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EXPEDIENTE
Sa edificio novo do "Correto da

Uliuilin", no largo d» Carioca
n 13, estão jú. funccionnndo to-
il|,s ns suiis secções, «xcepto as
i.iiicinas, qo» em nrevo estarão
iiiiiiliem ali Installadus.

Slo os seguintes os íiiimcros dos
nossos ap|míóll-ôs tclc-iho-ilcos:

Iteilm.üo. . . 5698-Central
(lereiicin. . . «443» „
Kscríptorlo.. . 5701-•
Ofílcimis* . . ST- Norte

r, sônico desta follm percorro
o. l.stnu.is do 8. 1-uulo o Port-na
„ ..osso ropvcsontimto retiro Ha-
.... ... .1,, uiiva para o qual solíci-

t-ninad» benevolência
IIIIIHIS II COSI.

,1,. nossos assignnntcg e anil, os*

.fflaliyaFH
americana

Discutiu-se recentemente, entre nus,

posilp da sviccessã- <lò governo

dc aipins listados, o direito do pre-

sidente dá Republica intervir nos

]•'-lado*, .«ii nicllíor, nas «respectivas

cieicões, invocando a necessidade ou

o tíever de acatitclar interesses fe-

deraes que elle considerava ameaça-

dn- com o exito possível de certas

candidaturas. O presidente da Repu-

blica julgou-sc uo direito não so de

cniittir a sua opinião «sòbrc can-

ditlatos, sobre a idottiedade pes-
soai dos mesmos, como tambem

da 'empregar os meios officiaes á sua

disposição para combaull-os, porque
se tratava ile Estados endividados
dio estrangeiro, por cujo debito terá

que responder a União, caso faltem

aos seus comipfomissos, o que a obri-

ga «ti «interessar-se cela sua boa

gestão financeira. Não faltaram es-

timiila-orcs ao propósito Uo presi-
-lente, nem foram poucos os que lhe

bateram palmas. Aqui, não con-
testámos ao presidente o direito de
inaniícslar-sc sobre taes candidatu-
ras, c ali- de irccusar.hes, e aos go-
ventos que as sustentavam, o seu

apoio ou os 'favores do governo fe-
•Itral. Mas só isto. O regimen nãci

lhe permittia fosse atlcantc. A inter-

vcnçiíó directa atentaria contra a

autonomia do iKstado, principio basi-

co do rcgimen federativo, attnbuto
do 'Estado que a todos sobreleva.

Tirava-se agora, na Argentina, dc-

líotc egual, provocado pela pretenção
dos ratlicaès tritimphantes de obter
-.-o presidente Irigoyen a intervenção
tias provi--.»., como a de Buenos
Aires,cujos governos llfcs são ad.vct-
sos. O 'motivo é que esses govern.vs
sio n produeto da fraude eleitoral,
o, cciisegiiintemcntc, antiírepublica-
nos. Ali agora o novo governo na
cional não se dispo/, a attender ao
st 11 partido, impaciente por se apo-
ilcrar dc todos os despojos de sua
estrondosa victoria, nem provável-
incute intenderá, 'Cniquanto não iiott-
ver niotivo constitucional para a in-
tervençáo. O governo, c nisto esta
cem elle a opinião imparcial, não se

julga com o direito de atropelar,

para a satisfação de conveniências e
caprichos partidários, as autonomias
provinciaes, que são ali as atttoivo-
mias estaduaes, base de todo equili-
lírio constitucional e político da Re-

publica organizada federativamente.
"Não 

poderíamos admittir, sem pro-
testo, — clama I.a Rasou — que o
novo governo, no ardor do3 seus

primeiros e legítimos •entliusiasmos,

recorresse á sua energia central para
«bater os governos ou «partidos pro-
vinciaes que lhe não fossem affe-
ctos. Seria o próprio partido rãdi-
caí 'desconhecer o principio, inseripto
ma sua bandeira, do respeito rá Con-
stituição, que alimenta seu credo e

gera sua força."
A este respeito recorda a mesma

l.,i Rasou um episódio da vida poli-
tica norte-americana, que dá períei-
tamente a medida do valor das pala-
vras autonomia e eslados fedcraxlo.',
110 direito político da grande Repu-
blica; cí. que emana o espirito, e,
cem freqüência, o próprio texí^ dás
¦nossas leis fundamenta

ministro das 'Relações Exteriores,
estava, para scr levada cm conta, a
autonomia dos Estados americano?,
unica fonte <le soberania e de grau-
dera para a União, pelo que não po-
dia admittir a imposição, que outro
nome não tinlia a intervenção do go*
verno central, imposição que este lhe
fazia em conseqüência dc uma recla-
mação estrangeira.'1 -Foi ttm motnen-
to de verdadeiro pânico nos Estados
Unidos, parecendo immincntcaguer-
ra com o Japão. Desapontado, ve-

gtessott o triinistro Bryan para
Washington. Todavia, após muito
commentario pelos jomaes c entre
Ob estadistas da União, restabeleceu-
se. a calma. «O Japão, comprehenden-
do que o governo federal muito sin-
csráwentè tudo havia feito para
obter dos 'legisladores da Califórnia
que excluíssem da lei cláusula tão
odiosa, abriu mão dc sua reclama-
ção, contentando-se com as explica-
ções que recebeu de Washington.
Mas a lei local não se modificou. Ií,
conclue I.a Rasou a -exposição desse
caso «còm csta'5 «palavras 1 "Estava

salva a autonomia federal; o povo
inteiro «da grande nação applattditi a
firmeza çom que defendeu a Cali-
fornia seus direitos e a sua iir.-gri*
dade constitucional. Veja-se, por este
exemplo, o valor que os nossos mes-
tres' .to direito constitucional da Ma-

Do, c na pratica 'do iregitnen federa-
tivo, attribuent ao principio 'da auto-
nomia estadual que faz tão poderosa
e tão digna a grande Republica do
norte.'--

Se querem os nossos dirigentes
que o iregimen 'federativo seja entre
nós uma realidade, honesta e rigoro-
samente praticado, aproveitem essa
lição. (Agora, se entendem não estar
o paiz cm condições, como já tentos
ouvido, de reger-se pelos princípios
e normas ftindamentaes do governo
da grande Republica, que tomámos
por modelo, então deixem-se -de hy-

pecrisia, confessem a impropriedade
do regimen para o Brasil, a sua in-
adaptabilidade ao nosso meio, para
que a nação procure c encontre o re-

gimett de governo que lhe convenha.
Gil VIDAt

!¦«¦» —

Em medi,., o Rio consome diariamente
..9.26.1 litros de álcool, montando á
Impprtahicia de i_o:S3g$5oo, mista
proporção: paraty, 71.580 litros 011
35 73o;>ooo; cerveja de olta- fermenta-
ção, protegida pelos desconchavos dos
nossos impostos, 120.000 ou 48:000*;
cerveja dc baixa fermentação, taxada
desproporcionalmentc em relação á 011-
tra, 18.000 011 i8:ooo$ooo;' vinhos,
17.895 ou !7t893$ooo; e outras bebi-
das 1.789 ou 894$3oo. Como sc vêm,
são cifras assombrosas. São 400.000
contos que sc liqüefazem aiimialmente
na capital, pelo mais parcimonioso dos
cálculos; Xão sc contam as cifras dos
Estados.

'Ora, ahi eslá o sr. Leopoldo dc Eu-
lliões pensando cm augmentar de 20
para 30 reis o imposto dc cada caixa
dc pliosplioros," de que o pobre sc tem
de servir fatalmente, queira ou não
queira. Como é isto, então a caixa dc
.pliosplioros ainda supporta o imposto e
as bebidas não o supportam? O traba-
lho orçamentário da Câmara tornou o
café nioido por demais amargo. Agora,
o sr. Bulhões quer tirar ao miserável
contribuinte a poeira de assucar com
que finge adoçàr o ingrediente da ru-
biacca, encarecida 110 consumo uacio-
nal. Porque tributar o assucar c dei-
xar aquellcs 400.000 contos retinirem
quasi livres nos cofres da .industria
opulenta? Na ultima reunião da com-
missão de Finanças do Senado, onde
c-fusiou no meio de risos o protesto
do sr. 'lírico, <liscutiu-se a impossibili-
dade de evitar a nova taxa sanitária da
União, a correr parcllias com a da
Prefeitura, em vista do fantasma do
déficit. Porque sc taxa o que comemos
e o mais a que nos obrigam necessi-
dades rphysiologicas fataes, impostas
tanto aos financista.- trãnqui.los como
aos desgraçados, deixando á .arte as
dissipações do vicio que só tem quem
pódc?

O ORÇAMENTO
BA MARINHA

GRAVATA3 — Lindíssima? — S«. na
Casa M»nche»ter—Rua Gonçalves Dias 5-

O sr. Lauro Miiller, ministro das
Relações 'Exteriores, fez-se representar,
liontem, no embarque do coronel hgy-
dio Talone, que partiu para o sul a
bordo do "Itassussè", onde vae assumir
o commando da 5° brigada dc artilhe-
ria, pelo dr. Carlos de figueiredo.

Abrunhosa___°?e9?'í^°A™"mHéã.

Tópicos & Níticias
O TEMPO

O (lia liontem amonlieccil radiante, íi
tarde, porém,' cobriu-s. ile nilvcii'3 negras,
o forte 'agimcci.o desabou.

A temperatura variou entre 1P.7 c 26'..

A Inspectoria dc Obras contra, ns
Seccas cóminunicou ao Ministério da
Vinção que a economia annual, no qua-
dro do seu pessoal addido, já sobe a
64:000*1000.

BENftAI.AS — Elegantes e resistentes —
Casa Manchester — .(ínncalvcB Dios 5.

HOJE
Nn Prefeitura pagam-se ni' .oilnii ile'

vcncimeNto*. referentes tio mez "f-iulo, 
t *.lo

Con teu-Uso c a dc setembro doá ¦ addidos
e em disponibilidade.

Ná ia Pagadària do Thesotiro Nacioiitil;
pftfjíinvsç ci-3 folhas do .npd.chtnüos d;i
Vinção Je letras a Z, c fiícccs üo con-
sumo.

A carno
Para a carne -bovina rposta hoje em

jonsiiiiio nesu capital foram afiix.i.los pelos
marchantes, no entreposto ile S. Diogo, oj
preços .le $;.°o a $?oo, «Icvemlo ser cubra-
i\c no ublico o máximo do i$oeo.

Carneiro, i$8obj porc«i. i5-oo. u vitella,
$oeo e i?ooo.

 IH««»
Ilá alguns mezes oceorreu um facto

gravíssimo, 11 bordo do vapor inglez
Tcnnyson, que navegava da Bahia para
os listados Unidos. Uma machina in*
fcrnal, que havia sido criminosamente
collocada no interior daquellc navio";
quauilo fundeado 110 porto da Dahia,
explodiu c:n alto mar. Felizmente, a
explosão não determinou todo o cffeito
destruetivo com que or, autores desse
crime atroz contavam; mas, css.i
circunstancia cm nada atenua a gravi-
dade do monstruoso attentado.

Como «i sabido, crimes análogos fo-
ram coniiiicttidos nos 'listados Unidos,
por agentes aileniães, Xo caso do Tcn-
nyson a responsabilidade dc dois indi-
viduos -- uni delles de nacionalidade
allcmã c o outro subdito Iiollandez —

parecia indicada por certos indícios
veliemcntcs. Em todo o caso, ó cer'o
.me houve u-.n a*tò criminoso, e que a
inacliiiia infernal íoi coll«ica«la á bordo
do Tcnn.ysen, eiuqiiaiito este se achava
ancorado 110 porto da llaliia, sob a pro

\ Câmara deve aproveitar o tempo
em que os orçamentos estão subinctlidos
ao estudo do Senado «para fazer alguma
coisa de útil ao paiz.

Na categoria das coisas uteis pódc ser
•icrfeitamente classificada á reforma do
ensino. Xão se eomprclicnde a demora
11 que está sujeita a votação dessa, refor-
tua, que já «produz effeitos de lei nos
estabelecimentos de -.-usino da Republica.

E' verdade que 05 defensores dos col*
legios equiparados queimam todos os
seus cartuchos para que a reforma não
passe. Elles defendem os seus interes-
ses, professores que são desses collcgios
c amigos dc professores de outros.

Mas trata-se no caso dc simples ne*
gocios privados, que dc maneira alguma
podem sobrepòr-se aos interesses tio
paiz. Toda gente conhece os prejuízo-,
quç ao ensino causou o rcgimen da equl-
paração; Nas faculdades daqui e dos
listados apphrecerairi, na vigência da*
qucllc regimen, candidatos ao curso do
direito, da medicina e da engenharia, a
quem faltavam os mais rudimentares
conhecimentos «le humanidades. Chegou*
se mesmo a verificar a existência, em
certos listados, da industria dos prepara*
torios. 15 a'verdade é que, uma vez apre-
sentados :i matricula os candidatos nessas
condições, nenhum protesto podiam arti-
ctilar os lentes, porque os attestados dos
seus pretensos exames estavam perfeita*
mente legalizados.

Dc sorte que sc registrou no ensino
deste paiz esta coisa estupefaciente: de
terminados indivíduos conseguiram for-
mar-se ignorando as humanidades. Nem
se venha a falar que para evitar esse
faclo existiam os fiscaes do governo,
porquanto, na maioria dos casos, a no*
meação desses fiscaes recaia em pessoas
de amizade dos dircctores de collcgios,
com elles coniiivcnlcs na burla dos exa-
mes,

A opinião geral é a de que não se

pude voltar a esse péssimo systema.
Pois o pequeno núcleo que o advoga

da nossa lei e das nossas auto-1 „._ Câmara «í que entrava a votação da

tres

teci.no
rid:idc5.

Çoíntndo, não nos consta que as au-
toriiíndcs policiaes do grande listado

lado o que de-
Tspo.iFa.li.-tdíul'-.

do norte tenham feito
viam, para apurar as

Cali-! to:
Ide ci

annos, «mais ou menos. — recov
7.0 Rasou — que o Eslado da
for-ma votou uma lei pondo em yt.fr
da unia grande parte das 'Sitas terras
publicas, 'mas excluindo a vendi dè
(luaüqucr lote a negros e japD.içzf.3.
Estes nunca .poderiam scr coni,i ada-
res dessas terras. O governo do Ja-
pão, vendo, nessa excepção, uma
cansa dc indignidade para sotts ua-
cionaes habitantes dos Estados Uni-
dos, reclamou contra ella, muito
energicamente, perante o governo dc
Washington. O presidente \Vi'.spii
offereceu-'se para oliter da I,e.^'-s'a-
tura da Califórnia revogação da i.s*
posição impugnada.. Aquclla, porerii,
rcíistiti, invocando o interes Vi cio
Estado, para o qual, sobretudo para
ns suas industrias, constituía grave
«perigo, social c commercial, a iuva-
fão japoneza. O Japão insisti.!, e a
situação se tornou tão mcliii l-.osa
i;t:e chegou a alarmar o niuad. i:t-
teiro pela possibilidade de uma gaer-
ra entre o Império do Ürietite e a
•K.-publica da America. Teve mr.
Bryan, secretario do Estado, cargo
ijtte corresponde ao do nosso minis-
tro das 'Relações Exteriores, que
i.- pessoalmente a 'S. «Francisco, soli-
citar, já que lhe não era licito exigir,
em nome ilt governo federal, a
emenda da lei, porque 

"assim o im-
punham a segurança dos Estados
Unidos e a '.naz internacional".

Rcuniu-sc o corpo legislativo esta*
ditai para ouvir o representante da
União. Depois, porém, de breve de-
tato, respondeu-lhe redondamente:

."Que a Legislatura da Califórnia cn-
_*fndii que, acima da paz internado-

•a obter
daijuctli

instituir

a severa punição dos au-
nefandó crime, que, aléin

u-.i-.a grosseira violação da
'nossa ncúiralidâde, é um attentado que
infringe ns preceitos mais rudimentares
dc humanidade,

Temos agitado nestas .colu-ir.ias a

questão d.i violação da nossa soberania
c dos nossos direitos for parte da In-
glaterra, e exactamente porque dés«i-
jaiiios que o nosso governo possa obter
justiça da Grã-Bretanha, é que insisti-
mos para que não fique impune um
crime execrável, Cin relação ao qual
a altitude das autoridades bahianos
deixa, infelizmente, margetn para que

I o governo inglez tenha uma justa
| queixa contra nós.

Esperamos quo o governo da Bahia
 sempre cioso pelo bom nome do

Brasil —- explique cabalmente a sua
attitude nesse caso, c trato de promo-
ver :«.s necessárias diligencias, para que
nã«) escapem ao merecido castigo, os
malfeitores que, com tanta dcsluunaiií-
dade o tanta cobardia, puzeram 

'cn.

risco as vidas dos tripulantes e passa-
geiros Jo 7'cnu3''son.

refornia Maxiiuiliaiio. I'.' um absurdo,
sobretudo quando essa reforma í himih-
ntc-nte governamental.

A Cantara deve ap'provnl-a quanto an*
lcs, não porque por ella sc interesse, ou
sc tenha interessado o governo, . mas

porque corresponde a uma necessidade

publica;

BIB1 10'i'llliCA POriiLAR — AUcr-
ta ao publico das 11 ás ri lioras, no
l.yrea dc Avies c Officios

l-'oi exonerado, a pedido, do logar dc
clicíe do Departamento da Aii.iunistra-
ção da Üuerra o coronel Souza Agiu.-.-.

TUNHOS r. rollarinhos — Ksiiecialidadi
- C.-a Manchester — Goiic-ilvc» liian ;.

«nc-o-a-* ~"

oara a

O presidente da República fez-se rc-
presentar hontem no concurso dc tiro
da linha de Tiro 11. r, P'-'lo tonenlc
Pedro Cavalcanti da sua casa militar.

Unia do :¦:-. iirico Coelho, na con:-
missão de Finanças do Senado: —
"Pois, senhores', até .11 latrinas?.! Já
basta que se tribute, dessa modo, o
que comemos; tributar o,,;, reverso, é
dc niais!"

As estatísticas sobre .1 quantidade dc
bebidas alcoólicas que o Rio inger-.- por
dia, numa csca;a ascenciónal nl.irman-
tc, deveni mostrar aos legisladores eu-
tregues neste momento •<¦ obra orça-
mentaria, o verdadeiro caminho no
sen propósito- de S'-i*rra ao déficit e.

-ic-se no O listado dc S. Paulo:
"A exportação dos nossos _ cafés

para os paizes do norte da Europa
tem sofírido"; de ha um anuo para
cá, tantos embaraços, que é com real
satisfação que noticiamos hoje o rc*
atamento das negociações com a Bi-
Iiamarcá, para onde este anno ainda
se não fizeram vendas directas.
Para transporte dos cates a que sc
referem as ordens ultimamente rece-
bidas daquellc paiz. chegará a San-
tos, no fim deste mez, o vapor An-
tuvrpeii, que ali receberá 19.000 «sac-
c.ts. Para principio dc janeiro aii-
niincia-.se o vapor Aloseoív, com o
mesmo destino.

Só poderão, porém, fazer embar-
quês nesses vapores e nos outros que
devem transportar caie para a Di-
namarc- os exportadores que -sc mu-
nirem dc uma ficha do controle, no
Mi-rciiant Gttild, dc T ondres."

LtQUES. I.UVAS c S0MUR1NHAS.
FITAS. RENDAS e BORDADOS.

1O7. Ouvidor. — Casn Nascimento.

1 « -Of perigos que emtnciav. o^quiçí. oosr «eus pruridos moralistas.

A Inspeciona dc «Obras contra r.s
Seccas terminou,'- ultimamente, com bom
resultado,".-.v.pcrí'.iraç*.o de uni poço tu-
luilar, parti'uso publico,'na Lagoa do
Junco, no íiitinicipio dc Sobral, Ceará.

í'1'em este poço aam.io dc profundidade
sendo revestidos «jiu.o-t com tubos de
S'' de diâmetro interno. A descarga
horária é de 4.000 litros d^iljua, de
qualidade regular, mantendo-se a respe-
cliva c;ljrana estável a ciü.40...

Nas embaraçosas condições finan-
ceiras cm que sc acha o Tliesouro, a
¦missão de relator de orçamento de

qualquer dos ministérios apresenta
difficuldades. Mas quando se tra»
de um departamento da administra-
ção, cujos serviços foram organiza-
dos sobre bases muito diversas das

que são hoje impostas pela crise c

quando nma parte considerável das
verbas orçamentarias referein-sc a
material que ó «preciso conservar, o

problema se toma extremamente
complicado. Eoi um problema dessa
natureza que confrontou este anno
o relator do orçamento da Marinha,
e ao qual . illustre deputado Octà-
vio «Mangabeira d,cu uma solução

que, sem cxaggerò c sem favor, pódc
ser considerada magistral.

O orçamento da 'Marinha foi sem-

pre elaborado pela commissão de Fi-
nanças c votado pela Câmara ¦ um
pouco ás cegas. O asstímptò cracn-
carado como pertencente ao domínio

privilegiado dos tcchnicos, o relato?

jurava pela palavra do ministro, ai
commissão homologava o trabalho
do relator c a Câmara encampava o

orçamento, que afinal acabava sendo
convertido cm lei, mais ou menos,
como sairá da Secretaria da Mari-
nha. O sr. Octavio Mangabeira, ao
relatar pela segunda vez p orçamen^
to naval, quiz iniciar um movo sys-
toma e, graça? á. sua energia e actt-
vidade, auxiliadas pela boa vontade
e espirito patriótico do illustre almi-
ranto ministro da Marinha, consc-

gttin o deputado bahiano apresentar
um plano orçamentário, que concilia
admira veta.nte as necessidades c os
interesses do serviço naval com 'as

imposições decorrentes da angustio-
sa situação d,o -hesouro.

Em vez de aeceitar machiiia1men'«*
os dados fornecidos pelo Ministério
da Marinha, o «relator pediu e obteve
do allmirante Alexandrino que pu-
zesse á sua disposição alguns offi-
ciaes competentes c especializados
nos 'differcutes ramos da adminís-
tração naval, afim dc poder assim o
trabalho «orçamentário ser 'feito com
o conhecimento dc causa que a Con-
stituição implicitamente exige do
Poder Legislativo. Coin um» boa
vontade, que" não somente mostra

quanto deseja o mitiIstTcf?;---*Iari-
nha cooperar com .."«-.íigresso «a
reducção das 'despesa,*, como a tecr-
teza que elle tem dè poderem ser
todos os serviços do seu departa-
mento sujeitos á mais rigorosa íis-
calização parlamentar, o almirante
Alexandrino satisfez todos os tlcse-

jes d.o deputado Octavio Mangabei-
ra, pcnnittindo assim que o relator
do orçamento se assenhorasse dc
todos os detalhes da administração
naval.

Dc posse dc tntlo.; esses clcmen-
tos, pôde o illustre representante da
Bahia abordar o problema cuja solu-

ção lhe havia sido confiada. Uma
das principaes diffictild,ades que si-
apresentava «a elaboração do orça-
mento da Marinha era a questão do
equilíbrio entre o material naval e
o pessoal disponível para o guarne-
cer. Se o Congresso fosse dar ao

governo meios para tripular em pé
de guerra toda a esquadra existente,
seria necessário elevar os actuaes
efiectivos de mais dois «mil homens.
Este augmento roflectir-se-ia em ott-
trás verbas, porque os novos dois.
¦mil recrutas requereriam fardamento
s munições de boca, e assim o orça-
mento ficaria tiggravado por uma
despesa addicionãl dc mais dez mil
cornos.

Aléin da impossibilidade financei-
ra decorrente da crise, esle açcresci-
mo [dc mais dois mil homens ao;

quadros da Armada apresentaria,
sol) o ponto dc vista da disciplina -.:

<Ja cfficicncia da esquadra, iuconve-
mentes gravíssimos',

Aind,a está bem viva na momoriíi

publica a lembrança dos tristes acon-
tecimeutos de 1010, e hoje todos re-.
conhecem que «1 recrtitamcnto indis-
criminado de pessoal para a Mari-
nha foi a principal causa da indisci-

piina que culminou náqucllas 'amen-

tãvcis rebeiliões. Em uma .marinha
noderna a marinhagem precisa tam-
'«cm de possuir, a stiHiçícnte intclli-
gerícia e a necessária educação le-
clinica, para no.der manejar os maclii-
nismos delicados dos navios que
hoje formam as esquadras d,e com-
bate. Mesmo em paizes onde o nível
intcllectual do proletariado é muito
superior ao nosso, não é íacil arran-

jat do dia para a noite pessoal com-

petente que tripula uma moderna
béllònaye. Entre nós, a obtenção im-
mèdiata dos dois mil homens seria
absolutamente impossível,

'Felizmente, o illustre relator do
oiçamcnto da Marinha resolveu a
difficuldadc de um tnod.o que, sem
prejudicar o serviço naval, evita 01
ar.gmcuto de despesa c elimina o
problema da procura dc novos re-
criiias fora tias cscdlas de aprendi-
zcí. Bropòz o sr. Octavio «Manga-
beira que, á semelhança 'do quo se
fiz nas grandes marinhas, ficasse a
nossa esquadra dividida cm« dois
grupos. O primeiro constituirá a
esquadra de promptidão, tendo
as suas tripulações completas c es-
tando sempre preparada para o des-
empenho immediato de quaJquer
commissão. Ksta esquadra fará exer-
cicios freqüentes c servirá assim dc
permanente escola para o pessoal :1a
Marinha. IA segunda esquadra rc-
presentari a força _a reserva, que,

ntpidamentc mobilizada c posta etri
pé Ae guerra. Nos navios que fize-
rem parte desta esquadra da reserva,
a* guarnições normaes serão apenas
de nm terço do effectivo completo.

iPara completar o seu plano dc
harmonizar o «material com o pessoal
existente, o relator do orçamento
teve a idéa feliz -de alliviar a Mari-
ilha. <I.o peso morto de quatro navios
obsoletos, que absorviam -cerca de
setecentos homens sem vantagem ai-
gtwna para o serviço ou para a in-
strucção profissional da marinha-
gem. A eliminação, dessas quatro
unidades imiteis teve ainda a vanta-
gem de permittir ao deputado Octa-
vio Mangabeira expandir indirecta-
mente a verba para o material dc
cuja escassez sc «queixa o ministro.
Aquellcs navios, vdhos e imprest.i-
veis, eram exactamente os que
maiores e mais freqüentes sangrias
faziam na verba do material com os
iiniumeros reparos, que o seu lasti-
ir.avcl estacio d,c dccrepitttde a todo
o momento requeria. 1. como uma
disposição orçamentaria autoriza o
governo «a vender aquellcs navios,
aproveitando o produeto da trans-
acção nos 'fitvs a que se destina a
veiba do material, ficará ainda esta
assim atigmentada de modo sensível.
Finalmente, nos lucros das viagens
dós"; transportes Carlos Gomes c Sar-
(jenfa Albuquerque tem .0 ministro
da Marinha outra-fonte dc expansão
(ía sua verba dc ¦material*

O orçamento da Marinha para o
exe-i cicio de 1917, qtie ora se acha
no Senado, é um trabalho de valor
real que honra o illustre parlamen-
b>t que o «laborou. E tanto maior
é-o interesse desse plano orçamenta-
ríti, qtranto eüle representa o fruto
du tuna 'harmoniosa cooperação en-
tre a administração c o Congresso,
nc esforço combinado para reduzir
a despesa publica sem prejudicar de
fôrma alguma a cfficicncia do servi-
ço naval.

NOTICIAS DA GUERRA

A neta ias omies ao snl io Sr
Os francezes conquistam as

ultimas casas de Sailly-
Saillisel

Nos Balkans, os servios
assumem vigorosa offensiva

no Cerna
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«0_ horrores w. guerra — Os feri des, ás centenas, depois de mn combate tia Unha inglesa do Sótrímè.

BRANDÃO
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ALFAIATE
A" R o Branco,

DINHEIRO DA VALORIZAÇÃO

Garantia do governo allemão
Transcrevemos do O Estado de São

Paulo:
"A imprensa da 'Capital Federal tem-

sc oecupado ultimamente, com certa in-

No Mosa e no Somme
Os allemôes disputam
encarniçadamente o

que lhes resta de
Saillisel

.Paris, 12. (A. II.) — Communicado
official' dc hontem á noite:

" Os. francezes reconquistaram a maior
parte da. aldeia de Saillisel, cni -C-ija
parte leste o inimigo resiste encarniça-
d.-inicntc. - . ¦ .

Dezesete «acroplanos infilezcs lança-
ram 'liontem Ide manliã mil kilogrammas
dc projecteis sobre as fundições dc aço
de Fólfclingèti, a noroeste de Sarrç-

dos a cffeito pelos allemães para sc
apoderarem das alturas do Narajowka.

Os russos fizeram alguns prisionei-
ros, infligindo ao «inimigo grave3 per-
das.

A GUERRA NO AR

sistencia, da questão do deposito do , . ^.a^ trcg apparclhos in
proilucto da venda dos cafes da valo-j ,„£„ ' „,„ ^mK_i-ps n,*rpn9.ntigos cm combates aéreos.

Nas «mesmas usinas foram lançados
liontem á noite por oito aviões francç-
zes mil c seiscentos kilogrammas dc
bombas.

As nossas esquadrilhas inundaram ile
projecteis durante a noite de sabbado.
numerosas estações, usinas e hangares
situados atrás das linhas allemãs."

3Í.-I.C-. AMIENS E IsVymnãM
IIOMIJAKDKADAS PELOS

ALLEMÃES
Paris, 12. (A. II.) — Os aviadores

allemães bonili.irdcarnm na mesma noi-
te as cidades dc Nancy c Luncvillc,
causando datnnos pessoaes e materiacs.

A clidade aberta dc Almiens foi
cgualmenitte bombardeada jielos «alie-
niâcs, que niatarain nove civis o
riram vinte c sete.

rização cm uma casa bancaria dc Ber-
liin, c lia dias um dos nossos corre-
sipoiidcntcs 110 Rio de Janeiro nos di-
ziu, cm «tclegramnia, constar ali que o
governo allemão não havia concordado
cin dar a sua garantia a esse deposito,
em ..contrario ao qiie o atino «passado
assegurara o governo federal ao presi-
dente deste Kstado.

M&oht Í^c.!o.!0y^te,(1!l^ £\ "«a* ll^SíSg ,0CnCS
cto, uma nota do governo imperial da
¦Allemanha. de cujo contexto se infere
o sett propósito dc assumir a responsa-
liilidade do deposito feito pelos agentes
de São 1'aulo na casa S. Blcichrocder
6- Comp., apezar de offcrccer esta,
ipclafsiia rcspeitabiliduile c solidez; uma
garantia stifíicicnte. Dessa nota, con-
sta-nos, vae ser transiniltida uma có-
pia'ao governo dc São Paulo, que a
fará'- publicar".¦1 m
Hotel Globo rui tlns Andradas —

Augiiiciilou paru i.(õ
,-. seu n-.uiicro tle quarto... Diária i«ç c ,-.
O'.»rtos 3? c ujçooi..

O*"prcfc:«to concedeu liontt-ni trinta
cilas dc licença para tratiuucnto de sim
de; ás adjiuitas, Maria Janin
lia Ferreira de 'Moraes.
. i-.-j» i_j ai—«

fe-

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

Varias noticias

lv.ni-

— Vèr. a'.'egre c boa musica,
Diz a mocinha, suspiro.
JL Pois vá sem falta ao Republica
Ver o Diiijne Casemiro.

mtui «.mii
PERFUMES — Espccialiilador- -- Só 11.1
Perfiur.itia Nunei — I-- S Hranclsco =•;.

11II -lü '
iliiniiUação c coisa nue arrepia

O freguez «11 «-arai,
Na ila Casa Muniz Uio confia

Por saber nuc é real

Pingos ÃRespingos
"Morre-se, no Rio. l>or falta ilo a?sis-

teucia", diz unia local de um vespertino;
Sem seinpréi teiíi liavi.lo cases cm c|iic.

nor causa ida Assistência ú que vão liara O
Oulrr-Miiivlo os infelizes i|uc cxperiuieii-
tam o peso dos seus ntitoiiioveis voadores.

Telcgranuna .l.i Agenria Americana:
"J*iio.'.T.u>, í--. — Preparr.iu-sc atiu.i gran-

.lcs ilitos im" .¦cc.iiiiiic'.'.ior..r a dala ¦!«'. pi'"-
d.v.naçã» 1Í-.1 República.

Como iniôrniactto de domingo não se dir-
nuc- seja um fur.i ilc primeira orJcm.que

Adia o sr. I.liiz Doáiiiigucs que não '-'
condciiinavcl.a ailopção dc qualituc- im-
posto 

'aleancan-Jo os varias modalidades do
jo;o" do r./.ar. ."'-¦:

Bravol c cpnieçcmos pelas duas "nvlali-
rla'U-5 mais perigosas: -- o Amor c a I'"-
lilica.

ao sul (lo Soin.mo
Paris. 1. — («A. H.) — Unas acções

locaes, bastante importantes, se desen-
rolaram liontem, ao norte c sul do Som-
mc, c cm ambas coube a vantagem aos
francezes. Em todos os pontos onde
assumiu a iniciativa da acç.áo, o inimi-
go foi obrigado a ceder terreno; cm
toda a parte oudo contra-atacou, foi
repcllido.

Em principios de novembro, a pres-
são energica dos francezes havia cxptil-
sado o inimigo dc Saillisel. arfioulaçao
do systema de defesa ullcinã entre Ba-
paunie e Péroniic, accentuando a sua
ameaça de contornar o bosque de bt.
Pierrc-Vaast que faz parte da linha
•irincipal dc defesa — Koc.pugiiy, Le
Mesnil, Bosque St. Picrie — cuja pos-
sc i «particularmente iprcciosa para os
alícmfics; «Nos dias 5. 6 e n, os alie-
mães, onpondo uma encarniçada resis-
tencia, conseguiram-por meio de nume-
rosos assaltos da maior violência, rç-
chassar os .francezes para a orla.occi-
dental de Saillisel. Os francezes, hon-
fem, por tuna mcthodica avançada lei-
ta com o auxilio de granadas de mao
e lutando palmo a palmo, desalojaram
os allemães da maior parte das casas
da aldeia, a que os defensores se ape-
gavani dcscspcradanuiiile, ainda anica-
çados dc serem envolvidos, c desse
modo obtiveram a desforra da vanta-
gem (pie sobre elles conseguira o inimi-
go cm principios do mez corrente.

\o sul do Somme, lançando mao dc
todos os meios, os ifilcmãés' procuraram
rcliavcr 'Presscire, Para isso atacaram
violentamente entre a aldeia c o bosque
ao norte dc Chaulnes, abandonando fi-
nabiieiile a luta.com elevadas perdas.

Tambcin radicalmente fracassou ou-
tra importante reacção inimiga em Co-
miecõnrt, a despeito do emprego que
fizeram os allemães dos líquidos inflam
iiiavcis.' Muitos feridos e mortos 11111111-
gos ficaram 110 campo da acção.

A campaiM da Russia
OS ALT.EMAES ATACAM ELUIO-

SAMEXTE AS ALTEIIAS
1)E XAIMJOWKA

Londres, 12 (.\. _'A.) — Os russos
rtcliass.iraiu os furiosos ataques leva-

Os polacos convidados
a combatei* ao lado

dos Aiistro-AUemâes
.V<?:'u YorI:, 12. (.-). II.) — Commu-

nicações recebidas '.le Berlim referem
que o governador allemão de Varsovia
lançou uma proclamação convidando os
polacos a constituir um exercito com
elementos nacionaes p.-íni combater ao
lado dos íiiistro-ãllomãcs;

Uni artigo d» "Libro Piir.olo"
Paris, t2 (A .11.1 — Subordinado ao

tituol — "Novo' Crime 'Allemão" —
publica hoje a "Libre Parole", iltli ar-
tigo e uiquc se destacam 03 seguintes
períodos:"As regiões invadidas acabam de ser
mais uma vez dolorosamente atlingidas
pela desgraça. Os allemães continuam
o seu systema «le terror. Ainda agora
deportaram pata o campo dc Ilolzmin*
den, onde serão conservadas como re-
fens, umas duzentos personalidades do
Departamento do Xorte. Cincoenta c
cinco mulheres entre as quaes uma
eom nove filhos, figuram nas listas dos
deportados. As heróicas populações dc
l.ille, Tourcoiiing e Douaiforam, entre
todas, 03 mais torturadas."

A seguir a "Libro Parole publica a
lista completa dos reféns entre os acs
figuram o presidente da Ordem dos Ad*
vogados c o deputado Dclory, «> presi-
dente do Tribunal c a esposa, 'O presi-
dente da Corte de Cassação, numerosos
membros do Conselho .Municipal, o iuiz
de Instrucção, o director da liscola Su-
perior c sua mulher, de l.ille c varios
mit.irios, advogados c advogadas, medi*
cos, padres, etc, de Dou-isi.

¦As flóflnvnç.es *I«' uni íiiiiiciLio
i'évòlüclóiiiií'ió

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

Os servios cm vigorosa
offensiva ao norte de

Skochivin
Paris, 12. (A, //.) — CoiiitnunicaJí»

sobre as operat-üca no Oriente:
"Os servios tomaram vigorosa offcn-

siva ao norte de Skocbivia, na margem
csqucixla do Cerna, expulsando os bul*
garos das posi-jões fortificadas que aht
oecupavam. . ,

Foram arrolados até agora qmn.icn-
tos prisioneiros, entre os quaes dez of-
fieiaes, c vinte peças dc artilheria.

Na ala esquerda servia esta empe*
nhaido vivo diicllo de artilheria. , .

Os alliados repellimni tentativas nu-
migas em Vliversos pontos."

O quo foi o ultimo íwftJi (los aus-
tí-o-iiilemãcs 110 vnllo do Jiul

Londres, u. (A. A.) — Conimiuiicain.
dcRoma, que "11 Mcssaggero" diz qtto
na ultima derrota soffrida pelos .-insiro-
allemães no valle de Jiul foi destruída,
pela infanteria e artilheria ligeira dos
rumaicos, a 111 divisão das tropas ba-
varas, perdendo os atacantes 25 canhões.
45 metralhadoras c 100.000 balas, quo
foram .qiprchcndidos pelos rumaicos.

Os búlgaros rticunm im regi-io
do Cnku

Londres, 12. (A. A.) — Os búlgaros
abandonaram a região cm que estavam
fortificados 110 sul Citka, deixando ali»
•toda. a sua artilheria Ue grosso calibre.

Paris, u (Ai II.) — Xo correr dc
declarações feitas a.v jornal "Uousl.ya
Vicdoinosti",': ocrvoliiciòiiarió principe
KropotUine disse (jue não fura a rieces-
sldade de fíefcrider-sc contr aos atarjues
da Rússia e .da França «pie levara a
Ailcintuiha á guerra, mas sim o desejo
dc. aiigméiitar o doininio da sua explora-
ção econômica e de fortalecer o _ou
poder militar c poütico.

Os servios occiiiinm 11 povoação
do Polog

Londres, i-, (A. A.) — Os servio.*,'
que estãn avançando cm todos os pon-
tos dc sua linha «le frente, oecuparam
hontem á povoação de Polog, derrotan-i
«Ao ahi fortes tropas búlgara*

Confirma-se a oçc-iiaçã- de Topol
o Olsdav pelos runitiícos

Londres, te. (A, A.) — Um «radio-
graiàm- ofíicral de Bukarest confirmai
a oecupação feita pelos russo-runiaicos
das aldeias de Topol c Gisdár, na mui:-
gem direita do Danúbio.

Os rumaicos continuam a avançar
n» Dobrudja

Londres, ir. (.'. A.) — Os russos*
rumaicos coiitinuain a vançar na Do-
brnrlja, lendo depois «dos sitccessos dai
tarde dc liontem, pelos quaes oecupa-,
ram as aldeias do Topol e Gisdar, te
apoderado d noile,f do inonte FntrtiUft
tazchdo muitos prisioneiros.

Os fraiieo-swvios penetram ni»
linlia nlleiiiã ao sul dc Polofc

Londres, 12 — (A. A.) «~ Os fran-
co-servios, denoia dc 11111 combate cn-
carniçadõ «íue ihirou algumas horas-,
penetraram na primeira . linha allemãi
ao sul «le Pulok, antiga -poçição bulga-
ra mtro-v.ie á defesa das tro.«pas teuto-
nicas depois da derrota, soffrida peloi
soldados do rei Fernando em Brod,
situada á margem esquerda do rio.
Tzenap.

Os íranco-servios divididos cm .dttasl
columnas avançam sobre Ncgòtiu, aí
esquer.la, e sobre Skoci.vir, á direita.«

Foram feitos alguns prisioneiros va-
lidos.

CA-íiISÁS—O rjuc iia de inelhor c cleçan*
tc—Casa Manchester — Gõiicalvcs Di'ts 5.

l-xa» .»o».«

Os iiulustriaes frawm de collaborar ; na
organização «Jo Cotigreiso o do Conselho,
ciitrsgaiidõ-sc francamente á politié.-i com o
ifim de piignarern pcia< verdade tias urnas.

— Xão salicm no que fe niettcm ; a
ir.acliina eleitoral é dessas ile que í«-'« 03 vc-
ttr.-,:i«.i5 conlieccm as engrcnag-i . c a; usi-
uns dc fazer votos já estão lia nmilo tempo
nas mãos de indtistrioses cavr-üitiros de m-
dvtstria!

O -apor 110r11e.jr.c-. "Svene",
chegado hoje dc Xe:e-l'ort-
Kc:e, trouxe carregamentoconU
ple'0 Je ear:C:2 de pedra para
o 2J.iii.-o Nacional Americano.

(D05 j.rii-c.O
Sólui o e.trvão num formidando arranco I
Il tanto aus-menta n sua cotaíão
Que cm ve: dc libra, dolla.-, marco, franco,
Óu dc outra moeda dc ouro, faz o Banco

Sou "lastro" «le enrt..?

A policia deu em ií,i nu UJIl r/e-
Da

FC-fcasil dc necessidade, poderá ser

Porím app-chendid-s varios documentos
comproiiictlcdorcs solire o roubo dos mo
conto-. Lavrou o auto o escrivão Hygino.

Ao vcl-o, Bpic-Bolt tremeu o exclamou:

:,.-• Valleceu o sr. Xdqittl,. pra;
tiolor da lei do divorcie. O
sc" enterro teve gràiide a'on:-
fànliàincnto. . Sr

(Tclejwmni*.)
O acúnipanhanicnto, liem sei s.
Onc grandioso cllc seriai
Sò quantos graças i lei

¦-¦.Miram acuv conipanlilat..» ',
Cj*-J*na <fc O.

O projecto de rcòrgtiniziição do Ter-
ritorio (lo Acre tem despertado tuna
cena attenção 110 Senado. Depois da-
qiielle absurdo for .icailo pelo sr. 1'rait-
cisco Sá, c a que ha tempos no-, refe-
vimos, cada senador fôrma a sua ilér.
a respeito, .procurando impol-a á; con-
vicção dos seus collegas.

