lcncia, que lembra os dias da grande
offensiva allemã em Verdun e que at-
tingiu o máximo de intensidade duran-
te 18 horas.

, Os francezes, de resto, responderam
tiro por tiro á artilheria inimiga.

0 enterro do politico argentino
Trejo

Buenos Aires, 11 — (A. A.) —
Realizou-se hoje, com grandes pom-
pas, a cerimonia do enterramento do
conhecido politico Trejo, hontem fal-
lecido nesta capital;

O acompanhamento foi extraordi-
nario, notando-se sobretudo muitos
representantes das alias .autoridades
da 'Republica, politicos e pessoas
gradas.

Spbre a tumba foram pronunciados
vários discursos, salientando-se o
proferido pelo sr. Titto Boppa, om
nome do iornal "La Razon".

Berlim, 11 (T. O.) — Communicam
de Varsovia, que 110 dia 1 de novembro
o-chanceller allemão recebeu o ativo-
gado dr. Makowiccki, o escriplor Stud-
nicki e o professor Rumicki. O dr.
Macwiecki dirigiu as seguintes paia-
vras.ao chanceller; "Nós nos sentimos
alegres de ter opportunidadc de talar
pessoalmente a v. ex. c expressamos
os nossos mais sinceros agradecimentos
por terem os exércitos das potências
centraes, e principalmente da Al.ema-
nha, libertado o nosso paiz da oppres-
são russa. Agora a nossa yoiivatie é
lutar contra a Rússia ao lado das po-
tencias centraes, para garantir pela
nossa força o futuro estado polaco L*
organizal-o. Esperamos que a nação
allemã nos auxilie na realização tetro
propósito, para que ó futuro estado
polaco seja sufficientementc lorle, nãu
só para nós, mas também para os nos-
sos libertadores que, acreditamos, .serão
ao mesmo tempo nossos aliados".

O chaiiceilcr allemão citou as gariín-
tias dadas á delegação polaca <-• expri-
min a satisfação que sem ia ao receber
as citadas pessoas. Continuando, disse:"Se rcconhcccis que as necessidades!
históricas exigem o estabelecimento de
relações entre a Polônia c as potências
centraes, desejava que advogasseis com
decisão esta idéa. Referindo-se ú dc-
claração dc guerra da Rumania e ao
telegramma enviado cm tal oceasião ao
presidente do Reichstag pelos membros
do comilé "polaco dos adhcrcntes", o
chanceller disse que considerava os po-
laços como os campeões da causa com-
mum e collaboradores na rude tarefa
futura, que contava com uma iiitclli-
gente cooperação.

O professor Brudzinski, discursando,
disse que a delegação tinha por intuito
expor os desejos nacionacs dos polacos,
c, depois de salientar que tias actuacs
circtimstancias creadas pela guerra era
impossível nomear uma commissão du '
fôrma regular, acerescentou: "Entre-
tanto, nós nos consideramos com títulos
para exprimir cm nome da nação polaca
o seu inabalável desejo «de quo sc rea-
lize o restabelecimento de um Estado
polaco capaz dc evoluir cm todas as
direcções, que garanta direitos eguaes a
todos os cidadãos, que possa constituir
uma firme base para uma duradoura
paz européa e que seja leal alliado das
potências que realizarem esta obra".

Em seguida o professor Brudzinski
^numerou as aspirações polacas, que
podem ser assim resumidas: 1) A no-
menção de um regente que exerça os
plenos poderes do governo dentro dos
domínios do estado polaco; 2) A aboli-
ção das fronteiras cm ambas as regiões
de occnpação; 3) A creação de um
conselho de estado provisório, consti-
tuido por cidadãos polacos dc nasci-
mento, c tendo por fim a elaboração
do projecto da carta fundamental e a
organização da administração do esta-
do polaco'; 4) A creação de um depar-
tamento militar dentro do-conselho de
estado, afim de organizar o futuro
exercito polaco, cm cuja composição
entrarão como formações as legiões po-
laças. Finalmente, o estabelecimento
do estado polaco deve consistir na pro-ciámação do rei como a fôrma defini-
tiva do restabelecimento da Polônia <e
na exacta demarcação das fronteiras ao
se concluir a paz.

O chanceller replicou que estes dese-
jos estavam de accordo com as intcn-
Ções .das potências centraes. Em segui-
da recordou a obra realizada pela admi-
nistraçâo dos districtos occuipados, e
acerescentou: "N-o só procuraremos
fazer a reconstrucção dc toda a vida
da nação, na medida do possível, dadas
as difficeis condições creadas pela
guerra, mas tambcm procuraremos che-

far 
passo,a passo.ao governo autônomo

a Polônia, creando instituições que.
preparem a fundação do estado e a
sua constituição para o momento em
que o estabelecimento do estado deva
realizar-se, A obra preparatória qui
entretanto teremos que realizar, deve
se basear na cooperação c no acoordo
mutuo". "Queira Deus conduzir a nos-
sa obra a um feliz termo", taes foram
as ultimas palavras do chanceller. :

NOTICIAS DE PORTUGAL
Lisboa, 11 (A. A.) — Haverá ama*

nhã um grande comício publico parn
tratar da discussão do ultimo decreto de
governo sobre o pão.

A policia tomou as .providencias iu>
cessadas 110 sentido de evitar qualquer
perturbação da ordem publica. ' •

Lisboa, 11 (A. A.) — O sr. Manoel
Monteiro, nomeado juiz do Tribunal lu-
tcrnacional no Cairo,. partiu para aqtiel-
Ia capital, afim de assumir o cxercicio
de seu cargo.

Lisboa, 11 (A. HY) — O cadáver dc
major Affonso Tala foi, durante a
transladação do Arsenal de Marinha
para o edifício da Municipalidade,
acompanhado por iniiuineras pessoas.
O corpo ficou exposto e está sendo
velado por bombeiros municipaes. Jiitilu
do túmulo falarão o sr. Antônio José
d'Alrneida, cm nome do governo, e c
sr. Norlon dc Manos, cin nome do
exercito.

Lisboa, 11 (A, H.) — Falleceu o
conselheiro Veiga Beirão, que varias
-vezes foi ministro e, presidente do cou-
selho durante o anligo regimen,

Lgréve dos estivadores de As-
snmpção

Assttmpção, 11 — (A. A.) — Ag-
grava-se cada vez mais a g-réve dos
empregados nos serviços do porto
desta .capital, temendo-se a sua pro-
pagação em favor de nrm 'movimento
geral.

As autoridades estão vigiíaítites
-para prevenir mialquer tentativa de
alteração da ordeni publica.

A Liga da Delesa Nacional de
Bello Horizonte

Bello Horizonte, vi — (A. A.) —•
A convite do, dr. Delfim 'Moreira, pré-
sidente do Estado, haverá 'amanhã, ás
2 'horas da tarde, no edifício do Sena-
do, uma reunião do directorio regional
da Liga da Defesa Nacional, -afini de
eleger a commissão executiva da Liga
cm Minas, tendo sido designadas as
seguintes pessoas para constituírem a
direetoria-sob a presidência do dr. Del-
fim -Moreira: drs. Américo Lopes,
Theodomiro Santiago e Raul Soarei,
respectivamente secretários «lo Interior,
das Finanças -e da Agricultura; Edmun-
do Lins, Mendes Pimentel, Arthur Ri-
bc'.ro, Affonso Penna Junior, Alberto
Alvares, José Pedro Drumond, •Erneslo
Cerqucira, director da succursal da
Agencia Americana aqui; Garvalhaes
Paiva, monsenhor João «Mártinhó, Men-
des Oliveira, Rodolpho Jacob, Thomaz
Brandão, Carvalho Britto, Teixeira
Duarte, Zoroastro Alvarenga, Nelson
Senha; Cicero Ferreira, Cornelio, Vaz
de, Mello, prefeito municipal, Arthur
Guimarães, Aurélio Pires e Affoiüú
Moraes.

Wl ¦«»» 

. Fallecimentos nos Estados
Recife. 11 — (A. A.) — Falleceu

na estação «le Rio Branco o conimcn-
dador José Rosado de Oliveira.

Curralinho. 11 — (A. A.) — 1'alle-
cen nesta cidade, onde residia, o octo-
genario Anionio iFaria, pae do cx-depu-
tado José Martiniano 'Faria,

Coyas, 11 — (iA. A.) — iFalIccct;
nesta capital o sr, Manoel Moreira
Cardoso, empregado postal aposentado.

As regatas internacienaes no
Tigre

Siieiioí Aires, u (A. A.) — Co:t
grande brilhantismo, realizaram-se hoje,
no Tigre, as tradicionaes regatas inter-
nacionacs, nas quacs se fizeram repre-
sentar todas as forças sportiv.is daqui.

Do ync/it "Adhara", o dr, Francisco
Alvarez Toledo, ministro da Marinha,
assistiu á disputa, representando o «ir.
Hippolito Irigoyen, presidente daRepu-
blica, que não pôde comparecer. Junla-mente com o referido titular estavam
as principaes autoridades, membros do
corpo diplomático estrangeiro aqui
acreditado e muitas oulras pessoa»
gradas.

Todos os parcos foram disptitadissi-
mos, causando çm todos *, meUior'' inv-
pressão,
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A CORlM»A »E HOJB

Os prognósticos do "Correio
dn Manhã"

Cttiii mn iprogramina que não promct-
te griimlcs coisas e ao qual serve de
base o grande prêmio "Progresso , re-
servatlo a animaes nacionaes. realiza
hoje o üerby Club mais uma corrida
da actual temporada.

Aos nossos leitores indicamos os se-
guintes prognósticos: •

IDynamite — Herodcs.
iidyl Majestic.
Francia — Pistacliio.
iBncrgica — Gragoatá.
Trunfo — Goytacaz.
Yvonette — Alida.
Pegaso Guido Sipano.
Monte-^hristo — 'Helios.

JOOKEY-CMJB

programma <to próxima corrida
As inscríipçõcs recebidas hontem para

a corrida de dciuingo próximo, deram
d seguinte resultado para os parcos já
completos t

Parco "IE, F. C. do Brasil" —
T.450 metros — i :.5oo$ooo — Palmei-
ra, Ralo Branco, Trunfo, Castilhi, Miss
I.intla, lluenos Aires, Jnlut', Idyl e
Imagc.

Pareô "Aniinaçfio — t.fioo metros
isooíouo — Royal Scoteli, Alegre,

Velhinha, Voltaire, Patrono e David.
Parco "Dczeseis de Maio" — .1.600

metros — 1 :.çoo$ooo — Dardaiiellos,
.Áraiicania, Stromuoli, Helios, Goyucaz
C Paraná.

Parco "Jockcy-Club" — i.iíon me-
dos  bioooSoou — Sultão. Ponlct
Canet, liattery, Pegaso c Argentino.

Pnreo "Clássico Consolação" — 1.900
metros — ò :ouo$ouu — Mysterioso,
gnr

flouli, Yago, Abul, Camelia, Hortensia,
Guayamu', iFagulha, Flecha, Dictadura,
Estilhaço, Syderia, Porto Alegre, Bstil-
lete, Triumpho, Helvetia, Gragoatá,
Hurrah! e Iiyovava.

* * •
FOOTBALL

OAM1>J30N>ATODB FOOTBALL

Os encontros de hoje
São os abaixo os encontros promovi-

dos para hoje pela Liga Metropolitana
dç Sports Athleticos, em todas,as di-
visões do campeonato è no campeona-
to infantil.

i« ©IVISAO:
Botafogo versus Andarahy — En-

contram-se ás 13.13 e 15 liprasíé meia,
no campo da rua General Severiano, em
Botafogo, servindo de "referees os
srs. Edgard Vieira, do River F. C, e
James Sterting, do Bangu' A. C re-
spectivaiuenlc, nos segundos e primei-
ros "teams". Representante, Paulo
Buarqite.

.S'. Christovão versus America — No
campo da rua Coronel Figueira de Mel-
lo, em São Christovão, encontram-se
ás 13.45 c '5..1»."Referees": segundos "teams , Mil
ton Caldas, do C. R. 'Flamengo; pri
inciros "teams", Avilla de Mello, do C.
R. Icarahy. „. •Representante, Andrew
Procler.

2n DIVISÃO:
Mangueira versus Boqueirão — No

campo do Andarahy A. C., á rua Pre-
feito Serzedello, em Villa Isabel, rea-
liza-sc ás 13.45 e 15 c meia horas, a
prova."Rcfcreis", segundos ''".teams", An-
lonio Dutra, ilo C. 11. Guanabara; pri-
nieiros "teams", Achilles Pederneiras,
do São Christovão A. C.

Guanabara versus Villa Isabel — >ío
campo do 'Fluminense F. C, á rua
Guanabara, encontram-sc ás 15.45. os
primeiros "teams", servindo de "refe-

ree" o sr. Antônio Torres, do Carioca
F. C.

« * *
CAMPEONATO INFANTIL

Botafogo versus Flamengo — No
campo da rua Cencral" Severiano, em
Botafogo, encontram-se ás S e g t|2
horas, "Referees": a» "team", Carlos
Niery Stelling, do Carioca F. C.; pri-
meiros "teams", Augusto Tottá Rodri-
gttes, do Fluminense iF. C, e represen-
tante, dr. Ricardo Xavier da Silveira.

Palmeiras versus Carioca — No cam-
po do C. R. Flamengo, á rua Paysan-
dai', ás 8 e 9 1J2 horas, em disputa
do "match" annultado, servindo de re-
ferees", os srs. Orlando Ramos, do C.
R. Guanabara, nos segundos, teams",
e_ Álvaro Galvão Bueno, do C. .R. Fia-
nicngo, nos primeiros; representante,
sr. Couto de Souza.

« * *
BOTAFOGO F. O.

Sccção Infantil
Hoje, ás 3 horas, haverá no campo do

Botafogo "mavches" do Campeonato
Infantil contra o C. R. 'Flamengo.

Os "teams" do Botafogo estão assim
constituídos ii

1" "team" — Casimiro; Eugênio e
Agiünaldo) Paulo, Victor e Alarico;
Leite, Riva. Mario, Mallet c Adalberto.

2" "team" — Almir; João Baptista e
Christovão; Luiz Oliveira, Renato e
Vladintir; Recio, Jaymc, Fragoso, Bo-
livar e Marcilio.•Reservas: Aluizio Rodrigues, Hugo
Menezes. Marccllo Agostini, Eduardo
Moraes, Sérgio Darcy e os demais so-
cios.

O capitão pddq o comparecimento
dos jogadores ás 7 lioras e 30 minutos.

s? U> O
C. «. GUANABARA X VILLA

ISABICL F. O.
No campo do Fluminense e(fectua-se

hoje esse encontro do campeonato da
2" divisão.

O "captam" do Villa Isabel pede o

comparecimento pontual de todos os
srs. jogadores do 1° "team", ás 3 ho-
ras da tarde, no campo do Fluminense,
n raa.' Guanabara.

Não haverá encontro dos segundos"teams*".
A' 1 hora da tarde, «a sede do club,

reunein-se os que nio forem directa-
mente para o campo da rua Guanabara,

v * V
ASSOOSAÇAO ATHLETIOA

SVBUBBAN1A

Magno F. O. "versus" Indcpen-
dencia F. O.

No campo do segundo, á rua Inten-
dente Magalhães, realizar-se-á hoje, o
esperado encontro entre as fortes iqui-
pes dos clubs acima mencionados.

Está assim constituido o "team" do
Independência:

Corintho; IRenato e Tenorio; Dudu',
Avelino e Augusto; Van Diclc, Será-
phim, Canço, Goulart e Nelson.

DEMOCRATA FOOTBALL CLUB'Foi fundado na estação de Todos os
Santos este club.

Os "teams" estão assim constituídos:
1° "team" — Arlindo, Bastos, Ro-

cha, Julio, Garcia, Gaspar e Marcellino.
a" "team" — Candinho, Menezes,

Viriato, 'Cláudio, Bello, João José Coe-
lho, Jordão e Vasconcellós.

3" "team" — Jorge, Avelino e Pinho
Winter.

O "ground" é á rua Getulio n. 12.
O primeiro encontro se realizará no ul-
tiino domingo de dezembro.

iFoi eleito capitão o sr. Diniz Du-
arte. . . ..

? ~lfc''ô

ENCONTRO DE CARIDADE

Botafogo "versus" America
Está marcado .para 15 de novembro

vindouro, um interessante encontro ea-
tre os chilra acima, que se realizará no
campo do Botafogo, em beneficio do
Patronato de Menores da Lagoa.

SPORT CLUB MACKENZIE
iEstá sendo organizada para o Natal

uma grande festa soprtiva, que se rea-
lizará no campo deste club suburbano.

Além de vários divertimentos sporti-
vos, para senhoritás e rapazes, de quc
consta o programma, haverá uma am-
pia distribuição de gêneros aos pobres,
o que torna sobremaneira sympathico
esse festival.

O Sport Club Mackenzie _4ia_ muito
que se vem impondo á admiração pu-
blica, notadamente no Meyer, onde tem
a sua sede, não sendo o primeiro esse
bello movimento em favor dos necessi-
tados, digno de ser imitado pelas so-
ciedades congêneres,.

TAPEÇARIAS
Tapetes, Cortinas,

Stores, Unoleums, e
todos os artigos deste ra-
mo pelos menores preços.

Installações eom-
pletas de todos os
gêneros.

Execução rápida e
perfeita.

Preços sem eom-
petenola.

PARC ROYAL

PELOTA

FRONTAO NICTHEROY
Este estabelecimento de sport

proporciona hoje
da

aosvizinha cidadi
innumeros aficiotiados do emocionante
jogo basco, começando ao meio-dia,
mais um espcctaculo de accordo com
o annuncio publicado na secção compe-
tente.

A turma ficou completa com o resta-
belecimento do nacional Nilo.

* # *
TENNIS

O TORNEIO DE TENNIS DO
FLUMINENSE FOOTBALL

CLUB
Inicia-se hoje o torneio de "tennis"

iuter-sociaes do Fluminense F. C., quetanto suecesso vem alcançando desde
a sua instituição,

A commissão de sports do Flumi-nense marcou para hoje os seguintes
jogos officiaes:

horas da manhã:
Court 1: José Coimbra versus L. Bar-tholomeu.
Court 2: J. Bello versus G. Joppert.Court 3: M. Dultra versus Joel Ser-vio.
Court -4: Ruy Bandeira versus Stan-

ley Hime.
10 horas da manhã:
Court 2: Vencedor entre J. Bello eG. Joppert versus C. Cruicksbank.
Court 3: J, Coimbra versus LuizBartholomeu.
Cowrr 4: M. Dultra versus G. Pre-

cliei.
5 horas da tarde:
Court 1: S. Hime e Ruy Bandeira

versus M. Dultra e G. Prechel.
court 1: Vencedor entre Miguel Dul-

tra e Joel Servio contra Th. Faria.

Court 2: Mendes Campos versus C.
Cruicksbank.

Court 3:0. Gomes versus J. Bello.
Court 4: H. Mendonça versus H.

Sthauer.
4 horas da tarde:
Court i: H. Filgueiras versus Th.

íaria.
Court 2: H. Mendonça e H. Stha-

mer versus I. Bello e O. Gomes.
Court 3: II. Filgueiras e Th. Faria

versus J. Coimbra e L. Bartholomeu.
* * *

MOTOCYCLISMO

hoje

CLUB MOTOCYCLISTA
NACIONAL

Para a corrida que se realiza uu,«na Várzea da Gávea, em comineinora-«ao das festas organizadas pelo C. M.N., acham-se já inscriptos os seguintessenhores;
Raul Soares de Souza, Indian 7 HP;Mano Biauchi, Herndeson. 10 HP:'Domingos Lopes, Harley, 7 HP:Carlos White Indian; 7 HP;F. O. Jong, Indian, 7 HP;
José A. Teffé, Indian, 7 HP;Sócrates 'F. Peixoto, Harley, 7 HP;IL. Aguiar, Reading, ia HP;

José A. íRefj, Henderson, To HP;
Gustavo 'Angel, King Dick, 4 HPi
Laudelino Aguiar, Huraber, 3i|aHP,j
S. F. Peixoto, Premier, 31b.

? *> ?
TAUROMACHIA A

'Realiza-se hoje, na praça de touro!
das Neves, em Nictheroy, a 4° corrida
de touros, sendo lidados seis bichos dos
24 que a empresa adquiriu nas pasta.-
gens dos srs. 'Durisch cV Comp.

A lide, que principiará ás 4 horas ii
tarde, será luzida, ipois na confecção
do programma figuram números dc ver-
dadeira sensação. 'Além do cavallciro.
Simões Serra, trabalham os espadai
Rafael Paleno e Salvador Campello,
bandarilheiros Francisco Cruz, José.
Valle CE1 Marquesito), El Sak-rito 6
Luiz Prestes. Dirige o torneio o oficio-
nado sr. Silvestre dos Santos. Haverá"
concerto pela banda do Corpo de lJotn-
beiros.

Ur

A GRIPPE
E' debellada promptamente com 1

pastilhas de

Laxativo Bromo-Quinina
_ DE —

E. W. GROVE , .
como atfirmam todos os clínicos,

age como preventivo

ROUPAS BRANCAS
Camisaria da Luva preta

34, PRAÇA TIRADENTES, 34

PRIMEIRAS
FLAUTA, CAVAQUINHO

E VIOLÃO
No Cinema-Uic, do Niclheroy; in.

aiigurou nntc-liüittcm seus espectacnlos
a nova companhia organizada pclo ãcõofr
Álvaro Diniz, sendo a pe<;;t da c st rea
o revista Flauta, Cavaquinho e Vio-
lão, de Cândido Castro, com musica
do maestro Carlos Paiva. A peça,
cscolnia.la ile umas poucas piadas lirc-
gciras quc o autor da peça anlc-lioll-
tem mesmo delia cortou, e de algu-
mas inectteias qtie as clássicas emo.
ções d.i câtréa ilctermiuani, agradou cm
clicto, bom como a companhia, t|iie é
afinaiünlia, formada dc elementos
muito licmogenens, e que nuiito se
esforçam por aqradar.

lintre cllcs, coiilanusc' Julieta Fin-
to, demento lia muito consagrado pe-
la-; platcas du líio; Kva Uurval, <\\\c
brilha muito em seus diversos pa-
i't:is; I.íjontiiià Vignat, a quem o
mcsino suecede; Marina dc Souza,
unia figiiriiihn falanlo. a i|iiem roIic-
jam qualidades ile agrado; xmignonne
linçainaêión Cantalan, Amalla c a cã-
rtc.ita Mári:ihít Corria. No bando
mascuHao cotitam.se Maia, Antônio
15i;:s. Álvaro T)in/, Antônio Campos,
lúirico Mesquita; João Rocha, Peixo-
to, Rnndolplio Almeida e outras que
hc fizeram applaudir cm Manta, Ca-
ratjitinltO c Violão, cuja crtrrèi.ra vae
ser brilhante no Cinenia-Iíio.

CARTAZ DO DIA
Theatros

CARLOS
liiliM." Cri

IVOMIÍS - ",0c
|iS!c

Cinemas
ÂAIliltlCANO — "Prinçeza csir.ífi-

ecsrti" " Rcsilrrelção dc uma mu-
llier" (drama)-;

A Vi: NI DA — "1-scravo tU LucIfcrV
(drama); "jornal D'I,uxo" (revista);

CINIÍ.PAI.AIS — "Quanto póilo
o coração du uma mulher!..." (dra-
ma); "Amor de Mcssalhia" (drama).

11JKA1. — "As iluas íidaluas" (dra-
nv.)i "A cctíiicira do ciume" (drama);"Ou inimigos dc Tagarele" (comedia).

J1ÍIS — "Us submersiveis brasiloi-
ros" (do natural); "A mulher dos so-
nhas? (tirania); "De pés e mãos"
(comedia): "A 501101 dc líillic Rit-
chie" (comedia).

ODliON — "A crun de brilhantes"
(drama); ÍA mocidade tio coração"
(cwiu.jiaj; "Caiiinont Actiialfdaucs"
(do natural);

PATlllv'— "As aventuras dc lílai-
nc" (drama); "Iíeflèxò do passado"
(drama); "I.oucu.-as 'de mocidade"
(drama).

* $ sü
RECLAMOS

Theatros

Continua em marcha victonosa, no
Car!o9 (Jomc3, a aparalosa e movi-
r.-.cutaJa revista — Dc capote c tciiço.

O Carlos Uonics, que 04 tem vBto
procurado por una enormt concorren-
cia. naturalmente apanhará hoje tres
enchentes Pois a fcliciisima peça ain-
via ali fiílira 110 cartaz da sessão da
tarde c nas duas outras da noite.

O S. .Toü(S tem hoje a figurar no
seu proftrninina nada menos de quatro
cspcctãotilosV sendo um cm moíiiiíe c
tres cutt süirêc.

No espcctaculo da tarde, represen-
tar-se-á a excellente pc{a do costu-
mes nortistas — O tnairoeiro.

Nas sessões da noite, teremos a
revista — A' rédea solta. que_vae
conquistando 03 mais4 enthusiasíicos
applausos do r.ocso publico.

* Hl IU
Cinemas

7.U1 e
Tnlipc"

" Cinema

(drama).

I.YIiii'0 ¦ - "Kanian Ia
(opereta)'. A\ S.il.i.

IWIMCI-I-TIIIÍATRIÍ --
Hlnr" (iiperuin) A's 2 ib

HliCUlílO -- ••Siiimiic"
A'< a i!.-. ; ai 1 c .1 ,il.|.

Ki;rUi:i,lCA ... "O ivi da rccla-
mc" CniitTcía). A's 21(2, "A prince-
r.a dós dollars (opereta). A'â 8.i|.|.

;;. lOSF" _ "O MarrocTo (linrlc-
ta). A's .m!.' "A' rédeú so'm" (Ir.ir.
lota). A'.; 7. S ,ll-l c 10 i|:.'

A companhia Vitale auntinciã parahoje dois espectacnlos, qual delles
ttíStis encantador.

Km matinée, no Palace-Thealro,
cantará a apnlav.dida tr"upe a nova
operei a — Cinema' Stàr. que, levada
aiiora em preiiniire, uo Rio. está fa-
zosido lun estrondoso suecesso,

O seKÜíidò espectaculo, á noite,
realizar-seVíi no I,vrico. e constará ila
represen In ca 6 da apreciada opereta —
liaiifttn ia //'íi/Í/v.líssa recita c cm beneficio da Cruz
Vermelha Italiana.

Os habitues da temporada que ora
f;:.T. no Republica, a companhia Ca-
rr.mba, têm hoje onde escolher, poisnada menos de duas lindas üperetas
scrào ítli dadas.'A' tarde, siiliirá ainda â scena —
O rei da reclame, opereta quc era
ainda desconhecida nara o nosso ntt-
blieo o uue tatttu teni apradàdp,

A' noite será represenla<la a tão
querida Priucêsa dos dollar*

A Simone continua a merecer 03
incoiüliuioiihes applausos de um Du-
blieo numeroso, no Recreio.

lv' uma cõméília iiiteressanlissiniã,
artisticamente trabalhada e cujas sce-
nas são deítiieadas nor mão dc mestre.

Con: tãca ro.iuisitos, era natural
quo ;:«:*adasí;e.

Hoje. será ella ainda oosta á sce-
na. tanto no espcctaculo da tarde, co-
mo nor. dois da noite.

Nos "chies" salões do Odcon. "fe-
rcmõs lioic programma que vae con-
srituir um grande suecesso para os
seus "habitues". Desse programma
faz parte o lir.ilo drama A cruz de
brilhantes", poça de lances emotivos
o intensor e oue tem como protago-
nista a reputada artista Magualena
Ccliat. A' notável obra. sçRUir-sc-üo
a iiitcrtssnnte comedia — A moci-
•datlc do coração" aue tem como nro-
tKKonista mlle Fabreges, e, o ultimo
numero da interessante revista yau-
ciont Actualidadcs".. com as ultimas
novidade) mundiaes. tm "matinée ,
a pedida, será repetido o Rrandiso
drama — " Loucuras da mocidade'.

*,As aventuras de Elaine" Assim
se denomina um electrizante romance,
cm nove capítulos, uue o luxuoso Pa-
thé começou a cxhibir ly um con-
iunto dc assombrosas" proezas quc
impressionam fundamente o cspcçta-
dor desde o primeiro episódio. As
aventuras de Klaitie" lem como pro-
tagonisia n felobru heroina do film
policial—"Mvstcrios 'dc Nova York ,
miss F.iiirl White.a graciosa sportwo-
man. que praticará no decorrer des-
se film, as maiores tenicridades a ,ca.
vallo, cm automóvel, em submarino,
em acropbno, em natação, cfcc,

*
O publico freqüentador dos H05s;s

cinemas vao ter cnsc]o de applaudir
l.oic.. mais uma ren. no elegante Cine-
l'alai9 a graciosa artista Reneo S.v;-
vaire. A graciosa c laureada actrtt'
pàrlsicnaí apresentar-sc-á ali cm uma
nova e li/illmntc creação sua—-"Quan-
lo pódc r. coração dc uma mulher!...
K' um .tirania de scenas as mais cn-
ternecedofas, dividido uii auatro actos.
duranlo or. quais Rance mostrara ao
publico nm typo quc. toda; as mi"

pódc desejar de melhor. ' "Os sul)-
mursiveis brasileiros", um film íüFcr-
cssantissiiuo, completo, nitido dividido
cm duas magníficas partes, fim se-
líuida, serão cxhibHos os films "A
mulher dc sonho", grande drama cm
! longos e surprehcndenites partes, c"Ue pés e mãos", um bellissimo tra-
balho ciiicmatographico, feito apenas
com pés e mãos, de muita originalida-
dc. Fecha o qrogramma, o film —
"A sogra do Bilic Ritchie" em dois
actos.

O confortável cinema Ideal prima
sempre pelo valor incontestável dos
seus soberbos programmas Invaria-
velinente, essa concorridissima caan.de
diversões da rua da Carioca offerece
aos &119 innumeros "habitues" grau-
de quantidade dc fitas, as "mais mo-
dornas '. empolgantes isso mesmo
pode s:r verificado hoie. de cujo
cartaz constam 09 esplendidos traba-
II109 cinematographicos: "A cegueira
do ciume". em 4 actos emocionantes,
e 'lAs df.es fidalgas", apparatoso dra-
ma em h enervantes parte8

A empresa do conceituado cinema
Avcmida cuida, como í Babrdo. com
muito carinho da escolha dos film»
uue apresenta, oara que nunca de-
cresça o suecesso conquistado pelos
magníficos programmas que se .suece-
iim 9empre.c0m exito muito apreciável.
Ainda hoje o publico terá oceasião de
assistir o desenrolar de um program.
ma sobremodo, attraente, ajjsim orga.
ni:a<lp: — "Escravo de IfUtifer", vi-
brnnte drama dia vida real da fabrica
D'I<uxo, e "Jornal DXuxo", revista
semanal.

O Americano, o novel e elegante
clncmatographo do aristocrático bairro
dc Coiacabana, fará cxhibir hojo um
utogramma deveras attraente. assim
organizado: "Prinçeza estrangeira",
drama de scenas excessivamente emo.
liv.as. e "ResurrciçSo de uma mu-
llier", nossante film, de lances os
mai3 arrebatadoras.

* *•
No Paria, o popular centro de Ü-

versões da praça Tiradentes, exlubc-
sc hoje o sensacional film Portugal
na guerra", cm cinco extensas par-
les, numa das quaes o espectador as-
siste ao Imponente desfile de 20.000
homens, cm Montt.lvo, cm continência
ao presidente da Republica e ao cor-
no diplomático. Convém aceréscen.
tar que «se "Portugal na guerra" é
o unico film official até bojo vindo da
Republica Portugueza.

* *
Varias
AS PRÓXIMAS EXHIBIÇAES

NO IDEAL
Na próxima quinta-feira, começará

uma .nova era de grandes e Ininter-
raptos suecessos para o cinema Ideal.
Ali terá inicio a oroiecção do grande
romance policial americano—As oven-
turas de Elaine, cuia oiotagonista é
a applaudida e sytnpathlca artista nu»
Pear White, a inexcedivel interprete
dos saudosos Mysteriós d» Novo York.
Estrear-se-à a li o primeiro episódio,
denominado — Trágica a'cenção, em
4 partes, e que 6 um verdadeiro ar-

clèseiarfio apontar como modelo
c'V.ndoza humana, ani ¦ filhos ,.£*trc;-
mecídos. Haverá "niatinee" inTaniil,
com um proBramma especial, dedica-
dò áá creanças. *

O programma quc o popular cine-
ma íris offerecp haic aos aeus in-
liumcros espectadores, è o que

mtmtmmsk aHi
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transmissão
Mais resistente e mais barata quo qualquer correia de couro

ou de batata
Especialidade para Engenhos Centraes, Serrarias. Fabricas de Tecidos, Moinhos de

Trigo, Fundições, Machinas de Lavoura c Oflicinas de Mecânica em geralPeçam a tabeliã de preços e comparem com os de correia de couro ou balata
FABRICADA POR

Ile SiÉnii Stenley üotton Belting Gompany, Ltd.
g Fabricasèm Òürideé e Stfin'léy4liscpsstt» Fòrnecedòros^blGóyerriò de S.M. Brjtannicae outros

Agentes e representantes no Brasil ;

1 F»E:RIE:flRA ARAUJO & C.
CJ&.&JL. BORLIDO 3MC03NTI2S

| Fkriptorio e armazém: RUA OE 5. PEDRÍ?, 87 # Caixa Postal 262
DEPOSITO : RUA CAMERINO, I0M07 - RIO DE JANEIRO
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roubo de iinaginação c eiu execução
o acto ila mais rcnialaila loucuni.
Fazondo scRuímeuto de triumphos o
mesmo cinema cxliibirü, na quinta-feira, ao ilo corrente, a primeira sé-
rie de um novo e tumultuario roman-
ce policial americano — A mulher au-
dacwsa, cm 15 séries o .10 capítulos e
i;ue é um assombro da cinematogra-
pliia moderna. A sua principal Inter-
prete, miss Helena Holiues afronta
oa perigos mais temerosos, .nrojectnn-
do-sç sobre trens, barcos, aeroplanos
e caindo ao mar de uma allura dc
cerca de 700 pes. Nesse 'dia, sorão
csliibidas .19 tres primeiras séries. n.ne
exercerão na platéa a mais acceutuada
asscaulcncia.

Não hesitamos cm rccomniemfar aos
nossos leitores a apreciação <lc taes
fiCni3, oois estamos certos de lhes ro-
comn.iciidarr: * sensaciouaes e.spc-
ctaculos.

K' flinanliü. á noite, aue se rea-
Jiza a festa de F AlaRoa c A. Car-
valho, auxiliares da empresa do Pala-
íc*ThcatP\ com um masníflco c at-
traente programma. Além da repre-
sentasão da opereta — Os saltim-
bancos^ cm gue Bertlni. o , applaiwi'-
do cômico da companhia Vitale tem
uma das suas melhores crençües, tere-
mos um magnífico intermédio, cm
que veremos Pinn Gioana nas silas
cançonetas; BertinJ. em encra;adi3Sl-
mos mo.ioloRosi Ciprandi muna ro-
mana, e ainda Carlos I<ea'. o artista
portugúez, que presta o seu concurso
ao festival. As sympathiaí e amiza-
des tios beneficiados levam-nos a pre-
ver uma noite cheia, amanhã, no Fa-
loce-Theaire.
^ No theatro I,yrico, a companhia

Viole vao dar mais dois espetáculos
>Je beneficio. No dia i6 n favor da
Real e Benemérita Sociedade Portu-
iraeza de Beneficência, e no dia' 17. a
favor do Real Gabinete Poitugucz de
Irtittjra. A primeira scrâ com a lin-
da e festejaria oporeta — La Leggen-
da delle srancia, e a segunda com uma
das melhores operetas do reoertorioda
companhia.

^ Nüo é mais amanhã auo se rea-
liza, no Recreio, a festa artística do
actor Alexandre Azevedo Ficou a
mesma transferida oara terça-feira pro-
xlma, pela necessidade imperiosa que
tem a oeça Eva, ie João do Kio, de
um ensaio, & noite par causa das
combinações de luzes e montagem tios
sconartos. O publico não perdera na-
da com essa transferencia; pelo cou-
trario, lucrará, pois assim a peça su-
burS á scena mais aourada c mais sa-
blda. #

Tanto para a primeira, como para a
segunda sessão, iá restam poucos bi-
Íhete9, sondo cada vez maior a sua
procura

Teremos amanhã, uo Republica.
a segunda novidade nuc nos offerece
a grande companhia Caramba, opc-
reta que a empresa 'destinou para 7"
recita de assignatura. A novíssima
opereta dn Zicher — O duque Casi-
miro que om llucjios Airc« alcançou
grande suecesso. pela excellente com-
panhia aue nol-a vae dar o conlic-
cer, tião só jor se tratar'. do uma
obra dogeonht-cida, como ainda por
estar' ricamente posta em scena c ter
um desempenho delicioso nor parte dc
Stcfi Csilag, que tem unia verdadeira
creação cômica, no papel de iV/j.v;
F.nrico Valle. no prot.iconista c ain-
da Waltor Grant. I.uigi Consalvo e
Nelly Gary.. dirisindo a orchesjra o
maestro Giustl deve fazer grande
suecesso.

A Enrica Valle realiza a sua festa
aríisltca. Ino Renjjililca. na próxima
terça-foi.n, com a àremiôre da Casta
íiiroimo. desempenhando Steíi CsiJ-
'lag ó paoel de Humberto, cm travesti;
Maria tvanisj, o de protagonista, e
Enrico Valle, o de Charencey. ,

+ No Polyterpsia, de Nicthoroy,
realiza-se terça-feira nroxima. a çn-
mclra rei resentação da nova revista
daatulz Leitão — O rapa. cfitreanilo
naquclle theatro a actriz Maria Fer-
reira.

.+ Entrou cm ensaios, no Ciircma-
Rio. do Nicthcroy, a revista — Mole-
qtte vagabundo, originai de A. Brcda,
com partitura do maestro Sophonias
Doniclb.s.

^ Deve realizar-se omaiiliã. no
Republica, o íosliviil do maestro llcl-
lczzã, distir.cto e estimado regente da
orcliéstra Caramba,

Porá rcpíc'scrilada a opercía—Etn-
¦ii sósl
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CONTRA O TYPHO ?

EM SANTA CATHARINA
Síilo do um núcleo qne ntudii

do nome
O dr. TosiS Boiteux, secretario

geral da Sociedade de Geograpliia
do Rio de Janeiro, recebeu do dr.
Samuel Gomes Pereira, inspector
do Serviço dc Povoamento, Hstado
de Sanla Catharina, o seguinte of-
ficio:"Florianópolis, 30 de outubro de
1916. — Não tendo sido dada, até
hoje, denominação official á sédt
do núcleo Senador Ksteves Júnior,e, além dc imprópria, nada signl.
ficar a designação "Barra Negra",
que se lhe tem dado, porque Bar-
ra Negra fica situada cinco kilo-
metros a jusante do local onde
está estabelecida a sede, tenho a
honra de communicar a v. ex.
que, autorizado pela Direetoria do
Serviço de Povoamento), resolvi
dar-lhe a denominação official de"Boitettxburgo", cm homenagem
ao fallecido coronel Henrique Car.
loa Boiteux,. tronco de uma illus-
tre familia catharincnse, um dos
primeiros e o mais operoso expio-
rador do sertão onde foi fundado
aquelle núcleo e ao qual muito

deve^ o serviço 4c colonização des-
te Estado, pclo9 esforços e zelo
com que se dedicou ao progressoc desenvolvimento da antiga colo-
nia que hoje eonstittte o prosperonmnicJpio de Nova Trento.

Espero que o meu acto mereça
a approvação dc v. ex. e aprovei.
to a opportunidadc para apresentar
a v. ex. os meus protestos dc mui
respeitosa, estima c alta considera-
ção. — Saude e fraternidade.'

A. IDEAL
Moveis e tapeçarias
RUA S. JOSÉTeleph. 5324. CentralI
"UNIÃO POSTAI/'

Como cempre, bem redigida c ma-
gniticamente impressa., recebemos o ttl-timo numero dosse interessante pc-noítvco,

De suas paginas, oraaads de boas
gravuras constam bons trabalhos lite-
rariosí; destacando-se os firmados porí.eonisto Curvcllo, Henrique Bastos
Leopoldo de Mattos e Vianna dc Car-
valho t Úteis mformaçõoa e abtuvdan.
te noticiário, completam o ultimo nu-
mero da União Postal

pílulas 00
ENXAQUECAS

CS azos, indigostSes
Calor na cabeça

Soífri tanto dc prisão
dc ventre c estômago,
que pensava morrer ca-
tia din. Depois de qual-
quer refeição ficava com
o rosto c a cabeça a cs-
caldar temendo a cada
momento uma npoplexia.
Só evacuava com lava-
gens e fortes purgantes;
tinha tóntçiràs, dores no
coração, indigestões, cn-
xanüCNS, cmíiin, uma
vida martyrisadà. Ora-
ças a Deu-a posso hoje,
do intimo do coração
confessar e agradecer ás" l>ii;\ilas do A'blVade"
Moss", ustar curado ra.
dicalnicnte c viver feliz.
Fiquei livre dc todos os
meus incommoiios, posso
comer- dc tudo, tcnlio as
fiuncç.ões iiitcstinaes rc-
gula res e trabalho com
vontade c prazer; e tu-
to consegui unicamente
com as " Pululas do Ab.
hade JIoss".
Gracindo de Araujo Ca-

valcanti.
Kua Canabarros. n. ^0.
4 dc março Ue 19IJ.
Km todas as. pliarma.

cias e drogarias..
Agentes geraes:
SILVA COMES te C.«;

 Sj Pedro, .|3—Rio dc
Janeiro. s

UMA CONPERKXCfA
S. PAVIiO

KM

"O vatav econômico do povo
poi-tiiguv/,"

.?. Paulo, n —(A. A.) - O
sr. Simões Coelho, conhecido ho-
mem de letras « agente commer-
ciai do governo porluguez, reaü-
zou honlem, na sédc da Gamará
Portugueza de Commercio dc São
Paulo, a sua annuneiada confe-
rencia sobre o "Valor econômico
do povo portugúez", sendo muito
applaud.ido.
lõxA»rfis.i mmiiüiij ks km

MINAS
Bello Horizonte, 11 — (A. A.)

— Estão abertas as inscripções
para os exames dá Eacttldadc dò
Direito c Escola de Odontologia e
Pharmacia, desta capital, e na Es-
cola dc Pliarmacia dc Ouro Prelo.

KM SETE LAGOAS
Sete Lagoas, 11 — (A. A.) —

Poi aqui organizada a Liga Opc-
raria Setela/goãna, elogiando a
sua direetoria, constituida de cida-
dãos prestigiosos desta localidade.

AB3ADEMOSS

Quinina em fôrma su-
perior não affecta

a cabeça \
Quando precisardes de quinin» uu,

as pílulas do

Laxativo Bromo-Quinina
o qual offerece todas as vantagemdaquella, sem os sois incon.

vcnlentes. Basta uma prova I A assf
gnatura de E. W. GROVE

era todos os vidros

assumptos"historicos
(Conclusão)

•Cultivando a religião com venia«
deiro fervor, collocado sob a égide
valiosa dos soberanos caibolicos,
Christovão Colombo, vestindo-se demonge, descreveu, ante o pheiiome-no meteorogico, com a sua espada,
o signal da Cruz, operamlo-sc um
como qne milagre, tfissipaiido-sc a
tromba quc tanto sobrcsaltò trouxe
ao seu espirito, já tão attribulado
pelas múltiplas peripécias oceorri-
das durante o percurso de seu me-
mora vcl cmpieliendimento.

Por effeito das tempestades, a>duas nãos desviaram-se, tomando
rumo diverso, aportando, unia, ,1¦oapincada pelo chefe, a Portugal,
e a outra, a dc Alonso Pinzon, ao
norte da Hespanha.

Chegando a Portugal foi n inte-
literato navegador recebido pordi João II, no meio das mais vi-vas ovaçíies, ficando este uni lan-to molestado por a honra >lc tãoimportante descoberta não caberdirectamente ao seu reino, rcsciui-
monto que não pòdc occiiítar. fa-zendo ver a Colombo quc .1 nova
terra, por direito, deveria jicrtcii-cer a Portugal, pois que vários na-
yegaiitcs portuguezes pcl.i mesma
ja haviam passado, tomando conlic-
cimento. Objcctou Oúloni!») ao rej
qtie_o menor vestígio dc suas as-serções não fora encontrado, denoj
laudo a presença dc qualquer na-vegador nas índias Occideiilacs.

O, João II, roido dc inveja porseu nome não se ver aureolado
pclo brilho que illuminava scintit-laiitemciite a coroa d'e Hespanha,
fez preparar uma esquadra dc deznavios redondos c tres menores,
afim tle combater os hcspaiiliocs,
mandando uma insólita inttináçãq
aos reis de Hespanha,•Nesta ultima nação, foi C0I0111-lio reccliido com verdadeiro deli-
rio, accordando nessa occasião,'com
ost soberanos, uma segunda viageinafim de cslabclccer nuclr.es colo-niaes nas terras descobertas;

Aqui termina o resumo hi;:oiico
do ^Descobrimento da Amcriçii.

Iim outros artigos fnlaieitiõs ai-puma coisa a respeito das viagem
«e 1.(93, 1498 e 1502.

Jorge ilo Abreu. \

Quem quizer lèr sempi":. .is ttl-
limas novidades é sú na ca^a GraZ
I.auria, ngciilé geral da A FfcAM-
VIDA.
?S, RTJA GOríÇÁ.r.yiiS DIAS.7Í

Entre Ouvidor o k'o.-:irio

CINEMA PARIS
Hr^|T/vnTttf»mryty»lTTzHHi:
SO Praça Tiradentes BO

Empresa Couto Pereira
J2vxn.sixi.i3.ii — Sensacional acontecimento! — Aua.axx]3.§L
Exhibição do incomparavcl cine-fllm. du mais flagrante actualidade mandado
executar pclo Ministro da Guerra — O unico «film» official vindo do Portugal

PORTUGAL NA GUERRA
Parada gera] da divisão em Montalvo
^¦^«áS *' * 
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Dividido em 5 longas partes com 2.100 metros de extensão
20a000 homsns preparados! - eêS,^ mn?
tares da França, Inglaterra, Hespanha, etc. Alóm deste grandioso «film» serão
exhibidos tambem outros de grande valor fornecidos pela grande empresa eme-
matograplnca J. R. STAFPA B -711
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PALACE THEATRE
Grande Companliia de Operetas VITALE

(Cyclo Theatral Brasileiro)
HOJE- 12 DE NOVEMBRO, DOMINGO - ROJE
GRANDIOSA MATINÉE, ás S liS da tarde

eom o grande exito

CINEMA STAR
Deslumbrante operei i americana do

rica e magnífica montagem
A's 8 3i'» da noite no THEATRO LYR1C0 grandiosa recita

em beneficio da Cruz Vermelha Italiana

Fan-Fan Ia Tulipe
Bilhetes A venda na bilheteria do Theatro.

2- feira, 13, grande festival: OS SALTIMIUNC S.
Amanha— Hecita dc F. Alagoa e A. Carvalho — OS

T1XIBANCOS; SscrótaViò e bilhfiteiro no Theatro.
3' feira: Grande suecesso— CINEMASTAR.

SAL-

2-3G

ÍThêãfrò Regubtica • .g^O
¦ Gr.inde cümnnnhia italiana de onáretas r.\'n \\íu.\.sr.nr,\A-B

3, Cinema-Thoatro S. José Emprcssk^oIQAL
Companhia Nacional, fundnda em 1 de Julho de 1911—Direceio

sconica do actor Eduardo Vieira — Maastro da
orchestra, José Nune3

Hoje-12 do Novembro de 19Í6 - Hoje
ENCANTADORA MATINÉE

-A'S 2 1|2—
Com a peça de costumes, original de Catnllo da Paixão Coanmso e

I. Raposo, musica do Paulino Sacramento

O MARROEIRO
A poça do mais suecessa, em espcctaculos por sessões

A' noite-A'8 7,83|4 e 101)2
A revista portuguezaA' RÉDEA SOLTA

Brilhante desempenho da Companhia Nacional
Os espectacnlos começam sempre pela exhibição de films

cinematographicos

Amanha - O MARROEIRO e A* RÉDEA SOLTA. Emonsaios .
DA' CA' O PE'. S 2609

.,   -..OGNA-
M1GL10 — Director dr-tisUio CAV. IvNRI-JO VAI.LE — Di-

recção musical dn MAESTRO liF.I.LEZZA
HOJE ~ 2 ESPECTACOLOS -

THEATRO RECREIO

Matinée ás
2 112

O Rei da
Reclame

A Prinçeza dos
Dollars
Soirés ás 8 3i4

Amanhã — Segunda-feira a novíssima oporeta

7' recita de assigivitu-a
Terça-feira —Hecita extraordinária em festival artístico e

bènclicio do !'• actor Cav. Hnricn Viille • CASTA SUZAN.NA.
ijuana-feira lii — OHAMilQSA MAT1NE'E.
HOJK — Bilhetes á venda da3 10 AO MEIO DIA no .Jorna1

do Brasil» e dej-ois no theatro.

Companhia Alexandre Azevedo
Tourníe Cremilda de Oliveira

HOJE . DOMINGO 12 ThQJB
Ultimas representações «Ia notável peça

-^SIMQNlp
Amanhã - Nüo ha espectacuto para ensaio geral da

peça de João do Rio, «EVA» qucsóbc á scena
na 3--fcira em festa artística dc

ALEXANDRE D'AZEVEDO
>. • • aSessões 7*^S f^yy Sessftes

Quarta-feira — Grandiosa Mátjnéc
Em ensaios — A Duqueza do Dal Tabnriu

Theatro Carlos Gomes
Companhia do Éden Theatro de Lisboa

|Empresa Teixeira Marques -Gerencia do A.G-orjnol

HOJE MAT»NE'EA'S 2112 l
2 - Sessões - 2
_As7 3 j4 e 9 3j4 da noite

Formidável snecesso desta Companhia
A revista cm dois actos o oito quadros, de ErnestoRodrigues, Feliz Bermudes e João Bastos, musica

dc Felippe Duarte c Carlos Calderon

«•^ DE CAPOTE
E LEiip
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pateta Alegre, henrique alves — (GompeíreS) —

Micarcme. MARGARIDA VELLOSO
O "CABO ELYSIO" PAT?Tr>C TTATPAI>A,JAN'TARES ^//VKIjUô JuEac\Li

Vauloi papei3. brilliantem<nte iloscmpenlin.ios. por João Silva,
Luiz Bravo, José Moraes, Plácido Ferreira, Ainjusto • Cesta Me-
dina ile Soma. Mary Soller, Sarali Medeiros, Amélia Perry, Ame-
lia Pastichi, Tina Coelho c Idalina Lopes.

Enscenaçío de Jayme Silva—Direcçílo mnsicil de
Bernardo Ferreira

«cenários e guarda roupa
verdadcirametits deslumbrantes

AMANHÃ - 2 - SESSÕES - 2
IT DE COPOTE E LENÇO

¦^If!8

.'IR:

m

-fv

«
«



wm

6 CORREIO DA MANHÃ. — Domingo, 12 de Novembro de 1916
jTEf

0 DR. HODGSON E 0
ESPRITISMO

ALFANDE6A

iv
' "Estudei; o melhor que pude, a
tecripta de milhares de. «uaginas
parecendo provirem de innumeros
escriptores differentcs, .apresentei
muitas pcr_uii.a_'-oosiiproprios com-
imtnica-tcs «c «aiialysei tuimlos -inci*.
dentes dc 'toda espeeie quese .pro*
duziram espontaneamente.

Eis que cheguei a ¦ considerar
como certo:

A consciência qne se 'manifesta

pela escripta —qualquer que nilla
possa scr, seja a'personalidade se-'
Bunda dc 'ínme. 'Pijer, ou o «om*
iriuhicahte real, como we ipreten.
d'e — não esta consciente ida -o*,
cripta que nroouz; .osv.'ponsamen-
tos atravessando "-seu icspirlto
tendem a ser reproduzidos -cm ce-
«ripta por «alBUitia «pane do niiccn-
«limo -scrijwor do organismo d*.
Pin". ;O mecanismo escriptor está ilon
ge de ser perfeito, c .«produz 'fre-

otientcincnle .palavras iriitcllit. -
«veis; isso conduz *a «uma repetição
dt palavra e embaraça o pensa-,
mento «lo comimimcantc; -este ul-
tihiõ está já reduzido á «icces3Ída-
de de pensar as suas palavras re-
Kuhnido-se sobre a .progressão 'len-

_ta da escripta, c dc afastar: os ou-
tros pensamentos, que .ii5o -deseja
escrever; -élle acha-se .'cm um-esta-
«lo dilficil c cáe ligeiro cm uma
líspccie de somno ipareial, cm eou*
èequciicia da «sua-entrada cm rela-
«áo com um organismo que rião 'c

é seu, com o fim de sc mauifes».ib
no lindo physico em que eu «existo,

Se, pois, considerarem-sc .csscu;
iplicuometíos como ^supra-normae»,
poderei insistir primeiro sobre «o
¦facto qui.- é muito mais difficil,
agora, stippor que tos coiilieciineti
tos suprit-norniaes assim mianifes*
tados, tenham a sua fonte no cs*
ipiritò de pessoas vivas, di> que o
i-ra «os primeiros annos dos *ran*
ses de 111:11c. Piper, «quando -hi-
jittit era a unica .personalidade in-
lêrmcdiiira. .

Com a intervenção da ínfelligen-
cia "0. P.", o desenvolvimento
da cscrlpla automática, « o ompre*
ho da mão por vilítehàs de outros
"coimiiunicantcs" identificados, o
«problema apresenta-se sob um as.
jiecto inteiramente diíferciitc.

A forma dramática faz d ora
avante, parte integral do plieno-
3110110.

Ao observar-se essa nino que «-
creve emquanto .1 voz fala sobre

« ossunipios differentcs, com as pes*
sons presentes; que escreve . cm
proveito dc diversos "coiiiniunican.
tes" 111 mesma sessão, vendo-se ea*
ses "•cniiiiniinlcahtes" variados que,
succesf-ivainoiite, se servem dessa
miiio cm uma mesma sessão, 'tão

bem emito em scss5es differentcs.
sc resiste difficilente á impressão
que, «real mente, aqui se ncha em
•jircsciiça dc correntes de couscien-
tias tão variadas quão differentes
e dislinctas e possuindo cada útil»
sua individualidade còhérente.

Uma pessoa, não familiarizada
com essas ultimas experiências,
¦poderia suppor que todo esse ira.
bíillío é obra de uma personali l.i te
segunda, que empregaria a voz.'cs.
creveriá ao mesmo tempo com a
nião, c pretenderia ser, ide cada'
vez, os amigos dos .diversos _assiv
itenics; tem uma palavra, -seria uiií
actor cousiiinado, tendo faculdades
«ickpailiicas, dando, uão somente ti
impressão dc ser o.personagem qui
«represcnlr-, «mas 'de «ser -envolto
tambem dc ourtas «individualidades
que representam com elle, ainda
que Invisíveis, seus'respectivos pa*
peis.«Eu não creio, entretanto, prova-
vel, que essa opiniãio pareça aceci-'
Tavel, 1111ando.se observam-e-se cs-
iludam ns nuniei-o'stís sytliliescs co*
lieientiis de lembranças ligadas .1
pessoas differentcs. As tendências
eniúcidííaes distinguindo -cada .uma
dellas; ;i 'complicação excessiva idoj
jogo necessário, -c a ausência 4e
lodo laço apparcntc .para .associar
os pensamentos «c «as -sensações in*
dicativas -dc -cada individualidade,-
fina ide qualquer .«persistência dess'.
própria individualidade.

.Ma? eu espero inqtti '-.ís olijecçücs
que são feitas. '^Porque", -se dirá,,
"se pessoas desinenrnadas sc coin-
iniiliiiiatn realmente comnosco, não
dão mais provas?

Sc mis fossemos citados comi.
«testemunhas e miforrogados, não
¦poilcximos fazer liniilD nielhoi
que ò i.nsprio ü. il'. Porque, nois,
lia tão poucas otllrns nersonalida-
des capazes <dc isii approxihiâr ape
nas da claridade que : mostrou I
XVmiui- tanta ineolicreiicia, con-¦ - 51,

Foi Ijulgada iproccdente rá lappre-
henião de 11 eliapéos-de palha de
Panamá, •séffectuada «ni /outubro
passado «entre os armazéns J7 e 18
do Cáes do . Porto, pelo official
aduaneiro João Baptista Lisboa,
auxiliado pelo marinheiro João Al-
ves BarccIIos.
..— Os -eseriptitrafios-AffotiBoTa-

'ria e Monteiro de Barros. foram de-1
signados-para «classificarem -e ava-"-
liarem iS grozas de «botSes de «ma-
dreperola, apprehendidas pelo offi-
ciai aduaneiro Alfredo .Oliveira
«Freitas,-em 24 do mez-passado,-en*
trc os armazéns 15 e 16 do Oáes

.do Porto e 25 dúzias 'de "pares de
meias d_ç seda, apprehendidas pelo'
official 

"iGarlos. 
José"Vreira, "em 35

do mesmo mez, entre os armazéns
117 -c 18 do Cáes do Porto, tambem.

Foram convidados pela a* se*
«-~3o a satisfazerem to ipaganrentd;
de taxas de«anályses'do anno-pas-
lado, as seguintes firmas: Alberto
.Gomes & C, G. Affonso & C, Aze-
vedo Andrade ¦¦'& C, 'Bomingoi
Joaquim da Silva, Teixeira :_orges

(&. C„ V. Wernccli c a Conipanhia
Cervejaria Brahma.

Foram deferidas os seguintes'
requerimentos de direitos :pagos a
maior: 'The Britiéh :Bank of .South
America Ltd., 45$oo7; Arllitir
Chaves "& .C.,i54*i27<>- Companhia,
Manufactora (Progresso, de ' Ita.iu-'
liá, s;$oSo; José Constante '& C.,i
i_3$S45; Salim iFréres fi- l'.asto-r
riano, 7J$6o3, -c Sebastião Campos
& C., I50$570.

¦— O eonimatidante do 'vapor in*
glez Dcscado, entrado «em setem-'
bro ultimo, foi condemnado-a pa-;
gar os direitos em dobro das mer-
cadorias que -'deviam conter os'vo-;
lumes que deixou de descarregar,:
sendo -designados os cseriptttmrios
«Affonso Farra c Monteiro.de !Bar*
ros, para procederem á respectiva
avaliação.

Na sede .do Grande Oriente do
Brasil, realizou-se «a .quarta-feira,
S. a sessão solcnne -da Associação
Mantenedora do Asylo Maçonico,
em -homenagem ao 13° annivcrsa-
rio do passumento'.do.general Hen-
rique Valladares, -patrono do Asylo
Maçonico.

Abriu a sessão o sr. JoaquimDuarte Estrella, convidando o dr.
Sa Antunes a assumir a presiden-cia. Serviram de secretários «o ca-
pitão Mattos Silva e o.sr. Verissi-
mo dc 'Andrade. .-

,A presidência expõe a elevada
missão do Asylo Maçonico, qtte já
possue tun edificio onde recolherá
os niaçons inválidos, havendo umasecção para os orphãos, filhos de«:_i.,..ons, e que, ao lado da Associa-
Ç.10, do Hospital Maçonico e tan-
ias escol-as espalhadas 110 Brasil,¦creadas. pelas lojas maçouicas, re-
spondem 'eloqüentemente qual a'missão da maçonaria neste século,
além da -elevada -missão dc ffràte-
nizar os homens «Ue' todas as cren-
ças.

Falaram os srs. illiguei 'Pappa-
terra, professor Angeli Torteróli,
tenente Palmeri, Alvcrdc .C.trvalho,:
Moiiiinho, «tenente Pinto Moreira,'
1-rcibis Magalhães, 'Mtiiiüé) Antônio
dc Scnna, Moutinho, SEóreira dos
Santos, dr. Souto Maior, «.dr. 'Pc-
dro da Costa, -Kodrigucs, -dr. «Pc-
dro Vieira, -dr. "Ferreira 

Caldas,
major Gomes \c os representantes
das lojas: Visconde do Kio .llran-
co, Fmtcllanza Italiana,' lmparcia-"
lidade e Caridade, '1-uiz ,'de -Cu-
mües, Commcrcio, Henrique rValla-
dares, Uedcmpção e do : Conselho
Geral da Ordem.

¦***»»<l I) ll»l

. I. &•¦ «.)

: íâfragarileeanlisêpticaejpumaiS»
Sabonete âe fieutBP

-limpa e refresca a pelle e, em curto tempo^
torna-asuave ¦«' ter» como a de «roa creangt,

T)e 1 o-ri. i ,, •
Em egual norlad» —-anno. oã»s»do . .-,. . a-6t7a4?9-4
— ÍIouvc a segumte nl*ew**o na

pauta .«Ia semana ue ia a 18 ao teor-
-rente:

lAmtardcnte .
Aforai. -. . .

1 
-FeüSo. ,. , .'X-eito. . . .;,
Velas de sebo;

| Jlanganez. 

fregos correntes do msr
cado úo fli. de Janeiro

MEfí€IO
íHio, 13 tle novembro dc 1916.

ASSEafULÉ.*-. . COSVOCTI DAS'Companhia -de "Seguros _ra,-' dia¦toj .as -i horas.
Coinpinhia Grande Mániifacturi de'liiuuos «Veado, dia 28 .ás.-lioras.

iiisãr. e inapropnaçao
Iini todo caso, eu tesperava . a

principio por confusão no espiíito
daquclles que devem me cumpri
lionder, f» mesmo, tão bem como
110 iricu, para «o que s: manifeste
u mim.

Se uma infèliigcnciii cessou d?
unia inaheira 'coiiij.lcla c «prólongíi*
ila, de se manifestar, cu conto com
tiifficiíli.ladcs ainda, maiores, pelo
auenos por algum tempo, otuuulo
cila recomeçar a se manifestar.

l'.u cipeiu vêr essas influencias
c (':¦.-«-¦ embaraço muito 111 ais palcn-
ites, sc essa infelligciicia, -'ent .vc-s
ile enraiar sc manifestai- unia vc?.
de mais por 

'meio du seu «próprio
organismo, do quiil ella leve oha-
lillo dc sc servir durante annos,'¦•isse 

re'duz|'da a empresar uin ou-
tro organismo.

lím semelhante caso, cu cspcr«i
'cncoiititir nas manifestações, .pri--incir.. t ;=:i falta dc "controle" inhi-
iiitofio. essa inapropriação onirica
que caracteriza, cm meu unindo
pliysico, Iodas as mnüiCesta.çõcs de
anua consciência nuc, tcinporaiia
mente, cessou dc sc tnanifetitái
nelle, e que recomeça uma. vez dc
mais a sc revelar naijiiillo tlúc cha-

.1110 o eslado de vigília.
Ksse*'estudo será variável segun-

do os casos particulares, assim co*
«110 cu o constato na vida ordiua*
rja. — seja que o despertar sc pro-
iluz depois do somno ordinário, on
depois dc 11111:1 como «prolongado
011 depois da aneslhcsia ; mas a
incolibi-eiicia das manifestações] dc-
vc scr tanto mais pronunciada;
quanto a consciência ensaia -vnllai

;<io citado de vigilia, com relação a
'mini, dc unia maneira desncostii*
Imiidii;

Parece muito pouco provável
oue tinia tal consciência possa p-
unais recuperar completamente cn,
làlieii unindo, por meio do uni ontri.
iõrganiso, n sua plenitude de ou
itfora 111.

(ii .V(7«j ii* deve confundir],
''minei Piper com ac centenas de
indi: iduos tine, com o fim de ad-
ituirir notoriedade dão. nos (irupos
espiritas, cainniinitnicaçõcs csen-

-pias cm perfeita estado ile yiyilia
Coin esses indivíduos c inteira-

emente impossirel óbtereni-sc pra-
::«j «>'.: identidade porque elles sa
transm-iltem <os seus próprios Peii

fstiiiWHtos, não 5C10 mcdiujts. -KüUi
«do íraductòr).

«Eu não esnero constatar fenão
¦ttm despertar incompleto nesse ou-
«tro organismo.

Pôr 'coiHe.itiencia, deve-se su;«
jpor que, mesmo o melhor dos

ícúminímicanfcs" que sc m.iniics-
¦ Iam pela sra. Piptr em. «transi-,
está parcialmente adormecido.

IÍ' i.-so, diz o dr. Hodgron. o
íprimtiro ponto que cu quero nòr

«.-ni relevo." — OSCAU i.'Ai;c.on--
'.i;ki .

~S-tP»"

CARVÃO ÍACIONAL
Recebemos «tuna pequena amos-

Ira de carvão nacional «procedente
dus jazidas do 'Rio Bonito.

As grandes jazidas "devem scr
exploradas brevemente, assim -que
esteja terminada a construcção da
estrada de rodagem mandada ¦¦ con-
strnir .pela empresa exploradora c
que deverá trazer o -carvão até «á
listrada de Perro .'S. Paúlo-Rio
ünmde e Soioc.Tbaiia Ralhvay C°.