O certo «i que, para liem di-cr. o
Acre não precisa dá faustosa rcpigáni-
zação que Uio querem dar os politi-
queiros estabelecidos aqui na cnp:'al
da Republica, cm cominunhfio de vistas
com 'os caciques do Território, que dc-
sejam dispor de uni Con... esso regin-
nal, cm que tratem dos seus negócios,
c da representação federal, para í.ior-
çaícih ainda mais as manobras que hão
dc desenvolver para ficarem senhores
da terra.

Esse é que ti o segredo ío interes-e
que o Acre vem despertando. Xinguem
cogita 110 Penado de lhe dar importan-
cia na vida politca da Federação, mas
dc aprovcital-o para os sctis negócios
imiivid-.iaes.

Sabe-se que ali não existe nada <16
que sc devia exigir para a constituição
de um Kstado autônomo. O governo da
União, que o administra mal, ainda sc
não lembrou do que é necessário distri-
buir instrucção pelo povo, dc estabele-
cer boa justiça c de, a pouco e pouco,
ir' preparando os acreanos para a obten-
ção dc uma nova situação poiitica.

Értiqüantò' isso não for ieitò por gb'
vemos verdadeiramente pattioticos jW|
b-jtilgâcm unia necessidade, à jniiíi.
nensar cm autonomia e constituição do
Acre cm Kstado.

Neste n-smente*. ti «.iítt. facra eom

nma reorganização baseada nesses mol-
des são os «pòliticnntes, que ance!am
justamente pela constituição do mais
11111 feudo que sirva bem ás suas cx-
ploi-açíics,

Fssa c que ú a verdade.

líütinc-se hoje, ás
noite, o Instituto do«
sessão extraordinária-, afiiii de
á eleição dos cargos

7 i\2 horas da
Andvogados, cm

proceder
vagos: 2a vice-

presidente, i'' secretario,
te do 2" pcxretarip, vis
os mesmos renunciados.

2" sitpplcii-
lerem sido

A administração do Correio da. Ma-
nhã. assim como todos os s«ius agentes
c viajantes, acceita assignáluras para
i re\ista portugticza O Rosário, uma
ias mais bem feitas publicações catho-
licas editadas cm Portugal. Anno üíaoo

Xão ficou terminado com o hábeis-
corpus que o Supremo Tribunal lhes
concedeu, para garantir-lhes o exerci-
cio, o caso desses tres desembargadores
di Relação do Piauhy, demittidos de
modo sir.nmario pelos seus collcgas cm
maioria, por oceasião do julgamento dc
uma preliminar num aggravo. Os Ires
magistrados recorrem ao habeas-corpus
outra vez, afim de quo lhes sejam as-
segurados 03 seus vencimentos, quo o
governo daquellc listado recusa pagar:
ao juiz federal dali ji foi entregue a
primeira petição nesse sentido.

Quando, outro dia, o sr. Abdias Xc-
ves referiu o invcrosiinel absurdo das
demissões, na tribuna do Senado, ou-
vimos á voz trovejante do senador Pi-
res Ferreira um desmentido c.v.hcgorico
ii balela. Kra mentira, não havia tal,
nenhum desembargador íòra demitti-
do 1 Aliás o Suprema coxeçoo lago a
.conceder as ordens; mostran-O. por esta

(ladeira; Mais calmo e ponderado que »
sr. Tires, o senador Ribeiro Gonçalves
íoi á tribuna, «lopois, chegada a sua
vez, explicar o facto indefensável. Sou-
bc-se quo o actual governador do Pi-
auhy era estranho .1 elle, tendo recusa-
do preencher as vagas que o acto da-
quella Relação teria aberto.

Xcsle ponto ficáramos e para mis foi
u-n consolo, saber que o sr. Kuripidcs
de Aguiar, cm cujo governo se fixaram
as mais fundadas esperanças, pelo sett
bom nome do honestidade c libcraüs-
:;:o, não homologara a immoralidadc d.T
ridícula violência.

Infelizmente as ultimas noticias mos*
traiu (.te o sr, Em-ipides approvoti au
demissões c, porque o Supremo Tri-'
bunal as annullou, annulla o halcas-
corpus do Supremo, privando dos seus
vencimentos 03 desembargadores garan-

suas funeções pelo remédio!
jurídico.

Assim é que sc afundam os Iiúii.:;ii
deste malfadado regimen na melhor,
das espéctativas que os cercam...

Quasi todos são a mesma corja I ~f
gritava-nos, hontem, um philosopbo.

fprnnr, «40c * «knuncif bavi» sido ver- 'mtpns at «o»

Pelo dircctor geral da Iiislrucçã.j Ptí»
blica foram designadas: ns adjuntas
Noetnia Rogo de Oliveira, para tci
exercicio na i3 oscola feminina do i*V*
dísfrlcto; Iíurydicc Alexandre Neve?,
na 4* feminina do 4"; Lucinda Abreu
Mussunéci, na tf mi-ta do 1" c a sub-
stituta, Márianna- dos Santos -Cixcirs,
Lopes, na 4* mixta do 14'.

iKimhiti
íi__S_SS'

m

Altcndcndo i sôlicitnçãO do ínspectjií
da Alfândega dc Santos, o ministro fl*
Fazenda icsolvtu que o 2? tiüi^t -w»*-
ntir». da rae-n* -***--wtís*--V -3l*»_!íj.
ve» tino, «ue- » .M» na-^Dif**»»!-»;
Gei-l^^t-ftOí^iKWí-*-vtf* »;

i •,"-;;.-":

ilegível
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4 alimentação publicai
jfc QUESTÃO DO PAO

DE TRIGO E DO
PÃO DE AIPIM ESTA'

RESOLVIDA
lAs constantes reclamações sobre a

Mia do trigo e esperteza dos padeiros
levaram-nos, a ouvir, a respeito; o dr.
[Felix Ciiiniarfies, oneroso assistente de
chimica do Museu Nacional, que acaba
He publicar um interessante trabalho,
BO qual demonstra as rcaes vantagens
da substituição do pão dc trigo pelo
pão de aipim e trigo. E, ainda, porque
sc trata dc «pessoa, que Ua muito, es-
tuda o importante assumpto, com evi-
dente interesse profissional,, é assás
proveitoso colher a sua opinião.

Abordamos a questão, ao encontrar-
mos o illustre chimico, c, s, s, disse-
nos :

A alta do -trigo foi ipor mim «pre-
vista, ha bastante tempo, e não nos
devemos admirar se o seu .preço tripli-
car ao do actual, em virtude da escas-
sez de producção, excesso de procura e
medidas prohibitivas, quanto á sua cx-
jiortação, dos paizes que o cultivam,
em maior escala.

iE' exacto que o ,pão está sendo
vendido no nosso commercio, com peso
inferior ao que tinha ?

Sim. O pão que se vende por
ioo réis pesava antigamente 120 grani-
mas e hoje está pesando, segundo ve-
rificação feita em pães comprados cm
S5o Christovão, 90 prammas, e ainda
mais, são manipulados com farinhas
inferiores. '

As farinhas existentes no commer-
cio são era geral extraídas 'dos trigos
semi-duros. -Estas são de tres quali-
dades: a in, resultado da primeira
moagem. apresenta ainda tres vaneda-
des, coAforme o processo, mais ou me-
nos perfeito, empregado para moer o
trigo; a 20, resulta da moagem das se-
giuidas e terceiras scmolas, conjunta-
mente com o farello.

A flor de farinha extraída da parte
ccntíal dos grãos do trigo e obtida por
processos especiaes, não contem vesti-
«io algum de pcllicula çortical; e po-
bre cm elementos nutritivos.

Vê-se, portanto, a possibilidade de se
empregar farinha de diversas qtialida-
des ipara se obter pão mais ou menos
barato e inferior...

Poder-me-ia apontar um meio,
nratico c urgente, para se evitar esse
abuso dos padeiros e outrosim remediar
a horrível crise que nos ameaça t .

_ Parece-me que devemos seguir o
exemplo do Congresso Econômico Por-
tugiies, isto é, reclamarmos por um
typo unico de pão, c. também ad.optar-
mos o pão Brasil (.massa de aipim —
uma parte e farinha de trigo. -. unia
marte), pois com isto economizaríamos
so o|o de trigo, como já provei nojineu'ultimo trabalho apresentado a Socieda-
.lc Nacional de Agricultura.

Se não 1103 enganamos, o sr.
Iiruinettcni publicar as analj;ses chum-
cas dos pães, de aipim e trigo t

Sim, é verdade; já conclui as ana-
h-ses nos referidos . pães, bem como
nas farinhas dc aipim, mandioca, etc.
e brevemente, vou apresentar os resul-
fidos colhidos,, á Sociedade Brasileira
de Phnrinaceuticos. ,-,:..„

__ O que me diz do valor nutritivo
. m',n Ap íii-ním  ..

CORREIO DA MANHÃ — Seguàda-feíra, 13 de Novembro de 1916

Politica dos Estadas
Do «ur. general Caetano do Albuquerque,

presidente do Estado de Matto Grosso, re-
cebemos hontem ó seguinte tclegramma;

"Cuyaba', io. — Agora, que está tormi-
nada a áspera campanha entre este governo
c a Assembléa Estadual, pela esplendida vi-
ctoria da grande causa ida justiça, cumpro
o grato dever de tornar publico o meu pro-
fundo reconhecimento a quasi unanimidade
do povo matto-grossense, solidário com o meu
governo, no egrégio Supremo Tribunal,"Fc-
deral e ú imprensa, que, galhardamente,
defenderam a minha legitima autoridade;
salvando as instituições republicanas dessa
monstruosidade jurídica, qual o processo dc
pronuncia a minha pessoa, sujeita ao gar-
reto duma assembléa por tantos titules sus-
peita.

O habeas-corpus, concedido cm meu favor,
marcará indelevclmcntc, a grandiosa con*
quista da justift republicana, trazendo Ea-
lutar modificação ao processo da politica-
gem odienta Cordcaes saudações. — Cae-
tano dc Albuquerque, presidente «do Es-
tado." m » m • ^

A GUERRA AÉREA

4 n

Regressou hontem o cônsul
argentino

A bordo do " Pampa" regressj.i liou-
tem a esta capital o sr. Carlos Saguicr,
cônsul geral da Republica Argentina no
Brasil.

ü sr. Saguicr ,cm conversa ainda a
bordo do paquete que o trouxe a esta
capital, falou-nos, animadamente, da po-
litica commercial entro o nosso c o sen
paiz. Referindo-se aos trabalhos inicia,
dos para conseguir-se á isenção de dl-
¦rcitos das frutas argentinas, s. s. mos-
trou-se confiante no bom resultado dos
estudos que sobre o assumpto estão sen-
do feitos ua nossa Câmara.

O cônsul argentino tem esperanças i!e
ver, muito em breve, as farinhas de seu
paiz gozarem dos mesmos favores que
as dos Estados Unidos. Perguntado so.
bre a annunciada visita ao Brasil do sr.
Becú, ministro das Relações Ex-eriores,
da Republica Argentina, respondeu-no»
o sr. Saguicr que é bem provável que
se verifique tal visita depois da apnro.
vação do trajado do A. B. C. pelas
Câmaras do sen paiz.-*?— 

ioo contos'p£E$üR°o"
• RUA SAfHKT. 4

. AMANHA,
LOTERICO

Coim.»iiacxi., outubro de 191G. — As | taubes. A 23 de agosto este bravo cabo
considerações que sc seguem,- e que 'tão dcixáVa-se amputar das duas pernas.;
de perto se entendem com a nossa de- Poucos dias depois eram regimentos,
fesa, bem merecem a seria attenção eram comboios inimigos perseguidos
dos nossos governantes, tanto quanto em marcha pelos aviões francezes, ic-
de 'todos áquelles que, de utii -momento vando-lhes a desordem u o pânico o
para outro, podem ser chamados a desorganização de todos os serviços dc
prestar contas dos sacriíicios da Na- retaguarda.
ção em prol da sua defesa, da defesa! o inimigo com extraordinário prazer
da sua honra. . |pelo ataque a cidades abertas a 3 de

Neste dia, e o da máxima solcnm- ag0S|0) dia iia declaração de guerra,
dade, a ninguém é dado deixar de com- hostilizava iAincyille, atirando

PADRE_CHICO
UMA SUBSCRIPÇÃO

PUBLICA EM SÃO
PAULO

S. Paulo, ii de novembro. — Abriu-
se, finalmente, uma subscripção publi-
ca, para piedosa homenagem ao "pa-
dre Chico", cujo recente fallecimento
não só o clero, mas todo S. Paulo sen-
tiu e deplorou. Quando morreu o iilus-
tre sacerdote, que foi Ião popular e
carinhosamente tratado por aquelle
appellido simples, humilde como elle
nas suas grandes virtudes e como cllc
nobre sob o ponto de vista moral, es-
crevemos algumas linhas para o Cor-
rcio da Manhã, a propósito da sua
sympathica e bemquista individuali-
dade.

Francisco de Paula Rodrigues, o
"padre Chico", era um dos mais dis-
tinetos ornamentos elo clero paulista.
Quando a sua figura apparecia no pul-
pito, apezar do seu alquebratuonto dos
últimos tempos, toda a gente se prc-
parava para ouvir u msermão notável,
calcado nos moldes daquclle extraordi-
nario orador sacro que foi frei Fran-
cisco de MontWlvcrnc. Mas a popula-
ridade e a estima publica, que áureo'a-
vam a figura de Paula Rodrigues, não
eram apenas um reflexo do seu presli-
gio sacerdotal. No século, isto é, na
vida profana, elle era também tuna fi-
gura de destaque. Impunhà-se -a quem
quer que se lhe approxiniassc. Dotado
de solida cultura humanista, professor
de humanidades por longos annos, o
"padre Chico", illuiuinou o espirito dc
muitas gerações, e ahi mesmo, 110 Rio,
haverá sem duvida muitos homens que
Xoram discípulos do saudoso sacerdote.

Viveu o "padre Ohico" tuna vida
verdadeiramente christã. bem compe-
netrado da sua missão religiosa. Nunca
amou as pompas. Desprezou sempre as
falsas apparencias e as tolas ostenta-
ções, incompatíveis com o seu íninis-
terio, mas que outros sabem conciliar
com elle. Gostava sinceramente que lhe
chamassem "o padre Chico". Assim j
desejava ser sempre tratado. « Se doniiia despreoecupado o -criminosa-

Morto esse -homem tão estimado, esse | luenU.i j.ult0 -esperando 'da Providencia,
sacerdote tão exemplar, desapparecida m narcotiZlldo pela ignorância dp }W
essa figura dc excepcional relevo, na -eja 0 i,npt»l8b a dar-se aos veMadei-
sua simplicidade pouco vulgar, era .tc j r0_ ett.mentos de guerra, aos verdadei

França ü ete sis aliis
(Especial para o "Correio")

parecer e a ninguém é dado furtar-se
úqualür justa i prestação tlc contas,. a
ninguém é dado dizer que. não gttviu,
porque prever e levar a -effeito a >de-
fesa nacional è prever .1 propriaVMlçfe-
sa, c prever- á defesa da I&nuljdfmabi'

sobre
éllá 16 bombas." A 14 o tenente Fntz
Müller lançava tres bombas sobre Na-
unir.

L-\ 15 novo bombardeio sobre Nanilir
-:.e Wbçl; no Mouse. A 17 sobre iliiy,

\ -V^brc Luneville, A -'

gare" " dc
íllemãò então abatido. A 29 va-

as -bombas sobre Rcifort. A 30 o 1"

Combateu esto heróico aviador duran-
tc mais de 3 horas.

Recordcmo-nos lambem dos combates

O CAMPEONATO DE
"FOOTBALL"

O BOTAFOGO E O
AMERICA DERROTAM

OS SEUS COMPE-
.. TIDORES

•Perante gmnde concorrência, reali-
tou-se, 'hontem, no campo do Botafogo,
o encontro de retomo do .campeonato
entre o Botafogo e o Andaraliy.

Reinava excepcional interesse ..pelo
desfecho dessa prova, não só devido a

aéreos de 25 e 2b de agosto ultimo, em coi|ocaÇ;-lo incerta de todos os concor-
que uma esquadrilha de aeropianos in- rcnles como também ás circumstancias
glezes, atacando as vias férreas da. Pa- ¦ (.lR, ro_cávam ao embate de 1° turno,
lesiina, causou os mais sérios danmos, _J0 _lia| 0 (VrtcihVaíiy. batendo o seu ad-
destruindo cm Alíulch locomotivas c yg^rio diu ensejo* a que se levantasse
vagões, desiru.ndo as gares de Tulkc-, ccici,rc impedimento das camisas fora
ran e dc Adana " "  ¦• • ' 

CARNES VERDES
MATADÒITIIO; UR SÃ.VT-1 f)irf_
Foram hontem abatidos, no Matadou-

ro dc Santa Cruz, para o consumo desta
cnp lal, 50; rezes, 51 porcos, 16 cir-
neifõs c õ vitcllas; sendo ile Durisch
& C, .) rezes; do Cândido Espíndola dc
Mcilo, 44 rezes, 2 porcos -e 2 carneiros;
de Artliur .Mendes & C, 61 rezes; de
Lima & Filhos, 40 rezes, 1 porco c 6
vitellos; de Francisco Vi-eira Goulart,
62 rezes, 2-1 porcos c 18 vitcllas; de
João Pimen.it de''Abreu, l7 -rezes'; de
Oliveira Irmãos; & C, 94 rezes c 10
•porcos; da Cooperativa de Uctalliislas,
T_ rezes; dc Portinho & C„ 25 rezes;
de Augusto Maia da Motta, 40 rezes,
14 carneiros c 5 porcos; dv Basilio
Tavares, 12 viiellas; de Fernandes ft
Marcondes, 7 porcos; de F. P. dc Òli-
veira & C.. 38 rezes; de Edgard de
Azevedo & C, 32 rezes; de Alexandre

So-

porcoj

cila a sua.honra, c prever os msu tos ™ ' '- „ 
d Cambiai,- e um

e a conquista do território Ji|ffe!?.í ,l
defender a honra de.-uma -naciòB.Wda- ;'v>la0:
dc, é ser-se soberano, como povú.<:^c ; 

riaí' '^•j;; -^ „clo le,lelUl. von Hid-
c capaz, é cumprir-se, em siininw "Q ataque .1 i.a.ris, ptio ((-">.• i>-

primeiro, o.maior dos deveres jíeídio-
nicin e patriota, . ¦fH.Úi,

N nguein riiais hoje ignòr.i oOTf
c o que vae. sciido'c será-o potUHPÍO
instrumento.- de", guerra nioderiio; ;p• qire-
é e o que. vae se^do a aviação,, o. seu
extraordinário' valor''comproyadissimo c
eni larga escala nos' grandes theatros.
de operações dq. Velho .Coiítincntei _

A supremacia" aérea 'cui Fran^içn-
tre os seus itlliãilos, porl toda -a §HplJa
mesmo, víiC; se manifestando dejffltouo.
assombroso, <le 'inodo ,1, não Ife«at-
mos, a I não 

' 
demprarmo-nos cniSgoí'-

rar o problema com o .maxrnn ''WÍf*"
se e que é o próprio interesse d3.-&a-
ção que não pódc'esperar que •|é.í<1S.-
fenda na hora do ataque, qiiandotiwií!»'

dessen.
; Os aviões eram então abatidos, ora
pelo canhão, ora pelo fuzil.
-.No.i° mez de'guerra n apparelhos
inimigos aterrando- seriamente avaria-
dos. . ,

Joffre vinha de comprelieniler entuo
o alto.e verdadeiro valor da anua, im-

pulsionando-a, dando-lhe organização
nu altura da Sua missão, como podero-
so.aiixilio do bombardeio de terra e
daquela soberba regulação do tiro da
artilheria, artnando-os de nictra.liiulo-
rás• para .. limpar o espaço, ao mesmo
tempo que pudesse operar em rceonhe-
cimtptos, levantamentos, ligações, etc.
..A''noite, cruzando as nuvens, lançam
bombas sobre Ostendc a io dc agosto
dc 1915, em numero de 30; 30 sobre
a "gare" de Chalêl; 96 sobre as "ga-

res" de Tergnier c Noyòn, a 24 de
agosto; 16 sobre a "gare" de Lorracli;
16 lançadas dc 50 metros de altura

"sobre 
uma .usina de gazes asphyxiantcs

cwicter -em 'Domacli; 140 sobre Noyon. n^«=

ran e dc Adana e o campo inimigo .1 ; do uniformc nue quasi deu em panta- Vezuito Sobrinho. 2 porcos, c de Snordeste de Ramleh arrazado. ni)s a su_ exeellente victoria. bwira & C, 3.1 rezes.-Neste mesmo dia outro liydro-acro- Em -,riHieiro logar, jogaram os se-1 Foram rejeitadas 30 rezes, 2 poro•plano russo;, bombardeava cfficazmeu.tc findos*'" tcatiis", tendo sido vencedor' e 9 vitcllas.¦-, gare áe lloms. ... o Botafogo pelo elevado "score" dc I ,v,,.„ , 0 , ,,, , ,„oun ...Como noticia interessante, ainda ci- ":;_ u„_.|. >• . !,• • .
taremos os dias decorridos entre 13 de 1 sel? '£%$- Au'á£ do dia realizou-se' , Vigoraram os segirn-tcs preços: rezes,
juMio a 13 de agosto ultimo, cm que • í> JlaP"Í''„P" rjfuizsr James Ser- de $780 -a $800; porcos, de 1* a $.200;
os allemães, aiistri-aco.. c turcos M^^^^^^^^ fj^fâjM® 

;l ^°°' Ç "-«d,M'
ram, nas suas ditterentcs treines, nada . ""- ". i.-_.K„et. 

Este apitava de (lc S!)0U a Iif000>
menos de 100 apparelhos. E desde que "£j'.a* 

#'sterlin|à. não apuava ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS - Pa-
cslálòtt ii guerra o inimigo alliado já -.._.¦' Defei't0 do apito? O facto é que ra os iijo Cães do Porto,-foram abíitidas
tein perdido 673 aeroplanos, 33 ''y1''»" ¦ j3 juizes de linha-eram obrigados a in- em 'Santa Cruz, afim-de serem expor-

do de aipim 1
__ O valor nutritivo do pito fabrica-

do com aipim e trigo está próximo ao
do pão de trigo. No entanto, essa pe-

quena diffcrença c compensada Ipelas
nutitas outras vantagens, do pao de
aipim como demonstrarei cm trabalho
mie. brevemente, devo publicar.1 - Poderá informar-me se ja existe
farinha de aipim no nosso, mercado (

_ Bcntro cm poucos dias teremos

por iniciativa particular, «™a f:ib"ca
le farinhas dc aipim, 'mandioca, etc,

pãnifi-avcis c preparadas por proces-
SOLCSrssÍ;«.S'tercmos então uma nova

inliase 1111 questão do pao f .
-__ lulgo qne sim e posso mesmo

adeantar que estará definitivamente re-

^ÍE 
"nos 

despedimos do illustre chimico;
nuc nara mostrar o seu esforço, nos
SfcrcceU tres tubos contendo amostras
,le __ farinha de mandioca csgotaúa,
iú uiada no fabrico do pão — e ta-
Hnhadc mandioca e dá aipim, obtida

por processo exclusivamente seu.
«Ao governo, «gora, cumpre tomar

conhecimento do-assumpto, -Uio impor-
tanto cllc (2, estimulando, deste modo,
acin-lles ipic o investigaram.

1. 1— _ mt • m
Si» NA CASA rOltituuii.Sti Jui;.'

Rua Assembléa, 40 — é que sc en-
contra manteiga fresca mineira supe-
i-ior; liilo, 3$Soo.

MORRE EM PARIS O SR. AL-
FREDO MPT

SERVULOOOÜRADO
HOMENAGEM AO RE-

FORMADOR DA MA-
RINHA MERCANTE

Comniunica-nos a Secretaria da Fe.
deração Marítima Brasileira:"Commemorando-se 110 dia 14 do cor-
rente, a data natalicia do reformador da
Marinha Mercante Nacional e ex-director
commercial do Lloyd Brasileiro, o sr.
¦Servido Dourado, fallecido a 2S de a.gos-
to, esta Federação resolveu nrestar a
memória do grande .morto homenagens
especiaes, tendo ficado deliberado pelo
seu conselho superior, o seguinte:

A's 9 horas da manhã, a Federação c
as directorias das associações federadas
comparecerão á missa que, por alma no
morto, manda celebrar a familia Míillci
dos Reis, na egreja da Inimaculada Con.
ceição, á praia de Botafogo.

Durante o dia, na sédc da Congrcssão
dos Officiaes da Marinha Civil c União
dos Foguistas, serão inaugurados ictra-
tos do saudoso extineto.

A' uma hora da tarde, realizar-sc-á a
collocação da placa-Servulo Dourado 

'¦—

na antiga -praça das Marinhas oue, por
acto do exmo. sr. dr. prefeito e a pc-
dido desta Federação, passa a dcnoinl-
uar-se "Servido Dourado".

A's duas horas da tarde, realizar-se-a
a grande romaria dc todas as classes ma-
ritimas ao cemitério, afim dc depositar
flores sobre o túmulo do seu incstnteci-
vel amigo, sendo ponto de partida a
praça Servido Dourado.

Esta Federação solicitara as Compa-
nhtas de Navegação o desembarque dos
seus associados. . ¦

A's 3 1 Ia horas, as directorias. das
associações federadas irão assistir ' a
inauguração do retrato dc Servido Dou-
rado, na sede da Obra de Protecção as
Moças Solteiras, sita á rua Marqucz de
Olinda'. .....

A' noite, todas as associações mariti-
mas manterão abertas ns suas sedes com
a assistência de um director, em sessão
permanente. , .

O pavilhão dc todas as associações e
iscrvar-sc-íi Iiastea-

do durante o dia, cm homenagem aquella
<_____-_ M^a^—

DR EEGO MONTEIRO. Mol*. das se-
nhoras e dos olho.'. 7 «le Setembro 81

(S io;i

crer que lhe fizessem muitas e grandes j ros cjeiiientós der defesa que não.; se
homenagens. Parece, porém, que o es- encontram, não' se vêem nos recantos de
queceram depressa.,,, mas delle se 1 gabinetes ."• onde .sc deturpa .0 caracter; V" r""'"."', Sjg.5 a "gare" dc Cha-
lembram agora, para uma homenagem 1 pcla subserviência, ou. nas "ibunas-dos-de .ig^osto, 17 sooit » 

c0nslnlcC;l0
qu^apenas paga meio tributo de gra- r^a^^.^^l1':4 fitol 

"4-, .perto 
'

A subscripção °ue se promove visa I por baixo .preço á defesa de unia Na-

levantar um máusoléo sobre a campa j ção. .. „„„„_,_jn_ ,,-sl,

^Seif para o Rio, ^^^{^^j,^^^^
a maior sonima. E o grande exemplo
da conflagração europeu se.nos apreseq-
ta no momento, como um sugestivo
livro aberto . 1; dc extraordinários en-. zcs
s'namsnios para áquelles ipie,. responsa-; A _. do .mesmo mez c anno,
veis direita" ou .iiidirecta-incti-ei quci-i ;uUo q.,e 6ó' aviões francezes, in-

nelle ler as grandes . vèjdade» | _ • 
bdg£lâ ilw^m .,.0ro Kilogram-

»«_ *.i._ ....»....:..n.^ eAhfô :,\c;ir»uiiíuia':i-

plicitamcntc, um appello aos que, resi-
dentes aclualmente aia capital da Repu-
blica, conheceram o "padre Chico , ou
tivesem porventura recebido as suas
lições dc professor c os seus conselhos
e confortos de sacerdote.

E' com pedras avulsas, grandes c

pequenas, que se fazem os nionumcii-
tos. Não haverá, 110 'Rio, quem deseje
também mandar uma pedi-'
construcção do mausolco
Ohico"? Bem sabemos que
prezou as grandezas icrrenas,
destas que consta a homenagem
ciaK" ~ °'m» ».—
tBATAMUNTO DAS MOLÉSTIAS* 

PELAS GUANDUS MEUIOA;
CõES PHYSICAS, PELO ES-
OlKlIAIilSTA
DR. ÁLVARO ALVIM -. Exame

pelos raios X. Installação especial para
o tratamento das moléstias do peito,
iüberculdse, bronchite, empliyseiua. Dc
10 112 ás 4: largo da Carioca,
andar.

tu. dc
Thourout7'3oo' sobre os estaleiros alie-
mães da costa belga, a 2<o de agosio;
a _S fortisáimo -' c efticaz . bombardeio
dc diffcreiiles "gares".

«Durante o dia mais numerosas as cx-

pedições, sendo' digno de nota, porem,
o -bombardeio de 'Sarrebruek, por 32
aviões a 9 dc agosio, que lançaram
iobre o alvo nada menos dc 164 o.iu-

33 sírifft.ve s e 32 Zeppelihs,
Nas lioitcs dc 12 e 13 de setembro

as esquadrihas de bombardeio íraneezas
lançaram 87 òbiizes de 120 sobre iluis-
cárd com explosões seguidas de ineen-
dios; 24 obiizes sobre Ruiscl c deposi-
tos de Hendicourt; 74 obuzes sobre
instailações inimigas na região d'Elain';
32 sobre Damvillers, 6 sobre a gare
Montmedy.

Na mesma noite cento c tantos sobre
os altos fornos d'Ucl.ingeii, 16 sobre
os altos fornos dc Rombacl;; ao todo
300 c tantos.

A 13 de setembro, nas linhas dc fren-
te de la Sõmme, cm 17 combates
sticccssivos aviões francezes abatem
dois allemães: um em Aizccourt, outro
em Moislains a nordeste do Peronne.

Na noite de 14 para 15 — 1S7 obu-
zes de 120 e S inceudinrios foram lan-
çados por 10 aviões sobre gare c vias
férreas de Tergnier c abarracamentos
dc Gitiscard. Naqtíella mesma iloite,
eram cfficnzmcntç bombardeados os
altos fornos de Roniliach cm 10 obuzes
c a via férrea Ppnt-á-Mousspn com cx-
traordinarios damnos.

A 15 também e sobre as linhas de
frente dc la Somnie o valente aviador
francez Guyncincr abate o seu 16o
avião inimigo.

Deuilliii victorioso pc'a fi™ vez; e na,
mesma jornada dois outros apparelhos
inimigos atacados de niuilo perio ater-

em execução penal -dades que a autori-
dade suprema deixava passar, ou, pelo
menos, nâo fazia exercer sobre as ines-
mas o silvo esperado por todos. O sr.
Stcrling não foi um 'bom juiz. Mas, dc-
vemos suspender qualquer idéa definiu-
va sobre s. s. Desra vez, .preoecupou-sç
loorlámente \o sympalihioo "spoilman

do Bangu' A. C. cm apagar a má im
pressão "siniphonica" deixada pelo sr.
Foguet o em fazer alguma coisa que a
contrabalançasse. Resultado: deu-nos
um arb tranicnto " aphonico ". O . sr.
Sterling, uipitando, Idevc ser uni juiz
competente.

Os "teams" que representavam n po-
tencia máxima dos dois clubs apresen-
¦taram-se completos.

Desde ,o inicio da prova acentuou-se

. I

MATADOURO DA .PENHA -- No
Matadouro da Penha foram, abatidas
lioiiiém 16 rezes.

mt* OM •mt,

Uma complicação dra-
matica

E A PAZ AO FINAL DE
TUDO... .

«Havia muito tempo viviam coiun dois
velhos amigos d''rancisco Dcleuil c Jo-
scphina Fouriiier.

Conhccernm-sc quando um contava
31 

'c outro 25 annos de edade, Eram
ambos 'francezes.

eram . unir-se, apezait de ser
.imneiiics organizavam intei.igenienieiiie »-.m.w»vó casado..
ns lances, quer dc offensiva, quer de Durante approximadamentc 43 anno»
defensva usai.do, dc preferencia,- os viveram felizes, sabendo compensar com' "?•'"'"¦ ¦_ --tl.'am» do Anda- alegrias dias outros de agruras, tão

natnraes nos que vivem sobre este
mundo de sofírimentos.

'Depois desse viver mais ou menos
feliz, foi hoje o cabeça do casal levado
a fazer .uma queixa perante as auto-
ridades do p" districto.

Francisco -Dcleuil er.i empregado na

a superioridade do Andarahy no tocan- patrícios, ami
te á cohcsãada "equipe". Os seus com- Resolveram
itioiieiiics organizavam inteligentemente I'™n«_sco cas;

lc

passes rasteiros. O
rahy possue esse requisito tao . preco-
nizado pelos mestres do " association ,
de que se fez éco, ha dias, o st. E.
Peakc, numa lição que do notável foi-
ward" do Livcrpool-& W. I„ quo pro-

I porciomimos aos leitores; - «passar ras-
leiro e sempre .1 propósito. Ioda a 111-

stida deste club se (desenvolve, quasi Repartição t.eraldps Udcgraplios, com
-do lerreno, cm "" ' ' " "

tres

l Has.dc ex{ilpjivp>. sobre .
ram
contidas. .'-'.-. . -, _*tjK

uma para .1 «Se a guerfa i tinia seiencia Í|fJdn. * os, :da; tioresta- uei™™;-. "--;;

do "padre pelas leis da Moral, porque não ipús parelhos francezi*. «tiram ,,o obi.zcs

cllc des- que o conflicto de paixões, o ekquc. sobre os altos K.ro&M« "„. 
^"iilias

11. r

A installação da comarca dc
Poços de Caldas

ças, lambem não é menos verdade que lançam 223 contra ..flor
as batalhas são só ganhas c as veto- A 3 de agosto dois
rias alcançadas por fones meios otf rc- provocam colossal ."^ ' ° «¦'» C,CN!^.

cursos maicriae sempre « sempre «en- minado .pomo ^«»»%^ea£
carados e cada vez mais por aque cs te M^i^V^nii^S ?í_.ír?«é! os ta
povos ou raças como absolutamente in- põem < Annn ,0 

^ 
¦ 
/ .sa os

aviões rr.ssos

dispensaiiçis aquella supremacia moral.
Esiá» será supplantada sem o apoio. ma.-.,
tcrial, como o Direito e a Justiça «u-
tre homens jáiiiais dispensarão a for-
ça. E' pcla força do ü.reito que .pro-
clamo o Direito die Força. E este deve
ser dal que predomine «cm todas ás
circumstancias, para sustentação ,da-
qiii'1'u. ..

Tenham os dirigentes, sejam cies

¦bombas sobre o aerodromo d Aissovi-
tza destruindo-o; os inglezes ateiam
fogo 110 grande hangar de dirigiyeis dc
Uand; um offic.il inglcz, de nome
l.igsworth destróe uni submarino cm
Ostcnde e os russos, bombardeando um
grande deposito dc gazes asphyxianies
em Solcil, envenenam 7°° o tantos lio-
meus.

O inimigo, por sua vez, a 1° (lc agos-
lança 20 bombas soln-c Malzívile

doze aviões temam attingir Nnncy,
são postos ciii fuga, desmoraliza-

sempre, 110 centro
. , ,,. passes curtos e lentos entre os

ram seriamente avariados, (li a çro-;«... rw.mis" centraes.
posito c como assumpto curiosissinio Cáti»á grando prazer ass'-stir-sc a
do valor do aviador franecz, é que ba-' , ,,' _or„la dc jogo desenvolvida por
tem muitissimns vezes o inimigo quasi 6 ,,rcmio norma que, hontem, justi-
se chocando os apparelhos lal n funa {- 

" 
resultados exòellchlés (pie elle

da perseguição, tanto quanto affrontam colhendo,
as trincheiras inimigas na altura com- A„ „_._„ in[e n Andarahy esteve num
muni das arvores I I). Nas li:
frente de Verdun apparelhos allemães
abatidos ao norte de Douanioiit, c nos
Vosgcs, 05 canhões anti-aereòs fazendo
descer um fokfccr, que se despedaça
contra o solo petin de Lussc.

A 16 de setembro uma esquadrilha
dc aeroplanos navaes inglezes bombnr-
deoii com grande . suceesso, as ba-
terias pesadas inimigas perto de Os-
tende, causando-lhcs damnos respeita-1 _L,
VC1S, I jjg dcfcsíi.Nesse mesmo dia aviadores russos | ^ impressão que deixou o parallelo
com 4 aeroplanos e na frente. Norte ! /_a Áctuaçãó dos dois conjuntos, ao co-

um ordenado regular. Homem econo
mico, coiiscguiit juntar alguns cobres.
Era aposentado, 'Fazia as suas despe-
«a,s c punha dc parte as sobras do di-
nheiro que recebia. ...

Dcleuil tinha o cuidado dc guardai
o seli rico dinheirinlio com uma certa
reserva, para evitar que cllc saisse em
despesas supérfluas,

Esse cuidado dc Dcleuil -. não passou
combi-' despercebido a Josopliina Fournier, que

lvi..r0 I tinha receios de vêr íallecer seu velho
A deferi deste teve as honras da lar-1 companheiro de quarenta annos de vi-

de \ clía deve o club local a brilhan- da, entre amargores c alegrias. Achava
*e' cjhcnih «ue obteve. Mas o ataque esse cuidado natural; mas o seu futuro
andou 

"sem 
cohesão. . ,. , . ilcscnhava-se-llic triste se por acaso

O "toam" foi muito prejudicado pelo Deleuil fechasse os olhos . c as suas
mesmo no primeiro meio-tempn, po s os economias viessem por lei a caber a
seus membros teimavam em descollocai- 1 outra, que se achava cm branca."" 

recuar com frequencia ás linhas 1 .Então Josqphiua resolveu garantir-

"T c0"il", Ao passo que o Andarahy csfcvi
nhas _de <]c _L.us .-,. fL..izcSr (|U.anl0 .10 J0go." ° 

Botafogo i-csentiu-sc muito Ida

quaes forem, sempre em vista- c qne sai
bani sentir que a derrota des exércitos to.
é sempre motivada por pietcnçôes' d.a e
politica prctcnciosamcntc querendo sub- m;ls

, onlinar cos seus caprichos a verdadeira dos- "'r-,;'"":;ramle 
numero dc civis

O presidente da Republica . recebeu, .força ,„; ;tar de que deve dispor uma ^M^M^^mortos-; em Udine, 5
hontem, pcla manhã, no palácio do go- naç5o S cc„_ 

Bre3t-Utovclc, 5 mortos c
verno, em audiência especia». os coro. Lcmbrcm-se que n política intervindo. »%- 1tt £'Vrcssia, 16 feridos c 6
ncis Affonso de Barros Cobra c./Pran. tamo 110s altos cqraniai dos como 110 or- ' 

^rl"°A' _8 nora tentativa solire Pa-
cisco Machado Faleiro presidente <lo gani?mo áa 0ff ciahdade dc um exerci- " ortos a _a .o 

Mo;
directorio político da Poços de Caldas, to sô podem dar os resultados dç 70, a tis{,.0s 

,mCsmo d a, novos ataques e mais
e membro da Câmara Municipal, -da- derrota ultima dos russos pelos jnponc- m-0^u" „ 

' 
co,vll-a 1,'iincvillc contando-

quella cidade que foram solicitar a sua zes e actt»lmbntç. e ha ^e<n'viM«g^04^^tMtoS entre mortos: -o feridos-.-
interferência, junto no governo do l.s- tempo, a completa derrota dos tiirüss -•"- ^u .. 

de a ((J de ,-,<; 03
tado dc Minas Geraes, afim dc q.ie .a .çelos alliados balkanicos, etc.,.etc. , f'lnce^s_liu1çai;iii_v .1..00..obuzes sobre
coiimrca dc Poços de Caldas, seja m-: Acima da.politica vesga e interessei- »a;Wg.:. À.h „.„ ,„ ah
stallada cm ianciro próximo. ! ,ra o nupatriota, oca, vásia quasi sem- -' ¦¦ 

thmnu.
O chefe do Eslado, promctteu-lhes pre Ú03 gramics ideacs; acima da:.di-_ mímico,

envidar o (|uanlo lhe seja possível, .no ,rjl0macia das curvnturas, da «política.
intuito dc serem satisfeitas as aspira- .,0 c}laiinpa.<nie, paira mais alto a honra
cões dos habitantes tlaquel a prospera de uma na_5o. • ¦ ¦

cidade para o que sc entenderia, com o 0s chefes uiiltareS que cultivem o
d, 

' 
Dclphim Moreira, digno presidente -a|)Cri inSpi,.cin-se uns grandes estrato-

«In Fitado. gis-as passados e modernos, cultivem -
"'-'¦¦- - '•--'" ''1 ««¦«- ¦¦- da guerra

jiiiehtos c ilècm a cditca
soldado, o moral aciina-.de

meçar o encontro, foi a de que o Bo-
tafogo seria vencido .por um razoavc-1
"score" pelo seu digno antagonista. ;

Depois que este marcou dois exec-
lentes "goals", de que foram autores
Cbquinho e Gilabert, essa apprcheiisao' "a mais se acecutuou. O Botafogo

de saida, nada menos de 4
"corneis", o que demonstra o estado
de pressão cm que ptizeram o seu
"¦goal".

Mas, no segundo período, a íeiçno
da partida mudou. O Botafogo reagiu
com muito melhor orientação, tendo

is, aviadores italianos conseguido obstar o movimento pre-
Matarello c fazem ater- ciso da collectividade 'Oppòstã e, com

energia, adjudicar-se dos pontos que
lhe garantiram n viotoria.

Como dissemos, no pnmc:ro(i me.o-
tempo, o Andarahy obteve dois goals..
Depois o Botafogo marcou o seu pri-
meiro ponto. Carlito avançou pelo
centro. O seguro "full-back" America-
110 conseguiu dcsvial-o c dar opport.lt-

atacam o inimigo com 73 bombas com
manifestos prejuízos, Hydro-aeroplanos
allciuãcs em numero de 10 atacam esta
pequena esquadrilha russa; esta contra-
atacando-os . destróe completamente S
daqueles aviões. ,

A 17 uma esquadrilha franceza lança ijind:
12 obuzes de grosso calibre sobre a fizera.
gare de Nantillois, e 33 sou''e Villers
Curbonet c Horgny á al111ra.de Soo me-
tros, com enormes prejuízos para o
inimigo,

O aviador Rochefort em missão
caça desapparece

A 16, 17
bombardeiam
rar um avião inimigo, Apparelhos Ni-
euport bombardearam efficazmcnte
Dn-tcgliano e Scoppo sobre o Carso
destruindo gares c -reservatórios de
água.

A 18 aviões inglezes bombardeiam,
com suceesso. acrodromos inimigos em
Saint Dèriis-Westruhi

de'

"Satisfeitos 
com o resultado (la pri- fac-t.ca 

'cia 
guerra nos seus .múltiplos se- a'cLpo5:tos dc munições

neira parte da sua missão seguiram 03 K,.edos-e ens nanien-tos c dccm a cditcrt- ' 
aviadores inglezes, a

Cobra e Machado ra- -a0 n_D1-_,\ a0 s_i-i-..i« « m«"l .-ii.im.-i..!.- , ....._... ..

12 — (A. 11.) — Fãllecçtt o
et, promotor de lei do divor-Paris,

sr. Kaçii
cio.

«O r-r, Naqtict — Alfredo — chimico
Ifrnncez notável, antigo deputado,
nasceu cm 'C.irpcntras, no Vauchese, a
ó dc outubro dc 1S39. Km 1S5S, publi-'
cou o seu primeiro livro: Applicaçao
da analyse chimica ã to.vicologia. Dois
iinnos depois, deu 11 publicidade Da
ullotropia c da lsomclria; cm 1S63, Os
assticarcs; cm 1S63, Principies de chi-
mica fundados nus tlicorias modernas;
cm 1S6S. Da alomiçidaãc, c Religião,
propriedade c familia; em 1877. O di-
vorcio; em 1S83, Questões coiistiiucio-
mies c, cm 1S00, Socialismo collcclivis-
ta e socialismo liberal.

O dr. Alfredo Naquct dotouroti-se
cm medicina cm 1S50, .especializando-se
logo 1103 estudos dc chimica. Em 18C5,
lançou-se na politica. A irrcquiétitlidc
«lo seu gênio fcl-o tomar parle nos mo-
vimentos revolucionários, (|iic irrompe-
ram nn França, por essa época. Preso,
ó dr, Niaquel esleve 11a cuxóv.ia duran-
¦le 15 mezes, .findo 05 quaes sc retirou
¦jiara a Hespanha, de onde voltou, em
1870, para' tomar parte na defesa na-
cional,

Em if;i foi eleito deputado c cinco
áhnos depois apresentou.á i-oniidei-ação
dos seus parcM o primeiro projecto dc
lei sobre o divorcio. Esse projecto foi
rejeitado, mas o dr. Naquct não se
desvaneceu dc fazer victoriosa a sua
idéa, voltando, a formular novos proje-
¦ctos até que, em 1SS4, ,1 1'rança in

OS MORTOS ILLUSTRES

Falleceu o ministro da Justiça
da Bolivia

La Pas, 12 - (A. A.) — Falleceu
hontem, á noite, o ministro dn Justiça
e Instrucção Publica, do actual gabi-
nele, sr. Luiz Salinas Vcga.

O sr. Salinas Vcga era um dos mais
conceituados publicistas da Bolivia ma-
derna, polilico, diplomata, jornalista,
foi o fundador do importante jornal
;¦:/ Comercio da Bolivia, c era conside-
rado como o Ncstor da imprensa
boliviana.

 um ¦ 1 »
Bebei'. • • todos bebem; mas so

bebe bem quem bebe
OASOATINHA

¦II » CB» * ¦'

NOTÍCIAS; DE. PORTUGAL
Lisboa, 12. (A. IL) -O P>..iden'lc

Bcrhnrdiiio Machado offerece .uiiaiilia,
imi almoço aos membros da missão nu-
lit.ir ánglb-francczti.

Foram conv dados para tomar parle
110 almoço os ministros Ua França e, da
Inglaterra, srs. Dacsclmer c Carnegie,
os-membros do governo c varias p.aten-
tes superiores do Exercito c da Marinha.

Lisboa, 12. (A. II.) - O presidente
da Republica, dr. Bcrnardinp .Machado.

...nn---.!...-a á sua ügislaçao .1 lei do di- visitou boje o corpo do major Affonso
vorcio «.'raças, sobretudo, nos esforço? I Pata. exposto cm câmara ardente 110
daquclle político, já por essa oceasião edifício da Miinicpalida-Jc, incorporai!-
senador. Partidário extremado do ge- do-sc ao cortejo que ram momentos Uc-
neral Botilanger, o dr. Naquct foi um I pois, precedido de diversos coiU.iiis.cn-
dos politicos francezes que mais se I tes (la guarnição dc UisDoa.
íjateram pela revisão constitucional, i A uma funerária
.Posteriormente, o velho parlamentar in-
1romcltctt-se na patifaria escandalosa
do Panaiuá, logrando escapar da acção
(Ia justiça, para so retirar da vida po-
litica, definitivamente; E 'foi na semi-
obsciiridade da vida privada, que a
juor.c o vciu, de Pacto, snrj.re.icmler.

—- ' ¦ " —agite

para
rão junto

lerio, hontem. mesmo, pelo nocturno,
Bello Horizonte, onde a .completa,

ao presidente de Minas, com

quem. n respeito, sc vão enicwler.

NA PRAIA DA LAPA

O taxi 588 abalrôa com
uma motocycleta

Raro é o dia cm que não -se registra
um accidente, motivado por excesso de
velocidade dos automóveis particulares
c taxis cm ruas centraes.

Ainda, hontem, seriam 2 1I2 da tarde,
o taxi 5SS, conduzindo passageiros,
quando cm vertiginosa carreira passava
cm frente ao •Syllogeu, na praia dn

Lapa, atropcllou um moço que guia-
vi uma motocycleta alirando-o ao
solo c contundiiido-o bastante.

O -conduetor do -taxi, nenhuma im-
-nortaneba ligou ao facto. continuou, im-

pune, a sua' viagem, c isso porque nao
existia naquelle ponto, alias de trate-

aetivissimo, nem uma praça dc po-
civit.K"

tudo; e assim tudo também teremos at-
aailçádo. Acima mesmo das combina-
ções estratégicas c das inspirações da.
l.tctica paira a alma dc .11111 exercito,
que 1; ¦:! própria alma nacional.

Deixemos agora de lado tis nossas
.considerações . para abordarmos o.as-
stimplo que tanto nos prooecupa o da
actiiiüdade:

De visu, de observação própria atra-
ves paizes cm plena guerra, i.csle grnn-
de mundo chi armas, contemplo os es-
paços cruzados pelos aviões com uma
freqüência, com uma fauiüta'1 «alç. ¦•[,

se assim c cm contraste podemos dizer,
dignas dc nota, dignas da mais seria
d.i« mediiaçScsl

Não ha dia claro 011 c.-curo. rcnloso
ou não, brumoso noite clara ou Iene-
brosa ein que soberbos aeroplanos não mens
cruzem os espaços, vigilantes, orienta-
dos, evoluindo earliosani'*--" no -ais
bello des espéclaculos, dando si guerra
moderna 11111 não sei que dc sublime,
l.le fantástico, lair-n nrnnto de -¦ 11-
c.iiiiio pelas apprehensõcs (pie causam
mesmo 'aos que nel.es .vêem como nue

-|i enuncios dc taes 011 quaes acouteci-
mentos qne possam vir destas

usinas, etc, etc. do
a noite. Na noite (lc

o, tãó somente, lançaram 458 projectis.
Do ííicsmo modo que os trancezes, os
ali ados- despejaram 4 toneladas solire
Fiumê a 1 de agosto; 3 toneladas so-
lire Pravacina c Dornbcrg a 9 de agos-
to; 2 c meia toneladas a 15 sobre os
íiicsuibs objeclivos; 2 toneladas sobre' acrodromos

de agosto,
os quaes destruiram, a 75 metros de
aXura, um Zeppclin nos bangars
d''Evcre. A 26 do mesmo .mez lança-
ram 3 toneladas dc explosivos sobre
pontos impo.rtaiit.es niilifarès;

Muitissiiuos outros feitos nos c;ca-
pam e praticados nos annos de iqM,
1915 c ipifi. calculados lâo so sobre os
mezes dc agosto como períodos demar
cadores dos progressos de tão valorosa
arma dc- combate,

I.cihbraiulo ninila outros .prodígios,'
citemos o 3 de setembro ultimo, cm
que 6 valente aviador inglcz lencn c
William Robinson do Worcislcrslurc
Regiment- c do. Royal Flying Corps, ati-
cando' um Zeppclin cm circumstancias
difficilimas c pcrigosns abale-o. cm
oháiiimas com a tripulação de 10 ho-

inclusive seu commaiidaiile, íi-
cando todos mortos.

'Pouco antes tinha este bravo dos
ares perseguido um outro que fugia,
desmoralizado, ao ataque. Aviador
slor'ficado pelas massas, premiado cm
grandes sommas c condecorado por
Jorge V, logo após ao estrondoso feito.

a
bõb. 

"6 ~"keeper", 
de facto, scgu.rou-a,

mas, ao shotal-a, fel-o com tal ihbabi
lidado; que a csphcra, 'batendo forte.-
mente nas costas do "b.ick" voltou a
rtdc, concedendo ao Botafogo abrir o
"score" respectivo.

No segundo período dn luta o

'A 18 o aviador Tarascon, que pilota- nidade ao "Iteepçr" 
.Otto dc agarrar

va com utii só perna, pois perdera a
outra cm combates anteriores, conse-
guiu pela 7:l vez abater uni 'avião ini-
iiiigo.

Ao norte de la Sommc, c no espaço
dc 8 dias, aviadores alliados executa-;
ram 3.000 vôos sobre as-.Unhas alie--1
mães cem um incalculável lançamento
de explosivos o com os mais brilhantes
resultados. 

* 
. , - ¦

Sem conta tem sido- pois os prodi-
gios da aviação na guerra actual. Mm-;
tos nutro 1 dados confirmnlivos pode- «
riamos ciiar para o que nos falta, eu-
tretanto, espaço e tempo.

A noticia já demasiado longa, mas j
sempre interessante, deve,. porém, cm-1
pòlgar o sentimento patriótico dos que
o cultivam. j
-' Homens, coragem, bravura, ou hero-1
isnío 110 Brasil não falta. Falta a ini-.
ciativa. ¦

Se temos .nas paginas da historia Pa
tria feitos dc heroísmo, abnegação c 1
resistência como Coimbra, c muitos ou-1
tios; abnegação, -sacrifícios e resisten-
cia. seiu òxcihp'os. á fome, a sèdc, ao
fogo e á peste como Laguna c sem paz,
u não ser uma defesa Sparlana de Vaux
pelas suas condições cspecialissimas.. e 1
amas nioiios stiggcsiivas, iinprcssio- ,
nanlcs; devemos por isso mesmo orgu-;
lharmo-nos porque o soldado brasileiro
está acima dc qualquer outro no. des-
den pela morte e no culto do sacrifício;

Laguna por cá não sc viu ainda I I
Major Vr.vtug-

Bota-
fogo logrou einpatal-a a 10 minutos do
inicio. Aloysio, em destemida arranca-
dai, lançou a 'bola 110 "goal" do Aula-
rahy, "embora tendo, pura isso, levado
formidável trambolhão.

Nesta altura a chuva caiu com -algu-
ma violência sobre o campo.

, Ao faltarem dois minutos para o
termino da peleja, ainda Aloysio, ,.111
perfeito estvlo, marcou o 'goal 

. de
j victoria do Botafogo, sob cutlutsiast:-
1 cos applausos,

Xão podemos deixar dc salientar o
papel deste admirável "íonvard na

! prova de hontem.
A defesa du Botafogo houve-se hc-

da-
?.^:°f„d^.;S °v ™«Me a;.,Buri.°Hcia ou guarda... .. ._,.,.

,CVvict!-;nSdli'SíT/ídS ^"m, -üiücÜé P!&ig'oJ(ie um flagello

uitòn.ovcl e conduzimlo-a afastado ou próximo, mas certo c me-
óiide. lhe 1 vitayel

curativos. ri iiivi!' u:ir iiuu.iiii. mm-, o
lo

lia oceas ao
íccolhciidó

588 ao sc
Vi uma pliarmacia próxima
foram feitos os necessários

O caso dos matenaes
da Central

Amanhã—100 contosc|NfRo.
LOTERICO 

'¦- 
RI'A r-A'HKT N •-

e as coroas í-un so-
bre carretas, atrás dos quaes sc viam
ministros e representantes dc varias as-
soe ações coin 05 respectivos cslaiídan-
tes. ...

cortejo numerosos oln-
c mar e iinmcnsa mui-

"São Loyreajjo"" arre po-
pitlarcs dc fiimo

Çio Novo, para 200 réis, com valiosos
lu-indcs — I.OPES SA' & C.

—«mc»o«> »ta—

Fechavam o
| ciaes t_^ lerra
1 lidão.
' As ruas do
j das de gente.' ..»iqaa<X5>ifrgj

rajecto estavam ap:nba-

Tiro Naval Brasileiro
POLÍTICA YANKEE

Por determinação do Eslado-Maior da
Armada, ncnhuiha promoção será feita

! 110 Tiro Naval antes da cerimonia do
juramento da bandeira, que terá logar

10 tio correnie.
oi, porém, resolvido, pelo mesmo

Estádo-iMaiiór, que o conimandantc Fre-
Jerico Viilar, director do Tiro Naval
llrasilciro, selcccionassc os voluntários
deste Tiro, independentemente dc gra-

.Vot',1 York, 12. (A. A.) — Kíi recon- j du.içáo. dc modo a poder nomear os
tagem dos votos da eleição presidencial, I comiiiandanles das esquadras nas pro-
o sr. Wilson saiu triumphnntc cm íCew-' síiiías formaturas c excre cios geraes.
íliauishire, New'Mexico e Xortli. Hal.o- Só posteriormente o 'Kstado-Maior rc-
ta. cio aiulo-se o minicro de eleitores l çoherá sobre a graduação

AS DATAS NACIONAES

AA.CM.Vo 15 de no-
vembro

nos cora-
resolveu dedt-

\ associação Christã de Moços com
o 

"intuito 
de alimentar os verdadeiros

sentimentos dc patrotismo
ções da nossa mocidade, rei
car-lhes uma festa nesta grandiosa data.

\ festa será levada a ef leito no

grande salão de gymnastica ns S ¦ 2
da noite, na sua sede. a .rua dn Qui-
tada .1. 47. O orador o.ucul et. O
deoutado Galeão Carvalhal.,A banda dc
musica do Corpo dc Marinheiros Na-
laionacs 'geutJÍIiicntc ctcdida, iai-5e-.i
o',vr cm..'bcl!os trcclios de musica. As
familias são especialmente convida-

rgr-rt_>"i> m v ii 

Grandes cidades de febril .ir.ovimriilo
á noile qui. linham. hoje., ás escuras,
furtam-se uos olhos invcs'i"-aíl-nr.fS c ao
poder destruidor dc tacs elementos.'

ilCis 11 tacticii de seus defensores. Lis
o valor -da .'¦.nua. Tão valorosos instru-
mentos de~ ataque são boje reconhecida; mos a seguinic carta
monte iiid'spensaveis ás operações da
guerra moderna;

Sc inseparável é «lestas operações
nelas preciosíssimas informações nuc
colhe como olhos abertos, vigilantes dos
grandes comnianldos, sc inseparável .e
melo seu grande poder offcnsivo cffi-
cazmente comprovado, como cohil uvan- contra num por um
tc da artilheria na regulação do tim das materiacs, pertencentes á União e qu--

leroplanps formi

UMA CARTA DO TE-
NENTE LEONIDAS

Do tenente -I.ccnidas Hermes recebe

'Sr. redactor. — Venho aiip.cll.ir para
os vossos sentimentos de justiça dirigir,
do-vos estas linhas cmquevosmanifesto
n minha surpresa, ante os ataques de iiitc
continuo sendo vic.ini.i tior parle da in.
prensa desta capital, a propósito do ai-
surdo c csocctaculoso processo instaurado

stipposto desvio de

eu as obtive por eniprestitno. sob lc-
trás promissórias, do Banco Ultraiini-
rino, sendo forçado a vender o referi
lo predio para atteuder .1 esse compro-

misso que, com outros menores e con-
iraidos para o mesmo fim, impor! ni
exaciameute na quantia que, sob a prea-
-5o dos meus credores, consegui n|can-
car pelo men decantado "palacete',
isto é. .|o:ooo$oooo!

Quem assim procede, sob. a inspira-
ção dos mais sagrados sentimentos d_
honra, não pode sofírer sem revolta as
injustiças de que é victima c aue «;xa
.•lamente se dirigem ao que me ('• acima
Je ludo caro: a honra do .ncu nomt,
-me é o unico .patrimônio dc meus fi-

gnid.idi

ÚÊ as eleições présideuciáesjj^
norte-americanas

«pie sul traparam o seu nome a 276.
O resiiltallo do escrutínio cm Minnc-

sote continua ninda duvidoso.

ÁS MISSAS RE HOiE

11 a v voluntários
dos rc

do Tiro, doV1SII
Sport Náutico, etc._J —«goo a tm.,
VISTA-SE lilOI! Compre uni tev-
110 ua íiiotlíi por -15$ ou SOS. I».
Urtusiinvaiiii IA".. CASA PARTS.

NA MESJIATKCI/A

Aiia a Repartição Geral dos
Correios

baterias, são hoje os
ibvcU batcrhs de 'bombardeios. Metra
lliam dcsli-Hiv.imlo o espaço c ampliando
as zonas efficar.es dc acção: auxiliando;
o .bombardeio de lerra, operam por to-
dos os modos ora nos mais nitidqs Ití-
vr.nlameiilos photògraphicos, ora como
agentes ile ligação, etc, etc. Rcçiiglwo
o tivo, operam a 100 c a 200 mts.; _col.no
agentes de liffaçüe
que nuasi tocam o solo: como \icentes
iptótograjihieos'.'tjram v-sfas. i'itidi* dç
obras. éiitrincliciramÊntbs -e acaniiamcn-
tos desfriiidos pètós baterias reguladas;
A cada -ataque os chefes têm. de nur.rt-
to n minuto, os menores detalhes dá-
marcha das ope-rações. Ao mcsiiio;:y.eiil-
po que assim procedem uris. outros,
combates dão aos aviões inimigo*- ¦"""

!¦; adia-

.--_-»<» <¦ V"

!ic;:a".v-S(
Salvador

11 egirj..
Kobcrlo

iveja «o

ar. seguintes, por alma de:
Deliiiontc, ás 8 i|2 horas,

\c S. Francisco de Paula.
Biü-.zonc, ás D horas, na
Sacfaménto.

¦Maria da Silva Duarte, ás n horas,
na egreja de Nossa Senhora do Am-
(P.t.o, cm Casc-iciura.

Eurynin Gomes de Paiva, á? o i'c
horas,' na egreja dc S. Francisco de
Paula. , .

Lino C.-.jr.l v Martinez, ás n .2 no-
rar-, nn egreja dc S. Francisco dc
Paula.

Lcopoldina Angélica da Silva Ávila,
is 9 1I2 lioras, na egreja de í
Cisco de Paula.

lAntoriüi Galdina dos Passo?
Ia, ás p horas, na egreja nia
(ngcuhi) dc Dentro.

Argemiro Ribeiro da Silva, as 9 ho-
m». na matriz do Engenho Novo,

. i'1-an-

Mirar-
ri; do

; "The Arciological Insütute
I oi America"
I O dr° Antônio Carlos Sinioens da

1 Silva, que acaba de representar 01 ti-
I cialmente o Brasil 110 XIX Congresso
I internacional de Ainericanislas, dc

Washington D. C. foi distingmdp com
o titulo de ".Membro correspondente
do "Arclieologicnl Institute of Aineri-
ca", cuia sédc é na capital da grande

norte-americana, achando-se liga-
1 associações filiadas cs-
los os Estados da União.

instituição, que sc ra-
>dó o paiz yankee, tomam
; no congresso, referido c

virá fazer parte da reunião a cffe-
ctüar-se no Rio dc Janeiro cm junho
de ip:S.

Os moradores da rua
ccttícs, no Jardim Botânico
contra o cítafeta encarregado da du-
tribliição dc corrcspondcnciil, ali, o
mial não a faz convenientemente;. imu-
la-sc a cntregal-a á "Fabrica, do Corco-
vatlo, esteja ou não para ali
"""dri 

i;co é. extraordinariamente,
judicial .õorque as pessoas que tiverem

«amigos ou conhecimentos, na Fabrica,

j receberão a corrrcspondcncia as outras,

| porém, ficarão sem cila.
O nuc dirá a isso o director do* Cor-

! rei os?

reclamam

cuderc

pt-c-

tipsà quanto eu já tive opportunidade ue
me dirigir -pessoalmente ás rèdacções dos
jornties que mais se salientam nesta cam-
paiilia; injusta e inexplicável. qu'e_ sc está
movendo contra .1 minha reputação, íhos-

evoluem tão 
'baixo Iramlo-lhes mi. próprios doçuniciiWs au-

titcnlicos em que se patenteia irrccusav.i-
mente a injustiça das aceusações -e (|e..
estou setidtj victima.

t - Confiado nas decisões da justiça, aguar-
do com serenidade c confiança o juízo
definitivo que ha de restabelecer a ver-

.dade dos factos e patentear, cm todo
ò seu rigor, a iinprocedencia da? *e-

coiiv cus.açõcs com que a maldade e o vau

o vh-.t.o ardor c -entlmsiasmo coiH^te^or dos meus
zila. se cnnhi.ueia.íivel-.. pretenderam tisnar" o' Dada, porém; a 1ns1stenc1a.de certos

jornaes cm bordar as mais injustas e
_. -  ,,„,.! temerárias affirmativas sobre o -caso e
>.os dias nuc cor'^ ";'VC1„ 

.' ÒM>o intuito dc evitar que a opinião ,p.u
¦bombas, por obuzes que bç calcina o , 

^.^ _ .^ [nlUuUh |)tlo meu silencio
,i formular uin juizo errôneo sobre

Uios. E' desse sentimento d
ultrajada une resultaram as manifesta-
ções que quizcrani ver, em mim, na mi-

nret-nde.u dar por implicados lia 1 ceou- nha estadia, hontem, cm juizo. al-.uif
"rt|^ 

^'«e" de minha pro- iornaes, 
^ois 

que^eu 
^-1^

P"ÊÊk 
surpresa é tanto maisaitg», .ciência =-&^a^vessc^ te-

3.46
4 ¦ o;
4.ifi
4.20
4.2S
•1-35
4-.5
5.19

.... redactor, saberia .1 decisão a dar,
cm tão dolorosa emergência, o ur.u.a
com (|iie -noderia, então, regalar a honra
iln v.-.i;'.i nome. -- Leouidas Hermes
Rio, 12 — Novembro — ipifi."

IMI « » > Bi»

Da Casa Mattiz, dc propriedade d.a
firma Braga & Mattiz, á rna da Qui-
tanda 11. 97. recebemos um bello carolo-
go com os specimens dc carimbos f.i-
bnicadòs pela mesma, e que prova a cx-
ccílencia dos trabalhos feitos pelos srs.
Braga & Matliy.

rotcaniciitc.
K' tarefa para glorifienr uma defesa

fazer frente com suceesso. durante 11111
meio-tempo inteiro, contra uma "éqni-

pc" cobesti como a do Andaraliy, maxi-
me quando sc não dispõe de uma linha
de avante muito homogênea...

Os "goals" do Andarahy do «primei;
ro íneio-lémpo foram mareados, o pri-
meiro de uni "shot" euüezailo, d:Wlo
d.-i uicia-csqticrda; após bella combina-
ção entre os ires "íorv.ards" da ala it
do centro; n segundo, ia seguir a ma-
gnificos 

"dribbüngs, dn nieia-dircita. M
Xão ha nomes a salientar 110 "team

visitante. Os seus jogadores afinam
pela competência do extraordinário
"full-back" ¦americano.

O movimento do jogo foi:
Saida Andaraliy
1" "goal" And.. Cbiquinlio .
2" "goal" And., Gilabert .
1" "goal" lio.., Otto (:) .

Meiò-tcihpo
Caída Botafogo
2" "soai" Boi., Aloysio , .
3" 

'"goal" Boi., Aloysio . ,
Final... Bot., 3 x -' . . . . . 5--1"Teams":

Botafogo 1— Abreu; Villaça e Osny;
Pino, Teagiic c Rolando: -Menezes,
Aloysio, Carlito. Vadinho e Dorinho.

Andaraliy — Otto; Aiucricaiio c Vil-
leia: De -Maria. Monteiro c Álvaro;
Benediclo, Gilabert, Waldemar, Chiqui-

I 11I10 e Francisco.
j O Botafogo fez 4 "corners" e o An-
daraliy 3. .

Xo encontro realizado entre o São
Christovão e o América, .110 campo do
primeiro, venceu o America,- cm ambos
os "leains"; por ixo, uos .primeiros,
e jsi nos segundos. . .;

Corii.este desfecho o America -difü-
cilihcntc perderá o Campeonato dc
1916.

O Villa Isabel renceti o Guanabara,
na partida de primeiros 

"teams", rea-
lizada no campo do Fluminense, por
6x0.

O Guanabara não'"disputa segundos"teams".

se para que não se visse obrigada .1
uma vida de necessidades.

Sabia perfeitamente Josephina Fotir-
iiicr (pie seu companheiro, caso sc des-
se o facto dc sua morte, nada lhe 110-
deria deixar, . _

;Mas o caso é que Francisco Dcleuil
começou a notar que as economias que
accumulava,. longe de aiiginentaicm, di-
niintiiain até,

•O desapparccimcnto de suas ccono-
mias era constante, e hontem, emfim.
Dcleuil deu por falta dc uma grande
importância, que não ia além de um
conlo c quinhentos mil réis.

Mas isso não podia continuar por
esta fónnn, e o velho franecz foi poi*
isso levado .1 comparecer ii delegacia
do 9° districto. E fel-o levado pelo des-
espero. ,_.

Sua companheira! ao saber que De-
leuil nutria desconfianças a seu respei-
to foi presa dc.profunda magna.

¦Os creados do casal foram chamados
c Dcleuil empenhoü-sc- jiiinia séria 111-
vestigação. Xão queria crer'.que a sua
companheira fJsse l-tipaz de proceder
erradamente, .

Mas os pacotes dc dinheiro começa-
ram a apparecer. Era a prova patente
dc que Josephina era culpada de 11111
iilano qualquer. __-.'-.„

'F isso fez que Dcleuil esquecesse o?

quarenta annos passados cm doce con-
vivio .li esse Ímpeto du aborrecimento
_¦ dc descrença na fidelidade da compa-
ninara é que o levou .a qucixar-sc as
autoridades do 9" districto. .

O delegado mandou chamar Josoplu-
na Foiiniicr. Entraram em explicações
Dcleuil comniovcu-sc e o delegado nm-
bem (letinle da presença de Josopliimi
Fournier, que se mostrou abatida c .nu-
milhada c começou a chorar sentida-
nienle. , ,

,Mas Indo é bem o que acaba bem...
1. foi assim que acabou esse caso,

depois dc uma scena p.itheticn, O casal
reconciliou-se e voltou para a sua c;i-
sinliti da rua do «Chichorro 11. 15, onde
moram Francisco Dcleuil e Josephina
Fournier, nuc vão terminar sua vcllu-
cc unidos

que vno
como cómcçaraiu....

A POLÍTICA DO DISTRICTO

Assembléa do Partido
¦Sob a presidência dc membros do

Centro 'Calholico do Brasil, reuniram-
sc hontem, á tarde, cm asscmblea nien-
sal, muna das salas do Museu. Com-
mercinl, as coinmissões pnroclnacs do
Partido Calholico do Kio de Janeiro, rc-

presentadas por .mais de cincocnta do
sen., dircctores.

A mesa da presidência dessa assem-
Idéa cia composta dos srs. C. Mendes,
Pio Ottoni, Plácido dc Mello, 1'eicm
dos Santos, Francisco Bernardino, Lar-
bosa de Oliveira, Belisario Tavora. Je-
ronymo Monteiro, marechal Bormann,
Araiijõ Maia e lldefonso dc Araújo.

Nessa reunião, tratou-se espccinlnien-
te do trnlialho desenvolvido nas varias

parochias pelos, respectivos:
direclorcs, relativo
eleitores. .. ,.

Aiitcs dc terminar a reunião, ficou
decidida a nomeação de uma comniis-
são para redigir um protesto contra a
nomearão dos intendentes, mnnicipaes
pelo presidente da Republica, alvitrau-
ilo-se, por outro lado, que a asscmblea
de novo sc reuna na segunda munia-
feira de dezembro, ás íi horas (la 1101-
tc, 110 mesmo local.

f» *w ' * ""¦"

1NSPECT0RIA DE ACUAS

conselhos
alistamento do

:om A

nBH» tm ¦» B»

naça
o., a mais A0_
parsas por

Essa grande
mificã por lod
parte salien!"

Realizou-se liontéi uma corrida ^f Hiállí
de motocicletas

Realizou-se hontem a corrida dc 1110-
tocycletas promovida pelo Rio .-loto-
Clllb. ... . n TI .

O resultado foi o seguinte: 1 . 'o-
mingos Upes. cm .-,0" motocyce Har-

Davidson; 2". Raul Sparc»,fle¦ Reis,

ua torra se luz:
lando-se o -terreno
Ue Lrincliciriis.

não é mais por
que sc calcula o

poder destruidor dc tacs elementos de
guerra, c sim por toneladas de expio-
si vos. ,

Sctv. ros alongarmos, c nassanuo
desde j.i em revista os progressos da
aviação" franceza. alü.ida 110 curto pe-
riodo de 1014 a inií. enumero os seus
feitos por .lados colhidos cm eoiléei-
Ciados jornaes da Europa:

Ein um só dia, na Picardia, france-
mzerám tora de cotu-

apparelhos i.ii-
bombardeios

efíicazes sol.rc todas as formações dc
retaguarda e sobro varias tri11.che1.r5.
fortemente defendida?. . ... -

A 2 de agosto de t.M. 
'X-.irenii.ert; "

Kaflsruhe, vantajosamente 'hostilizada
f\ 3 os allemães com
perseguem cot. fogo violentíssimo um I
acropláno franecz a cinco kilojnç -

desaffeetos gratuitos j
,1 minha reputação.

:__ .'., -1- ., t„.-

Olv

Souza, em 3=''S. ô". José Augusto Reis,
cm lt"-'; 4". S. Floriano U-ixolo, cm

33"; 
'2; 

5" Jaconjo dc Souza Lima. cm

minha modesta individualidade, res>
dirigir-vos esle appello. para que con
\iíleis os vossos confrades a suspendei
o seu juizo até á sclitçfio do pleito ou a
examinar directameiitc os documentas
apresentados em juizo, por meu adio-
gado. e nos quaes se comprovam, as
injustiças de que estou sendo victima.
Do exame desses documento;; se evi-
deuria a miséria da aceusação que íe
me faz, pois que entre elles se encon-
trani. todos ns recibos iia material for
n:'.m adquirido cm diversos estabeleci-
mentos çommcrciaes desta cidade,, pai-j

, j as obras dc reconstrucção do predio em
j I guc residia, além dc todas as folhas a'

i pagamento mensal do pessoe'
eferidas obras I¦¦•¦- :^'1,''!:inr^h:V^e.,do!ás"cbras"e não ..,:'.>

Ui jornalista argentino entre
nós

i
j Desde liontcm que 6 nosso hospede
¦ n jornalista argentino sr. Adolfo
| Kollii.-oií. que vem em missão do El
| Diário c da revista illustrada Ciiímj j«
Caretas. '_, ,

O El Diário, velho orgao das classes
conservadoras da Argentina, c sincero
antigo do Brasil, é dirigido pelo iilus-
tre jornalista e eminente estadista Don
Manuel I-ainez. O sr, Rothkoff está
encarregado dc enviar para El Diano
impressões do Brasil e reportagens so-
bre os nossos homens.

Caras y Cordas deseja contribuir, na
sua csphera dc acção, para a corrente
de solidariedade argentino-brasileira,

tra. I dedicando ao nosso paiz ,1 mais ampla
informação literária e illustrada sobre

Os moradores de Ben-
to Ribeiro pedem

água

35 4: 6", Láudelino de Aguiar, em
. , 7". Mario Bianchi, em 39 'S;

Carli-J Thicmc cm 4o"2. .
O m- Domingos Lopes, depois (le

vencido a prova dou uma pequena qtied
da inotoçyçleta.

da fronteira, c o bravo sargento Maire ; .;ct,i-r. ,,-,.„•,_.l0 sc, accusado dc me
que o pilotava punha-os em fuga, ater- , vcr l0cttplct_xtlo, graças á situação que
ratldo em solo pátrio, para reparos no j (;ve no g0vern0 jc jncl, p-e, nã0 hesl

avariado. A 14, o tenente Ce- - jr.rc; cm completar, p-jr hoje. os csclarc-
cabo Proudhontmeau atacam . c;n,Cntos que venho dar ao publico,
s" dc "Zepoclins'1 cm Fre?-

de Metz. A iC. o cabo
Finei., evoluindo
gar;,", destróe um

senão os nossos progressos,"dizer 
I O sr. Adolfo Rothkoff vem cgual-' 

mente incumbido de fazer conhecidamotivos, os mais honrosos, p;
de publico os actos da minha.vida par- ^ 

^ ^.^ ^^ de ^
 An luvn rf>Pf»nh

moto.
sari
os "hangar.

ler ] eaty. perto esses "han-

VZcppelin? e irei

por vosso intermédio. accrcsccnlando
que as quantias applicadas na acqu "

ção do material e 111 pagamento
trabalhadores dessas malfadadas

dos
obras.

de luxo, recentemente editada para vul-
garizar a literatura, as artes e toda e
qualquer manifestação inícllcchtal dn
America do Sul. Para P/11.S Ultra, o sr.
Rothkoff vae angariar a collaborãção
dos nossos escriptores c artistas.

Agradecemos a visita que nos fez o
jornalista portenho»

Acerca desta local, que publicámos ai
31 do mez próximo 'findo, recebem,a
a seguinte carta ' ."Sr. redactor. Rcspcitos.13 saúda-

oJlcmma dc vosso jornal tem sido,
'¦'defesa dos fracos c desprotegidos ;
peis bem, nesta intenção dirigimos um
appello, na esperança de sermos des-
bííroritados da fôrma por que fomos
tratados nelo sr. dv. inspector do 1"
districto da: 'Obrar, Publicas, não rece-
bciido umri conunissâo da qual fazia-
mos -parte c que tinha por fko rccla-
mar uma coisa aliás muito justa.

No dia 2S do mez p. passado, dni-
gimo-uos á refetida inspcctoria, cuni
um memorial assignado por grande
numero de moradores desta localidade,
em que pedia fosse consentkta a col-
locação de uma bica 110 encanamento
que -passa por esta localidade, condti-
zindo água paia Anchicta. correndo
todas as despesas por conta dos refe-
ridos moradores, não trazendo _ 011112
algum para a alludida . repartição e

... prestando grande beneficio a esta prós-
tmipcra localidade. Qual não foi a nossa

moinho de vento no -poço publico cjué surpresa, quando, depois dc nos faz:r
perfurou recentemente no arraia! Mel- esperar quasi duas horas, o exmo. sr.
zinho, no município de Peníccostcs, | inspector nos mandou dizer, que ia ai-
Estado do Ceará. moçar e que não nos podia .receber!

O moinho, que é do typo "-Star", tem Ora, cm nos attender não teria perdi.-
a torre de 4- pés de altura -c o leque dó mais de cinco minutos, embora n

¦Xo campo do Andaraliy o Mangueira
venceu o Boqueirão, nos . primeiros"teams", por 4x1. O Boqueirão entro-
gou os pontos dos segundos "teams''.

Xo campeonato infantil, o Flamengo
venceu o Ilotafoíro, 110 cnosntro reali-
zado no campo do ultimo, por 5 x o,
nos primeiros "teams" e 1 xo nos sc-
gundos.

PRÈVENimpÓ CONTA AS SECCAS

Um moinho de vento em Melzi-
nho, no Ceará

A Inspcctoria tíe
Scec.is procedeu

Obra? contra
installação de

12 pes de diam
A bomba por

hos de sucção c
1 i.|i, respectiva
lihdro collocado
didade,

Além do moinho c da bomba, dem
-poço um -reservatório de alvenaria, •'
bre base lambem dc alvenaria, com
capacidade para 5.300 litros dágua.

0.
elle acc:»:;ada de tu-
de descarga de 4" e
ente, ficou com o cy-
ü 26íií»oo de pro fun-

satisfizesse o nostto intento, por qual-
I quer motivo alheio á sua vontade; cn-
I tretanto, não nos attendendo, huini-
I fto-.i-fics bastante c desta «humilhação .

é que preSeitdiatnos «nos dc_affroutar,
I l'.nr vosso jornal. Sem mais. crt'-t,-^
' e.-rn-se inteiramente gratos os vossos'; 

leitores ¦— Teimo dc Medeiros Santos;
¦ Antônio Martins Junior, Tenente João.
' ,\. du Motta."

'^^^^ Legível.
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O café forrado e as celebres con
demnações do Laboratório

————--———- —————_—»—asasse ^-- .'.".

(flunicipal de flnalyses
•— ¦-¦".¦¦¦ —Q _1_—-__«'$ .

UMA ENTREVISTA COM O SR. JOAQUIM FREIRE
t_i 1...; . «-...-.! ' ' i i ^B  "H

Gomo ao "Moinho de Ouro" é tratado o oafé
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Moinho íH O ciso; — Peneira mecânica para.-Jtmpeza do. café .fftt,
nnles da lavagtvn

i.\ recente alta tio preço Ao café, a
alia ainda maior a dar-se no anno pro-
sinto, graças ao novo imposto de con-
suíno incidindo sobre aquelle alimento,
c as recentes e arbitrarias condemna-
çúcs pelo Laboratório 'Municipal dc
Analyses, do café torrado e moldo,
sino porque contivessem elementos ex-
tranh.os destinados a falsificação da-
<liitl!c artigo, mas ipor conter parcellas
iiifinilesimacs dc fíirtf c areia; -tudo
isso deu tal relevo ao nosso mais rico
produeto agrícola, que nos tesolvemos a
entrevistar o sr. Joaquim 'Freire e a
visitar mais uma vez a sua fabrica, quc
í, indiscutivelmente a primeira do nosso
IKiiz, não só pela grande quantidade dc
café diariamente torrado c moido, mas
ainda pelos processos .mechanicos ado-
ptados, que são os mais aperfeiçoados
«le quantos sc conhecem.

Fomos, pois, ao Moinho nn Ouro,
jia rua Luiz de Camões, c subimos ao
escriptorio do intelligente conimcrcian-
le que ao ramo do café entregou toda
:i stia acliviilatle, tião sc limitando á
simples ,c banal exploração da compra,
torrarão c venda daquelle artigo, mas
o tem estudado sob todos os aspectos,
ile sorte que clle c, sem contestação, o
primeiro na sua especialidade. O
sr. Joaquim 'Freire recebeu-nos com o
bom Iitimór quc é seu característico e
lioz-se á nossa disposição.

Inlcrrogamol-o sobre a alia do preço
Uo café.

')'.' o resultado de condições do
in creado, respondeu o sr. Joaquim
S'i'eiie, Compramos café onde toda a
nente u compra, e é evidente que não
lióilemós vender barato aquillo que com-
Iramos curo. Xo entretanto, dia a dia,
«is jornaes dão a colação do café no
.Uio c cm Santos, c í fácil de calcular
jior esses preços quc nós, os lorradòres,
mão abusamos, tanto mais que só torra-
anos café v.m tanto velho,

-- Oi .para o anno...
-- 1'aia o anno, além das coniliçOVes

tio mercado, o café terá quc supportar
íuais o imposto dc consumo, dc sessen-
1;t réis por kilo. Conforme o Correio
ila Manhã disse, esse imposto tem ainda
o odioso dc qMc só serú pago pelos
«oiisumidorcs das grandes cidades, pois
n maioria da população do Brasil, tor-
iv.tído c moendo ou pilando o café cm
suas casas, está livre desse ônus.

Diga-me : que typ.o dc café torra
o iMoíxuo mi Ouro ?

-— Cõm.rêhcndo a sua pergunta, rc-
spondeu o sr. Freire, mas, antes dc
sr.tisf.tzerrllic a curiosidade, permitia-
Us ç;*o lhe diga o seguinte ; <-ü dizer-

de Ourto para' a torração iihmçdiala.
Para cila empregamos café que tenha,
pelo menos, um auito dc preparo; e o
preço, que, por isso, é um preço esti-
inativo, é sempre relativamente mais
caro do que as cotações do dia. O que
imporia na torração, para que o pro-
dueto seja superior, não é a escala do
tjipo; más o modo por que ellc é tra-
tado antes e depois dc torrado, alé ser
entregue ao consumo. Com isto está
respondida a sua pergunta.

Muito bem, mas o. Laboratório
Municipal dc Analyses...

OU 1 o «Laboratório !... Vou con-
tar-lhe cottsas como citas são, c dc-
pois tire ás conclusões que entender.

O sr. director da Hygiene Municipal,
nas razões qiue apresentou ao juiz, ante
o qual impugnámos a multa quc injus-
temente nos foi imposta, por haver a
analysc aceusado quantidade quasi im-
ponderável dc arêa, escreveu que im-
porta heresia o dizer-sc quc o café traz
comsigo pedras piadas dos terreiros!
E! incrível quc um funecionario da ca-
tegoria c coin a responsabilidade da-
quclle firme com o seu nome setnc-
lhante disparate,

Exceptuados os tytpos i, 2, } (e ás
vezes o 4, quando Deus é servido I),
todo o café contém, inals ou menos, pc-
dias, páos, cacos, casca, clc; mas nada
disso constilue fraude, porque, além
da quantidade dessas impurezas ser
verdadeiramente insignificante, não
foram cilas addicionr.das proposilahncn-
lc, nem pclo fazendeiro, nem por nós
lorradòres, como malcvolamcnlc 6C
quiz insinuar com as analyses precipi-
tadas, e com a publicidade assanhada
que lhes deu a Hygiene.. Tão pouco
constituiria perigo 'para a saude, ainda
quc a quantidade fosse apreciável. Tan-
to a fli't"ii, como os laes elementos csira-
nlios, são innocuos, c o café só é inge-
rido 'depois de devidamente coado, íi-
cando aquelles perigosos venenos no
fundo do sacco. Note, porém, que os
àiciiimistaà, do Laboratório, para fugi-
rem á patcada da galeria, tião dizem
quaes são os annunciados elementos cs-
tranhos ao café, quc cllcs encontraram.
'Mas, innocuos ou não, o café Moinho
nn iQutio não contém, nem nunca con-
teve elemento algum que possa con-
dcmnal-o e — coisa singular I — pela
analysc, a que judicialmente se proce-
deu na contra-prova que a Hygiene nos
deixou, veriíicoif-se quc o nosso café
contém cinza cm proporção inferior, á
normal I

Vé-sc, pois, que o truculento T.abo-
ralorio o que quiz, foi apregoar ao pu-

ffc origem vegetal, provenientes do
Próprio fruto do caféeiro,

Pcrgurila: — Quala porcentagem?
Resposta: — Avaliando como terra e

préa o resíduo das cinzas, a per-
, «Miragem é de 0,1513 o\o. Quanto

aos outros elementos não sendo
tossivel determinar de modo exa-
cto a percentagem, os peritos tinti-

¦ tam-sc a assignar-lhes a presença.Pergunta: <— Algum ou alguns desses
elementos são nocivos á saude?