Segundo nos informou o sr.
Paulo Ribeiro, que nos trouxe a
amostra dc carvão, deverá ,dentro
em breve ser arrendada unia das
jazidas a um syiidicato americano
aqui -esperado _ no corrente -mez,
pela importância «dc ,1.50o contos.

As ¦experiências feitas com o
carvão dcv.iiirunia«prcsàãode 7.500
a S.000 calorias.

ms*, mm

cojíeonnExofAs
AN.VUKCIAOAS

- listrada de Perto Central .do Jinsil,
para o fomc-imcnto tle Üiuns. para-
fusos ia pontas 1'ariz, dia 13, ao meio-
-dia.

Estrada dc 'Perro 'Central 
do 

"Drasil,

p.\ra o .fornecimento dc i.iaieriacs ile
coiisirucoão -e -artigos semelhantes, dia
14.'ao.meio-dia.
-Rcpiitlção dc Águas c Obras Pu-

blicas, nara o foriieciuicntn de mate.
riaes, objectos dc escriptorio expedi-
ente, forrawns e artigos diversos, dia'
14. ao meio.dia.

Directoria Ccr.il dos Correios, para
o serviço ide conducção dc malas c
collocta da corrcspoudcucia nesta ca-'
uil_, dia .1 (i, ás •) horas.

Estrada dc Perro Central do Drasil,
para o KrnccünciHo de «materiacs dc
illiiniinacio, clectricidade e .automo.
veis -dia \6,«ao meio-dia.

«listrada «de Perro- Central 
'do Urasil,

para o fornecimctito de carbureto de
cálcio, dia -itj. ao meio-dia

Directoria Geral doa Correio*, para
a vcuda :'do 5.728 k.joo .-.lc ciiunlio,,
dia ,20, ás 3 ioras.'Directoria 

Ceral dos Gorreio3, para
a acquisição dc so.ouo 'malas para
correspondência, dia 20. as 3 lioras.

Cullegi.) Militar de Barhnccua pa-
rá1. o -fornecimento de «emeros -alimeti-
t^Ios ^arÜRos ;para limoe.a ilíamina-
ção' ferragens, ¦ etc., .dia ae, -á i hora.

Estradi dc Perro Central do Brasil.'
oara o forneshnento dc ferro Ouza |dia 22. ao -meio-dia.

Estrada do Perro Central dò P-ra-
sil, «para o fornecimento de tíiras fal*
uuejailas de -madeira de lei, dia .to,
ao meio-dia,

iJirecfria Geral -los C.rrsios, para
...-n.'.i.neu.o de ..irv-iul. d'j 30,•ás 3 horas.

rtEDfíIõES^Bl.GRRDORES •
Fallencia de José. lllttcncourt dc

Souza, dia 13,-á i hora.
Credores do «Meircllcs :c Pereira,

uía 16, á.-j 5 -lioras.
Fallencia do-P. J.' Pires, dia-ai, á
'hora.
Fallencia de José Caruso dia 20,

n 1 hora
Fallencia de I,. Soares Pilgueiras,

..ia 23, «ú -i i|s .hora.

CAMBIO
Montem, esle'mercado abiiu índeci-:'so, com .Banco do ilírásil sacando a.

tu.lllj. tt. ;c os restantes .3 -I3i|i5d.'
O «napcl ..particular encontrava col-

.locação'«a ia.|'j2d
Duiiriltc o dia. o mercada (ornou-se

icstaveli fpasáaivclo alçun3 «bancos (es-
ítrauxeirar. a fornecei cambia., a'I2.ll.l--d. *

-As letras de cobertura eram .odiuii-
¦ ridas a rj 5I32 c 12.il1f.il ;

O 
"Banco -do .'Brasil conservou, 'nara

«os vales ouro .1 taxa dc 11 i.íliii.l.
¦ Os'negocies do «dia foram irregulares!

fechando o mercado teu. calma, com,
saques a 12 1I16 o -1231.12 d. e «eólio-

1 cação .oara o .j/apcl particular a
i2sl.l2-d;

Foram afíixadas lias -tribcllas dos
bancos :•A go dias:
I.ondies. ...
Hamburgo . ,
Paris. . . . .

A' vista :
Londres . . .
Paris. . . .
Hamburgo , .
Itália. ...
PortURal. . .
Noya Vork ,M-v-,*evidío >.
Hcsivanhi . .'Iiuenos Aires
SÜSS-I. -.'..;
Vales do caie
Vak-a ouro. .

Desde 1°: 3Sj.6;9 .saccas.
Media: 38.56; saccas.
baldas: — ¦— 1

'Existência i'.a.S86.160 sacca». '¦Preço^ por 10 lkilos:.s$6oo.
Posição -.do mercado: cialmo.

ASSUCAR '
¦Ivntradas cm uòi 3,783 saccos,Ileidc i»:;79.'254 ditos,
saídas cm io: 3,633 • ;
l>e>de .1 . 36.76; ditos.
Existência .Cm 11,«de:tarde: 287.musaccas.
Posição do mercado:acalmo.

.COTAÇÕESBranco crystal.
Çrj's«_l.:ainareIlo.Mascavo. . . ..
Branco, 3a .sorte
Mascavo. . . .

$580 a $600
Uva a $520
$3811 a $400
$380 o'$590
$170 a $500

ALGODÃO
Entradas em :io: 11553 fardos.
.Desde :i . 5.i3«: ditos.
Saldas em io:- 416 fardos.
Desde 1»: 2.603 ditos.
Existência cm 11, dc tarde(fardos.
Posição do mercado

5.356
calmo.

Sertões, . . .
Primeiras sortes

COTAÇÕES
2/$000 a 20$000
25?000.ft 2/$000

noiis..
ITontcm, a Bolsa 'fuuccionoii 

activa,
porem, sem desenvolvimento ,de neiio*cios realizados.

As apólices «eraes, aa 
'.1'opul.ires, 

nsaeci.es do Banco do Brasií c as daKçiic Mineira, ficaram firmes; ,as dasMinas b, .Jeronymo, as das Docas dal.aliia, as das -toterias, as .-apólices dc-. de lv. de 1-crro, asidas O. do Por-tn c as Mineiras, susteritadas: ros Mu*nicipaes eas acções das Terras, mau-tida» e as.apollccs do C. do Tliesou-ro, fracas.
., „ VrvKDAS

Apólices:
Çer.ics do i:ooo$, «i, 1Ditas idein, to, 10. 3...«_-:' de E. «de Ferro 50,Duas idein, í, n, , ,Ditas idem, 16,

ARROZ NACIONAt
-Bulhado. . .' ,, .
Especial. . . , .
Dito suoerlor , .
¦'Dito bom. . .. .
Dito do norte,

branco. . . . .
Dito regular. . .
Dito idem, do

^¦'W^i-S0. terra.*/-___•—*.í. JSito branco, .idem.
Dito «da terra.mix*

to. >. . . .. .
MADEIKA

Americana, pé. . .
Rnslna. dnzia. , .

ISeonoc, idozia
;Si-co, «branco, o pé
Dita, -vermelha ."-..

Pinho do Paraná
Ia qualidade . . ¦

¦2* «qualidade -. • .
Tahoa. . . . . .

OLEO
«Do «linhaça. lata. .
.Dito, barril. , ..-,'.

PHOSPHOROS
Olho.
Brilhante. ....
-Pinheiro ,
Ypiransa, , , -,- .
Frade. .....
Mimosa .. . ... .
Raio X. . . , .
Brasil. .....

Ue cira:
•Olho.

Kllog.m'$»0

$200
1$000
Tjn.

70J000

41.

38*^00 1

6d|ooo
5ó»«)oo
45$ooo
41I700

':35|oo«i a
355000 a

4i*7«o
3-f;

Norte -rojado', - 
AHROZ ESTUANGEIRO

700

31$600 o .36*70»

$600
$520
$400
ÍSIO,

:$50O

Agulha, do 1». . íiícoo-a'. pi$«3oo'Dito de «.a*. .... 'NSd ba
InKlez. ..... J5$ooo a 36$?oo
ASSUCAR

Branco crystal . $-8o a
Crystal, amarello -Siooa
Mascavo .. . . $3801.

•Branco. 3' sorte. -$í8o a
Somenos. . '. ... Nio ha
Mascavinlic $470 a

ÁGUAS IMINKRAIÍS
Nacionaci :

Caxambu" (48 gís.) íBSoOO a 28$ooo-
Lambary (48 -gís.) «23'iooo a 23$o-io
Cambuqnira (48 gr), 23$ooo'a 

'23to«>o
S. Lourenço (48-.garrafas1).¦ . . :23$ooo-_ -.35000:
Salutaris (48 gfs.) -a3$ooo^» «a4$oo»'

listranseirol «
Vichy (50 'garfs.) í8$oooo s3$ooo
Pcrricr (50 garfs) >s'6íoòo a s6|«io.
Dita (loo.garrafas) 705000 a ?o$ooo:
i&elters (_i jgars.) Nominal

|*. Sílgadas (48 _.-_.
garrafas). ... t..6$ooo a . 56$ooo

C. «Moura (48g.) 48^000 a 4Ü$ooo
AGUARDKNTR

IPáraty
Angm, . .
Campos, ,
Bahia. . ,
Maceió. , ,
Aracaju'. .

ÁLCOOL
30 pràos. ,
3S ¦.'e«"'"'S. .
40-ALPAFA
Kà.  .
-.straiiueirà,

AZlíÍTli¦Pcnalvo, 
lata

Port, latii ¦ de
litros. , .; , . .

Portuguez, lata. .
Francez, lata.de iú

litros ......
Prauccz, .'-lata,1 . ,

iCs$ooo a t;o$ooo
155Í000-.1 'ifioíooo
I45fooo a I5o?ooo
i4s$ooo a 150Í000
145SÒ00 a-i5o$ooo
i.|5$ooo a iso$ooo

480 litros ,

24o$ooo a 2jo$ooo
25o$ooo-n _.6o$ooo
260J000 a 2705000

líilo

16

'¦$..00 
a

?3ooa

3S000 3

$J30.
$3J0

3$ooo

3 4 .1.

13 il. a 123I33
$745

$ri£ a S734

11 j|j n 11 20I32
S72IÍ a $73.

S. da Baixada, í, 4', a. . .•C. do Tliesouro dc 200S. j.í
19, 

Ditas de soo?, 3,Ditas «idem, ., 2, i
Ditas ideni. i5. ú 20. 5„. u,''• '? U'0 (4"l") 20, S.l,.aBancos:
Co-mm-crcio, 7, a. , , ,líras!!, i, n. . . , * 

'
Coml:anlKas: 

'""¦'.'
Docas da Bahia, loo.a . . .Minas S. Jeronymo, .100, 300,¦ ioo, uno, ¦<-¦, , (Kèdç Sul Mineira,-100,'a*. '.
tecidos Confiança, .10, a. .I-ctropolitana, 35, u. ,"A Noite", :i. 10, a. . 

'. '.
Debilitara:

IS; 7(osalia, i,,i'S. Helena, too, a, . ,
America iPabril, 50, a. .
Mercado Municipal .15, a .

S20$000
835$ooo
805$00o
So7$ooo
8oS$ooo
8oo?ooo

7"0$O0O
7/0$ooo'802$000

So;$ooo
SoJsoo^

•iCÒÍooo
I*0Íí$O00

22$000
"28$500
33$000.

Mãíoool
I7o$ooo
'190Í5000,

I2S$000
I95$or,o
IJ.ÍÍSOOO
.soo.j.ooa

2S$50O.«0 .30Í008
ií.500 a 3J000

29$oo«> a '3z|ooo
3$ooo a 3$300'Por 100 kilo»

COMPRAMOS:
¦OftBA 1H3 AIIHr.ff.V
51KTAES VEíiHOS
ClfhVA, ÉS o SÊUO

AI.PfSTA
Nacional. . ,: . , sS$ooo a 60*000
Estrangeira. ,1 , , ouSooo a 6->$ooo

ALGODÃO
Sertões .,.',, *;7$ooo a 2Q$ooo
Primeira 6orto . . 25S000 a S7$ooo.

BREU
Claro (2S0 üteis). 4S$ooo a '48$ooo
Escuro, idein,j , 'Nominal «

ItATATAS
Kacion.il, .por kilo $3-1- a $440

BOt-UACUA;
Mángábêiraj : con*

forme a qunlida*
dc, por 15 ks... 'Nominal
BACAUIAO

Pcixiliin. . . , , 63$ooo a C«j$noo
Gaspe. ..,'., —. ¦
NorucR..  —-*
Escossia .... «ijõ5ooo a '98S000

ItA.N/rA
Banha de r.irto

-Alcvrc, lata ide 2
UHos. , . , ...

Dita, idem, lata
*2u kilos. 

'. 
, ,,

Dita da Laguna,
lata iRraudc. , .

Dita de -Jtajahy,
lata de 2 t-ks, .

Dita idem,- ¦ laia•grande
«Dita .dc -Jliuas,

laia dc 3 .ks.. .
Dita,, -'idem, .lata

.ííranclc. , .....
(JARNH SECCA
Rio d,i Prata :

Patos e mantas * .
.Míiiitas. . , , »

Rio tirando :
Puras mantas. . •
Mantas. . . . .

Matto Grosso :

n$30o a
i'3$9oo a

co*soo a •

13$»»0
i3$70o!

3$000

Ttaio
-QUEIJOS

Do.Minas. . .,
SABÃO

'Em-J7 tijolos.
Em o barras.

$420 a
I53$ooo 153:

WSO 4»5»
iSooois 1S000
tfooo.s 1(000

75*000 75$ooo
¦ 65*000 65$ooo

$330

4*400 .a
iSo.lo

.50$ooo
50S000

4OS000
49*000
408000
48JOOO
48S000
47JOOO

64S00O
6a$ooo
6i$ooo

Olcina virgem, cm
tijolos. — kilos. .

Olcina e virgem, era
em tijolos oenuc-
nos,, 3 kilos . .

Olcina e -virgem,
cm tijolos n. 1, 2
kilos

Esmci.il. cm tijolos,
4 kilos

-Especial, cm «tijolos,
3 kilos .', . , .

Especial idem, n
«i.a kilos. . ,v

Esocckil de oeso. .
Virgem de neso. .
Virgem superior. .

VINHO
Uio Grande

:JS 5$900 a 3$300l
-Kilo

. $700.3
, ..$730 a .$730

«Poi .cau*

"$730.

s$3io a 3$3io

i$7«jo a i$;6o

i$340 a

3$i°o »

.3*400 a
'i$6oo a

-Kilo
.$730 a
$540 a
:$62o«a

Pipa
I43$ooo-a I70$ooo

Collares. tinto, 11:-
perior 53ó$ooo a 560J000

Dito, inferior. . . 45o$ooo a 480S000
Virgem do 1'orto . 4«3<_ooo a'54o|«l00
Verde portuguez. . 4üo$ooo a 540$ooo
Lisboa, tinto. . Nio ha
Dito, branco, 14

grãos  48o$ooo a 5305000
Figueira, tinto. . . 700$ooo a 8o$ooo'

-Hespanhül, tinto. Nâoha
Dito branco. . . . 450S000 a 5oo$ooo
Vermouth, Ciuzano 34$ooo a 36J000
•Portuguez
Frinccz. caixa
»:SAI''Mossoro. . .
Cabo'Krio. .

VINAGRE

34$ooo a 36S000
434000 a -44$ooo

4S000 a
3$8oo a

4$5oo
4Ç300

Por pipa
...to$ooo n.35o$ooo
330J000 a 35"$ooo

Sj?;oo pò$ooo

• S7$6ooa 92$4oo

SiSfjoo '87Ç600

¦9o$ooo .o:?4oo,

<_3$Soo <io$ooo

T3?t>oo ,1 78ífooo-

6o?ooo íúíooo

Não ha
i$38o a ifjoo

•t$í8oa i$.14o
ijiSo a ij-ioo

9Í30O

saÇjoo

33$300

i6$ioo

SQ$900

25$3io

i4?roo
'35$ooo

'• .' .^^--JíWflMJFBtt'''

Uma __a_l'*H-A>3ao ao dr. .-Au*
tonio Massa

Pom/iv.o. 11 :.ÍÁ. «A.).—-A
Guarda lÕivrl -iez uma n_anif|fta*j
ção «ao dr.-Antônio Massa, ante*;
hontem, íófferticeiKlo-lhc to -seu '«e.
trato. «Foi 'ora-or™ dr. Oçtayiano
Novaes, que patenteou a lealdade
c os grandes serviços prestados
pelo dr. Massa á polieia. Este;
respondendo, disse que a sua acçao,
na • qualidade -de ifunocioi-irio ,:pu.,
blico, deveu tudo á boa vontade *.,
á niio «íor* que lhe forajn ipre-
st_da« ¦'pifo lentão presidente -do,
-Estado, sr. Castro «Pinto.

¦ !¦ IW
BANOO POPÜI.AB EM

.Bello Horizonte, -n —'(A. A.)
— Está funecionando, com exito,
o «Banco -Popular, sob a presiden-
cia do depntiílo José -Gonçalves,
havendo «rande ijwrocura das suas
acções. _,__.__.
Gottas -Virtuosas %%££¦
ICuram hemori-oides, unalcs do utero,
ovarios. urinas c o própria Cystite.

mmym-mmmmt
GYMNAíHO ASIGIiO-BRA- i

¦SILETRO ri
Eutrcgft .(Ia baiidoiva ao 'ba» 

j
talluio do aliininos

¦Realiza-se «'hoje, ás 2 horas da
tarde, .a solennidadc da entrega da'
bandeira -ao batalhão de -alumnos
do Gymnasio Anglo-Brasilciro.

•Por essa «oceasião, será inaugu-
rada uma linha de tiro. .

Caso-chova, o acto ficar! -trans-
ferido.

-n» m 1 -1 ' ¦ |

BIBLIOTHECA
— DO —

ICorreio

r$..io a
virCG a
.\$.'2Q a
4S470 a

sa7.-1-.-1
i?8vo a
SS.in a
$73f- a

$750
:>6o3

-$9(«3
4S300
•iSsas

S8g8
iS8go
$831
S7.1-*

.-$263

UM lturaíOS AMSES
V11111 tentativa dc assassinato

110 .quartel tios boiiiliui.os'Buenos Aires, «11 (A. A.) —
Xo iiuarlcl dc .Bombeiros, deu-se
unia tentativa dc nssassjnio".

O cabo .Nicasio ilerlo, Mcnno
cliòg.ídó 11111 pouco laido, cVligeirá-
mente citibriae.ido, ao iiuartci, íoi
preso, por ordem supciior, pelo
sargento .hiliano l.orca.

Pela nianlifi, quando foi dado o
toque de livre-saida, o cabo Mcrlo
pretendeu abandonar d qum-tel,
sendo .porem impedido de o fazei
pelo sargento I.orea."limão, «Jler-
lo apoderou-sc de uma carabina
Mauser e mirando as costas de
I.orea, fez foiro, porém nesse mo-
menlo saia do escriptorio, através-
stuido o local onde se èilcoriti-avH'Merlo e Lorca, o boiRbeirò Os-
waldo Costa, inte recebeu o -tiro,
ficando gravemente -ferido.

Mcrlo dispúliliá-sc a fa.or fogo
novamente, quando ih'o imiicdi-
ram Lorca e outros companliçi-
ros, que o 'subjugaram, sendo ie.
vado paru a prisão do quartel.

IMiil
CAPITAL FEDEB4L

rtfiiiimo dns premiu, dn plano11. -10 roáliündii om 11 uovem-bro tio 1010.
PnKXllOS DI-: 50:0(103
21'-'M verias, liawlo18Ü1S 

Massa de Tomate-
'« da
LCónsci

A me.
lhor C

Compatii.id_ /M.-itmiactora dc
,m AHnicntic-a_,

r.fiis...
SPi!ÍS';V.

211*7 ..
s:isfi...
ITJSS...
110..;

;o;iri...
12121...

SS'.'0. .' 022S...
fiO.n...
If.lí...

2SÍS1...

:i.inu.\H
Ycii(h.!ores a ._:o$7oo o cn.iiprnfloros

a 2o$_oo, poreni sem ncnoiuus üivul-
liados.

«Caixa de Conversão
r o n to & o.

São quem melhor asrió Ipágairi".
— AVKNIDA KIO HIÍANGO, -g.

fíETKAS DO TIUiSOURO
(As icVraB papel foram cotadas ao

rebate 'ile $ por cent. ficando cnm
compradores aus «do . a*í.'i!j -pqj; cetl-
tu c "i**_!ulcduic_ ¦ dcclaradí...

MNTO, liOI*E.S & c.
Rua Marechal lTIoriaho, 174.

Coniiniss.-irios dc c.ifc, niántciga c
cereaes.

s.
9.

I,-te 1

a noo;ooo
uotoonsüoo
6.0809'Ó0
ii!(ir«05ii00
2:0005Íi(10
SíOfWSOOOÍ
I-iOi"iOSd-'0 «-olalSe
] :0n0S0OÍ)
í.-OtiOSOÒO
ItOOOgOOO

r.o 1; «oo"'.'.WSOOO
r.o súoo
r.ooí 00

iso sow
DOO-Oi.'0

OAFE'
MOV.UEN.O UO àtliRCAIJÓ

Kifos Saccas
L'Ei.tra.1as cth io ;

.v. 1*. Cícntral . . íoi .iCo
li. F. I,co|iòldina . 174.060
Gãhotiigeti  -'.1.50 4.S70

„ Total 359.966
-inharqucs ciu 10 :

Kuropa (.ooo
-I.. Unidos. . . . -.75o
CátiolaRciu ¦; . . 50 C, 800

Existência ein to, de tar.ic. .- = 1.166'U11tr.1r.1111 desde o dia i dc julhoate hontem i. 1.17.415 saccas e em*
uarcaram cm e:,-ual periodo 9S5.3SJditas.

Ainda honlcin ete íncrc.ido aliriu
calmo, sem desenvolvimento dc pro-cura c .ilauns lotes expostos á venda,
tend.) sido cffcctiiailas de «manhã
tranrçceões de 3.500 .icoa?, ao preçoUc -í-p.ioo, íi arroba, pelo typo 7,•A' tarde, foram realiza-los negócios
de circa de 5001 saccas, na inesnía ha-
fn da abertura, fechando o uiercido
cni calma.

liontem, n Bolsa de Nova York
abriu com _• a 3 pontos de baixa.

rasaram por Juiidialiy¦cas. .
Xão. houve entradas,
ti

OFFEIIT.-S
Kfifd.

¦ 4110 sac-

9S7011
..S-.OH
f;*?ioit
¦-$-00

rinaos «commv_ie,ini nue
de café são ;,s sesiiintcsi

Typos

.1.

iuroNSTisi^ecÃO da ma-
'llii/ 1)13 líiUtAISOEOIjlfl
Bello Horizonte, u — (A. A.1

~- Km Faraisopòlis eslão tratando
de reconstruir a egreja matriz,

¦que í:.'.á 11111 dos mais bcllos tem-

KM ÚETjfeM

Coiisliitieciio Oo "stuiul" ile
um tiro

Gelem, 11 (A. A.) — Por ini-
teiativ.i do major Alberto -eixclr."..
tConiumiidantc do 47" do caçadores,
i«3lá cm aotiva cotiBtruccãp -o
'"stand" do tiro denominado 47 ,
jtios arrabaldes desta er.i.ital, '.para
Wxcreicios daquelle batalhão e dos
tyòlftiitnrios d,; .tii.iiiohr.is a elle in-
[jtorpovados, -devendo a sua inaug 1-
iníão rcalizar-M brevement*!..

P.P.KMIOS O10 200:000
5*.2«'. 5071 '¦lUSi 13059 257J1

70r« I053S 1GS*0 2f«0r.t -1S3I1
-3C2H 32'in-i 2lG".0 SG5-Í0 'I3..9
2.".ir.0 PJÍS2 2i',|fi0 2SSM i:.r,í',7

51.0 is:;;:i num 2C_«4í- aic.
Hlli. 1211 1S/.--1 22512 1Í603
2.Í0ÍIII ,.«D7'.1I líIflOS 53RS /.SOI)
72i'«0 220."«;i I7SSS 1S0S1 2SJ-Í!)

72 1GI.Í1 11313 IloO. S**_G.
r.7.r.:! 1:177! l'G16 29l« 21664
071 20292 21309 «ÍIGÓ 1SSC2

.23 60
ÀPPnoXIMAÇÕES

2Í«:>01 u 2i'.v':l  -.»**nno
18017 o 1SIU9 200*000
IÍG17 o 14019 1005000

'ilV-EiNAS
2.901 a 25B00 sr.*ono
TS9H n 1S030 (iü:.l00
1-lOU ;t l-SGJO tlOcOdO

CiíKnÈNA-S
2',(101 a 25001) HOJOC.
1'í.iOt a 19000 20-00(1
i i00 L a. Ii70ü . .. ír.áilOO

Todos ns numero-; terminados
em 92 lôm 2"S<iOo

Tortos ps nnmcr.is lerminndos
otn 2 tem 10S psceptuantloise os
térmíriattos em 92.

(.« fiscal dòígoverno, Manoel Cos-
me Pinto.

ü direcfor-nssistcnte, dr. Anlo-
uio Olyntlio dos Santos Pires, vice-
preside..ie.

U directpr-presidcnlc, Alberto
Saraiva <ia Fonseca.

O escrivão, Firinino dc Canina-
l ria.

..

Tor 13 hilos

ro$7o«i
1O$400
10$ ioo
9$8oo
9*Soo
9$*309
S$(J00

Tini io :
SAXTOÜ

10.663 íacr:

APòVrcs
'fícroes fie 1:000?,
O, ilo Vorto. . ,
C. úc 

"K. 
v!c Perro

Ç. do 'Jlhcsoiirn .
S. da M-nixada, ,
Provisórias. .. . .
Itiülciarias ....
•i';.'"<io kío Cf "|")'¦'. 

do Kio. •¦dc .soo?,
non:

Tlit;, de af. Ccracs
Ditas do K. Santo
llunicip. <le i-juC.
.Ditas -iioai. . . .
Ditas dc igi.|,port.
Ditas, nom. . . .
Oito -dò 1004 , .
Ditas de loi.r.port.
Ditas de Ueliofio.

rizonte. ....
ü cincos;

Conuucrciül . . .
Urasil
f.nvoura. ....
t'oa.m.f cio. . . .
Nacional
Mercantil ....

C. (t* Seguros:
Urasil
ftlíncrya
Carãniin
Inte[í-"Ídiidc. . - .

i-Í.TíraJiiA' -íV vJlèrxú
•AI. í.. Jcronyuici ,
Xoroi:_tc. ....
(Iqya?.
Rèdc Mineira. . .
Xorte úo UraMi. .

C, r/c Vi.nV/i.!':
r.rasil Industrial .,
1'. Industrial . ,
i*. 1'eiix. ....
AUiança
On.covado, . , ,
i'etropoiit.111.1. . .
S. P. dc Alcântara
Cvino.a. . . . .
America -'abril. .
Mngúcjisc . . . .
CoC. -Industrial. .
Cometa', . .* . ,
Tüticá ......
lmli do Wilença- .

C, /.'.';vr.-.i.f:
l")oca.-i da Jíaliia. .
H. de Santos, nom.
Djtfls ao r>ort. . .
U.oterias. . . .,
T . e Çariittírgens'.
/Centros Riiftoris. .
M*ellr. dr» \tarãnl)i.ó
T. e Co'o.iÍ:-.aç;.o .
Mere. _.hinici*)al .
Melh.. 11.1 Urasil. .
Ccrv.jarta Unhaia.

J)çbeniiires'.
Docas de ^Santos .
America Fabril . .
líras1! í..«.!*s.ri... .
T*ccÍdos Cariocai .
iNierc. llúhiciçál .
JYotr. Inòttstriãl .
Ar.urctica Paulista
Tecidos AUiança .
S. 1'. ,de Alcântara
Ií. H S. Pau!'.. .
Tecidos MaRécts.-,
llom lV.stor. . . .
lud. Mineira.. . .
Cotif, Induslrial ,
Corcovadu. . . .
Cerveiariit lírtiúnta.
TocHos Tijuca. .
Nav. Costctm. .
Tecidos líotatcfeo.

.í.uz Ptearica. . *
iNf, Muminensc. .

Mj. dc Sapopemba
I. Canipista. . .

Comp.
Sjoíooo 8-0S000
ÜIO^OOÜ 'ííoãSooo
SioSoeu So5$ooo
íío4$ooo WoJÇooo
KoS$ooo -S(jo$ooo
fít5$oon ÍÍ05S000
ynoSooo
St$oot> 8o?joo

vtsGSoou
y*.5Sooo
69?; $000
IQ3Í000

-I(,,f$O0O

Sr [(?ooo

.!Ofi$000
I()Ò-íOfJO
...loSoon .31.59000*l'i'7$òpo —
KjoSnno —
iíl?$50o i37$oop

150Í300 ijg$joo

lfi.|$O00
^oSÇooo
•I-(0$000
I68ÍOOO
I7j$000
eosjooo

7-!_>^O0-*
Ji_r$üuu

."tpSQOfii
_)O$00O

_rS^;oo

2SS500
-..4Í'!00

1 1^.300

35$ooo

3^o$ouo
58$ooo

.1SÍ000
1'0?UOO

,i.í$ooo
1^000

100S000
T^O^nlOO

OoÇüOO

_;nu$ooo
_;or-$oon
i.7.-;$0-í)

So$Poo

if-o$oo.i
.Í00$00-

a..?..-, 00
-tSufoúO

íiíSooti
-•--$•100

7$.íoo

.)S$ooo
i55?ooo
]-íò$floo

.300 $000
C5S000

I-Í5ÃJ.X.0
I2fi$O0O
iooSooc
34o$ooo

22$..00
41i.1i.noo
^íjoSonii

\2%2^Q
S8Si*o_
-'.•$00*.

\í47$oio
7$ooo

6ÕS000
qo?eoo
l.|o:$-00

soGfooo
.iyíÍ$ooo

ir)oSr)_ii
198$000

-OO$Ò0O —
il92$000

i:oo$oo,o lytíooo
2imSoi.o —
SnSooo —
tãóSoòo 1JO?OO0
iíj.*Sooo inò$ooo

íSsfiooo
iS«..ooo

IQOjoOO
—* 2..n$i.ao

i3.i$ooo

53$ooo
i}ío$ooo
*;o?.--oü

-Or-í-ono
i'no$noo
]í>5$o.o

S. 1'aulo, -.tinas c
Kio. . .. ., . ,
CARNJi .DIj «PORCO

Do Paraná --éJjSaii.
ta Catliarina ....

Dita .'do U. CClítuidc
ciiuiSKitcr

i$óSo a

i$_5o a

i$ooo.a
•Sooo.a

•i?"'o..

i$3So!

ÍS300
Çoóo

1'ova. . , «, .,.,
CãHierlr.ll. .., . ;' .
Ilandeira Sueca ¦.
Uc:;. -. , ,. . .
Alpha-. . ., . . .
Pyraníiile. .. .. ..
White •'& ifirothcra

•-CHAMPACNii
t'*r.;ncc2a. . , .
rorniíiicz.i, . ,

COUK03

Sola "'IVicl.-is" , ..
S oila ¦M.f.iiciia,

commirn". . ;".:,
Sola :í!S; -Paulo",

cnmmuiu. .'. . .
Santa Catiiariua,

de 1'
Segunda c «baixa .
Carreiro (o meia)
'Amiindas, inferior

• até (cada «um).
Alanada «lc Cam-

pos (cada um) ,
CUA"

Wrdc
Preto  . .

-ACAO

üaiiia ... . . -,-
P.ir.i. . . ... . ,
Pcrnar.iinico . , ,

cr.iioi.AS

líio T.nnde. , . ,-
I1IUVII.IIAS

Kacioi.avs . ...
Ditas cs.K.nKc

'.Porüarrioa 
:

I Jl^UOtí —• 1:'Não 
I lia

._;*!$ooo'
—• 'euÇooa'

-_Í0$Ü00 ¦—•
2;*lfoo[i ¦ —*> ;
ü3^_fü'> ¦¦—• :|

iVar -cabea ;
içòíooo r, ..ici$oool
iJ5?ooo.a 133J000

-Branco. ....
Tinto. . . ,

Vl'r.AS
Grandes, <!e S e 16,

•caixa -de -35 pa-
cotes. ...... . M$70o a i4?;oo

Pt*quenai, <le s -e C*
caixa ««dc .5 «pa-
cotes . ... . 9$soo a

Eraitata «dc n cai-
xa de 20 pacotes -aa$3oo a

Locon-hiras do'6.
1 c. dc 30 pacotes, sa$,tao a

Carro, caixa de 30
pacotes iG$ioo a

Carro "Brasileira,
'caixa dc 30 .pa-
cotes.  sojQoo.a

Domesticas caixa de
25 pacotes . . . s5$soo a

I,jcoinotoras ".Bra-
sileiras, de 0, c.
de .0 pacotes . , -t$,"oo a

Condor, c. .de 35
-pacotes. ... . 35$ooo a

Brasileira, caixa 'dc
25 oacotos . . . . 35$ooo a .355°°°

Brasileira cm lata,
13 .latas. . . . 37$oooíi ^7$«io0

Paulista, caixa dc
as pacotes . . . -24i300.il ..-.j|2-.o

Vpiranga, idem, . -28S5oo.a 28S500
Colombo, idem. .. 27$oon ;i 275000
Colombo 2 idein. . 33?700.a 23$7c->

D1V.KRSOS
Agna-raü, «por kilo -i$400 •—-
Ameudoim -em cas-

ca, por Ikilo .. . ,iS$ooo a 4Ò$ooo
Alcatrão,- por . kilo . .i$20o —
CVnífica, tfpor -ioo
Idios

Fubá «de milho, ioo
.kilos. . . .... .

Varcllo dc trifío,
:por 100 .kílos,*..

tlazolina, "*,]ior caixa
(lonebra, ipor caixa
Kerozene, l)or caixa
Pimenta da índia,
kilo

-.inciias tio Rio
Gr.iiii(c,--:.uma. .

I-adrilhos. por mi-
lliciro. .... .

Jlatle em (olha por
kilo  $j8o n S5C0

PolviUio, -ioo kilos .)2$odo,a 5CÍ000
Passasl nor caixa . iSSooo.a iS$ooo
Presuntos,-por «libra ^Ssoo —
TcUias,'Uor .inilheiro.j3oJooo a."33o$ooo'Toucinho,-por'¦ kilo ;$90oa nÇ.oo"Tapióea -nacional,
ipor «ioo «kilos. .

ÜVenioçoã,. -por ioo
kilos.. . . . .' 3S$joo «1

Wicas 
'do 

aço, .por
ikilo. . . .., «. ¦ í?55o.a

da MaiiM
$t .íf Acliam-se á vend» os vo-j
2! liunes:

10 Marquez de FayGlIe,:
« Por Géiaiil tio Nei-vnl

10 Tamanco encarnado;
g Por Henry Murgcr

I Um casamento na
I épca do terror,
if Por Mh-cconrt

1 lí111I ,
líPor.Don Jacintlio O. Piiionli

I

to, -:e_i -pá-n-rís í_ngl<la9 -da smals'
Tiura sinceridade, interpretando,
desse «modo, ;o sentir da população
do i-iiutteipto '.de Passos.

r'S.u.,'depois de historiaria acçao
cnMBica'. necta do capitão I-vra-
mento, uaB.-jnais difíiceis e :melin-
drosas .co_im__ões, que tem des-
empenhado, terminou por .obra-
çal-o, cm nome 'do povo, que nélle
via o mesmo militar honrado c a
autoridade que era a mais legiti-
ma garantia, da ordem e da jus-
itiça. . . ,

CO copitSo Iiivi-mento, visível-
mente coromovido, -respondeu agra-
decendo áquella manifestação, ;pro-
ntinciando. um discurso,

.«;• m 2245

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

JI__MO. SR. KKlVAfcTim
a»*.* mm"

Deparando com a vossa tocai de
ünte-ho-ntein. sob o titulo e sub-
Hitulos — Ai. grandes cavaçües.
l'0 caso dos cinemas, fôclgenclat
ipara o sr. I.. Moura ganhar di-
:aheiro" — Peço j-enia para d.tr.
•vos a seguinte explicação :

Rffcctivaineníe, sr. redactor, t.-.
nho á venda, aliás ha muito te:n-
po, poltronas para theatros e c;.
nemas, das que são usadas nos es
tabeleciincntos congêneres 1103 Ps
tado9 Unidqs do Xorte, as quaci
são perfeitamente dc accordo co:u
as exigências do decreto ultima.
mente assignado'peio exuiu. srl «ir.
prefeito. Isto, porém. sr. retfacuir
não ;qucr dizer que cu snjn o uni.

co fornecedor porque qual«|iter ''«1
nossas fabricas p6dc taiíibem fabri-
car esse mobiliário e íorncccl-o
aos nossos cinemas. Com esta cx.
rdicação, sr. redactor, fica destrui-

ANTIOAIBOW-.MACH-.DO ^g^Sg^Sâ
E' .0 -melhor remédio, por via

gástrica, 
-para curar a syphilis.

É' de gosto-agradável e não tem
dieta. Vende-se em -qualquer phar-
macia.

MBLIiE. MATTOS
MANICURE

'Para senhoras e cavalheiros —
Ouitanda, -24.\mmmmM»mmm

SiALVE 12 — 11 — 916
Saúdo á boa e- meiga Adelia Lo-

pes, pela data de hoje, desejando-
lhe iniiumcras felicidades, que
tanto c merecedora.

'Da amiga grata,

S aí.»

UM 0A_O ESCABROSO !. . .
-MYSTBRIOSO FURTO NA CASA

DO CORONBL TROTÜ
DB BRITO

O aneu constituinte Raphac!
CupuIIili foi -aceusado pcl& coro-

nel Troite de Brito,«dc lhe ter fur-
tado uma medalha no valor de
3 :ooo$ooo, io que uo «entanto uão
foi apurado.

A divulgação de semelhante ía.
cto, inuiilo prejudicou o meu con-
stituinte, que já aue outorgou po-
deres para chamar á responsabili-
dade criminal o sc. Trote, bem
como para cobral-o judicialmente
da quantia que em oceasião criti-
ca pediu emprestada ao meu con-
stituinte c que .linda não pagou.

O meu constituinte c homem
honesto, exemplar clicfc de fami-
lia, o que provarei opportuuamcn-
tc. Contra Trate de Brito, irei
agir de accordo «com a lei. Volta-
rei A imprensa para esclarecer va-
rios faclos que muito depõem con-
itra Trote de Brito.

Rio 11 — 11 — 191(1.
O advogado — Dr. Luic Costa.

(.2209 J)

aiUe-mãoU'.publicação destas linha»
sou com-estima de v. ex. amigo e
obrig. (a) L, Moura.
Carta que A Rna não publicou

( =7«*.

A melhor.e a mais «lepuntcdna
preparai,'1—!! de oleo Uo,ligado de

liacnlt.au e o
Vinho do 0*-VI«ltrt « Flgodol».
O atuior do Vtntio Vlvlon é Uo
agradarei que ate as proptiaa

crianças o tomam com gosto.
MUS, HllUMmtlIM-mmW

Queiram ler a importância c
ralor da "düinulsão de Scott" no
at testado junto, que dois distincioi
inéditos assiguam. " Altcstanios
que todas ns vezes cm que empre-
gáiuos a "Jiiiiulsão de Scott" ti-
vemos oceasião de verificar seu
valor'c importância, que são muito
satisfatórios.

Dr. J. Dias i>e Mokaus
Dr. Amüiuco P. da Silva

Bahia."

FQRMIOIDA MERIXO
O unico externiinador dus for*

migas, Mcrino & .Wattvy, rua ds
Ouvidor, n. 163.

SALVE 12 — 11 —MM^
Felicito n boa fiUta Adèlia, pela

data de hoje, dcsejaiido-llie a.»
maiores venturas que iDcus possa
dar, que continue a scr boa, _ ciiri-
dosa c sincera, como até aqui.

Sua mãe que muito a estima,
¦Mauia 'M.MITINS

CS .361

1 AVISOS MARÍTIMOS
DUAS OHPHAS,
Tor Miclto Mario

tri«

c$8oo
Í8J000
SoÇooo
I2$O00

3_ot Iilla
3$ooo.a .'Sffiiot,

-2$6ooa

e$8oo a

,l5ooo n

ií?ooo a

z3$ooo a

3$ooo
'.i?S<ic-

:.3Í2io
a$8oo

io$ooo

3'd$ooo|

.'3t.$ooo
*Kilo

Ó$00O íl -I2$O0C
yjooo.a T-iÇqòo

.'KiloNão ha
Nãuha
Não hu
"Cer.lo

4?^eo a

3ó$ooo a

«ic$ooo a

«fiísoon
i?$6so a

•48$goo a
nÇí.50 a

2$3oo a síroo

i$:oo a i$Goo

,13Ò$ooo a 330$ooo

3j$ooo 3 .'40$oo«j

I PEDBQÍHEBEA fflEi ,s
g Por «Mareei .Próvost ,i

| UM EARO JUDICIÁRIO J
Por Mnrc '*Marlo 'M

I 1M0R VEUDABO. 1
H Ültpv Salvador Pariu» M

I Mo ilrreconciH I
8S "¦£*5S Por 'Cnvlos M. Ocnulos M

i SenrUão e tio na 1

_H^_________?*>**______-_______-__'___l--_---HHBBH*-_-H-?' "

s vida militar,
Por Alfi-cilo do -Viguy

% 5

15
4Ô$aoo |

. -S.SSO-I
i-EWiraiMAS

-VA. ORUH «ESPURADOS
-Inglaterra o e1--. "Denicrarn". ."Vortos ido-sul. "Amia". .
BlorliJ ndo norte, "Capivnry". ..'Vortós do «norte, "líahia". . i
íi'ortos-dn -norte, "A. Jaeeguay"
:Kio tJ:i -1'rata, "Garonna','. .
Uio dn Trata, ".Driná". ...
Tortos do -sul, "Ruy llariiosa".
INóvií York e eses- "ltciubi.uU
Torlo'3 do sul, "llinas «Geraes".
«Inglaterra, 'lAiiiazon". , . .
Portos do siil, -"iMayrink". . .
Nova York .o -eses "Jiyroir'.

•'Uio da 'Prata. '"Vasar!"

Memórias ile duas 1
jovens casadas,
Por 11. Ac Ualzne

UM CASO ESCURO,
' Por II. dc Itulznc

BRAÇA DAS MARINHAS
(ENTItE OCVIDOK E BOSAIMO)

LINILV DO NORTE
O .paquete

Pana
doSairá quarta-feira, 13

corrente, ás ia horas,
Victoria, Bahia, «Maceió,
cife, Cabedello, Natal, Ceará,
Mii-atihão, Pará, Santarém,
Óbidos, ltacoatiúra c Manáos.

para
Re

IíINUA AMERICANA

i ir _n

-I-S-ft-LHAM %0 UA MWN

llfiv A. E. W. Mansou %

POR UM ALFINETE, j
}{Poi« J. T.nlo Suiiit-Gcriuiiin?.

<t>

Sairá no dia -i do corrente,
ás 14 lioras, para Nova York,
escalando cm Bahia, Recife,
Pará p'San Juan. .

1,1X11 A DE.LAGUX.V
O paquete

MAYRINK
Sairá terça-feira, _S do .

corrente, ás 21 lioras, paia
Dois Rios, Angra dos Ucis,
Paraty, Ubatuba, Carastiala-
tuba, Villa Bella, S. Sebas-
tião, Santos, Cananéa, Igiia-
pe, Paranaguá, Sáo l'rancis-
eo, Itajahy, riorianojiolis e
Laguna.

J/1MLL BE SERG1PK
O paquete ¦

JAVARY
Sairá, quitita-ícira, _;, do

corrente, ús 16 horas, para
Cabo Frio, Victoria, Càràvel-
Ias, P. Areia, Ilhéos, Baliia,
Aracaju. Penedo. Maceió c
Recife.

AVISO — As pessoas que.!
queiram ir a bordo dos paque-
tes levar ou receber passàgèi-ros, deverão solicitar cartões]
de ingresso, na Secção du tra-

fetro i

ÍÍEIsíMS ! i íi p MULHEl, ÜE MA-MORE. _Morfolls e eses., "P.inui.V'. , . . ._• {¦} _ , _, - ,_. ¦ f-Kdriosídoiiiidtfe. "Ceará". ...:.- :•} Por Carlos M. Ocnntos tjj
Kio d.ri'rat.1, "_einerar.i". . , . -i «,«_,--¦« .._ ...«"%'Il 0 CORREIO BE LIAO |it  ... ?í

•i?500

Notniti.iC3
1?íooo íi icoÇooo'

PA1J1N1IA íIJH MANDIOCA
flJc 1'orto _\!cKrc:

.13$ioon 33$;oo
^8S4oo a -.9S-00
,12?3n_r, a 34§20(i¦ -Não ha

iS$Soci a jo?ooo

Vc-nciratia . t
Fina. , . ,
Grossa . . .

¦Do ...uíut:.;.:
Grossa. . . ,

l''Ai;INI!'A*l)i; TRKIO
(for saccos de 44 kilos, preços li-

quidos)
Moinho ínr,lcz

Iluda Nacional . . _j5ono a 22S.100
Naeio'i;.il. .... i'i$5o«> 11 ciSSoo
Urasileira i-:?«joo a ;i$joo

Moinho viüintuctfsc
Especial 2;?ooo .1 2;?3oo¦H. I.copuldo* . . - .-"1950o a _;jSuoo

. £.i$(>0o ii _'i?5üa
Crus

, . 2 2$on. a

\' APÜRF.S,. A SAIU
¦-Jraóáo c eses., "Piauhy''. . * .
ãlmaaró o eses., "Sargento- Al-

bu*iucrq*..i-'\
IPorlosnlo _:1, " Ttnssnce'.''Vortosdo su', "Itauui". . . ... .'Anr.trraçã. 

c çícs. 
''«.'aoivary". ,

J<io da.:L'ratn c eses., "Deiuerari.".
S, Hidclis e eses., "Tcixciriua",
Itccifc.tc eses-, "J-atinca". ... ,
llcrtos iílo norte. ".l'.-,iá", . , ,

•Portos do sul,'. Ifatibã"
Araeaiu'-o .c?C3., "Itaperuna". .
liordéos c çhc-í., "Oaroana". . .
.tossoró 'C eses., "Carlçs Goincs"'Kio «ila Prata, «übiajiãba". . . ,
Inslatcrra e csc=., '* L-r-iu". . -.
Uio da'Trota, "BraRanra". . , .
lVr_L.m_.uco e fises., ".T.ifíuaribe'*.
Portoa-do sul, "Itaipara". ... . .
Kccifo-ccscs., "Itagiba". ... . ,
Uio th Praia ü esc?., *íAi..a_,üi;" .

ítagunà c .eses "Anna". . . .
-líio da. 1'rata, "Hyron"
-Nova Vork c eses,, "Wari". . .
Nova 'YorI: 

e eses., ".Minas Ce-
raet*

Tnshtcrra „ rses., "Orloça". . ,
Amsterdam o c:c_., "Frisía^.. . .
IMat...*_a c e_c.., ur.;ihia". . . -
'tí"ciíe <! es.5., '*Ta\*arv"- 

O. O
Ml'i,iho Sm

P-eroIâ . .
S-.1.1H Cruz
Paulicéa. .

PI-I.IAO
Prelo

Do. Porlo Alegre . rn,.ut.iD n
iJíto iilcai chi lerra 2i"-?ooo a
Dito ídém, tio Santa

eiSjoii a

io.

ioS$oon
SS$ooo

_T,_.-onn
i^5$ooo

KEXDAS BUliliTOAS
KliÇKDEDORIA DK MINA?

Árrccá-lacáo do dia u. o:S30$-Í3C

CÃES DO PORTO
Rclaçi..- dos vaporoí _

.'.•• dn 1'orto (no trt.In.
il-_ i.ovcmhró de io-G, ;'i'

rnibarca çües que v. adiavam atracados
c.i'tre;r;ic â ComnaRnic <lu P_rt) na
.0 !;*.ras da manhã.

dia

IIMIIAKCAÇAO

I CLASSS NAÇÃO

-—I OBSERVAÇÕES

I
kli.iias.

: I¦ lUiaíaü.

IXiiciünaes
' 

NâcVoiiacs'

-;¦ U.Mas-... Nacionaes
-7 [Vitpoir Itãjiaho

r Chatas..,. Xacionava
1

8 
I

Pai. o IChata?.,..|Naciouac3

.: Divet-.
. ("lAmor*
.jDircrsá

nVarto.
.jlicc. carvão.
.IVago.
¦IICIc. .Io "Callfor.

I nian".
IVapo.

IC|e. do " Kroinboíg*

ta «Calliarina . .
Pito ninnteiga. . .
Dito do cores dlv.
Dito, hratico, cü-

trangeira. . . .
líito mulatinho. .
Dit« amendoim. .
Dito b-anco, idem
Dito vcrir.cHiüjidciu
Dito enxofre. . .
Dita, irv.uir.-iu, idem

i-'t;.\!o
1*111110 ètn corda

iHio Novo:
Í*?jiccia!
I-^-Rular•- Sul de Minas:
ScRin-.da
Pri:.._ira. ....
Terceira .....

Covano:
Especial
lícRuhir

FUMO l.",M 1:0I,1I.\¦lló Uio Grande:
in, ariarello. . . .
;". idem
Ia. commum . . ,
c . ideai

1'U.TA.
Pcra_, ca'..\a . ¦ .
Muugiis cai>.a. , .
Uva-- Rio Oratidc.

caixa 
Dita estrangeira. .
Ma cães

GORDURAS 
'

Uio da Prata, «idira
1 Ilio Grande'. . . .

Mata douro. . . .
Xarqueadas do iu-
terior

•GUTÜKINA

iSSjon a
36$7o_ a
-C3?,;oo a

Cu$ot«o a
e.l$.ino .1
30$iiOC) ¦;.
^(•SoD.. a
íSS.Ioo a
;,-?.l«.o a

r_?5oo
_._$.<. o
-i$5rio

líllbs

26(700

S3$.100
4i$;i.'j
,lO$OOü

Venda de pha.ia.ia
Vcndc-se pelo preço miilimo dc

45:00o?, tuna pharmacia 110 cen.
tro. Cartas a esta redacção,
lAiIlim- Sonre$. ((112.

"Por 'Mure 'Mario

pbbatiessa de Castro J
|.*Poi' Slcndlinl (llcuiiijiio fl

lie/Ie) ;8j_
H>6es9eQe9se9_ee6e6es9^:
||PKEÇOS AVULSOS — Tíiip
íjCniiital: Volumes *brocIia4.
;.<dos, 3$; eneaiiernndos enijlj••.íiorçnlluii, 3.1"; com enea-Si
ftilernai;HO di; .muador (es-8^tópoeinl). _füOOO. |>5
g Xo Inlurloi-: A'olumosk"!
Mbrocliatlos, SíjiSOO; enen-?{
jv-lcrnnilos çni -purcaliiin.fj.
gS$500; com eiieiidcriinç.!ioSí!
f|do nuindoi' (especial) ,1*5
if 18500. ;•
}J lustrncçõcs pura assi-p
lí^nutaras vide iiiimorosjj£
•t anteriores, Vendem-se col-w
(Wleççõüs a preços reduzidos.S?
' *** «O _;V-*<2»^-**J»-'tr«-»~'Kt*<*|--.0--|;.«-»-.»'ii|,-;(i-O-f*V'» .**-.¦§¦;••.¦•'-.:-¦•¦¦.....«_..¦;•-)ao»_«--tfzíq*--» i-»-«r*i"íji

?P?00O
cSS.loo
339300
¦t.lS.lpo
._0$t.U)0
3«i$3'"i

6-iííy. a C-Cfi-o

Por kilo
1ÍC1.0
lí^co a

líooo .1
i$.'oo a

ffíioo a

t/BSTHO BBA_IWii_RO «DE,
_m_G3«"m:i:a(1ão ire-

PUll-IOAXA
IIojo, ás ¦_ horas da tarde,

haverá uma assenibléii geral, afim
dc tratardo manifesto quo esta as-
socinção diri.çirá á Nníão.

§ PUBLICAÇÕES ESPECIAES

2$ 00 o
l?50ü

ISIOO :i
líiio a
15.0SÒ .1

325000 —
Não lia

Não ha
.. .'•í)t>o a 35$ooo*)0$ooo a 3o?ooc*

Nominal
Xon1in.1l'3" a $750

i—e » o» ¦ _

1-t.ü'j j^^ ^?ofy.j§-^J8ly^Vx1'\s ____!

I'. Si
V.
V.

ICliatr.s.
9 

Vapor
Vãpòr.

11 I .....i í iVain,:.
16

r—3 I\r3fK>r..

INaciònaea
..1 
i.lXncional
..Inglez ...

Xacional

...'Pivrrs.i-
...Diversas'.'.. 

|'KTri-ttirin-5"
...! '-lligl.land
... I Watcli'1

Des

,'li.xp.

iS—-
Mauá

Vipor ifii_lye_
Vãpur iXacionãl1 "• •

...;|C|c. de v.
ilV-KÓ.
.íCaiipt-Q^cnii

jUc:. carne
I laih.

...I Vago.

.. r'S. João da Barr_iíGnl)Otagem.
..' IVago".
.."Orita" |
,...'"M*:ia-i Geraes"

do **iv.rin'\
e. igen. t. II.

dí seu.
ila 

"II.

da ¦..a.n,a.*.ez.

da

vapores

1
..;Vago.

$700 a $;oo

Kilo
Brtiía, sem vazi-

ll-.áiiie. . • • , • 4f.")0 a
Bruta, cm latas de

u :'_ ò..25< l:;loa 43fOo a
I.oura, ...vi yazilbahic 5?ooj a
Loura, .!.: laias dc

t_* 1 :j e 25 kilo3 5$ioo a
Branca. sc:u vazi-

Uiar.ie C;«:co 3
Branca, cm latas de

:_* i!j o -.3 kilos 6$ido a
Branca, ciu latas dc

-1 Kil_. .... ;C;,r,o a
Branca, em latas dc

1 t- _ kilos. . . C$*oü a
MANTKIGA

Jlot.cstò Caloue, sor-
tidas, ....

Bréiel Frcres; hla.
Lepcltlicf. laia.
Mddêatd Galonc, lt. Não lia
L. Bnim  3$ot.o :i
lie '.Minas .... 3(0003

siIW

AVISOS
— lista repa. lição cx
ItLiOS SttSUintcs l'ar|UC-

Não lia
Não lia

COUKl'10
medirá cr.ala.-
tei :

Hoje:
ItnsstieS. ijr.rn Santos. Paraná, Ilio

Grande du Sul. IV.otas c 1'orto Ale-
ltc. recebendo inprc_ios ató ás S ho.

] ras .Ia manliã. cartas Rira o interior
; rlc ás o lia, idem com iporte «duplo

até ás o. .
; luu\ui, pnra Sanlos, Varanntnia, Kio

5$ioo I Ciraj-K, Pelotas c 1'orto AltRre, re-
I cehên-do impressos ato ú$ S horas da

6$oo'i ! manlii., cartas para o interior até ás
> ! I. *!-'. idem eom uorte ¦dur.u até á_ g

C?ioo ¦ Ai...!... ã:
l^cntci-ant, para- Pant^-i e 

"Rio 
tia

Prata; riccíieüdo imprcs«-os ató ás 8
lioras da manhã, cartas para o inte-
rior 'ate ás Q :!-*. idem com porle du*
¦pio, *e cartas para •:• í-r.Lerior nte ás Oi
i- olijcclos para registrar até ás 7 da
licite líe hoje.

."•¦•.•fi. pr.ra Dak.ir-.c ÜNFarseílle, re*
C-b-iido impressos aíC- ás -S ho*v,s da
uianliâ; earias pira fi ¦c-iíterio:* at« ás o.
c iihj-cctos par.i registrar aic ás 7 da
noite dt boje, ... _

mr

CIiUIl MOZARI
Dc ordem <lo sr. presidente in-

ferino comir.uiiico aos srs, sócios
quo sabliatlo, 18 do corrente, ás
20 'horas, t«na sédc social, ú rua
Chile 3t, sobrado, se realizará
tuna assembléa geral cxlraordina-
ria, «para eleição <le cargos vagos
c «outros assumptos dc interesse
do Club.'Rio, 10-11-016. — O sítretario
interino, /?. Óberlacndcr,

R i"95

<t?000

4?:oo
Sruno

C$300

35OOO

3$ Soo
ais-»

XOTIOIAS DJ3 3U.N.1S

Gapm, Pedro do Livramento
(.1 brioso militar que honra com

;i sua ihlègridadò moral, tom o seu
Uiiipidissimo caracter e com a sua
eondueta irrepréltensívcl, á BrigMa
Policial de Minas, chegou quarta-feira, ás tres -horas, inesperada-
mente, cm eoinpiinhiá de sua cxma.
familia.

A agradável noticia correu veloz
por_ todos os recantos da cidade,
subindo ao ar centenares de fo-
giletes", que bem dcmotistraram a
justa alegria popular e o anecio
com que este heróico povo aguar-
dava a chegada da digna autori-
dade, cuja accão enérgica e nobi-
iissima tciu-sc feito sentir em to-
dos os municípios do Kstado.

Passos muito lhe deve, lia de
lhe demonstrar sempre, como
ihe demonstra agora, pelos seus
elementos conservadores, grande,
lidima, imniorredotira gratidão.

Aos exnios srs. drs. presidente
do Kstado c chefe dc policia, a
Filha de Minas, órgão <]ue sc pre*7.e. dc scr defensor da ordem c dos
bons costumes, .interpretando os le-
gitimos sentimentos da população
deste município, agradece com vivo
reconhecimento o acto dc inteira
justiça e ao capitão Pedro Livra-
menlo, dá sinceramente aí boas
vindas.

Naquclle mesmo dia, á noite, foi
feito ao capitão Pedro do Livra-
niento, unia imponente manifesta-
ção, á qual se associaram represen-
imites de todas as classes sociaes.

ÍRcunidos no ¦lano da Matriz, os
manifestantes se dirigiram ao lar-
go do Kosario, precedidos da liar-
uiouiosa banda.de musica '¦!., Se-
r.hor.i das Dores ".

Ali, na delegacia de policia, os
nguardava 11 correcta autoridade,
rodeada di: pessoas gradas.

«Em nome do povo o nosso di-
rector saudou 0. capitão. Livrameo-

ÍRM-IXDADK NOSSA SENHO-
UA UA PEXHA UO AMO

UA I.AUEIIM UO
BAIMtO-0

A administração festejará a 511.1'
exceisa padroeira domingo, ia do
corrente, com missa festiva, ás 10
¦horas, acompanhada de órgão e
cânticos religiosos, por distinetis-
simos Amadores e exmas. amado-
ras. A capella acha-se ricamente
ornamentada dc flores, e conser-
var-sc-á aberta ale ás 6 horas da
tarde, achando-se presente a adriii-
niãlráção, para attender a todos
os fieis devotos.

«De ordem do «caríssimo irmão-
provedor convido todos os rmãos
cm geral e fieis a comparecei' a
estes actos religiosos.

Secretaria, 9 de • novembro de
ioiij. — Joaquim Bastos, secre-
tario. ' ¦_-. )S-3

A' 1-HAÇA'Para fms de direito, Valeritiu»Antônio & Braga previnem a esla
pinça que iioje foi a sua firmadissolvida, retirando-se pago r.satisfeito o sócio Amadeu José daCosta Braga.

«Rio de Janeiro, 9 dc novcinbri.de ifiiC. — 1'alentme, Antônio
« Braga, cm liquidação. 1864 J

% PB1ÇA
AUGUSTO fllOKUATiliO &. (',coiuiniiiilcnni 11 mudança dosua ftibricit de calçados —

ALMENUlíA — da rua daAlfamlega ns. 19S o 104 pa-ra ií iua do Iiaviailio 11. 119.
AlSSOOtAÇAO UOS EMI-RE.

C-AUOS NO CO-IMIiiKOlO
UO KIO UE JANEIRO
Telephone ~ Central 7GISBN.GAO Dli JÓIA'De ordem do sr. .prcsideiití,

coiiiiiiiinico aos interessados, que o
prazo para admissão de sócios
isentos de pagamento de jóia ter-mina em 31 dc dezembro próximo.líio de Janeiro, 12 de .novembro
de 101G. — Pedro Xavier de Ai-meida, 1" secretario.

Vensravel Ordem de São
Francisco da Penitencia
«A Administração desta Ve-

neravcl Ordem íiiü celebrar
cm sna egrejn, amanhã, sc-
Riiutla-felrii, 13 do corrente,
ás 9 horas, o officio «geral
pelns nlnuts di; toiios 03 nossos
ii-mãos fiillecidos.

Uc ordom, pois, -do carissi-
mo Imulo .Uiüistro, «convido
todos os «nossos irmãos e innis
fieis para assistirem a este
acto de nossa religião.

Secretaria da Ordem, 11/de
novembro de 1916. — O
secretario, JO.XO BlBEUtO
FKRXANIIES COET-IIO.

João Pereira da Silva contmu-
nica „os seus amigos e fregtieíes
oue mudou seu ntelicr de costurai
da rua 7 dc Setembro 191 para a
run da «Carioca 34, 1" andar —
Tclèph, CI120. (20Ú. J

ASSOOfAOAO UOS E.MPUI-;.
GADOS NO eO.OtEUOTO

UO RIO UE JANEIRO
Telephone — Central 76

SÓCIOS ATiR.-VSA-DOS
De ordem do sr. presidente, avl*

so nos srs. associados que sc
acham-cm atraso 110 pagamento de
suas mensalidades, que o prnso¦coiiceilido pela Asseinbléa delibi-
ratn-a para se quitarem \e nodereni
as_õim_ conservar .1 matricülu, ter,
minará em 31 de dezembro prosei-
1110.•Kio de Janeiro, t_ de novembro
de 191o — Pedro Xavier de AÍ<
incida. 1" secretario.

-SOC.I-.DAT-F. BHAílIJ-EIRA
UE AVICÜLTUItA

ASSEMBKfiÀ GERAL'EXTRA-
ORDINÁRIA

'(Segunda convocação)
De-ordem do sr. presidente são

convidailos 0.1 sócios a se reuni-
reiu quinta-feira, 16 do corrente,
ás 16 horas, na sédc á rua da Qtlt-
tan<ki 33, sobrado, para rcfornia
do estatutos, eleição de directores

mais assumptos de interesse da

OAI«XA GE«»ÁTj 1>.\S IA
5in,i.vs v

Fttndad.i cm 1RS1
A mais antiga Socicdc.dc llrasüeirt

sc seguros sobre n vida
.AVENIDA UIO 'BRANCO .17

Sinistros pagos 
".Rs. -.) .000 :ooo?ot«a

Pagamento dc Rs. 5 :-;oo?ooo
Na qualidade de Miènêficihriò d.u

apólices de íis. 1370-71-72-73, de
accordo com os lermos riéllàs la-
vrados, recebi da Caixa fíeral dai
Familias, a quantia _c cinco con-
tos c quinhentos n-.il réis, :pcio que
dou plena c geral quitação a essa
Sociedade.

'Rio de Janeiro, 10 d.: uovem*
bro de ijiij. —Eduardo Comes Ri-
beiro.

ICoiuo tostemurilitiã •
Jayme 1'into da Silvs. -
Mèdiiía liuiior.

assooiaoão irató-_.oxóiU
-UOS It-tlPIíEGADOSxo coMinoiioio

De ordem do sr. prei.i.l.nte
convido a todos os srs. associados
quites a reunirem-se cm assem-
bica Rcra! extraordinária (ja cou-
vocação}, no dia 14, ás S liorai
da noite, 11:1 sédc social, .1 rua Ca*
rioca a. 31, sobrado, para traiar-
se da 'leitura, discussão c votação
do projecto kle — reforma de cs-
talutos.

Previno aos sr_ ,.5soc:ado5 dt
que esta assembléa fmiccionarí
com qualquer numero, dc accordoSociedade.

Rio dc Janeiro, 11 de novembro! c°m °s estatutos em vigor.
de içitij. — João Ferreira rfuCar-l I*.o, 10 de novembro de íoiii»
vilho, se.creurio,, 5 .166 «¦* O sectetario, _, í\ OJivcinu j

__ssws«»_i^»*ffl^a_-_i^ ,. 1HSSSm><&_mí9i
.:_». 5!sv,ííi5-w«-'r *-'.-" ' t,...-i_SafeS*í-K«--.J*-.

¦-""-"..'"-'*'«¦- — — **i*

%%*___£_'':
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MANíl-Tltomiiigo, 12 de Novembro de 1016 -.* <
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__&

Veneravel Irmandade de
Nossa Senhora da Penha
de França (em lrajá)

f

DROGARIA E PHARMACIA HOMOEOPATHA
COELHO BARBOSA t% O

Orando prêmio na Exposição Nacional de 1900— Quitanda 106 e Ourives 38

MORRHUINA
(D. ANTONIA OAI.DINO DOS

PASSOS MACEDO)
No dia 13 do corrente.