Resposta: — JíAO, nas condições do
uso.-

Pergunta: — Q's3es elementos e iparti-
cularmcnte a terra e arêa podem
sc encontrar naturalmente uo pó ido
café, ou foram oddiciouados propo-

. sitalmcnte com intenção fraudtt-
lenta ?

Resposta: — Podem se encontrar natlt-
raUncitte no pó do café em propor-
ções variáveis, dependendo da sua
qualidade (a proporção).; a terra e
arêa hao parecem terem sido addi-
cionados fraudulentamente, porqttan-
to a quantidade total dc cinza não
altinge o máximo tolerado.

Depois dc feita esla leitura, o sr. 'Frei-
rc proseguitt :

— 'Xote esta coisa engraçada: O La-
toratorio pela sua analysc que realizou
e que serviu para condemnar o nosso
café disse textualmente : Adulterado
por conter arêa, terra e ciukde qv,\s-
IibÃDis dh elementos estranhos! Vão
depois os peritos nomeados pelo juiz,
para a analysc de conlr.vprová c respon-
dem: nao sr, tódis determinar com
ExACíidao A quantidade de elementos
estranhos, pela sua percentagem insi-
gnificantissimal

Como vê, a analysc. da contra-prova
c a eondemnação formal dos singulares
processos usados pclo Laboratório Mu-
nicipal. E' quc o café Moinho de Ouro
passa por um processo unico, talvez, no
Rio de Janeiro, como vae observar, -

Quc importa quc o café crú contenha
pedras, terra, páos, casca e..,- até
trancas ? O publico compra-o sem esses
addidos, por que tudo é exiraido antes
de ser moido; algum elemento terroso
adhercnte ao grão c completamente dis-
solvido pela agua durante .1 lavagem a
que o submettemos antes de o torrar.

Já no nosso Catalogo dissemos, ha 3
annos, qtte para se proceder a uma tor-
ração boa é. necessário lavar o café an-
tes dc o torrar. Pois bem, vou demon-
strar-lhe agora como procede o Moí-
niio dr Ouro,

eu cm Therezopolis a cuidar da minha
saude seriamente abalada, vindo ao Rio
bpenas uma vez por semana.

Nessas eondições não podia tratar do
assumpto eom a assiduidade quc clle rc-
clamava, pelo que tomei o nlvitre dc
preliminarmente levar o nosso protesto
aos tribunaes e guardar o veredictum
para então tratar da rtossa defesa, pu-
blicamente, desde que também publica-
mente fomos enxovalhados. A Corte
dc Appellação ainda não resolveu o caso
c emquanto ella não íallar vou-me pre-
parando para, após cila, íallar eu tam-
bcm.i

Pensa cnláo cm ir a publico'?
'Ccr-üamentc. A campanha formida-

vcl c feroz que sc abriu contra a nossa
casi, desenhada cm analyses suecessivas,
cm publicações repetidas, e na ordem
dada a certos commissârios para percor-
rerem, como de facto percorreram du-
rante muito tempo a nossa freguezia dos
bairros de S. Christovão c Villa Isabel,
oale cila 'â mais forte c numerosa, ate-

Çàfceiot;,4* Hj_Srtetie Jfithícipal contra
a "áuí 'caia ?

¦ >— Quo eu saiba, nenhuiri. E' possi-
vel, e é.mestuo de presumir qtie o illus-
tre director da Hygiene tenha pessoal-
mente tanta culpa neste caso do café,
como o seu antecessor teve no escan-
daloso caso das cervejas. A-unha culpa,
a meu vir, e aliás grande culpa, que no
caso détagora tem o sr. dr, Paulino
YVernccItjé, .por um, lado 'ter encampa-
do sem 

"maior 
critério o que lhe disse-

ramos" do Laboratório; c por outro
Idlo, não «ooiprehcndcr, ou simular que
mio comprchende, a lei que regula a
materia, quc c clara,' precisa c insofis-
maycl. Ora leia o art. 62 do trap. 9 do
Decreto -de 31 dc janeiro de 1903. Diz
isto: .¦

"•Considera-se conto alterada toda a
substancia que tenha soffrido modifica-
ção cm sua qualidade, por catuas na-
turaes; c conio adulterada toda aquclla
em que a alteração de composição chi-
mica seja devida á falsificacão por

NO INTERIOR DO MOINHO
DE OUIIO

Subimos í sala dá iorrefacção, onde
vimos o seguinte":.

1») __ o-café, ainda 110 seu eslado
BStural (crú), é despejado em uma pc-
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RIoisho ni Ouro <-h Tanque de. hvagím do café em eni
morizaud.a', intimando-a, sob ameaça
de lhe varejarem as casas, a quc não
comprassem o nosso café, obedecia a ttm
programma friamente assentado: obri-
Sfar-nos a fechar a nossa casa.

Porque? 'Hb 43 annos que vivo no
oonrmcrciio c o meti procedimento, quer
na vida icomnícrcial, quer na vida pri-
vada, nunca mc forçou a abaixar os
olhos ou a curvar a cabeça por motivo
de qualquer aoSo equivoco. Agora, no
iim de uma existência dc 57 annos, sur-
gem 10 despeito, a maldade ou a igno-
t!a,«ci«, a cttspir sobre o meu nome o
labto dc falsificador, quc eu consMcro
tanto ou mais infumante do que o dc
ladrão, 'Estava «sta triste tarefa -resér-
vada á repartição chefiada pclo sr. Pau-
lino Werncck. Deve ser o seu titu!S <lc
gloria; não tem outro.

— tíesu razão-. ...
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acerescimo dc ingredientes estranhos ou
quando se lhe haja addicionaAo algum
ou alguns dos componentes normaes cm
proporções taes que possa inferir-se
claramente que houve intenção fraudtt-
lenta".

E' evidente que >os senhores foram
c sáo victimas 'de elementos estranhos...
Não desconfia dislo?..".

Desconfio c sei... Mas, por agora,
só lhe posso dizer isto: lcníbrc-se de
que, quando tive a triste idéa dc fazer a
prova publica do meu Reactivo, para a
pesquiza do café falsificado,alguns jor-
naes disseram quc o Laboratório era
uma sinccuTa, uma inutilidade... Lem-
bre-sc mais de que o Reactivo veiu cs-
tragar uma industria rendosa para mui-
ta gente...

- kí-.-SitppSe cnláo a existência dc um
conluio ?

»r Não digo isso, mas digo que o
n»alassombrtado Reactivo evitou quc con-
titulassem a entrar annualmente para cer-
tos torradotes muitos milhares dc
saccas de milho que milagrosamente
transmudavam em café !...

>—1 Não ha duvida que íoi um allis-
siiuo beneficio esse quc o Moinho de
Ouro .prestou ao publico, aos íazciüci-
ros c -ao paiz,

•r- F,oi, c o resulíado 'lambem foi o
que sc tem visto: ter colhido umas cen-
tenas de inimigos cnlrc os prejudicados
e -aquelles que entenderam que com o
nosso Reactivo invadíamos as .-atribui-
ções c 'amarrotávamos as prosapias da
repartição .official.

Mas, nada nos surprehcnde: UAlo é
fruto do tempo, produeto das crises...

A CLASSIFICAÇÃO OFFICIAJj
DO ÒÃ'FE'
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IMoixhq di; Ocro — TdboleWo. de. colação, do café após a lavagem

«Ioinho 88 Ouro ¦— Peneira e ven tiiador mecânico para rcsfrícimcnlo.
do café

jié como sc diz .por ahi que lia quem
#ómente torra e móc café typo 7 ou 6,
(merendo com isso os réclamislas iiisi-
buar que vendem café melhor do que o
áos outros, é preconicio ridículo. Nun-
cá fizemos alarde de torrar somente
(ite oti aquelle typo superior de café.
. IPara os torradores tolos os typos de
safe são bons, porque todos elles ficam
jevidamente cgtialados, principalmente'ílo processo de que usamos aqui no
foiSIto.
t\ classificação «íor tjiios i apenas

Bia convenção official "internacional c
i tem valor positivo para a esporta-
Po; para nós, porém, esse valor é in-

tecto, 
porque as colações dó merca-

entendc:n-se sobre caíés novos, e
ites cão são admittidos no Moinho

blieo, ril> irato, qtico café Moinho pe
Ouro estava adulterado !

'Mas deixemos estas misérias c vamos
á ánalysé :'

Àiialyso orilciindu pelo Juiz tios
Feitos da Fazcndii Muuicip.il,

a requerimento do Adolpho
Freire & Comp.

RESUMO

Pergunta: — O café da contra-prova
contém elementos entrarmos? Quaes
são ?

Resposta: — Os peritos confirmam a
existência de elementos estranhos
especificados, terra c arca e outros

ncirá jnecanien, que lhe tira toda S
terra c arêa c grande quantidade dc re-
siduos soltos, todos io próprio café,
taes comp o pcrgamiuho, polpa, etc,

2o) — Dessa peneira, já limpo, o
café é lançado cm uni tanque cheio
(l'agua, sendo nessa lavagem radical-
niente expurgado de alguma partícula
de terra quc exista adhcrida ao grão.
Retirado o café, a agua cm que clle
foi lavado apresenta-se barrenta c ainda
depoÍ3 da terceira lavagem cnconlra-se
110 fundo do tanque soffrivcl camada dc
lama.

3") — Retirado do tanque, c o café
transportado ipara um grande tabolei-
ro de ferro, onde quatro operários ca-
l.-.m todos os pcqcieiios páos que com
clle estão misturados.

4*) — Depois dessa operação, o café
é transportado para os torradores,
donde sác, já torrado, .para os resfria-
dotes, quc lambem exercem a funeção
dc peneiras; ainda nessa operação é ex-
purgado de alguns fragmentos de per-
gaminho c polpa, que.ficam desaggre-
gados do grão pelo atlriío que «oííre
durante o movimento continuo dos tor-
radores c do próprio resfria-dof.

5°) — Terminado o resfriamento, é o
café collocado noutra .peneira mecânica,
especialmente feita para tirar as pedras,
assim como pregos e outros fragmentos
de ferro, os quaes são attraidos c rc-
tirados por uma forte chapa magnética
còilocada na extremidade da peneira,
ilá .parte .por onde sác o café.

- 6") — Finalmente": depois dc passar
pela machina que extráe a pedra, é o
café espalhado sobre unia larga mesa
onde, quatro operários acabam a extra-
cção dc um ou outro graveto que te-
nha escapado ú primeira separação.
1'cito isto, vae o café para os .moinhos
completamente limpo.

Deante deste cuidado espantoso,
perguntamos ao sr. Joaquim Freire,
donde provém '"' insignificante quanti-
dade de arei que íoi revelada pela
analysc ?

Naturalmente de alguma pedra
quc, tenha escapado á acção ila peneira,
o quc aiiás não é muito fácil; ou tal-
vez mais accrliidamcntc seja do assu-
car, porque é preciso que saiba quc
todo o assucar contém arêa.

Com elementos tão esmagadores,
como os que estão presentes, porque
não foi logo a publico quebrar c-i den-
tes á perfídia '

~ Porque ? >E:t lhe respondo!
Quando o sr. dr. Paulino Wcrnccl;

publicou o sc.t nA-CiV contra r.ús, estava

— E' fantástico; mas... O senhor
viu já a que ficou reduzida a scicíieia
dos sábios da Hygiene Municipal com
n analysc do mesmo café, em quc o
laboratório achou cobras c lagartos.
Pois vae ver agora, pela classificação
official quc regula entre as praças do
Rio, Santos, New York, Havre, liam-
burgo, LonlJrcs, Antuérpia, etc, os mer-
cados do calCt), ai que extremos ficam
reduzidas a hóa-fé c as innoccntcs in-
l*nçõc3 quc presidem a essa innomitia-
vel campanha conlra o commcrcio de
café moidol c começada contra o
Moinho de Ouro, que era o estabeleci-
mento dc preferencia visado...

ralam-nos em Classificação Offi-
ciai (do-café)...

Aqui a tem. Ella responde aquclla
singular herezia do Dr. Wcrncck, quan-
do affirmou que hcreiià era stippor que
o café a;o sair dos terreiros, trouxesse
pedras c lerra. Ahi tem a classificação
.official do café pela bolsa de Nc'V York,
e pela hasc de 500 granunas:

Typosi

Typo n. 1 =— 'Alguns 
grãos rachados.

Typo 11. 2 — 3 grãos pretos -c 5 rou-
chás (Va %).

Typo 11. 3 — \2 grãos pretos, S ver-
deS a 30 quebrados ou rachados
(I Va %).

Typo ri. 4 — =S grãos pretos. 21 ver-

no dá fiofsa de Corretores d"c? Mercar'
cíorias e ííavíos do Rio dc Jancírd,

~- E' realmente um docttnieufo de «-
cepcional importância.

Náo ha duvida, mas também de
não menor importância é saber-se o se-
guinte: ê mftlia da safra de S. Paulo
é do tjipp 6, e a prorducção para o anno
corrente esl-á calculada em 10 milhões
de saccas ;a média das safras de Minas,
Rio, Espirito Santo e Bahia c do typo
7 c S , e a producção destes Estados
está calculada em 3 milhões. Isto quer
dizer que cerca de quatro quintas partes
são do, typo 5, 6, 7, S, 9, c cafés baixos.
Ont, não se podendo torrar, segundo o
critério do Laboratório, senão os typos
í, a, 3 e 4, únicos que não contém pe-
dras e páos, necessário se torna que
a Hygiene Municipal, para ser lógica,
ordene a destruição immediata dos
restantes 10 milhões dc saccas ! '

Ha mais. Annos iha cm quc as co-
Iheitas dão maior ou menor perecuta-
gem dos chamados cafés finos, o que
dependa do tempo. O bom ou máo•tempo influe muito sobre a qualidade
do cat;, c não só o tempo, como tam-
bem o clima, as influencias melcorolo-
gicas, a posição do tempo e a qualidade
da terra. Se o tempo corre bom para
a lavoura, a. percentagem do café fino
ê maior do que se ellc correr iucõtistaji-
te ou contrario.

O typo médio, que é o 7, é o ponto
de partida, o regulador pára as cota-
ções, e este é o mais procurado c o que
mais se vende; c as vendas deste são
sempre maiores do que a quantidade co-
lhUa. E' quc quando a qualidade fina
predomina na colheita, os seus preços
dcprcciam-sc muito, .eniquanto que os
caiUs inferiores sc valorizam; dahi o
fazerem-se ligar destes com aquelles
-typos, afim de se conseguir a média, e
satisfazer por essa maneira as exigen-
cias da procura,

A que chama cafés finos e infe-
flores ?'.'.—: Cafés finos são considerados os
dc 1 a 4 c inferiores de 5 a 9 c as es-
•colhas.

Uma ligeira consideração:"
Volva os olhos para a tabeliã das

classificações o olhe agora para as co-
tações do mercado. O Boletim do Cen-
tro do Café só nos dá colações dos ly-
pos 6, 7, 8, e 9, que são os quc predo-
minam, os únicos que contém pedra e
outras coisas perigosas, c também os
que mais sc exporiam para o eslran-
geiro I

Quer vir outro caso interessante:
O sr. direclor da Hygiene Munici-

pai ficou iracúndo por que a ánalyse
aceusa nos resíduos orca em quantidade
infima I

Pois quer ver o valor que uma pedra
dc tamanho regular tem para a cotação?
Atlcnda: uma pedra vale por um pão
dc tamadio regular; por 5 grãos ver-
des; por 5 grãos quebrados c por 5

* grãsis chôchos.
Qualquer destas quantidades consti-

tuc uin defeito. Isto quer dizer qne
uma pedra' do tamanho do um grão do
café, reduzida a arca pelo moinho, c
quc «a analysc tanto alarma a setísibi-
lidaüe do director da Hygiene Munici-
pai, não vale um caracol I

Ouça mais esta :
O café typo 1 é o mais fino da escala

e para assim ser classificado é -preciso
quc não 'lenha defeito algum .0 typo
;, quc pouco sc destinguc do typo 1,
conlém ¦ordinariamente 6 defeitos, quc
tanto podem ser representados por 5
grãos pretos c 5 conchas, como por 3
pedras. Pois (e aqui é que está o caso)
a differença dc preço entre um c outro
typo ê apenas de 300 réis cm arroba,
apezar da pedraria !

Singular, não achai
A pedra não c tão masiiília como pa-

rece. -;
IE' preciso accentuar bem que nós

não advogamos o direito, nem tão pouco
a tolerância, de se consentir no café
moido pedra, terra, pios c outras ihipit-
rezas, ainda que normaes, cm quantida-
de que constitua fraude, tanto mais que,
tfcra granle Idifficuldadc pódc o café
ser quasi que radicalmente expurgado
dcllâs. O que nós combatemos é o
modo arbitrário, abusivo e insensato
com que se vem dizer a publico que o
nosso café está adulterado, quando nem
sequer alterado está. O quc nós não
toleramos sçin protesto é o dcsciiibiíra-
ço com que sc condemna o nosso café
quar]lo é certo que -uo Rio nao se \t.n-
DE TAO I.I.Ur-O NEM TAO ÍUR0 COMO E* O
NOSSO I

—- Está a rir-se ? Pois eu acho quc
o caso seria para chorar, se a nossa
língua lograsse a felicidade de ser co-
nliecida nos paizes estrangeiros, onde
vigora a classificação official. Imagine
quc juizo fariam lá fora do nosso bom
s*onso I Porqiíe, afinal, o que se eslá
fazendo com cs!c modo dc interpretar c
applicar uma lei, aliás claríssima, como
a de 31 de janeiro dc 1903, é idar ra-
zão aos que dizem que o Brasil é mui-
to rico, mas... quc lhe falta o resto...
E que diriam os estrangeiros se sou-

fcessem qtte o heróe qu* preside â «síí
inticaçãó contra 6' café1, foi Creado,
áffHmádô' e íd fâ iionieiu entre cultiva-
dorcí e apanhadores de café I

Veja agora- como vae dizer essas
coisas lá no Correio. Não diga a3 ver-
Idades muito claras, senão, ai de nós I
Se cllcs disseram que o nosso café con-
Dim »iíi7i<7, são capazes de vir dizer
agora quç lambem contém,., pepinos.

:* • »'¦

Üm' grande concurso
de tiro

Da visita que fizemos áo grande e
(modelar estabelecimento — que é o
Moinho de Ouro —, viemos agradável-
minto surprchcndiilos e habilitados a
garantir que não ha no Uio, iamcs a
dizer no Brasil, uma fabrica onde o
café torrado seja lão cuidadosamente
tratado como ali. Não se pódc fazer
mais nem melhor.

Emquanto observávamos o mpvimèritò
dc 'todos aquelles maehinismos purifica-
dores do café sentimos frêmitos de
admiração e de indignação; de admita-
ção pclo cuidado, o -escrúpulo, a hones-
tidade com qus se procura servir bem
o publico; de indignação atile a suerra
injusta eom que sc procura ferir r
desacreditar nula casa que honra a in-
duslria desta terra e as tradições do
nosso coinmcrcio.

Este. jornal esteve e estará sempre na
estacada contra os falsificadores dc
todo o gênero e, assim, entendo qtte
ás autoridades cumpre ser enérgicas e
rigorosas, para que o publico não seja
envenenado pelos gêneros falsificados.
Mas o quc não comprèhendcniqs é que
cm nome da bo.i hygiene set exerçam
vinganças nu caprichos, ou quc as nu-
toridaUcs se prestem a jervir de insira-
mento a despeitados.

Ao concluirmos a nossa visita, um
dever se impõe ú -nossa missão de jor-
nálistas: chamar a attenção do illustre
Prefeito sr, dr. Azevedo Sodré para
os abusos da Direetoria da Hygiene
Municipal contra um certo numero de
casas commerciaes, cuja respeitabilidade
ns põe a coberto de quaesquer suspeitas.
E' necessário terminar com lão grande
abusod

Ha seguramente dez annos qtte o
M01V110 de Ouw vem clamando contra
as falsificações do café, chegando alé a
indicai' ás autoridades municipaes o
meio mais éfficãi de lhes dar caça; c
ainda lia pouco mais do um. anno que
essa casa Idescobriu c offereccti ao pu-
blieo um reagente para facilmente se
conhecer quando o café está ou não fal-
si ficado.

Mais 'ainda: o Moin'iio de Our.o tem
declarado cm annunciós publicados quc
dá 10 contos de réis a quem provar quc
o -seu cafli é falsificado I Semelhante
prcmio não é para desprezar. Como é
quo ninguém ãijiJia sc habilitou a abis-
coitar esses 10 contos ?

Cabe aqui uma pergunta: é crível qttí
quem assim procede incida no mal que
condemna ?...

O Laboratório Municipal eohdémnoit
o café por nelle encontrar arêa' c ele-
mentos estranhos. Ora, convém saber:
a writ, c isso a quc o Laboratório chá-
nia elementos estranhos, são nocivos ?
Nao; responde a analysc 1 Mais: pela
sua quantidade ha 011 pôde haver a pre-
sumpçãb Ide que houve fraude ? Nao;
diz ainda a analysc, c dil-o egttalmcnle
a lei, pela qual o Laboratório o con-
demnou l

Onde está, pois, o delicio para se dif-
faiiiár uni estabelecimento com essa
eondemnação publica c espcclaculosa?

¦ iPúuco depois, c como quc procurai!-
lio 'emendar a mão, disse o sr. Direclor
da Hygiene Municipal, que deante da
informação (I) de- que nova torração
c moagem do mesmo café havia sido fei-
ta, -mandou fazer nova analysc C achou
bom o produeto !

•Perdoe-nos o sr, Direclor Idia Hygiene
Municipal a franqueza de lhe dizermos
que a sua escapatória é evidente; por-
que o dr. Wcrneck sabe ou, rclo mc-
nos, devia saber o quo toda a gcnle
sabe: que as fabricas cm grande cs-
cala fazem varias lorrações diariaiucn-
ie c os moinhos estão em continuo 1110-
vimcnlo. Uma! casa que vende 60
saccas diárias não faz uma torração
única a não ser quc tenha Co tonado-
res I

Não ignoramos quc nesta industria do
café moido ha muita, ou antes, houve
muita fraude; mas também é certo que
sc hoje nos vemos livres dessa praga é
ao Moi.vuo 111: Ouro que o devemos, por-
que, fltitrs Mc ¦appareccr o Reactivo,
com qtte facilmente sc descobre, a fal si-
íiuação, ninguém tinha curado de tal
assunipto I

Cumpre, pois, ao sr. Prefeito pôr
cobro qttanlo antes a esta situação, cn-
sitiando aos seus subordinados da Hy-
fiene Municipal a interpretar as leis
que regem a niaieria, O quc sc está
fazendo não é só uni abuso, é um crime,
que ainda pôde sair muito caro aos dc-
pauperados cofres 'da Municipalidade e
que depõe contra a administração do
munic'pio.

CAMPEONATO DE F&)
SIL DO TIRO FE-

DERAL E TAÇA MUNPV
ÇIPAL DE REVOLVER

O Tiro n. 7, fez disputar hontem, cm
sua linha <lc tiro, na Quinta da Boa ¦
Vista, o grande concurso annual de tiro.
de. fuzil c revólver.

As grandes provas do campeonato —
" Campeonato de fuzil do Tiro Feleral"
e " Taça Municipal de revólver" —
foram conquistadas, respectivamente,'
pelos atiiadores Alfrddo Eugênio Clcor-
ge e Alexandre Pereira Temporal.

As provas foram brilhantemente,
disputadas com a presença de numerosa
assistência e multas famílias, tendo o
general Pabiuo Bezouro, commandante
da 5? região militar, feito se represen-
lar pelo seu ajudante de ordens. .

A Taça Municipal foi òfíerccida pela
dr. Azev.Uo Sodré, prefeito .municipal,
E' uma custosa taça de prata lavrada,
adaptada em um sttpporte dc madeira. ¦

Muito vistoso, também, é o premiaoffereci.o -pela Liga Ja Defesa Nacio-
nal — um bronze representando um
so-ld.f.lo inglez equipado.

Os patronos Idas provas "Algredo Etí-
gênio Gcòrge'! e Alberto Pereira Ura- ]
ga" nífcrecerani lambem, dois lindo9
objectos de arte.

.'Publicamos .rt seguir o resultado das
oito provas disputadas:

; 1" prova — "Campeonato de 'fuzil do
Tiro Federal" (1916). x° vencedor. Eu-
gênio Ocorgej j", Fernando Vigãrano;
,;". dW.Tliiers Pcriss-. Prêmios: ao t",
imUallia dc ouro de cunho especial, di-
!>lom;i do <anvpeão e a "'Estrclla da
Ferro "; ao 2° e 3", medalhas de pratade cunho especial c diplomas. 2" prova -
— " Campeonato Municipal de Uevól-
ver". Vencedores:, i°, Alexandre Tem-
por.il; a", dr. Afranio' Costa; 3", tenen-
te Guilherme Paraense. Prcmios: ao i"
medalha de ouro de cunho especial, di-
ploir.a de campeão o a "Taça Munici-
¦pai; ao 2a c 3", medalhas de prata e -¦
bronze de cunho especial e diplomas..
3" prova — "Alfredo Eugênio George".'
Tini rapi.lo de fuzil. Vencodor: iu Fer-
nando V-garano; 3" dr. Thiers Perissé; '
3" Alfredo E. George, Prcmios: ao i" .medalha de ouro de cunho médio, uni'
alfineto de. .ouro com brilhante e um
relógio offerecido pelo patrono da pro-va; ao 20 .medalha Uc ouro de cunho
pequeno com guarnição c uma abotoa-''
dura do louro com brilhantes; ao 3" me- "
daüia de ouro dc cunho pequeno e 3botões de ouro. 4" prova — ** Albertri
Pereira Braga". Tiro rápido de revòl-,
ver. Vencedores: i° Alberto Pereira
Braga; ;".tenente G. Farticnsc; .1» dr, .
Allierto Cruz Santos. Prêmios: ao 1*
medalha dé ouro Ide cunho médio, uir.
annel <lc ouro com brilhante c um por-
ta cartão offerecido .pelo patrono da
prova; ao 2" medalha dc ouro dc cunhe '

.pequeno com guarnição o um botão de
ouro com brilhante; ao 30 medalha de '
ouro dc ctiiiho pequeno « 3 botões de
oijro. 5" .prova — " General Caetano ide '
Faria". 2" classe de fuzil. Vencedores':
1" Waldemar iDall'Ortj 2a Antônio C»\
xias; 3" Kuoch Marques. Prcmios: uo1" medalha dc praia dc cunho grandie uiii relógio de ouro; ao 2" medalha dt,
prata tle cunho médio o um botão" de
miro com brilhante; ao 3° nuMalha de
praia da cunho pequeno c uma abotoa-
dura de ouro. 6" prova — "General
Gabino Bezottro". 3" classe de fuzil.1
Vcnciyloies: Vicente Falabclla, Antoui<
Caxias c'Cyro dos Santos. Prêmios: a<
1" medalha, de "bronze de Cunho grandie uma corrente de ouro: no 2" meda-
lha dc bronze Üe cunho médio c um âiK
nel massiço de ouro; ao 3° medalha di
bronzo de cunho pequeno e uma abo-'
toadura de miro. 7* prova — " Dr. Ju<lio Furlad*". 2" classo de revólver/
Vencedores: Cummig Vomly, Haiti P?¦Cerqueira e Alberto Braga ¦ Filho. Pré-
mios: ao i« medalha de prata de cunhe
granllc e uma bengala com castão de
ouro j ao 2' medalha de prata de cunha
médio e um annel de ouro massiço; au
3" medalha dc prata cunho pequeno e
tuna làbotoadura de ouro. 8" prova —<" Liga da Defesa Nacional. 30 classe de
revólver. .Vencedores: Curumins Yomy,
Kàlil Pedreira Cerqueira e Alberto Br.-H
ga Filho. Prcmios: ao 1°, mcüalha de
bronze de cunho grande, iim annel do'
ouro com brilhante e uma estatueta de
bronze; ao 2" medalha de bronze cunho
médio com guarnição c uma pulseira-,relógio de ouro; ao 3" medalha de bron-,
ze cunho pequeno e 3 botõe» 4c ouro.

As provas foram iniciadas ás 8 <l:i
manhã c 'terminaram á 1 hora 'da tarde,'
com a máxima regularidade, <

liontcm mesmo reuniu-se o jury qüéapurou 0 resultado acima c fez entrega
iramédiàta aos vencedores dos premiar
que lhes cottbcram. •

Foram erguidos enthuslaslicos %'!__•
ao Tiro n. 7, c ao seu instruçtor.
,As pessoas que assistiram bo cãnípcnV
nato c os atiradores disputantes, retira<,
raiii-sc •agradávclmentò impressionados'
com à regularidade Uas provas e com o
lindo panorama que «e descortina da
alto do morro, onde está situado <;'"Stand" dp tiro daquella veterana s<
ciedade. %
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Ríoixno mi Ouro — Peneira mc canta e Iniçín tpara a exlracçâo dc,
pairas c ferros que estejam 'Mislurdios dom o café

Quando O sr. director da Hygiene
Municipal poz a bocea no mundo, man-
dando muito apressadamente um officio
ao Jornal do Comthercio còrilando o cs-
pantoso suecesso da falsificação do íncú
café, ao mesmo tempo que destacava
um empregado para a redacçâo dc outro
matutino para verbalmente fazer a mes-
ma çoniniitnicãção, havia muito tempo
já que aneiosariienlc se procurava des-
cobrir uma analysc quc nos íulminas-
sc, pela ousadia de termos méttidó
— o nariz n.i brõniatõlogiá official.
Mais tardo, para mascarar o cr.so cora
a ap'.narcneia*de medida, geral, é que os
homens do Laboratório cairani itambera
sobre cutras -marras de café, porque a
coisa estava ficando calva demais I

— Mas que motivos dc queixa tem o

des e t6 quebrados ou defeituosos

Typo n. '$ —1 Co grãos prelos, 15
verdes, 16 chôchos, 12 quebrados e 2 pc-
daços de cascas (4 </c ,

Tjipo 11. 6 — 100 grãos pretos, 65
verde», 4 qticlbrados e 4 pedras pc-
quenas.

Typo n. 7 — 110 grãos prelos, 23
verdes, 134 pardos, 240 quebrados, 9
ardidos, it nvarinltéires, S cocos peque-
nos, 12 pedaços de páos, 18 pedaços de
cascas, 21 pedras (pequenas), 14 regula-
res, 7 (10 r/c).

Esta classificação official da Coisa dc
New Ycrk, foi adcpladà cm Santos
pelo convênio dc 1907 c mandada obscr-
var .pclo artr. 17 do regulamento Inter-

RAUNIER
de desconto nas secções Mo-
ílas e €0nfecções para Senho-
ras e Meninas, inclusive artigos

para Recém nascidos.
20°/o nos demais artigos.
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Coitudo, Dão deixe
dr visitar a exposição de moveis Le
Mobiji.cr, á rua Chile 31; verificar oc
preços e condições de pagamento;
SANTA O.VfllÂraNATs. l'AL_(>

qut,O sr. Silmililt conimnnlca
1 cassiinilu o governo

S. Paulo, 12 — (A, A.) — O co"-,.
ronel i)''i-li.|i|ie Schinidt, goveimulor de
Santa Catharina, telcgraphoti no dr.j
Altino Aiantcs, presidente do Kstàdp,!
cbmmunicahdo que reassumiu o go-
verno. \• mi 1 i > 1

0 "Salão" dos Humoristas
A nota do dia será certamente a

abertura, hoje, ás 3 horas da tarde,
do "Saião" dos 'Humoristas, certaiucn
que pela primeira ver. sc realiza entre
nós, c que promellie fazer grande sue-
cesso.

A' exposição dc caricaturas corre-
ram os nossos melhores artistas do. la-
pis, sendo que desde já podemos re-
coinmendar os trabalhos de Romano
sobre -typos de jogadores de íootbail.

MOVEIS A PRESTAÇÕES

l JOSÉ* 72
M, GOMES DE ANDRADE

S

NA EVA BELLA DE S, JOÃO

menino e
1240

'O pequeno Sabiiio, filho do sr. Sa-
bino Tavares, '.'.'.orador á rua Be'.!a de
S. loão n. 126, hontem á tard?, nes-'« TU.T, foi 'colhido pelo _ automóvel
11. 1,140 que por aii corria dcsãbala-
rkrucnl-Cy c que, após o acci.leníe con-
tintiou na sua accelerada íiiàrcha, íu-
gindo í ac;áo da policia.n menino, depois de

phaTinacia, pelo dr.

Os ladrões em accão
João dá Costa, "chauffeur" do auto

11, 1.43S, veiu homem a esta redacçâo
declarar-nos que. contrariamente á ver-
são noticiada .pelos jornaes. mandou lc-
var espontaneamente ao delegado do
iti0 districto a fazenda por elle com-
praila, por ignorância; a um ladrão.

tNão esíèvc preso, ucni sobre clle re-
caiu suspeita de espécie alguma.

E 
incontestável !... Nenhum estabe-
lecimento de moveis sobrepuja o real
valor da casa J.KANDKO MAU-

TIJiS & O., 'é.-.a melhor c a quc mais
vantagens offerece — Jtna do Ouvidor
ns. 03 c 95 e nos antigos annazcns. á
rua dos Ourives 39 a 43.

PliOK QUK AQUI

Um comício üo protesto contra
n falta d'agun ora Olinda

Olinda, 12 — (A. A.) — Terá lo-
gar hoje, aqui, um novo comício popu-
lar de protesto contra a falta, dc agua,
que ultimamente se tem feito sentir
cm toda a cidade.

!¦»¦>>_¦

CASA ALVIM
'Agencia de. Loteria»
Pagamento immsdiato

•Ituii ila Assemblén 95
Teleph., 3083. C.

m. mrn.m*

Moveis a prestações
Comprei c comprarei na

CASA MARTINS
RUA DA CARIOCA

TOSSE Vüse
XAROPE DO BOSQUE

Dep.: D:og. Pacheco — Andradas, 4}

A Sociedade Natorista Brasileira
liojc, ás 8 lioras, deverá ser siibiliet-

lido n juizo da direetoria da Socied.-t-
de iNaturistá Brasileira, o projecto do
reforma dos estatutos, do t|iuil ó rela-
tor o consocio dr. Jaguaribe de -Mattos,

CIMENTO 1151
Iclcplíòiiò 834, Contrai. —¦ Ruu

Santa Luzia 202— 1MULO PASSOS & C. —¦¦ > mm »¦» -:
lli]) ! llll»! Hiiirah !

HAXSEATICA!

Fallecimento em Campas
Campinas, u — (A. A.) —'Falleceu'

lionlciii. nesta cidade, a sra. Anna Jus-
tina Antunes. A íãllecida, <]tic era aqui
muito estimada, contava cem annos de
edade.

EDU' CHAVE..

Run chegada a S. Pánlo
S. Paulo, ia — ÍA. A.) — Chegou

hontem. a esta capital, o aviador .pau-
O menino, depois de curado cm lista, sr. Edu' Chaves, quc regrc;sa <ia

uma pharmacia, peio dr. Homem de j linha úc frelite franceza, onde serviu
Carvalho, recolheu-se á sua residtncia. I durante alguns meies..

DR. AT.BERTO DO REGO LOPES —
Uo JIcspit.il da Misericórdia. Vi.ii uri-n.iriaf, operaçües em rjcral.
DR. APRIGIO DO REGO LOPES —

Do Hospital da Misericórdia'; Moléstias da
garganta, nariz e ouviilos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES =*
OcuÜçto. prof. da Faculdade de Medicina.'
Consultório: rua Sete de Setembro 11. 99.(A' 8194)

União dos Oííiciaes de Barbeiro.
¦Esta sociedade realiza hoje ás S da;

noile, -uma assembléa geral ordinária,-
fiara tralar de assumptos dt interesse
collectivo.
/Pede-se o comparecimento dos asso-

ciados, na sede social, largo do Kosu-
rio 11. 34.  ¦

FOItMICIDA PASCHOAIi — O
maior amigo da lavoura; ciicentta.«a.
em todas as casas de primeira ordem,1
desta capital e de todos os Estados.'

¦ !•!» .

Quando flmüãopr.J*
uvelson Ribeiro da Silva, opcíariov

quando Paia de casa de um amigo, foi
provocado c insultado .por -Avelino Cli-
maço dtis Santos c mais dois imiividr.os
desconliceidõsi

Como se_ considera homerh- de bons
costumes, Nelson da Silva^nio'reagiu-
aos insultos e veiu qüéixár-ss á esta

I redação. jjj?' . • "

-'^iSlti. 1'JmmV^liíil.

ILEGÍVEL
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Teremos ém exposição nas nossas vitrines; ho interior do armazém e ni,
íeccSo de Roupas feitas, grandes SALDOS de camisas, ceroulas, pyjama?, tou-
Blnha» de creança, roupa» para homens, collarinhoí e chapéos, mercadorias lo-
Sas de primeira qualidade, que venderemos por preços baratissimos: '/,

AU CARNAVAL DE VENISE flua do Ouvidor n. 136.

Os sports
TURF

A CORRIDÕE HONTEM
Enérgica levanta o Grande Pre-

mio Progresso
iRealiiou hontem o Derby-Club a sua

Si* corrida da temporada. O dia, a prin-
çlpio, de «sol, claro e limpo, ¦tornou-se o
fim da farde sombrio e «triste, realizan-
no-se o- «pareô Dr, frontin debaixo dt
Sorte aguaceiro.

A principal prova do dia, o Grande
IPrcmio Progresso, destinado a animaes
Hlacionaes, foi ganho facilmente por Kticr-'«rica, 

que teve quasi de parar,enunciou
kecta final, para não distanciar os sem,
adversários. Dirigiu a filha de Foxy-
iFJyer o jockcy Michaels..

O pareô aue mais interesse dcspcrloit
foi o Dr. Frontin, que reuniu Gtiido
iSpano, Argentino, Pontct Canet, Fidalgo'e Pégaso. Movimentada a corrida, le.--
Iminoii com uma: luta; tremenda entre Ei-
Halgo c Pégaso, logrando vencer esle ul-
tlimo muito bem dirigido orP. llarroso.

!Os 

demais pareô» foram ganhos por
lictaditra (A. Olmos)- Velhinha (Zabi-
a), Zelle (R; Cnw); Insígnia (D. Sua-

tez), «Ilida (TorteroUi) c Atlas (D. Fer-
freira).

O movimento, total da. casa du -poule
•orçou ipor 88:476$ooo.

iPassemos á resenha das carreiras;
*

t" pareô — SEIS DE MARÇO -.
jt.Soo metros — Prêmios: i :ooo$ooo e
aoo$ooo,

DICTADURA, f., c., s
a., R, G..do Sitl.por-Foxy
ÍFlyerre Ortig™ do sr. R.
Bandeira,. A. Olmos, 52 1<Ít
los .:..-",.. 1*

TEspolc™, D. Vaz; so .... .--.- . 2"
jPynatnilc, A.. Fernandcz, 53 ... 3"
[Diamante, C. Ferreira, 47 ... . 4°
Le Voilá, A. Vàz, 45,..... . ... 5*
Rlerode», A. Alonso, so 6"«Ganho por um e meiocorpo; terceiro"í tim corpo.¦ Rateios: Dictadura, GS$qoo*. dupla
<?3)í iSSÍfJOO.

ri empo: 105.
Movimento de apostas: 4-:6.|8$ooo.

*. .
. _"- pareô — DOIS. DR AGOSTO —
ir.609 metros —Prêmios: i:2oo$ooo e
f40$úoo.

VELHINHA, f., tord., 4
a,., Inglaterra; «por Uuelc
Mac c Grey Hair, do sr. Ií.

. - Alexandre, Zabala, 52 kilos 1°
Majcstic; E. Rodriguez, 51 ... . 2,v
Alegre, D. Vaz; 53  . 3*
Buenos Aires,, Le Mencr, 33 . -.- .'* d1"•Idyl, D, Ferreira,.53  5"
.Revisor, O. Salgado, 53 ... . 6o
_ Ganho por meio corpo; terceiro a cgu.ii
Jlistancia.

Rateios: Velhinha, 2«ç$ioo; dupl;i (24*1,
fWaJioo.' ."««po: 108 i|5'*.

Movimento de apostas: n:;i3o$ooo.
*

__-_* pareô — VELOCIDADE — 1.500
jrtetros — Prêmios: 1:000$ e soojooo.

ZELLE, í. ai. 5 a„ In-
Rlatcrra, por Une Macle e
Red P. 'Marc II, do sr.
J. M. «Machado, «*. Cruz,

tSO 

kilo9.  1"
irqHie, (F. Barroso, 51  -"
igunço, \V\ Oliveira, 50 ....... 3"
rancia, A. Olmos, «j-t  4"

DBoulcvard, A. Vaz, 45  5"
Torito. D. Ferreira,  *>"
iPistacíiio, ID. Vaz, 51  7"
Histórico; C. «.Ferreira. 47  8"

Ganho «por tres corpos; terceiro, .1
lim corpo.

IRateios: Zclle, 8s$ooo; dupla (13).
B4$.íoo.

(Tempo, 09" 415-
Movimento de apostas, 11:71 C$000.

•4* pareô — GRANDE PREM.ÍO
[FROGRIE-SISO' — 2.400 metros — i're-
Biios; 5:000$ e 1 :ooo$ooo.

ENÉRGICA, f. o 4 a-
Rio Grande do Sul. por
(Foxy Flyer c (Dalilit, do
Stud Brasil, Michacls, 53
kilos..  1"

ftygt™, IP. Barroso, S3  -"
Hurrahl, Gibbons, 51  3°
[Cragoatá, D. Ferreira, 55  4"•Ganho por muitos corpos; lerceiro, a
Jrcs corpos do segundo;

iRalcioss Enérgica, J4$,?oo; dupla
ifil), 23$soo.

Tempo, 132".
«Movimento de apostas, ;:523?ooo.

que os artistas se desorientaram e a
breve trecho tudo mandava.

Para salientarmos alguém, diremos
cora Justiça que BleiTo, um artista dc
valor, foi incansável, trabalhando com
vontade; Trianéro egualmente, Marque-
sitos regular, Josésinho. da Cruz e Sil-
va passou despercebido. Luiz Prestes,
um novo, foi incansável, As pegas
boas, salientando-se as de Aragão, Pou-
cwroupa e José Veríssimo.

Quarta-feira ha corrida com elemen-
tos novo3 e de valor.