íis O liorns da manhã,
esta Veneravel Irniauda-
do .uri. celebrar, na
egreja do S. Francisco

«lo Paula, uma missa com
"J/ibera-MÍ;, cm «ui-fragio da
alma desta sua irmã o pro-
teetora perpetua.

Dc ordem do. caríssimo ir-
mão Juiz, convido os mcsurlos
o todos os irmãos, bem como
a cxnin. família c pessoas «le
amizade da saudosa finada,
para assistir ã este acto «le
.'cligiãò c caridade.

Uio de Janeiro, 11 de 110-
reinbro de 1016.

O Secretario,
-JOAQUIM DA SI1AA

_______> 
FILHO.

A' PltA.A
Sléplien & Comp.

Steplien Scl.ac._r c l). F.leoiioro
I.inncc Humbcrt Campos, sócios
__>!ii[)oi.cntcs da firma acima, esta-
beleeida .i rua <lc S. José n.. 117,
nesta capil.il, c á ru-.i Direita
11. 3^, em S. Paulo, coiiinttiiiiciiiu
a esta praça, ás do interior c do
estrangeiro que, por mutuo accor-
do c na melhor harmonia, Uissol-
veram, uo dia? dei' 'corrente nica,
•aquella firma, retirando-se ;t sócia
D.:-"Klconorc Liniiée Iliimbtrt Ca.111-
oós pana c satisfeita dc todos os
..eus haveres, assumindo o sócio
Steplien Scbacfer toda a responsa-
bilidáde do aclivo e .passivo dà fir-
111:1 cxtiii-ta. — Steplien Scliqcfcr,

Flconore Liniiée Ilumberl
Campos, — o de novembro dc
j'ii6.

A' PRAÇA
Steplien Scliácfcr cóiiitniiniea a

.-.-ta praça, ás do interior c estran-
KCiro que, em suecessão á socic-
dade me.catitil Steplien & Ci. dis-
solyida 1.0 dia - do corrente mez,
e por cujo aclivo c passivo se
responsabilizou, coiis.iUti.ti-.se, sob
seu hoinc individual, a firma

STEPHKN SCHAEFER
cbíii sede nesta capital, á rua Sao
José 117. e Filial em S. Paulo, ;i'111.1 

Direita 11. 3,1, paru continua-
«ífid do mcsfl.o ramo dc negocio
1U1 firma extineta,. — Steplien
Scliácfcr, — '> dc novembro dc
1(1. r>.

SOÒIKDÀDR IÍN.ãÒ COM-
MMKCIAT/ SI lUltlSAXA

1)0 1110 1)1. JANEUIO
Ue orilem do sr. presidente cpn-

vido todos cs srs. sócios quites
.-i darem sua presença ú assembléa
geral a realizar-se em 15 do cor-
rente, quarta-feira, ás 15 horas, cm
sua sédc social, á rua do Engenho
ile Dentro it. i-|. afim de ouvirem
a leitura do balancete animal, f
tratarem de interesse desta soeic-
«ladc.

Kio de Janeiro, em 11 ile uo-
lembro de in.G. — O 1° secreta-
tio, Curivaldo Spángcnberg .Pires.

R 2215

A' 1'l.AÇA
"OARAGÈ l.OYAI,"

J.IKÍ Senador Dantas N, 115
Declaramos que despedimos o

empregado cobrador AGOSTINHO
SOARES MACIEL, ficando sem
cí feito a procuração passada ao
mesmo senhor.

Uio dc Janeiro, ã de novembro
ile 1916. — .-I Gerencia. (R ip"p

CURASTHMA—Cura
as bronchites asma-
.bicas c a asthma,
por mais antiga queseja,

FLOURESINA-Re.
medio heróico para
flores brancas, cura
certa e radical.

VARIO LINO _
Preservativo contra
na bexig.i3,
HOMOEOBROMI-

UM — (Tônico
-.constituinte bo-
mceopailia) para de-
Wlidade, f a s t i,o,
falta de cresci-
mento, ele.

CHJSNOPODIUM
Ar.THELMI_.T_-

CUM — Para ex-
íiellir os vermes
das creanças, sem
causar irritação iu-
testina. -

CURA , FEBRE I—
Substitua o . sul-
píiato dc quininocm qualquer febre.

PAR-URINA—Me-
drcamculó destina-
do a accelcrar,
sem inconveniente
e, portanto, sem

trabalho

Oleo de figado de bacalhâo. cm homoeopathia). Sem
gosto, som cheiro e sem dieta

Pesai-vos antes e 30 dias depois

\LO_rV CURA V\\
Y 

*\S- * i. m Influenzas, constipa.õe. ^i l
(rf<g___— e infcc_.es grippaes » 1.

•^iÜC" _• era 1 a 3 dias jJ

Especifico contra-a COQUELUCHE

perigo,
do parto.

LIGA OSSO — Fo-
deroso remédio que
liga immediata-
mente os cortes

e estanca as lie-
morrhagias.

PALUSTÍtlNA —
Contra impaludis-
mo, prisão do ven-
tre, moléstias do
figado c iuso-
nuiia.

VENUSSINIUM —
Heróico medica-
incuto destinado a
curar as manifesta*
ções syph.l.t.cas.

ESSÊNCIA ODON-
TALGICA — Re-
medio instantâneo
contra a dor de
dentes.
I*i>s?ue c*.c antigo

estabelecimento, o
sortimento completo
cm Iodos os medica-
mentos homaopathi-
tos, mesmo os mo*
(lernamcntc enipregi-
dos, c que lhe são
fornecidos por casas
ns mais importantes
«ia Europa e da
America do Norte.

FERIDAS!
Uiceras, chagas, eezemas, friei-

ras etc, "Ungucnto Santo Brazi-
liense". Rua Marechal Floriano
n. 173. A. üesteira Pimcntel.

(708J

Estômago
Tridigcstivo Cruz, d o unico re-

medio que cura as doenças do cs-
tomago c intestinos,. Drogarias c
phnrniacias, Vidro. 2.500.

ANTISEZONÍCO

iJESUSi

DEPOSITÁRIOS KM TODOS OS ESTADOS. — ESI S. PAUI.O : — BA Kl"-... & O.

ANNUNCIOS
DERAM MONTEM

An ligo  902 Urso
Moderno... 4'.? Carneiro
Rio  098 Vacca
Sal.eau.0.... Macaco
2' piemio  ms'_¦ .  018
_• »  692
5;  .;:"- ..;,.;¦¦, 

'187-j-

ligava 394
A Hora 585
A Real 717
Garantia 042

S 23-lS

Banco Sportivo
Cümprae liillicles nesta casa, e

tercis o futuro garantido. forte
certa, pagamento iiiimediato. Rua
da Alfândega", 4a, esquina da rua
da Quitanda. J. DUTRA íir C.
Teleph. 412. N.

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA —.

Casa para famílias c cavalheiros
de tratamento. Optttnos ápp.eh-
tos ricamente mobilados de novo.
Aecessores, ventiladores e cozinha
dc 1" ordem:

Kr.d.. Telegr. "Grar.dhotel".

O MELHOR TÍPICO CAFILLAR
1- Com 0 sou uso garante-sc paralizár a calvicic
2- A caspa dosapparccfi tornando sedoso o cabello
O- Caso contrario, restituo-sc o dinheiro

DlSfOSITAltlO

Rua dos Ourives 70 - Rio ile Janeiro M 1241

O LOPES
é quem dá a fortuna mais rapi-
da nas loterias e offerece ma*-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor .51.
Ouitanda 79. esquina da Ouvi-
dor; i" de Março 53, l«'go do
Estacio de Sá 8g, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
15 d= Novembro 50, S.JPaulo.

Caridade
979

FÍuminense
4761

ACTOS FÚNEBRES
Argemiro Ribeiro da

Silvaí Margarida Granton «Ia
Silva, sogro c irmãos con-
vidam os seus amigos , c
demais parentes para assis-
tir á missa que, nelo sétimo

dia de «eu passamento, mandam
re.ar, amanhã, segunda-feira, 13
do corrente, ás _ hora3, na tnatrl.
do Engenho Novo, pelo que desde
já se confessam extreniarãcnta
agradecidos, 2302 .r___,

CLKA EM 3 I>1AS
Febres interniittentes

sezões, maleitas .
_> ilustres

|Rua Marechal ílo.iaíiol.3
jEsquina Tobias Barr eti ÍSJ

"•__JCí^'ti__5
aosj j | Antonia Galdina dos

Passos Macedo

-t
Olympio Pinto de Car-

valho

ÍSua 

família manda ceie-
brar uma missa pelo eterno
descanso de sua alma; na
egreja da V. O. Terceira
da liiunaculada Conceição; ii

rua Gênerai Câmara, amanhã, st-
guiida-feira, 13 do corrente,, ás .9
horas, sctinio dia do seu lalleci-
mento. J 22_m

Doenças dos Olhos
DR. RODRIGUES ÇAO' .

Com longo estagio da Fondatioil
Rotueltld de Paris. Assembléa, 56,
das 2 ás 4. Teleph; C. 3.17..

M 109.

SALVAÇÃO DA
LAVOURA

Morte da formiga
Saúva pelo 

"Fui-
minante Nacional"

Que é o unico processo etlicaz
rle formicida, o de mais fácil ap-
plicação e de preço ao alcance

dos pequenos agricultores

Propaganda
381

lüo -ii-u-nic.

A guia de Ouro
S4B

i-.-ri-i.-_o
n 2mo nio-u-ii-tiiü

1838

Uai*iaiites
01-3S-.9-l'.-0litio—ai— u-aifa s ;

A' riíAÇ.V 10 AO PUBiaCO
Ha, abaixo-assignado, venho pelo

presente chamar o meu c-x-veude-
dor Luiz P. da Silva, portuguc?.,
iiuc traballioii na Cpiii|ianliia, Com-
nicreio c Navegação, <• residiu por
lilguhi tempo cm Bagé. no Estado
ilo Kio Grande do Sul, para vir
licssoaliueiite lcgílliühi' a-s suas cou-
tas ..

.i'!io, .0 de novembro de toi6.—
Dinig C. Viena.

Avenida Passos — Loja. .
i Transei ipto do Jornal do Com-

márcio,) ___f.'___J_

ASSOCIAÇÃO DOS I.SÍRKE.
CIADOS"'NO COSUIIüllOiO

1)0 1110 lii: JANEíllO
i.Mf.RKSTIMO DE ÍJ00 topoÇoqc.

Coiíiiililiiico aos srs. possuicio-
res dos itiulos ¦deste 'Ciraprestimo,
cora-sponilentcs ú letra A que, Je
iS a -ít do corrente, das 1-! ás 1,5
In.ias, será feito na thesouraria
desta Associação o pagamento dos
juros vencidos cm 30 de junho p,
.passado. -— Samuel de Oliveira,

The mo de Janeiro Clty
Improvéments Go.} LM.
MSGOXOS DO mSTUICTO

FEDERAI*
ritOVIliKXCIAS V TOMAn
A Inspectoria de Esgotos da

Capital Federal previnc aos
moradores dc3ta cidade que, de
conformidade com os contratos
da Companhia City Improve-
m.nts, c com os regulamentos
em vigor, ninguém, salvo a re
ferida Companhia, poderá con-
struir quaesquer obras de esgo
tos, mesmo as addicionaes ou
extraordinárias sobre as canali-
zações respectivas, e alterar ou
reconstruir as já existentes, sob
pena dc multa e demolição im-
rnediata, a expensas do infra-
ctor, das obras clandestinas,
maiormente as que affectarem
a hygiene da habitação.

Por meio de petições conve-
nientemettte selladas, os pro-
prietarios que desejarem quaes-
quer serviços dessa natureza
deverão dirigir-se á sede da In-
spectoria, á rua D. Manoel n.
io, ou no escriptorio da Com-
panhia. á rua de Santa Luzia,
f.g, e casas de machinas á Praia
da Saudade, erii Botafogo; rua
Mello e 'Souza n, 57, em São
Christovão; rua Atnorozo Li-
ma n. 23, Cidade Nova; rua da
Alegria 11, 2. Caju', e escripto-
rio, á rua José Bonifácio nu-
mero 128, em Todos os Santos
e rua Barccllos. esquina da rua
Marinho, em Copacabana. " "

Quando o pedido fôr feito
para os predios novos ou re-
construcção de antigos, os in-
teressados deverão documentai
as suas petições com duas có
pias da planta e da elevação dn
predio, indicando o locai para
os dispositivos sanitários, ap-
provadas pela Prefeitura do
Districto Federal e precisamen
te authenticadas pela autorida-
dc municipal competente c com
a certidão de numeração ou o
ultimo recibo do imposto pre-
dial.

Sobre desarranjo. e obstru-
cções deverá também o publico
dirigir-se á mesma Inspector.'?..
nos dias utets, das 11 ás 4 ho-
ras da tarde.

«O QUADRO»
Resultado dc liontcra:

Antigo. . .
Moderno .
Rio
Saneado. .

Variantes
0 _—20 — 1S—Cí

.Uio, it-ll- 010

vem íórtna de pilulas.)
O mais poderoso especifico para a cura da Sy-

p.iilis e de todas as doenças rtisiillántòs da ira-
pureza do sangue. O DEPURATOL 6 im-
minentemotitc superior nos seus cfTeitos a Iodas
as injecções. Garante-se a oura.

Tubo com 3. pílulas, 8 a 10 dias de tratam.rito,
0SOO0, polo Correio mais -.OO róis; G tubos, i.7_o.O, polo
Correio mais ÍSOJO.
DEPOSITO OP-RAL: Pharmacia Tavares
62, Praça Tlnulenles, CS — Rio de Janeiro

>£_l____£í*^
Valiosos ottcr.tajos Comprovai

.lu a sua superioridade

THE ..EOPOI_T>.XA KAIL-
WAV COMfANV, LO.

Via Permanente
At leito sije o sr. Valcntim

Ldvesi cippMcoi. nu Fazenda
Modelo ••IK.MFfCA", de pro-
pric.ji_ti.il- tlo-ta füi.ipanhifi, cm
Macuco. Estado tio Uio, boo
(uil-os de formicida tlc sua in*
vci.Çilò, a titulo <lc experieticia.
O3 resultados obtidos prova-
ram tjttc. onde t>3 gazes passam,
as formigas ¦saúy.iLi morrem,
Do todas fonnioiths ijue têm
sídó íippHcadas »itc hoje, essa
1: a de mais fa«íl( áppHcãçâo. ¦
O heu preço está ao alcance
d« todo e ciualtmcr ngricultóit*".
Assiimailo H. k. GUYTHER,
Kngcnltcíro Chefe das Linliaá.
(Carimbo da Cõmpanliia Lco-
pqldiná; com data dc 7 dc
abril «lc i_)iíí, deyidániefttç au*
icnticado pelo _£ngcnhc|rò que

tissiffiia cartíi).
Pedidos e informações a

SOCIEDADE ANONYMA"FULMINANTE WACIONAL"
120—Kua dã Quitanda—120, 3"¦ _wdar—Rio de Janeiro.

(-M S.|=.n

I

«4-.

A Irmandade de N. S,
da Conceição do Engénliò
de Dentro manda ' rezai-
unia missa, de .lri_esinio din,
ainaiibã, segunda-feira, 13

do corrente, ás o horas, na esrc-
ja ...atriz do -Engenho de ¦"¦Dentro,
por alma da irmã betiemerita, AiS-
TüXIA GALDINA DOS PASSO!.
MACEDO, e para esse acto eonvl-
da os seus irmãos c pessoas da
familia da saudosa finada.

1,5.1. }

Arlinda Macedo de
Araújo

Sebastião de Araújo c 1.-
lhos, irmã. Tlicreza Teixet.
ra, Ubaldina de Araújo e
Hcrcilia de Araújo, penhora.
dos, agradecem a todas as

pessoas que se dignaram assistir
á .missa, dc sétimo dia ..or alma
dc sua pranteada esposa, mãe, so-
Ria, nora e cunhada, ARLINDA
MACEDO DE ARAÚJO, c de no-
vo os convidam para assistir á do
trigesimo dia, que será rezada
amanhã, segunda-feira, 13 do cor.
rente, lis 3 horas, na egreja do
Carmo. _:o8 |MTfiri-iinniniMHiiBii.ii mm ¦-¦•*<.
i° tenente Carlos Sabi-

no da Rocha
A ..viuva general Marinho

da Silva e filhos convidam
os seus parentes e amigos
para assistir á missa de se-
limo dia que, pelo repòtisu

eterno di) seu saudoso irmão e tio,
CARLOS SABI.NO DA ROCHA,
mandam rezar amanhã, scgntiü.>.
feira. 13, ás 10 horas, na egreja
da Cruz dos Militares* 2107 t

MAí
Joaquim Gonçalves de

Souza
(PAI.LRCIDO EM PORTUGAL,

MARCO DE CANAVRZES)
José Conçalves de Souza,

Antônio Gonçalvc, de Sou-
za e familia, Francisco Car-
doso c família, José e Joa.
quint Cardoso, Alberto Miil-

ler e esposa e Júlio Miillcr c fa.
milia participam o passa.mento dc
seu extrciuoso pae, inmão, .io e
.unhado: JOAQUIM GONÇALVES
Dl. SOUZA, c convidam os setn
amigos paia assistir ti missa que
liiauduiii celebrar -pelo seu eterno
repouso, amanhã, segunda-feira, 13
do coerente, ás o horas, 110 altar-
tuór da egreja de Santo Antônio
dos Pobres, pelo que se confessam
desde já agradecidos. .. -'.tio J

Roberto Buzzone
(TRiICESIMO DIA)

Sua familia convida seus
parentes e pessoas de sua
amizade para assistir 11
missa dc trigesimo dia. que,
pelo repouso eterno dc sua
será celebrada, umauhíi, se-

feira, 13 do corrente, ás 9
horas, na matriz do Saiitisiino Sa-
cramento; pelo que desde já se
confessa agradecida. S -.175

t
alma,
gutida

V. Confraria dos Mar-
tyres S. Gonçalo

Garcia e São Jorge

T

t4*

t

t

í

Kua Uruguayana n. i.|S •
do para homens, senhoras
çaí. Justa casa & a ipie mel
1* mais barato vende, por

ni.ssa
-- (',-iieii.

«í cn.au*
íior serve
ísio coh«

MISSA — CONVITE
Maria Emilia da Silva

Leite
Luiz da Silva Leite, Mar-

cellina dn Silva Leite e fi-
lhos convidam todos os seus
parentes c pessoas, de sua
ítínizade para assistirá th li*,

sa dc primeiro riiiuiversario que,
¦por alma de sua sempre chorada
filha c iraíã, MARIA KMII.IA DA
SILVA LEITE, será rezada. 11a
Catliedra), ás o horas, amanhã, se-
gunda-feira, 13 do corrente. . Des-
de iá agradecem o coniparccitncn-
f .uc-r 'O)
tissst&mmmBsmapmBsa

Delfina Rosa Elliot

í
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SYPHILIS |
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_________ jáic.!-»-;.
vns ¦ n Iodos um meio Ê3

de saber se leni syphilii
adquirida ou hereditária, in
terna ou externa e como VI
podem curai a f.-.cilmeit! _.
em todas as n.aniféstncõ.es g

e períodos. Escrever: Cai- pj
mi Correio, 1686, enviando ~
scllo para resposta.
;'!B;'iSi;::i'_|.li!lli:.«:iW:'.a:::Hi»i'fil::sÍ.

8ANG0 LOTERIGO
I.. Rosário 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 - R. OUVIDOR - 130
São as casas que c.ferecem ar.

maiores vantagens c garan-
tias ao publico

'' í
fe____ô!S__'1" íürrtniiR&ü!

PARA VIDRAÇAS'
jmÊALim

— UIO -

Accão entre amigos

'Seus filhos, núra, nclos,
bls-.iòtos e sobrinhos; mau-
dam rezar, amanhã, segun-
d.i-l'eir.1, 13 do corrente, ús I
9 horas, 110 altar-mór da
niatriz de S. Christovão, á .
de trigesimo dia, pelo re-,

pouso dc sua alma; e por csie ca-
.idoso acto religioso, penhorados |
.-igi-adeccm ás pessoas que se di-'
gnnrcni ãssistil-o. fc.fio li)'\gjmismm&ikT&&sg3i2sg3am-

Horacio Barroso
Pereira

'Passando^- (hoje
gesinto dia da sua
cárnatão, seu irmão
do Barrosòi Pereira,
ra e filhos, pedem t

A mesa administrativa'
desta V. Confraria, de ac-
eordo com o art. _-*do com-
prou.isso, manda celebrar
nos dias 13 e i.| do correu-

lc, ás 9 horas, .missas pelas
almas dos seus irmãos fallecidos,
c pela alma do irmão bem feitor
..mniondadòr IOSE' HENRIQUE
DE ARAÚJO."

De ordem do irmão ministro
convido o Dcfiiíitorio, aos iciuãos,
os .parentes e amigos, para assis-
tirem aos actos dc caridade reli-
giosa, que serão celebrados pelos
mesmos finados.

Rio, .1 de novembro de 191G. --
Secretaria da Confraria. — O se-
cretario, Hamilcitr Nelson Ma-
chãdò; S-2.16.

Adelaide Rangel Fer
nandes

Jão Bapíista Fernauiles
Júnior e seus filhos parlici-
pa.ti aos seus parentes c
amigos o fallecimento de sua
extretnosa esposa e mãe,

ADELAIDE ..A.YC.EL EEKXAN-
DES, oceorrido Iionlem. c os con-
vidam para acompanharem os seus
restos mbrtaes, que sairão 'hoje, ás
.G 1'- horas, de sua residência, 110
boulevard Vinte e Oito de Selem-
bro 11. c.;o, para o cemitério de
S. João 1-a'ptista. S .'.5.13wmasr ess. rrtzsznxss»
D. Leopoldina Ange-

lica da Silva Ávila
Os filhos da pranteada 6

veneranda d. LEOPOLUI-
NA ANGÉLICA DA SIL-
VA ÁVILA, extremamente
gratos a todos que acompa-

tlliai',1111 os restos inorlaes de sua
idolatrada mãe, c lhe assistiram â
missa de sétimo dia, convidam no-
vãmente aos parentes ii amigos pa-
ra assistir á missa de tiigesiin»
dia une, se realizará, amanhã, se-
(riiiida-feirn, 1,1 du corrente, ás
o i|_ horas, na egreja de São
Francisco de Paula, pelo que se
confessam também, desde já, mui-
to gratos. 2317 ,1

mssim

i

João Luiz Mangim

tlveoniina 

Mangim, filhas,
C demais parentes, partici-
pat.i o fallecimento de seu
preaado chefe, JOÃO LUIZ
MANGIM, oceorrido, liou-

tem, ás 7 t|2 horas da uoi-le, saiu-
do o enterro, hoje, domingo, ia
do corrente, ás 5 horas da tarde,
da rua Barão,Com Retiro a. 719,
Andarahy Grande, para o cen.itc-
rio de S. João Baptisla. (S 2727
_5B.CVI**.«a.W<»it_ai*.l_.

Mercedes Varella
Rüthdge

Maria Rosa Varella c de-
mais parentes, convidam as
pessoas dc sua aiiüisatlc para
assistir á missa de trig-siníp
dia. por alma de sua filha

MERCEDES, na egreja de Santa
Anna. ás _ horas, amanhã, segun-
da-feira, 13 do corrente. Desde já

se confessam gratos. (S 2.1R
asisa tticMSM^t-ãsaiesaúsí

Fábio de Oliveira
Iracema de Araújo Bas-

tos e filho, Isabel da Silva
Ferreira Bastos c filhos
Antônio Ze.eri.io de Cli
veira. Bastos c senhora, Ro
.cinunda Bastos dc Vas-
conceitos e filhos, Mafalda

Bastos Couto e filhos (ausentes),
Sertorio de Oliveira Bastos (au-
sente), Jayme dc Araújo è senho-
ra, Josií Pereira de Magalhães, e
senhora, José de Araújo, Leonor
de Araújo c Ernani dc Araújo,
(agradecem profundamente ponho-
rados á todas as pessoas que se di-
guarani acompanhai-os, rio doloroso
transe, -porque passaram com a
perda de seu sempre lembrado ca-
poso, _iae, filho, irmão, tio, sobri-
nho e cunhado FAtllO DE OLl-
VEIRA BASTOS, c de novo as
convidam c aos seus parentes e
amigos para assistir á missa de se-

¦tiuio dia que será celebrada,
amanhã segunda-feira, 13 do cor-
renle, ás 9i|2, na egreja de

S. Erancisco de Paula (capetla de
. Senhora da Victoria), pelo que
desde já se confessam agradeai-
dos. (2720 S)k íGimTansfsmnmagm «tra
Monsenhor João Nico-

láo Alpen
VIGÁRIO DA FREGU.EZI.A DO

CORAÇÃO DE JESUS
Monsenhor J. Pio dos

Santos, encarregado da Ere
gticzia do S. Coração de Je-
sus communica ao rev. Cie-
10, tirs parochiauos, e ami-

gos do ILWMO. REV. MONSE-
N110R JOÃO NICOLA'U ALPEN
o seu fallecimento, .hontem, ás. 5
horas da tarde, e convida <i assis-
tir á missa de corpo presente, que
será cantada, hoje, ua egreja ...a-
triz do S. Coração dc Jesus, ás
i. horas e acompanharem o enter-
ro que, sairá da referida matriz, ás
4 horas da tarde, para o cemitério
de S. Francisco Xavier, quadro
de S. Pedro. (2720 S)
\$:Wmd?11W&t&fmXtllWBm

Eurydice Gomes de
Paiva
(iRERY)

Cecília Pinto Gomes',, gra-
ta a iii.UK.i_a de sua i.lola-
trada amiga EURYDICE
GOMES DE PAIVA, con-
vida 03 seus parentes e

amigos a assistir ã -missa pelo des-
canso dc sua alma, amanhã, segun-
da-feira, 13 do corrente, ás 9 1I2
horas, 110 altar mór tia egreja de
6. Francisco de Paula pelo qual
¦antecipadamente, muito agradece.

Maria da Silva Duarte

t
(MARICÁS)

CASCADURA
Joaquim Pacheco

Duarte filhos, genro
parentes agradecem a
que acompanharam

Rocht
c mais
todos
is res-

í

t

f
o (in-
desen-
A.ciíí-
senho-

os ccti-
tros espiritas c a todas as pessoas 1
crentes, e conhecidas, uma. prece ,
para descanso do seu espirito, no \
mundo espiritual, nii..cipad<iiiieti-1
¦te agradecem-. (R --õ2 j

Augusto Torres de Al

Lino Casal y Martinez
(FAU.ECiDO EM 13 DE Dlv-

ZlvMIU.O P. I'. iVA UES-
1'ANHA)

Sébastinna da Cosia 1M011-
tes e sua filha -Joviana
Mutiles dc Casal (ausente),
convidam seus parente;, c
pessoas de sua ami-àde, a

assistir á missa que pelo eterno
descanso de seu prezado genro, e
esposo, mandam celebrar amanhã,
segunda-feira, 13 do corrente, ás
p J-,i2 horas na egreja de S, Fran-
cisco de Paula, trigesimo dia de
¦seu passamento, eonfessando-se
desde já agradecidas a todos os
que comparecerem a tão piedoso
acto.  ... -.. L\m.-Á'..

Coronel João de Bar-
cellos

Latira Abreu T.i

f

tos .nomes de sua pranteai
da esposa, mãe, sogra, irmã e tia
MARIA SILVA DUARTE a sua
ultima morada e de novo convidam
a assistir á missa de sétimo dia do
seu passamento que «wSrndani -rezar -
na capelia de N. S. do Ampara
etu Cascadura, ãs 9 horas, ama-
uhã, segunda-feira, 13 do corrente,
e desde já se confessam gratos a
todos que assistirem a este acto
de religião. S 272--li*-**;... .-..»-'_____*_criitsnr_i -

Salvador Bellemonte
Sua familia manda rc.ai

uma missa, ás S 1I2 horas,
na egreja de S. Franeise.
de Paula, amanhã, segunda,
feira, ..! do corrente, ou.no

ilúnivcrsario do seu fállcciineiuo.
___C>____j_i___|<_»W_»--.ltJ»rTirfltt*-»-ra.a »-

: Grande deposito de aves
Proprietários de amplas crea-

ções na baixada do Riu, 110 intui-
«o de, dar assim 11:11 maior.iuipitl-
so á industria de aves, resolveram
estabelecer itesM capital á rua Vis-
conde liauna, 28, um vasto depo-
sito dc aves proniptos a fornecer
não só casas particulares, como
também restaurantes, boteis, lios-
¦pitaes, tcvctiiledoies ambulantes,
quitaiiJeiros, etc. Offerecendo ao
atacado grandes vantagens.

Fazem-se entregas a domicilio,
mediante chamados por teiephone
4571 Norte. Casa CA.RI.IO' — -•-
Rua Visconde Itautia — 2S.

(2..1S SJ" 
NEURASTHENIA

Eu soffri ho.rl.elnieiite dest»
mal durante muitos annos, tomai.-
do tudo quanto me indicavam, sem
ter uni pequeno allii-io. Hoje,
a.hú-iuc perfcitaincute boa, graças
a um remédio que uma castialida-
de me fez. conhecer. Em agradeci-
mento indicarei aos que soffrem
das conseqüências de»i- mal; co-
mo sejam: anemia, moléstias iicr-
vosas, palpttaçõcs do coração, etc*,
como podem recuperar a saude.
Escrever a D. Amélia C, á cai-
xa do Correio 11, 335, Rio dc _•_•
neiro.

FAZENDA
21 Aj-Qyi.riu.._

Vflude-so 11.1 pt.tmão «Iu .Ks.
frellu, Vi. i\ Jj., dislnuti' mu»
Ihivii du Itio, ii 111:1 iiropricdii-
«lo com 21 alqueires do ter-
ras especiaes para ngrlciiltiii.i,
tendo mais dc 15 alqueires do
multa virgem, com gruiido
(|iiuuti(l:ule «lo madeira de lei.
l.i.jíiir muito • snluliro. Preço
1U:OOÜ$OOU. Informações:
das 13 ás 17 horas, .om »
sr. Rodrigues, á rua do lio.
sarlò 103, 1" andar.

f
alma
feira

Antonia Galdina dos
Passos Macedo
(TRIGESIMO DIA)

Sua família convida seus
parentes c pessoas dc sua
amizade para assistir ás
missas dc trigesimo dia que
pelo repouso eterno dc sua
serão celebradas segunda-
13 do corrente, ás 9 horas,

r... egreja de São Francisco, de
Paula c na matriz de São Fran-
cisco Xavier, pelo que desde já
fica agradecida. (116GJ

COROAS 13 PALMAS 1)13
1'liOKHS NATUKAKS

Prepara-.e qualquer ctico.nmenila
Casa Arte Floral

Una da Assemblca 11... Tcleph. Cen-
irai 1837

Alfredo de Gouvêa
Varella

MYSTHENIO
Mi, dc* lOtijCO

VCt iiü
ás sonlioras (In-

.-.pós o parto; 4s

Ma.e.I..
ICÇOI"-.!!-
t.icança»,

Lfórm«!a Jn dr. JSoares — o melho
tuinte 'i íiVílispens;
velhos, iloiizclla. c
rantea dravldcz c
amas Uc leite.

Vidro, 5$.000. Diíposiiaiios: rua Oa
líriigiiayaiia o.. Sole de S(lembro (i(

e rilARMAClA -MAOlvDO SÜARIvS.

'SACÍCÒS 1>K l'AI'lvl,
FABRICA STAMÊA

Fabricni toda e (itiJquer i|uafK
dade, por preços razoáveis. 12,
travessa do Paço, 12, próximo á
rua de S. José, Telcplione muno-
ro 3.208, Central. Pedidos á mes-
ma ou á Casa da índia. Mendes,
Raüpp & Martins. Kua do Ouvi.
dor, 57, Tclcolioni', 2.9,;2, Norte.
Rio de Janeiro. 2.182 ,f

i Anna Varella Fernandes
llarros e filha, Hcliodoro
F. Barros e senhora, mau-
dam rezar missa por alma
dc -seu sobrinho, afilhado-.-,-_. __,_--...- Laura Aoieii 1.1111a cc VÍ ... riui- i ,,.,

varer^a • »+• -arcellóá o filhos, baroneza' primo,,Alil.RiI-DO »AKli_,|,A, na
Vdici.Ln . dc Barccllos dr Affonso-hsegunda-feira, 13 do .corrente, ns

Os funecionarios da 4" Peixoto ,è Âb«, Lima e .10; horas. ,,,,. altar-mór da egreja
S^.i±},fTiJ,::Ú> senhora mandam rezar, se- | de S. Francisco dc P«^^

imÈ3BBWt}*jkWBgB6imm8m®

MIGUEL MEIRELLES VIZEU
profiiridanicnte consternados . .
pelo fallecimento de seu punda.fcira, 

13-dp corrente, . as 9
eo"-n AUGUSTO TOR* horas, na capelia dc S. Domingos

RES DIv'A'LVARiBN-.GA. manda..-, j .™ .Nictheroy, tuna missa cm
rezar iim.i missa cm sufíragio dei1""!:.10 "a- '• '- - senro, o CO

BARCELLOS

cm suff-ragio ile
sua alma. na cereja
cramentòi áíitanliã,
13 do correntõj- ás 9
cujo acto eonvuk.ni
collegas 1: amigos do
fessando-ãe desde já

suf
ratlcáhna do

do S S Sa- I marido, pae. filho
scsuiida-fcira, | ROXEI. JOÃO DE

horas, para e convidam os seus parentes 9 ami- |
familia, os gos para assistil-a. 'Desde já se |

finado con- confessaiii gratos. 14 1704
agradecidos.! «^-HEESaSãT "

iiiie

"AFRICANO"
Cõtilliiúa morando nu vun

Cieiiernl Cnmarii 178. (H1065

{ 110 __n.iIi.T_ti
ttna tlb mi
d_i-.il. Os
í*,ü_ átú c

««••e*.e.««*.8«aeeQt(iit3«o

1A0 MONOPÓLIO !
r DA FELICIDAOEÍ

IV AT AI. |
MIL CONTOS •

Os pedidos do Interior .levem 5

•IHBBCMyçSK

EDITAES
JVTESDII.VCIA DA CVIIIÍIÍ.'

COSTURAS
¦Di.í.rib'tiiç5o dc peç«t5 àc f,."í:

damênto a manufacturar, a- cos
ititrcir.is, matriculadas, sob n>ni'ros _.n a 422, nos dias 1,1 t- 1
8t<: ás 2 horas.

Prcvinc-3e as sras, costureira
«V.ic só serão attendidas 03 iiunit
.Tc-, an.iuneíados, ."<si:n eóiiio 1
não comparecimentò iniplica t:.
perda da distribuição a .que tín
dlreiio.

1. G, u ü • novembro de • ii;
¦» £pax:iiiC':das Cunha, capitão.

MIL CONTOS
pedWos do ii!ti".'U.ir devem

ser ftcòmpfitihadòs do mais ;_oo ^réis iiara o porte do correio, S
Halsil:ttvC'VOí. nesta teli:: r:^a. 5

R. SACHET, 14 — Francisco S
í_ Cptnp

As dentaduras feitas pelo espe-
cialistu Pr. Silvlnò Mattos,
não têm nenhuma diiíereiíça" da-,
do; dentes nattirac".". A confecção
de laes trabalhos obedece a um
systcj.iti completiinienté novo,
c-.tjo cffeito ('• rcaliiventc agradável.
Rctormam-se. em 24 horas, denta-
duras velhas, ficando perfeitas e
novas. Coirccrtam-so dentaduras,
por íiiais quebradas quo estejam,
em horas, bem como se lhes dá
pressão qitatviló a não tenham. Os
seus preços são os mais razoáveis
possíveis; sem competência c ao
alcance fie todos, e os seus traba-
lhos garantidos por n-.iiií.) tempo.

ns n;to ri
;.:t«i, ofiVreeido em líencfí-
João dM.l-Rey, t_\tr,iir-fc-_.

. 11 :h> corrente pela cen-
tncirò prêmio da í.nteria I'*e-
Inliicius que iif.r» forem pa-;!a chita* ficarão uitllo.-*.

(2108) .1

,.„^ i!__i:,i;:Maria Ferreira da Cos-
José Martins Pompeu ta Rubim

& José F. dr Miranda c Is-
§ uiénia Miranda, convidam os
5 parentes e amigos para as-

sislir á missa que niandam rezar,
atra-.'.!::"., segunda-feira, 1.1 do cor-
rente, á' 9 horas, na egreja de X-
S* da Lapa dos 'Mercadores, pelo
fali.cimento de seu cunhado JO-
SE' MARTINS POMPEU, des"
já se confessam agradecidos

O major Arclii.ncd.cs Frc-
(lei-icò Kiappc da Costa Ru-1
i.iui, senhora e filhos mau
dam rezar uma missa de 7'
dia, segunda-feira, 13 do j

| corrente, ás 9 horas, na egreja de |
X. S. da La.npadosa, Avenida
Passos, por alma de sua pranteada

i máe, sogra e avó, d. MARIA
de i FERREIRA DA COSTA RUBIM,

I fallecida em Pernambuco no dia 6
(B 2274 I do corrente. (R 1983)

a vf^-&~rBlm-rarMiimr*xaK.m*m^ÊBXWMmÍ

(l'A1,I.i:Cll)() UM l'OI!TI)
A.-1SGKR)

Sua familia iiianda re-
ziii'. segunda-feira, 13
do rorrente, 1111 egreja
da Candelária* ás !> ?á
liorns dá maiilin, uma

missa de 7" din, pele sen
eterno repouso. (-1 lS(íl)

i

FERIDAS
Curniin-se em pouco teutpo pot

mais amigas que ¦sejatn, <:oin i«
1'ngtietili) Santo Dias. Vcndc-se
ti rua Estacio de Sá CS, rua' d.
líóspictí) rj c Andríidás .1..'.MAIS 

UM AT TESTADO
do ungiiento .Sanlo Dias, 0 abai"
xo-n.S9ijp.udo, soff.endo dc uma fe-
rida, na perna (lireita, ha mais de
sete annos, e tendo usado tudo
que os amigos lhe indicavam, ven-
do viu -.municio no "Correio da
Manhã", du Uiiguen-.o Santo Dias,
pedi ;t tun ami^o que nu: inanda*."
se tres latinliiis 'O este reiucltçii*
me iniu.ediâta.meiite. Principiei
fazendo uso e hoje acho-me com-
.plclatiientc curado. niaiHlu-iiie tstíi
altestadn, assigiitid. por 1i1i.n1 , a
meus amigos. Estação de C.jeiliu
Bastos, .1 dc •nòvtnnbro du loifl.*—i
Manoel Costa Dias. José dc il;. ttn
R. Campos. José Ribeiro dos íau-
io. c Oujlheriue Portei. S -701.

Oração (lo Anjo da Guarda
io c
acha
dos

da
-anta
ujiiT-

124 J

Para reatar i.muaüe. defw
¦para chamada dc quem ;íc
ausente, e zangado. Precisa
teus clientes U.u
Bahia, está residii
Maria 11. :'., cidud
ta espirita,.

Io -cl i;;y.i' ii,
10 a rua

\%BE33NT.ZOIN'
Para o cnihellccani-nto d.o

rosto c das niãoc, refresca a
pelle irritada pela navalha.

Vidro 4$ooo._ Pelo Correio,
síooo. Perfititiaria OR-
LA-ND0 RAXGEL.

DE
b:Vendcnt-sé por i

mo, um cão dc vigia, fclptido, de.
tamanho regular, <- um "BàssetV
amarcllo, excellcnte rcp.ródítct.r.
Rua Nove de Fevereiro, fi(i, Copa.
cabana, Telcplione Sul tu.)-

2 309 J

SOO o ii.:..li..io di: ,j.\\-.iot ,u!.í:s JiAiiv IDI.IIKTIM 1)0 "COltltKlO l>.\ MANHÃ- 1».

ile de Moittcscç o sr tir. G

natural dc viave-r decerto outra historia

ouvindo atutellc
indo. con.taiit

omcmi
•.ente

falar tsjtm
.irado

10 nobre rapaz:
Não deseja saber dc tnaiâ nadar

(.í»í.9Seí3i»*_8e»«*. *.©«?«..->;.

lllilll
106—RUA DO OUVIDOR—106:..:al á praça 11 de Junho 51—Rio

de Janeiro
COMMtSSõE- E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Avião: —. Os prêmios são pagos
io mesmo dia dn extracçãò.
FERNANDES & C."

Tel. -051, Norte
""-II-..-.»ir!>w»»«r<«--vv-»'''rJ'CTt»^t^tt:!ff«;i

G0N0RRHEÂ81
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completa com um só fiasco.
Vidro, 3$ooo, pelo Correio
5$5Ó0. Deposito gera! :
Pharmacia Tavarc-, praça
Tiradchtcs, 6.: — Rio de
Janeiro.

5fj__3__E___5___ES

3- -3
Canli» da run da Cníioca
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A Casa "TÜBÜNA" á rua
Senador Euzebio n. 127

Acha-se, em liquidação forçada

para acabar eom o negócio :
— Liquida som reserva dc

preço todo o seu "stock" do
fazendas, armarinho c roupas
feilas. — Visitem, pois. a
Casa "TlllCNA" para se ecr-
tiflcarem da venlnde. Tias-

passa-se o contrato, ou alusa-
se a loja com moveis e utcii-
silios. 

(S238S)

e (-.Ia atuaram-se, apezar d.a ojipo;
rardo 6 o fillic. dejse amor.

Gerardo 'ficou silencioso.
Urna vez qtie elle era íiíl

..mclliante na viila dc sua iríãc.
A sua lloitraücz, porv.ni, revoltava-se

dá nnillicr t_ue elle linha, a despeito de
rcs|)eilàdo.

L)ii_.ucrrc proscgtiiu com v.s olhos li
Xão me pc-.l.e. (ittò continue:

N"a vbrdádc. não e curioso I...
-— Quem inc prova que tudo isso não é um tecido dc mentiras?

Olt! oíi! Quando voltar para casa iiitewo/fttc sua •ii.ic.
'Com toda a certeza.

-- Ora; ainda bem. União posso continuar?
Goniinne,

O sr. dc Moiítcscottrt, quando soube do erro dc sua ftrha, t-onsentiu,
íratini, no casamento... mas o amante delia eslava caiiiado dc esperar, e
tir.lta dc.aninia.lo... Levantaram-se obstáculos imprevistos que impçdira.iTi i>
casamento.:.* Marccllina de Montcscourt ficdti solteira c foi obrigada a
occnlt.it" o seu crro.i

Gerardo objectoti com voz profunda:
Não ha obstáculos capazes dc impedir i|:" bomem que rcsttttta a honra

n uma iirailhcr que se lhe entregou, a menos que esse liomeni não seja.um
miserável c que não lenha especulado com a íiaquc-za, *:o:n a ignorância e
com o amor delia!

E, depois de longa pausa. Gerardo disse a jDagucrrç:
-— Com que, cnlíio. esse homem í meu pae?

-- Isso

modificar cm coisa ala
tas disposições a iiteti rc

.!•:

Cür a g»gi'(ífg_f*.**»sL. c_;.

_S_3

C/iidWrttct

tiíCS
•'ma.

.' ;c uma mau...
;i iie ntoradu.
íidancia, nmitas
jg.r all.i c .1 v.-
elc-tricos. Ver

Boass.V
valo. Ni.-tlivri-y.

ciucflr.i. com
i^im «.«"inada
árvores fruti-

is mínuU.a d--.
_ tratir. '¦'¦¦

n. j. S- f""i-

Da GOXOURITkA
i\ ou HI-CENTIC,

as, por procesit
itór, garante-sc o.
tamento áa s.'pbi
... |. \ accinas de
'.'•¦i -, (jas s às li 4 'ia

SERVIÇO N0CXW.X0,
H)_ — Dr. Pedro Ma.-1

CJlllONI.
.111 poucos

s modernos, sem
tratatnent
is. App.
Wriílu.

Tra-
606 «

Assem

S ás

Poís bem. onde quer chegar com toda essa narrativa
sito vem cila? Altera isso cm alguma coisa o que existe, isto
é um assassino c ladrão?

Não. Não penso que cila possa
pressão. Modificará unicamente ;
ir.erros assim o creio... Espero-o

Não corhpr.hendo.
Espero que me fa.a uma pergunta a

O nome desse Homem... O nome de
Certamente. Sem isso não lhe teria

-- Quem é? .,
Dasuerre silenciou. Tor muno endurecido quí

uma perturbação díidifinivct, não porque nutrisse

aquelle homem tão dilteretile dclle e qtic alias ifa
Havia nuiií-o temoo que Iniba a alma fec<

rem, receio instiiktivo do attc ia dizer, como
fosse para elle um perigo novo.

E Gerardo, api.roxtmando-sc da cam..

¦\ que
que o

propor

certo disso.

que estou di-
,.. meu p.tc..
narrado essa

imã a sua im-
peito, ou pelo

e
H
O
ri
f__

c
ca
CJ

cs*.

f
TI

iosio a res.po
Conliccc-o?

tventura de ;

:oraçao.
vtiipálliía

:i.i

tivesse o
juaíqttcrcti íilho.

verdade aquella
. po-
lação

agora é outra questão. Disse que o acreditava de boa íc. ma\
o seu protesto -simples e vago não ;ue pôde servir de prova.... Lamento-*».
na verdade... Como disse, seria simples de mais. As coisas ficarão, .poi».
canto estavam... e espero, sr. Gerardo, que a sua convicção seja tão prte
íinida como parece...

E' tuna certeza absoluta, sr. Laugier, interrompeu o mediçó,
-- Tanto melhor;.. espeto, dizia en, que encontrará um meio dc pòr ai

iiistiça no caminho das descobertas que o sei.hor mesmo tez.... sem con-.
fiar o seu segredo profissional c sem- atacar a sua honra de. medico.

--¦ Com que então, não consegui alterar a (horrorosa sil,tação?
Nada... pelo menos -provisoriamente.

.Então, adeus. sr. Laugier.
Adeus, não, doutor: até á vista.

Depois dc Gerardo sair, o magistrado ficou longo tempo pensativo,
tSaberá o doutor qualquer coisa? murmurou elle. Assim o çrèioi

Mas que sabe cllc? í?c 'ha um segredo, o dever prohibe-lhc revelai-o, e qw
hei de eu fazer para 1Uc arrancar esse segredo?

iReílecliú ainda.
Arrancal-o é ininossivcl; o doutor deve .catttelar-ôé. Purpreltondel-»

i outra coisa. Talvez que venhamos a conhecer que elle não sabe. de nada,
Tocou a caini.painl.ia.
lAppárcccu um servente do escriptorio.

Sabe onde esta o sr. Pinson? disse o magistrado.
Acaba de chegar, ainda não ha um quarto de hora. o encarrcgoiwnH

dc dizer ad sr. juiz 
"que 

estava á sua dispo.jção. Não o pude 'fazer logo,
porque o sr. juiz eslava occttpado com o dr. Gerardo.

Diga-lhe que venha aqui já.
O sér.ciitc do escriptorio saiu. Pouco depois entrava Pinson.

Voti-lhc coi.íiar uma missão que o ha dc surprehender muito, sf.
Pinson; disse o juiz.

—¦ Para que essa missão me surprehcndesse seria preciso que 'tosse mui»
to extraordinária, sr. Juiz, porque tenho por principio não nive admirar dei
coisa nenhuma.

O dr. Gerardo saiu ngora do meti gabinete.
Viu-o, com efíeito, e ate o cumprimentei.
Veiu jurâr-riic nue Beaufort está innoccntc.
lv muito natural. O sr. Beautort é amigo dclle. Bas provas:
Foi o que eu iiic pedi: provas. O doutor entrincheirou-se, então, por
do segredo profissional e não respondeu.

- Ora, ahi estiá uma coisa fácil. Einiim pódc ser verdade.
-• 1-oi isso que eu nensei, sr. Pinson, e — a fia. dc ficarmos certos -a

detrás

ii H'J3

 üiea cise nome, peço
Nao o adivinha?
Xão. Como poderia ;

-— Seu pae... sou ett!.
O senhor! o senhor!

te, se o contti

*ncarrego-o üi
tonta dè iodo

— Assim

inútil.
— To.ia.".

dizer-me o u
f*

vigiar o dr. Gerardo, dc r.ão
os passos delle.

ic-fará pódc estar cer
.!.. que o doutor não

'mente... dc outro in

o peruer dc vista e dlc me dar

O Cl ISSO.
desconfie de nada.
odo todo o nosso trai. jho ise tornaria

elle recuando e SolLindo um grito de hor~

i noites, me encontrara ou aqui ou em mimia casa...
houver de novo.

u.'.'rever tudo. Pôde acontecer oue eu me díbiòre» que

¦ vir*

de*
tor nje leve pt;r_, louge de Creil... t então.

:

w
... ,v- --• ..-. ^\ • .
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Er.peeialid«d« em penteados para
BOlvn, Mie, "soirée". «««., «on» )'*•*-
dadeira -ridiila.lo Mareei, que dura
muitos dias. An saihon.s que «gel»
r«m ler os calellos tingidos aa natn-
nl c «le qualquer cor, devem vir a
«ta easa, que tem pinturas especiaes,
1'"ase do verdadeiro Henní, Novo"ystema. 

AMa novidade. Resultado
maravilhoso, a presos «*m «ompettn-
St. Ond. « pM« ver a grande ex-
Bosiçio de postiços d'arte, Ultima
«Macio, a preços jamais, vistoi nesta
Capiul! Tambem it trabalha em ca-
beltoa caídos e faiem-i« «oneettoj.
Catalog. gratís-ROA 8, JOSÉ' t«,
>« anlar. - Telephone 3«i_, Cen-
•trai. l__7f„íi.-5

Fazenda de criação
Vende-se uma «¦•teelieiiie fiizen*

«ia de criação e lavoura, proximii
«Ia cidade de Rezende; que esla a

4 horas e _'o minutos desia capi-
t_l e onde param todos os trens
paulistas, inclusive o "luso . ieii-
<lo casa dc moradia recentemente
reformada e pintada, casas tb ma-
chinas, tulhas, paiues, rauclios,
moinhos a anua grandes terreiros
cimentados, extensas várzeas c
campos dc capim gordura; niiwlr.»
virgens e capoeirõeíi, cortada, por
dois poderosos ribeirões, com uma

' área <le cerca de 2ou alqueires de
terras de 100X100 braças, r.iedi-
das e demarcadas, com alguns ca-
fezaes. A fazenda possue ainda uma
numerosa manada dc vácuas «• n0'
•vilhas com reproduetores eauyta
Uma criação de suínos eom re-
produetores polund china, amniacs
de montaria e cargueiros, gansos,
(atos, uma bella criação de galli-
Ilhas rhodcs vermelhas etc. etc.

Para informações, procurar, no
Rio, & rua G. Câmara, 82, 1" an-
dar, o advogado dr. Jeremias I«o-
breca e em Rezende o coronel At-

(41O7 R)

Aos Exmos* chefes
de Familia

A CURA
lnfollfrelda

Impotência viril

m "Convida-se! com urgência a virem"aproveitar os preços ba-
ratissimo3 das roupa3 feitas e sob medida, «oupas brancas,
Chapéos, Vestuários e mais artigos de vosso uso e de vossos
filhos, na Grande c verdade:.-.-. Liquidação íinal da Usa.
Rio Triumphal, 56 rua -do Ou vidor, s6, que vae acabar com
seu negocio até ..1 de dezembro próximo.. ... .

Muitos Ternos de Roupa fc ita de especiaes Casmuras In-
Mezes a («S, 50S e óe$ouo, Ternos dc brim branco, par-
«Io c de còr, a 20$, a_$, 24% « 26%oao. Costumes de brim
.ranço ou pardo de Dolírián ou Pnletot, a 10$, 12$ c 14?.
C.mírns Porut.uezus, Francezas c Americana., «luzia, 64.,

70S c 7KS000. Chapéos de Palha Italianos, a 3$, .$, 5$, <>
e 8$ooo.

Todos os outros artigos em grande quantidade, c varie-
dades, a preços de custo e abaixo de cii.lo. Jmpreterjvel-
mente em 31 dc dezembro serão fechadas as portas do Kio
Triumphal, para Terminação d e seu negocio.

A perda total ou ntcsnío parcial «Ia
virllliiüde dtprlme o homem j>_ysi.ò,
o melhor «tetr-do, encaminhando-o pa-
ra uma velhice precoce. N*o 'ha af-
fecelo que lhe cause tantos toffri-
ni«llos moraes, que lhe traga mais
dt»eu*s.ei intimas, ás vezes niesiiio
sarcasmos e «toadas, tornando assim
sombria toda a tua existência, Deixar
este estado Mm cuidados, na cstieçta-
tiva de uma cura próxima, e, embalar-
se eom uma «tperança chiineriea, Q .aa-do pedindo % brochura do dr. Zelie,
intitulada • •Tteslaunaçâo da Homem",:
acomp.-nliada d* uma folha de cou-
suiía dirigida iram* aos que nio se-
áem ir ás cor.iullii ua
Bus Orugiiayma 93. sob
das o ás u c das a áa 6, adquire-
se a certeza Aí «haver a totalidade
d.i sua virilididf. Essa interessante
brochura, dc distribuição gratuita,
contendo e»p|icaç8e« e conselhos in-
dispensáveis aos -smeiM, deveria ser
lida c relida e .«adenda nas horas
de desanimo c depressão invencível.

(¦-3j8 I)

fredo Ferraz.

ARMAZÉM
Aluga-sc o da rua 8'. Francisco

Xavier n. 404, esquina da I . Uer-
by Club, acabado de construir.

2303 J

CASA EM PETROPOLIS
Aluga-se unia boa casa. para .1-

quena familia; í?m jardim. Tra-j
ta-se ria Pensão Central, Petropo-
lis, (R =241)

Capas para
mobilia

9

r.ccisa-sc do pessoas idôneas
para trabalhar em SEGVUOS
DB VIDA, a prêmios fixos.
Condições vantajosas. —- A
"GLOBO". R«a Uruguayana
n. 47 — BIO DW _ ANBIKO.

Instituto Polyglotieo{
Ksiãn fuuceionaado 0.1 scguiiitcS cursos deJle injiiruto :

CURSO NOKMAL CURSO DE LÍNGUAS
CURSO ANNEXO CURSO DE VIOLINO
CURSO PRIMÁRIO CURSO DE PIANO
CURSO COMMERCIAL CURSO ÜE DACTYLOGRAPHLA
CURSO DE TACHYGRAPHIA ('""10 DE PRENDAS FEMININAS

O corpo docente é eieolhido a capricho c merece absoluta conuauça.
A disciplina do estabelecimento é irrepreliensivcl.
No gênero é o unico estabelecimento' da capital.

Avenida Mio Branco —* 106 e 108

60S000
RUA DA ALFÂNDEGA 141
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Mr. ROMANELLI
Professor estrangeiro, ha 7 an-

«os mora na praça da Republica
n. 84, esquina Senhor dos Passos,
attende a sua numerosa clientela
idas g ás 11 da manhã c da 1 lio.
ra ás 6 da tarde, dias feriados até
3 horas, tratando com a mesma
«ttenção como sempre. Praça da
Republica 84, sobrado, esquina
Senhor dos Passos. 32$ 3

9, Largo da Carioca, d
(Grande a.-inazcin junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, caças para

/nobüia, 9 peças, 6o$oooj oleado
dc o,Go c 0,70, a 3$_oo e 4$ooo o
snetroj dito para mesas de 3 a
5 tabõas, Co$ooo c no$ooo; capa-
«:hos dc- nu e im,io a, 8$ooo c
S$ooo,

Souza Baptista & C.a

CAMINHÃO SAURER
Vende-se dois automóveis da

cinco toneladas; na praia de São
Christovão 11. 140. f

PIANO STECK
¦Vcndc-se, quasi novo;''informa-

ções, 1>. Manoel 10, i" andar, com
o sr. Gonçalves. (J 2037

Abreu
SobrinhoPÍLULAS DE CAFERANA

CÜRAfll
Sezftee-Maleltus

Febres palustros
Int«*rt»Utei_íes

Nevraljjia»
Multo cuidado eom ¦» Imitações e falslllcaçôes

Únicos depositários, Bragança Cid & C.-R. do Hospício 9
-t

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-se, por prazo determina,

do, boa casa mobilada para fami-
lia de tratamento. Informações
na rua N. S. dc Copacabana nu-
mero 1.057, das 14 ás 17 horas.

QUEHUIS ALMOÇAR BEM E
JANTAI. MKMIOH POIt

19500 ?
Visitae o restaurante I,a Tnble

du Coiiuncrce, Av, Uio P.ranco
.ji. 1S7^1?. R °5P'

CLINICA DENTARIA
CIRURGiOES.DEr.lHST AS

João Paulo de Miranda, Robert
L. I.hert, professor Seb, Jordão

Salas apropriadas a cada espe-
cialidade: anesthcsia, clinica ope-
ratoria, prothesc e ortliodonlia.
Rua do Ouvidor 157Í. canto de
1_0ncnl.es Dias), Tel. -149^, Norte.
Consultas de 1 hora para cada
cliente. (S 1943

CASA MÒI-U/ADA EM
BOTAFOGO

Aluga-se uma esplendida casa,
cotiipletainente mobilada, para fa-
milia de tratamento, com seis
«juartos, duas salas, banheiro com
água quente c fria, copa, grande
«quintal e demais dependências.
Para ver c tratar n rua D. Ma-
rianna 11. 187, a qualquer hora.

R 2387

PHARMACIA
Vende-se uma bem sortida u

aircf.ie7.ada' e em excellente local.
O motivo dir-se-á ao comprador.
Tratar com o sr. João F.onsec»,
na drogaria Rodrigues, G. Dias
11. 59. J II5°

FLUXOSEDATINA
do Pkco. S. P. Araújo

e liemorrlia-Cura eólicas uterina»
(fias em meno. d© 'J lioras.

"Devolve-sBjnlii.lieiro se nio der multado"""rilLVA 
GOJIES & (J-lUo. R 1470

mAgentes Geraes: íl

HYPOTHECAS
Sob solidu garantia du .predios,

a 9 "|°, sem conunissão. Rua beie

AUTOMÓVEL BENZ

de Setembro n. 130.

Vcndc-se um em perfeito esta-
do, 14-30 H;P. Trata-sc á Avenida

(J 1086 Salvador de Sá, fi-l. (R 2033

urefhraBexiga, rins, próstata e
A UROFORMINA cura a imiiííidencia ren.il. os cy.titcs, ryetite..

ncplirites, urethritcil, catarrho da bexiga, inilaiuinação- do próstata. Uís-
solve as arcas e us cálculos dc ocido urico e uratos.

Nas boas pharmacias - Ru a V de Março 17-DsposIto

AO COMMERCIO
Ehcárrcsa-se da gerencia dc

predios, pagamentos de impostas,
lècebinieitto de juros de apólices
e outros títulos. Tem prédios
jiara alugar, vender c permitiar,
Ho Wio, Nictheroy e Petropolis.

Tem ciicoinnienda de predios
_m Uotáfogo c I'etrôpolis; repre-
sentantes em Petropolis, alteres
Queiroz, em Thcrezoiiolis, dr. Al-
ifredò Carvalho, rua doi Ourives
11. i.|... teieph. Norte 360.1, com
..t. listacio. (R 1Ú05

TRASPASSA-SE
O contrato dc unia boa casa,

cm uma das mas mais concorri-
das desta capital c o melhor pon-
ao da liiesniu, rua perto da li. F,
Central; 'está própria para .jual-

jquer negocio, caso não queira
continuar com o que está. Aluguel
muito barato. Cartas nesla retla-
•:ção, para ser informado, a Car-
valho. 1466 J

PLANTAS
Vende-se -para pomares c jar-

dins por preços baratos, na chaca-
ra do Josino, á rua Torres Ho-
mem 11. 6., esi|iiina de Visconde
dc Abacté, cm Villa Isabel.

ü 2288)

Cabello corrido ?
O cabello crespo torna-se corrido

com a afaniada Brilhanlina "Figa-
ro", Frasco i$5oo, pelo. Correio
_$5oo. Depositário, 3(1, rua Kodri-
go Silva 36 entre Assciiihi.a c 7
dc Setembro. Tclephone 1027
Central.

Placas
pon novo puocEsso

Grande perfeição; Mais du-
rabilld.ido. E muito ninis
burut.is do que as fabricadas
ntó hoje.

FUNDIÇÃO INDÍGENA
IIIA CAMKKIiNO _J

_ BOTA Mm
Está liquidando Saldos

Que estão em exposiefio com os preços
marcados

. Sapatos pretos
e amarellos para

Senhoras a 5$, 6$, 8$ eloSooo
•ram •$,«$, 10$

de m • 20$O0O,
Botas eborae-

guins Pretos
e amarellos

Artigo superior
Saltos Luiz XV

ou de sola 6$,
7$, 8$ e 10$,

eram de 18$ e20?.
Sapatos pretos

Amarellos para homem
a 9$, 10$, I2&14S e ISjfeooo

Eram de 22$ e 24$ooo
Botas Borsegíns de

Pellioa preta amarella
ou envernisada, a lo$e l4$ooo

Eram de 2o$ e 24$ooo
Ultimas novidades para

Homens e Senhoras
109 Rua Marechal Fioriano 109

Canto da Avenida Passos I13
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— Amanhã *~

50b0O0$9OO
l'nlca loteria que distribuo

75% em prêmios, sorteando*
os em globos do cryst«l. *-*•
BOLAS XlMIiflADAS por In-
tetro.

Jogam apenas
I prêmio de
1 prêmio de
1 prêmio «lc
3 iprcinios

2»00$ .. .
10 prêmios

1:ooo$ooo
__ prêmios

50351100
3J prêmios

aouí . . .
32 prêmios

100$ . .
1SS0 prêmios

3ó$f'0o .
18 preàiibs

1ooí para
uhiinos
rlsmbs «'.
prendo. .

prêmios
50. jiàra
l! . liltilllÒ.
(jivisiuos t
prêmio . .

18.000 bilhetes
. . 50:ooo$uòo
. . 5 .oooSooü

3 :ooo?ooj
de

'dè

de
' 

ile
'«le

"dè

4:000500o

10:00o?000

it :ooo?ooo

6 :<oo .000

$ ::oo.ooo

56'iioó.po o

Aíitorirada a funteiotiar em todo o Brasil, garantida, aor csrti
patente 11. S3.

Club de jóia» e outros artigos com 6 sorteios cm ui.vi w pai-
tação.

Ucsnltudo da semana finda para todos os planos:
Se..undi'.-feir». . . 
Terça-feira. ,.,,,,,..,,
Quarta-feira. ....•••_«••.•«•.
Quiáta-ícira.

58

19
9»
6o
9_

os 3

9
lo "Sexta-feira.
iii iSabliado. li,.. ......... .

O Viscal do Governo, Dr. Josephiuo Felicio dos Santos.
¦Jóias, Kelosios, Granioplioiics, Oiiardas-cliuvas: com castSo dá

oura,' oii pr.ua, Capas de borracha, Machínas de costura, e de escre-
v.r, c.pinjfardas, 'Pistolas, Carabinas, iBícycletta», Mobili«, "l'*iltr,i
Fiel", Roupas brancas para homens, Harmônicas, Ternos de «ase-
mira, Chapéos Panamá, palha, comniuns, dc lebre e outros artigos.

Acccitam-se agentes idôneos, dá-se boa commissão.
Peçam catálogos ill_i'.r_J_j e prospectos á Ricardo ..ngusta

Biato. . _ , ..
Riu dos Andradas, To Telefone 3039 ~ ^orle

Rio de Janeiro « tle novembro do 1916

1.0

MATTA VIRGEM
Precisa-se de dv.as ;>ara tirar

leriliii v iii.iileir.l de lei, n»s se-
_ti!iitcs rius Kslrella, Guap.v, Me-
rity, Villa Nova, Sttriiliy, e Mago,
com porto dc marj proposta a M.
Bittéucdurt, á rua Theodoro dn
SiKa 11. 31, Rio. S j'.23

FOLHINHAS PARA 1917
CASA TÃyÂRHS

Tem grande .ortinieiilo «le íi.
lliinlias e'stran_çir_ii, stildos, a pre»
<;os baratissimos. 1'olhinhas «le Hn-
dus padrões variados a preços sem,
coni'petülor. V>. para crer. Rua
Caiherino 38'; Rio. (J 16.15).

ai-
1"

n
9 :o.n.'í>' i

TIJUCA •Ss

QUARTO

REFUGIO PARA O VKKAOij
Ãlti_.í-sc, com mobilia, o aipra.

zivel siMo da Gavça Pequena, coni
boas acconimodaçõcs e confortoJ
para familia de tratitinenlo, gran.
de terreno e esplendido taiuiuti
du natação com cachoeira, a 20
minutos .do ponto terminal 1I03
bondes do Alio da «oa Vista (Ti-
jucá). Muita aguji, vegetação e
clima ameno; trata-sc i rua <da
Aiíiindesa 86, sob. 2133 J

TRASPASSA-SE
Um deposito de aves c ovos com

fornecedores no Estado do Rio,
tendo addicional para frutas e le-
guines, bons _allinhciros e'mora-
dia, ponto muito central. O motivo

.nírâinndepé^mé. 
"Às "condi- 

J é o dono 
'3^$^<&£3

Um moço do conuncrcio deseja
encontrar na Avenida Salvador _de
Sá, até ao largo do Estacio ou 1111-

mediações, üm quarto em casa de
un. casal ou pequena família, com

ções ã vista se farão,
esta redacção a D. M.

Cartas a
(•M 209S

Europa,
noel n,

Trata-se
55-

á rua D. Ma-
(S817)

joo prêmios
total de . i6i!oòó5ó'ao

renda em toda parte.

MOVEIS
A CASA QUE VENDE MAIS

UAltATO IP
"A COMPETIDORA"

Rt)A SKNAIJÍ1K Kt7.i;iU0. ?5.
Camas

NEURASTHENIA

liliii^ll
jtSfP^rl
PURAMENTE VEGETAL

Cura riidirsnlmentu
Tosses rebeldes, bronchites,

cntnrrtios dns criunças
Agonies t;nrlos Cni'/. «4 (',

Rua 7 de Setembro, 81 — llio

CARVÃO DE PEDRA
Pessoa que possue terras carbo-

niferasuo Norte do E. do Paraná,
cujo minério já foi pelos teclinicos
considerado como muitíssimo bom,
deseja encontrar quem lhe em-
preste a quantia de 25 contos, me-
diante garantia das mesmas escri-
pturas; recebendo ainda unia honi-
ficação de certa porcentagem dc
qualquer negocio qtte venha a fa-
zer. Quem desejar, dirija carta
ao escriptorio desta folha a N.
S.,A:. 1 ( 1664)

i2%í_>-.SÍ.^ ••¦•:-:¦- >*#.Vrf3^ft,«!lfe4>ft_.t

t(Pêndula Brazil"- 140 Kua da Quitanda, 149
RELOJOARIA E BI-

JOUTERIA
— Especialidade em concertos de relogics e jóias a preços mo
dicos Grande sortimento de relógios Vigia, Torre e outras
qualidades. 

"Clubs Maisonnette". Jóias e relógios a presta
toes semanaes de 5$ooo. Recebem-se assignaturas.

St I\ ^''"VlvíWOiuCfio
^fi\'jM' *"*' O.tiwiriu^vS^kJgy D«pgntanoi;

çâsSÊtí Cnta P*r«ira * C^^*Huo PI JANEiaO

rÃ__l__!__ll A FALTA OE FORÇAS, CHLORQSE^
AnBlfllA c0"" PAUIDAS, FEBRES, m.~TW"uSXSS8 

velo VBRBADB1B0

Ferro Iravais
(FM IRA"A'Si E™ í«i»u> v'On;rntriilis, sem cheiro nem •¦bot

RíinTu-.iniond.itlfi pelo» Muilico» as Pejeôa» entr.iq.ecldni
pela Ali'jmin; «» Privações, a Moléstia *uFebre6,clc.
D_iuicüC]tii!i(0'SAUDE,VI6ORlFORÇA,BEUEZA.rm|Klg|iniitB
tim:_r<>i'Bi'llH.tHiiP»iwiiliitllui...iiDi,p<i''lc.'/Jg, r.lttt<t)ttU,Part$^

ICONVALESCENÇASJ

CAVALLO
Vende-se um. bonito animal,

curo, com 7 annos, 8 palmos
es-
de

altura, marebador, com muito ca-
Íor; .na rua ü. Maria n. 18, Aldeia
Campista. R -^S

Copacabana - Vende-se
Casa nova, _ salas. 3 (juartos,

dependências, luz electrica, clc,
grande terreno; negocio directo —
i rua Constante Ramos 111.

(K 1628)

Doenças da pelle e ve-
nereas—-Physiothe-

rapia
'D:'. J. J. Vieira 1'iUio, funda-

dor e director do Instituto Dcrnio-
therapieo do Porto (Portugal) —
'.ratpmeuln das doenç.13 da pelle
e sypliiliticas.Applicacão dos agen-
tes .physico-naturaís (clcctrlcida-
dc, raio X, radium, calor, etc),
no tratamento das mclesiias curo-
nicas c nervosas, cons.: rua dn
Alfândega ti. 93, das 2 ás 4 lio-
ras,

Pílulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approvadas >e iprcmiadas com
medalha de ouro. Curam: prisão
de ventre, dores de cabeça, vomi-
tos, doenças do figado, rins e
rheumatismo. Não produzem co-
lic.Tí. Preco, i$500.

Depósitos: Drogaria .Pacheco,
rua dos Andradas, ^5; á ruaSele
de Setembro ns. 81 c 90. Fabri-
ca: Pharinacia Santos Silva, rua
Dr. Aristidcs Lobo 11. 220. Te-
tepliouc 11. 1.400, Villa.

Ferieis, Tinas e Louças.
Me LipiÈçao Annual.
Preços alio I rio.

Casa Central
MlÉÉSílJl!

I
i

Aproveitem a occasiâoj
S2700;

paru casal, 28$i
30S. ,15?. 40S soÇ, 70$ 80 e ot>$;
túiletlcs, ijjí. 100S no* a i,to$; i::c-
,-a» de calieceira. ust. 23% a .15ÍI guar-
daívestidos, .|i$. 5»S io»? a l30$!
guárda-loucus. ."$. .isS. 4i5 c »2S?j
meias inobilias. 90$. 100$. no?, 150?
a =50$: eiiarda-comidas. 35$. 30?. 45?
ate 60$; güarda-cásacas ico$, 175$
ale aooS: preços a dinheiro.

Ktcos dormitórios, estylo atlomão, e
a Capitei, vendem-se a dinheiro e a
prestações. (R 408)

ToTüblícõ
D. VM.n Rosa de Aguiar Med.ei-

ros, proprietária da Fazenda <leno-
minada " Can.po Alegre,", 110 lis-
tudo do Rio de Janeiro (estação
de Belfotd ltoxo), previne ao pu-
blico .'.'.i', conforme contrato exis-
tente entre elía e o cr. Aristidcs
dli Silva Quirino, para serem ven-
didos em lotes os terrenos da mes-
ma fazenda, — a unic.. pessoa aü-
íprizada a receber o dinheiro, pas-
f;ir recibos e assignar escripturas
referentes ás vendas i|tio forem
realizadas, — é o seu proeur-idor
sr. Paulo Barbosa (juiiiiarães, não
se responsabiiizáiido, eni liypotlicse
alguma, por qtiacsijiiçr paganientós
feitos á oiura qualquer pessoa.
O seu referido procurador, se acha
á disposição de Iodos que qui/.e-
rem offectuár pagiitnentt. de pres-
tações da compra dos terrenos, ãs
quartas, quintas e sextas f.iras, :i
rua Jo.ré Mauricio il. j.|.i, das 3 ás
5 horas da tarde e aos domingos,
r.a fazenda.

.Rio dc Janeiro, 11 de .novembro
de 1016. — A rogo de minha mu-
lher Elisa Rosa de Aguiar Mcdei-
ros. — João Medeiros da Silva.

(Segue o reconhecimento da fir-
ma João Medeiros da Silva. 1
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"A IMMOBILIARIA"
So.icdiule Coópcrutlva (lc Ilos|ionsiibiliifiulo l.iinituila

«Oaixas frediaes»
Prestação Única e roso de direitos durante -'5 annos
14DE: AVENIUA RIO BRANCO, N. 151, _•> ANDAR

Coixa 1'ostal 11, ioói

-\.
I.nVtlclpanõcs scniiinues

de Nòyeiiiiiró de 1916 — o* Parletpação «Ia . ltii>:n Predial
5Ò$6o», coulw ii matuculü n, 6;5a — 4* Sccçãu.

de Xiivcnibró do ioió — <)" Participação da_ Caisa Predial B
iuo$uüií, conlie á niatrict.Ia n. ai4o -— 1* Scc^ãp.

Acccltai»*sã correspondentes uos suturbios dêstá Capitul e *_ÍilaJí;fi
Kstiídõs. (U 223} H

ATTENÇÃO!
Ao Chie Parisiense, ternos son

medida a prestações, variado sor
timento de c.isimir.is estrangeiras
o nacionaes; entrega-se o terno
na primeira prestação. 'Rua Sant.k
Anna 66, T. 1756 Xorte. Adolpho
Kang * C.

CHÁCARA DE FLORES
Vcndc-se uma. com ,.lí ra. dé

frente por 50 111. de fundos, mui-
to hom cultivada. Na estação áe
Honorio Gurgel (Linha Auxiliar).
Kua Aracy (Viihi Santa Thercza)^
Trala-sc com o sr. Almeida, á rua
da Alfândega -•.;, cobrado; i.i*'.i J

A VANTAGEM DOS CLUBS E' TER MUITOS SORTEIOS
.'Irmos co:u soi'.uio_ diarloH e <lii cilo i> _cj>o.U:ào I

450 854 iiiscrip.ões em W nnnos II!
O mais exiranrilinario suoeosso no systehm üo vendas a

pre.taçfios com sortulo 1 11
O maior e iriiiis anti_.i ostibolocimonto no gõnaró. Cliibs da

jóias, relógios, tornos de oasointra a prestffyúGS sèinoritios ds •.'!''>0U,
jrunriln-.huv.i com castáo do prata e ouro, roupas- brancas para
homens, clíapuos para homens, chapiíos da caJJà';(i da tõtl is 03
typos iiiclusivoo do.Panamá, inovo!., louça., àppjiràlhos.dé metal
quatro veies prateados nara loilotta, miichina do escrevei' Vi .ut
a muitos outros artigos de indispensável utllidiidô.

Todos esses objectos ncuam so mircados etn nossa casa por
preçtis eomiiiuns em fitinlquer parte.

Uesultado das oxlr,ir._"os para tulo.
us plunos diiraiítoa semana lindas

de Novembro sofjunda-feira 258 o !ii$
» pi ler.a-teira 140 o V)
» 1 quartn-feiia iiTil o Í9

O u (iüintti-foira 701 o 01
1» » » soxihi-foira 3i'.0 e 60
11 » sabbado '.«. o Ot
Hio de Janeiro 11 di) novembro do tfllff
O fiscal dòGovênio dr. A, 1 esson

Barbosa e Me.lc
Accnitnm-so iiftéhtos com carta do

boa condueta na Capital o nos listados
RUA BUENOS AIRES N. 154 - (Antiga rua üo Hospieio)

Telephone Norto 1550-Carta Patente n. 7

MMK. V1EITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Fioriano Peixoto
n. 117, sob. . (J 32A)

Garras de união operadas
per meio de um fluido
Acceitam-se éncòmiiiçndás e for-

necc-se qualquer .uantidade de
j:a-ras de união operadas por meio
de mil fluido, privilegiada com a
patente n. 8.010, de 11 de dezem-
bro de 191.1, pertencente a Justus
Rpyal Kinney, de lloston, América
do Norte. Para informações e ne-
gncios, irata-oe com C. Husclir.iami,
engenheiro, estabelecido á avenida
Kio Uranco ti. 58, 2" andar. Rio
de Janeiro, Brar.il. R 2246

Moveis a prestações!!
Só na Fabrica Veiga, rua Sena-

dor Euzebio 11. 222, avenida do
Mangue. Teleph 5=34 N. Pedir
prospeclos explicativos ú rua Seio
dc .Setembro 211, loja ou na Fa-
trica, Senador Euzebio 23a.

'$os J1

PARQUE LEBLON
Quereis gozar um dia JgradiíyoJj

sentir pulsar as vibrações d.i na*
tureza, ide á Praia do Leblon o
fazei ponto 110 Parque leblon*
Bebidas c comidas do 1" ordem,,
Torres & Sá, — llondcü em quatt»
tidade — Humtiytá-teUon.

(R2001);

Precisa
comprar MOVSS?

\ oasa i|uc mais vantagem offercco, em preços ÍJi
qualidades 6

A.. F. COSTA
Mobiliários de estylo e plinntasi», nianipuhulos

com as melhores madeira*» do paiz.
Ao gosto do mais exigente e ao alcance de todos
Especialidade em capas pára mobiliase atores bordados

Rua dos Andradas —27
'ÍBLilslPI-IOiSE N. 1350

SAO
Vende-se em Sete Pontes um

terreno, lendo de frente dc rua,
2ou metros e grande extensão dc
fundos. Trala-se á rua das Neves
n, 41, Nictheroy. _______

SÃO GONÇALO 1
i

Vende-se -.mia boa chácara, coni:
muilo terreno, duas casas e po-
mar, em Sete Pontes, com bonde
á poria. TraUi-se á rua «Ias Neves
11. 41, Nictheroy, S 1973

Sil:in:>CTyItTyTV»«__llif___Trr-__T___7YTlt_It-_li_»_Ty^¦ ¦ ma ¦ am ara\ _B-*ft ÜM wW <9 ¦!¦ ¦ ¦ i ¦__¦ A IT** ¦¦ _*¦> f
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Por muito adiantada que soja a hora da noite, venha... que «1 o
receberei. . .

Nestas condk.es, está entendido. .Vou disuir.ar-me.

VI

PESQUIZAS E REVELLAÇÕES
Saindo do gabinete do sr. Laugier, Gerardo não se dirigiu logo para

casa de sua .mãe, c se Pinson tivesse pensado em seguil-o, o agente teria
liodido descobrir o novo rastro que o juiz imaginara, porque o medico enca-
iiiiiiliou-se logo para casa de Diigucrre. , , ,

Felizmente para elle, Pinson teve necessidade dc ir a hospedaria ondo
residia aíim de mudar a roupa, pôr uma barba postiça, dc côr castanha,
admirai cimente bem feita, que não lhe deixava a descoberto íenão 03 olhos
<; pequeníssima parte das faces verm.Hias.

Trocou, cm seguiJa, o casaco por «ma blusa c, como 'fizesse muito sol
c este estivesse ainda bastante quente, comprou um chapiío de palha min.
estabelecimento próximo.

Depois, accendeu o cachimbo c foi passear pelas .margens do Oise.
•Dissemos ainda agora que. felizmente para Dagucrre, Pinson não seguiu

<M passos de Gerardo.
Com effeito, por mais que passeasse perto da casa que sabia ser liabi-

tada pelo medico, afim de esperar que elle saísse, Pinsou perdeu o seu tem-
po e trabalho e não viu Gerardo.

Passaram-se assim duas horas.
Gerardo apparcccti afinal.

Esta não é má! murmurou Pinson. .Magnífica razão -para! que o
ilouíor não saísse de casa! Se elle não estava lá!...

Gerardo parecia, tanto ouanto o agente nôde notar, presa de profunda
commocão.

'Caminhava dc cabeça baix-a, não reparando nem nos transeuntes com
quem esbarrava ao longo do cáes, nem nas carruagens que quasi o atropela-
vatu, nem nos codheiros que lhe davam descomposturas.

Pinson reflectiu:
'Se não soubesse que o dr. Gerardo goza dc reputação inatacável,

(Jiria. palavra de honra, que elle tem cara de estar um tanto embriagado!
Depois dc Gerardo entrar cm casa, Plinson não tomou a vel-o.
Sigamos agora o medico, desde o momento cm que deixou o juiz da

ínvostiga«;ão criminal.
Como dissemos, dirisciu-se I020 á casa de Dagucrre. linha prometUd*

ao ferido que voltaria. .,,._.
Este esperava-ò com todas as appareticias t\n. maior tranquillidade; nu?,

no intimo dalma, entregue aos mais terríveis receios.
Dagucrre sabia que estava sem defesa nas mãos de Grrardo, e que d»

probidade, ou antes da energia deste, dependiam a sua salvação c a sua vida.
Se Gerardo continuasse a calar-se, Oaguerre estaria salvo; se porem «

medico falasse, Daguerrc estaria irremediavelmente perdido.
Orçando Gerardo se achou 11» presença do doente, disse-lhe:

Venho agora <k> gabinete do sr. Laugier. Tive com elle uma cuiife»
r-ücia muito cnrtt. aa» «tcúivt. Diue-lhe o que salda.

Dagucrre ergueu-se, pallido, coitn os olhos desvairados.
O senhor traiu o seu segredo! K' 11111 miserável 1
Não, não o fiz; talvez que o devesse fazer, porque salvar um homem

como o senhor, arrancal-o ao castigo que merece, parece-me 11111 crime, —_e
deixar preso, envergonhado e chorando, sob a deshoura de_ urna acctisaçao
ignóbil, 'iirr» homem como o sr. Bcaufort, parece-me outro crime.

Daguerrc tornou a senta-se, arquejando:
Ji, com voz surda, cheia de cólera: . .

Kutãc, se o senhor nada disse, para que foi ter com .0 sr. Laugier.'
Queria aconsellial-o a que fosse prudente, a.tirmando-.he que se cn-

fiãtiãva... dizendo-lhe mie tinha provas do_ seu erro.
'Desgraçado!... O juiz vae desconfiar.
Tanto melhor. *
Mandará seguil-o! Espiará os seus passos, as suas menores acções.
Está no scu direito. E eu não ititfhijo o meu dever.
Então estou perdido.
Assim o desejo. Não tenho o menor do do .senhor.
Tome cautela! Não seja muito cruel. Olhe que eu posso fazcl-o arre-

pender das suas palavras.
Gerardo sorriu com frieza.

O senhor não .me mette medo. E' um miserável c um assassino...
Eu 'sou um homem honrado: itiga-nie o que pôde haver de comnmm entre
nós dois? .

-Quer sabel-o? Ha entre nós um laço mais torto do que o senhor
pensa... E quando conhecer esse laço, ha de arrepender-se do passo imprii-
dente que deu, indo procurar o jui_... Felizmente ainda não _ demasiado
tarde.

Não o comprehendo... Que quer dizer?
Ouça, sr. Gerardo... Ü senhor é filho natural!
Que lhe importa?
O senhor nunca conheceu seu pae.
Que tem com isso e para que se mette onde não é chamado?
'Não é possivel nue não tenha lido grande desgosto por desconhecer

o segredo do seu nascimento. Posso dar-lhe, sobre esse pont.o todas as iu-
formações que lhe faltam.

O senhor?
Eu!

E essas informações donde as recebeu? Como as conhece?
Vae sabel-o. Sua mãe é dc unia iamilia antiga da iBrenne. E' 'filha.

.0 conde de Miontcscourt. Enamorou-se, quando tinha dezoito annos, de um
rapaz, tambem fidalgo, de quem o sr. de .fontesçourt não queria sequer ouvir
falar. Inimizades de familia, talvez, ou antes aversão instinetiva. Não con-
sentiu no casamento. Ora, como j'á lhe dis_e, os dois amavam-se... Está
ouvindo?

No cumulo da commocão, Gerardo não perdia uma tinica palavra.
Ignorava completamente o segredo do seu nascimento. Mas como estava

tsse segredo no poder daquelle miserável?
E até onde queria elle chegar?
'Por que tinha esperado aquelle momento pr,ra llvo revelar?
O .:ned'.co respondeu cm voz baixa:

Sim, estou ouvindo... Fale! Fale!
Estou satisfeito em verificar que o interessa, a minha narrativa. Elle

Sua ctir.i
siMiieidá timri.
çOcs, dirigir.s
Vreitas & £

.lriríciro,'

tiiol pelo Han-
— Para iuír.riu_-
aos ars. Araújo

Ourive» ,88, Kio
inventor,

Maneei Fernandes Uma, resi
dente em S. João Nepomuceno,
12. tle Minas *— Brasil. Apre-
senta prova screntiffca da vir-
tu-de uliruttva do preparado,
que extermina jwr completo o
li-dllo de Hansch.

SACCOS DE BORRACHA E
FLANELLA PARA APPLICA-
ÇÃO DE ÁGUA QUENTE NO
VPNTRP co",,'il (jualquoi- Aôv,
Itillil*. cjicas, rins, fígado,
estômago, pulmões, de utili-
iladn paru todos, indispen_:i-
vel «.¦111 toilu casa dc funiiliii.

Deposito fieral nn OAS.l
<;i:i;ai.i»ks.

I7m de 88«00 .1 16800O
KUA BUENOS AIKKS 11.8

— Uio de Janeiro —¦

Só este mez
Violões a 10$

Bandolins a 20$
A Guitarra de Prata
37 It a CariocA. 37

Rio de Janeiro

UNIFORMES MILITA_.ES
Casa Azevedo AlveB ¥

1U"A JILIO CKSA1! X. 53 —*— HIO DE JANEIROP
Fabrica uniformes para o lixercito, Marinha, Policia, Guarda

Nauional, ehauficurs e Linhas de Tiro, Socicdii-Ci de Musica e
Bandeiras. Tniuh.ni vende a matéria prima para a confecção doi
mesmos; — Telephone ini, Central.

TTTTTTiii»«iti»iiiirTZTixi^mrrrrTT_»g»TTTT«Tf1

MACHÍNAS
Vende-se diversos eixos ile aço,

para transmisssão e luvas de jnn-
cção de 2 7|8" e 2 'i|.", eixos com
Cm,oo. Trata-se á rua dc S 'Pe-
dro 145, loja, IS 1974

DENTISTA
M. Lopes, cirurgião dentista, dí

consultas, de 7 ás 12, R, Vol. Pa-
tria, 356, Preços módicos ç coaJ
dições ao alcance de todos,

(233. sv

CALLOS
As dores desaprnrc-cm rapidamente?... c os cnllos por uni encanto,

para sempre; liasta ajfplicar cm cima dos callos, ao deitar-9c, o "Kalop-
laslcr". para no outro dia não sentir mais dores; mais de ura milhão dc
pessoas já ottestaip oue nfto exisle ¦ outro ríinedio para callns. egual; al_
hoje é o unico estudo mais aperfeiçoado: raptdo; ç.erto; cifica_. c mols
lacil: unrruic supprime a dõr, o que outro n|lo faz; por i$_oo, á venda,
Araújo Freitas & C. Ourives 88; J. M. Paelieco. Andradas .13; P. da
Aranjo & C. S. Pedro 82. Rio. Sú "Raloplaster'' para callos.

% Moendo sempre p

CAPAS

Casa especial de borda-
dos, plisses, etc.

RUA DOS OURIVES N. 13.
SOBRADO

Ponto á jour c picot, desde 200
réis, plisse desde mo réis. A uni-
ca casa <iue faz plisse chato, aç-
cordeon e machos eni pregas. íi-
nas e borda a soulache cm pé.

(913)

Pomada de R. L. de Brito
(ANTI-HERPETICA)

Approváda e premiada com meda-
lha de ouro

Infallivel nts empigens, dar-
tliros, espinhas, frieiras, sarnas,
lepra, comichões, eezemas, pannos,
feridas e todas as moléstias da
pelle. Laia ilsoo. Deposito: Dro-
garia Pacheco, rua dos Andradas
»¦ 45. • Seie dt Setembro Si.

J1V9 J

V. Ex". NAO QUER MOBII/AIt
SUA CASA SEM GÁS-

TAtt DIXHEIIIO ?
E' o que pode conseguir fácil-

mente, por aluguel mensal c modi-
co, todos os moveis- rua do Ria-
chuelo n. 7, Casa Progresso.

5 jviajestic a
K Charutos finíssimos feitos
j_á mao com superiores taba.
^cos de Java, Havana e Ua

í Deposito: Rua Rodrigo Sil- 2
jvan. Í2-1-. \\

I

PARA
MOBÍLIAS

9 pegas 601 e 7CI000
63, RÜA DA CARIOCA, 63

Telephone 5971, Central

iDÜRCT
Prata, brilhantes, cautelas dai

Monte de Soecorro, compram-se o
pagam-se bem, na pra_a Tiradcii'
tes. 64, Casa Garcia.

Gonorrheas|
e «uas complicações. Cura radical por

Íroccssos 
6ei?uro9 c rápidos. Dr.

OAO ABREU. Das 8 ás n e das
15 ás 18 horas; 64, rua de S. Pd.
aro, 64.

CABELLOS BRANCOS
Tintura Figaro é a melhor para

tingir os cabellos instantaneamen-
tc. Caixa io$ooo, pelo Correio,
ia$ooo. Para acastanhal-os nsac
Brliúantina Figaro. Frasco 3$°°<>i
pelo Correio a$ooo. Depositário,
Casa A' Noiva, 36, rua Rodrigo
Silva 36, entre Asseniblea e Sete
de Setembro. Ttleplione I.oa?,
Central-

UTERINAé<rrí
medi» que cura FLORES
HRANCAS e o Corrlmento
das Senho. as.

Vende-se nas principaes
pharraacia3 e na Drogaria
Araújo Freitas & C.

ARMAZEM
Aluga-se o da rua da Lapa r.n^

mero 69, esquina da rua Joaquim
Silva, completamente novo, «o:n
dois andares, próprio para qualquer
negocio; trata-se n.i praça Tin-
dentes n. 33, Caíé Crilcrium.

is?*é4»w;
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Querei» ter «ma |>&na C3«3?etlt*irja ¦

I POMADA AMERICANA 1
elimina a cuspa, dá brilho « evita a queda d»8«abeHos B

9 VENDE-SEEM TODAS AS PERFUM&RIAS 9

"õ ' """ 

ALUGA-SE 
ura «° «muar, sala dç

frente, «ilo <le jantar, quarto,, con-
iiha cótu quintal, -tanque- -c -luz •««-¦
ctrica, aó .a uma ou duas pessoas; os?,
ú.rua da -Saude 49 (praça Mauá).

(2590 .;E) ¦ K

ALUGAM-SK 
tper 36$ e 30%, «uar-

tos' para solteiro,'-com roupa dc
rama, serviço c luz «lecrrica;'na.-Ave-..
diida Rio Branco xa, s» rnidar, ¦

(259= lv) o

ALUGA-SE 
.oiuiina sala dc. frente;

na rua do Ouvidor .52, —andar.;
(2393 lv) S

ALUCA-SF, a eni» da rua Conde
Jkilti ' ALUC.-VSE 

...  ;- • . ,
 D. Marciana, Botafogo. As da-

¦^uas:;-s»l«E"í dais cfjiartas, e. .ura-pe- -ves estão na padaria Cruzeiro, 131.
«litcnò jardim; as díhvcs no n. 50-c rua da Passagem. WS* W >
tratar 11a rua do . llospicio; 11._r.30. "~ 

AI.UGA.SH 
um bom quarto

f

VENDAS EM LEILÃO

PENHORES

(EERECE.SE um moço dc 19 a 20

a este escriptorio, por favor, com as
iniciaes A. <J. C. (1761 S) J

Sil iii!
EiiigO de Novembro de 1916

54, Hua lib de Camões, 54
' iRoíja-w aos srs. mutuários rc .
formarem sitas cautelas vencidas,
feifi á véspera ilo leilão. I74Q >

¦T>'RECISA.SE dc um pequeno de
J7 15 a 16 annos, para quitanda, á
rua Barão dc Mesquita n. 899, An-
darahy. / ..•;,' (217» D) J

PKECISAiSIE 
dc sapateiros pa"

montar c acabar ou para concer.
tos; rua do Campinho n, 28 — Cas.
cadura. — (1961 D) M

PRECISA-SE 
de um pequeno com

hlgnma pratica; de pharmacia; na
rua Maitrity .11. 126  Cidade Nova.

(4961 ») J

de
frente, com ou sem mobilia, "o .um

mu dois moços; na rua io Krachueo
11. 92, lobrado. . (259-t MS

^r-—r--l—

LEILÃO DE PENHORES
1: m 14 de novembro dc 1916

A. CAHEN & C.1
_._, R. Barbara do Alvarenga

(Antiga Leopoldlna)
Tendo de inzer leilão etn -14 'de

novembro íis 11 1)2 lioras da manha,
lie TODOS OS PENHORES VEN-
lIDOS, previnem aos sts. mutua-
3 ios que pouYm resgatar ou reíor-
jnar as suas cautelas ate .a referida
Jlòrá'. ,

Kstii cnsa uno tom filincs
VÍíUVB LOTOS LE1B& O.,

•suecesBores
R 9*4

IMRlDRAtiOD Á CflRÍDADE
" 

AMANCÍÁ, viuva, com 68 anno»
He edade quasi cego.

A*JNA VO AMARAL, viuva, cega
c »!ém disso doente c sem ninguém
¦>ara sua companliia, recolhida a um
«luarto;

ANGELA PECORAEO, viuva, com
*5 annoa de eiladc, completamente
l:èga c -par.ilvlica;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
Ihinlia. com 70 annos de edade;

CAKLOTA. pobre veliUflJie acra «•
íursos: _"\ .

ELVIRA DE CARVALHO, pobre
fctea « «o» amparo da -família.;

ENTREV, TA, rua Senhor de Mat-
|//5ÍnJi03 34. doente .imnossilbilltada,
tíe trabalhar, tendo 'duas ililUae, sondo
uma tuliercoliwa __.«».«

FRANCISCA DA .CONCEIÇÃO,
BARROS, cega dc ambos «lhos 1

? SBJADWBM FERREIRA CítAVES,
ienirevado «em recursos; ;,

LUIZA, viuva, com oito tiUios
«nenores;

SOARES, viuva, velha sem poder

MARIA EUGENIA, pobre velha
•em o menor recurso para a eua 6UO-
¦iatonsla.;

PRECISA-SE 
de uma boa empre--Radu para todo serviço dc um

casal; rua Urugirayana il". 150.
(2184 O J

PRECISA-SE 
de um empregado

para armazém, com pratica de
tado «serviço do armazém; á rua
Goyaz 436 — Piedade. (1803 D) it

PRECISA-SE 
de umn mocinha para

serviços domésticos, em casa de
família. 'Tutor," .na ruu Viscotde do
Rio Branco n. 63. (1788 C) R

PBECISA-SE 
ie uma tmpania de

cor preta, que saiba cozinhar c
lavar .bem; na rua Dona Maria Ro-
mana in. 22, perpendicular ú da SSo
Francisco Xavier, próxima 00 Der-
by-Chib. (11091 D) J

PRECISA-SE 
de um» governante

¦para tuna pcnsüo, que tenha bas.
tanto pratica; praia de Botafogo n.
390. (2317 D) J

PRECISA-SE 
dc uma creada para

serviços dc uma pequena família,
na rua da Carioca 34, 1° ondar.

(30S1 D) J

amjgabi.se
> NAseocuo de :propmedades

DA"SUL AMERICA"
Roa do Ouvidor SO

Os seguintes predios: .
As cliavcs nos mesmos, ou cotifor-

me indicação nos respectivos carta-

Para tratar das 3 is 6 da tanie.
&. .CHRISTOVÃO _ Hua Gene-

irai José Ohrintino, 44, aon» mogni.fi-
cos accommOilacüts para família dc
ttratamento, pdrüo liabtiavel, luz,c!c-
ctrica, grande quintal, etc. Aluguel
iSÍOÍOOO,

SANTA mEREZA _ Rua Santa
Qtristina 104, com boa* accommoda-
ções pam - grande familia dc trata-
mento, porão, quintal, clc.

MATTOSO — Kua Campo Alegre
n. 89 com magníficas accoininoüa-
çfies para familia de tratamento, po-
irío «habitavcl, Inz elcctrica. grande
quinta!, eU:. .„„_. n.

I AüTO DA BOA VISTA — Tra-
•vessa da Boa Vista 20, com 4 quar-
;tos, 3 «alas, li» eleotriea, etc. ,

LAPA — Avenida Comes Freire;
.133 com a andares c boas accom-
modações, pa£ família de tratamen-
to, luz elcctrica, etc.

LARANJEIRAS - Rua das La-
¦rnnjclras • n. 453, çom magníficas
uccomiiiodaçõci para família ac traia-
nrento, quintal, luz elcctrica, -cte.; as
chaves na mesma rua n. 410. A.u-
ígtreL 3oo$ooo. , ,-BOTAFOGO — Ri" Condo dc 1'
lrajá, 46, com boas «ccommòttacõçs
para familia dc tratamento, luz clectri-
ca, etc. Aluguel i*6$5oo.

 Travessa Ilonorina, 2S, casa, 7.
com 2 quartos, 2 salas, luz clectrica,
¦etc. Aluguel ioo$ooo. ,

SIEYEIt — Rua Lucidio Lago 94,
coin 2 quartos, 2 salas, luz clectrica,

.«te. Aluguel, loi$ooo.

ALUGA-SE. 
na rua ScnAlor Dantas.'

93, casa.Tle familia. uma sala de
írcníc e um bom quarto, (2360 10 o

'¦ia 11 «as 5- ¦¦• (-*i6 r'1 s

ÁLUGÁ-SE o tòni sobrado da rua
SalSoaqilim Silva ». 5C com tres,
bons..<iuartos. duas salas .-«az, etc-
¦ctriddndc ' c mais .'jlcosnaeucias; -as
chaves'estão na mesma rua n. 55„ c
trata-so á rua do ^ciudp n._.,33Q.f ,.
'fei&PUWaSfó por ^S.acaw.da rua
ii-Vaitla üfatlos n..-HH.- U!)03 1')°

ALUGA-SE 
um íoiiunòdo a casal

Sm; íillios, cm ta» de . família,
dando fiador; trata-se com p proprie-
tatio; na travessa db. .S>. Dipgo,. ;6.

; .. (2023 t'J )

ALUGA-SE 
o predio n. '122 da rua

Tavares Bastos, com duas salas.
doii nuamos, coíinha e um grande
salio;' Está nberto das 11 »' '4_'la
tardei trata-se na egrej ade S. Jç-

-dro; á rua Tavares Bastos, principio
da rua Bento Lisboa, no Csttetc.

(13Ó1 G) K

ALUGA-SE 
o sobrado ia rua Pene-

dicto .iria;.plyto,;n. 23.1. (1963 k)S

FRECISA-SE 
de umo empregada

a Titã Teixeira Júnior 11. 74 —•
S. Christovüo. (D)

TTM almoço' ou jantar, completo
U com a -sobremesa 1 dentro' de ¦ ura

pão por 600 réis, ua rua do Rosa-
rio n. 137. (2844 W J

ALUGA-SE 
o sobrado da rtui; *>,

Uruguayana il. 206. Para escripto-
rio, modista ou alfaiataria; preço liara-
.tissinio; trata-se ;no mesmo. (3370''.) o

ALUGAM-SE 
uma boa sala, e -quar-

to com cozinha, luz, banheiro, -etc,
etc: «a rna Uruguayana n. 144. 2°
andar. . . (--¦-<¦ W s

' 
A WGAM-lí, barajoí bons. coramo-

j\.iot, com agua fiara lavar e luz
clectrica; .na rua da KxaçhoeIojgr*7Jg

. (2=44 S') «

A LUGA.SE. para begacio l!mpo,.,.a
iãLloia ,inteiramente' «v-a.. da,.nwnida
(Mon? dd' Sá n 349)i««uiinai.da rua
1'rci caneca, nonto dt grando futuro.

(3134 
¦<¦') »¦

ALUTiA-SE 
para Ifapiilia, de trata-

mcíto! o grandí.^confortavel 1°
andar do predio inteirameute novo <|a
avcniJa Me.m de Sà"n. 349.gtetodo
7. 'hons quartos, duas grandes salas c
mais dwsndcncias. ¦] ¦- (213^- V) K

ALUGA-SE 
para familia dc trata-

mento, tima casa assobradada á rua
Nery-' Ferreira n. 86, pintada c for-
rada de riovo, com cinco quartos,. duas
salas, coVlnha, banheiro, -quintal, pq-
rio habitavcl com installaçao elcctn-
cj; as chaves estão na mesma rua na
.padaria -defronte. Trata-se na rua de
S. Pctlro n. 35. com o sr. Mario
Baslo. Teleph. Norte 39x8.

to.vJiíaSiííSmitííí'-:.

MM—sM^TJT" n^TjrntlTJirT^r' — - —-¦-«-'i---f«~--»-** -i-i— t ^iiaa-T-»iW4*-^  .
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ENTUOEM
í, Wií,. <ümm ¦ •.-.*•- ^issmm' ,;

ALUGA-SE 
cm cnsa dc um casa!

sem filhos, um quarto; cora ou sem
mobilia, a um rapiz decente. .Casa dc
muito asseio. Ruu do Senado, 172.

(2,-04 I.) 5

AiLUGAai-SE.duas 
salas de frente

c um Iwm quarto, com pensão, a
casaes ou senhores de tratamento; na
na Senador Uautaa 11. 25. casa d?

A LUGAM-SE dois csolcirdidos qunr-
Atoa cem ou sem niobiUa. a moços
nio comm.«io. em casa'de família; ua
ma da Lapa n. oi. . OoS' l'> °

ALUGA-SE 
um qwellcnte qirartó»

mobilado, muito arejado,. n inoço.s.
solteiros, do comracrçio, preço mçcl--
co; na rua d Riacliuelo 95. (-1964b) o

LUG.\-Sl5 um quarto de' frente,
com' ou sem thdkiUa-, o com pcn-

süò; uá travessa 4c!'b. 1'ranciset» '6,

2° atiilur. .. • ' <

ALUGA-SE. 
à -raoizes ou senhores

do comnicrcio v.ni. magnífica »-
Ia de frenle com «orta para o laròtm
entrada indenendente. luz ekclrioa o
banheiro .dc chuva, em casa dç uma
senhora; rua Paulino Fernandes.28.
Botafogo. (1236'O) K

ALUGAM-SE 
bons aposentos, com

ou sem mobilia c oensio em casa
cte íanúUi': rua Corrêa Dutra 146.

(tou G) J

Faz eom queos cabellos brancos fiquem pratos, nao quei-
ma, nao mancha a p(jlle.

A Juventude Alexandre desenvolve,o crescimento do ca-
bello e extingue a caspa com tres apphcações

VENDE-SE EM TODAS AS PERFÜMARIAS
PHARMACIAS E DROGARIAS — Preço 3SO03 rs.

lOTÉtóSrailiatóiiw^
A|1.UG.\-SK a casinha li. 15. da

riiãsi Manoel, em Botafogo, fren-
te de rua, illuminnda a luz elcctrica,
commodos para um casal; chaves na
rua General 1'olydoro n. .14; trma-sç
na rua dos Ourives 60. (1847 10 I

ALUGA-SE 
á rua General Sevcria-

no n. 100, boas casas, com, dois
-quartos, duas «alas, grande quintal,
¦00$; informa-io na mesma rua, toa.•: (1471 G) .1

ALUGA-SE 
á rua-D. Muna Angc-

lioa, boas casas a 80$, 6-0$, um
armazein iwr 100S. com moradia para
íamiiia; trata-sc no n. 9, casa VII.
(Gavca^. (M73 O J

ALUGA-SE, 
independente, ;im_ bom

qirarto mobilado, á rua Barão dc
iGliaratíbã 11. :? (Cattete). Pre!»,
9o$ooo. (!?.?» )'} ¦'

l
1

ALUGA-SE 
uma esplendida sala dc

frente, mobilada ou não n um sç-
nhor do commercio; cnsa dç casal <lc
tratamento; run Silveira Martins 7».
au frente ao jardim do Palácio

(•140 t.1 J

AXUGA-SE, 
eni casa dc muilo so-

cego o limpa, vir.a sala, oara des-
i-autar; 'teleplione cm casa; l.alicie, heco
do Uio n. 58. <">'6 V' b

ALUGA-SI-I 
bom quarto nara moço

sclfciro; «a ladeira da;-Wonj^7v

A 1 l'('..\'SE a ca=a X'I -Ia oa dc
Asanto Amaro -M 

Cattete ^.ara
peuucna familia. Aluguel. 6i?oan.

um\ 1 Ai.rr.A-si; 
t

mos \.'ariuir
o predio da rua - G»

ro n. .14., •  • I aS
chaves na padaria pvmiiíia e tratar
110 llaneo Nacional Urísilclro", ás 3
horas da lorde. ('M4I ") J

Miguel Braga, cspHal.str. Bin ex-
tracção de callos c unhas encravadas,
sem dòr, etc, r. Ouvidor 165, sob.
T. N. 1505. Aos domingos atten.
de chamados a domicilio. Teleph.
Norle 2650.

Â1,UGAM.SE 
o armazém dc n. s-;4,

á ma'General. 1'olvdoro ç n prcJi.i
camncstP. de II. lio. á rua Visconde
Silva; a tratar, nesta' rna !.i;tó T

(J.120 l>) J

A 
LUCA-SE um magiiitico
11:

ALU.0Ai.gEtos, -¦ sd

X>R_.CISA-SE de .mocas com prati.
i 01 dc machinas :de ponto a jour,
ua Casa Ratto; rua Conçalve* Dias
n. 57. (2180 D) J

PRECISA-SE 
de uma pequena dc

ro o 12 annos, para serviços le-
ves; na rua Santa Luiza n. 78 A._

(3203 D) J

PRECISA-SE 
dc boa lavadeira c

¦cugommadcira; ladeira da Cleva
n. 37. '¦'• (3107 ») J

PltECISA-Sfl. 
de um creado uue

seja bom jardinciro; ruil do Mat-
toso ii. 96. (2236 V» R'aos 

doentes

ALUGA-SE 
uma casa com. luz ele-

ctrica, para familia; na rua do
lavráilio n. :i22 (139S E) R j

ALUGA-SE 
em casa franceza, uma

.rrande sa'a e quarto, n sala-com
cinco janellas, para cusal ..de. (rata-
.incuto, com bella vista sobre ,a cidade
e bahia, com pensão, Uu clectrica,
íbanhos quentes, bella chácara, tele-
phone; na rua Costa TSastol 44. 'San-
ta Thereza. ___g__> J

Ifaniüia. _ _ t27«S V.) * 2- ati.ar. . »•»£. •» - ^^^ 
^^ ^^ Jtf[fL_>__. 1

1 MAS 1 VERDADE t |

quarto
—mobilado,. sem pétisao, 11 ir.oço do

coiinticrcio 011 cava'heiro dc trataiucn-
to; na rua Andrade Pertence ir. 18.

(.1823 10 K

oóis cAucns., ;DFSJm ironfiKO.ro ANTI-Auoo jBFITAM TIS MAIS GRA- M
VP.S DOENÇAS yl1 Guaranesia!

A LVGÃM-SK cm casu tte ia-
^-ntilia bcif.il, «Íoi» qimrtns
com ou sem moveis, juntos

-ou senarmios. Nii i'»« D- ^'u'"
los I, «. 63, Cnttctc. «

A LUCA-SE em casa de familia. uma
Acxccüente fala "de fn-nlc, com tres
ancllas e porta para o jardim, 1110-

jjilia moderna, o um casa 011 a ça-
valheiro dc tratamento, banhos, 1c-
lõnliõnc, cleclrieldade', etc, clc.; na
rua Hcuto Lisboa 11. 25, "próximo a
rua Siivcira Martins; (i^i t.) J

uma casa, com 4 flunr-
wilnsi (losi>ciiM. ct-jia. how

quintal c jnnJimj á rua N S. Copa>
cãbann n. 512 itriita.se á iiicmiio, rua
11. jS;. (2133 'D J
"*Ã~Í.U('..\.pi;, 

a casal sem filhos ou
_L*Vciivall;«irós ^c i,->Ít-,"l° ° ^'-do &°*
bráilo da rua Snlw.iíor Corrêa 11. m
(licme); trata.se no mesmo ou tele-

ipjiòúe 5Íi8i;,..'iiorte (¦' 1 -'4 __1

ALUGA-SE 
o maguKico predio, pro-

prio para familia, com seis quar-
tos. duas salas, grarftlc terreno, rua
dc S. Vicente 11. 5;; trata-se no 19'.
com os srí. A. Pinto & Irmão, te.
lephonc 101.1. sul, tem el.Tlricidade.'liondes á porta, preço 223Í000.

1.240 '}) o

Lt:t'.AM-SE ílols Huarlos, cm casa
de fa-.uiia, a c.val ou a senhoras

dc todo respeito; na rua Vinte dc
Novembro 11. Bi, em Ipanema,, Pr0M-
mo nos k.uli03 de '»'"'¦ t<»^0 ?_____•'.

oa ff>fcíl»aS (1.1 r.ts
8.1 e 91. (2289II) 3

X I,VK'.AM-SE
X\.l|\uu'ma U5.

A LUGA-Sli '|ior 171* a cosa n. Sa
Ada rua Vinte do Npvclillifo, caiü-.i
,1a pit.ic» ajardinada !.le ltanemn.
Tvaia.se na rua Sachet ii. .1. sj-an-
(lar,  tir?l ") J

SaüdêTPrafa Formosa
e Mangue

ALUGA-SE 
uma boa sala de frente,

cora luz 'Clectrica o denendencras.
no i° andar ito nrcdio n. ,6 da avenida
Gomes E'circ; só sc aluíra a (tçivc
iséria __i472 _U) _t>

A 
LUGAM-SE, n cavalheiros do
cotnmurcio -boas salas e quartos,

tem creado para fazer lnuoeza; na rua
Clapp n 1, cm frente ú praça Quinze
de Novembro. ('4JQ D i>

OÜUA RADKJAIi d» B«u°-
rrbCa chronica on recente,
«streitnmento do urethrn, cin
poucos dias, por processos mo.
demos, «em dor. Garante-se
o tratamento, Impotência, sy

Ipbllls 

e moléstias da pelle,
appl. *06 o «14. Vaccina
antlgonococclcn. Pagamento
«pfisa cura. Consultas dia-
irias, .das 8 as 18 e flo .a as
10 Ja noite. T. O. 5081. Ave-

* LÜGAiSE o esplendido sobrado da
__.ru.i General Câmara ,-u. 236; asclia-
ves encontram-se na loja, fabrica, c
trata-se fi rua Carioca 14 «4=o t,P

AMAS SECCAS
[JiflíECISA-SE dc uma orna secca-
tf iiftuimadcirai ua rua D. Carlos
"'."-ri.üBi. ¦ -.. <3°4A).J

nida Mem do Sá, 11B.

Casas e commodos, centro
roRECI-SA-Scí de ¦um» ama secca;
X a rua S- Januintí .0. C°-Sao
1'liristonto. '..• ..• •;,-, :'. ift'9S3-A) M

Cozinheiros e cozinheiras
,.._.. ;, —r-yr

; A iLUavSE uma perfeita -cozinhei-
.fira de forno c fogão. Trata-sa â
Iravcssa Tcrnindcs ti.

ALUGA-SE 
aim bom «abinetc de

fronte com boa alcova, cm cas» jlc•íandlia, -tendo toib o conforto. Alu-
'Kceloot mensaes; na rua Silva Ma-
nocl 130, sobrado. (2-101 ..ly) .Cd.

AILUGA-SH 
um quarto por =5$...a

ihottwns ou casal: na rua dç Mo
Vedro n. 264. -sobrado. (2000 1'.) K

10, llotafogo.
,(i?C6 G) J

I A LUQAM-SE boas cozinheiras c mo-
.£Xcinhas,- gente honesta .c -da roça.
HJcdidos n Agenor Portugal, na esta-
Kio de Vassouras. (lynvutn scllos).

(1958 1!) J

OFFE-KECE-SE 
uma cozinheira pa-

ra o trivial, ú 'rira Visconde de
INictilicroy n.. 140 — E. Mangueira.

(2297 II) J

T>mBCISA-SE ile .uma cozinheira, .a
X rua Silva Manoel 11. 80.

,(2.105 E) J

A 
LUGAM-SE. a casal fera filho» >
ou a 2 senhoras, uma boa sala 1

slcova de frente, juntas ou scoarnuas, -
em casa de -casal sem filhos onde nao
ha outros inouiliuos; na T. ;NaUy%tda st. 2° andar, ao lado da egríja
S. JOSC. t2X33 h) J

LÜGA-SE o 2° andar da rua do 1
Rosário ti. 74. próprio pnra peque-1

na.íamilb; Irau-se na loia^ 
^ ^

LUGA-SE o sobrado do predio
__A rua 7 de .Setembro »-=^'.^-
ta-se na loja. ______í .

LUGAM-SE bons çomniodoa P»:
ra mocos solteiros, dc «s e 495.

ua rua S. Pedro u Us Io , (3I47E)J
A LUGAiM-SU quartos ç da-se pcn-

Asiíoi aa rua da Carioca 11. 4- •
; ';- (IO/» IW__ ^

¦-, 
.f-

Mi lhares cíéSeiüiorasestão admi radas!
Pilóitoissímb aealgodão largura
de 90-cm o q,ue ha de melhor
É.RADE4S500A . - . - • •

Case ehiffoá todas ae cores artigo ^
de 6S000 a . « - • » ¦ ¦

Coz para saias, pretb ou branco, um artigo que
ninguém vende por menos de 800 rs. o metro a

Uiüvv ¦

|000!

AI.UGA-SE 
a casa da travessa iU

Lagoa II. 40, junto á praia dc Ilo-
taíotro. Reformada, elcctricidado.
Aluguel, 110$; chaves no 11. 3o,?.*!};
dc se inforniaj . __Z2_i'-—¦
A _,üGA«SK o predio novo tia

•üpun. tio líozo n. 14, Iiartin-
jeiras. O mesmo está aberto.

(lt l«l!t)«
•* LUGA-SE boa rasa rara fanillin de

Jíltratainento. á rua Thereza Guinra-
rãca 11. 16. ltutafogo; ir.forina-sB na
mesma. (1S57 .1 J

A I1ITG.VM.8K eommoilos nn
^.Vlíidõlin do Bnrroso a. nerto
AÍ vim BiuTto do S. Felix. I
~A 

LUGAM-SB Por preços barato»,
l\hor.s raios çom dois quartos, iliuis
saias e bom quinlal. lnforutri-se,..! rua
1'ar-ioso .Marinho 11. 7. , ^"'V."">
'nia |.'_rn:os.i. '•'"Oi ___,

A 
LUGA-SE..par
iri

AI.UGA-SE 
por 1S0? mciisats a

confortável easa d.i rua das 1'al-
meiras 11. 8(i, llotafogo; as chaves cs-
tão -por favor ua.casa «.83. '

(1467 G) J

mm -+5ÍK-

AI
-M

ALUGAM-SE 
uma sala. c quarto dc

frente, própria para dentista ou
medico; na rua da .Carioca n. 34, 1
andar. t'8?- _j .-'

ALUGA-SE 
o 2» andar do predio

da rira da Candelária n. 76, para
íamiiia. As chaves no armazém, tra-
tando-se na rua da Quitanda, 64.

(2^70 V.) J

A 
ILUGA-SE a um casal um quarto
o uma sala e mais cmrmtodiiladçs,

• com clcctricidade; na run dos Invali-
dos n. O;, casa xo. 

^65^
—" I Ti

rl>l<;ECISA-SE dc uma boa cozinhei.
X ra caso pequeno. Ordenado 35$:
ladeira' do Senado 7. ('744 B) J

PRKCISA-SE 
de «ma .coánbeira,

branca, dc forno c fogüo, para
«asa de familia dc tratamento.; í rua
«lonsclbeiro Pereira da Silva n.ipa,
Ibafinjeiras. (1880») J

íDRECISA-SB uma -cozinheira e la-
,L vadeira; paga-se .30?; na rua
iliibciro Guitnanica
lilsta.

06 — A. Cam.
(2090 B) J

,T>I«ECISA-SE de ..uma .creada porá
X lavar e cozinhar, para pequena"amilia: rua Cotia n. 22 — S. Fran.
:isco Xavier. . (-'23= _) «

FRECTSA-SIi1

ALUGA-SE 
um bom quarto com to-

dos os nlojamcntus; na praça Mona
n. 73, 2° andar. (1942 W 1

A 
ILUGA-SE quarto e:u casa dc fa-
inilia, liara senhora ou senhor do

.commercio; ua rua-dos Andradas, r71.
(23 71 I'tJ J

AI 
tiGA.SE. na rua do Kosario

1,6. V» anda" uma boa sala, com
jatiella oara *Ua UruKiiSfana.^ 

^ ^

ALUGA-SE 
n casa da rua tio Sc-

Só n 87; as Ç»aVes,.çof50jdc-;
fronte, e tal4.se na rua Miguel dc ,,
Vriaa 38. L'_- ¦ I

ALUGAM-SE 
es seguintes casas |

para familia:
Rua General Pedra n. tSC

nara netrocio e faai.uia
Kua Mariz e Barros u.,,2.^.

diversas casas, ua vil-
Ia .lvisenic" desde. . .

Rua Josi" Clemente n. 47., ¦
Rua S-nto Christo dos i.n:a-

Úi\ ,m RBEQOS DA
í '¦ l ! :

$l\m.

Kua.S-nu
gres 'n. 10=.. • .• •-?.,„•

RuaSanT Christo dos Mila-
eres, a loja do n. 100. •

Rua do Cutiha. a loja do

Rim Viuva Claudia n., jít,
próprio para ncsocio e

Rtfa^S.-Pcdío/^loVdc

3Btí-á'í^'Í> "-^°ü
fôr Lie ,Con«a:.e.ranano zocSoooBaptista das Neves n. ,30 »;»

Jogo da llolla li. >!»• • • 
;o;$000

S. Pedro 11. io.ij'-.7°)ap„iro si 7e.Trata-sc 11 rua dc S. fí?"r%5K
eom Costa ltraga.4 C. t-i.t9____

tOtSoM I t
laáÇoüC

Ol$00O

iio?ooo

IOI$000

i40$ooo

96JOOO

RATTO

ALUGA-SE 
n boa casa da rua Pi-

nheiro Guimarães 11. 34. com duas
salas, tres bons miartos e quarlo de
banho, com banheira e chuveiro, bo-
gão-a gaz. illumuiaçoo n gaz c clectri-
cidade. Grande 'quintal, com tanque.
Chaves por favor na venda da caqui-
na da rua Real Grandeza. (1860 (.1]

102$, o predio da
,wiáft'lSe"íicilicro ITi|T.'olyto n. 212.

eom duas sa'as, tres quartos, safa
para ciwominar, desnensa, c.zniia
òilã íadrilhadn. com f"gno a gaz, ua.

nheifa, àréa, qtdntnl com tanque, |wu
lavar roupa, C"iu boa insta!l.«,'ao cie-
ctrica, pintada e forrada deMioyp^

(Í831 D J

ALUGÀIM-SE 
uma sala e um Viajr.

to de frenle, por íb$!.na.pua do
Propósito n. 66. C'i'JÚ.l D i

K

A MJGA-SK íi ma Corroa Pu-
¦tt-trn, 170, üntteto, a ensn
todn pintttdi» a oleo, a fninfc
lia, por módico preço; as cha-
ves nu esquina. (B 1S33) G

esplendido quarto,
 pessoas do commercio, no so-

brado do predio novo du rua liarão
de Guaratiba n. 17. OP,"*' G)-'éi

VLUGA-SE 
um

a

¦A LUGA-SE o predio com duas «•
Í.Vlas, tres qunrtos, mais ilercndencias
o grande terreno, á ruu do I.ivraiiicn--•  «icsina.

<¦_-'¦' i___i
LUG.-VM.SB por 172$ os prédios

-«ns. 46 e 52, i" o lí aniarc. li
rua Conselheiro Vorclrn 1'ranco, coin
quatro bons quarlos, duas salas c de-
pendências; us chaves-cs 5o 11.1 5»
i. trnla.se na rua da Ah.uulega n.. S6.
sobrado.  -' 3",JL>. 1

rí,UGA-Sly. liara içgocio a lioti loja
_i.11. sói. lia rua dc banjo Christo
,!,is Mllacres. iú com armacOes c^cuti».
Iara um, bom .holcuiiipi ,611 }e«^i
lr.-ila.se ú rua dc S. Pedro li, 2,16.

CASA
Rua Qonçalves Pias> 57 ¦- Telephone

Central 2118

í;
cisco

.„,_..  de uma cozinheira.
_ seja limpa, desenllxiraçada e -que

ienha pratica de fogão a gaz c que
saiba 'cozinhar; nio so apresente
.(ucm não estiver em condições; rua
lo.iquini Silva 75. »ol\__________

A1UGA-SE 
um quarto de fronte,

mobilado, só a um cavalheiro .de
tratamento; na rua Senador Pautas
n. -13. 

 
(2003 E) K

A IiüGA-SB ent cnsa dc fanü-
Alia um aposento »>em>nO. AteUes'"eo'm,,to1los.a casaes on ca-
bllado, » senhora s6; 183, vallíciros: uia V, Itauna 

^^ ^^
Avenida Central, loja

LUGAM-SE. Jç_ 30^JS$.J^

São assim em todos os
- •J" 1 .. .

reduzir o

grandb strock actual

artigos para

A LUGA-SE uma rara. na rua Gene-
ü-ral rolydoro it 248.A. eom a sa<
las c 3 quartos,- çom aquecedor dc agua
quente e banheiro, com' fogão a gaz e
Unha; aa chaves ostãò na casinha n.
O na mesma rua 11 2ío. c trata-se na
rua da Alfândega n. 161. loja; por
Ija5 mensaes. (i')<" G) b

Ã ÍjUGA-SK em ctisa do 1'it-
•tt-inilia um bom qnarto,
frnnto paru jardim, sem pen-
são, a rapazes; ruu Andrade
Pertence !ta. (J 2196) G

ALUGA-SE 
cm Uotaforo. 110 beco

do Leandro n. 13. ulinsi na esquina
da rua Kcal Grandeza, uin i;:u!io com
utiàtro quartos uo sobrado, norão lia-
bibavcl com ttm ouarto c grande sa-
lão. fefotinado e pintado de novo, com
;illuminácá<i clectrica c gaz! as choves,
nor favo-. 110 nredio 11 15. e 1rjita-.sç 11
rua da Alfajjílega 11. 91, sobrado: nlu-
autl e UrÁl 152$. (1047 '¦) =>

(2137 D K

TÍÜÍIaIsÍ^ paro uegoelo o iircilm
XVda rua Visconde de Itauna ";¦
com minenso lorrerio nos fundos onde
odoc ser iiioiitiida uma t'™»!^ .«»"f»
ou'.tun1 elegãíite cinema, nos J>'--?!v
t„ é de uriiiicira ordem; c /''«WjKJIDIÜCá Ouzq dc Junho. {."JÜiiüS

"para" 
üm casaí, que durma no

íiltrrrucl .Ordenado 35$; á rua Duque
,le Caxias 11. 123. no liotilevard 2S
.le Setembro. ___£ g__J'

PRECISA-SE 
do uma cozinheira de

•íurno e fugão, ipara casa de da-
jiiilfa de tittlnmcnfo; WÜ'¦>.™sn,*i„
laujciras n. .152. - »°34 "__£<;

PRECISA-SE 
da uma cozinheira

nue lave -e passe .alguma roupa
n quc diifma no aluguel, ,«m casa de
jjctiticna familia; .'1 rua de S. bran-
4.ÍÍC0 Xavier tn. 157. <'9M 1" "

PRKCISAiSE 
de .uma cozinheira, u

ma Santa -Cliristuia n. 107, ter-
«o. (J'°' "> J

;lEftOQSESo¥"

ALUGí-SE 
uma moça portugueza,

,,,-ira cozinhar c lavar, ou outro
seivico doméstico; travessa da Uir^
vcrsidaile 00. '<'5S2 \-) =

PRECISA-SE 
de uma rapariga ;pa-

ra serviços leves dc um casal;
rita do Kocha, 30—Kocha. (2303 C) b

3>RÉCISÃ-SE 
dc uma creada para

todo o serviço de tini casal; rua
UruBuayana 114, 2" and.rr. (loial.lb

TORKCISA.SE dc urna creada para
todo serviço; na rua Silva t.o-

lilcs n. 114  Cascadura, (1S42 O)

PRÉCISA-SE 
dc uma crend.i para

•lavar-roupa e cozinhar para pc-
ijucna familia; n^. rua Senador Al.
leitcár 11, .17 — S. Cihrislováoi

(20QO B) J

(J 1614) E
111 mi ¦¦¦¦imiwnf**^1""

juventude
Alexandre

Faz com nuc os cabillos1
brancos fiquem pretos, nnoj
queima, não mancha a pcl e.

A Juventude Alexandre des-
envolve o crescimento do ca-
licito c extingue a cuspa com
tres applicaçõcs.

Vende-se cm todas tis per-
fümííiàs, pharmacias c drosa-
rias. — Prego 3$o°o.

ALUGA-SE 
por 122$ mensaes aloja

do predio 11. 49 da. rua do «na-
do. própria para família; chaves «a
mesma rua .1. S\e"trata-se na ri.aja
Alfândega n. 9S, com o sr. Maia.
teleplione 1870 -norte, (1041 W J

ALUGA-SE. 
cm casa tio faniilia "dc

.^^ratameuto. mna. K™£j^J
exclusiv.imento a
00; avir." Gomes Ereire lí:

senhores do commc-.'.
tiçi34li)S I,

"ÃTÜGA-Sly o esplendi^ ^«JJ
As'o sobrado da rua SMador^Da.i-'fa784i 

chaves no armazer^ m»| 
jg

i tt-r.wi-s;. -.luva linda sala c

A«^rt^:çasa Jc.famiHa.il-
(2,74 10_K

"Vã 1'ir.AM.qi'nor 
"so? 

sala de fren-
AtéLc qía}tó,' a. pessoas de trata-

sal ou cavalheiro; na
tori

 -"'"' 
"." 

.. i 1,1 ]•,.,..->,-. ,im I.mn sol

Sto,''eoTnimaos.de bonde 11 porw
srtus neste escriptorio, 

(a,.L. 
u-I.

A LUGAM-Sly, a casal sem filhos.
Ciou a 2 senhoras, uma boa sala e
alcova dc frente, juntas ou separadas,
era casa dc casal sem filhos onde nao
ha outros inquilinos; .na-1. ^atividade
21, 2» andar, ao lad oda egreja w
losé^ tmmu M MC3.-_f.«- V.t_a

UPÍrsMÃTHEílE7i
E) H

ALUGA-SE 
cm casa de

fa 
'" ",.,..,.  .- Pequena

amilia 'de tratamento, uma grande
c arciada sala de frente c tanlbun
um esplendido mirante, composto de
sala e quarto çom linda, vista para
o mar, tendo luz elcctrica c :..t«ln3
ns commodidadcs: na rua Mman de
Março n. 100, 2" andar. H/Sil.) K

*V LUGAiM-SE bons quartos de fren-
XVté, .a moços ou casaes; na. rua
Evarisfo da Veiga 10.

"(iSirK) 
R

AI 
UC \-Sly o -preüio *la rua da Al-

fmiderat ri 180, .reco.istruiJo dç
„ovo^fe|e tratar na rua Uucno

TiLUGA-SE u:n quarto a i™*a-
iVtnrcs do commercio ou cslu.tan

ics; ua rua dc b. José n.^u^ 
^ ^

A IiVGA-SE nina casa com 4
XXquitrtos, terraço, vista lio-
nitii; rua Costa Bustos 105;
as ciiBVCS no ri. 47.(3119871'

M^^av^ssarr»! a™-^ m« »..
rua .Miguel dc Paiva n. 187, P™™"
da rua Oriente, bonde de Paula -Mat-
tos para junto. (2014 t-J "

\ LUGA-SK o predio, da rua do
ATrUutyoho n. a'n (Santa Thereza)"próprio 

para familia dl tratamento.
A3 chaves estão na mesma rua 16 t
trata-se ca rua Primeiro ido. Março
n. S7. ('2-l5 1-' >

Ail 
UGA-SE o bello sobrado novo

da avenida Gomes 1'rclre it. .97,
salas, banhei'

• cozinha; as

TIÜC.A-SE ou Spife pg.

nos Aires 11. 94. __1_±J.

3JRECISA-SE 
dc uma creadi para

todo serviço, menos coziithar, e:u
pequena inmilia; na ru;!

C.i Mcirsn . tiu ,
IlninUna 11. ?.;, rasa S, (ac)7
msm m 1 1 im in mtmssmaam'^^fggggg^

EMPME8GS DIVERSOS
--V-

A .LUGA-SE tuna lavadeira e engom-'^"Vmadcir.i, purr. rmip.i de sctihorir;
na ru-, Visconde dc Sapticáliy ¦¦ asa,
cata 2. (170O Cl 1<
m. — —— ii i ' ¦-"' " " *

ITIMPUEGA-SE uma moca do cçn-
i j dueto afiançada, dormindo ..fora
do aluguel, pira cozinhar o tovml,
0:1 lavar e passar roupa; rua 1 lento
ILisbda n. 7O. (3337 C) J

,1 I.ueÂSfcSE Suas salas dc ircitte;
X\.m rua da Carioca 7?- ÇiSaCUR

A LUGA-SE por cem mil reis o so-
Übi-adinhò da rua Senhor dos las-
soa n. 32. para um casal 011 atçlicr.

A LÚGA-SE por :15o? o loja .da ru-a
XVdo Riaehuelo 11. 267, com dois
quartos, duas salas c dependência, em
luz electrica, aberta das 9 as 1- e

tJo-13 '*' Jas 4.
~a1 

UGAM»SE em casa de fara'.lm,
_ldois bons quarlos dc frente, a ra-
P.-,zi« dó commcrcio; na rua aiarçcnoi
i''!oriono Peixoto ili, sobrado.