O SPORT NÁUTICO EM
S. PAULO

AS GRANDES REGA-
TAS DE HONTEM EM

SANTOS
Por telegrammas recebemos o rcsul-

tado completo das grandes regatas rea-
lizadas hontem, na cidade de Santos,
c que é o seguinte:

1» pareô — Yolcs Fr.inches a 4 «•*
mos (Novissimos). Tomaram parle:"Oceano". Club de.-Regatas Santisla;

'"Aymoré", Club •Internacional út

í Janilyra", Club dc Regatas Salda-
tilia da Gania; _"Tanioyo", Club dc IRcgalas Tu-
'""Alcyon", 

Club de Regatas Vasco da

¦"S 'Paulo", Club tle Regatas licte.
Vencedor, "Jallllaya•'. Patrão, Rober-

to Silva; voga, Eduardo I.inares; sota-
voga, Santinho Caritso; sóla-proa, Ma-
rio Maggi; proa, Urbano Sampaio.

2» p.ifeo — Canoa' a 4 remos — Ju-
niors. Toni.ir.im parle: ¦'¦;-"Iracema"; Club liilcriiaciona. de
Regatas; ,.,. ,,,"Diva**, Club de Regatas I icte, .-,

"Snntisla", Club de Regalas Siintis-
ia; «Mayard", Club de Recaias Salda-
nha da Gama; "Nysti". Club de Rc-
gatas Vasco da Gama. .

Vencedor, "Iracema". Patino,, Lar-
los Klinkut; voga, Aflócalypsc 1-rcitas;
súta-vóga, Aloysio Vieira; ; sulii.pro.,
Clarinuiiido da Rocha Correu; «proa,

José da «Rocha Frota. .
V' parco — Voles Pranches* a dois

,.(.;„(,, _ Sênior™ Tomaram parle:
" .iiiaila", Club dc Regatas Vasco ia

Gama; "lacy". Club Inleniacional He
Re-atas; 

'" 
Dcmoiscllc", Club dc Rega-

tas" Saldanha da Gama; "}è"".°g,r

Club de Regatas Sant>™a; " Jnpite*i .
Club de Regatas Tietê;, " rumyam ,
Club de 'Regatas Tuiiiyarii. .

Vencedor, "Tumyan.. raltno- Rena-
to Piiiienta; voga, Hcreula.no Pinto,
11111a Polo Maiioel dos bantos,

4» .parco - Yolcs Giggs. a 4 remos
_. Jiiriior™ Tomaram parte:"Gitaracialia"; Club dç Regatas S;il-,
datiliá da Gama; "IMr.ialiylni;. CluMf 

j
Regatas Saldanha da bania; Condo. , ¦

Club ile Regulas Tietê; '
Vencedor, '* Parnahylia". Patrão,. Ro-

bcrio M. Silva; voga, Lduardo Linlm-
res; sóia-viiga, Mario Maggi; sot.i-
proa Nemesio Rocha; proa, Urbano,
S7Srco- '*C;i,uneo.tnlo Paulisli, do!
Remo" — Canoé de qu;i''quei' classe. 1
Totuaram parte: ¦!¦•,•."Minii". Club dc Regalar* ljcle.!
"Eolo", Club de Regatas ¦Saiitisiti 1 ,;i
"luno", Club ile 'Regatas Saldanha d.i
Gama; "Tapyr", Club dc Regatas l.u-
'"vencedor. "Eolo". Remador, Ipoinin-
gos F. ila Silva. .

6" parco — 'Canoas. a 2 remos
Iiitilòrs, Tomaram parte:' " Liiurila" Club dc Regatas J/iimya-
rú; "Zilnn". Club de Regulas Vasco

B__LO; HORIZONTE. — No InstI-
luto. da. Ordem . dos Advogados Minei-
ros realizou-se-«ha dias a sexta, sessão
ordinária, deste anno. Lida e'approva-
da a acta dá sessão anterior,' passou-
se á ordem do dia, Foi-'então eleita
a nova,direc.toria,.«para servir no anno.
de 1917, e que ficou assim constituída:

Presidente, dr.' F. Mendes Pimentel;
1 ° vice-presidente;" dr.. Flavio dos San-
los; 3° vice-presidente, dr. ' Barcellès-
Corrêa; i° secretario;- dr. Gudesteu de
Sá Pires.; 2" secretario^ dr., Abilio ..M«-.
c'hado;' i° orador,, dr. Heitor de Sou-,
za; 2" orador, dr, Nelson de Sentia;
thesoureiro. dr. Francisco- Brant.

Foram depois eleitas as commissões
permanentes.

JUIZ.'DE iFÓRA. — As obras de ,re-
ctificação do rio Parahybuna, estão
bastante adeantadas. O serviço, que
está sendo feito pelo engenheiro* Rey-
naldo 'Müller, corre com a maior regu-
laridade. - -

Tem attgmcntado de maneira ex-
traordiuaria a transmissão de immo-
veis, neste município, o que indica a
valorização que vão tendo os seus ex-
cellentes terrenos de cultura.

iSOLEDAIDE. — Com a dhegada do
material para a luz eiectrica, deu-se
inicio á collocação dos postes nas ruas
desta cidade,

O inestimável melhoramento, de ha
muito promettido, é esperado com an-
cia pela .população.

Esleve, ha dias, nesta cidade, o
dr. Polycarpo Viotti, que veiu estudar
o meio para ser atignientada a nossa
agna potável. O dr. Viotti inspeccionou
os trabalhos que se estão fazendo pata
a canalização.

PERDOES.—A Municipalidade acaba
de firmar um contrato com os srs. F.
A. Water Co., do Rio de Janeiro,
para fornecimento de todo o material
necessário á instaUação da luz electri-
ca nesla villa, por 55 :ooo$ooo.

Para esse serviço de luz, a. Câmara
de Perdões lançou um empréstimo par-
licular de S3:ooo$ooo, logo subscripto
pelos perdoenses.

SY.LVESl-i™ FERRAZ. — Os repa-
ros e concertos que estão sendo feilos
na Matriz desta cidade acham-se em
via de conclusão.. O frontespicio dá
matriz ficou inteiramente com outro
aspecto.

PH'DRO LEOPOLDO. — Deve rea-
lizar-sc até o dia S de dezembro pro-
ximo, a inauguração da luz eiectrica.

Este importante melhoramento, que
eslá sendo introduzido neste prospero
e fultiroso districto, nós o devemos ao
sr. Otloni AltíAt «m dos dire-ctores da
•. «.....»™ «*V-.V..«,™.-1,:.. T7-.K..Í1 'I™_r->

Dfepois de baver fio allim-
jeza" ficon "sbíp" cora

abolida
Usando de chaves falsas o hcspanhol

Henrique Torres, que diz 6er carpintel-
ro, mas,- na verdade não-tem.profissão,
tranqüillamcnte' entrou,' hontem pelamadrugada, ria í barbeariá e cigarraria
de Antônio Martins, estabelecido á rua
da America n, 6.

: Encheu o sacco que levava, de cigar-
ros, charutos, pentes, navalhas,: perfu-mes, sabonetes,' tudo quanto foi encon-
trando ao alcance das afiadas unhas.•A' saida o negocio complicou-se, por-
que o menor Armando Martins de Mel-
lo, acordando- cedo. ao abrir a porta,recebeu tremendo encontrão do la-
drão,'que, precipitadamente, batia cm
retirada.

Dado o alarma acudiram os guardasnocturrlos- Clemente Antônio Copes e
João Claudino de Oliveira c grande
numero dc populares.

Vendo-se perdido o Torres, que alem
de ladrão é valente, procurou enfrentar
ós seus perseguidores, manejando uma
navalha, - , -

Tiros foram' contra elle disparados,
riem por-isso desanimando o audacioso
saltcador, que continuou na offensiva,
até que um dos projectis-alcançou-o na
nádega, prostrando-o vencido. •¦•

Foi então pedido soccorro ao Posto
Central'de Assistência que procedeu a
curativos no ferido, sendo elle depois
autoado em flagrante no 8° districto
policial e removido para ruma das en-
fermarias da Santa Casa de Miseri-
cordia. í

Examinadas as armas usadas pelos
guardas noctumos, verificou o delega-
do que estavam ambas com a carga
completamente sem vestígios de terem
sido usadas.

Em poder de Henrique Torres, que
conta 40 annos. de edade, foram en-
contrados um formão, chaves falsas c
22£!_. m.mMmm» —

importante Ciluianhia Fabril, deste
logar. W,

\0 sr. Ottoni, não tem poupado cs-
forços para o engrandecimento desta
localidade. Ao encontro dos seus esfor-
ços devem ir o .poder municipal e os
habitantes desta aprazível localidade.

a.
Vara esta sccção, acceltamos to-

rins a» noticias de interesse geral,
ficando as mesmas sujeitas ao cri-
terio da rctlncção.

^aglpy I n|\||/.
/V\ELI5SA lJlillVIi

-DE-

Ernesto Souza

GERVAtt

ANIZ

Inappetenclt,
KilEililt, Wtlüittitl,

; Mrei ti Cibcti,
; fig_ll.«™™i,
Urinas Turvas,

pniiut* ni uu».
TOHICODOSYSTEIM

. NERVOSO .

6RRH]niO S C.-l.° d8 M-FCI».»

Reserva naval
A bandeira nacional offèrecida á se-

gunda resen-a'naval, pela "Casa Leitão",
e que tem de servir a. 19 de novembro,
110 aeto do juramento da Bandeira, acha-
se cm exposição.numa das vitrines da-
quelle estabelecimento;¦ « ¦» . ¦

RHUM

mi M»
illlil Erneslo Souza

M! 

.Com Iodo,
Glycerina e Hypt.
phosphitos de dal-

cio e Sodio
BRONCHITES,

I M.Ii... Asthma, Tuber-
ilDlíü™ cXcAZm'

TÔNICO PODEROSO
GRÜHADO J C-l.8 dsWarço, 1.

—1——¦ Mpa_—gjJÉwJ¦—¦

Club dc Regatas
«Gniciola", Club
'«Pcry", Club Jc

da Gama; "Aspasia
Saldanha da Gama;
de iRcgálas Siuitist.a-;
Regatas Internacional.

Vencedor, "l.aurita". Patrão,- Poly-
carpo J. N. Qucija; voga, Ramilplio de
\zevedo; prüa, Acelino Teixeira,

;" parco — Canoas a 4 reinos— Ve-
teranus". Tomaram parte:"Mayard", Club de .Regatas Salda-
nha da Gama; "Santista", Club dc Rc-
galas Snitlisla. ' ,

Vencedor, "Mayard". Patrão, José
Ferreira Coelho: voga, Ivdgard Perdi-
gâo; sóta-vóga, Joaquim Soares de Oli-
veiiii; sóla-prôa. Mártinhò KinUer;
prúa, Agostinho M. Paiva. n

8" pareô — Canòes -- ' Júniors —
Tiniiarrini parle;

'5" ,pareo — ITAMARATY — 1.-00
inelros — -Prêmios: 1:200$ c 240$boo.

'INSÍGNIA, f. ¦>... 4 a.,
Argentina, por Orange c
Indígena, do sr, 15. Aiulr.i-
de, D; Suarez, 51 kilos.. i°

J.nnl Càning, F. Barroso, 52 .. .. 2"
pbytáciiz, D. Ferreira, 53  3"
Alegre, D. Vaz, 50  4"
U'niiifo, R. «Cruz, 5«i  5°

ISucre, Martircna, 53  6"
Ganho por dois corpos; lerceiro. a

ttm corpo.
iRatcios: Insígnia, 2S$20o; dupla

[(14), i8$6oo.
Tempo, 113" i|s. ;.
iMovimcnto Ue opostas, i4M7G$ooo.

6" parco — SUPP-LT*J™H«\TAR —¦i.íoq metros — Prêmios: 1 :ooo$ooo c
3. u5uoo,

ALIDA, f. ali', 4 "-. Ar-
gentina, por Uruid e
Aracelli. do sr. J. Max-
well Jones,, Tortcrolli, 53 1"

[Buenos Aires, Le Mencr, 51.. .. 2"
iYvonnette, ID. Suarez, 53 .1"
Sicilia, IMartirená, 47 4"
Blcatriz, O. Coutinho,. 53 3"
CBoulangcr, A. Vaz, 53 l«"

IGanho por ttm corpoj lerceiro. a'Jrcs corpos.
IRatcios: Alida, 2t?:oo; dupla (24),

Íj2$.|00-,«Tempo, 107" 4I5.
IMovimcnto de apostas, 12:6~.\7^.000.

*'7" parco — DR. ..RONTIN' -- 1730
fcietros — Prêmios: 2:000$ c .|oo?ooo.

«BEGASO, .111. c. 3 a.. Iii-
glaterra, por Myran e Fri-
gid, do sr. F. S. Scfáii-
tes, F, Barroso, 52 kilos í"

Fidalgo. _. Rodriguez, 52  2"
"Argentino, Michacls 50,.  .1"
íTVntct-Caiiet, D. Ferreira, 52.. .. 4"
puidò Spano, Le Mencr, 50 .. .. 5"

Ganho por .pescoço; terceiro, .1 tres'Corpos.
iRatcios: Pcgaso, 36$-oo; dupla (34),¦__.\.6oo.
Tempo, 114 .
Movimento de apostas, 14:4995000..*
S" parco — 17 DE SKTFMRRO —

3.700 metros — Prêmios: 1:5<io?ooo c
«aooSooo.

ATLAS, m. c. 4 n.. In-
glaterra, .por Sttirgeon c

Seal, do sr. A. C. Mon-
teiro, D. Ferreira, 52 kilos Io

Monte Christo, 'P. Zabala, 52.. •• 20
iStrnmboli, Martirena. 51  3
illclios, \V. Oliveira, 52  4"
fMogy-Guassu', D. Vaz, 53  5°

IGanho por tres corpos; lerceiro, fo>-
fcabeça.' IRatcios: Atlas, 14Í100; dupla (4-1),
g2$ooo;Tempo, 114".

IMovimcnto de apostas, 13 :.t37?ooo.
«Í5 í> Si'

TAUROMACHIA

Club

Club ile

Regatas

Rc;

Vasco

atas

ICIub de

Tu-

liega-

*'(.oi'.:sco
da GáfiVa:"Tupyr",
niyaht';
i",iv.lgard Pardig.ío
Ins S. dn Gama; ."faísca , Club Internacional de Kc-

¦-."RÓÍo", Club de Regulas Santista.
Wncedor, M'aisca" —« IRctnador,

Armando Teixeira Marques.
q" parco — Prova Clássica"-—.Yolcs

Fraiiclis a 4 remos "juiiiòrs". ioma-
iiiiii parte: . , ,¦"Jatid-yra", Cuib 'vlntei|ii.'ieional dc
Regatas; _«..;.,"Tangará", Club dc Regatas Salda-
nha da Gama:

; "M'.-.iriiia", Club dc Regatas: ISan-
tista; „... .**S. Paulo", Club de Regatas _iete;

"Vasco da Gama", Club de Regatas
Vasco da Gama.

Vencedor: ¦Jahdyrn' —' Patrão,
Carlos Klinkerl; voga, ClaHiniltido da
Rocha Corrêa: sotá-võga, Aloysio Vici-
ra; sota-pô.i, Mario Aguiar; proa, João
1.1. Xavier. , .

10" -parco — Cervejaria Brahma —
Canoas a 2 remos— "«Scniors ', Tuma-
ram parle: ,"Udu"', Club 'de Regalas nele;

"Laitrila", Club de Regatas lu-
inyarit'; ,.•'lliiydcn", Club de iRcgaías ISan-
tista"; ."Aspasia", Club dc Regalas _.
(lamn; . . , -"1'ery", Club Internacional de Re-
gatas; ;.'"'„ ,, '

"Vascaina", Club de Regalas Vasco
da Gama. _

Vencedor: "Vascaina', — Patrão,
Adolpho (Gonçalves: voga, Nicomedes
1'iiitu; proa, Celestino iMoreira

il" pareô — Yoles Pranches, a 4
j-emos — Qualquer classe de remado-
rc5— Honra —Tomaram parle:

("Oieeano", Club 'de «Regalas San-
''rilangará',', 

(Club dd Regatas S.
Gama;

Vencedor "Tangará'' — Patrão, Fr-
uclo Cândido Gomes; voga, Antônio
Si Palmicri; sota-voga, Manoel Loyo-
Ia; sota-prôa, Martinho Kinkut; prô.1,
Edgard Perdigão.

12o parco — Canoas a 4 remos —
"Xovissirnos". Tomaram -parte:

"Brasileira", Club dc Regala» Vasco
da Gama;"Diva", Club de Regatas Tiéte:

"jurema", Club Internacional de Rc-
galas

O ROUBO DOS 140:000$
"MOLEQUE MARI-

NHO" CADA VEZ MAIS
COMPLICADO

Coitlinttam as autoridades do 9" dis-
tricto empregando os maiores esforços
110 desejo «le descobrir o paradeiro dos
140:000?, audaciosamente roubados ao
sr. José Anionio Fortes.

Diversas foram as diligencias hontem•cífocluiidas, uma das quaes sob a dire-
cção do delegado dr. Sylvcstrc Macha-
do, 110 negocio do comorador de roubos,
Manoel Joaquim" de Barros, o celebre"llole-Bolc".

Nesse .ponto dc reunião da "flor" dos
ladrões e gatunos, a autoridade nada
encontrou «ine tivesse relação com o
crime de "Moleque Marinho", mas, ap-
prelicndeu a correspondência do çonhe-
cido ladrão Tridaro Cardoso, o "Inter-
nacional", e a sua patente dc i" tenente
da Guarda Nacional.

Na residência de "Bolc-Bole", no
beco,das Escadinhás n. 52, nada íoi
encontrado, sendo o dr. Sylvcstre Ma-
cbado mais feliz no botequim de Wál-
deniar & Irmão, filhos de "Bole-llole",
ú rua. ila Saude 11, 179.

Km tuna das gavetas do balcão foi
descoberta uma costanèira, occulta entre
a pedra mármore e a madeira:

Nella figurava o nome "Marinho", o
qual,.de 13 dc junho a 17 de julho, fez
despesas 110 valor tle 4oq$20o, sendo que,
tres dias depois do assalto ao sr. José
Anionio Fortes, o audacioso "Molquc
Marinho" saldou a sua conta.

No referido livro encontrou o dr,
Sylvcstre Machado annotações de des-
pesas feitas por "Moleque Marinho'' do
8 a 17 de julho, o que destruiu por com-
plcto a allegação por elle feita de queeslava na cidade de Santos por oceasião
do .illcntado.

O rábula Ricardo Machado, arvorado
em defensor de "Moleque Marinho",
descobrindo que 11111 indivíduo dc nome
Antônio Caruzo, conhecia a testemunha
Salvador Fraiicutii, com elle combinou
unia conferência afim de receber in-
slrucçõcs .para desdizer as declarações
feitas á policia.

Sabedor disso o commissario Mario
Nogueira, prendeu Antônio Caruzo; no
momento •cm que devia ter logar a.ren-
nião, conseguindo do delido a confissão
dc .tudo quanto se havia passado.

™>B>>

Os que morrei na Santa Casa
Ante-hontem foi atropelado por um

automóvel na rua Haddock Lobo p
rarroceiro Joaquim de Oliveira, que foi,
iravcmentc ferido internado na 17' cn-
ermaria da Santa Casa de Miseri-

.-ordia.
Nesse desastEç, Joaquim havia rece-

ido graves ferimentos nas costas.
Hontem veiu • elle a fallcccr naquclle

io estabelecimento.
Joaquim de Oliveira era solteiro,

lorlttgucz, c residia á rna Bom Pastor
*¦• 28*

Seu cadáver foi removido para o ne-
•roterio dc policia.

¦ ¦ mm «ji —
OBRA DO DESPEITO

O padeiro com os seus
amores está comendo o

pão que o diabo amassou
Na faina diária dc servir o pão á

,'rcguezia, João Diniz acabou por apai-
xonar-se por Adelina Augusta Borges,
sympatliica rapariga-, moradora á ru»;
S. Francisco Xavier n. 423. ¦¦' '.-}?

Ora, aconteceu que a Adelina nao
sentiu a menor impressão dos arden-
les olhares do Diniz, affirmando até
que não era elle o sonho do scu so-
nhar, o seu fantasista ideal.

Não desanimou o moço padeiro o
hontem, audaciosamente; collocou* a
mão ao peito, bem sobre o attribuladp
coração, despediu dolorosissimos" susfli-
ros c, a cngatilhada declaração de
amor, disparou como tuna descarga de
Flaubcrt sobre os cachimbos dc gesso
em salão de tiro ao alvo, , j

Não acertou c, a Anelina, a nr.iro-
íiicamcnte, num desprezível' niuchòco,
foi dizendo:

— Vá saindo!... «Eu não vou nos
seus cantos de sereia!...

Todo o fcl derramou-se' ria alma do
padeiro, como se fora fermento, e elle
inchou como um pão de kilo, que tem
sempre oitocentas grammas.

O recurso que encontrou o joven
ferido nos seus desejos foi pespegar
tremenda sova na preferida' creatura,
deixando-a com todo o direito de en-
volver-se cm pannos embebidos cm
água vegclo-mincral.

A policia local tomou conta do Dl-
niz que, deixando de entregar pão á
freguezia' foi amassar o corpo no rc-
spectivo xadrez.

DATAS INTIMAS
Fazer» annos hoje:' A senhorita F.dla «de Carvalho applicada

alumna da "Escola Tiradcnle»";—o sr. Raul Pedreira Passos,, auxiliar do
gabinete de identificação; . ,1 professora municipal d. Ilcrminu
Salgado de- Araujo Bastos, esnosa do sr.
Affonso Henrique de Araujo Basto»;

o engenheiro militar -dr. Cândido Ca-
roliiio -huves c sua esposa, d. Maria de
Lourdes Chaves;

a sra. «1. Guiomar de Souza MeBo,
esposa fio -tenente Adalberto de Abreu Mel-
lo, estimado funecionario da Rcpaitiçao
Central 'de Policia; ,—Fa» anno» hoje o sr. Artliur Vieira d»
Costa, empregado da importante Casa Suce-
na. desta praça.

Moço minto conhecido e estimado na sua
classe, onde coza de orande» amizade» »
sympathlas, os seu» amigos, aue »âo intui-
meros, terão ensejo o»r» abraçal-o e íelici-
lal-o pelo dia de hoje. .—Acha-se-hoje em,festa a residência do
e-stimíwlo medico oculista e profesor* cathe-
dratico «lo Collegio Militar desta capital, dr.
José Guncsindo Guimarães Padilha. pelo. an-
iitver9ario natalicio do sua «soosa d. Lui«»
do Lago Ftadilha, filha do cpgenlieiro nu-
litar general Antpnio Florencio-Pereira ao
Lago, um dos bravos da retirada da La-

—Fez anno», hontem o sr. JoSò Antônio
Garcia, chefe da 3* secção da Direciona
Geral de Instrucção Publica.

Funecionario ectímadissirao, o anmvcrsarian.
te teve oceasião do receber, por esse motivo,
grande» prova9 de apreço de ssus amigps
e comDinheitos. *- . .as sí m
CASAMENTOS

Rearllou-ce ante-hontem o enlaço matri-
monial do sr. Fernando Gonçalves, com a
senhorita Ordina Monteiro de Barro», filha
¦do major loaqulm Lui» Monteiro de Bar-
ros, funecionario do Thesouro Fedaral.

Serviram de padrinhos, tor oarte da noi-
va, o capitão Jiilio Alvarenga e esposa, c
do noivo, o dr. Brigidq Filho.

fi! V «JI
VIAJANTES

Acompanhado da familia, serrutii hontem
a bordo do "Itasatcê" para o Rio Gran.
de do Sul, onde vae assumir o comtnan-
do da s* Brigada, o coronel de artilharia
Egydio Pallòiie. „. . .Ao embarque do distmcto official, com-
pareceu avultado numero de amigos, coi-
legas c admiradores, acompanhado» das
respectiva» familia».

Entre os presente» pudemos notar os
srs.: marechal .Marques Porto, familia ma-
reclial 'Carlos Pinto, d. Julia Mageon, fa-
niilia Migliora, dr. Antônio Alves da Fon-
seca, representante do general L»ure
Müller, ministro do Exterior; capitão Mi-
guel de Castro Ayres, representando o
general Agoliar de Oliveira, commandante
da Brigada Policial, capitão de mar e
guerra Gabriel Ferreira dt. Cruz; coro-
ucis: Olavo Corrêa e família, J. de Albu-
qtterqii™ e Souza, Veiga Calbral e família,
Honorio Vieira dé Aguiar, Siqueira; de
Menezes, João Principe da Silva, coronel-
medico dr. Arthur Cavalcante, Pedro Ri-
beiro e família e Santo» Filho, de São
João; majores Fábricio Junior e famili»,
Heitor Coelho Borget. Joio Nepomuceno
da Costa e (amilia; eapitües: André Tra-
jano' dc Oliveira c famUia, Frederico Car-
neiro - Monteiro, Frederico de Siqueira t
(.imilia, Daniel Nctta Simões »t)a Costa,
Adolpho Nobrcga e filho, Antônio Godol-
pliim, Fclix Amclio da Costa, Antônio Go-
dotphlm, Carolina Chaves e família, Emi-
lio J. Rodrigues, J. da Cruz Araujo, e
mlle». Cruz Araujo, J. Moreira Brazttia-
no, Etpidio de Lima Ferreira e i" tenen-
te Morcolino Fagundes, ajudante de or-
dens do general Mendes de Moraes, dire-
ctor do material betlico c os segundos te-
nentes Edgardo da Fontoura e Ângelo
Barra c outras pessoa» ainda, cujos nomes
não pudemos registrar.

Durante ; o embarque, tocou no Cies
Wiaroux, uma banda de musica da Bri-
gada Policial,

FESTAS-
-Realizou sabhado passado mais uma das

suas magníficas rcttntóes o Club dos Cho-
reophilos, que tem sua sede á rua dos Ou-
rivos.

O vasto salão da novel sociedade, cedo
começou a receber os seus sócios c convi-
dados, que erata recebidos ¦ por uma com-
missão.

A direetoria foi gcntilissima para còm
todos que affluiram ã encantadora festa.

1 GUERRA
0 boletim hontem for»

itecido pelo"Press Büfeau"
™ni„*r™f. 12 — *(A. H.) — E' do

teor seguinte o communicado que
hoje fez circular o "Press «Bureau":

iKrente ingleza: 1A0 siil de Ypres,
fizemos, com vantagem, tim lança-
¦mento de gazes' asphyxiantcs. Nada
a assignalar no resto da frente.

Frente servia: Os servios rcpclli-
¦ram todos os contra-ataques bulga-
ros ás novas posições de Cuíca e
conquistaram ta parte da aldeia de
Polog que ainda se achava em poder
do inimigo.

Frente franceza-: Os francezes fi-
zeram alguns progressos a léste e
norte <le Sailly-iSailliscl. Repetliram
um ataque a suéste de Berny e re-
chassararn- as 'fracções inimigas, que
só puderam tomar pé em alguns dos
elementos avançados da linha «fran-
ccza. Todas as posições foram en-
tretanto integralmente mantidas. A
luta de artilheria esteve violentissi-
ma toda a noite em Ablaiucourt e
Geniécourt.

As tropas «francezas fizeram tam-
bem com grande exito um brusco
ataque a uma trincheira allemã «sm
Armancourt.

Canhoneio intermittente cm todo
o resto da linha de frente."

A Ma nas linhas italo-aus-

NOTICIAS DE PORTUGAL

A TOURADA DF. nOXTEM
Com uma casa muilo regular, rcali-

Se hontem,-na .praça das Neves, em
Nictheroy, a 4* corrida da presente
tei"porada.

A lide constou dc muitas peripécias
interessantes, que de5opil.ir.im o figa-
úo aos espectadores. No emtanro, di-
remos que não pódc acoim.ir-sc a cm-
presa dc faltar ao promettido. poi; nos
jipresentou ura gado muilo regular e
que se .prestava a boa kde, desde que
para isso houvesse uni pouco dc boa
wontade da parte dos artistas, como
fcbüye; 'Mm A atrapalkação foi tanta,

Pàúlisu-i
'islã.

Vencedor:
miro -Setiz.i

Club de Regatas San-

"Jurema" — r.itrão. Mel-
Voga, Reynaldo da Yci-

ga; sota-voga, José Augusto Pereira:
sota'-prôá, Gabriel Alei; proa, Miguel
Alça.

13° parco — \ole? Pranches a 2 rc-
moi. Tomaram parle:'"Demulisellé", Club de Regaleis S.
da Gama;"Jacy . Cíub Iritçnacional de Rega-
rias;"Júpiter". Club dc Regatas Tiéle:

, " Teimosa", Club Ue iKegafis *-:.m-
lista;"Mondcgo", Club de Regatas S. da
Cama;"Armada", Club de Rejr.tas \ ;>.=co da
Gania;"Tiimyaru'", Club de Regalas Tu-
myaru'.

Vencedor: *'Te:ir.05.i" — Patrão,
Luiz M. Muniz; voga. Attilio F.. Ciam-
mini; proa, José Barbosa .Caiiiello;

14* pareô. — Canoas a 3 remo» —

AVI RUA ARCHIAS CORDEIRO

Uma carroça chocou-
se comum bonde

itontcin. pela manhã, deu-se na rua
Archias Cordeiro um desastre.

Passava ipor ali cm regular carreira
,1 carroça 11, 1.043, guiada por Manoel
Joaquim da Cosia, quando, por impei-
cia dc .parte a .parte, foi chocar-se com
o bonde 11. 50;, conduzido pelo motor-
neiro tose Vianna.

Os vehiculos ficaram ambos avaria-
dissimos. ... .

A policia do 10" districto foi avisada
do facto e mandou abrir inquérito para
apurar a quem cabe a responsabilidade
do desastre.

 «—-»¦«¦» mm» 

Pela saode do doto
O Laboratório Municipal de Analyses

scnirirc lem julgado bons para o çonsu-1110 
"os 

proibidos LEAL SANTOS:
CONSERVAS — BISCOITOS -CHO.
COLATES - SEMOtlNÀ PIIOSPHA-
TADA.

Grande; Fabricas: Rio Grande do
Sul e Rio dc Janeiro. 404S

Um perverso incapaz de rege-
neracão

j. ¦

Cumprida a pena dc sele annos.de
¦prisão por haver icomiiictkido crime
de morte, "Noea da Praia", saiu do
cárcere com os mesmos insiinctos per-
versos com que lá entrara.

Foi residir o Isaltino, é o .seu nome
dc baplismo, na 'estrada dó Areai,'' que
está sob as vistas da policia do 23"
districto, e, em pouco demonstrava a
maior ánlipálhiá por seu visihliò Pedro
Nòlàscri dos Anjos, operário, fabrican-
tç. de alças para carregar embrulhos,
morador cm rústica palhoça. . ¦

-Afinal não pôde "Noca da Pr.ua
sopilar por mais tempo seus .instinetos
sanguinários, indo procurar n desatte-
cto, lendo ás mãos uma navalha.

A luta ¦tremenda foi travada; No-
lasco •defendeu-se do melhor modo pos-
sivel; recebendo, na refrega alguns .fe-
«íiiiicritos, evitando que fosse victima
também sua filhinlia, que, ouvindo o
barulho, correra a acudil-o.

'Para evitar ser sacrificado pelo as-
sa-sfino, .0 íiggredido, finalmente; con-
seguiu entrar para o seu humilde ai-
bergite. . „

Não esmoreceu ''Noca da Pr.ua..
pensou -cm maior Iperversidadc. pois
al.eou fogo .ao casebre tudo reduzindo
a cinzas. .. .

Sabedor da oecorrencia o commissa-
rio Costa llraga, dirigiu-se ao . local,
providenciando para que fossem feitos
curativos 110 ferido, que foi transpor-
tado' para o Posto Central de e\ssis-
tencia. ,

Iniciado inquérito .esta sendo pro-
curado .letivamente o degenerado 'No-
ea da Praia".

«
Realizou-se ante. hontem a Inauguração

official do novo Hotel Central, sito a praia
do Flamengo. Sua proprietária, mmç, Mar-
lhe Niedcrbcrirer, offcrcceu, nos salões do
hotel, um baile á, sociedade carioca, que
correu animado até á madrugada

Todas as dependências achavam.se ar-
tisticamente decorada.; com flores naturaes
sendo servido, em duas pequenas salas
abundante bnffet, aue foi irreprcttcnsivcl

As ilansas, oue tiveram inicio ás 10 ho
ras, correram sempre animadas, tocando
excedente orchestra. sob á direcção di
maestro Picltniaun, que obedeceu ao pro-
eraniina impresso cm "carnets" distribuído.-
aos preesntes.

Untre as innumeras- pessoas que compa-
receram á elegante festa, notámos: dr. Aze-
vuilo Sodré e familia. commandante Do-
tlswórth Martins, dr. Heitor Peixoto c fa
niilia, dr. José Pinto c família. Reynaldo
I.cfevrc, Frãhkllti Pyles c familia, dr. Ma-
rio 'fobias dc Mello c esnosa. dr. Gustav-
do Aguillar Pántoja, dr. Galvão Bueno Fi
lho e família, dr, Lauro Müller Filho, Castro
Menezes Filho, dr. E. Gracic Cotta. Preti.
o esposa, dr; Pedro Lago c esposa, Luiz
Menezes, dr. José Seabra. nlr. Carlos M.

dc Niemcycr. Charles Filibcni. secretario da
legação do Urugnav; dr. Heleno Moura e
furiosa, dr. liimellianlt c esnosa, Sérgio
lincha Miranda, I,uio José. Barbosa, c mui-
(os outros,

¦¦¦- * * iS
PALIiECDIEXTOS

Repentinamente, falleceu honlcm, pela
nianliã, o sr. Joaquim Antônio da Rocha.
<H commercio. desta praça o pae da profes-
sora fmunicipal senhorita Noemia Rocha»

O enterro iairá hojo, ás 10 horas ida
manhã, da rua D. Maria 'n 28. para o ce-
initerio de S. Francisco Xavier

1.1
Falleccit atite-liontcm d. Bclarmlna Per

raz de Siqueira, esposa do sr, Doming. r
¦Súiueira.

Lamentável accidente de qne é
victima w contecido

negociante
Detu-indando o Club Molocyclisfa Na-

cional, onde hontem se realizava uma
festa, correndo pela estrada da Gávea,
montando uma das machinas, o conhe-
cido "sportinan", sr. Francisco Cardo-
so Laport Junior, foi victima dc la-
mçnflavcl '-aEcidicnlc, 

que bem poderia
ter sido de fatal conseqüência.'Numa das curvas a motocyclelle (ler-
rapou, indo bater com toda a impe-

'ltiqsida.de sobre uma arvore, pcccbcndrf•o e!st>'i-ii.ido negocíaii,™ diversos feri-
mentos pelo corpo.

Transportado para o Posto Central de
Assistência .recebeu os curativos iqtiç
se impunham, recolhendo-sc depois í
easa de um amigo, na rua Dom Carlos
I, n. 106.

Fiéliziiiehte não é grave o eslado de
ferido.

ULTIMA HORA

I
Maria Eugenia Carmo

(MARIAZINIIA)
'Falleceu hontem e scnulta-se

hoje, ás 4 horas da «tarde, sain-
do o feretro da rua Conde de
Bomfim n. 41, para o cemitério
de S. Francisco Xavier. (2803)

ENTRE INVÁLIDOS

Qualquer classe de -remadores. Toma-
ram parte;•'Cacete", Club de Regatas S. Chris-
lovão (Rio)."Haydcn", Club de Regatas «San-
rtist.l;"Aspasia", Club de Regatas S. da
Gama;"Zilah", Club de Regatas Vasco da
Gama;"Pery", Club Internacional de Re-
gatas.

Vencedor: "Cacté" — Patrão; Eu-
gcnlo Costa; voga, João Saiiturc; proa,
Ahrahio SaHture.

Triste íinal de uma pescaria
Com destino á ilha Uo Bom Jesus,

onde está estabelecido o respectivo asy-
¦lo, navegavam cm um bote 05 inválidos
da pátria, marinheiro Luiz Antoiro Pe-
rcira c o sargento Fmani Ferreira, de-
pois de haverem passado pelas s:nsa-
ções Ua pescaria a cínico.

Inesperadamente entre elles rompeu
desagradável discussão, insultaisap-se
mutuamente.

Em dado momento Luiz Pereira, sac-
cando «lc um punhal, foi sobre o seu
superior, crav.indo-llie a cirma na mão
direila- ., -ii

Feito isso o oftensor saltou na ilha
dos Ferreiros, deposito da "Brazüian
Coal", ,-'-.,-;

O major Francisco Comes d.i, silvei-
ra, official quo estava «lc serviço no
Asylo. fez prestar soecorros ao fçndo,
que foi removido para a enfermaria do
estabelecimento, commtinicandò a oceor-
rencia á Policia Marítima.

Luiz An*onio Pereira foi presa e
apresentado á {especliva autoridade,

Atahualpa Ferreira
França

O. capitão dc corveta Manoel
Ferreira França e familia com-
micam o fallecimcnto de seu
filho ATAHUALPA, ç convi-
dam 03 parentes *c amigos

para acompanha rem o «enterro que se
realizará hoje, 13 do corrente, ás 17
horas, saindo o feretro da rua Colina
ri-. c6, para o cemitério do Caju'. Con-
fessam-se antecipadamente gratos.

2403

1

í Edmundo Bruzzi
João Briizzi e sua filha parli-

cipain aos seus parenlcs e amigos
o faltcciniento de seu pranteado
filho e irmão, EDMUNDO, oceor-
rido hontem. c os convidam para

acompanhar os seus restos mortaes., mie
sairão hoje, ás 16 horas, de sua rcsiden
cia, na rua Buenos Aires (antiga do tios
picio). 133; nara o cemitério de São
Francisco Xavier. 2*^0Í'

Luiz José dos Santos Dias

Í 

Maria Zeferina Moreira Dias,
Amando Luiz dos Santos Dias e
familia, capitâo-tenente Oscar Luiz
dos Santos Dias, Benjamin da
Costa Faria c familia, communi-

cam aos seus amigos o fallecimcnto do
seu sempre lembrado esposo, pae e so-
gro, LUIZ JOSÉ' DOS SANTOS Dt.'io,
c *os' convidam para assistir o enterro
que se realizará hoje, as 5 horas da tar-
de, saindo o feretro da rua Desembar-
gaáor Isidro rn. 94, para o cemitério do
Carmo, pelo q«*.c sc confessam desde ja

j cgra-K-Mos, sSof,

tSòina, 12 — ('A. H.) — Ultimo
commnntcado do general Cadorna:"Na zona do Valle do Astieo c no
planalto do Asiago, duellos de arti-
llieria c escaramuças entre pequenos
d,estaoatnientos. O tempo claro que
está fazendo tem«favorecido a acti-
vidade da artilheria.

(Reforçámos a oecupação *da cota
309, onde encontramos um canhão
inimigo «de íio millimetros."

«

A França agradecida aos me-
Éos uruguayos

tParis, 12 — '(.A. H.) — Toda a
imprensa saúda os médicos de Mon-
tevidéo que, como generosos amigos
da França, vieram espontaneamente
servir -nas suas .ambulâncias, dc guer-
la.c nos seus hospttaes militares.

»

Os russos avançam ao sul de
Almasbmezo

Pctrograio, 12 — («A. H.) —
(Official) — Ao sul de Almasnme-
zo capturámos duas alturas, uma
metralhadora e duzentos c nove pri
sioneiros.

O inimigo continua a atacar sem
suecesso as nossas posições ao sul de
Dorna-Vatra.

Na margem direita do Mosa
e na Macedonia

Pdríí, 12 — (A. H.) — O communi-
\ido das 15 horas é do teor seguinte:"Tem havido grande actividade na
região do Bosque Fumin, á mragem di-
rcita do Mosa.

O tenente Ilourtaus abateu «liontem
q seu duodecimo aeroplano, que caiu
mcendiado a oeste de Sailly-Saillisel.
Está agora também contirmado que o
iviador Doulin, sexta-feira passada,
ibateu o seu nono apparclho inimigo,
me foi cair a leste de Pcronnc.

Frente da Macedonia —No cotovéllo
lo Cerna, os erviços, rechassando. oa
uilgaros, continuam a avançar vido-
iosamente. Estão agora de posse dc
oda a coluna de Culse, bem como da

aldeia de Polog, que conquistaram dc-
iòís de um bri!>hante assalto. Todos os
tlaques dos búlgaros fracassaram, sof-
frendo elles perdas avultadas.

Mais - oeste, os serviços consegui-
•am ainda progredir au norte de Eli-
iclo.

Canhoneio intermittntc em todo o
resto da. linha de frente."

Declarações do general von
Below

Paris, ts — (A. «H.) — Despachos
tclcgraphicos dos corrcspondeniJes dos
iornaes desta capital em Londres, dão
loticiá dc uma entrevista concedida
¦ elo general von Below na qual diz qtte
eriam necessários duzentos annos para
s francezes romperem a linha allemã

10 Somme.
Os jornaes da tarde, oecupando-se da

ipinião do general . von Below dizem
ine para a contrapor tem os aluados
ts victorias das ultimas semanas dos
franco-inglezes no Somme, onde depois
le importantíssima viçtoria cm Com-
¦les já cairam em poder dessas tropas
Verinandovillers, Qucudoucort, Fresnes,
larleux, iPrcssoirc, Bottcavesncs, Pragi-
¦os, Ginchy, Morval, Lesboeufs, Le
1'ransloi, Sailli-Saillisel, Manacourt c

-is bosques de Saint-Pierrc-Vaast c dc
Vaux, enquanto os francezes em cinco
'ias de offensiva apoderaram-se dos
¦osques de Dotiaumont e Vaux, das
.-luas fortificadas de Damloup ,c Thi-
uimont, occtipando as respectivas ai-

•leias.

Os russo-rumaicos fa-
zem pequeno recuo
Londres, 12 — (A. A.) — Sabe-se

iqui por via indirecta nue a artilheria
«lgara, qtte está montada nas proximi-
lades da ponte de GernaVola, obrigou
s russbs-rumaicos que faziam grandes

ivanços na margem esquerda do Danu-
íio, a retirar-se liara a sua base de opc-
¦ações em Dunarea.

Esta noticia ainda não teve aqui con.
íirniação official, sendo crença de um
rvitico .militar, que se está occtipando da
narcha das tropas russo-rumaicas na
Dobrudja, que a ser verdadeira a noti-
ia desse pequeno recuo, não tem elle
íenhuma significação, pois os russo-
¦mímicos estão realizando um avanço
icgitro e methodico.

1* •_»•>¦ —

A Republica Argentina vae ter
uma marinha merc;

transatlântica

. LisBoa, 12 •- (A. íi.) — «No co-
micio «de inianipuladores ide pão, trea-
lizado hoje «nesta capital, foi votada
uma moção *em 'harmonia com as re-
soluções tomadas pelo Congresso, de
Economia iNadonal, segundo as
<iuaes somente um «typo de «pão deve
ser posto á «venda.