ALUGA-SE 
a casa da rua Tenente

Coita n; 227; as cha^no 
^

A TÜGVSE cm casa de familia. um
Acenado mobilado d. fr»e.
eom pensão; na rua S^^^g,)^

A II t'G A-SE um commodo a casal
__3r&sa "rc:l.MiSa06ós^
pensão; ua rua da Qmta.da ^
IlIlU.lf . „
"a^ÜGVE 

o predio da ladeira do
Ari--i lí. 17; M chaves estao na

íSvc"sa d as PaAilhas n. o3 e trata-
TL rua da Assembléa 

(«.. ^ 
2

A it I'C. \-SE o predio da rua Timo-
Ápídlo Òltoni ... xoo; .trata-se na

^Sçãlvcs^iag. 
«£j '¦"'¦'l'U

AII.UGA-SK 
um quarto

independente, por 5°5.
pa de cama; .r.a ladeira ' '

com ires quartos, dua:
ro. despensa, terraço
cliavcs eilão no mesmo c trata-.re 110
mesmo predio da", w 00 mcw-dia ou
n ti-uálqucr hora, na rua .do U.n.üor
ri: 67. loja. çom o sr.; Mello,

ALUGA-Stí 
por 100$,

cas
confortável

sa para família, a rua Petropolis
,... 2, coai tres quartos, duas salas,
etc. Trata-se ua rua Conde. dc Use-
pendy 11. 44. ti.üa t) «

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gavsa

AJ.UCA-Si; 
uii-.a.,.lioa casa, na rua

i.Nsuini.] ção n.".<i.t", S™ l'-1-"11™
nuartos. nn sobraío, imi quarto 110
andar térreo, saia de visitas; saja dç
ji-uiar, banheiro despensa boa cozwlia
quintal c i'irdi::. ..a írcu^ .^ „-

i'ao$; tsafia-
u. 303.

íc .im rua

¦lo, na A LUGA-
.... AMigacUliVeasa. d
do Cattete | tUaranieiva--,
(2100G) 1T

AI,ÜQA-SE 
um bom, quarto

35$; na rua Corrêa Eiiira,n
.por

u\-ú ov..j,'!

A LUGA-SK próximo aos banhos dc
Amar, esplendida sala de frente, 111-
dependente c mobilada; na ""rf'';
veira Martins, 149- <-'''6 u> {

TÃJgÃ-SE a boa casa da ladeira
.do Asctirr.i 130, Águas Férreas,

nor 142?, com jardim, agua nascente
c pomar; a chave esta eom o vigia
ila casa cm obras, ao lado. (cp35jyK
"Ã, 

LITGA-SE. um bom couimodo, c_:n
/_.ca«a de familia; ua rua Christovão
Colombo ijí; sobrado, antiga. 1'ois <1=
Dezembro, com direito a «zinha.

(roo; ü) J

A Í.UCA-SE por jCz$ a casa da rua
Dezenove dc Tcverí-iro i5?. tra-

la-sc na rua de S. Pedro 11. 63. As
chaves estão na venda da csquina^da
rttri \'olimtarios da Pátria-». (iS6oG)J

AJ.Uf.A-Sly 
uma sala dc frente,

mobilada e com pcr.são, a casal sem
filhos ou ti pessoa so, cm casa de

- senliora su; na rua da _ V'e-
nente Sj. llotafogo. (2080 G)J

IiiJOA'-&lí por M---S. a esP":^-'.)-
travessa 1'eriiandiiia 4'j.

com quatro arejadis-
--uos quartos, esplendido quintal,

u 
"elcctrica 

e fogão a pj^jí»"»nccommodaçóes; a.i chayci 'csl5a no
11. 41 e trata-se as w horas, na rua
Alice tt. 39 e desta hora em deante
na rua Luiz do Camões 1,1. 4;- '.¦
dc Mudãnçal "cVsT Andorinhas .

(_0I7 \j) lv

I UGA-SE uma esplendida sala,
un casa de familia dc 'ratamentp,

próximo aos banhos dn mar; na.r-.i
Christovão COlomb'0,

A .LUCA-SE uma espaçosa Fala de
;CVfreiile. tendo lo.las as cominpdida-
de», teleplione, cm casa de família;

fcuà rua Ü, Luiza u. jG. Gloria.
. (1063 G) S

A LUÜAM-Sly esplendidos e baratis-
xViiioos quartos mobilados, á rua do
Cattete n. 1. '=733 G)

««««¦liiasMwiaaaiiaMií»*!
¦ OS QÚB SÓKFREM PO I

§ USTOU.-ICÜDF.VFJIVSAR |

1 Guaranesia I

Al 
UGA-SI', um bom sobrado, com

tres quarlos, duas salal e VM
«rande terraço; ira rua llcncxlicto I i(-
pólylo n. .02; ns chavej-estao -11.1
Mia.  <-"--''> ¦'.

LUCA-SÉ o sobrado «lo predio íi
rua «e11er.1l Galdwcll 11. 2,17. ten-

do todas ns occominodaçoca iiccess.1-
,-ias; trata-sc no mesmo. Al.ugtieli
l-.fonn. ("3" }) K

AIUGVSE 
o sobrado do predio

níivo,' á rua Senador Euzebio 78,
com duas saias grandes, tres qir.irloJ
com janellas, cozinha,.-latrina, terraço
c luz elcctrica, Indo da sombra; tra.

Aluguel, aoa$oi)o.
(2237 D R

AIiUGAM-SK (por 25A$00O
^^rlois bons souratlos, 1" e S°
autlares, servindo para nma
ou duas famílias, independeu-
tes, contrato do 18 mezes;
na rua do Cattete 80, sob. G

ta-sc 110 mesmo.

4 (LUGA-SE o magnificõ preüio para
Anegocio e moradia, á rua Guana-
bara 11. 42; a ciiav-.. esti no nçoitgue
n. 40. (2724 G) 'S

A" 
Í.UGÃiÍÍSI-:-cnMnÍiit3 a 50$, 55$
c 63?, com dois quartos, uma sa-

Ia, clcctricidade, com grande quintal
o muita agua, .para lavar; na rua
ferreira Vianna n. 50. Cattete.

(2101 G) J

Catumby, Estacio
1 Rio Comprido

ATUG-V.SE 
um c.tcellcnlc nposcntr

independente, para casal 011 cava-
lliciro de tratamento, com -l«Icphoiu -
banheiro, luz eieclrica c bondes, a por-
ui; na rua de Santa Atondriua 122,
Soximo ao largo do K|?^W^j

iI.UGA.nK um quarlo com janella,
.a uma senhora que trabalhe

i rua do Cunha. 23,
furai

a um senhor; na rua
Oatuinby.

UlIUil .,11

702 }) i

22. (207.1 G) .1

A LUCiV-SE a casa dc sobrado, com
AcxccücnteJ conimollos, a rua íbis

Chaves 110 37».
(.-032 G) I!Laranjeiras 11. 45'-

da ruaA IUGA-SE a casinha ni.T
AGencrcl 1'olydoro n. a.iÇ; as cila-

v« estão na mesma, avenida n. o,.c
trata-se ua rua da AlfaniUeav.n.^xoi
loja. (1062 <,)

Af;a,t'GA-P!í por 55$ um quarlo com
.luz cketrica, com ou sem mobi-

lia e pensão, em casa de família; na
rua Voluntários da Patna. 429.

Nâq^omppemjpemedidd
sesn jMglwggjjjy visilaa* a
Drogaria Granado & Filhos

RUA URUGUAYANA N. 91
Pesogem çrratuita em balança sen-

sivel a •_. 
gi:ánima

E) I

)íTERECE-SÉ 
.um pequeno de 15

annos, portugucí, que sri ¦ •-.- Ir:
¦ir escroverj prefere ser no rommcr-
leio. l'á íi-iúçn de sua condircla
'.Largo do Ko.-«rio. 10

Í2J2Ú E)

ide.T>líEriSA-SF.•A pr..io de 'Botafogo n
um cnpeiro; -a

.'.oo.Í2J26 D) J

A LUGA-SE o novo pequeno arma-
___cm com acua o electricidade, a
n,a dos Andradas n. 102; trata-se a
rua .da Carioca 12. com 

£'|™-K) j

.A LUGAM-SE salis c quartos.-mobi-
iilados con: pensão, a moças,0c tra-
liniento. r.o palacct-- da avenida Go-
mes Ereitc 02 >-ls '¦> '

A TA"GA-SK tuna poria pnrri
^"Vnin pequeno varejo, em

ponto limito transitado; tra-

ta-se com o sr. Duarte telrx,

largo da Carioca 13. f'

ALUGA-SE 
próximo .-.o Mercado

Novo um 1?.«ndar, por n-S; um
,o cffdar" nor .0.$, com boii^mm0'
dos e trata-se «a rua D. M.»^ 33

coin tou-
icnatlo 7-'(174.1 10_J

bo-A'LUGA-Sly um bom ponto para.no
í_.leai:im de principiante, 110 ÇJ^f-*-'.1-.'"": Aluguid módico, 'frata-s:

•' andar.
Otrsí E) I

Guando |_r>eci5x^i> tle com^n^
A mobilia de Sala de Jantar, ou

O dormitório ou a salla de visitas
Queira „too P^™^?Sões e facilidades de pagamento são únicas

MARTINS MALHEIRO & C. [?????^???RUA DA ALFÂNDEGA N. in.

ALUGA-SE cm casa de familia,"| «.-LUGA-SE uma easa. nar.v.pcn.tiÇ,
i_.com todo o conforto, um bom Xi.11.1 famisa.; çom sala ouarto, siili
nuarto; independente, á uma senhora de latitir. cozinha, çom aeua nasce^.
OU a dois rapazes do tratamento; na to, dentr. de uma clitcara ís ™vcssn

- - (u(,„ C.) 1 do Navarro 11. 200: informações na—•— ,_i mmil travessa 11. 81, venda, nor la-rua do Cattete 11 ¦ -2,;3.

Leme Copacabana e Lebloii (1421 J)

A 
LUCA-SE o predio da rua Dr.
Nascimento Silva 11. 47 . (Ipane-

ma; as chaves estão 110 predio junto
n. si c trata-se na rua Sfarqueza dc
Santos n. 41, chalet Xi>.. Uttete.

(1375 IO

A LUGA-SE a excellente casa da
Xl-rua Eercjinha 11. 5-' com 4 qusr-

do 1'ort-
na rua Sachet n. o

A Ii.GAM.SK em pensão nova
Ade familia Lrauiccza. es-
plendidos quartos mttlto are-
jados o com bella vista para
o mar, tendo jardim o todo o
conforto moderno. Alugueis
módicos com pensão; na rna
1). Lttizn «5. (J 23.a9.)3

A LXIGAMiSK bem «tobllados, -sa-
Xl-ics de frente c quartos orejatlos.
rom boa pensão, a casal ou a rapazes
dc tratamento, «eco módico, .em ca-
sa de íamiiia « '"do respeito,-na
rua rio Riaehuelo. i?S. d377 x) }

*¦ LUGA-ST. magnífica sala de iren.
_Xtc, mobilada, com ou sem pensão,
„ ciil 011 o senhor de, tratamento,
Jonfianlms quentes e W??^«í»
nc ele, á nv.i d.-. Lara Co. Çi434W°

J.UÜ.\-S1C por contrato
se a casa nssobradada da nia Gc-

ncrál Severiano n. 76. Çm iJotatpgo,
por ter o pròprléiario dc retirar-se.
Mede 6.;o dc treine Jior. 40- oc cotn-
pritnento; com 20 de quintal, lr.ua-
sc ua áteshta com c proprietário.• ;. (2009 O) K

A LUGA-SE a casa da nia dc Sar..
rito Alfredo n. ta, Paula M..:^.
ver. durarte o dia; trata-se no ta™
dá Batalha n. 1. (M2'» F> b

íAef rente.
ã" andar.

na avenida Kio Branco-iSái

A LUGA-SE uma boa sah dc frente;
Ari» Uruguayana '«'-•^^'ivi S

ALUGA-SE ua uiona,»?. ¦" a.ndar.
Aa sa'9 da frente, bem nrabllada,
para casal ou pessoa dc tratamento,
com 0:1 sem pensão, a entrada em-
decpniiciite. __i___i_

» LUGAM-SE uma boa sa'a .,ç um
íVqíiarto, com ou sem mobília, a
moços do comnicrcio; n0/rua do- t<.ç-
zende .tü ^^ fc) s

A l.UGAM-Sly ns casai da rna nciil
fiGrniidera hs: 33; 37 e 4'- cisa \ l,
c«:n • cinco quarten . d»::.- salas, cozi-
nha, có.a. banheiro q-.-cnie c trio,
rletpensa, iuz clc.-trica, quintal e jar-
dim: para ver e wotar-na mesma rua,
esquina ds S. Clcnicnle n. 353-, ";
mazem. 12005 .G).R

ALUGA-SE confortarei casa com
__.'é>'. dormitórios, duas salas, mais
depciideneias, bom quintal, bondes -
poria: ni
Itotafogo
.o?ta: na rua General 1'olydoro. 3x0,
lotafogo. __j G' b

ALUGA-SE o br-bi sob:
rVdo Ypiranga 11,
na fmrnlia.

da rua
102, nara peque-

(2122 G) J

AÍjTJGÀM-SE as lindas casas
A dn na II. M"i'cini):i 87
(W).e03(3^)iolS)

A LUGA-SE um quarto bem mobi-
iVlaào, limpo e arejado, era cas:
dc familia. com ou sem pensão: ra
rua Senador Octavtanp 11. 3-'1. 4Kai
Férreas. __L.2'-J

A IjUGÁJtSB casinitas n a
jtüVvénldn da Gloria, rna do
Cattete 123. As chaves na ca-
sa 15. Trata-se com Paulo
l>n«os & Comp., rna Bantn
T^itzia ri. S02. O

A IiTIGAJPSE qnartos «v pen-
^'i-são confortáveis desde 4$S
pnr dia, e nma sala com pen-
são para casal on 2 cavalhei-
ros. 3001? mensaes, lnz ele-
ctrica; teleplione, etc. Pensão
Piimiliar, Praça José de Alen-
car 1-i, CaÚete. (J 40°) <!

,i I ÜGÀ-SE. cm casa <ie faniilia de
_!Ltodq trataiiicnto, unia sala da
Irente e um riuar.o. frm»-: c claros;
rua S. Clemente i*n. ('4-'- '¦) g

4 LUGA-SE t casa da rua Maria
Üliugcnia n. 30 (largo dos Leões)
para pequena faimüa de tratnmento.
Chaves na pr.darir. di esquina c trás
Ia-se na rua do Rosam i>.. :3I. 00,3' horas, com Hi

ios. luz clectrica. fogão
.-15 eliavc; 110 armazém da esquina,
uata.se á rua da Alfândega 30. 2
andar; telephone. norte ,-«81.(1003 II) M

ALUGA-SK 
a casa da rua bonseea

Lima 11. 55. com trcs"!quarlos, dum
silas, despensa. cozinha, quintal, fo.
gão a gaz e ccononiico, luz eieclrica
cm todos 03 ctmiinotlos c o "i:.llíi .Í'.I,!'
i necessário cru uma casa de família;
a chave está ua viila junto, cisa f'.
Aluguel, l.|0$ooo. (:So7 J) , '-

A LUGA-SE uni quarto para um cv
ü.s,il ou a unia senhora só, por 35$.

- Tem todas as comniodiihdei, e.\s:i dr
g:-.z, oK.; familia modesta c síria. Travessa d,

ÁTl-GA-Si; cort ou sem mobília,
J\m: con-.ralo e para família,, de
tratamenío, o predio da rua \ inte
dc Novembro "• Si, Ipaneina;. ipara
informações com o sr. Çarcâp, y ¦']
Municipal, 74. . (1600 II) ,-K

mciisac

ás ií. Li
Tel. 1309 Norte. (21.13 G)

A LUGA-SE o predio da rua Pa}-
Í_-sandn' h. I34, esta reformado, c
com todos 03 requisitos necessários,
n-, chaves r.o mesmo ç trata-se com
„ propriciaiio, a ra .dc Santo Hen-
rique, 68, próximo a l'»",.^'! „"íè»."'c^a~H. (««7 C )R

ALUGA-SE üm quarta 011 -nietaíte
i\ile uma ca'a, à rui de S. 1 tartiv

ALUGA-SE 
por 140$

predio assobradado da raa de wn-
ta Clara n. 63. Copacabana
•¦a rua Christovão Colombo n. 44.
Cattete, .ias 17 ás -10 horas ou ila
Junta Commercial, com o sr. Maga-
Iilâcs, das 12 ás 13 horas, (.'¦¦i.tll) .1

I.tiü, 4, salmido Kio Coinprid .
(2I3Í J) 3

> LUGA-SE uma pequena cisa pari
íl-familiá, próximo 00 largo do ks-
tacio; Informa-se na rua de S. Cuns-
tovão u. 27, armazém, onde, estai
as chaves c trata-se na rua ae íj.ii
Pedro, (,9. armaram. U37J ,

A I.UGA-Sly a uma senliora que ."
iíXbãthe í'ir.i. um quartinho por it»
em cisa dc um casal sem filhos; ni
run do Paraizo ::. 21, ca'.-i 5.. l-iuifa

trator 1 M „,,„. fi9SS ,J) J

i. HíCA-SE
ÜLCIaüdto u.
dações para !
c salas; ounit:
,-,s chaves na-1
tacio ue Sá.

u nt ho dá rua dj Sãr,
:..-i:i boas nccomin...
. t'.".í.'o 3 quartos.

íirvovíS frutíferas í
ária Joj.) ... 45. Ks.

(2331 J) ÇA LUGA-STJ o magnífico predio no-
ÍXm de. rua Barata Ribeiro fl. 235.
rÁn»eÀban.i. coin duas boas salas, c:ü- 
cc, gnnd,s quartosi jardim, quintal, A LUGAM-SE um rmarto.e tal Vem
banheiro com aq-.icccdcr e luz clectri- ./Víasa de família '-''"'.- rc,='.A,'
cr; cs chaves estão no armazém dai- rapazes smios: rua ¦ cri 1:1 uc •"-
mesma rua ti. 2^3 ,r. trata-sejw j-a j _ú;„ C.: praça da L";"k(",'£;;. T) 5
do Rosário n. 131. loja. (1987II) R

i\=á a 
"rua" 

Quatro 
"de 

Setembro 38. I _\.saia de
uMusutl, Ho»;"a$ chavei çoct o vigia, na farnil

laoa3 H) It 1 tumby)

frenle. em casa ue peque,
rua dos Çotttt^iras 30 iÇ»j
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M
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{CIMENTO !REX •
m"BANDEIRA SUECA

DEPOSITÁRIOS:

HOLMBERG, BECH fi C.
102, BUA GENERAL CAMABA102

TEL. .815-NORTE
X&XO X>B J.ANBIXRO

AI.UGA.SS 
«ot *6o* »»* «W0»

aBBj^tolll» de tratamento, â
do HÍachuelo au; cim»- no aia.

U7*4 g/ J

— S.vV1'"'-'--

* LUGA-SE um pequeno sitio.
Age:

ALUGA.9E. 
tarat». o predio novo,

com 5 nuaitof, a «alas. ga*. Wf;
terrw™ ío© togar e que nio enche! ,
rua P. .Romana 6. depois «te J. _*_°j '

* ' |
ALUGA-SE tm «rmaiem «qui*
Aií oortai, junto i um cinema, por
So»' W B«Ío MíWilta 64». 

u g

ALUGAM.SE 
a .obrados; um. 3

quarto., a nlai. oor 130$; outro 4
quarto» 2 salas, por 140$; erandej>W-
iMos.agua quantoef Ha. c todo confor-
tíf; íua liarão Mesquita 7.18 e 740.
bonde i norta. (73» ^ °

A LUGAM-SE bõüiT quartos;
A„» rn» do MattoMlOJ 

|

VINHOS MEDICINAES

A*^ealenRO, U minuto< da «*»$•£•
informa-ie n» rua Aievedo Lominho
ji. Campanha e trata-se na ruajneo-
philo Ouoni 147. (3104 M) M

¦ A>J.UGA.SE, por 71$.
Ü.E. de Santa Srui n

 oor 80$. com
quartos e" duas salas na ave-
ChristovSo u 633 ponto dos

bradei"de 100 teia. Ovw_L)J

A LUGA-SE casas,
.Adota quartos e ('—
t-iib S. Christovão

iLUGA.SE uma boa casa, 4 rua
Al^irS. «Si ™\ tres quartos,
áuti sala», cozinlia, etc. -*l«\,»"i
atltl dü Il22$000. ¦ (3239 J) R

| AILUGA-9R a casa n. 20 da rua
A... Coqueiros, cora. arejadal »-
«£nio__.õeii lua electrica, IJjOo»;
Sm à oortr, ete.t aa chaves estuo 110
£7 dHÍ.Itapir..'. onde «^«^

í--ajr-T.uCAM-SE um W"0 e uma sa'
Ala; »a rua D- -""» %Jj j) R

Ali assobradado da rua »J; M£.
ua Unitriaues n. 60, tendo (tuas »a
í? wríSSto", Baleia; coantau, ?U1?;
2l.' Cefoftrica c telcphonci trata-se
na mesma a qualquer ton.^ .. K

A 
«I.UGA-SE uma casa completamen-
te reformada, com luz electrica,

duas salas, dois quartos grandes, co-
zinha. quintal, mais dependências,
própria para pequena família decente
c asseada, á travessa Affpnso n. -o,
«" II, Tüuca. Pre.o 7'$t. ebav^
na easa I e trata-se na rua GatúM
„. 103. Muda da Tuuca. (1840IOJ

A 
LUGAM-SE o nredio n. «o e o
obrado a. ai da rua do Núncio,

cora bons oommbdosc illiuninaçao ele.
ctrica, -ectjntemente construído; alu-
cuel módico; para .«atar, rua Esco-
r**,r . o _^tJa»nJli. it-.i_.ij) Jbar n. 11.1. S. Christovão.

& rua S.
ALUGAM-SE.  _ ,Xavier <3S. boa9 casas, coin 2
3 ,íart_s, a3 «ias. cozinha, «umtg «
installação. nor 98$ e 75*. gjj

GflMM

uu,.- ._» uma pequena casa, na
'pa S-.n1ííor Nabueo' n. aao-, preço
ío. ('939 W o

ALUGA.
Xlirpa
40$ooo

(2043 J)

A LUGA-SE o sobrado da rua Ba-
Arào de ItapaKipe.n. >». ."Jgl?
alta. Uond» do Bispo • 'K^tSfi
* porta e a um minuto de Hadd«k
Lobo, eom cinco quartos, duas salas,
iorredor, privada dentro J «ra, ta-
aheiro esmaltado, luz electrico, porão
« nande quintal, descortina-se do so-
Mo bcIlISBima vista. Chaves no 230
da mesma rua e ««!«•**
Alfandena 11, com o sr. «o«ha. Atu
auei, 230$"°° _££_. J)

n, a familia. a boa casa 30
ü.ua rua Coiitra-Alinirante Baptista
«is Nevei.. anti?» ma da Luz. prox^
mo á avenida Rio Coinpnlo. (3133JJK

ALUÜA-SK
iüda. rua

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Newasthenla,
Kspei-inatorrhóa.

Oura certa, radical e rápida
Clinica clcctro-medica, espe-
ciai do
Dr. Caetano Jovine

das "Faculdades 'le Medicina
de Nanoles c Rio de Janeiro.
Das 9 ás 11 e das 2 ás 5-
Largo da Carioca u. 10

sobrado

A LUGA-SE tuna casa.. para nego-
Aclo, com moradia; M?™1^ 

f'

LUGA-SE, por 70$. uma caja,
com 2. quarlos. a salas, etc.; va

e tratar, á rua Possolo «6 (io90l-»K

ALUGA-S'E 
a casa da praia do São

Christovão n. 163; a chave no
n. 161 c
cio n. 144

trata-so no ru ado Hospi-
1" andar. f»7'4 L) Al

ALUGA-SÍi 
uma casa na Villa Pa-

lado. 4 ruu Silveira Martins 72;
as chaves na casa IV e »?*-s«.."a
íua do Hospício n. M4. j° 

»»^'j

ALllGiA-SB um espaçoso o
^^confortável predio; na rua
Sauto Henrique 118; acha-se
aberto todas as manhãs.

(S 1976) K

OPILAÇAO-ANEMIA PRODUZIDA
por veimeB intestinaes. Cura rápida e segura
yhenatol de Alfredo de Carvalho, tactl de u
exige purgantes e é bem acceito pelas creanças. lnnu-
m«Õs attfstadós de cura. A* venda em todas as pharma-
cias e drogarias do Rio e dos Estados.
DepositariSs, Alfredo de Carvalho & C, Rua i« de Mar-

SO numero 10. ^___

nao
lnnu-

ALUGA-SE 
o esplendido sobrado do

Boulevard Vinte e Oito de Selem,
bro n. 333. com quatro quartos e duas
salas, quintal; as chaves na loja e
trala-se 11a rua da Carioca n.^io.} _,

AI.UGA-SE 
um oredio. novo, com

todu conforto; a família de trata-
mento; ttm 1 auartos. ?,-'»?«*
nha. «dispensa. Uheiro. lio auinlal.
com etera-da ao lado: rua %0egran. 165: a» chaves estão lio ;6.7i trata-
se á rua do Rosário 105. lpi».

PREPARADOS COM VINHOS OENUWOS E

SUPERIORES PRODUCTOS A1EDICINAES, O

SEU CONSUMO TEM AUOMENTADO CONSI-

DERAVELMENTE. A MÉDIA ANNUAL

DE 62.000 LITROS DE PURO VINHO IMPOR-

TADO DIRECTAMENTE DA QUINTA DA SA-

PINHA (ALTO DOURO-PORTUGAL) PRO-

PRIEDADE DO NOSSO SÓCIO JOSÉ ANTÔNIO

COXITO GRANADO. E QUE EMPREGAMOS

NA CONFECÇÃO DOS NOSSOS VINHOS MEDI-

CINAES, PROVA A NOSSA AFFIRMATIVA E

A ACCEITAÇAO E CONFIANÇA COM

QUE O PUBLICO E^A ILLUSTRA-

DA CLASSE MEDICA DISTINGUE

OS NOSSOS PRODUCTOS.

prodio da
.».«..,. .... w»,.._ _.— - -.110. com a
quartos, a salas, coiinha. desiiensa, ba-
nheiro luz electrica, bom quintal cer.
ciio ({Tonüe de laseaomaj inaaWK

ALUGA-SE, 
por íip$ mensaes e ta-

iu. a cata nova, de sobrado, a rua
8 de Deicmbro n. Bi; tendo 110 pavi-
mento •UDeribx. 4 bons ouartos. oom
quarto de bjnho cora banheira s«v.«-
da por aiiua quente c fria; lavatorio
e W.-C . ii no inferior, salas de visi-
tas e de jantar, copa, coiinjia.deapen.
ea, W.-i... e um cuarto; cara infor-
matões i nijsma rua n ;io e trata-
se à rua Theophilo Ottoni n. -H wb

(1618 G) M

Í.UoA-SE a casa da rua ljorfys
E.Kenbo de Dentro,AMonteira 45.  ,com tres quartos a duss salas

ver, das 12 ás 15 horas' trsta-í
picio ias,

para
...._-. Hos-
(3031 M) R

oor So$ em fronte 4
«laçáo dé Boniauccesso Estrapa

da Penli* 731. uma casa nova, com 5
bom «mimodos, anua c li« cleçlnca.
ALUGA-SE.a

U1Z CÍCWT.VT»,
(1.08 M) R

ALUOA 
SE, por <«í. cm Inhaúma,

perto do» bonde», uma casa. com
5 bons comBiodos, awa, lur clectrica
e qüintalr, trata-se com o sr. saiitos,
armazém, j ('8°" 

M> R

._. na nta I.W-
com sala. auar-

<ao6i M) JAI.UGA-SE 
uma casa

cinda Barbosa 37. "
to e cozinha, por 20S.

ALUGA-SE 
lindo predio, rua Con-

dessa lícliiionta 103-B. l-.u8«iib.o
Novo, tres auartos, duas salas, mais
deimid-neias, electricidade, quintal,
jardim na frente; chaves na mesma,
•105; trata-se 110. rua Tre« dç 7>laio
42, armazém, em frente ao Lyrico^

(1979

jVDO

m

* LUGAM-SE duas casinhas, na
ÍVi-niaã da' rua »r. Bulhões 117;

trata-se com o sr. Mello. !• run Ln-
eenlio do Uculro 39. W _jj J

A 
LUGA-SIv por 100$ jiicnsaes, o
predio 11 37 da rua Manoel» Bar-

boaii Meyer; trata-se¦ na rua Visconde
dc Abaclé u. IU. Villa 

^abcl. }

ALUGA-SE 
ou vende-se o prulio

da -lia Lopes da Cruz 20. Meyer,
cora cxcellentes commodosi.a &mk-
auartos, cozinha, porão .Mutável, eie-

• ¦ • -1 - :---,: 'IU.
í.rei,.., 

Rocha;
dcíronte, esla-

(j2io M) R

cozinha, porão
ciricidade, jardim, qinmal, tanque,
chuveiro, etc..' por módico preço; tra-
ta.se á rua Dr. Gainicr 105,
as chaves, por favor,
bulo ,11. 30.

Mw
ALUGA-SE 

um quarto a «nhora
sò, em casa de .um .casal de tra-1

tamento; rua S. Christovão 322, casa 7-

ALUGA-SE 
um commodo^ em casa

de um casal sem. filhos,

ALUGAM-SE 
duas pequeninas ca-

gas, á ma Josó Beraardino 32, ta;
fumbv. üaz ü -

HADDOGH LOBO E TIJUCA
predio 11. 80 da. rua

Apintô 
'Gi.ede9r"Mud"a da Tijuca,

ALUGA-SE 
a

ç«
casa da rua Gon-

çnlves Crespo 11. 16; a chave esta
na casa dos fundos; trata-se. na rua
Conde Bomfliu 654, pharmacia.

<174<) K) ¦>

senhora só aue trabalhe fora;; na rua
¦Conda d» Líopoldina n. 103. *»»
Christovão. ^'iZJlLJ.

salas, despensa, ba
; electricidade; alu-

g__i'.0o(.'$.'chaves em frente, na qui-
.anda. O8" M I

eom 3 quartos, 2
nheiro. etc., gaz

com pensBo, a fami-
Liias"c' cavalheiros, limpos e areia-

«los quartos; preço módico: rua "au-
dock Lobo 96. (2010 K) R
ALUGAM-SE,li

AI 
UCA-SE, na Villa do Lourdes, á

rua Desembargador Izidro 23. uma
(3103 R.JAItoa casa

ALUGA-SE o predio novo,,
Apin ',._,„...w., - r-~- J» .tUa

Piratiuy 11. 44. Conde de Boimi.m.
com 2 salas, tres auartos. luz electrica
e quintal: está aberto; trata-sc na rua
do Rosário iji. loja (1986 K) K

ALUGA-SE 
uma casinha, na rua

S. Francisco Xavier 3-17: «rata-sç
na rua Haddock Lobo 31 (aoioKIJ

ALUGA-SE 
a loja da rua Haddock

Lobo 11. 79! trata-se no sobrado.
(2095 K) M

An.
¦LUGA-SE a casa da íua Uruguay

_l.n. 92, com todas as conimodida-
des para regular familia, jardim e
quintal; trata-se na rua Sete de t>e-
tembro n. 40. T. ^863 C.^ 

R) ^

ALUGA-SE. 
por ioóíia

travessa Carvalho
casa da

Alvim .13! «'
chaves no 41, 3 quartos, 2 salas.

(1984 K) R

Illiíil!il»«!lilli!liíl!»ll«liííl-Í1II«B« __,
CHA' DE MINAS g

1 (Legitimo Chapéo de Couro) ¦
¦ Deposito: Rua dos Ourives 54g
ilIlltMIlIllllIllBltMill»"""1111"1!

Tcírisíovlõ, Andarahy

e Villa Isabel
ALUCAM-SE 

por ns$, boas casas,
com tres quartos, dua9 szas, etc.,

bonde do $100 S. Luu Durão, as
ruas Mourilo do Valle c Jannuzzi; as
chaves na praia de S. Çhristovac. íoi
e trata-se no rua do Hospício 14*.
a» andar. t.!7'4 L) J

ALUGA-SE 
por 117$ ,0. •«¦" '"S-

lisado predio do ladeira 3. Ja-
nuario a. 13. «o.u. dou e»PMosa»
auartos, duas magníficas salas, ae-
nendencias e grando quintal; a cttav«
está W n. 17„f trata-se na rua da
Alfândega n. 86. sobrado. (3137DJ

LÜG.V-SE por 182$ o grande pre-
dio da rua Tavares Guerra 87.

com auatro grande» . quartos, .duas
boas salas, dcepndencias, e quintal,
perto do» banho», da mar; a chave
está na C. Edificadora, a rua Ge-
neral Gurião 4. onda so trata.

(3130 U) J

ALUGA-SE 
por 182$ o mapnifico

prodio n. 153 da rua General
Gurjão, com quatro auartos, dua3 sa-
Ias e dependências, illuminado a luz
electrica. com bondes á porta « perto
dos banho» de marj a chave esta na
CAipanl'.. Edif*adora. á rua Ge-
neral Gurjáo 11. 4, onde estão as cha-
ves. (2135WJ

por 120$ a loja do
rua dc S. Christovão

<n. 515. 
"com 

moradia própria para fa-
milia. As chaves csião no sobrado e
trata-se na Grande ¦Manufactura len-
na Fiel, á rua da Quitanda 116 a na.

A 
LÜGA-SE por i35$ooo mensaes,
grande armazém novo, próprio pa-

ra fabrica, qualquer negocio ou de-
Ssitoi com chácara, clecineidade; na
rua S. Luiz Gonzaga »'(.^J-^ M

ALUQA-SE 
.

predio da rua ALUGA-SEC
casa da rua Costa

Guimarães n. 39. Retiro da Amo-
rica S. Christovão, bondes de Sao
Januário; ns chave., çslão.cm írente,
no arinasem do sr.
iiô$ooo

Brandão: aluguel
(989 L) T

ALUGA-SE 
o casa da .rua Chaves

Faria n. 52, . S. Chnstoviío, por
182$; trata-se na mesma, com o dono,

.1 qualquer hora. Ci8H ___) K

¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦^
CHA' DE MINAS |

(Legitimo Chapéo de Couro) S
Deposito: Rua dos Ourives «

¦¦¦i!iiii!íll»illii:iiltí!lilllll
nes 54j|
¦lilllBili1-

A LUGAM-SE as casas nn-
Amoros II e V, da Villa Mn.
rlflUé, sita & rua General Sil-

,va Telles 60, BarSo de Mes-
quita, eom 2 salas, 3 bons
quartos. 2 W. O., cozinha, ba-
nheira esmaltada e quintal.
As chaves no local. Preço
1049 cada uma. (J1046) I.

ALUGA-SE 
o confortável predio da

rua de S. Francisco Xavier 439.
lAcIia-cs aberto das 2 ás 4 da tarde.

(1977 L) S

ALUGA-iI-SB excellentes ca-
^1-sas para pequenas (famílias;
na rua BeUa de S. João 250.

(J 140»; h

A LUGA-SE uma casa, com 1 .auar-
Ato. sala e cozinha; trata-se a rua
Teixeira França n. 23. em Ramos.

(S098 M) M

ALUGAM-SE.,na lv.
com carta dc fiança,

dc Ramos, boas casas de
moradia, a 50$. 60$ o fi.S; tem asua,
luz W.-C. e animal; trata-se no mes-
mo' lona-, na "Villa Andorinha'...M) R

ALUGA-SE. 
pnr 60$.

y ¦ a casa da rua
Malhrus Silva n. 160. com 6 gran-

des commodos, cozinha tanaue e mui-"ta 
água; tem divisões oara duas fami-

lias; s minutos dos bonde» dc lnhau-
ma; tem Brande terreno todo plan-
tado de arvores frutíferas; trata-sc no
Caminho «dos Pilares n. 15.1. ou rua
do Monte Alcgro'ii....com o oropric;
tario. 

<s°.16 M)

ALUGA-SE 
o esplendido predio da

run General Silva Tellci n. 2,
esauina da Barão de Mesquita; pro-
prio para pequena família, oom todo
o conforto; as chaves junto c trata-se
•>--> rua Sete, canto do Carmo, com
Carrapatoso. (1435 D S

ALUGA-SE. 
por .0$, a casa dama

Arauio Lima n. 129. cas.. 4. coin 2
salas, 2 auarto» e mais dependências;
trata-se na casa VI.

Jrfiff-

ALUGAM-SE 
duas boas casas, com

dois quartos e duas salas, çonstru-
cção nova; rua Daniel l_arnei.ro IS.
_n e 71; informa-se na confeitaria,
com o sr. Leite, l-nsenlio^d^ Ue.ur.^

1-ucmlencias;
(2037 L) J

ALUGA-SE 
o espaçoso

travessa Soledade 11. a
no n. 29. por obseiiuio.

NEURASTHENIA • FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

ALUGA-SE 
uma boa casa. com

auartos. 2 sala?, cozinha c quintal;
á rua Bemfica 18 j trata-se no 26.

(2170 L) o

ALUGA-SEassobridado,
um niagnifico predio

na rua Senhor de
Mattosinhos n 90; trata-so na aveni-
da Rio Branco 4S, Casa Opel.

(?334 L) J

A LUGAM-SE casa», com dois auar-
Atos, auas salas, cozinha, quintal,
etc, oor 71$; na avenida da rua José
Clemente n. 81 (praia de« S. Chris o.
vão); tri.t*.»e na rua Senhor dos
Passo» 216. (1710 L) J

ALUGA-SE. 
por 90$, boa casa. mo-

derna, com quatro quartos fogão a
, electricidade, etc; ua rua Espe-gaz,

trança 5,9
nuario.

chaves no 53. bonde S. ._
(2022 L)R

ALUGA-SE 
o oredio n. 102 da rua

General Argotlo. reformado, porão
habitavel. bonde de 100 rs i logar ai-

Tome PEITO KAL MA-
MINHO

Kua 7 do Setembro 186

ALUGA-SE 
a.casa

gueir.1, estação ao
9i$ooo.

11 í da rua VI-
Koclia; proço.

(1996 M) R

ALUGA-SE 
uma esplendida .sala,

como tres sacadas de frente, a rua
Carolina Moyer 66. e um bom trarão^

perto da
7sraçã.'rd'a 

"Piedade 
c dos bondes

de Cascadura; 5 compartuiie.ntosj alu-
guel 40?; exige-se, fiador idonço ou
deposito; para informações, a rua
Berquõ 94. na mesma estação, por
favor. (2231 M) *

ALUGA.SE 
uma. casinlia^

e

ALUGA-SE, 
por 20$, uma casinha,

com 2 quartos, duas salas cozinlia.
água encanada e terreno com 22. me;
tros de frente por ío dc extensão. »
rua Luiz Ferreira n, 15. distante. da
estação do Bomsuccesso 12 minutos,
as ebavea estão na venda da esquina,
e trata-se na,.rua D. Ann:. Nery 57,
S Francisco Xavier. (2216 11) K

A 
LUGAM-SE casas, na Villa Bas-
tos; 2 quartos, uma sala; aluguel

51$; na rua D Maria 10.1, na Pie-
l-idc. ('799 M)R

to; preço módico. (ioCí

ALUGAM-SE 
predios, de 35$ a

i.o$. no Encantado c na rieda-
na; para ver e tratar, na rua Ass«
Carneiro i39- <l8-1° M» K

^mtmmwwm^^^

8íí

LUGA-SE jima boa caca

X>e WERBrECK
E' o mais poderíkao tônico empregado
contra as moléstias ou excessos, que

produzem esgotamento nervoso

na rua
.írancisco Eugênio n. 45! trata-se

na avenida Rio Branco 4<. Casa Opel.
(23.14 L) J

ALUüA-SI; 
uma boa loia. nb rua

Miguel de Fria» n. 26; trata-se na
rua de S. Francisco Xavier 395. ou
na Avenida Rio Branco 45, Casa Opel.

(233.1 D J
.1.1.. I I' M

ALUGA-SE. 
á rua Bomfim n. 2^2

(S Christovão), um. predio asso-
bradado, com salas dc visitas e de jan-
tar, treu quartos, cozinha, chuveiro.
W.-C. c bom quintal nos fundos; foi
limpo agora; as chaves, por favor, no
íl, 320, e para tratar, a rua da Al-
fandega 11, 91, sobrado; aluguel e ta-
xo 101$. (1940 Lj ò

ALU.OA-SE, 
a familia de alto., tra-

tamento, a exeellente casa a.rua
Bella de S. João n 23. S Christo-
vão. muito próximo ao Çanipoi.trata-
sc á rua Vasco da Gama ,n

ANEMIA. CEREBRAL «»
PH08PHATURIAo»

....-16S.
(1050 M S

Grande Laboratório e Pharmacia Homceopalluea
U1U11UU wm«w 

FUNDADO EM 18S<>
a X.MBIDA CARDOSO & O.
AJJJMSi niUTINGUIDOS COM GRANDE H1U5MI0, A MAIOR J^OM-

r^l^ílD||^^^TmA NA EXPOSIÇÃO

Fornecedores. d.i Armada/ Exercito 
0»«<^rf^:p

MFníCMIENTOS IIOMU-OPATHICOS QUE CURAM
ALMEIÜIXA — .Cura a gonorrhéa. ehronica, recente e sua conse-

CARDOSINa"—""'ura tosses, broncliitcs, dòrcs no peito, coslas e

CARDU3 CARDO — Cura moléstia» do coração e hemorrhoide»

GYr'5U.\I BRA-flMUXSl? — Facilita a dentiçáo c tonifica as crean-

<!F70RIN\ — '"Ciírii febre intermittente (sezões pu maleitas).
HOSALIVA — Cura e previne a tosse coqueluche. . .
COXSOLARINÃ -! Cura a tuberculose pulmonar em primeiro e

ÍAVASTOmÁ68— Cifra°?a asthma hereditária e adquirida.
í-itumviim" — Restabelece a potência viril aos dois sexos.
ALinXGIA _.P6 (leJuifricio: P nielh» .para limpar os dejites.

ALUGA-SE. 
a

d
casa da tua Vieira

da Silva n. 35! trata se na rua
Engenho Novo 22. bam^a.o.^ 

^ R

in 1L1 rua

I
8

. III da rua g
.Nogueira da Gama, Cancclla;. duas

salas, -dois quartos; tem electricidade;
as cliaves eslão no n. I; ti ata-se na
rua Senador Alencar 162. (i95á'<)i>

ALUGA-SE 
a casa n.

If 
----- -

ALUGA-SE1 
'k.par»i

ila-Veira

 30 da rua. Vai-
perto do largo da Scgira-

trata-se no 41; nreço 140$.
(1872 K) J

A LUGA-SE, eom 011 sem contrato,
Í\o nrcr.io da rua Conde de Bom-
tim 791. com 5 quartos porão, bom,
enaves rc açougue; trala-se n rua
Moura Brito 19. '231 fc)

\" 
LUGA-SE uma casa na E. Nova
da Tijuca, 159; quintal, tanque,

independente, banheiro, etc. Aluguel
joS; as cliavcs com d. Albina no~.Ç7_>

(liga »0 R

ALUü.\-SE 
por 90$, o pequeno ar-

mazem da praia de S. Christovão
n. 177; as chaves no 11. 161 c tr,:-
ta-se na rua Buenos Aires n. 144.
1» andar. (1714 L) J

ALUGA-SE 
uma

Ias. dois q-««.-líJ3, na .rua l-olipçe

ALUGA-SE 
por 81$ uma casa. na

avenida Anna, rua Barão uo Mes-
quita 127; as cliaves no XV; trata-se
na rua Buenos Aires 144, 1» and.

(1714 li) 3

* f,UGA-SE nma casa na lv. Xova
iVil.i Tlluca i='i: quintal, tanque
independente banheiro, etc: aluguel
joS; ns ihavcs com d. Albina no 167.

(19/6 K) R

LUGA-SE ou vcndc-se a familia
de tratamento o iprcdio d» dois

pavimento.-, em centro de grando ter-
rruo, ajardinado c arlmrisado. com
entrada e garage para automóvel; tra-
th-se no ¦mesmo, a rua l»icurusai
11; 7T, Muda da Tuuca,. da» 13 a»
.7 hora^ ('57° h) ¦'

' 
i LUGÂ-SE o predio da rua Barão

ÍV1I1 Amazonas 11. 162; trata-ío na
.ua Rarãu (le Mesquita n. .840, esta
aberto das 8 ás 10, e esta forrada
dc novo. ('-»4 K) S

LUGA.SE uma boa casa. na rua
Genu-al Roca 112; as chaves crtao

na iiicsm.-! i".'-a M7. armazém. i.|33^).'

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rapiiiacom a

INJKCÇÃO MAKINHO
Rua 7 do Setotiibro, ltUi

casa com duas sa'(.ipp(.
Camarão n. 14^^ (3344 L) S

ALUGAM-SE. 
os grandes arnianens

ns 407 c 400 do Boulevard 28
de Setembro e também se faz contra,
to, em condições muito razoáveis; tçm
comomdos para familia. quintal c «le-
etricidàde; os chaves estão no n. 417.
padaria. (2272 L) R--)

LUGA-SE a casa da rua Major
onseca 11, 27. S. Christovão. com

_- salas, «; «nartos, luz electrica e
iiiaii ilciicndcncias oafa família dc
tratamento; até ás 10 horas, tem na
casa uma pessoa, c trata-je na rua da
Quitanda n- IQS- (22*7 1.) J

assobra-

ALCFo

Kl

ALUGA-SE 
a casa 11.

Bella Visla, Engenho Novo, por

cte.; muito saudável o no meio nc
giands terreno. _üi_i.

A~ 
LUGA-SE a boa chácara da rua
Mauá a?. Meyer (Cacliiimby) ,

trata-sc na rua Ouvidor 131..^ — -

"* 
I.UGA-S1-: uma casa. própria para

Aqulquer negocio, eom 1 porasi.de
frOTle, 2 salões, a uuiirtos ^"JgF?'latrins. bom quintal; na «'»;^j"'-S
1I-1 Cruz 20, nroximo ao largo (ia 1.»-
tacão do Mcvcr; aluguel 100S eom
ôntrâto" e úo? sen, conlraloj as

eh-ives eslão 11a mesma rua II. .10
.rapate.ro).. e trata-se.com o propr.e-

Visitem sem perda de
tempo os

GRANDES
ARMAZÉNS

DE PARIS
e verifiquem a verdade

doqueannunciam

Voile pompadour, ultima moda
corte para vestido 14$4oo,

15$Ôoo e 18$ooo
Etamine em xadrez, artigo chio,

corte 9$6oo
Voile neigeuse, artigo fino, em

todas as cores, corte 13$6oo
Eoliane, imitação perfeita de
seda, corte para vestido 8$4oo,

12$, 13$8oo e 18$ooo
Voile fantasia, lindos padrões^

corte lo$, ll$2oo e 12$ooo
Foulard, perfeita imitação dô

seda, corte 15$6oo e 18$ooo
Voile liso, enfestado, em todas as

cores,al$9oo e 2$4oo
Leques, o mais variado sorti-

mento, desde 800 réis
Voile japonez, corte 15$6oo
Voile de xadrez, alta moda,

corte 12$ooo
Tafetás em todas as cores

desde 10$8oo
Costumes, chapéos e gorros para

meninos e meninas

tí-io. no Caminho João Hçiio «7,
V.-s. ,„. ni.rl.-,. Ii dc torro Lc&taç^o tic Obria,

noldina. (1755 MLI
ifico

da

jj ¦DYSESWRiUMl— Cura
niencla, ...

¦ ..-( nnpT-,\i\ „ Cara o rlicumatisnío cm gera.

Íc;.\v.\r.\t>LOS 
— Tan cair 03 callos sem inconiniodp.

0WITAW1ÍNA - Cura todas aa affecções e infla.nmaçoes

âA^VDlABOTES - Cura a diabettes saecharina c suas conse-

(•IIl-\01*0DÍuUC'A.N-T!I'!vr,mNTICUM - P6 verinifu.so - lnfat-

Aborta a iníluewa e cura consupaçoes com febre,

combate os

ATUG-S-SE 
por 200$ o iiiagni

pVedii. assobradado, oroi-no cara
duas ía.nlias. n rua.». '™A™ffi
1, 7-6 bem defronte i estação uo Ro-
cÍia."cJtr 

" 
boas salas. 6 amplos quar-

os Brande <t«»'-'al- n5?fí 
a5? j££Sctrica «az e acua nuente o fria, trens

e' bondes da Fiedade e hnjenho dc
Dentro; chaves 110 11. 20 da rua ia

gi 
ierreira (os.a.ao do(]Roel..O. -

SANAGRYPn-losse c dores no corno.
rMjTf.i ¦\\til-"RTC\N\ ¦— Reguanza as evacuações eCARICA Alll/f^>Ms 

eI1, Sonscquencia de purgantes.
,,,.. sVTlilLlS - Cur'"yphllis, 

'b-mpliatismo, rlieumatiamo
SA.NA 3Vi"ii<.ip,_. vvj^,tt;/-.;j; n„nn b couro cabelludo.

Cura doresM Marechal Floriano, íi°?"" "^"iaias.- -msm m^w^^ÜIUIVIVUUI 1 lUiiuuuj »».-(.-..,(-,. 'riuXBDICTINA — (Odontalgica) de

RIO DE JANEIRO

das parturientes.

ALUGA-SEri
5 espaçoso armarem da

rua liarão do Mesquita 1.9, com-
plelamenle novo :ai claves 110 1"
da avenida .Anna, ü Ir.-n.i-s-: na rua
llucnos Aires i.i-t, 1" and. i.i;i4l.)J

ALUGA-SE. 
por 170$.

rua Major 'Ávila 3 predío th
51, com 3

quartos, duas urandea salas cozinha.
banheiro, (luintal o mais drpcndcnci.-is;
uata-sc na travessa Victor-o Umanuel
n. 2, otrde estilo chaves' (i8-il.)R
ALUGAM-ãlv 05 pequenos arma.cn»

Ada rua B. dc Mesquita\\33'-i 'd3!
as chaves 110 XV da avenida Anna
trata-se na rua llueaos Aires, 14
andar. (1714

ALUGA-SE 
a nova casa

dada da rua General Argoll.o n.
339, em frenlc an Pio Americano,
com tre» quartos duas salas, cozinha
quintal, etc, e lus electrica: aluguel
i3o$i as chaves no portão iunto ao n.
335; tratar, praça da RepuhH-a n. 221,
Casa Caboclo. (=265 L) R

A I.UGA-SE a casa «la rua S Fran-
Acisc.) Xavier n 380, com grandes
accommoíações, jardim c erande quin-
tali trata-sc á rua da Asscmblea n.
16. loja. com Jorge dc Souza; tele-
thono 2502, Central. (263 L.) K

brancas); caráctcri.ada por corrimentos da vagma.

&ÕMM1F0M - Auxilia o P,ar.o. co,,,',,- a» coliieas uterinas e mais symptonias

_.\IS\MO Dl' ARNICA — Cura golpes,

S^SVm-mf^^nèo^rrabo^arç iürârj-a influenza, eonstipações

HWMUiu.U-jiui.s.i c_tcs m-,iicamcntos, inclusive

cav \tít r_i>i.,(5  Cura a leúcorrhca (flores u*«»<-*»«•/.,9AN,n.0M-S - Ca»^ 
fl Eartfli ^fggS^ imhasrrencravada,

"Tônico reparador".. Contra nitmia^tiii geral
tosses, coqueluche

Uma botica
aconselhados

com
pelos nicilicos, acoinpaniiaUo3 cio

AL. ....  ,-a\46$, .1 rua Senador
67-A; a chave no n. 6o.

. casat .
Xabuco n
(3339 D R

Fs5S^e^^^^m^mm
^ ;Ru_-ZMapecha! 

Floriano Peixoto, 13 - MO DB JANEIRO, .,
encomn
i*REt;n«
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A 
ALUGA-SE. muito barato, com
ou sem contrato, o armazém novo.

da r a í A....a.N«-'ry n. 4«io. esqui-
a dc Tavares ferreira frontçi.rp a

cs\_Qão do Rocha, com iwnplo salão na-
fi' níalJii-cr negocio, boas accomuioda-

50=%' a-familia e «m ««.«gWSÍ*-
.0 para conimercio: chaves, no.iv 20
dc >fiiV"-'--''t"relra: . .1: -(''-'' -Wj

ALUGA-SE.e
por 80S. bom nredio,

construído-' em centro de, le-r^iio,
coní 3 O artòs. 2 salas, cozinhada-
nh" ro. tanque, privada c gran.k« p» 

-
•vi. .... i-ua Honono n 2,7, "-3c"a''.'_
-'(Meyer); trata-sc no "-^ftby
mesma rua,

ATT!G-\-SE'a 
familia de tratamen.

.0 a .Sccltaitc casa da rua flack
- 38 (estação d» R achuelo). com
ciiieo1 ouartos dormitorlps. (itiutro sa-
\& qiíarti eom banheiro , siandcr.
agia 

"quente e fria. boa ewui u. es-
nk-ndido porão com grande salão para
Guiar, ires quarlos nara cre.,-los, des-

„r,í «ateu nara cngommar, esolen-
Sido* 

'quí 
Ul arborizado com .arvores

friuiff ras. banheiro com chuveiro, etc..
trala-sc na rua 24 de Maio 1. 

-- 
-

X3L1I
160$,LUGA SE. por

novo. Francisco Manoc
Riachuc.i: 6 íl""10-'-, - '"'
sc Vtcíir Jlcircllcs^a

prodio
18. K.

.,,.., trata-
Ú 1,I7!> M)J

ALÜGAM-SEi 
» 120$; as casas

rua Mariz e Barros ns. 471
4;j, com luz clcctrica. . 2 quartos,

da

estão na. esquinai
Senado t-

chaves
trata-sc na rua dn

(2137 LI J

sala dc frente _(
ALUGAM-S1-. 

 -
quarto, ia rua. ll-3lla.de. S... JoãoAXIO.IUHi <iil t fi* .»-.... -- ..."

n. ico. a dluas senhoras de família.

) J

Qoffas de Saude
TÒNI'C'0 RKGUI.AUOR1.KGENERAD0R DO ORGANISMO lv

DO VENIRE
Curam doenças do estômago, figado, intestinos,

toides, nervosismo, enxaquecas, nevrnlgias, hcinorrlioides, fraqueza
geral c dos órgão» da geração e manchas ela pella. Depositários
l.lrogaiiai:' Pacheco, rua dos Andradas n. 43
Conip., rua Direita 11. ^jS Paiilo.

dòrcs rlieitma

Rio; Barüel S:
M 1091

ALUGA-SE; 
cm casa dc familia sc-

ria, uma boa sala de frente, com
entrada indcpcndciUC a um senhor sc-
rio, ou empregado no commercio nara
ver e Iratar. á rua Senador Nabuco
n 69. V. Isabel. (2237 D K

4 LUGA.SE a casa da rua Ambro-
ilzina 24. Aldeia Campista pintada e
forrada de novo. com conimodida.ire
para pequena familia dc tratamento;
as chaves na mesma; tratar, rua Cam-
pq Alegr. ?S. (2220 L) R

casa no
41 (Sâo

ClirisíovãoV, á"sehavcs na .vciidavpro^
xima.

A I.UGA-SE a exeellente
Xlrua General Argollo 11.

(mio L) S

A 
I.UGASE. oor 130S. a casa,da rua
General Mçnna Barreto 16.1-VII.

trala-sc na rua Ja Alfândega 12 Pei-
xoto & G. ti()5t L)-M

ALUC.i 
SE. nor 130$.. a casa da rua

Chávc. 1;ária 17. S Chris ovão ;
tralil-sena rua «a
xoto &Çi

Alfândega 12, Vei
(1,033 I.) M

A 
LUGA-SIv o nredio do Campo dc
S. Clirislovão. 1.13 : l"»-80. ,n,,5

Escobar H3 armazém. 'I-.S2 1,1 K

Ar«ci.eo Manoel 11 30 eom tres quar-
tos, dir.s salas, cozinha, banheiro,
ouintal, cleclriridade; as chaves çfi.ao
á rua 21 dc Maio 11. 226 (E. Ria-
chuelo). O075 M)'K

ALUGA-SE 
u „.-..._ ... ... -.- ,Francisca. Mexer, uo Engenlin dc

A LUGÂM-SM os bons predio» da
Aiba Conde de Bomfim ns- »63 e
86"i próprios para famílias de trata-
inenlo; as chaves nn 11. 871 e.fara
tratar oom Santos, Moreira *5* C., d
riu Visconde de Inhaúma n. 38..

(1337 M .1

i LUGAM-SE os prédios recente-
Amentc conslruidos, -la r-.n 1'irati-
ny (Condo dc Uomflm); as ehiv"
ÍIOS iiu-stuos,
Alegre 4.1-

e tratar, a( rua Campo
1610 K) lt

\1 
UGA.SE « preilio eom dois quar-

tò-, duas salas, mais dependências
,. grande quintal: na.rua Dr. Aristides
a.i.l-o n. 90; -.1 chave esta no n. 03.

(2722 K) -)

ALUGA-SE 
por

Rarâo dc Mesquita 11

Hos

o:$ boa casa à nia
347; as dia-

XV, e trata-sc ua
144, 1" an-lar.

(1714 D J

^ LUGA-SE nor 3$ tir.-.a casa na
Villa Jac.ló, á rua 1'cdro Autori-

co 11. S-t; a chave no ... too o tra-
ta-?o na rua do Hospicio n. 14^
andar.

PULMÕES
ALUGA-SE, 

por 170S o sobrado da
nlã S. Luiz Gonzaga 60 a-^Lliriife

tovão; trata,
u. Peixoto

na rua da Alfândega
í. C. (Wí I.) Ji

Ctiraraiiidacüiti o
PI.ITOUAL MA 1NHO
Kua 7 do Setembro, lfitt

4 LÜGA-'SE a casa da rua Senador
Xi.-\lencar 19H as cliaves csiao na
rua Bomfim i«JC>. açougue.

(iqoo 1.) R

4 LUGA-SE uma magnífica casa, na
Ania Dr. ferreira Pontes 11. 37.com
2 síilaa. 3 auartos, cooa. cozinha,
aiiintal. torrarão e luz clcctrica: orei-

trata-se na mesma. Andarahy.
 (2317 L) R todos os poiiimoilos iilr.iiiina

í lux clcctrica. As cliavcs
co 7i>;

A MJGA-M-SK as casas dn run
•ÍM). Mnila 71 (Aldeia Cnm-
pista}-, transversal ú rua Pe-
reira Xunes, novas, com dois
quartos, 2 salas, cozinlia, ba-
nliciro e tanque do liiviigeiii,

oredio n. 57 da rua
Ai.era.i-.ue.i ...^cr, uo Engenlin d(
Ucntrn 2 minutos do bondo da rieilç-
dade; 

"trata-se na rua Coronel Bor.a
Reis li. 223. <">" M) J

üoostipação
Tomo

PEITOKAL MARINHO
Rua 7 ilo Setembro, 18«

ALUGA-SE 
uma casa. com .-. salas

1 ouartos, cozinho, bonv quintal e
mJ cenmodidades. nor í6S; na rua
Dinicl Crrneiro U7 hngcnh.o «jc
Dcnirp; cliavo a a"-se na em d
avenida, ao lado. UW »» \

ALUGA-SE 
uma casa por 4'.$; tem

ái oi-arto, cosdnba ina.lalrina.tan-
nu»"chuveiro c muita ngiia; para ver
e tíalar. 

" 
Estrada de Santa Cruz n.

-í!3>¥lares dc Inhaúma. (iroiM)R

kguel Ecrnandcs 104, Meyer.
f-870 M)

ALUGA-SE.tc.
por 7íS soparadiimen-

taJaiim dos dois. pavimentes
iíiticoén-ettcs. do Iivgienieo sobrado
dá rÍi da Saudade h." 87. cm Todos
os Santos, situado cm logar-Siiulayd.
rnn, ires quartos, luz clcctrica; -«
cliavcs
n. 57.

ni rua Conseliiciro Agostinho
(1776 M) R

ALUGA-SE 
uma casa

(lllll:

(Inja). .cnm
s boas salas, 3 quartos, cozinlia,

despensa.' banheiro. W.-Ç. c uma boa
• -ca- na ma lockcy-Club n. 398, hon-
Ae á nn-la c muito nerto do Irem <ia
Ccntr.il; i'ro?o 101$; trala.se na mes-
ma rua li 400, sobrado, canto da .rua
VÍRticira. (16S7 L) .1

4 LUGA-SE. nor ru?. a boa easa
Au. 141 da riu Bomfim. S. Chris-
tovão; chaves nn armazém. csi\i_ja ;
tratar, rua General Roca Si, 1-abrica.

0«Si I.) J

i^vima L-.-a cas.1. (wr preco commodo,
com abundância d água. na riu da
Liberdade 11 :-•¦ cm S. Chrislovãb ;
na c!invu3 f-tiio no »• 22 dn mesma
rna. onde sc irab; bondes ;dc Jo.-key

.4 LUGA.SE a casa da rua S. Lmz
AGonzaga 401. reeeiücricntc. con-
struida com dois quarlos b iu.t.s dc-
ceiiilencins no pavimento superior,e mais
•1111 quarta independente nn norão assna-

¦¦•,.-, r lliadn. com água c luz electrica; a e.a.-«.1,14 wj 1 ^ _,;)(|e -.- vjsta (odos os. dias, c e"" nrooria rara nequc.ua familia dc tra-
tamenio; trata-sc ira rua iln Ouvidor
134. ou telephone Ccrtral 4553 (L)

Club, (1730 L) .1

llll II! BRASIL
,4 LÜGA-SE um bom auarto, eom

/4-lUz electrica. oara pessoa só ou a
casal sem filhos: nreco muito razoável;
rua S- Francisco Xavier 718.

(io62 Tj J

dos
110 local. Trata-se nn run (ion-
çnlves Dias 31, próximo dn ci-
dade, a poucos passos dos
bondes de Aldeia Campista,
cuja passagem om duns sc-
ceíies é ilõ SOO rs. Alugueis
9ÒS e 100?.

4 LÜGA-SÉ unia casa, com 2 quar-
Atos - =ala«. todas as serventias,
bem ar-fadà: nia Barão Cotegipc n.
i8Íi,. Villa Isabel; trata-sc. na mesma
avenida.

ALUGA-SÉ 
o grande

" 
" prcflio <Íit nta

Souto" Carvalho 4.: as chaves, na
mesilià rua 38. nor favor; aluguel,
200$; trata-se na rua i.encral lama-
ra lüt, com o sr. Custodio. Barros

(3083 M) J

por 6(>S. uma pequena' ' ica. cm centro
ua Miguel AnALÜ.GÀ.SI.. 

.
rasa, com luz electrica. ^eni_ ceniro

(:oi? D R

SUBÚRBIOS
ALUGA-SE 

uma casa.
vende-sc opr .3:500$ tendo dois

por 605,
, tem"

cüzinlía. snlcta;
refor-

4 luga:
Ami, a

1 da Villa Mi- ILUGA-SE a casa
r.i.i li.irroso n. 07 Copaca-

hann, coiii Iioaã "accommodaçõcs uar.i
familia regular; as chaves eslão na ti.
7t. c trata-sc na rua da Alfândega
123; aluguel 110S. (<)')S L) J

quartos, duas salas,
grande ouintal, acua. taiinuç. .' lo novo, desviada s minutos da

Quintino Bocayuva: trata-sç
•• Cascíiditra n. ' *

tlc icrrenu :irl»oriz:iilüí
gelo 46S Meyer; chaves n-«.47°- „

(20&3 M) "¦

ALUGA-SE,tro

mana
estação
na ru.)

 Villa Savana., Pe-
¦opolis dos Pobres, rua. V. Nictho-

rov fio. eslação Mangeira. casas que
deram iioS, a 70$ o 65S: peceo «!c
crise; aproveitem . (20Õ0 .M) K

LÜGA-SE mu grande oredio, ten-
do - quartos. 4 salas e demais

commcdi.lades; para ver c traatr, a rua
Assis Carneiro n. 16. Padaria Porta
.!.i Lua, I-.'. Piedade; aluguel 150S

(2020 M)

4 I.UGA-SE, a pequena familia dç
A-trafamento, o nredio da rua.Ceara
11. ir,, logar salubcrtuiio cfia«;.-.n dc
S. Francisco Xavier, parte alta, com
dias salas doLs nuarto».,cozinha ba-
n efro e niagnifico. porão habitavel.
nüi. ai o luz electrica .junte.dos bo n-
des c trens; estA aberto (<^_±__l

AL
Ad

casa nova,
,W ru- Padre Roma n. a. própria

pam pequena familia dc tratamento,
tendo 2 solas. 2 auartos. cozinlia, (ks-
t)cn=a. U>z clectrica, fogão-a gaz. etc.,
o bonde. Uns e Vasconcelos ,»ssa na
esquina. 

';C,,,x. frente a ™ Cabuçu.