Porto, 12 — (A. H.) — Os so-
breviventes 4o vapor torpedeado ao
largo do cabo «Vilano, que hontem
desembarcaram cm Iveixões, dizem
que o submarino allemão que atacou
aquelle «avio perseguiu um, grande
vapor que, passava nas proximidades
do local. Segundo presumem, este,
além lie vários outros afundados na
mesma zona, *cntre os quaes um de
nacionalidade americana, também 'íoi
torpedeado.

Lisboa, 12 — (A. A.) — De accor-
do com a resolução do governo da Re-
publica, íoi Jioje enterrado o iheroe
portuguez, morto cm combate na Afri-
ca Orienta) allemã, major Affonso
Pala, cujo cadáver aqui chegou no dia
7 do corrente, ipelo vapor "São Jorge"
e que estava exposto cm câmara ar-
dente no salão nobre do edifício da
municipalidade desta capital.

¦O dr. Bernardino 'Machado, presiden-
te da Republica, visitou, pouco antes
da saida do feretro, o corpo do major
Pala, tendo s. ex. se incorporado ao
prestito fúnebre em companhia de atui-
gos e membros do gov«mo.

Ao funeral desse militar comparece-
ram incorporadas as associações civis
daqui, contingentes do exercito e da
marinha, vários representantes do go-
vemo e administrações da iRepublica,
senadores, deputados, officiaes de mar
e terra c grande massa popular.

Ao .baixar á sepultura o corpo do ma-
jor -Affonso Pala, o coronel Norlon de
Mattos, ministro da Guerra, prestou ao
morto num bello discurso as hotnena-
gens do exercito <c da Republica, sa-
lientando a bravura das tropas portu-
guezas que se batem com os allemães
na África Oriental.

Falou lambem na borda do túmulo o
coronel Mousinho dc Albuquerque, mi-
nistro d olntcrior, que exaltou as qua-•lidades de patriotismo, bravura, ener-
egia e dedicação que ornavam o cara-
éter do major Affonso Pala, morto
como um verdadeiro heroe em defesa
da pátria. «Outros oradores se fizeram
lambem ouvir, falando em nome das
associações civis que prestavam assim
a ultima homenagem ao morto illustre.

As ruas por onde se fez o itinerário
,«1o cortejo fúnebre estavam cheias de
povo, homens c mulheres, tendo ao cn-
terramento do major Pala comparecido
as escolas ipublicas de Lisboa incorpo-'radas, levando cada uma o seu estan-"darte.

A suecessão no Pará
O senador Arthur Lemos recebeu ido Dia-

rio, vespertino paraense, este telegramma:
"O nosso editorial de hoje contestando

mentirosas aceusações F.poca jjjjpóntra nosso
honrado chefo policia, diz: "O articulista
daquella verrina ,transiiiittindo ào publico
carioca as informações do scu correspon-
deitte, conhecido desondeiro malévola c pro-
posltadamcnto procura confundir o nome do
dr. NenVton Burlainaqui, chefe dc policia, com
o ido dr, José Burlamaqtii, ex-magistrailo
na cidade -de -Anajás, onde, no anuo de
1014, em legitima defesa da própria vida, no
recesso do seu lar, depois de- chicoteada a
própria esposa que correra seu auxilio, ma-
lou a bala um conhecido capanga dc Cy-
priano Santos, proprietário da Folha io
Norte, o qual tentava assassinal-o O chefe
de polícia jamais possuiu scringacs; nunca
foi aecusado do crime algum, valendo scu
nome, nesta te-rra, dc bandeira «lc tolcran-
cia. Por sua honradez, gregos c troianos o
estimam e respeitam. Peço dar curso a
esta contestação pelos jornaes sérios. —
E™™»."

m% > ii m 
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NO AERODROMO DOS AFFONSOS

As provas de aviação hontem
realizadas'

Com a animação habitual e a cou
çorrencia sempre crescente, realizouhontem o Acro-CIttb niãis uma manh-lde aviação no seu aerodromo do çaniuodos Affonsos. '

Embora o vento que soprou, durantetoda manha, tornasse anais difficil aexecução do progranuna, esle correude principio .10 fim com grande ent!,-.siasmo, « os aviadores .tiveram iua;'suma oceasião dc mostrar a .perícia e 1pratica de que são dolados, assim' Con,òa segurança dos seus apparelhos, re-formados nas officinas que o Clúbstallou no aerodromo. in-

Quando a direetoria chegou ao cam-
po eram 8 horas e ii ali esperavammuitos sócios e visitantes que as provasdo programma tivesem início.

O aviador brasileiro Luiz Bcrgniaunrecentemente chegado a esta capital t!actualmente incorporado ao núcleo de
pilotos do Aero, fez hontem suu es-tréa nas manhãs de aviação e foi „
ptimeiro a voar, tomando assento nunniouoplano Morane Saiiltiier, motorLc «Khòne, de 60 IIP, que deeollou eomsegurança.e pouco depois estava a Soumetros dc altura.

Apezar do vento que soprava, o avia-dor teve ensejo dc mostrar sua perici..e coragem, durante meia hora que c*--teve no ar, .e fazer evoluções diffice:ssobre o Lanipo, para terminar intui tvi
plane e numa aterrissage impeceavel.

Logo depois I de Bergmann aterrar,Danol. lez-dccollar o Parasol, para le-•vB a effeito um dos "raids" mais bel-los que temos assistido no Aerodromo
passando a 600 metros, por Villa Mi-
fitar c Bangú, desafiando o vento quebatia forte.

Todo o progranuna seguiu-se com cmesmo exito, sem o miiiimo incidente.c terminou ás 10 horas.¦A direetoria do Acro-Club rctirott-si
pouco depois.

A festa de hontem no Collegio
Brasileiro

fch _a!Í«OII_ .. h-°,Ul'" ,uma cn«ntadora
ganfzid 1 n' C8!?- •Artslo-Brasiltílro; or-ganizada pela direetoria. O piogiain-
Sg!%Wmfâà tre, plir™»8 cón.
nbà S ,?nme""« <1» inaitguração da Ji-ha dc tiro, que recebeu o nome deCoronel Tassò Fragoso" e que servirá
n^lvamcillfiP'lr:ii'>s'">.5odosài^
l,-,MlèLl,*Se ? cn,rcea <la bandeira do
5íS5 CSCOlar* -° l"0 foi feito I">r umgrupo de senhoritas presentes.tor ultimo, os alumnos do collesii,realizaram cxercicio., suecos e de baria que foram muito apreciados -pelos
PrS^ui?^? cm sw,idil s"^'

•O batalhão escolar realizou ainda «ocanipo_ de football do collegio -vai-iasevoluções militares.
Por fim, ao som «lc uma -banda .i-musica; ""-!  -•- ¦ **

que
ttisici, íiiiciaram-sc as dansas, qurolongaram até.ás 8 i\. da noiu-

foi -™^.C° .Cnc,la "? - «tabeleein.enloíoi grande, lendo-sc feilo represeniar

Buenos Aires, 12 — (A. A.) — Os
srs. Luisoni & Cia., que cm 1012 se ha-
viam dirigido ao governo argentino no
sentido dc propor-Ihc importantes con:
strucções navaes, voltaram agora, á
apresentar ao governo do sr. Hippolito
Irigoven, uma proposta para a crea-
ção da marinha mercante transatlanti-
ca com sédc na Republica Argentina. ,

O capital da empresa, que pela referi-
da proposta será organizada, deve at-
tingir a somma de co milhões de pesos,
.1 qual construiria cm 48 mezes 12 va-
pores, para a grande navegação, duas
chatas para serviços nuxiliarcs e tres
rebocadores .de grande força para o por-
to de Buenos Aires. _

De accordo com as condições da pro-
posta dos srs. Luisoni & Cia., os quatro
primeiros vapores estariam entregues
promptos para a navegação no fim de
um anno. .

O governo argentino auxiliaria essa
empresa com uma subvenção de 10 °|'
sobre o capital empregado no total das
construcções navaes e terrestres, com'

"FANFAN LA TÜLIPE", NO
LYRICO

O espeçtaculo -realizado hontem no
.yrico, com a primeira representação da
opereta de Varncy " Fanfan Ia Ttilipe",
pela companhia Vitale, adquiriu espe-
ciai luzimento e solennidade. Promovi-
do cm beneficio da Cruz Vermelha Ita-
liana e Ido "Comitato" Pró-Patria, coin
as gatas cm homenagem ao genetliaco
do soberano da Itália, reuniu no vasto

• recinto do velho theatro immcnso c es-
colhido auditório no qual sc notavam
•as principaes personalidades da colônia
italiana c da sociedade carioca irmana-
das no mais bello sentimento dc altrttis-
m0- . ,Reprcscntou-se a marcial opereta de
L. Varncy e cujo thema cxcclso o amor
Ha pátria, é symbolizado no joven"Fanfan Ia Tulipe", o bravo soldado
francez, que uma canção popular de
Emile Dcbraux, desde o anno dc 1819
magnificava cm rythmo marcial.

Varncy serviu-se dò symbolo dando
ísse nome a um rapaz que sobre extre-
mado defensor da pátria é um feliz
conquistador de mulheres, Idois senti-
mentos que vivem iperfeilamcnlc dentro
de um coração joven. Na leiteria Mme.
Cotonnee "Fanfan" apaixona-se, por
atacado, pela sra. de La Poeardiérc, por
Pimpinella e pela leiteira.

IPimpinclIa, no entanto, tem um con-
versado, o soldado Miguel, que a adora,
e madame c esposa legitima do sr. Co-
tonnet, o qual como é bem de ver, Uc-
testa à farda de soldado.

Fanfan e Miguel partem para a
guerra; Miguel procura a morte: sem
o amor de Pimpinella a vida é um far-
do para o inditoso namorado...

No acampamento tres officiaes appa-
•rdccm inopiiiadttfuenlc; são tiles mu-
lhercs disfarçadas que correm ao en-
calço de Fanfan.

Inútil será declinar-llbes os nomes,
pois o leitor já as reconheceu.

Miguel, pilhando cm amoroso collo-
quio Fanfan c Pimpinella, num assomo
de ciúmes desafia Fanfan. Balem-se em
duello; são presos como infractores da
disciplina militar. Mas o clarim chama
os soldados á peleja, c, Miguel conse-
gue arrancar uma bandeira ao inimigo.
Em solenne formatura Miguel c con-
decorado, e ao ambicionado galardão
vem se juntar outro não menos anecia-
do, que c a mão dc esposa da linda
Pimpinella.

A representação correu 'entre applau-
sos cnthtisiasticos da platéa.

Giulictta Cesti na Pimpinella, quer
sob o trabalho deseusexo, quer 110 dis-
farce masculino, foi, alvo da fuiaior
sympathia do auditório.

tCiprandi cantou fieceitavílmcntc o
protagonista, Bertini fez o Miguel com
,1 comicidade simplória que o publico de
ha muito lhe applaude.

Pompei arranjou um Colonnct irre-
sistiveliucnte cômico, mormente quando
com o seu collega de infortúnio con-
jugal, La rocardiére, lastima a triste
sorte dns maridos ramalhudos. ,De Maria, na Fiorenza, c 15. Tor-
•ff™r no iPocardiórc, houveram-sc a
contento geral.

Ao final do 20 aclo cm' scena aber-
Ia a orchestra 'executou os liymnos
brasileiro, francez c italiano, sendo os
respectivos pavilhões empunhados pela
sra. Certo e por Bertini e Ciprandi.

Antes de começar o 30 aeto Bertini
recitou um monólogo militar "II su-
perstive", sendo ruidosamente festeja-
do. 15 a sra. Pina Gioana cantou com
muito agrado do auditório uma linda
canição «íapolitana.

presidenle da Republica pdô coro nclasso Fragoso; chefe da sua casa liiili-*»*r«

Atirou-se do morro da
Favella e morreu

,De ha muito, Óctaviano Gomes, sol-teiro, de 30 annos de edade, vinha sol-1 rendo das faculdades mciilaes.
ultimamente, dett-sc-Ihe na cabeça

que se havia dc suicidar. Tão forte-era 'essa mania no infeliz homem, queliontem em ;poz em execução.«Iara realizar o scu inlciito, Oelavia-no atirou-se do morro da Favella, ondemorava, vindo cair em baixo, já semvida, numa pedreira.A policia do 8o districto soube dofacto c no local compareceu o coniniis-sano de dia, tomando todas as pro-videncias necessárias:
IÜ cadáver dei dnfeliz foi removido

para o necrotério policia], afim de serautopsiiido.
1 * t.

Januaria vae ter um theatro
Januário, 12 — 'Perante numerosa
Rdcolbcnios o (seguinte teücgrainina:Jautitaritt, 12 |— iPoratite mtrcmrosa

assistência foi lançada hoje a'\ pedrafundamental do theatro Januarense.íor^ni ip.-Vrniiym.phos tos srs. idr.
Aurelinno Gonçalves, juiz de direito;
João .Moreira, .promotor; .phnrmac;-»'-
tico Claudeniiro Ferreira, presidente dri
Câmara; e coronel Arthur Pimentachefe politico local.

Falaram por essa oceasião diversosoradores, locando a banda Lvra Janua-rcn_c.
Grande regosijo -popular. Saudações.—M-incrvitio Aquino. presidente da So-ciedade Dramática, c Pedro Lima, 1"secretario."

'? —

Bebeu strychnina e morreu
Muito joven ainda, Edmundo Brnzr.l

nutria a idéa do suicídio. Por diversas
vezes tentou -elle contra a existência;
1:0111 a triste prcoecupação dc abreciarseus dias,

Apezar do maJlogro das suas telilati-vas, a triste mania não o abandonava uni.1110'mcnto sequer.
Sua familia tinha, todo o cuidado, mas.

nem sempre é possível evitar iodos ns
males neste mundo.

Hontem, o desditoso moço, (pie era
estudante e conlava apenas 13 annos de
edade, tomado de um accesso terrível,
nãii nòde conter o desejo terrível (le
mais uma vez tentar nialar-sir.

Sua familia. com quem elle morava,
oecupava o sobrado do predio 11. 133 da
rua do Hospicio. Em baixo havia unia
pli.iriiia«cia.

Dominado pelo desejo de morrer, o in-
feliz rapaz! .depois dc uma amistosa -pa-
leslra cnm sua familia, palestra que foi
muilo demorada, resolveu enifini queaquelle seria -o seu ultimo dia do exis-
lencia.

Assim, desceu á phármacia oue ficava
na loja. Era escravo «lo destino, mas
11.10 merecia commcntarios esse seu ges-ln dc abandono.

Na pharniaeia ingeriu nma dose forte
de strychnina c dahi 11 pouco o veneno
entrou a produzir seus effeitos.

João começou a sentir dores terríveis,
e diversas pessoas acçórreram a -""cor-
rcl-o.

A Assistência f«i chamada, mas ouaii-
do chegou ao local já'os"seii3 serviços
r.ão eram necessários. O desditoso ji-en
Edmundo Bruzzi havia fallccido.

Edmundo não deixou nenhuma decl.i-
ração, ao "tie apuraram as autoridades.

0 SR. AFFONSO CAMARGO
CHEGOU A CÜRITYBA

Curityba, 12 — (A. A.) —¦ A's cined
horas da tarde, chegou hoje a esta ca-
jiital, o trem especial, trazendo o dr.
Affonso Camargo, presidente do -E.s-
tado.

A recepção de s. ex. foi imponente,
concorrendo os representantes dos pon-
tos mais importantes do Estado, auto-
ridades civis e militares, familia, e
grande numero de pesosas de todas ai
classes sociaes. Compareceram á esla.
ção todas as sociedades daqui, incorpo-
radas, com os seus respectivos estan-
dartes. A Guarda Nacional fez-se re-
presentar por uma commissão, compôs-
ta do coronel Agostinho Macedo e doi
tenentís-coronéis iRobcrto Müller,

Incidentes na Ironteira argenti-
no-Miviana

Buenos Aires, 12 — (A. A.) — Ape-
zar dc não haver ainda sido divulgado
o resultado da interferência do minis-
tro da Bolívia nesta capital, dr. F.leo-
doro Villazoti, junto ao governo avgcn-
tino sobre o.,caso da fronteira bnlivia- lt.ll,lli..J,.„„„1,™., ,„.„„..„ „..,, ..,
na. sabe-se ja. que a situação, creada . { d ,F i( Ad , ,Iint As aUl
pelos distúrbios c depredações feitas ¦
pelos índios, vae ser normalizada defi-
nitivamente por ord^enr, especiacs trans-
inittidás ás autoridades bolivianas da
fronteira para prender 03 amotinadores,
fazendo-os regressar á Argentina, afim
de aqui íerem devidamente responsabi-
¦iÍ7ados pelos seus actos criminosos.

Sobre o assumpto tem havido varias
conferências do dr. Eleodoro Villazòri bateria do 4

mnos das escolas publicas pòstaram-sc
em ala na rua Quinze de Novembro.
saudando a s. ex. na passagem. For-
maratn na estação as forças inililarc-,
e os batalhões do Tiro Itio 'Branco,
Acadêmico, LGymriasio, Escoteiros, d;i
Regimento de Segurança, do 4' regi-

3 | rr.ento de infanteria do Exercito, e imin
gr«po ile artilheria mor.-

», «s. M 59ÍV™mreliendidas nesta, a de armarzern'C Ka- com os ministro» argentin.™ «io Interior i tada, que prestaram «j
íiçh.e™ J« Exterior. | devidas,

a-™i"j.-i;i-'.,'.i,*™.._ ':-™™'_i.'.-.''•¦'-.:-'!
:.iV.!.;;:l,_.':'.-;^^„_jwií»'í'™._™- ±.Jí. 
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UM MUNDO DE OURO
LIBRAS 4IO LIBRAS
Distribuídas pela casa VEADO aos fumantes dos seus ciaar-ros por melo da Loteria Federal de 28 de Dezembro de 1910.

41 PRÊMIOS constando cada premio ã»uma bolsa de prata contendo
LIBRAS IO

EM OURO
Que serio entregues a quem apresentar bilhetes fornecidos peta cau

VEADO com numeroa eguaes aos primeiro» 41 prêmios maiores ,1a Lo»
taria Federal do NATAL de 1918.

CONDIÇÕES
¦ #**• A quem apresentar na casa Veado a Rua da Assemliléa, 94-93 o coupoa
aqui junto acompanhado de 10 vales das nossas carteirinhas de cigarros,
receberá cm troca um bilhete numerado cujo numero correspondendo
aos primeiros 41 prêmios maiores da Loteria Federal de 23 de Dezembro de
1910 terá direito a uma bolsa de prata contendo dez libras em ouro.

A troca dos bilhetes para o concurso terminará em 15 de Dezembro de
1910. Serio attendldas as remessa*, peto) -orreio quando acompanhadas «lcum sello de 100 reis para o porte.

Os prêmios estão em exposição nas vitrines VEADO

SÉ ü

Corte este coupon,
junte-lhe IO vales
dos cigarrosGRANDE CONCURSO

VEADOS

e troque por um bilhete numerado da casa
¥flilDO

oara se habilitar ao GRANDE CONCURSO da

UM MUNDO DE OURO
EJVE

BOLSAS lll! MT! (MEIO ÚN NLtt

mmwmwmméwmw**'

Roupas brancas,, gravatas c collarinhos de
Unho, pelos preços antigos. E' a que vende em:
melhores condições.

187-Rua da Carioca-87 i
Não tem filiaes |

nffiiiiKiieH^

I tu). "A' redea solta" .revista); A's
1 7, 8 3I4 c io i|-'.

* >!s ffi

Cinemas

IO
:i-:statisi'ii,-;v ...,.1...ni-;.\-

TOS NO 1110 GUANDU
DO Sil,

Porto Alegre, ie — (A. A.) —
Neste Estado forani rcRistrados
cm igi.t, uIpsO casamentos, ...
53.3-29 nascimentos c 21.064 òlii-
tos, havendo i.,..|ç) nati mortos; etn
191.i1 registraram-se ii.Si.-6 casa-
ouentos, '6.1,349 nascimentos, c ...
218*9 óbitos, havendo 1.259 nali-
mortos.—o n tao » o—

O C.VRVAO RACIONAL
Bagé, 12 — (A. A.) — Vários

engenheiros estão [procedendo a
sondagens uos campos aituados cm
Kunla Hosa, nestç niunielpio, onde
lia indícios dc existirem jazidas de
carvão.

ÍIMt Kt'A«%<l:U-Ue. UllrtiN l)'B3
MISTAS 1431 JABOATÃO

/«fconliio, 12 _ (A. A.) — Tre-
pnrain-sc aqui grandes festas para
comincuiorar a dala da proclama-
ção da Republica.

aiatar
Quem qitizcr ler sempre. im,!

timas novidades c só na ca .ia. llr
Latiria, agente geral da Afl.A*
l'IDA.
fS, RUA GONÇALVES DIAS, 7!"

Entro Ouvidor e Rosário
«a»«>o —.

VIOLENTO TNMPOWAL KM
CAMPINAS

Campinas, 12 —.(A. A.) —
l\is-..ou por esta cidade um vioh-n-
to temporal, que causou alguns es-
tragos nas plantações.

IMNH0H9MM

CINEMA ÍRIS I
Em preza J. CRUZ JÚNIOR— Rua da Carioca, 49e 51
Hfiir sVu«isinedi-*os„unirnU JE. - E GRANDIOSOS nySmm

EM MATINE'E E SOIRÉE
Apresentando o progiiatnma dc hoje, com 3

films extraordinários,Inéditos, admiráveis,
demonstramos bem que os nossos espectaculos *
não têm par, nâo lOm riyacs.
2 dramas em quo ha amor, ha o crime, ha

o mysterio
1 comedia em 3 partes, em que o assumpto

inédito faz rir, diverte, alegra.

! 0 SEGREDO DO PÂNTANO 1
5 parles— Enredo emocionante, de myslcrio

sciisiição. Obra admirável da grande
fabricu Universal.

e de

IRREGULARIDADES QUE
A POLICIA FAZ SANAR

De alguns dias a esta parte, a Etn-
presa Fasclioal Segreto dá saitla aos
•ispcctntlt.ros do tbcatro S. José pelo
"salão" onldc se encontra em funccio-

ntiniciito o Ram-bolk. Apezar de ha-
ver uo -referido tlicatro uma saida fa-
cli, para o parcpie da Malson Modor-

te, o publico é forçado n transitar
oor uma casa de jogo, subindo e des-
endo escadas, a titulo de assistir uma
•Atracçiío ile prêmios que nau o in-
icríçin. absolutamente, lv' uma pro-1
IBSanda do jogo, deveras irritante.
Que a empresa I-aschb.il tenha deci-

tio .-ittrair ao Rain-bolk ma-or utimo-
ro dc freguezes, chegamos ;i aumittír;

— c uma fonte dc renda que ella
iri/.ciidii impulsionar A* .polícia, en-
i-rctanto, cumpre coiniiir esse abuso.

•mtualificavcl. As familias que, sem
..be-r, vão até aquella casa ele esjie-
¦t.-.cuKis, não pódem ser obrigadas a
•ausitar por uma casa dc jogo.

Sendo, tambcm, do intersese pu-
-¦tico, a policia deve obrigai a mesma
Hiprcsa a franquear no publico os

•n.rtõcs <lo lheatro Carlos Comes, fe-
Indos inexplicavclnionte. Nesse thea-
ro, a concorrência tem sido avulta-
liasima, não se comprclicndeiido cjucl
)s espectadores sejam forçados a cn-
rar o sair por um mesmo portiío, cm
-rando balburdia.

Num theatro onde o publico não
cm mu sitio para permanecer ü cape-

__•! da sessão respectiva, é obvio quo sc
•:.omi«-c chegar cxaclamcnte á hora

.'o seu inicio, que coincide com a
•oi-iiiinaçáo de outra. Dahi a vonfu-
iio, na qual as senhoras c crcança6
passam momentos angitstiosos.

Como os supplcntés c algumas au-
-.oridatles policiaes não têm olhos pa-
rn 

'ver 
tacs irregularidades, escreve-

11109 estas linhas, para merecerem a
leitura do dr. Aurelino 

"Lcil, 
chefe de

póliçín.
« S: >*!

PRIMEIRAS
DUQUE CASEMIRO, NO

REPUBLICA
O Republica vae apanhar na noite

le liojc uma memorável . enchente,
•u.u a premiére cm 7" recita (lc as-
rif-natura da novissiina opereta "O
¦Duque Casimiro", musica do maes-
•ro Zieher, -conhecido aulor do ya-
rios trnballtos neste (.encro c «imito,
--rplaiididos. A nora peça reúne cm
orno dc si -cxccpcinnnes predicados
!c e-xito: vt deslumbrante "mise-cn-
¦ícéne" que — liem como todo o
¦ruarda.roupa — é original dc Caram-
'ra, a interessante leveza do entrecho
v "ilclieiosa musica de que é ornada
« aiuvla o faeto de sc; tratar de lima
absoluta novidade para o nosso pu-'ilico, mas applaudidá e muito no cs*
'rangelro tendo feito suecesso cm
rtalia. Argentina c Portugal, onilc
líò Golysou do3 Recreios c -pelos
mesmos interpretes deu tuna longa e
frtictuoaa sírro dc cspcctactiiòs."Duque Casemlio" tem a seguinte e-vcclletite distribuição: rc!>\-, Stefi
jCsilIac.; Grão Duque TIcitoi, t-uigi
Consalvo; 1'i-npp, duque Casemiro,-.-iv. Enrico Valle-, I-ritz Mêrlcor,
Walter <lrant; Evoliit.i, Nclly Oary;
Torpe T>ikfellcf, rei dou porcos,fluido "Mussi: llutifarre, sua mulher,
\melia Consalvo; Frederico, crendo,

fl. T-cizzt; -Madlon elirujlor elo hotel,"o. Pódcrsai.

CARTAZ DO DIA
Theatros

CARLOS GOMES — "De KÍpc-tc
o lenço" (revista). 1V.1 7 }\x c
'' 

PÁLAClv-MEATUl-l -- "Os sal-
tiiiihaiioos" (opereta) A'n 8 3I.1.RF.lHilíWCÀ — '-Duque Case.
mil-,)" (opereta); A'.i S 3I4.

S. JUSE' -- "O Mai-roe-ro (burle-

JPaaWoJWaWIWK. fri-sc", «uai a do uionunicnlal film
W "Cabiria", -que já íet cnt« nós o

A f||| I Í1¥| Si mais estupendo suecesso. Rccdi-
II U || 1 V11 111ando-o agora, o Odeon vfe ao cn-

. contro dc pedidos sem conta, rece-
btdos para repetir esse extraordi-
nario drama de aventuras, cni que
faz o protogonista o notável artis-
ta Maciste, que .ão admirado íoi
ita " Cabida."-* Sáo sin^p .ajlís^s
intensa emoção que muito mteres-
sarão os cspect.-idonts, como -já o
fez ha tempos. Completando o pro-
Çi-amma, será ainda cxhibido uni
film com sensacionaes episódios
da sangrenta batalha do Soinnie c"S. A. li. o Principe Henrique",
film. de grande emoção interpre-
tado pelos artistas Árias, o princi-
pedos acrobntas e Rttfalo, tf ho-
mem mais forte que Macistd;

* •
Um maravilhoso programiiui é o

que hoje estréa o -luxuoso Patltc.
Nelle figura, como nota predomi-
nante, nas sessões de hoje, o -arre-
batador -drama "Ambição", em 5magisti-acs actos, interpretado, pc-Ia distineta artista Bcrtha Kttlish.
E' ttm estudo dc psychologia. pon-
do á mostra uma chaga social, nu-
nia serie dc scenas as mais emo-
cionanles, que desvendam os- ter-
riveis inipelos da ambição e da
vaidade, sacrificando'tudo, iía an-
cia de posições, alé a própria hon-
ra c a dignidade. Apezar desse so-
hcrho film constituir por si só um
iittraèntc cspectaeulo, correrá mais
na tela o ''Pathé Journal", ultimo
numero, com a resenha dos'ulti-
mos acontecimentos mundiaes de
actualidade. *

O Cine ralais, -o elegante salão
da avenida Rio Branco annuncia
para hoje uma "premiére" 

que está
fadada a um exilo raro e exce_)cio-
nal. Trata-se, nada mais', nada
menos, do qtte de uma original con-
depção cinematographica «in '<p*
entra, como si fora um verdadeiro

j artista, um grande ehimpanze. li
é 11c próprio, o "Jack", 

que dá o 1
titulo no film. Apresentando-se ao jlado dc sua domadora a graciosa '
aclriz ]3erlha Nelson. "Jack", du-1
rante . os 5 longos netos da fila, '
faz diabruras, comendo, bebendo, '
rindo, chorando, fumando, rouban- I
do, 'lutando, escrevendo, dans.-inelo
e fazendo mil outras coisas que
muito farão rir o plil>'ico. í-Ê' uni

jogo
(duis

AVí-INirn — "A mulher aiielacip.
<-a (drama). , ,,CINR PALAIS — "Jtrclí (do na-
ttir.al).

liX'CELSIOR — "Guerra 1
(drama). "Os piratas sociaes'
episódios'), : _ :"

IDEAL — "O escravo do Satan"
(•drama).•IR.I-S — "O crime do lago" (dm-
ma); "O Segredo do -i.anta.iio" (dra-
ma): "Gigctta c 03 seita anjoi da
gíntnda". (comedia).

ODEON — "Macíslc" (drama).
RATOS -- "Portugal na guerra"

.{dn natural).; "A aposta" (com.;-
eii.a); "Um ponto improvisado*' (co-
mieal. ^.

1'ATIIK' — "Ambição" (drama);"Pathé Journal" (do natural).

RECLAMOS
Theatros
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Uma obra. prima da Fox: ¦'Ambição'
Um documento offlcial actual: A Bítalha do Sommí
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Ambição
üm estado de sociologia politica em 5 acios

da fabrica da moda
•F03: Film. Corporation
posado pela grande trágica da actualidade

M.me BERTHA KALISH
Att,1)ÍfiãO I Sora ° espcctacnlo pri-*¦*¦¦**¦ **,*T**W * moroso e sem confrontei
tanto pelo neu apparalo. pela real Idade dosua aceito como egualmi-ntc pela Intcllcctnn-
lidado do assumpto, qne o PATHE' often-ceao sen carioca, dc que é comjioslo os seus lia-
biiués.

.m^imimmmmmmmmmmmmmamm

Onnondo-sc ao procedente dramn tUcatral o PATHE' apresenta o Driiuia llealxr qticoMumlovin;
Documenlos Oíflòiues forneci tios-'
pelo Ksutdo Maior Francez. Publi-caeSo do .Ministério da Guerra doFrança

3 Partes «io alto valor
documentário

Seria dosonbido fozer-se eommontarios om torno daoffonsiva dosjxsre.to^ajlj.id Sommo -_Nno enl.o nas hltribtíi-'

I

especlaculo original, como so' póde Mm
hoje, no' ;Clne . ____j

1'. Alagõa

ò do iamo
¦i parles—Drama em que lambem o myslcrio em-

polga—0 delicio vae sor punido...
PagariS o intiobchlo:? Film da iabüica (Jorona

i ilnis
e os

;£3 ia isaS*" m
U parles — Comedia inlercsshnlissima da fabrica

italiana ÁMBROSIO
GltíETTA, a bella arlisla do comedia, brògeirà e

fascinante, v.aè tlar-nos um trabalho
excepcional

nuinl.-i-Keira-A tini;/, 1'li ni-.ll.ll vNTF.S, ¦'. partes-
por Maítdnleíia Ctlint; e MOCIDADK DK CORAÇÃO, 3 pai"
to-ipnr Fiiblishnò Faliropes. - O SAGÜIF-IG.1Q DK UM Kl-
LIIO, dr-.mt policial em ã netos da Universal.
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Com IU7ÍS única "reprise" dos
Saltimbancos, uma das melhores, ope.
retas do extenso repertório da com-

panhia Vitnle, realizam hoje, no Pa-
lMo-Tlicatrc, a sua festa arlistica, os

ouxülares dessa empresa V. Alagôa
(secretarie) c a A. Carvalho )!iillie-
ciro).

Além -dos Saltimbancos, consegui-
r.am os homenageados o concurso clc
Pina Gioana, cm varias cançonetas;

Il.alo Bcititii, em monólogos cômicos;
Ciproudi, numa roínanza, c Carlos
I.eal, o conhecido cômico portuguez.
A. Alug,'-.i e A. Carvalho promettem
ainda uma surpresa sensacional, que
tlizein .le grando effeito.

:|(
A revista norlnguez.a De capote *

lenço será ainda hoic representada,
no theatro Carlos Gomes. No des-
empenho dessa veterana neça elos re-
pertorios dns companhias nortiiRiiczaB,

tomam parte: Carlos Leal Henrique
Alves, Itcdina 'de Souza. Margarida
Vclloso. loão Silva, Luiz Bravo. José
Andrade. Pla-ci.lo lrerrc-ira, AiiRUStp
Costa, Tina Coelho. ílary feoller,
Sarab Medeiros. Amélia Perry, Ame-
lia rostichi e Itlalinn Lodcs.

Vigurá hoic. no cartaz elo popular
tlio.Uro S. José, a b-.trlcta dc costu-
mes doa sertões elo norte — O Mar.
roeiro, de Ignaeio Raooso e.-GatnUo
Ciiirciisc, musicada oor Paulmo Sa-
cvíimciito. . ,, ,,_

I{- uma "reprise-.' feliz a d'0
MarrocWo, ^ncrocomlo encomios a cm-
tiresá Piischoal Scgrclo.

A inleressaritc hurlutn, oue pot"
tanto i-cmpo deliciou o* "b;.bittt.V."

ilo procurado tlieettro, não pode dn-
x.tr Mc sdr recebido ipelo publico sc-
uão com geraes aoplausàs

. !ll 'Ji Ü!
Cinemas

Nos elegantes salões da Compa-
nhia Cineniatogr.aphica Brasileira,
teremos hoje tuna grandiosa re-

|.deprchciidei-, o de
Palais.

* ¦' ".y

Súrprclicndéiite c admirttssl- c o
prograniniíi que a empresa do con-
fortavcl Avenida, organizou para
estrear hoje, Esse programma,'que
o leitor, forçosamente irá ver, por-
que é dos mais sensacionaes; ó
constittiido pela primeira serie do
estonlcádoi- drama de aventuras
— "A mulher 'audaciosa", dê "epi-
«ódios arrojadíssimos, de lances
imprevistos, que devem emocionar
fundamente o espectador. A in-
lerpret.ar o principal papel, surge a
reputada artista Hclcua Ualvcs
qne tem nesse, film um magistral
trabalho, que dividiu cm varias sc-
ries, .sendo exhibidas hoje as tres
primeiras.

Os "habilites" do popular Ci-
nema Ideal, vão hoje vibrar vio-
lentamente ante ci projecção, que
ali se- começa a fazer, de uni film
excessivamente emocionante. Dc-
nomina-se cllc — "O escravo de
Satan". Ii' um monumental dra-
ma de aventuras, cm 5' portentosas
partes, .cheias de situações compli-
cadas c tnysteriosas, que se sitcce-
dem num aterrador crescendo dc
opisodios. que sc não pódctn des-
crever. li, como se isso ainda não
bastasse, para levar hoje enorme
concorrência ao apreciado cinema
da rua da Carioca, apresentará elle
ainda "Luta dc Amores", empol-
cante drama da Fox Film Co-po-
ration, em 5 longos actos. Como
extra na "matinée" "Historia dc
um velho actor."»

O íris, a popular casa dc diver-
sf.es da rua da Carioca, tem hoje
um programina delicioso. Nada
menos de tres trabalhos dc impor-
tancia incontestável prcfazcni esse
conjunto maravilhoso. O "Cisne
do Lago", é uni possante drama
em 4 partes; "O Segredo do Pan-
tano" é um outro drama dc con-
cepção engenhosa c, finalmente,"Gigctlc c os seus amigos da guar-
da", bella comedia em 3 brilhantes
parles. Não sfe póde desejar, cer-
tatu nte, programma mais cheio de
seduecão» *

No conhecido Cinema Paris ha
hoje um programma sensacional."Parada geral d.i divisão em Mon-
talvo" é o grande film que consti-
tuc a stta primeira parte, dividido
em .. longas partes, com 2.500
metros dc extensão. A 2" parte
está comprchendida na magnífica
comedia dramática, cm 3 actos, de

rileidns ronorle-'S oinoiiintucrrapliicos realçar os mi-iuus o uo «u.iiouHu«....y..» ..uo mv.ya .um us iipy.ii-uiiios registram. O !(«.
ÍSfêOT ,lB ,,"Bdros '"'"""los qua vórr. «
SlétàrtdüS P°r mo10 dS3 •orn*Vffi lUustr«a0Su das Brovurns ou das tlesorlp.õos! _f
Veie is Mirnrlíio^ pelos 75 - Os poderosos 400 0111 aoçfio-Como -ollos so rendem»- üm assalto-: Ç&
Vrlufròm ín' ha" a-Os "pojlus" &osprelta-Munlções e mais munições - Aspectos das históricas aldeias de Dompime,- 1
B|H%t|f ÜHu^ da l'arn>' etc* ° "1)0íb Etoilé.-luterrogatorios - Visitas o.llomes.:-. ff
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Nordisk — "A aposta". Fecha o
profffamma a comedia "Um ponto
-improvisado'*, ,dc ttm cômico ir-
rcsistivcl, '

!5
Mo cinema Excelsior, á rua do

Cattete, será hoje passado um lin-
do programma, assim organizado:
"Guerra ao jogo", 20 film em 6
actos da serie Callo dc ouro, edi-
ção PatliiV; "Piratas sociaes" 9° e
10o episódios com os titulos —- "O
niillionario desapp.arccideV' e ' Des
mascurando um vclitaco".

Varias
A FESTA DE AMANHA,

NO RECREIO
Hoje não ha cEpcctaculo no Rc-

creio. ÍA Companhia Alexandre Azc-
vedo reservou n noite dc hoje Para
fazer a -montagem c ensaio -geral da
peça "líva" de João do Kio,. que
sobe ,1 6ccna timauliã, pela primeira
vez. cm festa artistica do actor Ale-
xandie Azevedo. "Eva" tem a sua
reclame feita no suecesso que alcan-
çou cm S Paulo, quando levada a
fcena pela Companhia Adclina Abran-
ches. No Rio a parle dc protagotus-
ta será desempenhada pela actriz Cre-
milda de Oliveira. Alexandre Azevedo
fará o mesmo -papel eme fez cm 'S.
Paulo. *
UMA HOMENAGEM A* IM- '

PRENSA. NO CARLOS
COMES

No próximo dia . de eicscmbro, no
theatro 

' Carlos üiuiics, terá logar
aim grande festival, organisado pco
sr. Alberto Gutjão, representante da
empresa Teixeira Marques; em lio-
nnenagem á imprensa carioca. Neste
dia a Companhia do ¦lvdcn-Thcatro,
dc Lisboa; apresentará ao publico
carioca as suas .despedidas, por ter
de scKinr -para S. Paulo. t

0'sr. Gurjão, um cavalheiro dislin-
cto, que conquistou entre nós iiuiu-
.meras svmii.atlii.as, trata de organisar
í-ara cs-a festn uin proBtuimiia cheio
de muitos altrnetivos. Logo que o
programma fiune concluído dal-o-
emos no conlicciincnto do '-ulihco

4> Amanhã, cm festa artística o be-
ticficio do i° ai-tor e director da
conipanliia oav Unrico V,al'e rcalisa-
se a "premiére" da popular opereta
"Casta Suzanna", com o attr.aclivo
de scr o papel tle "Humberto" de;
somp.iil.átlo etn "travesti" por Stefi
Csiuan. Maria Ivanisi c I-lnrico Vai;
Ie, interpretarão respectivamente os
Tiarreis tle "Suzanna" e- "Charçnçey".

*)> Na próxima sexta-feira scra leva-
da o effeito, no Carlos Gomes, a
festa artistica elo actor João Silva,
da Conipanliia do llilen-Tlteatro, dc
Lisboa,

Para esse cspcctacuw. foi

nisado pelo festejado artista o sc-
guinte jprográminã:

11» -parte — "O domino", revi a-
.fantasia, dc grande suecesso, c, u\
ecia dos carileaes", peça que scra rc--
presentada com a mesmo appar.ato
com que foi levada á scena em .5
de outubro. 2' parte — 'Uma poesia
dedicada ao rei da 'Bélgica, pelo actor
.Henrique Alves; versos inéditos de
Vicente PindcM.a, cantado3 n gultar-
ra pela applaudidá actriz Tma toe-
Uio.

*> Amanliã S noite, rcalisa-se na
Tbeatro I.yrico a primeira festa ;<e
beneficência da Companhia vitalc.
Represcntar-sc-á , o. linda -opereta
"Fan-iFan Ia Tubpe". ra "'Prçmicrc.,
a beneficio da Cruz Vermelha Ita-

' 
No dia 16 do corrente, á noite,

rcatizar-sc-i no mesmo theatro a
festa cm beneficio da Rela c Bencme-
rita Sociedade Portugueza «le Bciic-
¦ficencia. com a "Lcsgcnde dele
lArancic", e uo dia 17 a fest. do
Real tíabinctc Portuguez de Leitura
com tuna das melhores peças do re.
iierlorio da Companhia Vitale, que
ainda não está escolhida,

?Tina Coelho, apreciada artista
ela companhia do Kdcn, está organi-
sando .para o dia 38 a sua festa a.-
4!st<ca, ua qual terá parte 'Procnu-
nente, cantando fados .portuguezes, no
que 6 eximia. "
? Amanliã voltara a ribnlta do

Palace Thcatrc, a opereta "Cinema
Star". _,,""

metida quadrados, parte da cliaca-
ra, que pertenceu ao barão de Ita-
ctirttssá. Foi projectado por um
architecto americano, formado na
Universidade de Vandcrbilt, sen-
do observadas cm sua eonstrucçao

todas as exigências da hygiene
moderna, pedagogia, etc.

Além de um salão nobre de 10
por 13 metros onde os alumnos (lc-
verão fazer seus estudos nas ho-
ras vagas, o edifício tem mais que
uma duzia de salões enormes para
aulas. Seis destes salões tem trin-
Ia c seis metros. Os laboratórios
dc physiea e chimica c dc histo-
ria natural .serão tnstallados em
grandes salões muito conforta-
veis.

Assim, que estiver iproinplõ o
novo edifício, cujas obras eslão
adcanladissimas, o collegio mu-
dar-se-á, dando então o maior des-
envolvimento a scu progranima.

UM DELEGADO COMMER-
OIAL PORTUGUEZ

S. Paulo, ia — (A. A.) — Sc-
guiu tio nocturno, para essa cápi-
tal, onde embarcará 110 paquete

Drina", com destino a Lisboa, o
sr. Simões Coelho, delegado cotn-
mercial do governo portuguez.

Um pamphleío literário
Apparccerá brevemente nesta

capital sobre-a direcção principaldo 6i-, Oswaldo Paixão, o pam-
phlcto -literário, quinzena!. Setas.

Essa publicação feila sob a fei-
ç.ãt) das "Farpas" de Rãmallio Or-
tagão promctte grande suecesso uo
nosso meio literário.