Enxovaes para noivas
a 65$, 78ff, 115$ e 165$ooo

SEDAS E LÃfi
O mais completo sortimento,

a preços sem confronto

BAPTIS ADOS
Camisolas e vestidinlios

desde 6$8oo
Toucas de seda ou renda, a 3$,

3$, 5$5oo, 7$e 12$ooo
Costumes de linho branco ros»

e azul, para senhora,
a 55$ooo

Costumes para senhora, SALDO,
a2o$ooo

Cachemira in|tea, corte para
vestido a 9$6oo e 12$ooo

Siis8®5^®8*08 ra,ol**ns desde
5$8oo a peça

Co.cbas em fastão de cor, arti*
o»o indez, para casal ou sol-& teiro, desde 6$5oo

Çpetones para lençóes, todas
as larguras e preços

Pannos acolchoados para mesa,
desde 18$5oo

Aventaes para criança e para
senhora, desde l$5oo

OoBSetes os mais modernos e
chies, desde 9$5oo

Cintas para senhora, artigo chie,
a 19|6oo

Filós para vestidos,
metro 2$700

t:-.il.-.-sc local. (1.101

ALUGA-SE. 
por 3.=oS. o predio n.

,ni di rua dc S. Francisco A.i-
vier: cs.á aberto; trata-se na phar-
iniciei Orlando Rangel, avenida .Rio

(ib72M)J —¦

4 LUG \M-SE casas, rom água. luz
Aelectrica. ,a (in? - '-'¦ "-• ''•¦-

A 
LÜGA-SE, por 7"? uma casa no-
va, com 4 bons commodo3 c quin-

rua Silvio o

LUGAMÔE uma sala c uuarto dcA..1
trada independeu.
n aó.

c 6-.S; oara ver c tal; a do s m iiutos da estação do Ln-
,..,-,c-.n de 01a- I genho Novo; rua l-cnandjs n. 18.ca-

(-J.ro Ml 1 ' ... IV: a chave nn 20. (m41 M) J

(KO3II0 REGISTRADO)

Cura a inflammaçâo e
yaçâes dos^olhos

em todas as pharmar
olas e aroerarias

ma -Jruguay
(1417 Li lt

\ IATGA-SR :i rnsn n. VII ila 
"Ã^ElJOÀM-SK 

Oasiis nii;i»l 110-
A_LVilIn Sans Souci, situ ao JX. v,,4 a fninilins ile trata-
Houlovnril 28 ilo Sçtómlwo incuto, temlo quatro liiitit-üis,
ii. «16, eom 3 salas, " tiuav- .optiniii instillação cl(.ct i-icii
tos, \V. Oi, cozinha o quintal; 1 com tomada Uo corernte cm
as chaves 110 local. Prpfio rs. todos os eonipartimcntos, ba-
US$000. " 

'

macia
Branco «. (im m) .1

A TiUGA-SE, a casa moderna
-íl-coni 2 pavimentos. com sa-
lus, 5 qiiartos, banheiro, ter-
raco, jardim, dependências,
luz electrica, etc; na rua AH-
ce de Figueiredo 53, 200íj>.(R162C)M

.4 LUG/.-SE uma boa
i\(|o o aweio. cpm tres ...
boas salas 

"dd visitas c jantar. W.-l
Innbflrn dentro de casa. «orão para
arnimaçü -. gaz electricidade; na "Vil-
!a Lacra" n. II, da rua Jorge Rudge
n 40; só SÇ^alURa a pequena fami-
!:a dr tratamento; aluguel tno$: traja-
K a rua ío ítofjicio n. 75. CL)

(3 1648) Ij . nin>iro com agna quente, dois j_ | f0K,-r,.s sendo um a saz, «lois"rt!>1 CO'11 10" ~ - - .- ™
lwns nuarto3, AVi C, bidet. etc; Avenida

Pedro Ivo 61; trata-sc 1111
casa n. 3. Dá-so um nicas dc
bonificação depois de dozii
mezes dò residência.

(J 1267) L

Boa opportunidade para as possoas intcl.ligentes e
ar.livas.Sc V. S. quer'vencer diíficuldades da vida, ganhar
muito dinheiro em negócios, ter coragem c audacia,_boa
voz, olhar magnético e atlraente, vencer e dominar

'vossos inimigos, ganhar no jogo, recuperara saudncser
feliz em amores c em relações de
toda a espécie, escreva-mé mime-
diatamenie, pedindo o meu livro
intitulado TALISMANDEPE-

DRAS DE CEVAR, onde cònlíecereis as virtudes das
maravilhosas Pedras de Cevar, recebidas da índia.
Escreva para : Sr. Aristóteles Itália - llua Senhor
dos Passos n. 98, sobrado — Cuixn do Correio
«01, Rio.

ALUGA-SE 
cm casa de familia um

quarto com pensão, ¦* Hgjv;-™.^'' 
(4<.iM)À

GRâfli

de tratamento; na rua
Cruz a.17. Meyer.

ALUGAM-SE 
confortáveis casas,

dc «i$ a 6i$; trata-se com Al-
berto Koclia; rua Candeio Bemcio
302. JacaiépaKua. [__4< W n

A LUGA-SE por 102$000 a
^Icasn n. 14 da rua Boa Vis-
ta. As cliaves á rua Archias
Cordeiro 466, padaria. Tra-
ta-so na Avenida Central 128,
sobrado. (J 1T03) M

OFFICINA DE COSTURA

Vestidos e costumes bran-
cos e de con para senhora»

a preços de reclame
Paletós de seda preta, amplo

sortinieiito
SEMPRE

Grandes lotes de retalhos
e saldos

ALUGA-SE 
próximo a estação a ca-

sa da rua Vinto « Lm dc abril
n. 2\ com tres salas, tres quanos e
cozinlia, jardim, água, luz, .'«Vi0?'
moíooo. (Mi» -» J

fitas i.«l i nm
wmmunwmmnm-m

¦ T-,. ^--iv^iW-van;^m^s^^^^i^^-::--^^
..{.+-:iy:^-,v.+tíi-^^
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CORREIO PA SlikííHA — Domingo, 12 de Novembro de 1916 II

U.UGA-f"-' casa da rua. Durão
-.mm. 63, com duas salas, dois quar-
tos. «ci». ,•$£«* <**¦'¦ p(0í46Í5^*jIAS

I A LUQA-Sli a casinha da rua Vin-
'Até c Um dc Abril n. »o çm fren-
„ 4 estação, vor 40?, com sala, nuar-
lo, cozinha, acua, etc. (140" -J J
"TTUÕA-SR a casa da rua Castro
AaIvcs n. 31. eítKJt™ do Meyer,
eom s« sala», » «uarto» mais «lepen.
fiai cias: as chaves estao na rua Fi-Isa.)*^;?*^,^^
I i LUGAM-SE 2 casa» novas, com 2
«iVouarto», » boas sal»», cozinha, ba-
íhcfrol perto de duas Imhas de bon-
0.U; rua Viuval^ioi9-A^Bf

, A LUGA-SE. por 45», o predio no-
ÍAvo,' ? auarto», i/aalM e pia™ de-
ntuifiic as- rua Galileu 78-A, -O-'¦liniiibv; não c avenida. (i»37 M) J
•T LUGA-SE a Rrande casa da Ji»-
Atíadu Real de Santa Cruz 11. «583.
«Mimo 4 ™™Çã° «¦<• &!£*rJu„L en
Sonde ã rorta; »s chave» estao com o
sr Braga, u.o ti. «77. Pro«"u>-re
mta-sc na rua S. Pedro n. 69 ar-
inazcnt. ___illy."a 

T,UGA-SE a casa da rua Rufino
Ade Almeida 11. 56; as, chaves no
54 c trata-so na rua da Quitanda, I39j

ALUGA-SE 
uma casinluij para ne-

quena familia. na rua Gomes Ser-
pa _ 135. Piodadc; bIuruc! 3°*°^- 

j

I NICTHEROY
¦ ,\ 'LUGAM-SE cm Pclropolis, dois'i_r>rcdios mobilados, na avenida ipi-
rnnga ns. •509 e 525, preço dc ocea-
™Jo. o primeiro «nn seis quartos
«rruides, 1:500$ por seis mezes, c o
secundo, quairo quartos, por i:8uo$,
jior um anno; as chaves por favor
«o 5117 e trata-se aqui com o propneta-
rio á rua de Santo Henrique 68,
próximo á praça Saenz Pcua.

(1105 T) J
• t LUGA-SE a casa da rua Boa-
i\Viagem n. iS, cora luz clcclrica e
bãniios de mar â portai tratar, no .sa
,„ nujsnía tua. (.977 T) R

A LUCA-SÈ a casa da rua Coronel
XX-Tiiiiiarindo u. 2. S. Gonçalo, cora
, iiua encanada! çochoira c capinzal i.„„, „,.„, rua 

^gg*^*gg

Compra e venda de prédios
e terrenos

1 tOMPKA-SE nina casa cm centro
\.l ile terraio, uo bairro da 1'ijuco,
tendo porão habitavel ou 2 pavimcn-
íoi, 4 quanas, no ntiniino, etc. Car-
tas por favor, nesta redacção, a A.
i- J. Oi»» N) K

/lOMFKA-SE um predio solido, cm
\J centro ilo terreno, com 3 a A
quartos e maia dependências, cm lo-
gar não muito distante d» centro,
iitú 10:11005, á vista. Olíertas a J.
[A, Ribeiro, á rua Voluntários .da
Pátria 11. 451. OjTo M )

Coração
normal

Coração da
bebedot CURA DA EMBRIAGUEZ

é rápida e radical com o SALVINIS e as

formu »as do dr. Cunha Cruz, com 10 arinos de pratica dessa especialidade. Vcntíein-
se nas drogarias : PACHECO, rua dos Andradas 45 — Rio, e Baruel & C, rua Direita
n. i—Sao Paulo, (M932)

VENDE-SE 
uma casa na estação

de Ramos, com do!» quartos, duas
salas e cozinha, agna, privada e quin-tal; trata-se na rua Teixeira -França
n, 23, estação de Ramos. (*I948M) M

VENDE-SE 
uma boa casa grande,com tres quartos, duas salas gran-des, tanque, cozinha, latrina, bom ter-reno o cercado, muro e gradil na

frente a casa 6 dc systhema moderno,
ç uma outra nos fundos com uma sa-Ia, grande e dois quartos e cozinha»
preço, das duas 8:500$, sendo separa-
das, a vista se fará o preço, a meio
minuto da estação dc Ramo» c trata-se
no Café S. Jorge, cm frente & es-taçuo. (2094 N) J

VENDE-SE por 1:500$ uma casa,
, tem terreno de 11X55, todo orbo-nsado; tratar até ás 11 horas, na nuaGomes Serpa u. 90. Piedade.

 (1980 N) U

VENDE-SE 
por 1:800$ o predio datravessa Soares Pereira n. 34,Piedade; trata-so na rua Augusto Nu-

nes 44, Todos os Santos. (1778 N) R
—TENDE-SE 

uma pequena ca-
V sa com varanda ao lado em

centro do terreno, com um
lindo jardim na frento e dos
lados, medindo o terreno 11
do frente o 61 de fundos; tem
multa fartura d'agua o tem
esgoto; o jardim é todo cl-
mentudo o tem um lindo cn-
rnmanclião; prefio 8:000*3;
pôde sor vista a qualquer
hora na rna Guincza 78, En-
genho do Dentro. N

TTENDEM-SE um lindo palaccte c
V boa chácara á rua Aquidaban

Boca do Matto-, trata-se rua Buenos
Aires 198. (1171 N) }
TTENDE-SE 'confortável predio. á

V nia Viscon.de Caravcllas. oara pc-
uuena familia; trata-se rua Buenos
Aires 108. (1172 N) J

IJREDIÒS 
— Compram-se aitido

que precisem de concertos, me-
sios nos suburbicm, na rua Dr. Ro-
.lripro dos Santos 11, 7<>. das 10 ás 1;
c das 17 ús 19 lioras. (1202 N) L

SITIO 
— Vende-ie um com olgu-

nina plantações, bom terreno rara
verduras; informações no luriio da
Estação 11. 3, com o sr. Moreira —
Campo Grande — Cabuçu' — João
domes. (143» S) S

rriERRENOS — A' rua Barão de
X Mesquita, em ligação, ,.mao-ada-
iiiisailas de soo a' 400 mil réis o me.
iro de frente. A' vista 011 a presta-
ções; Traur, Melrai Uruguayatia n.
j. Teleph. 465-1, C. (11N) J

TTENDE-SE. por 7:000$, 11 casa «.
V iSG da tua Cachamby, Mcycr;

bondes á poria, com 2 salas. 2 quar-
103, etc. e hom terreno; podo ser vis-
ta; lrala.se coui J. Pinto, rua do Ro-
i-atio 134, loja. U693 M J

PlTIvNDIí.SE uma chocara de ver-'
> klurns. cm boaB condições; tran

í-alliuhas porcos, craiido oombal c
¦ luas íreguezins de quitanda, na
rua c licença; trata-se na mesma cha-
.-ara. c-jn o sr. Manoel Vires; rua
Cocilià n. se. estação de Piedade;
iirc«;o ersoo$ooo. (3029 RJ »

\TEN 
DE-SE um hom lerr.çno, com

S,8u cor 44. em. frciitn ao por-
tiio iln jüirdira Zoolimico; rua vis-
condo dc Santa Isabel, iunto ao n.
-19; trata-™ i rua Luiz Barbosa 9»;

(1941 I«) J

XTENÇIS-SE grande predio. com 8
T quarto» da praça Scrzcdcllo Cor-

rêa; informes e tratar, rua Buenos
Aires 198. (1172 N) I

-fENDES-SE cm Vigário Ge
V ral, E. Ferro Leopoldina,

lotes de terrenos de 10x50,
10x67, 50 «. maiores, ii vis-
tn ou cm prestações conformo
11 tnbella abaixo. Têm ngun
«lo Hio do Ouro. canalizada,
35 minutos do viagem, pus-
sagem du ida o volta 500 rs.
em primeira classe, o 300 rs.
nu segunda:

Preços Signal Prestações
3:000$ 150$ 75$000
2:000$ 100$ 50$000
1:500$ 75$ 36$000
1:200$ 60$ 30$000
1:000$ 50$ 25$000

800$ 40$ 20$000
700$ 35$ 17$000
600$ 30$ 15$000
500$ 25$ 1-15000
450$ 22$511$000
350$ 17$5 9$000

No local so encontra pessoa
encarregada dc mostrar os
terrenos, o trata-so com o pro-
prlctarlo nos dias fiteis íi rua
S. Januário 89, das 4 ás 8
da noite, o nos domiu-
gos, dns 8 da manhã ú 1 ho-
ra da tarde, cm Vigário Geral

(H 1471) N

VENDE-SE 
lindo predio moderno,em centro Afi linda chácara, naBo.oa do Matto; a rua Hospicio 198

(2379 Nj S

VENDEM-SE 
em prestações casas

. ,* 'cr":"". «10 Realengo, na Es-trada Real de Santa Cruz; trata-se
çom o sr. Marques, na Estrada Realde Santa Cruz n. 165; mais informa-
Çom.,4 ru» da Alfândega 11. 28, Com-
panhia Pred™l. N

VtNDE-SE 
a casa da rua dc Cas-cadura n. 87. Ouinttno Bocayuva,com s auartos, a salas cozinha W.-C. tianJaeiro. instaUação eleotrica eoom quintal; ver c tratar, na mesma.

(1148 NJ J
VENDEM-SE cm prestaçõesV magníficos lotes de terras,
na rua Silva Telles, cm Copa-
cabana. Trata-so na rua da
Alfândega n. 28, Companhia
Predial. N

VENDEM-SE. 
â rua do Senado 5,pequenos predios. juntos ou sepa-

rado.s; a rua Buenos Aires 108.
(2.178 N) S

VENDEM-SE 
casas, por 4íiooo$, -«TENDEM-SE tres prédios,,, junto»

que rendem 10:000$ oor anno, porf y. ou. separados, na principal ruaque rendem 10:000$ oor anno, por
ter o dono de se retirar; professor
Ansell Tcrteroli, rua Marquez Fom-
bal u. ' (1946 NJ S

VENDE-SE, 
por 15:000$ o. predio

n. S9 «Ia ria Pfratinv íCondcr de
Bonifim); nara ver e tratar, á rua
Ibittiruna (ex-Campo Alegre) n. 43.

(1044 N) S

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 — Ouitanda — 72
— A. PINTO & O. —

VENDEM-SE 
esplendidos ' terrenos,

om Botafogo; a tratar, com o pro-
prictario. rua do Rosário . 8o . sob ,sala
2; 4s 4 hora». (2319 NJ J

VENDE-SE 
por 30:000$, j impor-

tanto preilio com .15 quartos, 3
salões, etc, renda 450$, junto á tuh
Visconde tia Gaveaj trata-se ii» rua
tio Çíirnio 66, i" andar. C»"i VlJ

JSlixlr de Nogueira
Empregado com sue-

[cesso nas seguintes mo*
lestías:

  principal
dos-subúrbios, bondes c trens, subur
bios e expressos, á ru» Dr. Manoel
Victorino ná.". 23r, -39 » 241, este
«ora duas salas, -tires quartos, salcta,
luz eiectrica, W. C„ -jardun, agna
com abundância nos tres, - negocio di-
recto com o propriteario ''110 • 241- ou
n, 189. (1989 N) R

VENDEM-SE, 
em Nictheroy, os

sobrados c arma_eaí, á rua Vis*
conde do Rio Branco ns.,'-3Ss a 393.
e muis dois assobradados na mesma
rua, de tis. 395 e 397, onde sc acha
o sS° batalhão dc caçadores, c, como
03 terrenos de marinha íronte-irof aos
¦predios. Trata-se na rua dti S. Pedro
n. íj-a (Nictheroy). Ç1969 N) J

¦\rj;NDl',-SE uma casa. cora Rrande
c iiiricnifico icrreuo; para tratar,

rua M. dc 1'aiiibal n. 20.. (soeoNJR

VTENDÍv-SE, por motivo do força
> maior, por 12 contos, podendo

aiudn ser 8 contos a vista 1; 4 a pra-
so, - úrediosj rcitdcitdo 3°°$ meti-
saes, era frente á uma das estações
.los subúrbios; trata-se na rua Sacliet
14. auliira -Nova do Ouviflor (203°" JK

TTENDE-SE uma linda chácara, com
2-, oi. ile frenle por níni. de

tfuirdus, cem excellentc casa de mora-
«Ia, 4 quartos. 4 salas e outras acec-tu-
íiii.JaoJci, instailnçao clcctrica. banlios
.nienles o frio», bonito pomar, dando
irente para duas ruas e bonde a por-
ia; á rui Adelaide n. 101 Boca do
.\lallo. .Mcycr, onde se trata, com o
11 ropriytario (--071 M) .1
"TlTEXDh.-KIi uma casa nova., com' >' dois quartos, -duas salas c mais dc-
iii-iiile-iiei.is. com aKiia c luz clcctrica;
na rua Viçtoria 11. 2.3. A minutos «lis-
tanlci da cstaÇüÁ de Ramos; ureço
(le oceasião. •.'«.•uS M M

VENDE-SE 
um predio novo, «ine

ainda não foi habitado, com 2
boas sala» e 2 bons auartos. cozinha,
banheiro c reservada dentro de casa.
uma boa varanda ao lado. illmmuada
A luz eiectrica, bom quintal totlo mu-
railo. gradil o porão lie ferro em rua
rralcada a parellclipiDeilos perto da
eslação «lc Todos os Santos. bondo -a
porta; trata-se na rua Josú Bonifácio
81, armazém, com o proprietário.

(255 N) S

jiM
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éEstro[ihulu.
Darthros.
fiou™!.
Boiitoiis.
InfluminaçíT™ do aKi™
Corriuicnlo do.' ouvido!»
Conorrbt-i-.
Cnrliunculo™
Fl.lal™.
Espinhas.
Cancros venerroi,
Hachilisino.
Flores Branca»,
Ulceras.
Tumores. .
Sarnas.
Cryftas.
Illiouinatlsmo em geriL
Mniicliiis da pelle,
AlleeçOci sypliililicai.
Ulceras da liocc».
Tiiniurcs Branco..
AlTecçBcs dei ligado.
Horcs no peito.
Tumores uos ossos.
Ijilejaoienlo das arlev
rias. do jiescoço e ft*>
nalmonte, em
todas as moles-
tias proveuien-
tes do sangue,

Encontra-se em

áregari™ e casas que

«ISIATUIU BO 011IC1N™.

GRANDE DEPURAT1V0 DO SANGUE

VENDE-SÉ, por 30 contos confor-
tavcl predio de pavimento» om

Botafogo; trala-sc na rua dn Hospi-
cio 198 (2178 N) S

VENDE-SE, 
por 13:000$ (ultimo

prcco)% um predio novo. próprio
puni -.-niilia dc tratamento, com 2 sa-
laSj 1 auartos, porão habitavel. ele-
ctriciiíadc c íorTxo a caz, terremp dc
nxCS; ira rua Minas 102 Sampaio.

(2192 N) J

-VENDEM-SE cm pequeuas
*' prestações mensaes, lotes

de terrenos do 7 o 8 metros
do frento por 4-1 do fundo,
.situados na rua Araujo I.iiim,
esquina da rua Darão do Mes-
quita, Andarahy Grande. Tra-
ta-se na Co«jit»iinliia Predial, á
rua da Alfândega 28. N

\TENDE-SE uma grande situação
V com muitos arvoredos frutíferos.

Casa ile boa construcção. Distante ila
.¦itiic'10 .lez nilnuios. Ver c Iratar 110
morro du S. Bento 11. 52 (ilangn ),
.-..iii o próprio dono. Manoel -Moreira
ile Souza. ('970 ^) .'

( VENDEM-SE á rua Baby'onla, tres
\ pe(|uenos predios; informações c

tratos com figueiredo &\#C,( à rua
ii.) Hospicio 198, das 12 iis-r8.

(190.1 N) S

\rENDE-SE 
á rua Nove de Fevc-

reíro, cm. Copacabana, dois con*
íortavei- predios; informações c tra*
tos á rua do Hospicio 19S.

(1906 N) S

V'EN'DE-Slí 
'confortável predio, á

praia do Flamengo; infonnti-sc e
trata-se na rua do Hospicio n. 198.
com Figueiredo «S* C, das 12 á-i 18.

(190- N) S

.TENDE-SE por 6:200$ uma casa
> acabada ogora, dc systhema mo-

.leiiio, com duas sa as grandes, tres
qiiarlos grande», cozinha, latrina, tan-
que chuveiro, varanda ao lado, pare-
des dobradas, madeira dc lei e dc
Itiira, terreno cercado a nuiru dc um
Indo o fundos, ouiro lafio de zinco
e- arame, frente muro e gradil; ven-
• lese outra com duas salas, dois quar-
tus, cozinha, tanque, latrina, banheiro,
-bom terreno cercado a tclla, muro c
er.idil na frente, |»r 4«7oof, do lado
oito, a 4 minutos da estação de Ka-
mos; trnta-se na Padaria Central,,.cm
-rreule á mesma estação, (io85l\')lt

-MCXDEM-SE lotes do terre-
' «os á rua l)r. IÍ«go Lopes
(Largo 1I1» Segunda-Peira) i

1i'!ita-so a rua do Citrino 66,
X" amlar, telephone 581S, N.
«om ,T. Sen mi. (J 2140) N

Corrimentos
Curam-se cm 3 dias com

Kua 7 do Sotoitib-o, 180

ATENDESSE uma grande casa, em
» centro de esplendido terreno, na•—¦¦i D_'nliim. próximo á rua Voltin.¦ "ins .!•• Pátria; trata-su com Ama-

ro da Silva; á rua Uuenos Aires*49.
.*•.». (2840 N) J

(2840 N) S

V1-.NDEM-.se 
as seguinte» propric-

dades: por 28:000$ um predio ren-
dendo 400. mensaes, na rua Barão dc
S. Eelix; por 7:500$. uni terreno,
com itix8o, na rua figueira, eslação
do Rocha; trata-se com E. Cardoso, na
rua Quitanda d;, loja, ás 4 horas.

(1964 N) S

VENDEM-SE 
a 500$ bons lotes de

terreno, tem água e luz clcctrica,
logar secco _ saudável, construcção
livre, são nivelados, na travessa I.au-
¦rinda, ilo lado esquerdo de quem en-
tra, vendem-se também dois lotes dc
frente de rea c uni de esquina, na
estação t'o Homos* para tratar iiã rua
fagundes Varella nó, estação da Pie-
dadt- (1954 N)M

|p™.

VENDEM-SE 
os melhores terrenos

«Ia rua Barão do ilemt Retiro, us-
•ti-iiia' «Ia rua Araujo Leitão. Preços'"-•'.itissimos, á vista eu a lirestiçõ™.
JViüla-so a coistrucião.-Tral.ii cem
o proi-rictario Annibal Bomfim- rua
da Alfândega .|S, Io andar,-das 2 i|2
ás 3 il-» Ha no terreno pessoa cn*¦carregada de dar íníonnaçüea o de'.uostrabo. ' tú|-|X) J

VENDEM-SE 
sete lotes de terreno,

juntos ou separados, estação lin-
genliciro Neiva, cinco tnÜúttoa da es-
tação; informa-se ua rua dos Ourives
n. 54. (17S9 N) R

\TENDE-SE 
-tuna casa de caldo de

canna e outros artigos por motivo
de doença; trata-so com o sr. Victor.
Rua Archias' Cordeiro 208, Mcycr.
¦Deposito de balas. (2201 S) )

VENDA DIVERSAS
TTENDE-SE por 4?, em qualquer

phármacia ou drogaria, um iras-
co de ANTIGAI,, do, dr. Machado,
o melbor remédio da actualidadc pa-ra curar a syphilis e o rheumatismo.

VENDE-SE, 
nà rua Bencdicto Hy-

polita 30, um piano piauola stech,
novo, cm nerfeito estado; o dono re-
tira-se oara fora/ (2069 0)J

\rENDE-SE 
uma mobilia para bar-

buiro, por preço uilu1u'ú; à rua
Anna Barfoa 11 28, Mcycr.' - (2062 O) 11

V15NDE-SE 
uma cabra dc leito,

com/» crias dé uni tuez; rim Pon-
te das Saudades 1S5; trota-se com
d. I,li_-t Lagoa Rodrigues dc Frei-
ias.  (2024 O) 1<

VENDEM-SE 
6 cadeiras de peroba

c uma commod™. á rua "-anta Ale-
xandrina i;,Owkio Comprido. (joiSO) I

VENDEM-SE 
filhotes do coelhos, «le-

raça Japoncza e Angora. a 5í °
casal; á rua D, Amélia n. 24, Anda-
rahy Leopoldo. (2021 O) lt

VENDE-SE 
um i|3-.violino Stan-

darei, com caixa c arco; rua Real
Grandeza 205, ¦ (1966 S) M

VENDE-SE 
um forto piano de au-

tor francez, perfeito, modelo pe*
queno, ma» elegante; na praça Tira-
dentes 29. (1961 O) M

\TENDE-SE 
magnífico piano, inteira-

mente novo, preço do# oceasião,
o.ío$; rua 'Kliphrasia Corrêa n. ™tí,
largo do Machado. (1998 N)S

VENDE-SE 
um cavallo hom, baio,

para montaria ou carro. Preço,
400$; trata-se ua rua Leite Leal, 41.

(1967 O) I

INSTITUTO PE
PHYSIOTHERAPIA

Estnlieloeiiiieiitó moderno o unico no llrasil paro tra-
tamento garantido do quasi todas as moléstias

•sem medicamentos internos.

TABELLA
DE PREÇOS

fiironiciis o agudas ¦
AdthnJtismro e suas ínani-

festaçõea (rhetunatísnto, ceze-
utas, sciaitica, gatta. aréas do
Fitraido e Rins) liiflanimação
dos Rin» (nephrites) Obesi-
dade, Diabetes, Impaludismo,
Anemia, Lyiiipliatismo1, Ame-
riosolerosies, Gryiiripu, Consíi-

pações, Moléstias, do systema
nervoso (Neurostenia, esgata-
'iiento, Hysterismo, falta de
iiieniori.i, indolência ete.).
Pêuturbações da nienstmação,
Asthma e broncliiiies rebeldes,
línxaquecas, Dyspensia, Dores
gástricas, Prisão de ventlnc,
íheiunaliisnío e todas as .mo-

lesttas do Estômago, dos In-
testinos, do 'Fígado, «lo San-
guc e inuitas outras são cf-
fieaznieiite curadas pelos

—•¦—.-.mm—mm.m-rm-mmmata ung

ENGENHEIRO 
- Ahign-se umaboa sala com um «;uarto («rntirar plantas; â rua Buenos Air„ n.ii8, 1» andar. (S)

-.Massagens, 2$ a. . .
Banho» de Luz: . .
•Ranhos de Vapor. . .
Duchas, e$ooo a. . .
Banhos Sulfurosos.
Banho» Carbogazozos .
Banho» de lodo. . .
Banhos Helon. . . .
Banhos dc 'Oxygianío.
Banho» Quentes. . .

«K outro» de 2$ooo a.

6$ooo
6$5oo
4$ooo
3$ooo
3$ooo
4$ooo
4S000
3$ooo
5?S00
i$5oo
5?ooo

ESTÔMAGO 
—'Cura rápida e cer.

ta de qualquer mal do estorna-
go ou intestino, na "Mora Brasil";
largo do Rosário 11. 3. (^353 S) S
I)iMPHESTAM-SE 6:000$ sob hy.i-l potliccas de predios. era bom lo-cal; 47, Uriisuayaiia
intermediário». nao se quer

("43 S)U

EM 
magnífica casa, na rua do Caí.tete, nhigaih.se aposentos tiiol)i-lados ou não. lirfornia.se, teleph;1,186, Central. (--St S) 1

PORNEGÉ-SE pensão pnra casa útiamilia o a rapazes'«io cointiu-r!cio, pratos variadissinios: empadas!
pasteis, cto.; preços da .10$ ,«rricima. Não, se faz questão de hora.no nem distancia; Senado 2a(\, kija,

(iiiSo S) a

VENDE-SE 
um predio sito á rua

Prancisco Pragoso. .11. .Ji>. (Encan-
tado); a chave está por fa\oí*-,-tia nies-
ma 'rua n. 13 o trata-so'' com o sr.
Vianna" na - companhia da. bondes de
Iroiáj _ftn2_ N).R

VENDE-SE 
uma boa casa,' errf-São

Christrvão; trata-se , na rua Sete
de Setembro 135, i" oníSt', com o
propriclaíic. Ç1??! Nj J

VENDE-SE 
11'ui bom' pjxijio, acaba-

do de construir, construcção soli-
da c moderna, tem um bom terreno
alto c nmita abundância du ngua eu-
canada, distante ilois iniiuilos da esta-
ção dc Ramos; trata-se na rua Au-
dró Pinto n. 65, preço 3:300$, não
íoi feilo para vender. O motivo da
venda si dirá ao pretendente. Ur-
geme. (tliii N) R

VENDE-SE 
o iprcdio da rua Thco-

doro da Silva n. 534. eilifiçado
cm terreno que mede gXfio. Pode
ser visto c trata-se na rua Sachct, 34.

(185a L) J

VENDE-SE por 15:000$, o predion. 59 da rua Piratinga (Conde tle
IJotufim); para. ver
Ibituruna, ex-Campo

tratar a rua
Alegra n. 43.

VENDEM-SE 
tclla. u So$ o 90,5

o millieiro, portaçs, Jane Ias, ri*
pas, caibros c assoaüios, forros c' tudo
nor qualquer preço para desoecupar
logar; na rua l\ u. 81, cm frente á
csiação dn Venha. (170,1 Ü) J
"irUNDEM-Sl*;. á rua Haddock Lo.

» ho n. 417, canários de raça fran-
ccza, promptos para raproducção.

VENDE-SE 
um piano quasi novo,

de meio' armário, francez c garau-
lido; na rua Francisco Bclisario 11. 1,
untiga dos Arcos, (11892 O) S

As assignatura» têm descon-
to de 10, 20 c 30 por cento.

Banhos do luz — Duchas — Banhos *"lo vapor —¦
Massagens — GymnasUcus — liaiilios mediclnaes:
Sulfurosos — Oarbogazosos — de O.vygeulo — de
Iodo — do Amido, cto.

Procurãio iseinipre e\'itar 03 remédios internos «ine
quatxlo anal receitados arruinam vosso organismo. Ourai-
vós pelos meios pliysicos que cm qualquer moléstia só,pro-
duzicm resultados benéficos. Os Banhos Mcdicinaes, podem
ser tomados em casa. Vendem-se Banheiras e apparelhos
para Banhos de Luz e de Vapor «o enviam-ae Baldios jura
o interior. Qualquer jicssoa -podo se tratar no Instituto
gastandii apenas $800 -por dia.

AVENIDA GOMES FREIRE, 99
Telephone 1202, C. —*— RIO 1)E JANEIRO
llínviam-se gra.t.is um livro com cxjilScatjõcs, |p!iol«ogi*aipli«ifos,

etc. mandaiido-nos 20a réis em sello
Consultas diariamente das g ás 11 c das 4 ás G lioras

Diteotor medico.— DR. ANMDAL VARGES

nOXOleUHKA _. ,Curn ccri.i, ra-VT pida c iiiotiensiva; " Flora lira.sil": largo elo Rosário 3. (2.155 S) S

pRAMOPIIONlèS e chapas™ Ven.VI deni-se «lc -5500 11 .if. Trocam-™
de $500 a _$, Compram-so usadas.Coitceriain-se gramoplioiics e vendem,se 11 20$ c 25?. Compram-se; :i nuUruguqyatta 135, (gJt «;; g
niUMOPHOXK Victor 11, 5 eoui\M ijo chapas, vende-se por 200$;
para ver c tratar, ria rtia (ioiuo.-i Ser.
I» n. i, açotigue — Estação da Pie-
_.5_. (i;So_S) R

HV-POTIIECAS 
- Êmprcslà-séale 16 cuiitus, sob liynolliet™ de

prédios c terreno.- nos ' 
subúrbios,trata-se com Araujo, rea de S. Pc-dro 11. 207, dos 5 ás 6 horas da lar-de, dias meia. (i2CuS)i

HYPOTHECAS 
- ™i™m_c d«

, predios na ehl.ide e subiu biosate Santa Cruz. M. Vieira, rua da
Quitanda 50, 1" andar. (114S S) .1

H~VPÕTII.ECAS 

~- 
l*-a/em-se~«

prédios, uo centro e nos ip. .•>.bios, eom lircvidade; na rua da Qui.landa n. 73, nliaiataria, com 1'rèlU»de 1 as 4 lioras. «^ 162.- h, li

VENDEM-SE 
dois galliiihciros o

um mòstruariÒ nara ovos em per-
feilo eslado; para Iratar n:. travessa
do Senado 11. 11.' (1849 O) J

VENDE-SE 
um bom botequim, li-

vré e desembaraçado; não paga
aluguel; faz féria de 2:500$ por mea;
o motivo da venda sc dirá na oceasião*
informa c*. General Câmara 17.-. l\
qualquer hora. (1951 O) S

VENDE-SE 
uma vacca, lcgilima

louriiM parida ha dias dando
muilo leile. na fazenda do Engenho
Novo, cm l-codoro; o«ra ver o tratar
com o sr. Üuaraciaba. no mesmo local.

(1852 O) J

\TENDEM-SE 
dois pequenos -pro-

(lios bem Ioca'isados, próprios pararenda, preços, em conta, por motivo
do proprietário precisar vendei* com
urgenciü; para informar , na ' rua do
Lavradio 11, 55. (,141b N) S

\TENDEM-SE 
dois preilies. na rua' Prudente do Moraes Oj e 67, Ipa-

ntmq. (1306 N) J

VENDE-SE 
um dormitório de pero-

b;i, com prisos dourados, com os
scguintel ipcças: guarda-vestido*, tol-
leltccoiniiiodo, cama c mesa do cahc-
ccíra, preço -.*_o$; na rua Visconde
de itautia ti. 15?, praça Onze dc Ju-
nho. (1470 0)S

VENDEM-SE 
Go metros de soalho,

1'iiveniiza'Jo: serve pari sala devi-
sitas; pura desoecupar lugar* rua _ Ta-
vares 136 Encantado. (18C7 ív) J

VENDE-SE 
um seüin, com freio

allemão c cabeçada, manta e um
par dc ttrneira.., tudo por 35?; rua
Portei™ .186, Madurcira. (1310 0)J

VICNDl.-SK 
um mapnifico preidio,

dc construcção moderna, quasicoiicliii.b; trata-se & rua losé Bniii-
facio 11. 45. Nictiicroy. deloi N)R

ITEXDEM-Slil terrenos supe-
V riores do 11x50, em Vuz

Lobo, estrada Marechal Ran-
gel, perto dç Mndurelra; a
prestações o a vista ; pre-
ços ao alcance do todos. Trata-
so uos mesmos, rua Professor
Butiumuqul 8. Todos os dias.

(J 2075) N

VENDIt-SE. 
pelo leiloeiro Iglcsias,

o predio da rua da America 68,
irabhado, 18 do corrente ás s horas 'da
tarde. ' ' (2330 N) J

VENDEM-SE, , com . urgência, por
preço de oceasião. 2' sólidos e novos

predios. próprios para família do tra-
tamento, em frente á estação do Mcycr;
para ver c informar, com o sr. Vaz. á
rua Archias Cordeiro 33G. (tçiío M)S

\TENDKJI-SB nas ruas Jar-
V dim Botânico, Oitls,Mngno-

lias, Arcadas e outras, cm
prestações mensaes do 70$
em demite, magníficos lutes
do terrenos cm ruas recente-
mente abertas e onde já exis-
tem magníficos paliícotcs. Os
preços variam desde 2:500$
o lote do 10 metros do fren-
to. Informações na Companhia
Predial, r. Alfândega 28. N

«""•OMPRA-SE uma casa
Vprestaçõés, nté 6 contos dc
róis, u quo tenha pelo menos
;'. quartos e 2 salas o mais
dependências o terreno; não
se faz questão quo 11 cnsa pre-
ci.se do concertos. — N. B.
Qnór-sò cnsa até íi estação do
Mcycr, perto do bondo ou
trem. Curtas á esta folha ao
m™VA;,:! *Vi*reir«. (83250) N

rpERIÍENOS cm Bclford Roxo —-
L K. F. Uio Douro, Mnxambom*

lia — Estado do Rio — Pelo pre-
sente declaro, que o unico còmpe-
lente para receber c passar recibos
dòá terrenos da fazenda de Campo
Alegre, de propriedade dc D. Elisa
Rosa ile Aguiar Medeiros, qu* se
catão vendendo a t prestações, bem co-
mo a passar escrlpturaa c mais aotos
íegaes. referentes aos mesmos terre-
nos, e o Sr. P.iulo Barbosa Guima-
ràès; que é encontrado todas as quin-
tas-fclra_, no meu escriptorio, á rua
-li Prainha ií. 7, das 12 ás .i-i lio-
ras, c r.03 domingos no local dos
terrenos e, fora disso, na residência
™ó mesmo senhor, á rua D. Anna
Xrry n, 13.). O contratante Aristl-
-lcs da Silva Qucrino, rua da Prái-
Jilia ti. 7, tctep-ionc, Norto 4-f8S-
,N. H. — Eu estarei todos os dias
110 logar, paro entregar cs lerreuõs
demarcados, aos senhores comprado-
res. (.-2S6 N) )

TTENDE-SE o coníortavcl predio*f da rua Visconde de Tocantins n.
34, estação dc Todos os S-imos; tra-
ta-se 110 mesmo. (1523 N) .1
".TEXBKM-SE lotes de torre-

y nos bem localizados a 100$
cm prestações, medem 12x50
logar alto, saudável e do mui-
to futuro, estação de S. Ala-
tlieiis, Linha Auxiliar, passa-

cm | gem ida e volta _00 róis, cs.

T-ICXD1ÍM-SY: s propriedades abai-
iiítqrmes c tratos, diariamen*

te, t:,ü (2 ás iS horas, na rua Hue-
!. s Aires, antiga do Hospício 19S*

i\* VENDA
aVedia (1) niodcslo, nn rua Tuyuty,f.';:i 6. Januário,, confortável.

13 (ei no rua D. Anua Nery,
nu Riachuelo, paru negocio,
fi) tia rua Magalhães, eni
Catumby, centro de terrc;if» ;
ve'r.
í--) r.i rua Alice, perto da
nia das Laranjeiras, bem
bom.

Pie-riio (i) iu rua Marquez de Olin-
; Jí, terreno ;it*5 5-j vertentes.** íCiila í.) ua rua Assis, ííuciio, de

moderna construcçSo.
T;.lacctc (1) na avenida Atlântica,

Cíiitiração de bo., tiosio.3,redip< (1) na rua dos Arcos, arma-
zcm c sobrado, moderno.

íredio™ U) na r*in Xo-sa Senhora de
Cõpac-,í™íí.a, de moderna cen-
sirucç»e.

Ofeírias riuoavcia «crão acecit™.
CS H77)

!Pred

.Tr.

crlptorlo em fronte á estação.
(S 2«1) K

TTENDE-SE uma enorme chácara.*» eoui nredio novo. cstylo '.'moderno,
dois quartos, duas salas, cozinlia, etc..
luz c orna, muita fruta, */:soo$, tres
minutos da estação c cinco dc cacei-
lentes b.inlips de mar; ver A rnialquer
hora, na mesma, com . o ür.ourio, á
rua AliRCÍca Moita n. -2>>. estação «le
Olaria. (Vale o dobro) (1474 N) I

Usae

__..™

TUBERCULOSE e mais mo-
lestiils infetto-coiitagiosmO
evitar , (£&

CiQ 

Aluga-se, compra-se c
¦!> vende-se moveis, üiaude

X*" fabrica do colchões e movols
' K. do Citteto .ss. 55 o 51

Telephone S5»l Central

__.D»V' vende-se moveis. Grande

V> CORRÊA DA SILVA
Os verdadeiros lovam a marca acima. Preços communs

TTENDE-SE esplendido tcrreno.Ica-
T ihy; trnta-se â rua J'cio n. 43. Niclhcroy

osé Bonifa-
(160a N)R

VIíNDE-SE 
uma avenida dc g ca-

sas, construcção modorna. por 40
contos, tendendo 720S; tratar com
Michoisk:, rua Uruguayana 8,

(1C.10 N) R

TTENDE-SE um predio- novo, com
» grani™ terreno, na estação de Me-

rlty, por ,1:000$; tratar./™™ MichaJs-
ki, rua Uruguayana 8. (1631 N) R

TTENDEM-SE terrenos, cm D. Cia-
t ra, fazenda do Campinlio, onde sc
trata (16SS N) M

VENDE-SE 
um vistoso solido o

confortável predio ..muito próximo á
estação dn Meyer; orecro '15:000$; ain-
pias informações, li rua do Hospicio
Ul loii. (1218 N) R

VENDEM-SE 
tres gallinhas, um

gallo e pintos, Plyinoiilli, carijó.
Travessa Ayres Pinto g, S. Christo-
vão. Bondo Alegria. (1800 O) R

TRASPASSA-SE 
a loja c o so-

brado da r. Sete de Setembro
11. 16-, com tres annos dc contrato
e paga ,150$ de ohigivcl mensal, pela
quantia de s:ooo$ooo; negocio deci-
lido. (2337 P) S

ACHADOS E PERDIDOS
TM.RDEU-SE a cautela do MonteX; de Soccorro n. 29.565. Pede-sè oíavor de entregar a Franklin Barata,na Repartição dos Telegruphos.

(1914 Q) S

I3ERDEU-SE 
um collar dc ouro

com a medalhas e uma tem ocsçripto "Amor de. mãe"; quemachou, queira entregar na estação doKooha, que será gratificado.
(2043 Q) R

CARTÕES 
DE VISITAS — Cen-

to 2$. Ourives n. Co _ Pape-
laria. Oscar N, Soares, (2423 S) S

COSTUREIRAS 
— l*'aa qualquer

vestido com toda perfeição, tra-
biillin cm cisa, pelos últimos figu-
rinos; preço módico; vae-íe experi-
meiitár os vestidos cm easa das cli-
entes; rua dos Araujos n, uo—*Fa-
bri™. (1787 S) R

CARTAS 
«le fianças e promissórias,

firmas idôneas c garantidas, Pro-
curar I.cao llraga; rua da Alfândega
ii. 134, i»- andar, sala, fundos, das
12 ús 2 lioras. (2343 S) S

CHÁCARA 
— Aluga-se com gran-

de controlo, toe!» arhorisada, boa
moradia, ama encanada c todas as
commodidades precisas, meio hora de
trem, bonde na porta; iiiíorma-se na
rua do Carmo 11. 17. (1713 S)J

OS INVISÍVEIS A todos
03 que sof-
irem de
qualquer
moléstia es-

sa.rai.i-». ta socieda-**• ' * * ' **• de envia-
ra, livre dc qualquer retribuição, os meios de curar-se. EN-
VIEM PELO CORREIO, cm carta fechada — nume, morada,
symptomas ou manifestações da moléstia — e sello para a re-
sposta, que receberão lia volta do Correio. Cartas ao, INVI-
SIVEIS — Caixa do Correio, 1125.

PERDEU-SE 
a cautela n. 119.444,

da casa dc penhores de Guima-
rãos n Sanseveriuo, rua Luiz do Ca-
inõc.s 11. 1 A. (1904 Q) R

DIVERSOS

VENDE-SE 
um terno de I.cghorns

c o, pintos do dois mezes, 40$; na
travessa lAyres Pinto 9, S. Christo-
vão. (1801 O) R

VENDE-SE 
um piano allemão, u«a-

do, com cepo de metal e cordas
cruzadas, por 250$; na rua Josú Bo-
nifacio n. gS, casa XI. Todos os
Santos. (1803 N) R

VENDE-SE 
um automóvel; carga,

em perfeito estado; ua rua de
S. Januário 11. 2S0. ( 1769 O) J

AUTOS 
BENZ — O unico oleo

para sua lubriíicação, é o Rubj
E. Únicos depositários J. M. Sam-
paio & C.*i rua do Hospicio 112.

_i____R
AGENTES 

nos Estados — Accei-
. tam-se na fabrica do carimbos

o gravuras,-4 rua Sacliet 11, 18—Rio.
Peçam condições a José Xavier, Op-tuna coníniissão. (449 S) J

TTENDE-SE uma casa. distante cinco
V niiuülM da estaçf.6 do Riachuelo,

com porão habitavcl e bom pomar; in-
forma-se na rua Sete dc*JScU.*mbro 219
com o sr. Dias. (837 N) J

VENDE-SE 
pela insignificante

quantia de 4:5011$ um bom pre-
dio novo, com - quartos, 2 saas, co*
ziuba, banheiro, c VV. C, com en*
trada ao lado, luz clcclrica e água,
quintal todo munido c frente «le pia-
tibanda de cimento branco; ti tra-
vessa Francisco líamos n. 3,- trans*
versai á rua Phyloniona Nunes, esta*

I ção de Olaria, E. V,. Leopoldina.
1. (1Í49 N) R

rENDE-SE :t casa da travessa Na-
varro n. 12 (Catiimhy), com..todas
comvnodidadcs nara lainilm; para
e tralar, na mesma. ' i-',)"i «-Nia

Ycstá (iTiãsí i'iovõ"e e"muito barato;
ua rua da Aliaudega 261 (sobrado)

~t.B&VIDE-Z(23.11 N) J
_

Evi-
ia-se
usan

do as velas nntiscpticasi São
inoífcnsivas, coininodiis c de et-
feito seguro .Caixa ,çom 25 ve-
Ias 5?ooo. Pelo Correio mais 600
réis. Depositário: praça 

'tiraden-

les n. é-', plioriuaeia lnvarcs.
(1501)

VENDEM-SE 
seis cosinlras

Eng. de Dei:
Aííou-0,o sr.

3 horas

TTENDE-SE um terreno cm São
V Christovão, perto «lo Iare*o .Ia Can,

cella, com 12x15 oor,pri\o háratqi
irntn-sc com o dono, á rua Chaves
liaria ,™. nroximo. (iSk Nj »

\TIENDE-SE 
o predio da rua 9 dc

Fevereiro 11. 68, Copacabana,
próximo aos banhos de mar; trata-
sc na Avenida Cács do Porto 800.

(126.1 N) J

\TEXDKM.S_ na "Villa Pnvn-
V na" excellcntcs lotes de ter-

renòs em pequenas prestações
do 5$ cm demite. Os srs. pre-
tendentes poderão tomar os
trens da Linha Auxiliar do
Kio (1'Ouro o procurar cm
frente á estação da Pavuna o
escriptorio dn Companhia Pre-
dial. Prospectos o plantas são
distribuídos na rua da Alfan-
dega n. _S. N
TT1SJUE-SE uni predio novo. mo-

} derne, com varanda ao larlo. luz
clcclrica etc; rua Minas u. l.s, E.
Sampaio; Irata-se uo mesmo

(1813N). R

TTENDEM-S™ cm peqiiciuis
V prestações dé Si? 99. 10?,

etc, mensaes, magníficos lo-
tes de terrenos ua magnífica
localidade denominada Sa|ié.
sorvida pelos trens ila Linha
Auxiliar. O escriptorio 6 cm
fronte da estação dç Sapo.
Ainda existem alguns lotes u»
Praça (lus Pérolas, muitos u.i>'
ruas Opnlns, Turouezt™ b Sa-.
phirns. Os pro.spectos com
plantas são distribuídos no cs-
crlptorlo dn run dn Alfândega
b. 2S, Companhia Predial, N

Carmo <)6, sala A. ás
(2080 IM) J

por 8:50.)$, i predio
accomniOílaÇÔeB, em

centro de terreno de 22X100, pjintti-
a nraça Secea; Jaciirépagu»; ira-
na rua do Carmo t>6, 1" anilav.

(2i4i N) J

TTENDE-SE .
V novo co mboas

..lu

\TENDE-9E 
por 45:000?, 1 1'reuio

110 centro, rendendo 600$; trala-sc
na rua do Carmo 66, 1° andar.

(2.141 N) J

TTENDE-SE per 15:000$ 1 preilio
Y com porão habitavel c bom terre-

110. á rua Araujo I.eitço; trata-se na
rua do Car-nio 66, Io amlar. (Ji-liNJJ

Tr-ENDE-SE por 4:5011$ t terreno de
T ioXiü com 1 barracão, 110 ponlo

dos bondes do Leme; trata-se i rua
do Carmo 66, 11" andar. (-«41 ftJJ

fM-NDETsÊ por 10:01.5 1 hom pre-
y dio, na rua Navarro; trata-se na

rira do Carmo 66, 1» andar.

VENDEM-SE 
por 34:000,--, 2 pre-

dios novos, sendo 1 de esquina, a
rua Visconde dc Ilauna; trata-se na
rua do Carmo 11. 66, 1» andar.

VKXlrlí-SE 
-pnr 14:00o?, mu lindo

preilio novo, torlu pintado .1 oleo
e decorado, eom 2 quartos, 2 salas,
banheiro com aquecedor ile água
(obra de luxo), em centro dc terre-
110 murado, junto a estação do Mcycr:
trala-se na rua 'Medma 42 (MeyerJ,
está vasto. (—31 iNJ ¦-

ItlllCI WFIHTTli
Cura radicalmontc a qaúda do cabello, deslróe

a eítsDa, evita o embranqueci monto e faz nascer
novos cabellos - VIÜ1Í0 18000.

Vende-se nas Pern.nii.ri_p e Drogarias. -

Em São Paulo: Casa Lebre, c Baruel ™ _.
""" 

™__i

Vl',.l 

l'l,"i j'* . - ¦ . ~ ' ,

situado em centro de chácara
¦ -X76 : saas, 3 quartos, cozinlia, m"•X70, 

2 salas, 3 quartos, cozinlia.
muita asua. arvoredos frutíferos.- etc.,
rua Zeferlno 102. bonde de lose Lo-
niíaeio á poria, Meyer. Pode-se "r
a qualquer hora; p.ira tralar na rua
Gon™»: Scrpo '3, junto a estação da
Piedade. Acceitam-se offcrtas ,ra|oa-

Í-TENDE-SE por iii:i)oo$, um 60:11
V predio próprio para renda, em ™io

Christovão, rende quasi 500$ mensaes.
Acceitain-ss óffertns rasoaveis; para
ver e tratar lia rua Bomfim 172. sao
Christovão. (---'¦' N) u

TTENDE-SE por 24:000? uni bom
> predio eom 2 pavimento» juulo ao

Estacio, por 3õ:oooS, um bom pre.lio
e-om porão c grande terreno, a rua
Vinte e Quatro «!•-• Maio: 1 rata-se na
rira Meiiin.i 42, Meyer. (a255N),'K

TT*ENDE-SE uma easa nova. na Es-
\ trada Nova do Engenho da 1'cdra

it, i_™,c'staç&odeltomsuccciso rahmhin
n. I2_, eslação de Domsuccesso, li*
nha da I.eonoldi:i3_. (20.5 N) J

TTENDE-SE definitivamente e por
\ preço dc oceasião o novo e con*

forlavel nredio á rua do Maitoso 97;
para familia dc tratamento. Ver c
tralar no mesmo, com o proprietário.
42.oop$*.>oo, (5--9N) J

TrKXDI-.-SK o nredio novo do Ga-
t minha dos Pilares n. i?u\ com o

terreno todo plantado de enxertos no-
vos. com 22 metros de frente nor
i=r.| de fundos; bondes á traria, de
Inhaúma. • (1825 N)R

Trata-se 110 mesmo.

VENDE-SE 
uma mobilia de canella

para safei de jantar, com as seguiu*
les ipcçss : büffet, éctagére,, mesa elas-
tica, guardíi*contida e seis cadeiras,
preço 340$; na rua Visconde de , ltau-
na 11. 157, praça On2e de Junho.

OiiMoO ) N

VENDE-SE 
uma quitanda, fazendo

regular negocio, livra Ve .desemba*.
raçada. U motivo sc dará ao pre ten*
dente; na rua do Senado 84. (1016O)

VENDE-SE 
uma mobilia de peroba

para sala de visitas, com 9 peças,i preço 8n?; ua rua Visconde de liauna' n. 157, praça Onze de Junho.
(1471 O) S

-TENlt-KM-S™ cm pequenas
* prestações, ao alcance de

todos, magníficos lotes de ter-
renos 110 magnífico o novo
bairro denominado "Campos
dos Cardosos". listes são os
melhores terrenos e que são
vendidos cm prestações. São
servidos pelos trens da Tiinha
Auxiliai*, com as estações
"Cavnlcanti" o "Engenheiro
Tjeal". Bondes de Cãscadura c
Estrada de Perro Central pela
estação de Cãscadura; Escri-
ptoi*io, rua dos Ciirijosos 35S,
Cãscadura. Prospectos com
plantas ua rua da Alfândega
ri. 2S, Companhia Predial. N

TTKNDJJSLSÍ panellas do pedra.V mineira grande sortimento: oreços
reduzidos; á rua V. Riu Branco 12.

(1334 0)1!

ACUl™,I|TA_SI™ 
roíiipai para lavar

e cngommar; na rua Bento Lis-
boa n. 133, casa 18. (1974 S) R

COMPRASSE qualquer quantidadedc jóias velhas, com 011 sem pe-«Iras de qualquer valor e cautelas do
Monte de Soccorro; paga-se bem
na rua Gonçalves Dias 11. 37, Joalhe.ria Valentim, Teleph, 994, Central,

(4U7 S) B

CARTOMANTE 
e faz qualquer tra-

balho para o bom, não usar de
cerimonias em falar no que desejares
c trata de feridas oluoni_s e outras
doenças; rua Oliveira n. 38, fundos
da eapclla do Amparo — Cãscadura.

(1146 S) B

C1URS0 
de preparatório» leccion»

) um engenheiro por ao$, & rua D,
Romana 33 — E. Novo. (1509 S)J

CONSTRUÇÇOES, pequenos repa-
ros c pinturas de predios; pre-

ços módicos, com o couslructor Mi-
chalski; Uruguayana n. 8. Teleph.
5336, Ccnt. (4409 S) R

HVPOTHECAS 
- Vazem,e seu

commissão, nu rua Dr. Rodri-
go dos Santos 11. 76, das 10 ás iác das 17 ás 19 horas, (1201 S) II

HVP0f__CAS~.ia cidade' e srili-
urbios, «lc grande ou pcquciuquantia, a juros módicos; ha capita,lista. Informa, por favor, o sr l'i.incuta, ma do Rosário 147, sob';

 (1266 S) J

HYPOTHECAS de prédios c ler-renos, juros 10 e i2.°|», nn cidade,subúrbios e Niclhcroy. Empréstimo?sobro inventários, a herdeiros. Des.contos de juros de apólices, ncçôeic alugueis «le prédios, mesmo «lc me-nores ou usolrulo. Trocam-se pre.dios por apólices e ac«jes, mesmo deusofruto 011 me 110ros. Tratar com osr. Ferreira, ma do Hospício 11. 3S,sobrado. (1427 S) S

HYPOTHECAS 
_ Empresta™!

qualquer quantia sob predios, .1
9 e 12 °|°, com Michalski; rua tira-
guayana 11, 8, sob, (t?P3 S) K
TMPO.TENCLA - Cura certa; ' r«i-JL pida b inoffenstra, ua "Elora Br»,sü-, largo do Rosário 11, 3.

 (2352 S) S

IMPOTÊNCIA 
- -Cura.™ com ai

garrafas de caliiába, remédio vc
gotal. Encontra-se na rua dc SantoChristo 11. 99, (i79o S) lt
TOAQUl'™ José da (lama Paes",
T Joanna Báptista da (lama Paes «•Rl™iiue., José 1'aes Nctlo — Deseja*se saber noticiacs das tres pessoasacima, naturaes de Pernambuco; Jon-

quini José da Gama Paes, lia uns 5annos morava cm Jacarcpagiui. Ser!i
grande favor e muito se agiude.ee ã
quem dcllas enviar noticias, especial-
mente de Joanna Báptista da Gama
Ilacs, já bastante idosa, ao seu fi.

lho José Antônio da Gama Paes, moImperador 11, 52 — llocife — Per-
itiamhueo. (1261 S) f

LOUÇAS 
e trens de cozinha bara-

tos; Só na rua Riachuelo 425,Casa Matbias. (2701 S) S

LÂMINAS 
Gillette — Afiam-se

bem. Duzia i$5no; travessa de
S;. Francisco de Paula 11. 28.

MÃES EXTREMOSAS í. Sslt
l'gJSdfeg'it3RÍ'gc,_™c g l pe_r,2-.an"ae-03 com

ATELL1ER 
de costura — Cede-se

um, cm pequena escala, bem
afreguezado c situado Cm uma das
melhores ruas do centro da cidade,
c bom para principiantes, vende-se
tombem a mobília da casa íe quizer,Cartas ao escriptorio deste jornal,
para as iniciacs E. F, (1333 S) J

AFINADOR 
de piano, boa harmo-

nia, pequenos reparos, mata os
bicho3 sc os tiver; tudo 10$. Cha-
mados uo Café Guarany; telcplionc
4191, Central. (491 S) R

ARRENDA-SE 
um sitio com po-mar. distante da cidade 45 mi-

nulos. Trata-se á praia de S. Cluis-
tovão n. 167. (1931 S) S

ACAR1CIAD0RA 
_ Está fazendo

grande sueces-so, esta nova vol*
so; editada pela casa Wehrs, rua da
Carioca 47. (2240 S) R

C0R1INAS, 
tapetes, pintura» aoleo, moveis c de escriptorio,compra e lambem encaixota para mu.dança, J. J. Martins; ma da Alfan-degu n. 124. (3620 S) S

CACHORRINIIA 
_ Vende-se uma

preta. Loulu' Pomcrania c japo-nez — bello u lindo produclo. Vere tralar á rua Emirrcnciiina 43  S.Christovão, bonde Jockcy Club.
e, dms S) J

CASAL, precisa de um quarto are-
jado, sem mobilia, perlo da ci-dade, em casa de familia séria c doconfiança; preço máximo até 50$,deixar carta com detalhes a J. A.A., avenida Rio Branco 11. 106, 1»andar. (j97, s)J

CURAS 
fluidicas magnéticas a di.s.

. tancia, grátis; cartas Psycholo-
gia Caixa poslul 1S27. (5814 S) R

VKNDI.-S.Í 
unia boa pliarinacia.em

um dos molhòres ponto?, da cida-
i de, tendi casa para família: trala-sc
I Carioca G6 sob., com Cliavcs.

(2001 N) J

\TENDE-SE, 
por 400$. todo o ma-

terial de demolição de uma pe-
aliena casa, ua rua Minas oS. Sam-
paio. (20GS N) J

BORALINÂ Cura darthros, empigens,
eezemas c sarna, Rua São
Pedro, 127.

TTENDE-SE um lindo e elegante c.v
y vallo russo queimado, com sete

palmos de altura c 4 i|- annos de
cdade. Serve para pessoa de muito
posto c um bello c legitimo cachorro
de pura raça Ulmer, muito,bom vi-
cia! na rua D. Pedro 127. Casca*
dura. (1863 N) J

TTENDE-S'B magnífico lote dc ter-*' reno,- próprio no melhor tonto dc
Ipanema, Iwiule á -porta. Trata-se na
rua Sacliet 3, 2" andar. Intermedia-
rios escusados. . C173- M .'

VENDE-SE 
per iSrooo?

ile Vassouras

TTEN.DEM.SE barato: os prédios
V 20. 31, 37, 9.1 c 95 daruaOc-

neral Polydoro; 101 da praça Stlza-
uo. ao sair «Io Tuiuicl Novo; o arma-
zcm e sobrado 203 da rua Marquez
de Abrantes; dois terrenos juntos ao
n. 450 da avenida Atlântica, onde se
irata. (2206 N).l

cidade
. distante da esta-

ção cinco minutos, um -míio com boa
casa para fami ia, uma outra para uc-
frocio c mais quatro em condições dc
alugar. Tem cinco alqueires- de ter-
rn, sendo ires cm cannayial c o resto
c;n i-astoj 2 moinhos, uai de agna e
outra a vapor; i alambiquci tambeni
a vavor c com optimo machinismo c
finalmente, mais dois tonncls que le-
vam para mais dc 30 pipas. Mais in*
formações com o prapristàrio rcsiden*
te, no mesmo. Rua liarão dc MaSsam-
liará 11. 36, Vassouras, lv. do Rio.
Vidor Marluclielli. (2300 N) J

I '

TTEXDE-SE um boniio e elegante
? grupo forrado dc damassé de sc-

da vcrde,; denominado "Vésper"; ver
o tratar á rua Uarão dc 'Hom Retiro
li. 86. (174a L) J
TTENDEM-SE cabras de boa quali-V dade em condições muito vantajo-
sas. Kua Conselheiro Pereira da Sil-
va 192. Laranjeiras. (18S1 O) J
TTENDÈ-SE um bom piano do cc-

>' lebre autor Kit ter ainda novo
perfeito* um dito Pleycl, cstylo tn<
derno", ainda novo; um dito ^ bis,
Pleycl; o melhor formato; rua do Uia-
achuclo 423. sobrado. (2325 O) J

A 
EXMA. Senhora está desgosto-

. sa com a sua machina ? c só ir
no teleplione C. 3952, chame o Co-
trim, que dá remédio a tudo; manda-
lhe logo concertar. Trocam-se usadas
por novas. Entregam-se Singcr a 10$
por me_, livre de carreto. Vendem,
ee i!«íid,is a _o$, 30$t 50$ até 200$,
rua da Lapa 23, 60b. (1649 S) J

A' 
RUA Assembléa, 79, _°. ha

, prof. de portuguez, franc, aii-
thm., hist,. geogr., etc. Convém a
creanças. a edosos c principiantes dc
ambos os sexos; a pacatos, a fracos
íilumnos c da quem deseja estudar
depressar e bem,^ té para exames c
concursos; não é curso; alumno é
só, tlés 10$ mensaes. ((2249 S) R

BORDADOS 
— Ensina-se quilquer

bordado á machina, n branco e
a matiz, na rua Haddock Lobo ri
mi. (1201 S) J

CALDO 
dc canna — Vcndc-sc

uma moenda . com todos o-s per.tences; para ver e tralar na Avenida
Passos 103. (845 S) S

CARÍTOMANlt™ 
Eaniiiritana, vence

o impossível, contra factos não
lia argumentos, R. V. do Uruguay,
529 — Nictheroy. Da i ás 6 hora*
da tarde. (21187 S) J

ADVOGADO 
— Aluga-se uma sala

á rua Bueno» Aires 11. 118, i°
andar. .- (S.

DINHEIRO 
— Dá-se sob liypo-

thecas de predios, cum toda a
brevidade; á ra.i Archias Cordeiro
n. 161, portas de aço; com Freitas,
das 8 ás 11. (1C23 S) R

DINHEIRO 
— Empresla-se 3 con-

tos, o juros baixos, sob hypo*
lheca de predios; 130, Alfândega, i°
andar, 2 ás 6. (1265 S) J

HendaB cie linJao
Grande licjuicl-vç_io

Hua "7 de Set;©__xT3_*o S205

\7*líND.r*;-SlC uma mobilia de sala dc
t jantar, de canella, com s peças,

baraiir.si.no; rua Ter.ira Nunes n 08.
Aldeia Canipista. f-.GoS 0)S

VENDE-SE 
por 9:500$. accoita-sc

offerta razoável, bom predio, u
rua dc S. Leopoldo, com grandes fun-
dos. rende 120$; tratar com Corrêa,
á rua Frei Caneca 3S;. (-al"^ N.)K

IFEBIDUS %
sartlas.

t»-™

VEKDEM-3E 
por 8:500?,'-a^s:

82 e 84, da rua da Sautlnde
Tnilos os Santos, por 7:->io$;

em
U11V.I

darllnos, eezemas,
pannos. eoinichões, ele., des-
apphrccetn irapidamente usan*
ilo Pomada I.uzirann. Caixa ^i$ooo. Deposito: Fharinaci.i |Tavares. Praça Tj.radentesJ
a, 62 (I.argo do Rocio. n

A 4030"
àÉ-ffl-BH fUltfWIII»--BWF11 à»\ '^ihllil

TK^Í'1"--^1- l,or i?io"o$ õ iõiído pre-
dio apafccctadò cm centro de ter-

.--ia na avenidada Liberdade 45, I reno arl.oris.uir., com duas saias, nua-
, "i Dr Frontin a (100$, >;oo$, e 3011$; 1 tro quartos, despensa, cozinha, banhei-
bons lotes dc terrenos; tratar na Es-' ro, varanda e.quarto fora, a ma Ale-
trai!.- Marechal Rangel _™> estação, src n. 7 (Aldeia Cusnpista); trata-se
de Mndurelra. com Paulino. (22 ;X)lt | uo mesmo.: - (2.-11,1 N) J

1TEN.DE..SE
V tina Reis 3

_ quartos, ce
por jrjoaSoao-

predio á rua Argcn- ! TT^^UE-SE por 10 contos, o pre-
Dr. l-'i-ontin. 2 salas, ' 1 1H0 (chácara) da rea Ferreira No-

rniia, iiXCó, jardim, bre n. 47. ao t*é -ii c-tacão Jo li.
(:-.;: K) S I N»TO- i"-3 N) J

TTENDE-SE baratissiino, para liqui-
dar á vista c, cm prestações, ma-

gníficos terrenos á ma Desonthargadór
Lima Castro 11. 71.1, 110 afanlado liai-
ro do Cnbango, em Nictheroy, com
as.™» nascente, luz e boirdcs cleetri*
cos, a 15 minutos, das barcas. Tra-
ta-sc na avenida Uio llrauco 103, es- \criptorio ti. i, das 13 ás 16 horas.

íi'-!__Ni_I
TTBNjDEM-SE no aprazível bairro

^ da Boca do Matto, vários predios,
um chalet com duas falas, dois quar*
tos, cozinha, terreno, 32; nwjtrós por
[3,1 dc extensão, por 3:000$ 1 um irar-
facão chaet, feito na postura, agna,
esgotoi latrina, muito material, ter-
reno n metros de frente por i.>7, to.
d- plantado de enxertos, por 5:000$,<c vários predios novos, systema mo-
demo, para o, ,to, 12, .3 e 2::coj$,
¦c vários lotes de terrenos grandes c
pequenos, é logar o mais salubre da
capita); 110 Engenho Novo. cm frente
á egreja, rua ¦Matriz: uni grande ter-
reno junto â V.. de Ferro, tendo fren*
te parati rua Matriz e frenle para
a rua Engenho Novo, -que também ec
vende em lotes; para ver c tratar com
o . sr. Neves, ponto final dos bondes
Lins dc Vasepncellos, run afaria Lui-
7,1 n. 115. botequim, Teleph. io.ii
Villa. (2199 N) J
\ri;NDlv5iv tima avenida cam qua-tro casas c bom terreno; ver c
tratar r.a rua Sanatório it. 26. Casca*
dura. . j (2214 S) I

TTENDE-SE unia cási . «v-n dois
> quartos, sala,, cozinfci, .:cté., terre*

no arborirsino " com arvores.'' frutíferas';
medindo 10X40,: á rua Mr. .a nchjã*
min 3", Terra Nova. Linha Auxiliar.
Preeo, i:Soo$coo^ (sò^SN) R

j TT'i'.NinivSE um varejo de cigarros,
j V constando de um balcão e arma-
i cão; ver e tralar na praça da Uepu-

Élica 111, Cervejaria "D. Amélia".
(2275 O) R

imrissEs

AOCEITAM-SE 
encommcmlas dc

enxames de- formigas cuyabanas,
pana extineção das saúvas. E' infal-
livcl. Escrever a A. Souza, rua Ba-
rão Bom Retiro n. 88 ,— Engenho
Novo ou casa "Uortulania"; rua' do
Ouvidor n. 77. C-019 S) li

TRASPASSA-SE 
um armazem no

subúrbio, ponto do futuro, de-
pende de pouco capital, fazendo bom
negocio sc\ a dinheiro, serve paraum principiante, casa para familia;
informações á rua João Ricardo, bo-
teqiiim c bilhares, _. Cj, Rio de
Janeiro. (1385 P) R

TRASPASSA-SE 
um hom aeoitguc,

com commodos para familia, fã*
zendo bom negrocio, tem contrato; in-
forma-se á rua Goyaz n. 150, Pada-
ria Natal — Encantado. (1.23 P)J

¦piCYCLETTES c motocyclettcã—
m.J Compram-se, trocam-se c coucer-
tam-se pelos melhores preços; na
Casa Harley, á rua do Caltetc ti.
109 Tel! Central E83. (115- S) B

BICYCLETA 
nova, ingleza, 3 ve-

locidüdcs, senhora, vende-se por
preço módico; rua General Roca 81.
Fabrica. (21)82 S) J

COLLETES 
de senhora. £oh me-

dida ,12$, completo. Mme. Maric
Lemos, rua d.i Asscmbléa n. 35, i°
andar, abaixo da Avenida Uio Bran*
CO. (124 S)J

r,INHEIRO 
a prestação mensal,

/ sob alugueis de predios, em-
presta-se na rua Camerino u. 99, de
1 ás 4 horas. (1106 S) J

DINHEIRO 
— Emprcsta-se sob

hypotliecas. cauções dc apólices
da divida publica, municipaes e pro*
missorins; Rosário 172, sala a, das 3
ás 5 lioras. (306 S) J

DINHEIRO 
sob hypothecas d.e

prédios c terrenos, juros modi.
cos. Empréstimos sobre inventários
a herdeiros. Descontos de juros de
opolic™, aeções, alugueis, mesmo de
menores ou usofiuto. Tratar com o
corretor Ii. Ferreira, rua do Rosa-
rio 114, tabeliião. (2211 S) J

DINHEIRO 
para todos os nego-

cios; compra e venda de pro*
priedades; com J. Pinto, rua do Ro-
sario, 134, loja. (1691 S) J

rílIÍASPASSA-SE o contrato do pre.X dio da rua do Hospício n. 139,
trata-se á rua General Câmara 2;K,
drrs 10 ás 12. (1421 P) S
riIRASPASSA-SE uma tlnturàrlo fa-
JL zendo bom negocio, em bom pon-
to, ri rua do Lavradio 9. (2142 P) J
rpRAS PASSA-SE uni açoügué com
A contrato até 192:, nor ter o do*

no de pc retirar. Piores.or Ar.gelo
Toíterolt; rua Marquez do Pomba!
n, 11. O947 P) S

T\X> /"''DTCCTTTMA TT Cirurgião da Santa Casa

apropriados, trato, com especialidade, as doenças da urethra, bexi-
ga', testículos, próstata e rín?, utero c ovarios. Cura radical das
hérnias, estreitamento da urethra hydroceles e tumores do ventre.
Operações em geral, Cons.: rua Rodrigo Silva, 7, nas terças, quin-
tas c sabbados, das 2 ás 4 e diariamente, á rua dos Inválidos 16,
sobrado, ás 10 horas.

BOTEQUIM 
c nioagcni dc café •—

TraspasEia-sc em boas condições,
cm logar dc futuro. Informa-se á rua
do Carmo n. 17. (1712 P) J

rpRASPASSA-SE em riu centra! dc
X primeira ordem, e em condições

muito vantajosas, ema cxcellcnte lo-
ja, esquina de rna, própria para qual-
quer negocio; infónna-sc h rua ila
A;scmV.ia n. 22. (2136 P) S

TT-F.NDEM-5E Co ir.etro? dc s-.-lho.
y usado, serve para ;r.!a «le vi-itas:

para desoecupar logar; na rua T-.v.i-
res :j . Encantad.. (j.o„ N) J

JTnRASPA'SSA-SE um bonito arma-
X rem. oecupado por uma casa de
moveis; io_z\ íi-e.- fareis partas de
aço c em iüm dos melhores pontos
nos subúrbio™.; presta-se pira qual-
otier ramo de negocio, com especial!-
dade calçados c ciiapéos, por eer
junto ii eslação «a L,ig"it. ponto dos
bondes de Jacarepagua, e enfrente á
citação de Cãscadura; rua Nuva de

, l). fPcdro n, u;, Cãscadura..(18™ P) ]

Í>ARRACAO 
_ Aluga-se um barra

J cão, próprio para casal, á rua \
D. Cândida 11. 25 C, — S. Christo-
vão. Barro Vermelho. (2099 S) M

DINHEIRO 
— Prccisa-.se de 7

contosi 60b hypotheca, nos sub*
urbios, a juro, de 9 por cento ao
anno, só cora o próprio. Carta nesta
redacção, para C. E. (1824 S) Ií

í~*OPIAS ii rtuicliinn de quae.
\J quer trabalhos a preços muito
módicos, poj* Steno-Dactylograplia,
diplomada c com conhecimento de
varias línguas, garantindo perfeição,
presteza e dUcrcçHo. InfonnaçÔea pe-
Io teleplione Sul 702. (1431 S) R

DINHEIRO 
sob hypothecas, jurose caução dc apólices, mercado-

rias, etc. L, Moura, Rosário 170,
(1980 S) s

DINHEIRO 
dá-se sob hypothecas,

moveis, notaa promissórias, cau-
Ção, inventários e a officiaes: Exer-
cito. Armada, Pofiicia e Bombeiros;
Rosário 173, coro Fernandes.

(2251 S) R

MODISTA 
— Confeccionam-se ves-

tidos de seda a lã, costumes
taitleur, do casimira e Unho, a pre-ços módicos e allende e chamados;
rua Buenos Aires n. 174, a» andai,
antiga Hospicio. (»i-IS'S)J

MME, 
AMARAL, «jue leve atelier

de costuras, á min Sete de Sc-
lembro 95, 1'., c que actualiiiente lem
atelier A tnesma nui 11. 191, loja. —"An Puradi»"; confecciona vestido!
de linho, desde 35$; tafetá, füó, etc,
desde 100$, pelos últimos figurinos.
Tdl. Central 5,194. C1713 S) ,f

MANTCLTRA, 
massagens etectíica»

a 2$ooo, vae .1 domicilio. Atten.
dc de 1 ás 5 horas, ua rua «Ia Al-
fandega n. 124, i° çin J. (1964 S) J

MODISTA 
— Faz vestidos costii-

mes c chapéos; 110 rigor da
moda; rua Urugitay n. 250, Anda-
rahy. Preços baratis-simos. (eoiCSjit

MOVEIS 
lusados e mais objeelos—

Compram-sc por preços razoa-
veis, rua do Rosário n. 145.

 _ 013-.fi S) S

MODISTA 
— Confecção primoro-sa de vestidos c costumes, sys.

tema Parisiense, de 20$ a 30$; tra-
vessa Cruz Lima u, 26 — Flamengo.

(380 Si .1

MACHINA 
de escrever "Mignon",

180$, systema preferido cm to-
do o inundo. Mais informações. Cai-
xa postal 1388—Rio de Janeiro.

(1.I.8 S) R

MOVEIS 
— Deseja comprar, ven-

der, trocar ou reformar os scíis
moveis,- ou colchões, não deve fazer,
sem primeiro ver o sortimento e u.-
preços da colchoaria do Povo, que «i
nos subúrbios; a easa maÍ3 comple-
ta neste gênero c garante competir
com as incllicji- casas do con tro.
Eabrica e deposito á rua 24 de Maio
n. 505 — Sampaio. Teleph, Villa il.
17S5 — M. Cosia e Sá. (1057 S) lt

MODISTA 
— Faz vestidos a pre-

ços baratissimos. ensina a cor.
tar e armar por 50$; lições a _$oqu,
moldes 2?; attende-so o chamados; ú
rua Frei Caneca u. 79, sob. Teleph.
5192, Cent. (1240 S) .1
"STME. Clara Cnudcrc — Manicura,
J.TX pedicura, n iraglsta diplomada;
nu S. Cáeincntíf .. 105. Tel. 1279,
Sul. Vae a domí_;lio. Só ás -senho
ras. (2<i.|.| S) II

MODISTA 
— Fazem-se lindos mo

delns em ÍÍIó e tafetás desdt
ioo»; linho, de 50$; voile, 35$; cha
péos últimos figurinos, Maison Mu*
guet. Mme. Pereira, rua 7 de Sc
teulbro 193. (1831 S) Ç

MATERJAI» 
de construcção —Ven-

ile-se, travessa S. Salvador 32
(Haddock Lobo). (1846 S) J

MACHINAS 
de costuro Singer -

A prcstaçcí mensaes de 10$ ca
dinheiro 1 tratar com o agente e ven*
dedor da Companhia Singcr, Paulino,
rua do Hospicio n. 220, tel. 3746,
Norte; tambcm se dão lições de bor-
dados. (14G0 S) S

O 
LITRO do iilcool dc 36 gráos.
garantidos, custa $540 e dc 42",

desitifectado. o litro $800; só na
Casa da Figa; rua da Mi-jcricordia
45. Tel. 5085, Central; ferragens e
limas. (1978 S) S

OURO, 
prata, christofle3 c maU

meta es finos, cin obra, mesmo
usados, compra-âe na joalheria Ando-
riuhas, rua Uruguayaiu 164,

(415Í S) s

OBY 
e ORODO' fresco Peraba «¦

Pimenta da Costa e fabas Di-
vinas e de Santo Ignacio e contai
dc leite, vendc-&c na casa de her.
vas e plantas medicina es da rua Se*
nador Euzebio n. 210, praça n dí
Junho. (7S0 S) J

OEEEKECE-SE 
um bom operário,

com habilitações de graules ins.
t-Ilações dc água, esgotos; gaz e fo-
lha, deseja coilocnr-^ü cm fabrica dí
tecidos ou companhias, para bombei.
ro e funileiro, ou para alguma et-
dade do interior; contratado, cunho
cc pfont-as c dá a? melhores informa,
çüc? e fiador; poderão escrever para
Alberto Martins; travessa Nova iG.
Estação de Iuliamjá, Linha Auxiliai*
— Rio. (237.1 S)S

O 
ESPIRITISMO NA INFAN-
CIA, 1 vol. i?uoo; venda na.

livrarias Alves e Garníer. f,io8 S) U

CACHORRTNHOS 
Ae r.ic/i _ Ven-

dem-se caines. filhotinhos Pox-
Terricr, raça pequena, pódem-se ver
es paes; Zulmira n. 45 — Maracanã.

(1381 S)J

CONSULTAS 
espiritas, — Mme

Marie Louiie continua a atten-
der os seus clientes, nc rea do Mat-
toio n. 33- ÍH-t S) R

IJiVITAK 
a gtavidM — Sem medi-

J eamentos. nem operações, leiam
o "Pharol da Felicidade", que se
vende a i$ o exemplar, no engra-
xate do Ceíé Criterium, â avenida
Passos, esquina da praça Tiraden-
lcs. (1585 S) R

T71.SCRIIPTORIIO ._ Aluga-se uma
Ljhoa sala, r, Bitea™ Aires 118, ic
andar. (SJ

ODR. 
ERNESTO GARCEZ ovi.ia

aos seu3 amigos politicos e clien-
te-s, que mudou o seu escriptorio para
o largo dc S. Fi_.nc!_co dc Pau-la n.
44; teleph. 374, Norte. (,ir>32 S) J

PRECISA-SE 
dc uni sócio com ul.

gum capital, para uma casa de
pasto, no centro da cidade; informa*
se á rua S. Pedro n, 2G7. padaria.

(1831 S) R

PENSÃO 
de i* ordem, dá-se á

mesa, por preço módico. E' es-
cmtpulo-amente preparada cora gene-
ros da melhor qualidade j rua do Rc*-
sario 11. (Í9. 2°. (214. SiJ
¦p-NSÃÕ MONTEIRO-.:—. E'H«
X melhor no gencro e também íori
r.ece 3 dc-uiicilro; Kosa.-io 105, i". ,

.(3.9 81 ^

M

¦Âf

•¦:- ¦¦

:.yi*™-_...::.
../,"
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A.XJ

BSLIÉI
UMr-ciilior 

activo, nortista recém-
chegado, dispondo, de cinco

dez conto, em dinheiro, deseja o
emprego de cobrador da Liglit.ou
outra companhia importante, mcdian.
te ordenado mensal de 250? a _,od$,
para cujo' tini offerece o deposito dc
fiança acima referido. Kcsp. a esta
reducção, 'com lniciaes D. P. y.

(2280 S..J

CORBEIO t& MANtiA - BoMingo, 12 fle ftovémbro tle 191&

ijmmmmmiiMmmmÍÍ!mmmmT^—X—^m^^^^^^————-^====2^^i^i ^^^^t^

ÜM 
moço deseja alugar uni quar-

to mobilado, cm Copacabana .ou
no Leme. Curtas a H. Costa. Caixa
n. íoi... (-'37.1 S) S

tlepois de seu halaneo reabriu
com arantle sortimento

üe todos os artigos que se eom-
põe uma casa tle mottas

Tecido» os^ícl^^
a» qualidades de sedas que

AU PETIT MABCHE' vende ao alcance
de todas as bolsas

36 padrões crépon com üorescorte 9$000
Voillaaens~de~padi*ões e copes

as mais exquisitas qoese
possa ímafli«%^rtí/aiían

12&800,13$200el4$000
MapquiseTtê"bopdada a seda

corte 27$2QOe 31$20Q
Tecido PEBÕLAdctodaia» cores no

vidade», oorte 27Sooo
Deposito de morins ecretonnes -- Mo

rins a ll$5oo, l3$8oo. l5$9oo, l6$7oo,
17f4oo o 19ip7oo

Cretonnes para lençóes a IS800,
2%2oo, 2$4oof 2$7oo, 2$9oo

VI.RANI.AR: 
no Sitio Bella \ista;

pensib piensal 120$; .peçam cartües
cxnücativcs, no escriptono desta folha.

(1501 b) I

\rEN'DK130R 
— O "Café Canta.' gatlo", precisa de um hora tigen-

te, bem relacionado em cafés dc Ia
ordem e armazéns; • pagando.se noa
commissão; travessa 'Cosita Velho 11.
20 Próximo ao Mercado, (:08o S) J

ÍIEURASTHENIA I RACBITISMO

\fESTIDOS 
lindos modelos cm ta-

íelá. lilí-, desde .100$; liiV.10, s°S>
niile, 35?; Só 11a Maison 'Müguet. -—
Mme. Pereira, ma 7 le Setembro 193.
Iclcph. 42S7, Ccnt. (1955 S)S

VIT1ÍIXK— 
Ahiga-se com ou sem

contrate), 110 melhor ponto da
rtta 7 dc Setemliro. para qualquer

Cartas a Ilas-
(2341 S) Snegocio limpo c chie

toS.

VENDE-SE 
Mutambt-

na. Unloa loç5o aro-
matlea que faz renas*
eeros oabelloe e des-
truira caspa: na Oar
rafa Grande, Granado *
Filhos, Hermany e Sa*
Uo Elias. Ouvidor 180

AVIGULTURA
AVISO 

— As) pessoas ene trou-
xerem ovos para a Chocadeira

-"triomplic" podem vir recolher. —

pintos r.os dias io c n
de Alencar 69, Catumby.

rua José
(1475 S)J

e 3$2oo
:—=3xro rrrr

A. 
CHOCADEIRA •"ÍRTOMrHE"

. fiuiccioita com ogua quente ou
com lampcão. E' 1 muça racional.
Xão póde haver desastres: r. .losc
dc Alencar Co. Catumby. (WS a)J

(tOU 
a Chocadeira "Triomplic

J não lia surprezas dc brusca:) va.
ria.üc-i de temperatura; os ovos nao
perigam rc I.a excesso de, luz; nem
sc esta sc apagar; r. José de Alen-
car ii. 69, Catuinby. 0475 »' J

DA 
escolha de uma boa cliocadet-

ra, depende o êxito dc .uma m-
dlisfria de dvleultura. A " 1 riomplic .
reúne todas as condições necessárias,
e'- garantida ' 

"
Catumby.

rua José dc Alencar to,
0475 i>) J

PETIT
MARCHE

encontra-se de tudo e para todos

Fabricas de roupas brancas e de
colletes para senhoras

/YVOS 'lc legitimas galliiihas de
U raça Orplligtoti brancas, pretas c
cariius; as ciicommcndas devem ser
(citas com antecedência -lc s iras,
nara poJcrem receber ovos írc?co3
10 mesmo «lia; Uruguayana 57, i?ja.
Duzia i2$ooo. (uGú S) )

MA cliocadcira 'Í.Triainphè'1, usa-
d- i-.-.is escolas fraueczas, custa

menos,-nova que,outra qualquer cm
icgiuuià mão e fi_B«nntuIa yr-il0?'.ele Alencar i£1Gp.?Catuiuliy.-.-..C)4733X1

PNDBM-SR clidcaileiras do sys-
-ma usatlo nas escolas nacio.

uacs tle avicultüra, iiá l-rança; pode.
sc ver funecionar; rua Jost- .le Alen-

69, Catumby. li'4?5 »J J

w
V1^
car

ÚLTIMOS INNUNGIOS

VIBITEAC

AU PETIT SUItCBE
OUVIDOR 86

ESQUINA DA RUA DA QUITANDA

AI.UC.VS1-: 
a uma senhora so, que

tráliallia fora, um fluartinlio, srai
mobilia, aluguel uSs.ooo; na raa a-
raiso 11 29, casa 11. 5- Ma ,J1 tof,'

Aliíga-se. a cavalheiro
ou ft casal uma grande sala dc fren-
te, c gabinete junto, com entrada
cõtlíplètaiiicnlc independente-, em casa
de íamilia; rua Senador ]Janta.¦ s-l;

(Antiga casa Souza Carvalho)
GRANDE VENDA ANNUAL

de ambos os sexos
Secção de roupas brancas para senhoras e meninas

Camisas de dia em superior móniif, forte, enfeitada com. ponto russo
, a:i$500 .- .*,. .,

Camisas de clia; cm morim, forlc, guarnecidas com tiras de ic.stone.
do mesmo tecido que eram de 2$500 á 2S000 ....

Camisas dc dia em superior pcrcal lavado, enfeitais com festone e
tiras bordadas jque eram dc 2$900 a 2^500.

Camisas dc dia, carcclla em fino. perçjal sem p r e p a r o, guarncciüas
co.m tiras dc festone, tiras è^entremeios bordados ,que eram dc

3$200 á 2$goo .

Camisas dc diia cm fino pcrcal inglcz, bem guarnecidas de tiras e ca-

tremeios, dc bordados finos com e sem carcclla, eme eram- ue

4$500, 5$ooo e 5$500 á 4$ooo, 4$5QO e 5$ooo
Camisas para noite cm bom. morim forte, guarnecidas^com tiras lar-

gas de festone e pregas, que eram dc 3$8oo a 3S1>500
Camisas-nara noite em fino peical sem preparo, bem guarnecidas com

tiras dc festone do mesmo tecido, ç ponto russo. a. mao, que
eram dc 4$8oo, ã 4$300

O mesmo .artigo com collarinho, que era de 554*000, a 4.!|>S00
Camisas ppra noite em fino pcrcal inglez, guarnecidas com tiras e eu-

tremeios dc bordados finos, que eram dc 0>500, ia 5*700*
Superiores camisas para noite, cm bello pcrcal sem preparo, gua

cidas com largas tiras dc fino bordado, para bustos, minore,
do numero 50, que eram de 6$soo, a 5$9°p

Calças cm bom morim forte, guarnecidas com tiras dc festone c pon-
to russo que eram dc 2$goo, á 2$soo _

Calças cm superior pcrcal sem preparo, bem guarnecidas com tiras dc

festone do mesmo tecido. eM&rgo entremeio, que eram dc 3í>Hoo
áb$ooo

Calças cm fino pcrcal inglcz. Mm guarnecidas, com tinas e entre-
meios dc finos bordados, que eram de 5*200, a 4*500

Corpiiihos, grande reclame, cni' fino pcrcal, bonitos modelos guarne-' 
cidos com rendas, imitação, dc linho c cntrcmcios bordados,

que eram dc 2$50o, â 1*900 n
Guinde lote de corpinhos finos,'que eram dc 4$500 c 4*^0, a 3*500
Saias brancas, grande lote para reclame, em monm forte e volant com

largas tinas de festone, artigo superior a 2*700.

Saias com bordados e cntrcmcios, grande variedade ii 4*500, 7*500 c
mais preços

Grandes lotes cie aventacs brancos e de cores para todos os preços.
Vestidinhos dc cores para creanças, a 1*300

Aventacs em brim dc cores, desde 1*900 _
Garconets americanos cm superior zcphir dc cores, bonitos modelos,

desde 3$500
Totlos -levem verificai* as ekoèpclonacs vantagens quo offcrccem na sua

cfáiidÔ venda annual os »tti».t<s «ata a oit
GRANDES ARMAZÉNS BRASIL A t .,ne

104 RUA DA ASS*__M_BLEAJ0_4

Sofírer.do ha 2 annos de
dores dc cabeça c no corpo
todo, principalmente nos cos-
tas-; vertigens-, tristezh, falta
dc energia, grande inagrcza c

¦ pertiua» insoninia e tendo
recorria',} u vários remédios
sem o menor resultado, ocha-
va-mc uni desgraçado. Ulti-
íiianicute o mal aiigineiitbu;
pois a c.-te cortejo de sym-
ptomas apparcccram-me l.ier-•turbações dl vista c palpita-
cües, cmíiui todos os signaes
dc lana ncurasthcnia. ¦-

Em pouco tempo de uso
do preparado OPOJJ. tudo
pesapparcceu c sinto-mo hoje
outro lioniem.
Antônio Vasconcellos Hosa.

Vribw.-go, 12—llaio, 1916.

Tcnl-.o o maior prazer cru
llie coutar que tendo um 11-
liio dc u annoí, que estava
muito mauro e racliitico, pois
apparentava 110 máximo uns
8 annos do cthdc, resolvi cx.
pciimen-.ar «cllc o preparado
OPOL. O suecesso não se
iez esperar. O menino coiue-
çou 11 se desenvolver,, está
gortlOj forte c at_c.
coisa que . muica

córatlo,
tinha sido.

Tem grande appetile e esta
Alegre e não sctnprc triste e
quieto como outr'ora.

José Mattos.
S. José dVAlcm Parahyba;

_ 9 _ Julho — iji6«

Em todas boas pliariiiiiei.i.v c drogarias.
Depositários: Bragança. C.i-1. Hospício 9 —

K. 1" de Março 14 c 1 lieodoro Abreu,
tarios da 1'a-tria, 24$,

¦ Granado)
rua Volun-

ítiarne-
;s

25:000$ juntos, ou cm fracçôos,
cmpTcstani-sf, .1 jurosbaixos,, sobre boa e soKda garantia;

Hospício 12O, o Lyrio, (1911 S) S

Casamentos t r a ta-sc
com bre-

v i il a cl o,
m e s 111 o

sem cerlitlcíes, civil, cj?, e reli-
(lioso, 20Í, cm 24 horas, na íoruia
da lei; inventários c jíisliiicaçõçs';
etc, coni Hruiio Schi-gue, á rua
Visconde (lo Itio 1'r.ínco, 3-< s°-
tirado. Todos os dias domingos
e feriados. Attende-se a chama-
dos .1 qualquer .hora. Telephone
n. 4.542, Central-. — N. li. Os
noivos que tratarem <le _scus pa-
peis nesta casa- não terão o in-
còmiiiouo dc ir á fiolicia; não se
confttndam — 32. (1712 J

CATÁLOGOS 
de sellos do llrasil,

com todos 03 erros c variedades,
preço i$ooo; llospicio 30; .1. Costa
& 1'ilhos. (373' S) S

60N0RRHEA-IMPQTENGIA
Por mais antigas c rebeldes que

sejam, ciir.iiii-se certa c rápida-
jnente por meio dc pjanias niedi-
cinaos, iuialüveis e inoffcnsivas.
Milhares dc pessoas sc tèm ctira>
do por inlermcdio destes medica,
mentos. A' venda n'A Vlárn Ura-
sil, larc.0 do kosario ií. 3, tcle;
phone .J..UÍÍ, Norte, (-35" S) S

íçougue em Nictheroy
Vcndc-sc um cm oprimas condi-

rões; l-atar na rua Coronel Comes
Machado, 23. R _i_j

TOSSEÍ
Quiil-incr qtte seja ;i sua t.r.iiit

reza, como broiicbite, astbina, ,-n.
ctitclücliV, influencia. ,io?sc dos List-
cos, emfim todas as niolesíi.is do .-,;>•'
naielho respiratorio./íur.-im-je. coni
o xahoi'1-; te PH'ivuaNnni.'.'
K 'MARRUBI0 DIAS; ú vetida il
rua Kstacio de Sá 66 c Andradas
n. 43, S .1710'

EMBRIAGUEZ ;.
Por mais habituada que esteja 5

pessoa a este vicio, fica completa-
ineiile curada com o uso Uo K-SPlí-
ClbTCO CONTRA A -I-IMBRIA-
GüEZ, preparado pelo pliarmaceu-'
tico Joaquim Lourenço Dias. X".
venda na rua Estacio clc Si óíi e,
Andradas 43. S ,-;t.S'

PRISÃO DE VENTRE
Qualquer que seja a. sua origem'

ictífa-se, tomando Uiiiridmchte uniu
çólliér das clc sopa, em meio cope.
ile apua fria, dos "Pós Purg.ítivos
Dias", não -produzem eólicas, nãn
irrilain os intestinos e são dc ajtrtt-
ibucl pttlmlar; á venda :i rua E--
ttício de Sú 66 c Andradus 43.

K 2,-14

Eliminação da marca
Disco, novos

duplos 27 cmt.,
perfeitos, niclo-
nseseestrangei-
roí. Todo, os
poiitildores de
Oraminoplioucs

, dc»«m «provei.
^^ * tire pedir o no,-

so cítalogo, enviando seu endereço a
GUSTAVO HCNER

tu 15 ii Imrtn, 58 - S. PAULO

2
1

PILHAS SECGAS
Dcscsirrcifadas, compra-sc ti 40

reis qualíiucr -itianlidadc. Citltc;.:
11. ,124; Casa Ribeiro. 2139 J

i*s m«
CALLOS

A Diásitiã c o remedio mais
fiillivèl para extrair os callos .-"i
poucos dias, o sua applicaç/tu não",
causa (b'-r. A' venda íiti pharma-
cia Dias, á rua Estacio .cie .Sú (jtv
rua do llospicio 9 o rua elns An-,
(Iradas 43, "• -''¦ si

GONORRHÉA
•Por mais antiga que scj.i ctira-çõ

Tadicalnicnlc com a injccç.lo •(«'-
tiva 'Dia», não «aitsa dôr a sua'
itpplicação; á venda na rua -Estri-
cio dc Sú 66, Hospício 9 e Anárs-
das n. 43. S -7''7

xÈpW*

RHEUMATISMO
tí-

Mr. Edmond -_,. Cartomante,
prando "me-

dium" çlarividentc, .llstinguido pelas
imprensas brasileira c estrangeira pe-
1» acerto das sitas predições, conti.
ntíá a dar consultas para deseober.
tas de tiiult]iicr espécie; na rua do
Mattoso. at;, sobrado. Atr. Kdmond
tem sitl-J freciuentado e admirado por
minieroios cliente* Ua mais alta ca*
te-.iiria, a quem predisse o roubo elo
"Museu Nacional", a morte ela sua
irmã, a celebre "Madame Zi.iua" e
oulios aconteciiueiitos notáveis.

(=386 S)

ft 01 Wj-
í*y0R*iTI8v'

Joaquim Caldeira de Oli-
veira Santos

Pi-ccisa-se falar, procurar por
iMbcríina Vcreira da Silva, á rua
Conde de llouifini 11. 12C7. i.l -'-'9J

ãgndo ou chronico, syphilis c
¦Ias as moléstias provenientes ti.i'
impureza do sanstie, curam-sc com
o 1-I.IXIR DEPURAT.tVO DIAS.
Vuiidc-sc na rua Estacio dc Sú fííi
o Ait.lràdas 43. 'R 2710'

PHARMACIA

Espiritismo

c \SA mobilada — Aluga-se uma'para 
família dc .tratamento (sc.11

creanças); r.a rua Dr. tampo SaUç.
n. n?A -- Hadiloclc I.obo. _ 

""

scr vista das 10 lioras tia niaiiliu.
5 da tarle.

l.'ódc

(juSj S) J

TIll.NT-ÜKI-S -- (lucreis materiaes
JT 

'bons 
e baratos í hlc;á- rtia do

Btinchuelo 11. ,|.-;, tjís? ?Âa-l_o°s)'S

IÍItECISA-SE 
dc v.tta cadeira. cl.cjií-

taria usada e um mot.-.r; Cnno-
ca 11. 77, 10 <"'¦lar' t---0= s' J

PivlXlSA-SUn-.iiUntl-.i, _
de um

capital d
3ICS1.1 rcclafc""), _________

RÍ5CÍ.SÁ--S1.5 'lc um

•oeio para uma
. 15ÒÇ. farta'. 

T,'. U7ioS)S

vciideln-íc
colle-__EI,f.OS — Compraiu-.c,% - trocain.se, sellos para

T, Costa «v i'i-
(37.10 S) Scçoos

llios.
Itesp-cio 3".

SU.A 
c quarlos — Alitsám-sc cm

casa dc familia de tratamentos 11
do Kasscli. Tcl. Central mi.

t.'.-.!0 b) ltpraia

•put-ic
J. tb o
«tc heccit-a. -laiiJ-J iiiforiiuiçõcs
condueta; iu rua da Lapa h

rapaz para to-

sua

S<-
dc
33.

03. -S)

XJONTO 
a iour c [ilcot íaz-s.c.S mc-

tre? -para cinta a tiras directo a
soo réis-, As.cmblõa 11 ?,- s» aiidar,
mire a Avenida e. largo da Carioca.

0-731 r»J o

SAI.-A 
para escriplot

-- Ahiga-se; rua li
nS, i" ntitlar.

lorio comntei-oliil
UCUDi AilC-l !1.

f.SÍ

/^KATlt;ICA(;AO — . (.rut.fica^c
VT d pessoa ciue tler nolicias tle uma
c-iiva clc serras de enitcnlio, conilu-
zidí por um carregador sem mune-
ro. qtte ba dias dcsappatcceu, 110
trajecto da estação da iMirada dc
Ferro Central, á citação Ma-iüinti.
Oualqucr iniorniaçao deve scr (l.n-
giila para a rua da I.uz.11

.}
(3363 oy^

()<]¦;- CAIIEK; rua Silva Jardim
ii. 3. 1'crdcu-sc a cattle.a ue.11.

desta casa. <2.V5 Q)'J.9.11,

SKEXHORA s.-ria c c
ção. s»t>ciiii<> còstitr:

c boa. c.hvcn.
,r vestidos por

íiã'iiritios. deseja cotlocação cm i-a«.i
dc íamilia, como Êovcrnante ott :..-.-
ma dc companhia. Resposta, ps-- "
rua IJ. Julia n; li. UV ,S)I

SAI.A 
.-.~Al-.isa.-sc

nor preço tnoilico
:-.. 60. a» andar.

uma c-oaçoia;
na do Rtisitrio

(2322 S)-3

limo. Sr. H. ABELARDO DE
nua Marechal Florioiio 5i5

Am." c Sr. ... ,, • „ ...
K- cnm 11 maior satisfação que, lhe cqnmiumco ..ter

os meus lilbos Jo.-', Antônio c Maria,. Iicado radical,
monte curados com o liso dos primeiros f-ras.cos^.çlo
¦eu preparado pUarnttrcejiiti(!a; elcnoufiiailo a.
dc S BRAZ, clc min terrivd CO0yELUC.lI-.,:qu.
üiinte mezes, ->r- oilüsiu imite •
rape3 annunciados, per num foram cmprcsa.io.^pn-
iim; imiiw/iuMunii-iite, no cmtanto  - VA,,npl-
DE S. BRAZ, clle.i sentiram rt.ll:
ia coibir. Escrevo-lhe cita, pedir.

XAROPE
f!

.Tod,
enipregí-dos-¦om o XAROPE
ioci na primei-

publi.

MÉDICOS
DR 

1. PEDRO ARAÚJO -_ Con-
Vitorio, rua Sc.c tle Setembro

aií, de 1 ás_4_ (.3716-3) R

RAIOSX para o i-:a:;iio5.i-
co e tralaniento
das doenças do cs-
tonitiBO, irilcstinps,
figado, pitlnlúcs,

curti.;ão, rins. ossos, '¦'etc..- pelo
DRI RENATO DE SO.U/A I.O-|
PES. Preços módicos. Rua h..o
.losé, 30. elas 2 ás '. (menos us
qüáríás-íciras). A 203

XCURA DA SYPHILIS

etc,
iseas;

PARTOS

interna ou externa em to-

itifulli vehiiciite com o
e niolesltud

dc niullier
DR. H. J

\KI)UA1').\ cura corrimcnto9. honor,
rliagias e suspeiisf.es; de modo sim-
nlcs evita a c-raviicz nos casos ir.di-
cados; fazendo tipirarcccr o m"1»™?-
do sem provocar licniorrhagia,,-tendo
como enferineim mme .'(-^I-11.»_íní.;|
CAI.WNDO. protoira do HÇíPJgí
Clinico de narceloiia; consultas lia-
rins. gratis aos pobres. Acçcita clien-
ks em pensão. Consultório e resi-
ilcncia: riu do Lavradio n. „"'.¦•_,"?
brado. / .;. ;, -.(.;.¦-1-BJ J

d:
sc coiisêgito

LÜBTYL
Poderoso eintir-y-
¦iliiliticei.' >!-im'--

r.àclor das. mil'»:
rezas e micróbios
do Sangue. Cura
Bypliilis. tanto ex-
terna (pcllci olhM.
ouvidos, nariz, çtc.)como inteni.1 tel°s
l-ulmi-.es, Çoraçiio,•Estòitiaso, - 'iisjí».
Diiis, etc-J IMW!
iràtis o impresso
"O Pensa da •'>"
..Jiilii. Meios Je sa-
ber se tem ali ><«"
syphilis''; i_» Vi
I-'o',li.l líSb. JJl.uctvl vc-n-lc-sc.11.1.-
boas jiliarmacras.
1'rcç.o, s?000-

Dentista

I-elo
dr.
l.uiz
dc-T
.inia

M-.-.I1-

porque,
mente, i
;ciu mai.

ass.tn presta unt tíeiioliaio; 1111
c.-.-ai..;-

Uua
Rio.

Cunha
13 dc

subscrevo-me at." cr."
JOSÉ' FERREIRA

Darbosa u. ("o.
outubro dc 191S,

DA SILVA.

IJRISCII.TAKA 
E

. do aluguel da
plÜlicirò c os iSo$ I OAI.A de frci-.lc e tr.iaüo.
_,.-a, onde .dei. 1 O st- separados, com em scu;

r.-otid S) V

ENSAOV
Cottclc

_ ^oniecCr.sc
i ,le tainllià;

, fiorbrado.

bem feita,
na rua do
(2074 S) J

Gonorrhéa
CUV a-se cm 3 dias com

11
Kua 7 tle Setembro, 180

lSUOiai pc
sen-ico teleplione, luz clcctrica, cisa
dc iamUia; llcncr.-il (..amara "-cl<-f;-
inquina, avenida Cenlral. (soGS S) J

Consultas gratis -
nirlcncoitrt. -Ia Faciiiiláilc de X'
cina di llaliia, medico c operador
cspcc!nlista cm

moléstias dos Olhos,
ouvidos, garganta,

nariz e doenças ner-
vosas.

6 luras

... DR. J. MACIIA.
DO, premia-.!.)', com nu-

mcròsas medallias dc ouro. lixtracçüw
de dentei, seni dor, .1Í5-10; dentadil-
ras dc vulciiiitc, ca.la dt-ute, /,$3"o;
obluroçõcs ele ;-; ti S$; limpeza clc.
dentes a .-,$; concertos cai dentaduras
quebradas, ..?ooo. Traballios garanti:
ilo.i c r-açramcntos cm prestações. IJas
7 ela maiiliã, ás 5 da imite, na rua
cJi.iigiia.-atia ns.' i c 3,

Professores e professoras
A1fl.AS dc Ifritncez, nara senliora.?,

S,?s c sabbados, das *ns

. lioras; preços clc propaganda 5?
mensaes, dc data a data; professor

de Uaris; 9J. r.lta .Sete dc
andar. (1.1,-8 S) Sfrancez.

Setembro, eiC,.

l.iSCltirrntAiJAO mercantil pelo
SU mesmo methodo do P-ofessor.,-,,  ,i_. Costa, -> professor Jlar.o
Arís ila Êscòta 

'Mvçicipal de Auc.-
feiçoaniento, leccion-a ti rua Dr. J;»
Lacerda 11. 65. EsWcit) clc Sa. A liis

nociuviias. Preços módicos.
(,_-270 S.i 1.

IJRÒPESSORA 
com esmerada c-lu-: p_»rr_..na _Ecmaltecae-ãt) recebida na Eurom, cou-; ferOHIld CblIldllCJ. cação recebida na

li.itta a ensinar mesmo
tniiucz, -francez
ahlllihir, geogr.,
pyrõgr.; etc. R.
Vae a domicilio.

Çíltí
lirot:
noite, por-

tlicorico c pratico,
bordailoi, .pintura,

Asseiublúa, 79. -'•
(aa..o S) R

— Consultas com-
plctamcnte sra-

lis. Travessa ela I.uz n. 4, sobrado,
lladdnck I.obo. Segundas, quartas e
scxtas-lcjras, das S da manhã ás 4
da farde. Casa dc familia rcspcilcv
vel. Trabalhos, com Ioda n «.-.-ir-
dade. (2158 S) J

COLORINA, Tinlifra ideal
garantida, para

rcslituir ao cabello ti sua cór, ori-
ginal ipMti ou castanha; —. Pre-
ço io!.oo9, pelo Correio; mais 2$.
Deposito geral rua 7 de Setem-
bro n. .27; R. KAN117.

Vcndc-se tttna bem. niont.yla com
conluiados i>r.ra família. Trata-se
na rua ela Asscmbléa 11. 31, com
Virgílio. i/SP .'

RICYCLETA

UXIA 
familia que tem um pequenocollegio, acceita creanças internas

.. externas <lc quaícfncr cdadcjpo*
dendo dar informações do carinho
com que eão tratados; rua Itapiru'
ir. 62. (S--9 S) 1.

— Unico¦"irépàriadò
que adquire c conserva a bclleza da
pelle, ap.covado pelo Instituto dc
Heileza ilu Paris, premiado na Ex-
posição dc Mlláno'. 1'reço 3$ooo. Jíxi-
jatti estes prc;iarados, á venda'. em to-
das as ;pcrnvmtiri*i3 c no deposito des-
tc c dc outros preparados, ti rua 7
du Setembro iRci. (580 S) A

Duchas massagens, cie. In-
slituto Physiothcra-
pico do dr. Ouslavo
Armbriist. Doccnlc da

Faculdade. Doenças do estômago
o intestino, ncurasthcnia, arthri-
tismo, obesidade," diabete, clc. Dc
7 ús 11 da manhã. Uua Senador
Dantas, ,\S. (S 1133

necrü
diurna

Creme de Amêndoas ¦
O legitimo está registrado sob o
10.011, e trau iinpre-so o nome do
fabricante phárinacciitico Santos Sil-
va. r.tc. ^

indispensável na tollctlc das damas
cle-raiitc-:. Kmbcllçza o rosto, íiraiir
do-llit: as rugas c (13 mancliris. Vote
2.000, Vciidc-se 110 dcpos|to, Droga-
ria Pacheco: ã rua dos Andradas 45,

CS 378)

Electricidade 7 co!,«fto^
força e luz.j_ Attende cjiialqucr
niado; II.
trai 5533-
tcle;

Teixeira. Telcph. Cctii
- 1-, Amcrico, 8o--C.il-

(.-43 S) M

lias dos olhos, nariz o
ouvidos - O DR. NEVES DA
Dfinill membro da Aca-
HOblIA demia de Medi
olha do Rio de Janei-
ro, medico da dhror-
soa hospltaas desta
cidade, com longa• pratica no pai* e nos

ío hospitaea de Berlim,'¦¦ Vianna* Parla e lon-
dres, dá consultas
diariamente das 12
ás 4 da tarde, em sua
clinica á AVENIDA
RIO BRANCO OO. Re-
sldenoia Barâodelca-
rahy 17-Flamengo*

Véndc-se uma cm perfeito estacio,
muito forte c elegante, pronnap.t-
ra menino. Ver -c tratar a rua
Cni-.ipo Alegre ?S, Eiifccnlío velho.

__j____>mmms^rmmm^mrmmmmymmmmuw

CAFÉ GANTAGALLO
Pitro, som misturas, :'t venda na

Padaria Hungria, 'travessa dc Sac
Francisco n. 30. Tortcfação, tru-
vessa Cosia Velho 11. -'o, -l-.ncon.
tr.-ido cm casas do primeira ordem.

!,u; J

O Palace-Hotel
O líiaís importante dc Cax.inil.it,

dispeíò dc superiores quartos. Dia-'
ria completa 7$ c 8$ para adultos.

HACTVIiOGRAPHAí»
Hucarrcgam-se <ic quaesquir.

Ir.tbalhos a machina; 11 ama <lo.
Rosário n. 136, 2° andar, sala «an
frente. (!¦' ,i6g?J

"üquidação de chapéos"
Citàpéón para senhoras, moçns è

creanças. dc ;$ooo a i;:jooo; ha']
rua du Asscmbléa n. 111. S 145.1'

DOCUMENTOS PERDIDOS
Gí-atifica-se bem a quem levar a

rua ela Asscmbléa 12 ns autos de
ti. Gerltudcs C. Lacerda.

3rl.T6

Vias Urinarias
(S>'l'liills o moléstias do

senhoras

DR. CAETANO MINE
Formado pela Factildatlè do

Medicina i'e Nápoles c habi-
lilado por titulos (Ia do Rio
dc Janeiro

Cura especial e rápida ue
cstrcithmthtos iírethrãcs (sem
operação), gonorrhcas clifoni-
cas, cystites, hydrocc-l.-s, (tt.
mores; impotência; Consulta,

das 9 ás u c das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, 10, sob.

JI 11=0

sobrado.
(16.2 S)

DENTISTA 
— Trusixissa.se um

consultoria em boas coiidiçucs.
com optlnu cadeira. _________ '

1-ortii.ucz, jrai-.ccz. . •»-.____B_S__C C-.irain-sc com. cscr7pJ:.raçtio mer- SUSpcnSOe**- u ].T,IX11*
ou da AU! DAS DAMAS, do dr. Rodrigues

elos Santos. Deposito :.aSòo Pedro mi. 133

•I7<XSiN'0 —
JJ aritinueticã
oautil. Cartas no i.romsi
¦fcj rua da Estrella. 49
f-indcna 313 sobrado. Também vae
\ resTccacas <los clumiios, por 40$,
peUit matérias aci...-.-.. ,P_agamento
adcailtatlo. W,!)8 S)

MME. JOSEPHINA
Continua a
morar na

rua da A!-
fàhdcga

(J 1«i)

\V

m 2$ooo mensaes para
a ..gráni-to,"; platina,

o primeiro dia

.lc
Todos 03 dias, tb.s 3 __-.

d.i !ar,U-. Rua Rodrigo S.
r- .-.-..lar (entre L\ssciubli-a . .
Sctc-nbroj. Consultório perfeitamente

npparclhsõo com to.lo o material pre--
ciso pari os ei.r.mes c os-tratamentos
constantes detsas especialidades,^^

ENTISTA
óbíiiraçãò

curativo-, destlc
balhos de chapa; coroas, p-.vot, etc
iior preços miiiimns e irabullios gi-
rantidos, r.a Auxiliadora jlcdiça, na
n-a dos Andradas 11. 8;, sobratlo; cs-

il.i nia Cièneral Câmara, tcle-
Xorte 3157. <2Q2i SJ J

i|iu::a
píiuiie,

J.A oe frente, independente, alu-1
ga-sc a senhor de tratamento un |

:o trabiilhc-.il íúra; :.v. Meu; 1
329, sob. Cr-oS) J!

' 
r.-tn-

mac*>^,
de Si

TTM senhor proleje uma. moça -1
lj ca, que seja sympall-.ica, clc

3.1 i-.arios, sem compromi-ssos, coin
tmki mensalidade, que so compujar,
precisa, que sejn pessoa íioncsta. Car-
ta nula redacção. com as injeiaç.-èh-
A. O. I*. (1950 S)S

J. dem e a
rua da Alfa

(191,2 S) S

TMA senhor. viuva e d-.- muito
lcccio-.11 plaiio, tres ve-

por ¦semana, por preços razoa-
.; tratar tia rua Slio Roberto 11.
Estacio. (it-li S) }

S Cofres o Prensas para Escriptorio
SS Vendem-se no unico deposito dos "COFRES

3 RUA URUGUAYANA, 143 (Esquina
da Theophilo Ottoni)

Dr. Aivino Aguiar
tle

(lc-
]-'5pcci.-ilista em moléstia

estômago, rins c pitlnioci
Tratamento cbs anemias,
.paupciameiilo nervoso, çtc.
Mol-cstUis elo sf.iln-.vas. Con-
sultorio: rua Uo-Jngo Silva,
5; telcph. 2.£7i. C: . Das =
ás 4 lioras: RcsiJcnciar tra-
vessa <lt) Torres 17. iclcpll.
4.zf,.. Central;

PARTEIRAS

cm fc.-.-i iii"
co 11. 36.
íiiodíebs.

ntitücb. ¦ur-
i.'atc'r raii-an.
lo crisiiijir

largo dc S. 1'rancií.
Voe a doiiilcilii), por preços

(11 309)

INGLEZ

TXST.lTUTOfilc !Ui_ua-s — Instez
I francez, porli-rjucz, ullemâo .: Ia
tiiii'; ensino r.ii.i.l... preço mol.co; .1
rua S. Pedro ,11. -ji, 1" andar, esqui
na da rua da Quicatith

Sarnas
X \. ú venda
drogarias. Uua

Darthros c bro-
toejus — Curam-
se ra p idamcútc
com :i nONALI-

nas pharmacins c
dc S. Retiro, ic-.

Bonorrhéas

(17.-- s> s

PARTEIRA Mme. Maria
lóscpli.i; (lj-
plbníitda pela

Fàculiladè do Medicina dç Madrid,
trata elo todas os doenças elas sciino-
ras c f.i.i upparecer o incoiiimouo, por
processo seientifico e sem dor nem
o menor pt-ri)") pata a saude, tra-
balhos garantido, c preços ao fllc.ii-
cc dc t.-itlos, Avenida Comes -l-reirc
11. 77, Iclephonc n. ,ió|=, Central, con-
sultas gratis. Júu iu-iite ;.o tl-.eatro
Ecnublica. (______ h>

TXGI.KZ -- Si-.ilior.a ingleza on.s'iia
»."citc idioma cm aula nu particular-

tia Carioca 31. '" niidur;
(í.-9-i S) J

na

., ,'"'""•. curam-se comHemorriiagias -)/^1^
MAS. do clr. Rodrigues dos San-
tos. Deposito, S. redro n. _____

GRAVIDEZ
Txcr.ií/!, i-uAicci-:/. i-, roR.n.-
i titlKZ, pelo-, proicssorcs: Rodgçr
c Ilenri; Vprcço módico; rua an-.fi.te

t)i)i «obra-lo. i.-;,3 SJ J

]>KSSOA íbililadii,.
ariüihicti (.- s.» J

PKXSAO tle
com asse
1'iiiiiclro

familia; lor"
o valia Ia. 1

111 _ !-...:
C14-;y si

i\\ AKÍ'0 -Alssa-re mobila.!.',,, com
1-1 ,-rrik-.-.-.c pcus:.... .1 moço distin-
cto c ile tc^pei-.o, c.u casti dc. fami-
lia 0= tralaniento; rua (.cneral l .--
mara :-. 11S. ^97.0 >•)_ i!

rOlKS'--— l-rostnta, l.cxií... etc,
i\ cura. certa c lapida, 11 Hora
Sírásil; lárog .'..- Rosário ,t. U35-|S)S

f PM casal com uma filbo do 7. au-
U no3, aeecita uma penhora viuva,

oi:c coriithc e faça :'.í::í= ülguns ser*
viço:. Só sc quer pessoa de mela
edade e dc confiança. ])á"o ca.M,
comida e 20$ de ordenado mensal.
Oüert.is, nn redacção desti folha, a
\, i\ — l-V inütii aprc^nt.ir-sc não
c;:a:;.:o nas cenOiçòcs exigMas,

(-7- S. J

PNiTIpAS
DENTISTA

K. líaltliis Von PltvncUcnsteln
Msp. em òbturaçõcs ã ouro, pia-

tina, esmalte c extracções com-
•' tamente cem dôr; colloca deu-
cs com ou sem chapas, a preços

reduzidos. Garante iodo c qual-
quer trabalho c acceita paganien-
los iVrircellados. D.-.s S da manha,
ás 6 da noile. Aos domingos só
até ás .1 bor;:;. Kua Marechal Fio.
riano Peixoto n. 41 (sobvado),
próximo á rtta _____________________

Mme. MnialieritiiSolenni Du-
litiniel, parteira, diplomada pela
Kcal Maternidade dc Fircnze (Ita-
lia). Acceita chamados á qualquer
hora. Tcl. 3129, Villa. Rua H.
Miguel 11. 80, csqc.m da rua ?•
Kaphael (Tijuea). 33S J

PARTEIRA ¦- MAI) AME
PAI.MYRA

—Com longa pratica, trr.-.a do moles-
tias dc senhores c tuspcii.ão, por iim
processo rápido e garanlitlo, Acceita
parturic-.-.tes cm sua residência, á rua
Camerino 11. uj. Tcl, 4-í-S. Xorte.

( J 5-8U

lanúcga
iTPKAXCEZ -- ."Soem niçnsaç

V VC2C.1 por Étmiaua. ue 1I.1..1 .-
data, por um professor francez, de
Pari.; 96. ma Sete dc Setembro..9"
10 andar. Q474.S)'..'i-

O uso con-
slanle do He-
:-.-.alogouol ile

, Alfredo do Carvallio, çm um. ealix
á;i rcíciçüt.?. cai cuja cmposiçat) cn-

! lra-'i a qúiiia, bola. coca, Iaclo-pIir,s-"p-aãló dc cal, pepsina |.ancrcatma
(liastasc c glycc-rina c o nicllio; na-
rantia A vida do, teto o da mui hei
-ravlda, poii o llematogcnoli alem

3 I ela poderoso tônica ó digestivo, ven-
' dc-re e-.u todas as pliannacias c- dro-

3 da Rio o (l.n HstaJos. IJepo-
Ru-a Primeiro iIj Março.

ch r orneis c
recente--.
() tt c r eis fi-
car r.aclíçal*?

mente- curado cm poucos dia»?
i-rocurac infonuãções com o sr.
Keijó, qtie gi-atuitameiitc as offc-
rece, não conhecendo caso lie-
nlitini nüg.ilivo; rua Thcophiio
Ottoni, 1C7. (K 4-

—Õürã
resfrta-
.<lt)5,com íclire, bronchites e

litlmiít. Preço i$óoõ. Dcposilo: 1'ijar.
macia Rodrigues; tua Marcclial Vio'.
riano ». 90 U."õl S)

OPTIMO NEGOCIO
Vendem-se, conjunla ou separa-

tueme, seis prédios, eonstrucçao
moderna c solida, novos, rendendo"
12 "|'J líquidos. Informações com
n dr. Xclson Rangel. Cainip, 68,
ncsui^ :i__i_í

PAPEIS PINTADOS
ÓÀSÀ BRANDÃO

lí,' ;t iiilicti casa que nesl.i ép'oc.1
póde vender modernos papeis :)in.
lados desde 400 réis a peça; it
rua -dii Assembléa n, S? (próximo
á avenida Rio Hranco). (R ___30

ANIODOL
SegiieJi) «tildo elo ¦¦». VOVÃKS.

ChiuiirocloXo.lital» »»«U»t( l»7).
Bom lltrtnirie n»tn Cobrara -iciKo, racitrnt". ií o ru mmii
licitrúo inil.m.iwjmmlt lodo. 00

micróbios dl Pont*,,__, CTaoln* Jêhrai,CUitlMM. MoloaU» •/entrou
a Djramtariu doa ptliaa _________;

mnrel cnotra as
•me : timo rai-aw» tia lra.es

traio ntre ae «uai gora laaas ao».
SU(,:-«l(rl!Ol.,í.l.iii«tftorlw.*___l_j
au' v«d« m uxm Ph.mMiM.aaa"

Precisa-se vender um con**
sultorio medico '•

Trata-se á rua Chile, 9. cb'm o dr.t
1'nllc-idicri, das 10 ás 12, o das 2
ás 4. O motivo da venda o por ter,
tle partir para o Itália a chamado,
para prestar 03 seus serviço, profissio-l
naci á pátria. U M3-J',

Ouro a 1S850 a gramma
riatina, prata .io a C'J réis a

gráninta; btílhaivtes, cautelas dn
Mont.-. Soccorro e -do casas de pc-,
nliores, compram-se á rua do Hos-
pie..., 216, hoje TJuciids Aires,
única casa que íiicllior pag.-i,

( 2349 s*-

TINTUREIRO

CIMAURIA
cpn3tipaçoçi

I^-ccisa-sc
arte ç eiv.o.
Kua, Sete ei
—».—

dc um ponto na sua
abone sua condueta.

2 Setembro i;'1-
S 1945

TJROVHSSOIIA. csti-aiiKol.ra—
X Ensina Francez, lhftlcás o
Alleiiino. Ei-eÇQS moilicps -o
váo cm rasa dos nliimiins; na
rna 13 «lo Maio 87. soln-ml».

(J 30S») S

-|VrÕÍ'ÉS30RA tle portuguez, fran-
1 ces c instrucção primaria, ili?-
pondo dc- 3 horas em 3 dias tl-i se-
inaita. oficrcccsc para casa de iam.-

Carlos a Maria Alves, «o correto
Obras do 1'orto. (iS.-jS)R

gar:.
ç.to: 10.

Dr. von Dollinger
da Graça ^.iccncià^Poí-r

cs-tagio nr, Real

lia.

tugueza e com
Universidade do Berlim. Doenças
do rim (exames com a luz). U-
i-tirgia, cura rtvlicàl das hérnia?
h-inorrlioieles, cstreitanicntos (1:
nrellira. Operações sem cbloro-
fm-ti-io c com .1 anesthesi.i regici
nal. -Mem -1; Sá 10 (sob.., 11 ai
12 e is 3-i|a. Telcph., 4.S10 Cen-
trai.

PR.OVBS30RA1,1
— 1 rua /

E8Fartos. Mo-
leàtias das'iValaiiicnlo
d:â abortos c
suas. consc-

QUénéias, dos
cbrriih'ciU05.

dar. coliess tttoro-ov.in.ina3 c dr.?
irregulares c nrolonsadas,', -Asst
¦vj das 12 as iS. bírvnjo do ur.'Magalhães. 

Telep. 10-9, Ccnt.

ingleza lecciona sç-i
.boina cm t-asa c a doinicilio; u
Afionso lVnua 1Ú3, casa XXII.

(1237 S) R

TMlOíKSSOBA -- Sormalisla cm
A 2' af.tio. lecciona n . progronima
ii-íriiariií. \*ae a domicilio., R.

SABÃO RUSSÍOK.í

u

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis 7JÍ"; _.-¦;:
tcncoürt, parteiro, cura os tumores
dos seios c- d,-> ventre, as iiiolcstins
.Ias vias «ritiarias c gcniiacs da mu-
H.cr, ns inetritcs, os corrimentos ute.
rinos c vaglnaes c regulariza a meus-
iriiãçãó por processo sc-.i. Appbca o
C06 c 914, com ou sem injecção c
esla scüi dor traia o diabete»,
hérnia (iptcbradura) sem operação.
Còiisullorii) perfeitamente apparclha-
do; rua Rodrigo Silva 11. ali, esqui-
-.a tia rna da Asscmbléa, das li ns
2 tia tarde; TelcplioSé p._ii; resitlen-
cia á rua Senador Eur-cbio 3.-'. Con-
sultas r.atis. (.1 "So)

Comiehãa

ilo M:iltos.)_ : S) R

Pedro j
'¦Í5-1D

TTM cx-ncsoelonle desta praça, dan-
U elo o.; melhorei iiiío.-inaçícs clc

sim condueta c (ia.lor, offe.-cçc-íe
para ía.-c-r cobranças de alugueis dc
cas::.-, contas no Tliesouro c 1'retci.
tura. Carta, ücs-.a redacção, a (.'.A.

(c-31 Si A

[DENTISTA

||^iSíi¥íFMHiííã™,tclii-i j-t-st- á caixa do Correio
ia*í8B7W ¦ ummwutm j.jit — j.í0 ac JiincÚ-p —
Eiivi-ihilo » nome, i-nsiüchcln o o nollii para rcspostiii—
i.VltA RAiTO 11 <;\HAM'II>A — OUATIS.

llfi-.ot- Cor-
rea, cspccla-
lista cm trs-
balhos a ou-

-o c dentes artificiaes. Gabinete
montado com apparelbos moder-
no-, elo electricidade. Vrcços íuo.
dicos. Dás 7 ás 6 horas. Domin-

-5 bc-,-:i3. Travessa degos
FranciE dc Pcnua; 1. •

TiFTIRA.SE pira !";-1 "ml família TTM moço coulic.--.lor d.i gror.de
il- e vcide cm l"-"! esiado tle novo, | t_, pequena lavoura c terras pro.
¦-,,;¦ • ¦-'•irtla-ve-tl-.ios e guard-i-louça. prias, pari, c.-:c ou aquclle rert-a! 1
-.'.,' i!"' Cin-.io Nctto n. i-?.!- clamlo r.s melhores rcicreiinas .lo -.;

'uma fazenda; só acceita 110 Estado

W^-^VS"^'^" ^t^;-> *»»«••-% i«* í •*>'« i?™ s?
_•',.;,... ,1c n -m-.-.i:e e massagis- J fora --ver.de nm guarfa-vcstidos, }\f, •¦¦>•":.% "de-Dezembro 11. 05. i" um giianla-loaci e ema. cm estado J '

Sxtor; CaUele, to • ás li.^ tarde, de rovo; rua Dr. Can*. Netto M,. Cons

Dentistas — IJRS. PEDRO
PAES c C. DE FI-

PARTEIRA
dr Boston, f?.7 nppari
çãt) por processo I,
Oor; traualhos nara
rio alcance de todos,
rcrigó para -i saude;
ças elo utero; rua
11. iio. Tel. 11. .1.3
da avenida l entri

Mm.-.
Franeioea

Reis. diplo.
inu-j.i |'C'3
1'. -lc M.

^r a menstrua-
etltiíiCo c sein
idos c preços
sem o menor

; trata d'1 docn-
Gericr.il Câmara
, Korte, pro::i;::o

Consúllos gra-
(3 197-5)

TT)Iv01-KSS0R.
i olumuos m
ves Crespo 11. •

rrjRiÕPESSOltA
X ra. lingias;
Rio Comprido.

.Iez. Acceita
rin (iancal-
(1,-Sl f-)^

lis
'llesci
vi_';.c

(23 fi S)

T}ROI'K=SúKA
Ji «caliora franceza. dip.omada
Ezcoia Normal ele. Urcagiugnan
ferccc-« psrã le;

..Eegio; x rui 1

fr.Tiiec* —
di;"

i".;i Cil

Un

rtnn.M
Barreira ... i-3-

PROVESSOBAnas casas o
Ouitatiiui 1» "', .

(2 34

1 de
.Mente
S) J
íiçõos
ra' da
J-S)J

1 SABAU kuoou • """;

sciicia preparada r-or .l.i)-.ne Parati;-
da. oapprovada pela «.ma. Junta <-c rui:
Hygic.ic Publica, desta capital. In-|
números cérliiicailoâ de mçj.cos rtis-'
lindos c tio pessoas clc lodo o cri.e-
rio attcsUm c proclamam o SABAU
RUSSO para t:-ir;-.r queimaduras, lie-
vraljias, co-.itiisõe3 elírtlços. cmpin
põ:-..i, pannos, caepas cspmlias, dores
rbeumaticas, dores de cabeça, Icn-
mentos, sarda*, chagas, rugas, cru-
pções cutâneas c mordcilu.ras:- ilcju-
scc-.os venenosos, et.-., etc. .Avuilica
c melhor ACUA UJi TOII-M.th...»
rctliiiuil-i e;u si to-Jts as propnçcla.-
des mais (ífam.idas; Vende-se cm to-
das a; drogarias, plia.rmacias c l-/jus
dc perfumaria!, fabrica ç::deposito:

,t.| rua D. Maria 11,'?.ta. caixa d^ Correio, i.**-4;t

dailln-os", cmpill-
gens, eczemas,
frieiras, sarnns,
brotoejas, etc,
ei e s a pipárecem

fácil e complclamciitc com .1
UiiRMICÚRA. (Não c poinada),.
Vcndc-sc cm -.odas as drogarias
Jo Rio c Nictheroy. Depósito gc-

Pliarmacia Acre, rua Acre,
.-,S. Tcl. Norte, 3-<-5. Prc.ÇO

$000.