1 1— > m» > —
Massa de Tomate- ftie*!"*.
1 'da Companlti.-i Mãnufactdra de
Conservas Alimentícias.

A promoção do chefe
Barradas

Do sr. Ricardo Barradas Muniu,
chefe de secção da Contabilidade

da Marinha, recebemos amável
cartão agradecendo as justas refe-
rencias que fizemos sobre a sua
recente promoção aquclle cargo.

MME. A. ETIENE
Continua a trabalhar . na

sua especialidade dc vestidos
chies, c fora do coimmttn, ten-
do todos os elementos para
esse gênero. Rua 7 dc Setem-
bro n. 132,

0 COLLEGIO BAPTISTA
O Rio vae possuir dentro em

pouco mais um edifício, o qual
está sendo conslruido para o Col-
legio.Baptista, instituição que vem
trabalhando cm prúl da instrticçã-o
nesta capital, desde 1908, facul-
tando a mocidade os meios do
uma cultura intcllcctual, moral e
phv-sica. O novo edificio está sen-'
do construído na encosta da famo-
«a senra da Tijuea, á rua Dr. Josó'ilvimio n. 33a e terá a denomi-
nação de "judson Hall" em mc-
moria do celebre cidadão norte- „
americano, por cuja influencia, a ;¦
dirccioria do Collegio recebeu os i s.
donativos para essa eonstrucçao. 1 jsorg.i. ciue occitpa o terreno de dez mil | ¦
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I Theatro Carlos 0®mes
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Conipanliia do Éden Tliealro de Lisboa j
Empresa Teixeira Marques -Gerencia de A.GorJào|

23 - Sessões - 2

H As 7 rife 9 3i i dã noito |
ForinidavoT suecesso (lesta 'oiiijmiiliia

A revisift era dois nclòs c oito quadros, de Ernesto i
llodriguos, Feliz Bermüdos o João Bastos, musica

de Felippe Duarte o Carlos Caldcron

f
50— rraca Tii*á(le,ites-^-50

Empresa Conlo Ecrpirii

HOJE Sen aciurJ sccntochnsntí! ü^J£
Exhibição do ihcbmpn.ravcl cinc-film tia mais

flagrante actualidade mnndãdo cxecular polo Mi-
nistro da Guerra—O unico «.'fllm': official vindo cio
Portugal.

PaiTiiSa neral k

1® no nminvD
lt Ofi uii.ru 10
I" 'i t nv nnlí k lafiiii íC^®

!i^<È^^^0^^%^0Ê}{1&^0>^®^0M
Tal «uai foi roprosentticl.t om Lisboa

pitTETA Al Í..KK. HENKiQüE A-.V:-.S — tC0MPE'Rj5S) —
Micarimè MARGARIDA VEL1.0E0

0 ",f,A,?.°, ^'.s.ío.V  CARLOS LEAL
jGãQ Silva — Meíina tle Sciuza — Luiz Bravo
Toma -i.irtií torta 11 c .iii|i.nuli t,

| i J^^j^^'. M.n^.^^lifi ..'-^.i>^^^*^*q_!k
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THEATRO RECREIO
Conipanliia Alexandre Azevedo

Tournéo CREMIDA DE OLIVEIRA
— HOJE —

NAO HA ESPE-
CTACULO

para ENSAIO GERAL da «ova
peça em a octos dc 10A0 DO RIO

I CINEMA IDEAL
Kua tia Carioca, OÕe fi2 - Proprietário IU. Pinto

Telephone C. 1937

HA 117 __. Grandioso e artístico __. Uf) IVnUJL - Programma Novo " nüJJl
Duas pujnntcs peças lheati-acs d o Incòiitcstnveí

snecosso!
Unrn fabrien qne sc iuipSo o, ndmiraçiio «le todos

os públicos do mando.
Umn fabrica uovcl quo goza do uuiversnl fuma :

FOZ PIIiM CX)BPORA'WOX, npi-i-sciita o gigantesco i>
seiisncional drama.

Lucfa de amores
5 artietican partes 5

.0 sentlmcntolismo, 11 uffelção, o amor ardente,
o i-iunic, a palvfio o quiçá o crime são os quadros pri-morosos em redor dos quaes gira o vigoroso driima
cm quo n escnipulosa fabrica editora, empregou o
mais perfeito buril c osmuis af amados «i-tLstits do
palco americano. B

Em film será ÜM GRANDE SUCCESSO !... à
UMA MARAVILHA 1... |

Ura outro intensivo drama aos cuidados da grande fabrica 1LVLUXO fará parte do nosso programam. 9
O ESCRAVO DE SATAN I

1

1i
1I
H9

| EiisceiiaoHp de Jayme Silya--pirecçãii nuisiçú tle.i

1 tolsâfl ei
lllil

A

m

(POK-TÍTGAL HA OTESRA)
Dividido ein 5 longas partes com 2500 metros

tio extensão
Nesta parada tomaram parle 20.000 homens
preparados para seguirem para linha de frente

c leve a assistência do chefe do Eslado,
corpo diplomático c enviados mililarcs de França,

Inglaterra, Hespanha etc,
Completará esle prugramma:

A
Magnifica comedia dramática em 3 longos

acios de ÍNonlisk, interpretada pelo notável actor
W. Psiilandèr.

ÜM PONTO IMPROVISADO
Engraçada comedia cm 2 extcnsosjictos.

AVISO: 1'iirlc deste programma è fornecido
pela grande empresa ciiiematògraphica »T. K.
Staíla.

5- FEIRA - SOB A AMEAÇA.-Esplendido
trabalho em 5 actos interpretado pela actriz Ma-
rle Loui/,0 Derval S S/Oi.

h &}&» '¦¦¦¦.¦-¦ .-:".. .-..'

\ ¦¦ %" ii s úmíW

.W'
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Cinonia-Tlieatro S. José *?*!&£PASf.IIOAL
UI-VI'0

G)miiiiitii;i ifáotòrid, fiitidaila nm 1 do Julho do líUl — iDlrecçilo
scànica do actor Eduardo Vio ra — Maestro da

orchcstra, So-.t Nunes

JESOje—13 do iNovoinko ile 1916 — jEIOJe
ISa Í. C a- scssõo.-i

A soberba poça de costumei, sertíinejns de Cátttllo da Paisio Cea-
ri-n'-e'u 1. Raposo, musica de 1'aulino Sacramento

O MARROEIRO
A. re-;a de mais suecesso, em espectaculos por sessões

Na 3- sessão — A revista portugueza

A' RÉDEA SOLTA
hriíhohto desempenho da Companhia Nacional

Os espectaculos começam sempre pela exhiliicao de films
cincmntographíco.s

Ainatitiã—A'Kédea solta, na l- e Em casn da so-
«ra, 2- e 3- sessões. Em ensaios; DA cá o pé. S i'707

1 'WM$

'^0^mrm
¦fJihi ¦-.. B fíi, ¦¦
«. ffi Cá.-*'-**'''%'ES

ilIijHflm

que AMANHA sóbc á scena cm
; FESTA ARTÍSTICA OE ALE-

XANDKE D'AZEVEDO

2. sessões -- 2 sessões f
A's 7 3Í4 e 9 3U

PREÇOS DO COSTUME
Frizas e cainaioics, 15$; logares

distinetos, 3$; cadeiras dc i", -$ooo;
geral, i$oòo.

Quarta-feira, 15 —.DIA DE CALA
_ Grandiosa matinéc, ás *a i|z e á
noite ás 7 3I4 e 9 3l4 — EVA.

Eni ònsàiost — A opcret.-i A DU-
QUEZA DO BAL TABARIN.

(S =rS8)

S violentos netos S
As tenebrosas tramns do Inferno siío apenas 11,11

symbolismo cm torno do qual está urdido o presente(Intuiu. Jjiicifcr 6 o espirito 1111Í0 encarnado muna
ci-catürii de eitrne c osso (pie assalta o assassina, que
diffuntlo o terror e a miii-tç. São sccniis, pois, du vidti
eviK-1 e não da vida fantástica das cavernas Inforíities.
¦São exemplos quo necessitam ser visto o examinados.
COMO F.XT1U NA MATINI-VH - O tlrnma americano sobroa vida do palco

HISTORIA DE W fOJHI ACTOR

I

(.JinN'TA-1'l-.I.UA — A lilolviclavel lie-roitio tloa "-Jlysterios <lc
H_ New Vork''. iniís 'ELAl-VK, num novo e 5cns.-1cio.1t1l romance 1. .Ii-

ciai. cm o cpisotlios — AS AVENTURAS DE ELAINE.
ât SEGUNDA-I-'EIRA — Mais 11111 cmpolgafcc tli-.-u.ia policiei!

cm j; sírios e .30 capitulos — A MULHER AUDACIOSA.
Protagonista Stiss llclcnc Ho!ms, a arrojada mitflier qtie assoin*lirott o miinclo inte-iro, com .-ii; pliantaslicas fiiçánlias. Nem .-. viciii

pôde segurar, devido aos perigos o quo sc expõe, (s -ríV'

illBi:t;io»i;..ilBl!ii!oa;,!::!®^-IB!;iMo»i!!3H!'ii{oToliii:iB;iCig!:i'iB«:i' iKii: iH^-^re;: =Í5'MIIB ¦ iF!.í;'^=i"IE¥.í: t*^-1"- íf?:-: !_a
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P?H5_S3BStbé"
Grando Couip.iiiliii*. Itallann <!o Operetas VITAL10

Brasilolrp)
(Cyclo Tl-.èiitral

XXOtTSS ~ 13 de novembro - Segismia-feira — IOIGcX.K!
A's8 3l4-H!UI,nANTIi! FlüSTiVAL - A-'s Síi.il

Rícita dos auxiliares daKmpresti do palaco Tltèatrb: V. Al.ig.-a, stòrctario, o a. Cnr-valho, billieteiro
Uma única ròpresoulticao da linda e popular opereta dc grande montagem e apporátci sce-nico, cm S actos, musica de Luiz Ganne

Bernardo Ferreira
Scenarios 8 guarda roupa

verílatí8ir2mfi!its_ílesliimliraiit3S

AM ANHÃ-"2 -"SESSÕES « 2
M CAPOTE E LENÇO

Lamm_^^ ' Bt»8»MetWtW«í<a*MfWa^
'"" 

-¦^T--^-=r»"sT^-"^^^^-^;^^_r^»^,j=^^ g?*;*?*M^'y___*____j_y^^.j!*:J!?'j*j^ SS5SI.
rf^^«A^t^____.-Tiü__j^*^v_^¦;TheatròJRe^blj«j^b?.?eTp5^r

| Grande et)!..panhia italiana tíe oporetas CAnANillX-scOGNA"-.
i Mioi.10 — Director artistieõ CÁV; .KNIIIJO VAl.Ll-l
i HOjrs —""Sensacional novidade - KCO.X3S i

A's8 3.4
;- RECITA DE ASSIGNATURA

Primeira rcpreicr.t.ição ela novíssima opereta cm 3 actos do macs-|
tro ZIEHER

O DUQUE CASIMIRO

«s mwmm m^ANGOS _.._.
Panda de mil! íca eni Fren-iNptabillssima creação de I'1'AI.O BBIYf.lNl

Kxtrat-rdln-rio o deslumbraulo 1NTKI1MKD10 cm (iuc, por especial e-ãníiirVií
parte ÍTALO lll- 11T1N1, PINA GIOANA, G1UHI-TTA CEST1, CÍPUANDI e CAHLOÍS

SElSTS:A*31'01N'AI3S SUKPHKZAS
Bilhetes á venda, das 10 horas da inanhíi as 6 da tardo, na Avenida lü.-. Hnr.m n

CASA LOPES FERNAN'I)ES_A Ç._Telephone C. 5t'í.--l'P.F.G0.S ÜO ÇOSTüSlE;
AMANHÃ ~ 

" ' "'  """

tohiauí
l.l-:.-\l..

v\
0 grandioso suecesso d.i temporada :

Cinema Star — Cinema Star *¦- Cinema Star "ca
Depois d'amanha — 15 de Novemhro-GltANDOSA MÀ'I'1NE'E. s 2776

STEFI CSILLAG
Düçiitc He-;tor.LUIGI_CONSALVO.—. rippo.jtpugue

DISTRIBUIÇÃO
PE PA"

Casimlfô), Cav.'" ENRICO"vÃLLE 
"f""TrTu " 

MerkeJ, 
•'WALTER

GRANT' — Evelina NELLY GARY — Jorge Dile'cl1er, rei tios
porcos. Cuido Mhtssl — Putifarre, sua mulher,-AmeSa Cóníalvo —

Frederico, rrimeiro creado, Cactont ToSJl — íladlon, director ilo
i.otcl, Cianni Poclcrsai. „,,,„_.

Miseensucnc c guarda-roupa de CARAMBA.
í^-íéira -- Festa a rtística e beneficio do i* uctor e

•'¦ ciireètòr da cèmpanliia CAV. ENRICO VALLE.
¦•Premit-re" da opereta-CASTA SUZANNA „-„¦--_ .„

.. Maria Ivaiiisi — Huml-srto .. .. Steti Çiillag
aísignãittes tC-ni direito oo? .--.is logare;, ató ao i|a du.

de aro-..:.ü.
A hrtvísisiiria obéreta de l-*?o FaliA LES 

MERVEILLEUSES.
é venda da, t» i» « hora, ela tirle, no Jornal du

pois no thc.itro. ^^^^^^^

GlMEMâ mm
ROA DO CATTETE M. 271 - - Telephon- 1 -7 — Central.

HOJE ESTÜP MOO PROGR .JI VIA HOJE
oom 2 erra lides filins policiaes" o «"'O
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OrçhCi

_g»roe;jra.iYiiia.t% para 13 e avia ro SMv»
de

/
ISTovembro

KM PRIMEIRO LOGAR:
d,i * cíne niatograpliia policinl; apresentação

3o iViihc
film us de Oun

Amo,

Snzr.nna
Os scr.lio

A ieg-ic

llillie
Ornsil, c

O mais colossal stitcéssc

GUERRA AO JOGO
6ArTA<J 

cheios de peripécias emocionantes, que de-pertam o maior interesse, desde c A r^TriiÇÍ
ftV 1-CO o principio ao fim Sensacional I Arreta tatlor -° í*v*/ l yJ!3

EM SEGUNDO LO-GAR:
Continuação tio f.ran.-le drama dc aventuras,, cm

PIRATAS SOCIAES
"'¦vi

9" epiSOHo — O

OUARTATEIRA,

MILLIONARIO DESAPPAF.ECIDO; io-> episódio — DESMASCARANDO UM VE-
LHACO -- Doía episódios cheios de aventura» e emoção !

15 — Ein cotnmcmom.âo. ;'t proclamação da Re publica - - Moliuóc
um coYo»aT"pro_rrõnuiia' novo, s6 para c;sc dia, destacando-se:'A JOVEN DAS MONTANHAS,
drama, cm 5 acto3 c.Çf.PJUíSS,,?? "Z- JSÍa cm/. act.os,,P°r Na pierkou-sko.

>0>rcí. coflt
r.in_rcr>tai.

QUINTA-FEIRA, 16 — Ultimas síries do famoso romance policial:
MYSTERIOS DE NEW-YORK - ("" e 3" síd"sl - A victoria

A SEGUIR
O Cinema Excelsior

 DE CI.AREV
AS AVENTURAS DK ELAINE •- Maravilhosas proeza-i em nove sensacionaes etipitiilM.

Só «hib« FILMS DE SUCCESSO DE TODOS OS FABRICANTE!.
«»7*f?

¦.'Ss-^tí-t ,a*Ü f>Wt.-*t,'
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Liquidação de modas
Vestidos,, inos para senhoras do

valor «Fc-:_o. a soo?, vendem-se
desde 8$, até 25$, tafetas larg.,
1Ò0 c]ni a io$ooo; lar.., ,5p c|m
3Í500 c 4.000, palhas oc seda ...
3$__o, morim libra i??5oo. .-

Enviam-se catálogos.. 
'Rua Sao

Clemente n. 40. Botatogo. Tele-
-rnone "92a 

Sul. v3?** °*""nííuir"
Cirurgião Dentista dr. J. Tclles

Especialista em obturaçocs.a por-
celíana e cxtracçSes dentárias. Ki-
goros* hygiene. Hora especial pa-
ra cada cliente. Pagamentos; par-
cclladoi. Consultas das S as 16
horas. Rua Lucidio Lago, 16.

(2790 b)

TI NTURARIA RIO BRANCO
29 — AVENIDA MEM DE SA' - 29
Attende immediatamente aos chamados pelo telephone —

Central 4934, para buscar roupa paa residência» -- Limpa o
terno por 3$oóo, lava por s$ooo; tinge a roupa sem desbotar —
Especialidade em trabalhos em roupa de senhora. '

PK13Ç09 fllODICOS

p*j"^a»%_$%^ ^^^^^H

PHARMACIA
1 pii

In íoi
Vcude-sc uma Cioa phartnaeia,no Estado do Kio. Informações:

Monteiro Guimarães & C„ S. Pc-
dro, 127. (1Jo8 J

PHARMACIA
uma bem montada com

cociinioáos para familia. Trata-se
na ma da Assembléa n. 34, «o»1
Virgílio. '75° J

Vende-se
oao!

AVISOS MARÍTIMOS

PHARMACIA
Precisa-se dc um rapaz com ai-

gumá pratica de pharmacia c que
se sujeite a outros serviços con-

1 cerncritcs á mesma Quer-se pessoa
! de confiança e que traga boas re-

ferencías dc sua condueta sem o
inútil apresentar-se. Rira

(2783 S)

SO

Camerino 11

No Campeonato Brazlleiro do Kllot11e.ro, com machínas de força livre, promovido pelo CLUB MOTO
12 do corrente»

|tiv:i
_*,v-,

apjf.../,

gE°__^'»^
dòlha de ouro. .,.„.,Os corredores melhor clussiíicaaos foram. «ai _Amn,tA_

1-^SimB WWÍ3 - •«H«JnHIJIlfai»mr,.»itoP depu*, 4 válvulas, em 30,1 segundos.
2- Raul Soares - «Indian», do pista, motor . Powerplus». 8 válvula, em 32,8 segundos.
3 José Reis- «Honderson... motor /dc passeio cm 33,2 segunaos.

ti^^^^^tímTÁ:S^'m'M'mm0m ™ ""^
pauso que u machina vencedora foi UM.V Ob 1'ASSblO). .,„m„„_i. ,,An m,o n* yica 

por este resultado novamente demonstrado que a

^^^-*-L_____i _¦____¦ ____ sJ1 ^^^^xJ__^^W^__S____^^*^

Si ^it-1 r-* -'¦•*-' •*^- ---*-

WotocycleUe HARLEY-PftVIDSO?!
è indiscutivelmente invencível na velocidade, como é incomparavel na resistência
do seu material e na elegância das suas Unhas.

Pecam catálogos e informações aos depositários geraes.

BORGHOFF, SANTOS &C
AVENIDA RIO BRANCO 45

RIO DE JANEIRO

| E* CALVO QUEM QUER.
PERDE CABELLOS QüEM QUER. *
TEM BARBA FALHADA Of EM QUER.
TEM CASPA QUEM '.QUEK.

porque o

PILOGENIO
fui nas:er novos cabellos, impede a mui quécla e cxüaRiie completamente
a caspa e quaisquer parasitas da cabeça, barba e sobram.ellias. A yçnaanas boa3 bliarmaclã». drogarias e per fumaria.? e no deoosilo: D«W'i';J'U_i
CiIfONÜ KUA PIUMKIttO DB MARÇO N 17. antigo 11. 9. KIO Dl;
JANEIRO.

PIANO RONISGH
Vende-sc um, grande formato,

em caixa de noycr-ciré, cepo e ar-
m_ção dc metal, peça magnífica,
Na rua Senador Dantas, 43, ter-
reo. (1640 J

MACHÍNAS
Vende-se diversos eixos dc aço,

para transmisssão c luvas de jun-
cção de 2 7I8" c 2 1(4". eixos com
Cm.oo. Trata-se á rua de S. Pe-
dro 145, loja. 6 1974

LLQTD HUUn
PRAÇA DAS MARINHAS

(ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO)

LINHA DO NORTE
O paquete

PARA'
Sairá quarta-feira, 15 d

corrente, ás 12 horas, para
Victoria, Baliia, Maceió, Ke-
cife Cabedello, Natal, Ceara,
Mjjraivhão, Pará, Santarém,
Óbidos, llacoatiára e Manaos.,

LINHA AMERICANA

do

COMMERCIO
Rio, 13 de novembro dc 1916.

ASSEMBLfc&S CONVOOIDAS
Companhia de Seguros Brás.. dia

íS. áa 1 horas, ..
1'abrlci de Fumos Brasil, dia ao, as

3 lioras. ,
Convpiinliia Grande Mamifactura «lc

Fumos Veado, dia 28 ás 2 horas.

Kallcnuii ilo If. J. l'ircs. dia 21. a
1 hora.

Fallencia dc José Caruso dia ao,
á 1 hor.i

Fallencia de L. Soares Filuueiras,
dia a.i, i 1 1I2 hora.

Caixa de Conversão
p o rio & o.

São quem melhor ágio pagam.
- AVENIDA KIO BRANCO, 49.

PINTO, LOPES & O.
.Rua • Marechal Fioriano, ; 174.

Commissarios dc café, manteiga t
ccrcacs. -

CONCORRÊNCIAS
ANNUXCIADAS

Kstrada dc Ferro Central do Urasil,
para o forneeimento de limas, paru-
fusos e pontas Pariz, dia 13. ao meio-

listrada de Ferro Central «lo.Brasil,
p.ira o fornecimento de i.iatenaes Ae
construcçao e artigos semelhantes, dia
14; ao meio-dia. _

Repartição dc Águas e Obras Pu-
bllcas, nara o fornecimento ue mate-
riace, objectos de escriptorio cípccli-
cnte;rforr.igens c artigos diversos, dia
14, ao. meio-dia. . ' •_,,

Laboratório. Cliiroico c Pliarmacou-
tico Militar, para .0 fnrnerinicr.to «lc
drogas e niais produetos nacionaes,
dia 14. ' ,

Directoria Geral dos Correios para
o serviço efe cóndúcçSo dc in«uas c
eolloetü'" da corrcspondeiicia. nesta ca-
pitai, *a 1.1 ás 3 lioras.

listrada dc Ferro Central do Brasil,
para: o ' fi riicciiiicnto de materiacs «le
illuiniiiaciio. electricidade c atitomo-
veis -dia 16. 00 uicio-illa.

Estrada dc Ferro Ccntial do Brasil,
para o tornecimciito de ¦¦ carbureto ile
calem, dia 18, ao meio-dia ,, , ,Conselho de Compras da Maiuilia.
para o fornecimento dc dietas, íazen-
«Ias e _viatnontos, calcado e pcrnei-
ras. tlia ifJ, ao meig-dia.

Dircetoria Geral dns Correios, para
a venda do 5.728 k,joo «a ciuinuo,
«lia 20, ás 3 lioras.

Directoria Geral dos Correios, para
a acquisicão de 20.000 malas para
coriesnoiidciicia, din 20, ás 3 lioras.

Conselho de Compras da Mariuliii,
pura o iomecimento dot «nino i —
açouguc. dia 21. ao meio-dia

Collegio Militar de Barbaccna. pa-
ra u fornecimento de Rtmoros4 ãhhicn-
ti:io3 artigos liara lin-.Dcza., illuniina-
ção forragens, etc. dia 22, a 1 hora.

Estradi de Ferro Central do Brasil,
tvtni o fornecimento dc ferro Guza
dia 22, ao meio-dia. •

Estrada de Feiro Central do I3«i-
sil, para o fornecimento de, túras' fal-
nucjàdns do madeira de lei, dia ,to,
ao niíMo-dia.

Direcfrin Geral do.i Correios, para
o CiiriiPiiaictito do ni.r.--Ial. d'.o 30,
ás 3 horas.

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Portos do sul. "Anna". . . •
Portos do norte,' "Capivary"; •. .
Portos do norte, "Bania". .', . .
Portos do norte, "A. Jaccguay".
Rio da Prata, "Garonna". . .
Rio da Prata, "Drina"
Hortos do sul, "Ruy Barbosa". .
Nova York e eses.. "Rcmhrant"
Portos do sul, "Minas Geraes". .
Inglaterra, "Auiazon"
Portos do sul, "iMayrinli". . , ,
Nova York e eses. "llyron", .
Rio da Praia. "Vasari". , . .
Calláo e eses. "Ortcga". . . .
Portos do norte, "S. Paulo". . .
Norfolk o eses., "Taraná"
Portos do norte, "Ceará". . . .
Rio da Prata, "J)einciai_". , , .

VAPORES A SAIR
Amarraçib o eses. "Caoivary". 4
Uio da Prata e eses., "Dcmeràra"."S. Fidelis e c.c'., ".Teixcirina".
Recife e escri, "¦Jtnpuca". ." . .
Portos d) norte. "Pará". .' . ,
Tortos do sul, "Itnuba"
Aracaju' c e?cs., " ItapcniuVi •
Bordíos_ ç eses., "Garonna". . .
Mossorú e eses., "Carlos Gomes"
llio «Ia Traia, "Iblápaba". . . ,
Inglaterra e escri., "urina". . -.
Rio da Pro:.i, "Bragança". . ¦, .
Pernambuco c eses., ".Taguaribe".
Portos do sul, " Itaipavn". ....
Recife o eses., "Itagiba"
Rio da Prata e eses., "Aniaion" .
Laguna e «s:s "Anna". . , .
Rio da Prata, "Byron". ..'. . .
Nova York c eses., "Vaíari", . .
Nova York c eses., "Minas Gc-
raça''

InRfcitcrra c eses., "Ortcga". . .
Amsterdam o c.-cs., "Frisia". . .tMni.áo.. e cse_., "Raliia". .' . ,
Recife o eses., "Jorary". ... .
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A* PRAÇA
Stoplion & Comp.

Stcphen Schaefer c D. Ulconore
Linnée Humbert Campos, aocios
componentes da firma acinia, est*
beleeida i rua de S. Josc n.. U7,
nesta capital, e a rira Direita
n 34, em S. Paulo, communicam
a'esta praça, ás do interior e do
estrangeiro que, por mutuo açcor-
do e na melhor harmonia, dissol-
vcKun, no dia 7 do corrente mez,
áquella firma, retirando-se a sócia

D. Eleonorc Linnéc Humbert Cam-
pos paga e satisfeita de todos os
seus haveres, assumindo o sócio
Stcphen Schaefer toda 11 responsa-
bilidade do activo c passivo da tir-
ma extineta. — A'fc./ic» Schaefer.
L Eleonore Lltinie Humbert
Campos. — 9 de novembro de
,916, A' 

PRAÇA 
*

Stephen Schaefer conuiuinica .1
esta praça, ás do interior e estran-
geiro que, cm suecessão a soçie-
dade mercantil Stcphen & C„ ais-
solvida no dia 7 do corrente mez,
c por cujo activo c passivo se
responsabilizou. cOTsWtwftwse; eob
seu nome individual, a íiriiia

STlvPHEN SCHAEFER
com sédc nesta capital á rua.Sao
José 117. c Filial cm S. Paulo, a
rua Direita 11. 34. pa« continua-
ção do mcsino, ramo dc negocio
da firma extineta. - Stephen
Schaefer. — 9 de novembro dc
1916.

EDITAES

I)_t. SILMIÍO MATTOS
Laureado com Grandes Pre»

mios e medalhiis dc ouro em
Exposições UuivMsacs, Inter-
nauiouaeK o .Nnclmine.s.

Extracçõcs de dentes, sem
dor, a. ...... .

Dentaduras de vulcanite,
cada dente 

Obturaç«5es, de 5$ a. . .
Limpeza de dentes a . .
Concertos,,em dentaduras

quebradas, feitos cm
quatro horas, cada con-
certo  .
E assim, nesta proporção de

preçoá razoáveis, são feitos os uc-
inais trabalhos ciriirgico-dentanos,
no cònsu.torio electro-dentario da

RUA URUC.UAYANA, 3,
esquina da rua da Carioca e çm
frente ao largo da Carioca'; das
7 horas da manhã ás 5 da tarde,
todos os dias.

Tcleuhouo—-1555—-Central
(S 2761

5$ooo

5$ooo
io$ooo

S$ooo

io$ooo

Grande Armazem no Largo da Lapa
Aluga-se este vasto armazem situado na rua Visconde de

Maranguape n. 5, próprio para restaurant, bar, botequim, con--
feitaria, cinema ou outro negocio limpo. Trata-se na Compa-
nhia Cervejaria Brahma, rua Visconde de Sapucahy n. 200.

THEREZQPOLIS
Vendem-se tres casas, uni silio

o diversos terrenos. Quitanda 7.1,
sob. Teleph, 3179, Norte. Paulo.

R ^73

DINHEIRO
Enipreslu-r.c sob hypv.hecas de

predios bem localizados; informa-
çôes por favor com o sr. Firnnno,
rua da Misericórdia, 32. S 1953

ãmmõõã Dnõããã«i itiiiri»Kt-_txx_.uiiiixixj[»ir

II«ITENI>BNCIA 1>A GUERRA
COSTURAS ¦ '¦'

Distribuição de peças dc farda-
damento a manuíacturar, as cos-
tttreiras, matriculadas, sob nume-
ros 401 a 422,' uos dias 13 e 17
até ás 2 horas. .

Previne-se as aras. costureiras
que só serão attendidas os nume-
ros annunciados, assim como o
não comparccimcnto implica na
perda da distribuição a que 'tem
direito. r. , >

I. G. is de novembro dc 1916
— Epaminondas Cunha, capitão.

UNIFORMES MILITARES
Oasa Azevedo __kl"vea

RUA JÚLIO OESAR N. 53 —O— «10 I)E JANEIRO

Fabrica uniformes para o Exercito, Marinha, Policia, Guarda
Nacional, chauffeurs e Linhas de Tiro, Sociedades de Musica e
Bandeiras. Tambem vende a matéria prima para a confecção dos
mesmos. — Telephone .1111, Central.

¦ ¦¦¦.TT»T_ir l._._______._----II.--_

Sairá no dia 21 do corrente,
ás 14 lioras, para Nova York,

escalando cm Bahia, Recife,
PiPiírá c tuan.

1,1 NHA 1>E LAGUNA
O pn.jucíc

MAYRINK
Sairá terça-feira, 28 do

corrente, ás 21 horas, . para
Dois Rios, Angra dos Reis,
Pnratv, Ubatuba, Cartigitatá-
tuba,'-Villa Bella, S. Scbas-
tião, Santos, CananéaP< Igua-
pe, ParanaBitá, São Krancis-
co, Itajaby, Florianópolis e
Laguna.

LINHA DE SEROIPR
O paqucle

JAVARY
Sairá, qiiinta-íeir.i; 23 do

corrente, ás 16 lioras, para
Cabo Frio, Victoria, Caravel-
Ias, P. Areia, Ilhéus, Bahia,
Aracaju, Penedo. Maceió e
Recife.

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos paqu..;-
tes levar ou receber passagei-
ros, deverão solicitar cartõe.
de ingresso, na Sccçfu? do tra-
ffgn. ¦r*

"AFRICANO"

ESCADA PARA PINTOR
Véniiom-se duas novas, cm' per-

feito estado, preço 50$; ver o tra-
lar á rua S, Erancir.co Xlavier,
numero 47S. (R 2013

CASA EM PETROPOLIS
Aluga-se nni.i boa casa para pe-

quena familia; tem jardim. Tra-
ta-sc na .Yii.ã. Central, Petropo-
tis. .(U 224O

CASA MOBILADA
Aluga-se mobilada por 6 mezes,

a esplendida casa ú rua Valparai-
zo, 25, começo da rua Conde dc
fBoihfim, tendo 5 quartos, sala
de espera, dc visitas, de musica,
de jantar, copa, etc. Trata-sc tia
mesma. Prcfcrc-sc que não haja
creanças. (R 2U27

ANNDNCIDS

Diabècõs! Ti_|_s

COMPRAMOS:
CERA DE ABELHA
METAES VELHOS
ORINA, LA « SftBO.

Rua da Alfândega 110

Gottas Virtuosas de Emes-
to Souza.

Curam bcmorrlioides, males do utero,
ovarío3, urinai c a própria Cystite.

Veneravel Irmandade de
Nossa Senhora da Penha
de França Om Irajá)

i
OS CORREIOS DE GOYAZ
Covas, 12. (A. A) — O inspector

doa; Correios, uUininnrentc cht-Rado, .iá
iniciout 05 lrab;ilho5 do inspecção ua
respectiva administração;

MiREUXIÕES DE CREDORES
1'allencia dc José Bittencourt de

3ouza. dia 13, á 1 liora. .
Credores do Mcireilcs c Pereira,

dia 16, As 3 lioras.

Aspirante Atahualpa
França

Gravemente enfermo, guarda o
leito cm casa dc scu pau capitão
dc corveta Manoel Ferreira Kian-
ça, p aspirante Ataliualpa Nolus-
co 1'erreira França, á rua Colina,
26 Es'acio dc Sá. (2753 S)

AS MANOBRAS DO 46" DE'INFANTERIA, NO CEARA»
Vortakcà 12. (A, A.) -- (l .6°

de infanteria realizou, cm Vo run;. aba,
unia manobra dc dupla ficção.

Na •.cçunda-fuira; o mesmo bata--
lliâo fará uma marcha dv Ruerra á
povoação dc Motuluiiini e na terça--
feira, o nr.f-ilo Ae Pol!ci;i oficie-

cera um almoço á [òfficiãlidade.

(1). ANTONIA GALD1NO DOS
PASSOS SI ACEDO)

Hoje 13 do cóiTéntc,
As O lioni» «tio, íminliü,
esta Vimcravel Iriniuitlri;
ilo íur» celebrar, na
egrej» do S. Francisco

de Paulii. «mi* missa com
"Ltbera-Mt», em siiffrusio da
alma desta sua irmã e pro-
tectora perpetua.

Do ordem do caríssimo ir-
mão Juiz, convido os i.ícsnrlos
o todos os Irmãos, liem como
a exma. Inmllla ií pessoas de
amizade da saudosa flnndn,

pura iisíilstir â este neto de
í-elllílão o caridade.

Rio de Janeiro, 11 de no-
vemliro de 1016.

O Secretario,
JOAQUIM DA SILVA

GUSMÃO FILHO.

8224 038t_'~22Í 
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Vias Urinarias
Sypliilis e moléstias do

senhoras

DR, CAETANO JOVINE
Formado pela Faculdade dc

Medicina i'e Nápoles ç hiilu-
litado por títulos da do Kio
de Janeiro

Cura especial c rápida, ue
estreitamentos 

' urcthraes ¦ tsciti
operação), _oiiorrhea.i chroni-
cas, cystites, hydroceles, tu-
mores, impotência. Consulta-

das 9 ás 11 c das 2 ás 5
Largo da Carioca, jo,

GELADEIRAS
Para açougues, cervejarias, botequins, armazéns,

lfiterias .motas, residências, etc., etc
Fabricante - x.. numer. Rua Vasco da Gama 166

Continua morando na rua
General Cãinaw» 178. (S1965

PRQDUCTOS VE6ETAES DA
FLORA MEDICINAL

COPE IR O
Preiisa-se de um com alguma

pratica para casa de pequena fa-
niilia. Tratar com d. Thcre-inha,
rua Silva Manoel, 66. (R aoo'

SALÃO DE
Vende-se mn livre c desemoa-

raçado, com lon_o contrato, bem
montado e afreguezado, á rua. do
Cattete, 180. (J 2058

sob.

Banco Mercantil do Rio de Janeiro
67, Rua Primeiro de Março, 67

Presidente— João Ribeiro de Oliveira Souza
Direclor—Agenor Barbosa

Banco de Depósitos e Descontos
FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

Ssh; João Augusto ue Souza
llesideniia: Pernambuco —Gra-

vntií.
Curado com o Elixir de Noguci-

ra do Phco. Chco. João du Silva
Silveira, du gonorriíéa e cancro
duro.

Agencia Cosmos —111»

Quarto para descansar
Precisa-se dc um bem moViijiado,

centro, Cattele ou Hotafogo.^Carlas
nesta redacção, Joltn. (R 2263

Cura radical
Pa GOXOKRHÉ.Í CHROXI-

CA ou 1.ECENXE, em poucos
dias,"por processos modernos, sem
dôr, garante-se o tratamento, ira-
taniento da sypliilis. .App. Co6 c
oM. Vaccinas dc Wnght. Assem-
bléa -i. das 8 ás u c 12 as iK.
8I.UVi.CO NOC1UKNO, 8 us
in, m\ Dr. I'cdro MãgálLacs.- •

R 5493

MOTOR A GAZOLINA
Vcndc-se um de fabricante in-

glez, 4 II.1'. Garaute-se perfeito
fiincciotiantciito. Quasi novo. In-
formações na Confeitaria S. Car

Machina ponto au Jour
Compra-sc cni sc_unda mão uma

machina para fazer "Pont au
jour" (estylo 72 W 13): trata-se
a ma Primeiro dc Março n. 116,

los — lísti dc Bangii'. (R1593 1° aiidar^ .__ •«. 2222

I II 1 HB mmmaWaWa^mWmfmmWmmmWW,

O LOPES

Sementes de capins gor-
dura roxo, e jaraguã

¦Vendcni-sc, novas, garantidas,
na Casa Tinto, Lopes & L. Kua
l.oriano Pci..o:o 11. 1.4, telepho-

r.e Norte .vootí.

% CURA PA |
! SYPHILIS |

Solunio oatarUiaada para naostliasta local ora :.Jp-

pequena cirurgia o cirurgia --_Sü%CSl
dcnlnria

¦¦ ^___Rj____vLlilflr_______' iii»^. <ií*p**« '>"«••*'^yL.ii

PHENICADA
Um antisepliro valioso pura feridjt cortadur.is, picadas dc ínsectoj,
comusòcs, e chagas. A •'Feieline CUeieirngti" Phttiic.nia í o
melhor medicamento que sc pode encontrar para eslei fins. O Ácido
Phenico serve para impedir infecçòes; a «.' Feiílitii Chutlrough"
•calma a dôr, limpa e cicatriza. Inibiam em recebera "Poieüne
Chuttmgh" Phenitehsomo originalmente acondicionadi e vejam
<|ue tem o nome dk:

" 
CUESEBROUGH MFG. COL

(ConãolirUtcd)
mWVOlu. UHIDRES KOKIKAl

A* VENDA EM TODAS AS DROCARIAS E PHARMACIAS

SOCIEDADE UNIÃO PQ.fr
MEHCIAÍi SÜBÜRBA3ÍA

DO BIO DE .lAXEllM)
De ordem do sr. presidcnle con-

vido todos os urs. sócios quites
a darem sua presença á assèiii. téá
geral a realizar-se em 15 do cor-
rcnlc, quarta-feira, ás 13 lioras, cm
sua séJe social, á rua do t.ngenho
dc Dentro n. 14. afim de ouvirem
a leitura do balancete annual, e
tratarem dc interesse desta sócic-
dade.

Kio de Janeiro, cm i,l de 110-
vembro de 1916. — O •" secreta-
rio. Carivuldo Spange.nberg .Pires. •

R 2213

Ensina-se a. todos um meio ¦

é quem dá a fortuna mais rapí-1 m ;f_ 
:sàber sc iem sypliilis gj

da nas loteriá3 e offerece mat- g çdqtiiridà ou hercditarm, m- m
ores vantagens ao publico. IB terna 011 externa c como a

Casa matriz. Ouvidor ISM I podem, cural-a facilmento |
Quitanda 79. esquina da Ouvi- R eu. iodas as nianifeslaçocs

dor; 1° do Março 53, largo do
Estacio dc Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
15 de Novembro Sgj S. Paulo.

BANCO LOTERICO
K. Rosário 74 e R. Ouvidor 78"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130

São as casas que offerecem as
maiores vantagens e garan-

tias ao publico

ilO MONOPÓLIO !

_ -A,_f^__i

_ :$sV£2>~~' EfíaUo
i_iite>-- imtne'.l'at'j;805f.i-

7_doV^>  ro e Ín3.'i'iiiüvj-Vl5 cm-
AVí__—--"" iem cocaína nom seus derivados .- A'

veivía nas' oásis : Ilermany, Cirio, Moreno, líorlido & C.
etc. Hio de J anclro-Preço caixa doSUmp. SguDO.

Wêêf^

MMK. V1EITAS ain-
da raóra na rua Maré-
chal Fioriano Peixoto
n. 117, sob. <j .21:

MALAS
_lc_an!-

De J. Monteiro da Silva. <& O.
lt nu dt! S. IVdvo 11. 38

RIO DE JANEIRO

CHA' MINEIRO
(Marca registrada)

Niti. üeni deve deixar dc usa: «>
Chá Mineiro como uiil podei 01.0
cliniinador do ácido itrico, o_«au-
sador do arthritisino, rlieiiniatisinp;
eczeiiitis, darthros ii outras moles-
tias dá pelle. Quem tiver a felicida-
dc e constância de usar nor lon_a
tempo cs!c chá C2'.á "livre da ar-
teri'0-r.clcrofe c uremia, que é o. ul-
timo periodo du_ doenças dos rins.

O seu uso i unia _u-.ar.tia para
a boa saude c cxictcticia !on_u, fa-
zendb de:',app:irecer as dores c as
infiltrações (iiicliaçSès) do corpo,
das oernas c do :ov.o por sua noção
diitrcíi.a, laxátiva c diaphorctica; e
faz engordar e fortalecer as pe.-
soas magras c fracas, por r.cr tam-
bem um estimulante -da nutrição.
No verão é a bebida que deve .sor
preferida ua maior dose popsive',
como mais saudável e purificador
do sangue; um litro e mais por dia.
i um renegerador do sangue vi-
C!aDepositò 

na FLORA MEDICl-
NAI. — Kua de S; Pedro ti. ..3.

Milito cuidado coni a falsificação.
Peçam catálogos.

rORANOAUA
Às pessoas obesas, barriguda» •

inchadas devem usar o Porãnija!)»,
o melhor c mais activo tônico dt
circulação, que íictivn a nutrição »
as trocas orgânicas, fazendo tiiiin-
nara gordura e dcsiiifiltiár o or-
ganismo.

Deposito na 1'lbra Medicinal —
Rua dc . . 1'edro n. 3ti.
Peçam ciiuilogòs;

COCCI-I.OS
Combate ac doenças do Câioin.-.go.

do ligado e dos inlcsliiios; tudo
aquclle (pie usar o Cocculon r.;'' •
lerá mais tènlciras, Ave de cabeça,
prisão do ventre, excitação nei-
vosa, gazes, peso no estomuxu.
somno depois das refeições, i:>-
sbmiiias á noiti-, indisposição .para
o trabalho, medo ds morrer, idír.s
tristes, csqueciiiieiilò, fraqlicíji ;,;-
ral, etc, etc.

li' um poderoso remédio pnrn ¦•
dyr-pepsia nç.no.r, ou atonia _ãsu't»r
intestinal.