FRIBURGO
lIÓTEli. I.l-CF.NRUTil

Cotii grande par.r.tc.c- ...op;
accomniodaçõcs

Proprietário; Adeliitünb Silva.

PIANO NEUMANN
o .piano xcit-
dc grande for.
tratar, por fa-

Piçdericho, á rua
Setembro n. 14 r.

Vcndc-sc um ri
mann; nuasi novo.
mato. l.';ir:i ver
vor, na Casa
Scio"'(lc

ALUGA-SE

CASA DE COMMODOS
Tor seu dono ter <lc se retirar,

para ;i Europa, por tlocnte, veiidc;
o conlrato de sete annos tle tinia,
de primeira ordem, no ccnlro dn'.
cidade, bondes á porta á toda ;i
hora de 100 réis e n.13 inclliotcs
condições para o comprador. Cur-
tá pura s:cr procurado, com tis
inicines Ai T. G., licsfc jornal.

1318 J

CASOS 1>E QÍTAT,QUEÍÍ
AATUKKZA

.Dcsvcndam-so cnm rapidez o'
seriedade, gar.tntindo-se o maia
absoluto segredo, i-l^crcvcr -com •»,
liliiló acima, para .1 posta rcsfauV
té dò "Correio da -Mai.iiã".

(i, ioS;

Casa mobilada em Sanfó
Thereza

Aluga-sc uma , esplendida c.is.\
recentemente niobiliada, á rua Pi-'.!
Iropoli.s n. n6. com dependeu-!
ci.1.. necessárias para pequena f.i-
milia.

Pódc scr visla elas 10 da manhãi
á.-; õ horas da tarde. Trata-se com,
o sr. 1'edro Cámpello, á rua da'
Alfândega 11. 72, sobrado.

(JI 2094VI

Alüga-sc o
lo".íaüo

andar, amplo c árç-
do predio da avenida Kio

Branco 14--, canto <la rua da As-
sembléa. Trata-so na loja. ¦

S I0-1»

SYPHILIS

nela Aldeia Com-

_ ARMAZÉNS i-.ovos — A!iig.im::e
•í no optimo ponto commçrcial: -

rua tli Estrella, ns,
Comprido,
r.-.cro 45.

ciiavc
e 47 A — Um
tratar un nu-

C11G1 S) R

c s-.-as conse-
qtienetas. Cura
radical, injecções

cómpictániento
 INDOLORES.

dc suã prepaiação, App). 6oú c pi.(,
Assembléia ». 5!» das 12 ái iS bo*
ras. Serviço tio IJr. PEDRO MA3A-
L1IÂES, Teleplione luoa, C.

DENTADURAS
COMPRA-SE

qualquer trabalho velho da

OUP.O È PLATINA
R. Asserablia, 16, loja tle

louça. O 5-13;)

MALACIAÇnETA
fCbiiiprí-sò -escolhida, qnálriucr'

quan!idade, rubi, sem manchas,
cm bruto ou preparadas. . Paga-se
bem. Amostras e preços, trala-s?
coiii E; Lima-, rua <lo Bispo 11. 31.

(2080 .'

Yc
Quina vermelha

DINHEIRO
¦Emprcsla-se sob hypslliícai d(

predios bem localizados; iiilõrma
ções por favor com o sr.
1-.1.1 da Misericórdia, ;.-'¦

1'ir'niino,
in.i.t

Mme. Ciei, cartomante
— Diz tu-do com clare.ta o c_ue dç
."-tja :cJí)q:, realiza os trabalho? iv.hís
tUíííccÍ3 rjt:e «sejam, amigavelmente;
bola o nu! psra cima de quem o faz;
á r-^a cios Inválidos 11. 30, sobratlo.

(lil-t-i S) .1

Aos Médicos e aD3 Doentes
GUEIREDO, premiado com n-.eda-
lha clc- ouro c Cruz cc Honra, tn
Exposição de Milano. - Rua Jla.
rcotial l-lo-.iar.o 11. :;). Extrações .'.c
dcr.teí sem dor, 5$ooo; dentaduras
ele vulcai-.ite, ca.l.-i dc-.-.lc s?ooo; oli-
túráçõCj de 5$ a io$ooo; -limpcaa de
dentes. s$õoo; concertos di deníadu*
tas quebradas; 105.000. Preços bara-
tos para totlos os demais irabalitos;
material de i* qualidade .¦j-ir^-.ifti-s
c pagamentos em prcslaçôcs. Cou-

7 da

tilvaiio-favadicti, Sinnosvidul,
MKDICA. — Fnvndicii, ..alvniiica,
de áuto-çòndtíççiio, leito condensado!-, Effluvios; Sentt-llias, Fui-

NTISTA -- Dr. Atraro -, l:çrrci-
r.>. csipi cm denlea artificiaes;

.: das 1; is f. da ur.íc; Gon-
. IJias, ;S. (-J" S) J

Ti.i,i:cTKion)Ai)i:
ÀHti-Freiinciicin. Uanlio
SUl"'latinos 

dt- luz, Hytii-o-e leotrlcni níüssagens eleeti-icas, .Ouclias, líanlios de vapor,
Siiliilntroso e íni-ilii-inaes. Tra lamento gai-üiitido tlns Fissiii'as, Ueinoi-i-lioide-s, 1'i-lsno (lc
ventre Nevral-it'-'. liriiH-ii-al mente sciaüci, Keyi-ites e pplj-ncvi-ites, Lúpus, Piui-idas, as
in-iis i-cliciaes 

"(eòcciras), Ar tlr.-iiismo o suas niiinlfestafoc S) nistci-in. Xeuvasflienia, 1110.
lestias das Senlioi-as, Oliesidn de e iilcefas diroiiieas, etc;

Tiataiiieiili) -iliysiotliera pico (meios pliyskos, sem .111 edictunento), para quasi to-
das as jnoléstlas. .,„-,.•

Instituto do riiysiollier npiti—lyçitiil.1. Gomes -l-reirc 99 —:;;— Dii-i-ctor-inetliro,
1115. AMXlliAIi VAltGliS. Con sultas tle lioras marcadas. <i imlqucr hora. Consultas dia-
rins das í> ás 11 lioras e 1 ás 6.

Ser ella Creme de Bel-
leza "Oriental",
sc:n rival J):. r a
manter a cpi-.er-

mc cni perfeita Iiygictu c bclicitá,
cniolieiite, e refrigerante, çmbraa-
qttecc e assstiila a cutis. 

'.N"ão é
gorduroso, c o melhor para massr.-
gen?, c faz adherir o pó dc arroz,
tornando-o invisível. õÇoao, polo
Correio "Í500. Leitora, 110 logar
onde rr-side, peça o Creme "Ori-

cntal", ;.o scu fornecedor c, cllc
não o tendo o obterá rapidamente.
Mediania .00 té:; dc sello envia-
mos o catalogo dc "Conselhos d^
Eellcza". Vindas por atacado: dl-
rigir-sc ás casas dc su.is relações
nes'..-. pr.-.ça ou, r.o tlcpori.ío: Per-
f-.miaria Lopes, r, Uriigttavanâ nu-

l mero 44, Rio.

Itfe^vl-

SEIOS
ftaHtór/ilw •_«"»'___*.«firiaaiMif», ftrtitiue*"í? Pilsles CritBiales

O uui59 pfttlecto q-.tfl «a
t+ci* moif» ¦m-«uí'*> u ittsea-
•*g?*!'ji*ato • • flrcwM oa
©cito miei enwir dnrnun u-
-jo ftwmde Awfovido pr>»

¦ notaltlihUd** «MIM».
J.HITlt PI-* í5,t.££l..ljllf
Tsrs raví.»siiiant'.'í*áto
rir;-.:6135.«>*-l>r>llri.
DtiOOAlUA ANDRÉ

« uxlu _.litru.r.riraf. .,

iile-se nma Rrantíc partida, »
preço barato — Rua S. 1'cJro it;,
sobrado. Í1117)

Moveis a prestações
Querem vv. eex. comprar mo-

veis em melhores condições c por
preço.", baratissimos. pois visitem a
Casa Siou, na rua Senador Utizc-
bio ns. 117 c 119, telephone 3200
Norte', iS 2042

SALA

Vilia com 8 a 10 casas
Comprn-se unia, de preferência

no Mcyer, Laranjeiras pa S. Chris-
tovão, tendo totlos os requisitos dc
hygicuc, cm Jogar salubre.

Quem tiver nestas condições c li-
vrc -o desembaraçada du qualquer
omis. queira dirigir-se por c.irla a
P. M. 15., caixa pcs-.al n. 1.194,
dando todas r.s informações de pre
ro, renda o local. Pagamento, a cli-
nheiro á '.i^'.a e não se acceita in-
termedi.trio. 2M4 3

Aluga-se uma na rua S. .Pcdrt*ri. ioo, sobrado. S 11.10

F U U T A S
G6mpr,-i:Se maracujá, íi-.-o, caju,

peecgo, ínarmcllo, mansa, -.o-.aba,
cto. Kua 'D. Manoel, 33—Compa-
nhia tle Conservas.

Hoinoeopatliícos videntes -
A iodos que soffrcm dc qual-

quer moléstia, esta sociedade bc-
neficéiite fornece, GRATUITA»
MENTE, diagnostico da molçstia.
Só mandar o nome, edade, resi-
delicia c profissão. Caixa postal

Rio dc Janeiro. Sello.11. 1.027,
para a resposta ¦ .T 5891

?•?**
1 1 >Jóias quasi de grap

VALUXÇA & C.
7?il',i Sete do Setembro ;.-. lür
Coniprain-sc c vendem-se joi

ttsad.-.ã, ouro, prata, .platina c o
jectos do arte, cautelas úo Mon
do Scccovro. ele, c'.ç.

Rua 7 dc Selcmbro n. 181.
Valença & C. *'«*

¦Uir--'*¦**?¦
_«. l, .-*t/.:«* j

'.í,-^^M..
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ARTIGOS DE BORRACHA íjí ftii i.«íiü
m 0 USO DOMÉSTICO UÜIClca

PUEÇOS BARATISSIMOS
«TUBO de borracha para irrl-

_ador, metro de i$ a. ...
CANULftS Je borracha niolle

mara írcantas c adultos, pa-
ia adaptar ao irrigador para
lavagens ¦ c clystercs, de
*i$3oo, • • J *

CAN-UI.AS vaginaes- de i.soo

BONDAS de' borracha 1'ara
diaiar o extrair urinas,, de
i$..oo, a. • • * ,• • •.-'• •

TIRA-IàEITU de borracha o
vidro, tle 2$i a* ¦ ""¦¦% * • .•

VENTOSÃS «le borracha e vi-
dro! do i$Çoo.  s$ooo

711 COS do borracha .para gar-
rafas c inamadciras, de soo

CINTOS IS* fundas do borra-
clia para hérnias umbilicacs
«c inguinaes, do 5$ •*¦ • •

CINTOS elasticoi para se-
¦nhora, do 15*. o. .... •

IATADURAS dc borracha e
algodão, para conter es va-
rizes, de 2$5oo, a. . . • •

31SPONJAS Ae borracha para
banho e toilctte, dc 3$5°° a

CIIUPETAS de todas as qua-
lidados ipara entreter crean-
ças, ¦de $500, a. . . . • •

(SERINGAS para ouvidos o
«aitlr; 'íisnrías, clystercs,
etc, dc 1$. a. .... • •

CASA GERALDES
Rua Buenos Aires 118

j:m frento & Praça Gonçalves
Dias

Xarope Peitoral de Oeses-
sartz e Alcatrão da

mim A A *' '''llf_r*_-HfctlMa •oiTeteira <!fi.toniada com di-stineção pela Academia «Je Villa- deiâParip. com casa em Paris, no
i. ji! IVftrtAA''*"' lUolWi ru_ <_a AssamUéa 35, i° andar, abaixo da Avenida Rio .BrawjOi ónde as suas amigas c. freguesas ei

SOO __8U_U_,3 I /_*_I.1U 
'¦'¦ T aniíic jám «Moititosos, fíoain perfeitamente elegantes, pelo-sou processai'e mais barato do que comprar em q

,~;'j ¦ *»•** w''v JUuIUUS dida para a própria jiessòa, .sem defeito, como aoomtece pw ahij''Dj.Seus collete- não ' incommodam 

*'* lj*t* ' flkl A JC S2 à^Z a, mXmÊ m^mmBa ^SaaaSMr e^ÊaauSJ OT aaw arm* ^^Ênaw* ^aaaw ^ami **^ v^j^Vb*^^ **»»**_**,r ^^^_^^^ __,_______m-_ri—^**~—^^^^"**^******,*,,,,,,********1*****"""11111**""11"*w"1^^>** k^H

>*»"• ÍSlilll ^MmBM//'ESPECIALIDADE EM LErf GLYCOLINA ^^ S"f "^^ |

•»__r .aí'_L_ __ n . 11 » > «¦¦**¦¦—***

W% pUACOnÇALVES DIAS ¦ ¦ ¦ _T VI I

5.000 JjMrfifl *__Z^1__-: -1 _/*/
S--.000, wjtfç <_ | VjSuWí 1 Su

Cfooo &^^ jtSffi^C^»/

i?oti0' »/W^^S /S\
B$ooo l V. JnÉvJI 7*\ I Tfitt 11 l5_!ll

ir.'-*.. , AwrAW _r • 'M«k_
1 «SEl^*^^;

ESPECIALIDADE EM LE?
OUES E ARTIGOS PARA

PRESENTES
-..—„¦— .i m

Participa a V. Ex. que
jô chegou ó precioso ÓLEO
DE CÁMÍ.LIÀ pára o ca-
bollo, assim cnmo grande
e variado sortimento de
LEQUES e outros artigos
de sua especialidade.

Bronzes, moveis do bam-
bú, cortinas e trnnsparen-
tos.porcelanas.xarão.brin*
quedos e todos os produ-
ctos da' industria japo-
neza.

i de souza curai
Telephone C. 5511

RIO

FORMUI/A DE U R. DE
BRITTO

Approvado c premiada com meda-
lha de ouro nas exposições

de hygiene¦Excellente .preparado da antiga
Pliarmacia Rai).ail, empregado
eom suecesso nas empingens, co-
niiinhúes, flnieiras, darjhros, acne,
pannos, aspereza c irritação da
.utis, rugas, suores fétidos e to-
Ias as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, á
rua dos Andradas, 45; á rua i°
de Marco 10 c 31, c á rua Sete
de Setembro, Si e go. Fabrica:
Pliarmacia Santos Silvai, á rua
Dr.. Aristidcs Lobo 220. telepho-
oe, 1400 Villa.

FORMULA DE BRITO,
'Approvado pela Inspectoria de

Hygiene e premiado cotn medalha
de ouro na Exposição Nacional de
jooS Este' maravilhoso peitoral
cíira' radicalmente bronchites, ca-
t.urhos cluuiiicos, coqueluche, as-
linha, tosse, tisica pulmonar, dures
<lc peito, pneumonias, tosse nervo-
sas constipáções, rouquidão, suflo-
caçbq'3, doenças de garganta, la-
irynge, defluxo aslhnialico, etc.
Vidro, i.soo. — Depósitos: Dro.
garias Pacliccòj rua dos Andraqas
11. 45; Carvalho, á rua Primeiro
de Março, 10 e 31; á rua Sçtc dr
Setembro, 81 c 09. e á rua da As-
semblúa 11. 34. Fabrica: Pliariua-
cia Santos Silva, rua Dr. Aristl-

MOTOR A GAZOLINA
Vende-se «m de fabricante in-

glez, 4 H.P. Garante-se perfeito
íunccionainento. Quasi novo. In-
formações na Confeitaria S. Car-
los — Est. de Bangu';. <R 1593

VENOE-SE
Um botequim de primeira, or-

dem, no. centro dn cidade; infor-
nia-se d rua da Quitanda Si, com
o sr. Almeida, casa de calçado.

H77 J

des Lobo n.
Villa:

_-_, tclephone 1.400,

0 imposto da jogatina
Deiilie'cíção a ultima hora afim

«lc tornar conhecidos os Cofres
Anícricupos, J. F. S., sob o nu-
mero 1120;, durante esle mez
grande -abatimento, facilitando-.^ o
pagamento; Rua de S. Pedro, iSo.
próxima «o largo do Capim.' ;- 2379 b)

A NOTRE-DAME DE PARIS
GRANDES SALDOS EM TODAS AS SECÇÕES A TOEÇOS

SEM PRECEDEJÍTES

THEREZOPOLIS
Vendem-se tres casas, um sitio

e diversos terrenos, • Quitanda 73,
sob. Teleph. 3179, Norte. Paulo.

R 2273

COFRES-COMPRA-SE
De 2" mão, resposta para caixa

72 do "Jornal do Coiiimercio", com
o preço e .0 tamanho e marca.

(2390 S)

Quarto para descansar
Precisa-se de 11111 bem mobiliado,

centro, Cauetc 011 Botafogo. Carla?
nesta rcdácçãp/ Je/11'1. IR 22.S

üotei-Psnsão Centrai
PETROPOLIS

Fm frente á estação
^Estabelecimento de . primeira or- '

dem, conhecido pela sua excellente
cozinha, bom serviço e irreprehcn-
sivcl .asseio. Os .proprietários par-
tieipiaii ás cxmas. famílias e cava-
llieiros que ainda têm alguns bons
íipartàiiKàfjis e quartos á disposi-
ção. 

" '"'' R ~-i-

^^Mmmmi^^gmmkmímmmWmW-,

— 73 A.

SOGIO OU SÓCIA
Com um ou dois contos de réis

precisa-se, ficando o capital em I
"oder do sócio; garante-se lucro I
mensal de dois a quatro contos,
não precisando o sócio fazer cx-j
(«eriemeü pois se mostra quatro
annos atrazados, sendo com rc.
sultado certo. Cartas a II. P-.
caixa desia folha. 1381 J

Funcclonam com n máxima segurança e
em nada inferiores aos mais perfeitos

typoa è sysiemas conhecidos

GARANTIA ABSOLUTA
Fabricação esmerada da acredi-

tada fabrica

Fundição Indígena
_R.uet Camerino ISO

Kio do Janeiro —;— Toleplione Norte 38 T

MOVEIS
Compram-se e vendem-se mo-' veis ao i" Barateiro da Cidade

Nova: camas dc 12$ a 40$; guar-
da-louça, 25$ a 70$; gttarda-vcs-
tidos, 20$ a éo$ ; guarda-casaca,

i guarda-roupa, mesas elásticas,
I guarda-comida, mesas de cabecei-
I ra, camas de creança, lavatorios,
I cadeiras de balanço, mobílias, col-
I chões, 'abnofadas e muitos outros

artigos. 369 — Rua Visconde de
Sapacahy — 369. (J -oSl

Ouro, prata e platina 17, Senador Euzebio, 17
Vendem-se moveis o prestações; os
preços e condições ao alcance ue to-
dos. (A' 3.5*)

Bania - Clarrapatos - JBiçHeira - Brlaiiqueira - e demais

pragas do gado eviram-se com o

Compra-se em qualquer estado, Vendem-se duas novas, em per-
na casa que melhor paga, confor- feito estado, preço 50$; ver c tra-
me.a sua «iiialidadc; Rua Uru- .ar á rua S. Francisco Xlavier,
guayana L54.Í . - J "476 numero 4*S. (R =013

Boulevard Baltaer 251, partioJpa ás suas _re_ue-as e aniles que montoti seu atclíer tfe colle.es Sairtie.n-Gorges c cintos
contrairão um bom collete feito sob medida de |9« para oima, fato com elegância, ainda que os bustos se-
lalquer loja e nã. feito para a própria pessoa """f pois com IO» tem um lindo collete completo, feito iiob p».
as pessoas ainda mesino que não estejam habituadas a andar""rl d. collete.

Loterias fla Capital Fefleral
Companhia de lotarUs _!acionas.? do 3ra.il

ETíiracçflsspabUcaa sob a liscaiizaçáa fio governo
iederal ás 2 U2 c aos sabbadus

ás 3 bom á
Rua Visconde dejtaborahy N. 45

Amanhã Depois ds amanhã

16: o'oõ$ o o o 20:0 00 $00 0
Por 1S600, cm meios Pur 1S3-ÍOO, cm meios

Sabbado, ÍS do corrente

A's 3 horas da tarde-309 -51

SO:OOOSpOO
Por -l$OOi->, cm quintos

Sabbado, 25 úo cdr^enfe
\'m 3 linrnH da tarde-:tOO — 30

100:000 OOO
l-»or StfOOO, «ia» décimos

Grando-e extraordinária Loteria do Natal
S tbbiulo 33 do Dezembro ás 3 horas da tarde

NOVO PLANO :i47 — 1*1.000:000m000
Por 568000 em octOROsImo» a 70.» rs,

Esta im.ortaiito plano, aiém do prêmio maior, distribuo mula
1 dc 1«iO:UU0M, 1 de -i :OO0»*, 3 de l'»:<> 0$,

4 de _>.UOO$, 10 de atOOOa», lei do 1:00$
c 50 de 480tlOOO

Os pedidos do bilhetes do interior devem ser iie.íu.ii.
nliados de mais 700 rs. pnrn o porto do Correio e dirigidas
nos ngentes gerues NAZARÉ! II & O., RlTA 1)0 0UV1D01.
N 94, CAIXA Ni 817. leleg. IiOSVEL, c nn cnsn 1\ Ciül-
MAItAES, RUA OO ROSÁRIO 71, esqninn do beco dus Cnu-
cellus — Cnixa do Correio n. 1.273.

ESCADA PARA PINTOR

EMPRESTA-SE
dinheiro- sob liyporliecas. pro-

missorkis, avisos ou contas do ro-
verno, cauçüo ou juros de apo-
lices. penhor mercantil de merca-
dorias, alugueis de predios e to-
dos os neirocios coninterraes c ad-
vocacia. R. Alfândega, 42, sala 9
de 11 ás 12 e 3 ás 5 lnras (en-
trada pelo elevador). __•__.__

MAC DOUGALL
é venenosoO original dct*tcs Específicos — Usados I.a 6!» annos

O unioo <3fw.© nao
Fabricado.por Mac Dougall Bios, Lta. — Manclicstor— Estabtiiccidos cm 18-Í5

A' venda çm todo o paiz - Únicosintroduciores - Roberto Rochfort

Rua do Mercado 49 — Caixa 1911 — Rio de Janeiro

Galeria Artística Portugúeza
176, rua Sete dc Setembro, 176

RIODEjANEiaO

au jour
Compra-s. cm seguiida mão uma

niacliina para fazer "Pont nu
.iour" (estylo 72 W .12); trata-;
;'i rua Primeiro dc Março li. ii.6,
1" andar.  ^ --¦

PRATA E OURO
Vnlciiça & C. — Compra c paga

ínuito bens, Kua Sele dc Selçmlirii
oi; 1S1. -Má J

Resultado do sorteio dos clubs desta Galeria, dc
accordo com a èx.tracçjlò da liotoria Federal

cm 11 do corrente

O NUMERO PREMIADO

Quer ganhar dSnSielro!!
Diaeiii «Viio o jo_o do bicho, só

É vantajoso para o banqueiro,
lia razão." nara isso, pois t|tic a
maior parle jo..a em sonhos 1.
¦palpites! Se o senhor tem algum
(capiial c quizer aprender uniu
combinação segura e receber mais
do que os banqueiros .pagam; jo-
gando por esie methodo, c sem
ler iprejutzo, pode escrever para
a posta restante desta folha a J.
Campos, dizendo onde pode ser cn.
coutrado.

N, IS. — A explicação só pôde
ser dada pessoalmente; assim
como a gratificação que se rece-
bo será dada caso fique provado
que jogando por esie inelliodo
tirará resultado! K 23.1"""casa 

moíadã
'Aluga-se para faiuilia de trata-

mento a esplendida casa 11. 461 da
rua Voluntários da Pátria, Pode
hcr vista todos os dias das 10 ás
12 e das 15 ás 18 hora?. Con-
trato por (í mezes. li 2132

Doenças Ciü-tí garantida
de' <¦ r«i»idrt <io

garganta oszeíiva.
íiariZ (fclidbz do nariz)

UlViílOS processo inteira-
1)0G3 mente novo.
Dli. KURICO DE LKMOS

/iroícs;'or livre dessa especialidade
na Faculdade dc Medicina do Uio
vic .lai.eiro. Consultório, rui da
Asseiiibléa, C;,. sobr..do, das 12 ár.
5 dn tní-d-j S 1.40

Tiio dc .l.ineiro, 11 do novembro do 101(5- .
O (Iscai Jo Governo .. O proprietário

Frankiin George Haylor___ M. A. C. Ferreira
A Galeria Artística PorttiRUOz.i cóm-

muuica lios sócios de sons clubt^ qne iiiu-
(loiioá su» sede paru a rua Seic de;.Sç-
lembro n. i.70.

XA1I0VK ADSTRINGENTE do
QVIXA, CASCAMIíIIA o

S1MAKVIIA

Formuln (lc R. ilo Biito, fla
lMiarmnciii Rnspall, niiprovu-

..du pelu Insiioctoria de Hy-
gienc.
RiOíit:ido .pelos íinis abálisados

liícdicos contra üs offccçOcs do tu- i
tio _aslrõ.ntestinál, priitciimlinçtite .
ctintra m diar.liéas rebeldes nconipa.
nhudàs dc eólicas, dyseutéritta ,c me
sentcrilcs, dlarrliéas dá dcilliçãb c
das convalescenças das febres, 'gra-'
ves e das moléstias pulmonares, con-
seguindo sempre maravilhosas curas.
Modo de usar : veja-se no vidro.

PIÍÉÇO, 3$ooo. Deposito — Oro- .
garia Pacheco, rua dos Andradas .1;;
fabrica, phwiuacia Santos Silva, á
rua Dr. Aristidcs I.obo. 129, Tel.
1...100, villa. Kio de Janeiro.

HOTEL MIRAMAR
E BABYLONIA |

Leme, a 30 passos dos banltosi dc nur
KUA GUSTAVO SAMPAIO, Cl, I

Tclcplionc 0.-'. Sul . 1
Nesta praia ideal agitam-se as liiáis

límpidas c puras águas do Districtr.
Federal ! As du Salila Luzia ou Fle
niengo são coiulciiinavcis para Banhos
ao menor exame, pelo scu niinínic
iitoviniento próximo das galerias dr
esgotos do hospital da Misericórdia t
Ao rio das Caboclas'.1 (Documento oi
ficial de uma .-.nliiridade :ao.'.l)refeito
do Õistijctü). .'..!;.' • ~:\ *íj''-;

FLORES PARÃ^ÇHAPÉOS
O. maior soriinicnio, ao precu

.mais barato. .'lòrcs para chapéos.
Flores para vestidos'.. Flor dc. la-' ranjeira. Única fabrica de. ílòvcí

. para chapéos'.' A Flor dos Alpes
— Kua dos Owivçs 97, »"•

S 1D50

MOBILIâ E PilQ
BHUhner, vende familia que se

retira, para quarto (? pe.as), se-
cretátia tampo cornei', oulios mo-
veis. Rua Mundo.. Novo ii_j Eo-
mrÓL.o. ' 

' " í: 'U 17S3

PIANO RONISGH
Vende-se um, grande formato,

em caixa dc noyer-ciró, cepo e ar-
macão <le metal, peça magnífica.
Xa rua Senador Danlas, 45, ter-

f1640 J

Botequim e Bilhares
Vende-se um esplendido, cm

bom ponto, livre e desembaraçado,
funccionando quasi a quatro an-
nosi para informações, á rua de
S. Christovão n. .12... R 1S1C

13, SENADOR EUZEBIO, 131 GALLINHAS DE RAÇA
Onde vende moveis a presta-

ções e em boas condições por pre-
ços baratos; entrega na 1* presta-
ção setn fiador. Tclephone .1113
Norte." (S 1231

Dois casaes c ternos das nicllio.
res raças, a preços de oceasião,
vendem-se na Ascurra Hassc-Cõur.
53 ladeira do Ascurra, Agitas Fer-
rcas. ,'-..; . R 2261

Baüiasii
saasaammmmmmmmmmf^mammmmmmammmawai mm
HYPNOT5SMO !

Cuvso do IVolossor K..1)111, 11a rim Marli õ Burros
11. 87. Inscriii.ões todos os dias, dns 8 ás 11 e dns -1 ás
8 liovns.

Veta scu ím-tliodo do çnsliip,' coiii 8' lições n.ciuis, já
podeis iiiflliciiciur}.ò donilnardutins pessoas! (lt S2S5)

PENSÃO PROGRESSO
Cómpletanicnte reformada; ma-

gliificos aposentos e preços modi-
cos. Bondes para todas as dire-

cções. I.argo do Machado. 31.
Teleph. 43S5, cent. (lí 1997)

Praia do Flamengo 84
PENSÃO FAMILIAR VIEXXA

Alugam-se bons quartos com to-
do conforto, a fáinilias c cava-
llieiros. Teleph. 3804; Central.

.1.64

MOVEIS
. J

3F1A.BRIOjíaLKra.1'E!
Única casa fio'Brasil especializada na con.struc._o dc elevadores mon

"'¦ :',%-''í': " • teenrgas, [ilanos inclinados
S TYPOS OÍB MaCHIíMASS

Manobras a cabo, maiiivelas, botão de pressão e botão universal
_2*7 Flevadores eaaa. coxistroaLOÇüo

Sf2 ESle-v-anaores eiaa. fff4*Jtiiooioj_ta,i3raeaa.ti»t__
.. • ¦ nesta, praça, com «'tlcstados' de satisfações

¦ Conservação mensal -Tránsu. .raá.aò. 0^;/.-^elephone í.4õ4-Nort<

449-- RUA Dik Bi|UDE~149

Tapeçarias e oniauir.itaçõcs — Aininclorci.
cstoFadoros

SInliiliarios artísticos para todos ns gostos o preços
Cortinas, stores, rep.ostciros, sanefas, colchóaria, elo.

Capas para moliilias, 9 ps. 60.$ e 70$ü00
63-RUA DA CAR.IOCA-63

Alfredo IVunes «& O.

Ouro a 1$850 a gramnia
PI/ÀTINA a 8$000

orata, brilhantes e dentes de den-
•duras velhas a 500 ra. cada 11111,

Av. Central n. 103. Casa dc Cam-
hio. (XI ig.o

BORDADORES.
Prccisam-sc, nue saibam traiu-

l.ltár em machina Coriicly oú suas
congêneres, Pãga-sc bom ordeia-
do. Cartas á redacção a 1", ü.

(1715 J)

CHA WÊM
O mais poderoso cliniin.idor' do

ácido urico, anli-syphiiitico c nliti-
rhcumalico. Mora llrasil. Largo
do Rosário, 3. Tclcp. 2-108. .

(2364 S) a

»««?i<«^ls!g^i_»cS_-^r> ?-. 1
Professora de piano

I-cccion; a preços módicos, duas j
lições por semana cm sua casa ,
15S, em casa do alunino 2.,?ooo. ;

Informações á Casa Carlos Wehrs, j
rua da Carioca .7. /.cl -13iS. Ci|

CAS& SEGURA
Fabrica do malas c inoveis do

virne, TACETES; OLEADOS
para eltiiii o tlelmixo da moztt,

pttva formr salas, prato-
leiras, etc.

JOGOS E SPORTS
de todas as qunüMades.

r.cmette-sii a.fiuera-podtr o ca-
lalopo de 1915. _

Segnra,Campos «C.
Rua 7 üc Setembro vi. 84

RIO DE «lANlDinO .«>.

E_larca Registras!..

ItoiIos os grandes I-Iospitàes como sejam:

A Santa Casa, Sanatório Santa Ca-
tharim, do illustre Br. W. Seag',
Hospital Humberto I, a Benéfieeii-

cia Portngueaa
c outros, lia longpa annos só usam o

legitimo

Emplastro. P

Moveis, a prestações
For mie v. cx. "ão visita

Casa . ion, na rua do Cattete,
oue entrega os moveis na 1*
trada dc jo "I" c or. seus preços
são baratissimos. Cattete, 7. tcle-
phone 3700 Central. 1 •'' -"''

cn-

Quartos riioijilados
tiülia ilçÀluga-sb cm casa dc fani|

casal iem li-
tratamento;tratamento, para uni

lhos. ou a cavalheiro d' ,
con. ou sem pensão. .Tclcplionc
Rua Francisco Muratori "•.J0;.,

lüodisfa ICâS^ PHOEN
\s*. ..t "•"** ————' "*¦

___M«ni_____<

liara curas JalVilHVéis rtaa mplestius d«:
llhoumtttisnío, Tossos, A.llunii, íU'0'iichitei

Luihbago, Auglita; J^òio^Jins Costas, etc.

3_.__.j.M'i ufií3 IM.ari.isiçla» c progai-ias o
iug-itimo oiiiplástrõ com o pássaro

«ii-avatlo no próprio panno tio emplastro

American Cteíieãj uVAe°'
KciivésenVante no'Uio de Janeiro JÜLIO I>'..LMEIDA

í^^^s^ss^É^emàsmi^^síSs^s^i

LSNHO LINHO LINHO

VEÍíl)Ã A PRESTAÇÕES
Leopolã Strass

109, AVEKIDA RIO B^AMOO-Sfaiaa
r_!___lflMlL>lNlü : NuRTR J314

EL
'Compra.se de oceasião dois ou

tres chassis üe bom fabricante ou
autos completo.. Trata-se á rua
Gonçalves Dias, 73, 1" andar.

(.1 1917

GONHQRREA
I!vitajsc de Upanhar esse tcrrl-

vel micróbio, usando o especifico
Rodrigues. Inf. por carta com coo
réis, á rua S, Francisco Xavier
li.. 903. Ii 18.11

Segunda \m ETJ TJSO

_£_*_9 H _» _*% a I
Hi.§ mas&_ 1 r3

Quar.

1y

1'azciii-sc vestidos chies 1
timos figurinos;, preços inoiucos;
tamljcm iuz---e « jour dourado. Mme.
r.iisarclli. Teleph. .1.1, Central. As-
.einbtca 11;, 2" niulnr, entre Avenida
c largo da Carioca. S -,".!>'

O (istabélecimanto que teni
c aí'uniii'30S ti vaia o

Vende-se uma mobilia a uni par-
ticular, ou troca-se por uma bicy-
clcta; na praça Sete 11. 33-
drade. Deposito dc pão.

LAMIHAS GILLETTE
Legitimas lamiiias

caixinhas dé niokcl,
rua da Carioca 11.
Acosta.

Gillette,
duzia -1?;
_., Irmão»

Cadeiras para cinemas
Dc accordo com todas as regras j

|uc estabelece o Decreto recente,
nente assignado pelo çxiiío; sr.
ir. prefeito. Artigo solido, clc
jante c mais barato que o na-
cional, __
S. 11. STAKRORD MFG.

CHICAGO. U. S. A..
Representante uo Brasil

li. MOURA¦R-.i 
do Rosário n. 170 — Caixa

Posta! n. 1685. S 271,1

I 8HS plioiiè'8 V=-(T¦' H o os mn is
IliwfflH coiiheciilOscmíofliiapaiteap clcUi;li;i ,„,,„ Sete „. 33. A...
raipiHllllill ílHlildO. drade, Pei>q5.ito.;dc, pão, : u6o 
fcmllPliPi. 'r, , • -n An\i('V\H\]À^ \'BIEW<WééiÍ!*^^

Illil CT'','0S,'!!1''. ,^,. ,r,,,fGUAN!)E 1\U51IÍCA DE LUVAS |IWlllIip Grande c variiiilo íeP"*»»1 "| * " 
| x maioH dã < apitai.; : |

PiSil Dltí€0S 
ViCTím °-^ 

íi PrcnVmiia im Exposição Nacional de 1908 com o |j
iWiíPl JnÜoB&hm & CM gim^de pkemio . |;

co., n T^wn ' 
~~ "

nKsaiiàdp

sob
Ro-
me-
dos

r!

Excellente emprego de
capital

VcnJem-se, juntos on separados
lü prédios á rua Castro Alves,
rüincroa iu a z-: e numeração
mana de I a XIII; a pouco.-
tro; dã estação do Meycr c

fcoiidcs das linhas Engenho tlç
IDcntro, Cascadura c outras, quasi
ii .poria.

São iodos novos c bem construi-
dos. constituindo uma avenida dc
pequenas casas, c dão boa renda.
O motivo da venda é o proprieta-
rio achar-se enfermo c querer li-
licftar-se da divida Iiypotliecaria
mie onera os ditos predios. O cre-
dor hvpotliccario facilita ao com-
Sirador o pagamento do preço, ou
parte deste; por prestações, me-
ri!.v, c a mesma garantia hypothe-
caria; Podem ser vistos a cpialqtter
liora, havendo pessoa encarregada
dc inostral-os, que é encontrada
iw fundo da casa n, íS (sr. Ma-
IcSãao). . , ,

Trata-sc á rua Sachct o. souia-
i'_o, com o sr. Antônio d.i Cosia

Nova do Ouvidor). 5 271:

15 cm 1
moplio

.^?3 *•_;____ s.sisXsHs4 jt\.

rriilí-fl» oíilrliiiTriino i-onccriõs cinGrii-l
loiiliuiics e Máçlíintis do escrever ,

:lle .le

raSncenlrotíac»! CASA MOBILADA íi
Wp^ %t$. TM\ ?o"Ssif SIS 1 _
ncr.l Can.ara,con.f2,salas,.3fltu . ¦¦•-;; ,._;1„ „uçrU,., ala ! H

Fabricação 1 ;i mais perielc.i
dc pcllièii, sueilc pelle dc cão, ele.,
res cm pcllicjs c sucilcs.

Depositários íbis oíainaaas luvas
r.S m-.vci CONDE'. ,

Ultimas- novidades em . luvas de .se.1 a-ç.In
r-c;.c5e> pnrst o verão proxuno, CiUlle.l.UMis,.
lciittòs cstylói bolsas ile .-eda e couro as inai
'.., fio c algodão, variedade inliuUa cm e<...e;
etidorés. .. , ,Tem sempre grande stock ue luvas (.c

Si?, atacaili-tas, com descontos

. em leques a ultima
grande novidade cm

A. GOME<« fs C. .
TKAVKSSA S. FRANCTHCO 1)10 PAUL.V n. iíS

ios, cozinha com fogão a ga. Iia

nheiro com aquecedor a ?;/. ;o
nrin para família de Jraiamcmo.
Alnglící ^P?ooo, Próprio lambem

pari grande escriptorio. : tJüjOJ

visi!n5, dc musica,
Trath-se na" o haja

REGISTRAI
Vcnde-sc uma, con

pela mclf.de do custo,
Santa Cruz 225".

MOVEIS

<'.e espera, d
dc jantar, copa,
mesma. Prefcrc-sc que ^;;
creanças. . ¦¦"-"

PU r MALAS•aal*ft«"tó
' ]< -'ii ÍÍ!La ,.-:i_í____-_íl:—:

BJVíHAIIoMbíüO i

g
!J___£__i_^S3SS___ií

e por isso
sou o homem invejado

gordo e forte

'COLA-SOEL
E' o tônico mais poderoso quo

so conheço, para combater, ano-

mias, fraquezas, nourasthcnias, lim-

phalismo, di.ndo um augmento do

poso em 15 dias do um kilo.

Uti! nas moléstias de estômago

e a todas as senhoras quo ams»

mentam.

A venda cm todas as

PHARMACIAS E DROGARIAS

união Commercial dos Varejistas
Companhia de Seguros Terrestres e Marítimos

FUNDADA EM 1887 — Sédc: RUA PRIMEIRO DE MARÇO N. 37
KIO DE JANEIRO ._ HRASI1.

Capital emittido ..,?,,.. i.ooo;poti$poo" realizado  . , . ".ioiuooÇooo
Fundo dc reserva i5G;ooo$odíi" ;"de Lucros Suspensos. . * . . . . . ^saioootooo
Deposito no Thesouro federal  roo ioooípoo

Opera' em SEGUROS TERRESTRES dc predios, cslnbclocim. nlo«,
fabricos*,; officinas, moveis de residência particular, mercadorias cm iráh*
sito pelas estrada de ferro c outros risco., terrestres.

Acceita SJ_C;_líOS MARÍTIMOS sobre vapores, navios á ve'.i s
outras embarcações e bem assim mercadorias embarcadas, fretes de navio
ele.

Acceita procuração para administrar bciis dc qualquer najnreza, inclü*
tive cobranças de juros dc apólices c outros títulos _k renda; mediante
módica commissão.

Dircetoria: Visconde dc S, João da Madeira — J. L. Gomes B,- A-v
sitmpçao — Agostinho Teixeira de Novaes,

Kiidcfeço Tclegv: "VAUKGIST AS". - Caixa do Correio ii, i.'03S —
Tclcplionc: Norte íí6j — Código "R ibtiro".

GRANDES ARMAZÉNS
Nostcs estabclccinicntos encon-

tra-se ú venda a "Uàiliolina" (O
Ivsinnice «Ias lEngoinniatlèiras).

1'roípcctos, Caixa Postal, 7,1 —
Uio. (2079 J

REPRESENTAÇÕES
para Pelotas (Kio Grande do Snll.
Um conhecido coinillcrciaiitc. Of-
fertas n Adolfo Scinvali, 1'clotas
(Rio Crandc do Sul) Rua f',oiu;al-
ves Chaves 53. (J 1654)

DR.EURICO DE LEMOS
Professor liv. <la Fíàculdade do Alèdiciuà —

I.MI>.: garganta, nariz, ouvidos c lionca

OS-üüTA J Cnra garantida e rápida pr
(Fctidez nasal) prOCeSGO MOVO

Cons. RUA DA ASSEMBLÉA N. 63 sobrado
Das 1 lí ás O da tarde

PRAIA RE ICARAHY PHABMACIA
A MAIS 1JBM .SITUADA OASA: Vch.c,sc
é a casa 3^5. Atu_aiu-se noiM.no listado
quartos com pensão.
n. 1001.

'JVlejiiioiie 
j .Monteiro
! dro. 127.

Araújo Freitas k G,
AGENTES GERAES •

IVIO DB JAõSTJL_IIlO

a 'jon pliarmaciü.
Ríò', IníorÍtiai,'óes{

iràcs St C, S. Pe.
(1.508 .1

CASA FUNDADA EM 1878
Únicos dcpositar-low do cimento inglez"wiurrjr. e __tií<«'rHici_s*',

tinta lOíTit-nica OLSIISA, WAKNOIi
TKIPLI; para inalar o cárrripátò do gado

TELEPHONE 274

Precisa-se de 'tiiii

pratica para casa i!<
inilia. Tratar cem cl
run Silva Manoel, Cl

SALÃO DE BARBEIRO a
Veiiiie-se um livriji^e dcsçrabáj

racàdo; cor.- longo c.il.rr.to, bern
iiiontado c i.fr.vucztido, '. rua do
Canele, ISo. (j ^ns^

/.OENCIA C0ÇMC1

APOSENTOS !
iliobilados coni nu sem pensão, c:n
cisa <!e famiüa; na run Sete de

;bro n. 113 U" andarX
-S 147.1

Convém a iodos
lae.r que o lnüi
unico rçiiicdiò

JCStlVO
ippròvauq

.eten
Directoria dc Saude Publica, ;i
cura ..5 moléstias do estômago
intestinos;

COPEIRO
coni alguma
pequena fá-

. Tiiercziiiha
f Ií. 2061

vji>nf.g.i

Leonel «ii- Ci»>-vi\llio & ( UHHilUfillfilflíM
-Wi-i CT, CÜOS _A_I3.CarSL<3.^S 139 . pára açoiigues, cervejarias,

,, 1 ¦, f,''is do imitar e dc visitas em vimos1 i«uCrias fruetas, residências- ele,

. i.ií™3^S4é:*!S£ulW Tt&, Fabricante = x,. Huíaer.
botequins,
ele.

armaze

petese capais a preços excepcionae
Rua Vasco da Gama 166 {

VENDE-SE
Um predio áe dois pavimentos,

no Lcue, com seis quarlos, duas
saias c srande quintal. Trata-.e á
rua Bitarque ¦;<>¦ li :SrS

Rua úo __@sa_'_o 55, íiS

iSSililei7
Vcnde-sc um, cm bom ponto,

por preço rr.zoiivcl; informáçucs í
avenida Passos o.i, ourivesariã.

i.6.15 J

ESTA' COP.ST.PADO? RESFRÍ0U-3E? «ij
r«p «1 »*% tosse muiTo ?

nujzawsn*.

O «mis poderoso medicaihento; dmpregnilp.¦ jji
uns Bronchites, T >sses rebiidcs. Coqnoluche, $
Astlunn, liebioptyses, Fraiiucza pulmonar, e o "

Ulixir de Mâstruço
Vènflc-sc cm todas as pliarmacias c clrosarias

^*ü__L>ir;,I^EDO DE LEMOS
PUàriunoin S". <T. Daptista - B. General Polydorp, 2

Dcpo=Uarios-RodòlpÍioHcs5t?iC. r. 7 dc SelembroTl.1 (Casa Vlurbel)

'it ü medicamento mais elP.crtz ilri liomcr-opatliia i1:
\t] contra us moléstias do tippnfoüio respiratoilo %

jmucco o i vi mio ms. _è k>o •£
VEXüE-SEÉM TODAS AS I'HAI1MACIAS \\í

Depósitos principaes: DUOOARIA PACIIKCO, '/.
íft 

11. 
dos nndrnflas -53 a 47 íp

:''.,p-Iiotv.torio Homocopatliico AL.JI.itTO LOi.KS.SG. g|
í|- UUA' ENGENHO I>K DENTllO 50- Itlü J 589 jfi

BON! LEiTO
r.ellos mobiliário; de estylo uio-

àernissimo e quasi novos, crystaçs,
nictaes t moveis para escriptorio,
são vendidos amanhã, á i 'hora da
tarde, pelo leiloeiro A. de Pmlip,
á rua Se'.'1 de Setembro a. 71.

J S*7.

Pliotogiapiiia Passos
Rm seu bulí. c. bem mon'.,.14"ateüer" executam-se, reprodu»

c.;õc:, ampliações, retratos de me-
dallia c artísticos retratos de to-.
dos os tamanlios, por preços modi-
cos, á avenidj Passos, 55, sob.

- ..'W

m

M- •*•
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CORREIO ©A MANHA — fienfof*. 12 tfe tovembro de 1916
'¦%V: '¦'' *

"'¦¦'¦ 
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«• ODEON Companhia Cli8sa.ogripli.ci
Brasileira

3
UVUTIMO DIA!

films de grande attraeçâo
2 artistas de grande fama e belleza

A Mocidade do Coração $
Interprete principal: Mlle. FABIKNNE FABRÉGES, a elegante

e formosa artista parisiense

A CRUZ DE BRILHANTES
Protagonista: Mlle. MAGDA.LENA CELIAT;, a mimosa estrella do palco

parisiense que acompanhou Grittry em sua ultima tournée ao Brasil
Complemento do programma :

GAUMONT - ACTUALIDADES
|Ppr HOJE — Grande matinée infantil

Films escolhidos para as creanças
»« KM

íísSfflGroI' .«S _____L.'fc/=":_ysí---__-B__Era_íi«fc'™^v__H__i _____¦. "A müHH>*?'^*rr A v_gÇ____P ¦_____^-y\*^\/*_dRM
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"¦*/__2___| _____B__tT_________[ ^___l^t * B J y"6r_*SjT_3
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Amanhã
üma Brande reprise
üm film querido

Um artista de ceie-
bridade universal

MACISTE
SEGUNDAi

TERÇA-'*'
QUARTA-FEIRA

0 grande gigante que appnrcceu pela primeira vez na CAB1RIA o quo
depois a todos onthusiasmou, pela sua força hercúlea, no film quo hoje vae em
reprise
Grande drama de amor e da aventuras EMP^?GAS
?» a» «.» «.» a» »» •» «M» ?» » *>» 4» «» «t» ?» ?» ?» 4» ?» ->» 4» «*¦» ]

Quinta-feira, 16 — Um outro film extraordinário
S. A. O PRÍNCIPE HENRIQUE

cm que tomam parto — AltlAS, o "príncipe dos acrobatas".
BUFFALO, o homem mais forte do mundo, mais forte que MACISTE

c a mais surrrehendente noticia da guerra:
Brevemente: "

JL olfensiva franceza
(3 PARTESI)

no Somme

Mm

m&UVL WÍITE
Mlle. NAPIERK8SWKA

__P_A-*Tl_H"afe ó unico cinema que consegue•¦ ^* * •^•"¦introduzir na Avenida os films
do aventuras apresenta fi sim escolhida platéa

AS AVENTURAS DE ELAINE
interpretado pela heroina dos fumo.os Mysteriosdo Nova York.. A audaciosa mulher causou aMILHARES dc pessoas que assistiram
ao primeiro episódio o máximo de interesse, oexcesso de sen saçSo.iiiiiiimiiiiiiiiiiiii nmnn
HOJE - Só na Matinês - HOJEAttehdondo a empenhou o sultcltacSes d Hlm da Fox,que causou o mais estrondoso suco.sso !
LOUCURAS DA MOCIDADE

ou AS PROEZAS DE UM URSO
Alerta amlgulnhoa do Pathé !

 
' 

_A po»toap«*lzadan-miirmiMiiiniTiu..... ---,
HOJE- ULTIMO DIA

n.cen...
_£__.

.-04/-*

Pata

Pelo Foga
4 aetoa

A descida a pulso pela eorda da ancora—O Incêndio de um pa vil bio - Um auto-
movei atlrando-ae contra a casa em
ohummas. Aa maia aensaetonaea proezaa
pela mala ENCANTADORA ELAINE.

NO MESMO PROGRAMMA
A comedia sentimental

REFLEXO DO PASSADO
em que desempenha o papel do dupla protagonista a

sempre _ra.il o tão querida Mlle. Napio.koswl.a

Imãnhã- AMBÍÇÍOT
Fox apresenta e recommendaa visão deste dra-
ma da vida moderna — 5 actos

fronião Nictheroy
DOMINGO

dàOm melo dia às 8
noite

Sport da pelota com
entradas premiadas

í CINE PALAIS j
fm#»9ACT0S HOJE 9 ACTOS ]

ULTIMO DIA DESTE PROGRAMMA
O MELHOR E MAIORPROGRAMMAiíDA SEMANA

Quanto DO-õ o coração
para o concurso • *

Turma completa
5

Quarta-feira 15
Idêntica funeção

Bcnifo Ponto ÍUreii n _»_
TOURADA

Neves-Nictherojr
HOJE

12 de novembro
A'9 4 horas ila tarde

SERÃO LIDADOS

6-Bravisslmos touros-6
Propriedade da .nipr.s. e adquiridos

nos grandes pasto, dos Srs.
.DURISCIH- <S- C».

Estr.a do conhecido bandarilheiro"SALERITO"
A banda <lc musica do COHPO DE

110MIIE1R0S,. amenisará a"festa, tocando varias peças do seu
vasto repertório

Domingo próximo — Grande novi-
dade — Eatréa do afamado bandari-
lheiro e Saltador de touros — "MA-
-TURRANA". .• PREÇOS: — Camarotes, -5$; con-
tra barreira 'de sombra. 4$i sombra,
3$!' Contra, barreira Ue sol, 2$; «oi,
i$5oo; geral por terra, iÇuoo.

Bilhetes ú venda no Kio de Jaitci*ri>,'desde fabba.lõ, na Taboca.!*, d.j
Café dos Embaixíijorcs. ri_i doTI.cn-
tro, canto da rua .Sele de Setembro,
c nas bilhetcria;i. tia . praça, das 12
horas de domingo em deante.

Edição da grande fa»
brlca Eclair—4 actos. _
A alma feminina to*
cando as raias-da su-
bremimana grandeza!—Um Uin. que nppeila
para todos os amigos
do Bem 1 — Um entre-
cho que só nao tara
chorar quem nao tiver
coração :i_.
KÉ mm

mim typo do eriterne-
cedora grandeza que
promette ao maf.nani-
mo cm ação das senho-
ras Cariocas as mais
poderosas vibrações

de piedada «• alegrias

.õiaiiFi

¦________! _Ps>^^ '^S _____H

_^f **-^^*m_H _H_|

CINE PALAIS
_A.a«i:_A.Kri=i_A_

JACK
Um illa. largam.nte .oinuii-

ciado por nos* anclosamento
esperado pelo publico e viva-
mente invejado por um nos-so concorrente.

_i_l ItP^I^ÜI Km

¦____! ____>'_______rf^' ;,';"'.:____________l ___! I

vi Bi j_____L '^.B ______v

Extra programnia
Helena Makowska

em

Amor de
Messalina

S actos —Edição -Um
film. que nílo poudesor visto por todas as
senhoras do Rio de
Janeiro, embora, nos
passados 4 dias esti-
vessem constantèmen-
te apinhndos os nos-
sos sulués. -

____^l^________l _E'?tíi^'1'
A K^M ___ff..- f"'?:

_SP I

HOJE—Matinée Infantil
2 Films aa Série Cômica Polidor — Fitas minei exhibidas

e cujas priruicias reservamos aos amlguinhus do
C1NK I=>AL.a18 - HOJE - Domingo

•x*__ti_XT*a..xixtT»i<iixM"T_j*xi^
CASINO THEATRO

MÃTüTéE A'S 3H0RAS
PROGRAMMA

UORS L1GXE
V PARTE

MYSTERIOS DO
TRANSF0RM1SM0

Com scenarios Iransparentos
S« PAUTE

5 CENTÍMETROS DE
OPERA CÔMICA
Transformação a vista

3- PARTE
GRAND THEATRE

DE VARIETÉS
Com absolutas novidades

HOJE DOMINGO 12
Continuando retnr»
dada a chegada do

vapor Demerata

Fátima Mil
nmmimmilim
11» ainda liojo, domingo,

12, 3. deslumbrantes
e-peoiaeulos

Que a 15 in prosa garante
serem

irrovogavelnienlo os
u.timos

Irrevogável adeus ao
Rio de Janeiro

«jmHllllHHHHIlHTt'1 IMillllIlHllllHliHtllllllllHmTf

S01REE A"S 8 E 9 3[4
Dons p ogrnt.ii.ti.g «líll'o

rentes. «ias duas
sessões

O collos_i.il exito
NOVO F1GARO

Parodia ao
«Barbeiro do Sevilha»
PARI8-C0NCERT

3r-aESSSAO
Mysterio do Transformismo
Com scenarios i.ansp.íre tes

5 centímetros de opera
cômica e PARIS CONCERT
N. B. — A Emprosa garanto

que Falima Miris se despede
hoje definitivamente e irrevo
gavelmenic.

Um cmmpai.ze geniul, quemostra como t>e pôde ser elo-
quente, representando mesmo
sem o dom da palavra. Film
ine.dito- Cmco actos — Cino.
Roma,

JACK.
O macaco qun como 1

J.v< K,
o macaco que bebo 1

... JAtK.O macaco que ri 1
JACK,

o macaco qinvchorai
J A< K,

o macaco qut> fumai
J\CK,

o macaco que rouba l
J V* K.

o macaco que luta!
J\<K,

o macaco que escrevo !
JA< K,

o macaco quo applaude 1
JA< K,

o macaco quo castiga!
JAtK,

o macaco que i?uerrcia!
JAtK,

O macaco qüt? dansa !
JAt.K.

o macaco que triiimpha 1
AMANlÍÃ, no

OIHE PALAIS
_agaa>§«§««agaa«§aMi«gaaaaaaaaaaaaaaaa>oa>aa<>><*><,<t>>t<">*<*****a* ^rww^^www tt-w ? t-w -w ? -wwwww-wwwwwww
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Mnii Ciiataiit. 1IÍM..L" Pernambuco

Porto Alegre

Kio de Janeiro
e

São Paulo
Escriptorio central - RUA 13 DE MAIO, 25

End. Tel. " U3VF1.L-1VIAJV" Q Caixa Postal 1204 Q Teiephone 2647 Central

A.M^IOR IMPORTADORA DE FILMS NO BRAZlL,
;': ,f- DUAS LINHAS^Dl¥ER^f%I^lA|. :Í||

QUATRO PROGRAMMAS ÍNEDITiJS POR SEMANA,
Segunda-feira, 20 de Novembro de 1916— Segunda-feira, 20 de Novembro de 1916

Finalmente nesta data apparecerá á platéia que tanto admira a audácia do seu tempe-
ramento, e a força dos seus músculos de aço, o grande artista e athleta " EDDIE POLO ", sempre
lembrado pelo nome de " ROLLEA.UX ", o qual encarna o principal papel no drama em Series
que a «UNIVERSAL' acaba de editar intitulado a

LIBERDADE
44 Partes

FATAL
.Tack Holt

20 Series

A HERANÇA
Marie Walcamp Eddie Polo

rv_^_Vf«c_í_L, *»_i-' * ^____l ________I _||_^_P_ffl_a •'?"¦¦' ^H _H

_^__^__^_B__^__9^***^:í-i .*¦_;_¦>l^,**V__f'.-''''._l_____r'^--t ¦:'':'-
m\\\ Wj?~- *''tS______j_^HÍf^^"tr'..
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Snppressiío
da

Espera PATHE Amplo
Arejado

Confortável

Porque. © Pathé é o Cinema das enchentes?
Porque o Pathé exhibe os melhores fllms!

• • Amanhã • •

Ambição
Protagonista dos 5 actos arrebatadores s

Querois sacrificai
vossa esposa para
galgar na politica
poNlçSo mais ele-
vatla ?
Esta tontação indei
criptivel quo causn

tantas victimas,
dando a propriu

honra o a dignidade
da familia para cho

gar aos seus fins-
6 amlysada

- graphicamcntCi
nesto possante o

realista drama da
vida moderna da

FOX FILM

#f-'.'.". 
' 

VÉl .______!_¦' \\

'¦w^ífv'^ 'í'¦' -'ío__r_F s,
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mUai exemplo moralizridor.
Uma cliajia social A mostra!—

O film acima forma já um espeotaculo In-
telleotual e todavia juntamos mais o

PATEI JORNAL
oprimeiro jornal cineniatogfapliico do mundo
Noticias de Paris-Estados Unidos-Grecia, etc.

O momento político internacional - Sports
Actualidades-Artes

^:a_e:ssiK.í_BK5-»K_<-^:is^:55^^

Quinta-feira
O grande trágico francez Hcnry

Krauss, o celebre creador de Jean Vai.
Jean nos "MISERAVES", em Papá Hu-
Un (4 actos modernos).

LCINEMA IDEAL i
ULTIMO _DJC5rDESTB"
|_fiJEaI"nr"vill,oso ° a,tis II!) ITT !•™w,*lfc tlço proi_ramma -IIWJ.l!
Duas concepções de arte. Dois longos fllmsde estrondoso suecesso reunidos nnm

só espectaculo!...
Apresentação da extraordinária o inédita composiçãodramática, do grande oITcito o ciiscen.içao ú• denominada * .-" _

A cegueira do ciúme | j'',.;,"; ' (HILHJA A CIGANA) .•.-'¦|í
n Viacto_ de violentíssima emoçãoOs defeitos do meio, a recusa do bpm estar, ávida na floresta e o capricho dos potentados sprvemde assumplo ao presente vigoroso drama que terminacom a exclamação da mulher scmi-splvairem c indi- *gena : Morro pelo teu amor... c iu pela trai- '

Çao !... emquanto as chammas implacáveis devo-*ram assustadoramente o caselirc...Osmundiacsfabrioan.es Patht. Prércs apresen-tamo impressionante romance dramático policial,
AS DUAS FIDALGAS

cm 5 surprehpndcii.es partesquo desnudam um drama doméstico da maior verda-de calcado sòbrc a vida real e quo contem os mais for-to lances de alegria, angustia, amor c mortoComo extra na matinês :O mognifici film om 2 part-sOS INIMIGOS DE TAGARELL
, Amanltã — O monumental o mysterloso drama do aven-tiíráfl — O Rgcrnvn «le S.itsii,,. parles.

Quinta-feira — A heroina do saudoso romaric. — OSMYSTERIOS DE NlíNV V0IIK : Miss Ulalno, Toappareccrú nonovo e portentoso romance policial
ASAVEMUitAS DE ELAINR

1" .splsodio. sob a denominação PARA A VERTIGEM
PARA O V KIO ! i — aotos. E mais a uUra-mi.ruvilho.a
acç.lo dramática da mundial fabrica americana F,.\ Film —
LI TA DE AMORES, 5 aems Sogunda-feira t'0 do corrente,terá inicio o m.is prAdj^nso o sensacional romano policiaiai. liojo editado seu titulo 6 MUIiUEH AUDACIOSA —
1C sciies, ilU omocionontes capítulos

R 17.17
MdO

**mammÊmmÊ*a9mm*mwmÊmBtMmÊÈ9È^^

Cinema avenida

HOJE

A amazona destemida O athleta doa músculos de aço O mimai* valoroso CIIMELVI/KIRIS
Mais uma semana e a aneledade publica será satisfeita, e a vasta clientela do CINEMA ÍRIS correra

aos seus salões para apreciar o applaudir o intemerato nrlista.que poe a prova dè fogo n sua coragem ?saudita,
num drama cheio de lunces emotivos o cujo enredo prende a attenção,emmocioiia, tascina e empolga;; í^nantos
tiverem a ventura de assistil-o. __ ,, . .-., ^lâi

Aliás não seria preciso rèconimiiiidiír o novo Olm, em qne Rollenux e protagonista, porque o pnb!iç.o.>S... vim-
sagrou os trabalhos em serie da UNIVERSAL, do seguinte modo:

FILMS EM SERIE. SO' DA UNIVERSAL I
E os films em serie da UNIVERSAL são exhibidos em primeiro logar sono i-MÍJU. iRIS 1 1

Empresa J. Cruz Júnior
ULTIMO

Rua da Carioca, .9 o 51
DIA

ATTT<C.O Sondo inmimeros os pedidos quo temos de toda parto para a locação deste .Um*regamos nos
AVJLJ9W • freguezes dcsl.i ( apilnl que pretenderem exhibil-o dirigirem-se desde já ;nw os/rrip'.-»«.-io d«?sta
Agencia, afim de tomarem os seus logares em linha, pois estes pedidos mais tarde dllttcünteiit". pod*riam ser W |
attendldos. ' **-. K ¦

Um prodigioso programam com __ íilms que U
são 4 trabalhos admiráveis -A

Os Submersiveis Brasileiros |U.m film que todos devem ver -Trabalho nacional 1
complclo, nítido. sp

A SOGRA DE BlLLlt. RITCHE |Uma estupenda comediu cm 3 partes do afa- ú
mado artista %

__a_ _t___t«llier dos sonhos I
Grande drama de aventuras mysteriosas, cm i partee, |da fabrica italiana Aquila. &

Como extra na matinòe ^
De péS 6 lPtlOS i;ma interessante comedia |

3 Grandes trabalhos: — O' CRIME DO

\mmfmMW^^^mMlam^mMt^0mMt1mMt1m^

Amanha, , , _,
LAGO. em l parlos. «O >egredo do Pântano >, om 5 partes, e^
a bella comedia em . partes:— «Gige{e o os seus anjos da
guarda. Brevemente! LIBERDADE I - em 20 series. .728

«»-B!l--I_«^

Hoje — Maravilhosa muliaúe infantil dc-
diciidaá petizuda

que nos honra com a sua prefercnciti
Grandioso prograrama novo. com filmsde grande valor artístico

A mulher nidis bella, mais plástica o formosaem scena do Amor, do Ódio e Vingança. AdeloBlond, a fascinante jovem dos cnbcllos do fogo, soapresenta no Avenida no sou monumental trabalho— rico o luxuoso
ESCRAVO DE LUCÜFE*?

Vibrante drama da vida real— da D Luxo fiím—cheio de ave nl uras o peripécias quocievam es-te film a um dos mais importantes destes ulLimostempos.
Além deste programma daremos como EX-TRA o primeiro numero do Semanário Ani-inado Internacional o
JORNAL D'LUXO

com as mais recentes c importantes nov idadesc reportagem mundial.

SEG UNDÀTfEIRA
13 DO CORRENTE-13 DO CORRENTE

o mais sciisaciònln, o mais surpiclieinlente, o mais
dosluniliranto. o mais attrahcnlo ltoii.uncp Policial
«lcsempcnliado pela mais arrojada, audaciosa «; cora-
josa inulhri1 qne se conhece no mundo ciiiciuatogia-
phico no film «lc 15 séries.

A MULHER
AUDACIOSA

A 13 do corrente, a 13 dc Novembro a obra mais
trabalhosa, mais custosa em sírios ijuo se .apresentou
nté esta data.
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