Deposito na Mora Medicinal • •
Rua dé S. Pedro 11. 38. Peçam
catálogos.

Artigo solido,
tissimo, só na A
Rua l.avradio, 6t.

Mala
e liara-

Chinesa';

com
SÃO GONÇALO

Vcndc-se uma boa chácara
muilo terreno, duas casas c po-
mar, cm Sete Pontes, com bonde
á porta. 1'rata-sc á nm das Neves
11. 41, Nictheroy. S J97'2

SAO GONÇALO
Vende-se cm Sete Pontes um

terreno, tendo de frente de rua,
_oo metros e grande extensão de
fundos. Trata-se á run das Neves
n. 41, Nictheroy. ~S 1911

Gonorrheas
curam-sé rapidamente, ::;:n I'ie-
cisar injêcções, com o tiso da

OPIATIiXA
deposito: PHAMACIA ItUAS

Uua do Espirito Santo ti. 2o
PriiXihio

Gomos
uo tlieatro Côrloa

S 607

B .e portados. Escrever! Cal- p
B ::a Cornuo, iliSó, enviando g
B sello para resposla. §|

.gjiiaGilialiJiiKlgi^liai^Ji^ii^Bu

SACCOS DE VXVKh
FABRICA STAMPA

l''abiica, toda e qualquer quali-
dade, por preços razoáveis. 12,
travessa do Paço. 12, próximo a
rua de S. José. Tèleuhoiie nume-
ro 3.208, Central. Pedidos á mes-
iria ou á Casa da índia, Mendes,
Raupp & Martins. Kua do Ouvi
dor, 37. Teleohone, 2.932.
Rio ile Janeiro.

Escola Underwood
Só ali se aprende a 10$

e 15$ mensaes, pelo syste-
ma moderno, com os dez
dedos, sem olhar o teclado

Avenida Rio Branco n. 108
Norte.
22*2 j

AÜENCÃO! líiic

FRIBURGO
HOTEL LEÜ-KNROtlI .

Com grande parque o . optima.-
accommodações pura família.

Proprietário, Adclstano s"va.

CTNS

DA FELICIDADE!
BEN.:. I.O.T.:. CAV.:. I-U1Z

I)E CAMÕES |
Hoje sess:. licon:.- O Secr.

José Bonifácio (.2757 t)

GHÍT73CA1...V «OS
XOACHITAS

Sess:.. ordin:. hoje ás horas do
costume'. — O Gr:. Secr:. der:,
da Ord:. T. Daemon (2770 a.'

IV AT AI., 5
MIL CONTOS f

{ Os pedidos do interor «levem J9. ser acompanhados dc «••us 700 x
S réis para o porte do . correio, q
S HáMlitac-vns nesla feliz caía: S
2 K. SACHET, 14»— 1'rancisco Z

& Comp. g

Ao Chie Parisiense, lemos so.' /)
medida à prestações, variado sor
tiiíieritò de cisiiniras estrangeirai
c nacionaes; entre.a-sc o terno
na. primeira prestação, Rua Ranii
Anna 66, T
Káng & C.

56 Norte. Adolpho

UR,:. OR.:. DO B1USIL
Hoje sess:'. ordin.:. da Sob:.

A «semi:. Ger:. Ordeni do dia:
— ¦¦' discussão do projectò do or-
çamento, ele. O Secr:. /-'. Bspo,
ccl. (-'"'1

liiimsiiB
SI

AVISO. MEMiE. MATTOS
MAMCURK

Para senhoras e cavalheiros —
Qúiiandai -•.(.

1— » —1 * **¦

CORREIO — Esta munição ex
íwdir. nula5 pelos seguintes páqitç.

Vcnterara. para Santos c Rio da
Prata, rccclicndo impressos até as 8
toras da manhã, carws para o mie-
TÍor até is 8 i|j. idem cnni porte A;;-

£lo. 
< cartas para o exterior ale as 9,

'"•''»• ti-.Amanha! • ¦, .,'".,,
Pampa, para Dakar ç Marselha, rç-

celjeudo impressos ati: ás 6, horas ila
manhã, catlas par» o exlenor ...II- as
f e o-icetós D.ira TORistrar ate as 7
_a noite de hoje. .

JtaPitra i«ra Victoria, Eahia, Ma-
cció «j Kocife rccehcndo Impressos ate
ás í horas da manhã ;cartas para o
interior até ás 5 '13.. idom com aorte
duplo até ás 6 c ohjeclos para ie_is-
irar até ás 7 da noite de noic-

FORMICIDA MERIXO
O unico cxlerminador da»

migas: Merino &
Ouvidor n. 163.

Mauvy, rua do

Cumprimentamos ao Veiho Sob-
citador João Fioriano da Costa
Barreto, pelo seu anniversario e
fazemos votos para que continue
por muitos annos, na sua luta ho-
nesta e trabalhosa. — Scu consti-
tttinte. L. P. Vieira (27S» S)

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
ÃNTIGAL DO DR. MACHAUO

W o melhor remedio, por via

jastrica, para curar a syphi.is.
%' de ftosto agradável e nao .cm
4icta. Venft-K em -.Mlquer phar-

DECLARAÇÕES

CAIXA BENEFICENTE OO
W5SS0AI; MARÍTIMO DA
ALI AXIHíGA DO 1UO DE
JANEIRO.
Convido iodos os srs, sócios

quites rara comparecerem, no dia
14 do corrente, na Guarda Mona,
ás 10 horas, para reunião da As-
scinbléa Geral Uxtraordinana, pa-
ra tratar dos interesses desta cai-
xa ._ Secretário losé Attreluino
dos Santos. <-736 

s>

COXORESSO" BEN i. PlCÈ-NT E
CAMPOS SAIiT.lCS

RUA LUIZ DE CAMÕES n. 36
Sessão do Conselho Administra-

tivo. hojt, ás 7 lioras da noite.
Rio 13 do novembro dc 1910 ~~

Joaquim iLüis: Pereira^

OEVriIO DE COMMEHCIO 13
IXDCSTRIAS D.E MATE-
RIAES DE CONSTRUCÇAO

RU\ OE S. PEDRO N. co6
De ordem do sr. presidente,

peço o comparccimcnto dos srs.
sócios a assembléa geral ordinária
ime sc ri-ali_ará no dia ts do cor-
rente, ás 2 horas da tarde nesí.1
secretaria, para leitura do relato-
rio e balanço geral do exercício

! findo e eleição da commissão dc
' coutas annual, , , ,

Rio. 12 do novembro le 1916 —

ic6—RUA DO OUVIDOR—106
Filial á praja n de Junho 51—líio

de Janeiro
COMMISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso! — Os prêmios «ão pagos

co mciino dia da exlracção.

FERNANDES & C.a
Tcl. .031. Norte

Banco Sportlw

: GONORRHEAS
*i cura infallivel em 3^ dias,
ÍI sem ardor, usando "Gonor-

H rliol". Garante- o a cura
ã completa com iiin so frasco,
á Vidro, 3$m°. vAo Correio
«1 3S500. Deposito geral t
fc Fliârüiãcla Tavares, praça
3 Tiradentcs; 62 — Rio de

lanei ro.

P
rrècisá-so <3o pcssí)«. iiloheás

nnin triilmlliai' <-m SEOliRQS
DE VIDA, « íueniios
Condições vhiitajõsns.
"r.KOBÒ". Rua Uriigiiayimn
„. 47 — RIO DE ^.,_i;__0_

fixos.
— A

Pra'a brilhantes, cautelas do
Monte de Soecorro, compram-se t

pa_ani-5c bem,, na praça liraUc.i-
tes. 6j, Cuia fròício

17, Senador Euzebio, 17
Vcndcm-so inoveis a preílaçòes; r.s
"recos e condições ao alcance de lo-
ÍJos. «A 3-152)

I

DENTADURAS
COMPRA-SE

qmlriuer trabalho velho da
boca

OURO E PLATINA
R, Assembléa, 16, loja de

louça. (J 5.133)

PARA
MOBSLiAS

9 peças 60$ e 7.S000
63, RUA DA CARIOCA, 63

Vclêpiüohe 5971 Central

AGONIADA
Combate as doenças do atero e.

dos oyarios, cura a suspensão e af
eólicas o rèfrnlariza as regras, evi-
tãtídp as iieinoírhogias ;e os corri.
inentos. K' um remédio indispea-
sãvel nas loilettes das senhora!',
nara curar nielrites c endo-iiictrit' r
sem haver necessidade da ru--:p::BC'i
ulerina'.

Deposilo n.i Flora Medicinal —
Rua de S. Pedro n. 3S. Peçaiii
catálogos. (M i.no',1

AO PUBLICO
Aguiar Medei-
Fazenda den..

REGISTRADORA
Vcnde-sc uma,

pela iiicl.-iíle do ciisio,
Santa Cru;: :;5*>.

com pouco tisoi
Hsti-ada Kcal

R 2264

Ç>

Cympra. bilhetes nesta cr.
tereis u futuro garantido.
certa, pagamento imhièdiiito..
da Alfândega, 4:
dá Qiiitáhda. .1.
1'eleoh. .1-. N.

1, e
orté
Rua

esquina da rua
DUTRA Cr C.

ACi.ADKCfMENTO
O abaixo assignado. vem por

este meio agradecer ao amigo sr.
Domingos Crespo e á sua exma.
familia, o acolhimento e a genti-
leza com que o trataram durante 1
o tenipo que esteve ein sua casa
foragido, á rua Industrial n, 40.

/.R^à^C^Sbr<> 
^ 

(Tl-Ü I Mami-de'Figueiredo, secretario,

BOLSA LOTERICA
QUERBIS TRAVAR RELA-

COES COM A FORTUNA?
Comprae billietcs ha BOLSA

LOTERICA. Av. Rio Brniico
n. 14a, esquina ila rua tia
Asscmblúa. tá ençóntrãrcis :»
vcaliziieão «Io vosso Idoal.

GRANDE HOTEL
_ LARGO DA LAPA -.

Caf.i para famílias e cavalheiros
de tratamento". O. Limos hppsen-
'os ricamente mobilados de novo.
Acccssores, ventiladores e cozinha
de ;" ordem.

Er.d. Tclegr. "Gratilhotcl".

CAMARUI
Moenilo sempre H l

IHBBBBHBlS

CAMINHÃO SAURER
Vende-se dois automóveis de

cinco toneladas; na praia de São
Chrislovão 11, 1 jo.

._xr-g»yt»i--nii*x_5-*-T
SARNAS E ECZBMA8

CURA A

Sanacutis
CZZXZXI

ANTISEZONICO

ÍJESUS1
OURA KM « DIAS O

Febre* inierniittòntes K
sezões, maio!Us o

p UistP«>.s2

pia Marechal Moriano1T3 gÇ Esquina Tobias IV.irr.r, 11.) goooooooooocooooooooooo
S0O3 )

Quina vermelha
Veinlo.se uma crande pirlida. a

preço barato — Rua S. 1'cilro 190
sobrüdo* im?)

mamMsaam^ats»'f-j^**m'T^^''^m^^smXSí2^snK! GlllÊir

AUTOMÓVEL BENZ
i _,ide-sc um cm perfeito esla-

«'o 14-30 H.-P. Trata-se á Avenida
Salvador <le Sá, 64. U< 2033

Vende

REPRESENTAÇÕES
para Pelotas (Rio Grande do SuD.
Um conhecido cbníiiierçianle. Ut-
ferias a Adolfo Schwab. Pelotas

Kio Grande do Su!) Rua Gonçal-
Chaves ..... (J 1654)l

ves

GonQPrheas

Ouro, praia e platina
Compra-se em qualquer estado,

na casa qtte melhor pa. a, confor-
me a sua qualidade. Kua Uru-
gttayana 154. J ?./.

Ouro a 1S850 a gramma
PI/ATINA a 8*000

p-:'.i, brilhantes e dentes de d.n-
•rvluras vclh.-.s a ;oo w. cada um,
Av. Central n. 105. Casa de1 Cam-
bio. (M '96o

BORDADORES
Precisam-se, que saibam trab.l-

lliar em machina Corncly ou suas
con.cncrcs. Pa_a-se boni ordoia-
do. Cartas i redacção a F. G.

(1715 J)

Chácara
com

inadn
Ventl-.se uma Rran_c chácara,

lioa easa Ae moradia, acua enc
eai abundância, muitas _r-.'üres
icas, 1 «ir aba c » ^'i* minutou dos
bondes elcctricoí. Ver c tratar,-, na
incsmai a rna Eoassu n. 3. S. '.nn-
calo. {«ittlifroy. (ao»o) l

c suas complicaço
processos segiirqs
JOÃO ABREU.
,5 ás 13 lioras
dro, 64.

Cura radical pot
t rapiJoâ. Vr>

l.as S ás 11 uas
G.t, rua Ae S. rc-

PINTURA DE CABELLOS
MM.K. OLIVEIRA tinge caliel

Ios particularmente, só a senlio-
ras com Henné. Actualinenle ga-
rarite a maior perfu.âo no seu
trabalho. Duração: quatro mezes.
Complctametf-e inoffcnsvo. ire-
parados recebidos da Europa
ios ultimo, vapores. Avenida
mes Freire n. 108, sobrsdo.
lephone ». S.8c6- Cen!r111

Ir. Efllli
Oculista

Flores brancas
(leucorvliéa)

Ciiram-sc radicalmente^
poucos diáa com o XAROPE
E AS PÍLULAS DE MATI-
CO l'ÈRRUGINOSO;;

Vcnde-sc unicamente na
pharmacia BRAG AXTIXA,
rua cia 1'ruiruayana n. 105

cm

D. Elisa Rosa de
ros, jíropriciíirni tl;i
minada .''Can po Alegre", ho Ks-
Indo do ICtct de J.-.neiro (eslaçã.)
clc Belf-.d Ror.;), previne no pi-
lili.o n::c, coiifoiniu contrato c.xis-
tente entre ria u '1 sr. Arisii.lv.
da Silva Cjiíirim, pura serem veif-
didos em lotes 113 terrenos dn me,-
ma fazenda, -• a única pessoa ai;-
lorizada a receber o dinheiro, iv. -
sai* recibos o .issigHíii' escrittttir;:^1
refererites ;'is vendas .uc foi'ií;'i
realizadas, — cí o scu procurado;
sr. Paulo Barbosa Guimarães, •,;."..
se responsabüizando, cm liypollic.'..
alguma, por riuacsrjticr paganic.iiUn
feilos á outra cpialciucr p-". ¦...
O seu referido procurador", sò :''.i
á dispo.vcjão ile Iodos que «pii.-.o-
rem cffectuar |:n;;anicnto de pies-
tações da nòiiijirn dos terrenos, lt-
quartas, "íintar,-c ccxta3 foin.s, 1
rua José Mauricio :'.. 141, das ,i .•¦
5 horas ila ta.*._c u aos <1o:íi:íí> ¦.=¦.
na fazenda,

¦Uio de Janeiro, 11 de noves, bro
de 1916. — A logo de minha .11 ¦
lher Elisa i-'.-:i.'i dc Aguiar Meile;-"-.
ros. — Jo'-,- Medeiros da Silva.

(Segue o i-e.-niiiieiimento da íir-
ma João Medei ios da Silva.)

J 2Fi _"fi

Hoiel-Pensão Centrai
l'l:TROP0!.IS

Eiíi frente á estação
Eslàbelécinicnto de primeira pr-

dem, conhecido pela sua excelk.i: '¦
cozinha, bom serviço e irreprelicn-
sivcl assoio. Os proprietários pa •
ticipam ás cxnuis. familias c cava-
llieiros c|t;c ainda têiii alguns hon.!
apíir.támçnfos c quartos ú iliapni. -
ção. K •' • •¦

Go-
Te-

4633 i

da Poliolinioa
da Santa Casa.

Longa pratica no Paiz e na Eu-
ropa. Cirurgia dos olhos o do
narivt. Uua do Ouvidor lii2-asií
horas. Hesidencia Gonçal\es
Crespo 20. S 3_3ç

PARQUE LEBLON
Qucreis gozar um dia agradável,

sentir pulsar as vibrações da na-
tureza, ide á Praia do Leblon e
fazei ponto no Pcn-fliic Leblon,
Bebidas e comidas dc 1" ordem.
Torres Si Si. — Hondes cm quan-
tidade — Huma>ti-Leb!on.

PILHAS SEOGAS
Descarregadas, compra-se a .0

réis qualquer quantidade. Cattete
n. 124, Casa Ribeiro. 2139 J

5 MAJBSTTIC S
_S Charutos finíssimos feitos 2
W\ _ mão com superioros taba- J
# cos de Java, Havana e Da-R
S lilai .. _., fA
5 Deposito: Rua Rodrigo Sil- A
Kv& n. 42-lS W

O Palace-Hotel
O mais importante dr CjvtamWi,

dispõe dè stiperioj-e.. ijüãrlos. Din-
.R_ooi) I tia completa 7% e 8$ para adultos.

FAZENDA
21 AIiQÜKHtBS

Vciulc-si! 1111 «.'stação da V.»
Irclla, E. V. t,., distante lim»
hora do Hio, uma pvdjirjotly-
do com 21 alqueires de ler-
mis especiaes pura agricultura,
lendo mais ile 15 alqueire'; rt-.i
mattíi vlrgcni com gráiidp
qiiaiitiilnde de madeirii <l" lei.
íjògitr muito siilulire. Vrirç'.?
10:000$000. Iiiforniaçõí»:
das 13 ás 17 lioras, coni o
.... Rodrigues, á ma do ilo-
sario 102, Io andar.

Pomada de R. L. de Brito
(ANTI-HERPETICA)

Approváda e premiada com nleda»
lha dc ouro

Infallivel nas empigetis, .i.ir.
Ibro . espinhas, frieiras, satrias,
lepra, comichões, cezemas, psinnos,
feridas c ío.las as moléstias i!ai
pelle. Latr. tt;on. Deposito: Dro.
Qiria Pacheco, rv.a dos And™ !at
n. -t 5, c .eu- .!e Setembro 81

115.

aiewi tM>^» '• i7,.jm*^*^^^^^^mtAii«isiisetíBg^
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CALÇADO* DE TODAS AS QÜALIDAMS^^èffiítoiO H SHI ^gu^á^ii^,^ fle Xerife-^ 1789.

ANHUNO
VENDAS EM PBBCISA-SE 

de nvoças com prati-
ca de machinas da ponto a jour,

oa Caia K_t.o..'_u Gonçalves JDIas
(ai8o D) J5*.-

PENHORES

Leilão de Penhores
l_ml7 de Novembro

170, Rua Sete
de Setembro. 170

Rogam-se aos Snrs. mutuários
r-a.ormarem até a véspera do
leilão as suas cautelas venolüas

PRECISA.SE 
de um pequeno <

alguma pratica de pharmacia;
com

na
íaürity n. .1-6 __ Cidade Nova.

09.1 D) J

TJRECI9A-SE dt sapate.roí para
X montar e acabar ou para concer-
tos; rua do Campinho a. s8 — Cas-
cadura. (1961 D) M

515555555 .iiiTMmiiiiinmxmwUM 
REMÉDIO INDISPENSÁVEL '

EM TODAS AS CASAS DE
FAMIUAS

.. -__»_  _ AS CÁPSULAS ROSEAS QWIJJR.
THEINA FAZEM DjBSAPP ARECER AS DORES DE CABEÇA,

nevrálgicas e dore» rheuniat.cas em poucos minutos.
We ser usado por qualquer pessoa sem i».*É*ES

quer orgia,' sendo por esse motivo, superior o todo. os similares,

DEPOSI-0 GERAL:

PHECISA-SE 
de um menino bran.

co, de boa condueta, .para casa
de um casa.1 estrangeiro; ru» Conde
de Bomfim i>?> (1685 D) J ;

UM 
almoço ...ou.'jantar completo

com a sob-cmesa dentre- de um
pão por Goo réis, na rua do Roso-
rio n. 13.. ¦'':• ___jJÍ5__L!

ALUGA-SE 
o novo pequsftÇt J£2ia-

zcm. com acua,,.* Çítüricidadc; &
rua dos _Ynd.a_lí_Tn_._,ó-': trata-se a
rua da Carioca i*i com Viliar.' ' -'_¦ • 

(1120 li) J

GRANADO & FILHOS
BOI- 

Rua XTr*a*_ma«ya»MLa» »9l
>TTT-«T»it»»"i«ii*rxrurnTXTTTTtiii_iiiixx|

tllJuilL

PRECISA-SE 
de uma mocinha lim-

pa para nt_jun_ serviços de um
casal estrangeiro; rua Conde de
Itonifini n. 1279, (1686 D) J

Em 20 de Novembro de 1916
R. CKRQUBIRA

54, Rua Luiz dBiCainOas, 54
•Roga-*: aos ars. Mutuários. re-

•formarem suas cautelas vencidas
até á véspera do leilão* 1740 i

PRECISA-SE 
de oTí.ciaea; sapatet-

roa para Luís XV, Çavall.er,
ponto esteira, e da um ™'ci,»l -«•
toda obra de senhora; Haddoclc Lo-
bo n. 73- <279i D) S

PRECISA-SE 
de uma pequena de

io a 13 annos, para serviços le-
ves; ua rua Santa Luiza n. 78A.

(__03 D) J

ALUGA-SE, em casa de família <le
Atado tratamento, uma grande sala,
exclusivamente a senho.qs do coininer.
cio; av. Comes Freire ig_ ('9541'.)°

ALUGAM-SE 
uma boa sala.e quar-

to com cozinha, lu_, banheiro, etc
etc; na rua Uruguayana n. .44, 2"
andar.

n* i4«. a„
(.726 '-) S

ALUGA-SE 
ein casa de um casal

sem filhos, um quarto, com ou sem
mobilia, a um rapaz decente. Casa de
muito asseio. Ria do Senado, 172.

(2.04 L) S

seguintes

iso.

casas

Casas e commodos, centro
Au.UGA._rK 

um bom quarto de
frente, com ou sem mobilia, a um

ou dois moços; ua rua .do Riachuelo
ti. 92, sobrado. __________?

LEILÃO DE PENHORES
'13 m 14 de novembro de 1016

A. CAHEN & C."
.32, R. Barbara do Alvarenga

(Antiga Leopoldina)
Tendo de fazer leilão em 14 de

novembro is 111I2 horas da manha,
de TODOS OS PENHORES VEN-
C1D0S, previnem aos srs. mutua-
tíos que podem resgatar ou refor,-
_ji„r" as suas cautelas até a reterida
iio.á.

Esta casa nSo tem filiaes
VEIIVE LOUIS LEIB & 0„

suecessores
R 9'4

IMPLORANDO Ü CARIDADE
AMANCIA, viuva, eom 68 annos

de ednde, quasi cega.
ANNA DO AMARAL, viuva, cega

e além disso doente e sem ninguém
para sua companhia, recolhida a ura
ciuàiio;

ANGELA PECORARO, viuva, com
86 annos de edade, completamente
cega e pnralytica;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
lliinlin, com 70 annos de edade;

CARLOTA, pobre velhinha sem re-
curiós!

ELVIRA DE CARVALHO, pobre
ííga e sem amparo da família;

ENTREVArA, rua Senhor de Mat-
tçfeirJ.o- 34, doente imljowiUiililada

¦de trabalhar, tendo duas filhas, sendo
«una tuliercolosa; ____,_'„

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de ambos olhos c
" 

JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
entrevado sem recursos;

LUIZA, viuva, com 01I0 f.H.os
íiienores;

SOARES, viuva, velha sem poder
trabalhar; ,,

MARIA EUGENIA, pobre velha
sem o menor recurso para a 6U» sub-
.isteii.ia; .

SANTOS, viuva, com 68 annos de
«•.«de, gravemente doente de moléstias
incuráveis; , , ,

THEREZA, pobre ccglunha sem
nAxilio d* ninguém.

ALUGÀM-SE'. 
de 

'30$ a 43$. cxcel-
lente» commodos.a casaes ou ça-

valheiros; nia V. Itauna _Si sobrado.
(.340 15) S

__ mobilado,
-.__!indcpend_nte, por" 50$, çom rou-
pa de cama; «ia ladeira .oo Senado 7.

(1743 E) J

AILUGA-SI. 
ura quarto

ir

ALUGA-SE 
um bom ponto para bo-

tequim de principiante, «10 Çaes
do Porto. Aluguel módico. Trata-se
na rua Sachet n. 3, a» andar.

(..731 E) J

A 
LUGAM-SE as'
para família:

Rua General Pedra
para negocio e familia .

Rua Mariz e Barros ti. aso.
diversas casas, 111 "Y.l-
Ia E-igenie" desde. . .

Rua José Clemente n. 47. .
Rua Santo Christg dos lua-

gres n. 102. . ,. ... •
Rua San'. Christo dis Mila-

grcí, a loja do n. '09. -
Rua do Cunha, a loja do

.1, 64
Rua Viuva Cláudio n. 321.

próprio para nesocio e
familia ,•.',•

Rua do S. Tedro, a lo.a uo
n. 283

José Clemente n. 43. . • t
Ladeira do João Homem 69 I4=$o_o
Luz. luie Contra-Almirante -.

Baptista das Neves 11. 30 202J000
logo da 'Bolla «1. n«. • • • >"5ooo
S. Pedro n. 231. lo.«-_ •, >WWS

Trata-se á rua dc b. Pedro ljí|».
cora Costa liraga * C. (2.39 E) K.

'',{ 
l.UG.VSlv cm casa de .pequena.

__K.-'mlua dc tratameuto, uma grande
c arejada sa'.n de frente c também,
um esplendido mirante, composto, .dc
sala c quarto com linda vista .para
o «nar, tendo luz electrica. e,todas
as cominodidades; na ,«;ua Primeiro .de
Jlarço n. 100, 2° andar, (1-8.-.) It

câmisâria nura.
150.000

ío.Sooo
12_$000

01$000

no$ooO

I OI$000

1405000

233$ooo
l)_$O00

Amòb-iaiiõrsí""ii üin cavalheiro^ de
trataiuciito; ua rua Senador pànlas
n. .3. (2003 lv) R

Roupas brancas para
senhoras o homens.
Roupas de cama, mesa,
camisas Bertholet e
outras.

Í33-AVÈNIDA RIO BRANCO-133 £J.Í'.t'JX"em
{BX.G^NVTtÁ.I^) Unho, cretonè, atoa-

pelos -eus preços, qtxe desefiam toda ooncorrenoia. etto, OtO.

AiIíUGA-SK 
quarto'-.11 casa dc fa-

inilia, .para ícnliorá ou senhor do
cdmuicrc.o; ua rua dos Andradas, .7..

• (2.7. K) J
.-¦¦., ¦' ..;—.^.-'¦_. -»-
ALUGA-SE 

11-1 bniii [quarlo com to-
dos os alojanicntos; na praça Maua

n. 73, i" andar. -' 1.94-. lv) J

VÃ]'1LUG.VSI. o._" andar do prediff
A\ az. _.-.« a* 4V.f..if.l-iri:i 11. 76. nara

ALUQA-Slv  , .
I\3hi'i na rua Corrêa Dutra.n% S

um bom _quarto
utra t
(2076 C) J

esplendida sala,
em casa de familia de Tatamcnto.

A 
LUGA-SK perto do mar, por
U>$, uin quarto 

' «riobilado, cmn
tl-ctricidadc cm í.isa . sbcegada de
íaniBiá franceza. Rua Corrêa l.u-
tra, 78. CS 2384) <-¦

AI.UG.'
XXI panei

AM-Slv os .prédios da rua
ema ns. »9 c 91. (__jg__ ¦;

A 
LUGA-SK uma
cm casa dc fíin.-..- «- —

próximo aos banhos d« nt.r; na rua | *.LUGA-SK por :S3$ooo mensaes.
Christováo Colombo, 22. (2071 G) J _cVo sobrado da rua do Cattctc »-

__ ——• 1,14, quasi cm fronte ao palácio pre-
stde.ieiíil, todo pintado e forrado de
novo c i.tmmnado a electricidade c
gaz, tendo 2 boas salas, 3 quartos,

.d« tua. d» VafuM
•familia.'-Ja 

____ST
tandot_i!. na .ritàfali*

ária ... 7O, para
1 armazém, tra*
íitanda, 64. 

'

(--¦ (2Í78 K) J

- _ LÍ*AM«K u^
.'Ai

A LUGAM-SE em pensão nova
Ade familia franceza. es-
plondidos* quartos muito are-
jados e com bella vista para
o mar, tendo jardim o todo o
conforto niodcnio. Alugueis
módicos com pensão; na rua
D. Luiza C5. (J 2329) 1.

ALUGA-SE 
um «° andar, sala dç

.frente, sala de jantar, quarto, cozi-
ilha com quintal, tanque e luz ele-
ctrica, só a uma ou duas pessoas; 85?,
á rua da Saude 49 (praça Mana).

(2590 lv) l«

A 
LUGA-SK um exccllente quarto,
mobilado, muito arejado,. a moços

solteiros, do commercio, preço .nod--
co; na rua d Riachuclo 95- ti9»4Wo

ALUGAM-SE 
uma boa sala.e um

quarto, com ou sem mobília, a
moços do co.un.ercio; na rua d" »c-
zende 38. (3383 

'!'.) S

A LUGA-SK um quarto de frente,
_tl.com ou sem mobilia, ç cou. pen-
sTio; na travessa dc S. l'ranc.«i. «,
2» andar. ('973 W '5

rua
ACunha Barbosa .... 33, «ora 2

quartos, a salas,- cosinha, quintal,
trata-se i rua Urug-iyana n. .74. .

(S 2799) lv

A 
LUGA-SK o sobrado da rua. da
Uruguayana n. 206,. para escripto-

rio. modista 011 alfaiataria; preço liara-
ti".imo; trata-se no mesmo. (237"''.)°

saía c quarto do
ireitte, própria, nàía dentista 011

.nedico; na rua daãtoioça.-n. 34, 1°
andar. . ,'í MM A".»?* ^) J

AIíU'G\-'SK. 
iiiiriql»rW.-por 251

homens .ou |ça«_í'tia rua de.;faao
Pcdr.a.ii. i!>i. (2000 lv) R

A LUGA-SE um bom coramodo, em
-ti-casa de familia; na rua Christovão
Colombo ii6, sobrado, antiga. Dois de
llêzeí.íbro, cum direito ó cozinha.

(2067 G) .1

A 
LUGA-SK o .predio da ladeira do
Varia ii, 17;. as*chaves estão na

travessa, das Partilhai 1,1 ¦• .8 c traia-
se tia tua da Asieiuble» 11. 61/

A 
LUGA-SK uiii:J)om quarto
sal «1.1. casa dc, pouca

a ca-
familia.

Tem' grande quintal' e, todas as com-
.nodidades precisas* 'na rua Gomes
Carneiro. 36. (.Antiga', do Losta).• y (28011 lv

AOS DOENTES
CURA RADICAI* da gono.

rrhéa chronicu ou recente,
estreitamento do uretlira, em
poucos dias, por processos mo-
«lemos, som dor. Garanto-so
o tratamento, impotência, sy-
philis e moléstias da pelle,
nppl. 606 e 914. Vacclna
antigonococcica. Pagamento
após a cura. Consultas dia-
rias, das 8 As 12 e do 2 ás
10 da noite. T. C. 5981. Ave-
nida Mem do Sá, 115.

salas, _ .
.cosinha, dispensa'; banheira -snialui-
da e W. C-, quarto para crcaila e tis-
iplemiWò terreno nos fundos. Acha*
se aberto dc i ás 5 da tarde- c tra*
ta-se á rua da Assuml.l.a ... 43, so-
brado, de 4 ás 3 da tarde.

(S 220.) (.

ALUCrA-SK 
em Copacalsinn, uma ca-

sa, á rim Ç.uatro de Setembro. 3.8.
Aluguel, .40$; as chaves com o vigia.

(2023 11) R

Saude, Praia Formosa
e Mangue

AMAS SEGCAS
A'MA secca, precisa-se que seja

\i\ branca c com mais dc 25 annos.
Avenida Central .37. 2° .andar.'-

(2q,-8 A) S

Ijl-F.CISA-Si: 
de uma amo dc leite,

forte o sadia; rua Carvalho c
-Sá 11. .í — Largo do Machado

1 (3703 A) S

PRECISA-SE 
de uma ama scçca,

branca c prefere-se estrangeira;
rua S. Januário 38. . (2738 A) S

I~_._U.CISA.S1- 
de. uma «ma secca,

á rua S. Januário 11, 09—Sio
Christovão. (1953 A) M

Cozinheiros e cozinheiras
A LUGAM-SE boas cozinheiras e mo-

'-.jLcinhas, gento honesta o da roça.
Pedidos a Agenor Portugal, na esta-
cão dc Vassouras. (Enviem sellos). •

(.938 H) J

: ,4 LUCA-SE unia moça porlilgueza,
_*_.para cozinhar e lavar, 01! outro
fcrvico doméstico; travess-í da JJ1.1-
vorsidadi! 00.  V> V

OIÍKCISA-SE dc uma cozinheira.
L lavadclra, que durma no aluguel,

á rua do Cattete n. 58, sobrado,
i-asa de unia pessoa. ______i___

PUKCISA.SE 
dc uma cozinheira,

branca, de forno c fogão,, para
c.-na de familia de tratamento; 1. rua
Conselheiro Pereira da Silva n.i9=T
Laranjeiras. (1880 11). J

PRKCISA-S.E 
dc lima boa cozinhei-

ia. casn pequena. Ordenado 355_
ladeira' do Senado 7. (I7-I4 B)J

t">KlvClSA-SE 
de uma cozinheira, á

. nua Santa Christina n- io7._ler-
rco. ________.'__21_2

PRECISA-SE 
do uma cozinheira

nue lave c passe alguma roupa,
:¦ que diurna no aluguel, cm cíim de
.pcqliciiii familia; á rua dç S. trai;-
cisco Xavier n. 157. ('901 I» '*

TECIDOS
DE UNHO

Brancos e de cores,
com 120 c|m largura

cada metro a s

31500, 4$OOÒ e 4$500
sortimôiato enorme

variacliasimo lOr«=__ti<3.e escolha

TRANSPAKE1TTES
"E3ffCQRPAP0g

_]____3 " LISTRADOS
LAVRADOS
BORD^ADOS

GROSSOS

LONAS
prwos
LEVSS

em todo o gênero, todos os gostos, e apro-
priados a qualqueu applicaçao

VESTIDOS
Brancos e de cores a
Saias de Unho a

LAPA E SAHIA THERB
A LUGA-SK, por 70$. a casa.da nia

Apaula Mattos n;_ 19;. (.196.1 l')P

ALUÒA-SK 
o lima" senhora so, que

trabalhe fora, um. quartinho, sem
mobilia, aluguel .iS?opo; na rim Ia.
raiso n.- 29, casa n-J. Paula Mnttos.

¦:¦ (.8.2 1-. R

ALUaV-SE 
a casa de sobrado, com

cxcellentes commodos, á rua das
..aranjeiras u, 451. Chaves no 378

(2032 G) R

A 
LUGA-SK xi um ou dois cava-

lhciros dc tratamento, uma cs-
pleudida sala o quarto, bem Mobila*
dos, luz electrica c mais coininodi-
dades u poucos passos «dos banhos
de mar, Ijonds á rporta, na rna l*o:s
.le Dcsetnbro ti. .-•, quasi esquina do
1'lamc.igo. (S 2211) G

Al.UGA-SK, 
para icgoclo a boa loja

11. 2oi, da rua dc Santo Christo
dos Milagres, ü com armações c copa.
para um bom botequim ou teudinha)
trata-se i rua de S, Pedro 11. 246.

(2..17 D R

predio novo, <ta rua
44, Conde de' Eoinfini.ALUGA. 

SK
Eiratiiiy ... ,,. 

com -• salas, tres ouartos. luz clcclrica
e quintal; está aborto; trata-se n.;i.riu
do Rosário 131. loja (1986 I\) «

ALUGA-SE, 
na Villa do Lordes,»

rua Dcsenibargadur Izidro 23, uma
boa casa (-'io.i IslM

AI,UGAM-St'¦

dois líõns riuarlos,
mobilados c com pensão, a casa-l

sauhorcs de tral.inici.to, cmn iodai
ctúninòdldadés; Ha-ddoel: Lobo .....

(.1611 K) j

A'ííU-ÍACal
ILUGA-Slv o sobrado da Tua do

.utetc, 11. 1311; trala-sc na me.-
una vua n. 144- (S -T^í) v

Al.UGA-SK. 
para .u-goçio.

da run Visconde de Itau.ia
predio

'.'4'7i
com imhvcnso torreno nos fiindos oiule
DÓde ser montada uma _randc fabrica
01. ü... elegante cinema, nois o pon-
to é de uniiiciia ordem; _ mesmo na
ptoça Onze de Junho. (2.3h D»

A 
LUGA-SK uma casinha na rua
S. Kraiicisco Xavier 117; «riita-sç

na nn Haddock I.obn .17" ______

S. Christovão, Andarahy
e Villa Isabel

A 
LUGA-SK o predio com duos .a-
Ias, tres quartos, mais depcudençuis

A1LUGAM..SK 
as casas da rua Hçal

Grandeza ns. 33, 37 e 4.. casa VI,
com cinco quartos, duas salas, cozi-
nh.i, copa, banheiro quente c fno,
deipensa, luz electrica, quintal c jar-
dim: para ver c tratar na mesma rua,
esquina de S. Clemente ... 353. ar-
mazciu. (2005 C.) R

ALUGAM-SK 
dois esplendidos quar-

tos cem ou seín mobília, a moços
do coiuuu.rciü, cm. casa dc família. 1 na
rua da Lapa 11. 0.-' (193' li) °

A 
LUGA-SK. para negocio limpo, a'
loja i.iteiramcine nova,, da avenida

Mem do.San -3.9. csouina da rua
Prci caneca, ponto de grando futuro

(2134 1) R

A LL..A-S'.. t>roxm>o aos.banhos.de
-tlLtnar, esplendida sala de frente, In-
dependente e mobilada; na rua Sil-
veira Martins, .49. (2176 G) J

A 
LUGA-SK o exccllente .blindo,
... 41, da rua do Cattctc. Chaves

na loja. (S 222;) C

Al.UGA-SK 
por ..2$ n casa da rua

Dezenove de Fevereiro "35. tra-
ta-se na rna de S. Pedro n. OS. As
cliaves í-stAo na venda da esquina .da
rua Voluntários da Palria. (iS(ioG)J

A IiUGAM-SE quartos o pen-
Agão confortáveis desde 4$
por dia, e uma sala com peu-
são para casal ou 2 cnvulhei-
ros. 200*. mensaes, luz ele-
ctrica, teiephone, etc. Tensão
Familiar, Traça José «le Alen-
car 14, Cattete. (J 407) G

e grande terreno, á rua do Livramen-
lo •>.. í-i-i; a chave na mesma.

(-•721 1) P

A 
LUGA-SK um bom sobra-lo, com-
tres quarlos, duas salas c um

«randò terraço; na rua llencd.cto ll.p-
...olytõ ¦!.. 192; os chaves estão na
venda. ______ _

AI.UGA-SJvMiguel de Prius 11. -• fi;, trata-se ua
rna de S. JVanritco Xavier 395i °J*
ua Avenida lüo llraiicò 4.*. Casa Opel.

(J.l.l.l 
'.._J

Al.UCA-Slv tun quarto a senhora
Aso. cm casa de um casal de tra-
lamento"; rua S. Christovão 322, casa 7-

(2323 _.) J

Al.UGA-SK 
unia boa caca

1'rancis.ii liugenio ...

A 
LUGA-SK o sobrado
novo, á rua Sena

. do predio
idor l'.iuc1no 7$>

com duas salas grandes, tres quarlos
cora jaiicllas, cozinha, latrina, terraço
c luz electrica, lado da sombra; tra-
ta-se 110 uic-túo. Aluguel, 202$ooo.

(2237 1) lt

bom sobrado da rua
.do Ypira.iga n, 102, para peque-

ua familia. (j.22 l.) J
Al.UGA-SKdo Ypiran

ALUGAM-SK 
bons aposentos, com

ou sem mobília c pensão cm casa
die famili;.'. rua Corrêa Dutra 14.. ,

(1611 G) J

ALUGA.SE 
Pira família de trata-

incuto, o grande.c confortável i°
andar do predio inteiramente novo tia

nida Meu. de Si n. 349. tendo
luas grandes salas e

(213Í !•) R
ave
7 bons quartos., du
mais de-cndçncias.

C/Q

_qj>

|-a_-___l ¦

ALUGA-SE 
na.Gloria 82, .» andar,

a sao¦ da frente, bem mobilada,
para casal ou pessoa de tratamento,
com ou sem pensão, .-a entrada em-
dccpndente.' - -¦• (230. !')¦ J

ALUGAM-K, 
barato, bons commo-

dos, com ogiva para. lavar e luz
electrica; ira.rua 00 Riachuclo, 2

-.-.-'¦ (-22JI _) IV.

A 
LUGA-SK um co.nn.odo
sem filhos cm casa dc

a icasal
familia,

dando 
"fiador;' 

trata-se com o propric-
tário; ua travessa de S. Diogo, il>.

.. ., (2023 1') .1

A LUGA-SE uma casa com 4
Üí-qúartos, tfirraço, vista bo.-i
nltii; rua Costa Bustos 105;
as chaves 110 n. 47. (M19.6T.K

fortavel

co

r>»*5Í.-.

ALUGA-SE 
i»f : .00$, con.

casa para familia, á rua 1'etropnlis
n. 2, com tres ..quartos, duas salas,
etc. Trata-se na rua Conde de Itaç-
Pi-ndy n. 44- ?___ ___!_____

* LUCA-SE niíignifica sala dc fren-
_tVtc, mobilada, com ou sem pensão,
a casal ou a senhor dc tratamento,
com banhos quçjitcáí « frios, telepho-
ne, etc, á rua da Lapa 6o, (!__£)a

iSlíBKBl 1 lluHll

25SOOO!
IIIOOO

A LUGAM.SK' bem «hobllados,
-t-LIas de frente e quartos arejados, |
com boa pciuão, a casal ou a rapazes
de tVataiiícnl(i,',.W*:Çt)''modico, cm ca-
tá dc familia 8. todo respeito: na
rua do Hiachuclo. .38. (i?77 _) I

ALUGA-SE 
o predio da rua do

rTriumplio 11 . •._>!. (Santa IMicreza)
próprio para fanlfli. d. tratamento.
As cliaves estão'na mesma rua 10 c
trata-so na rua Primeiro de MnrÇO

.11. 87. ;.. -. O243.I') J

A' 
LÜGA-SE íin predio novo opa-
lacetado da rua do Rezende, .93,

uni bello quarto,
tos de hygicnc..

Neurastaia
So-frendo ha 2 annos de

dores de cabeça e no corpo
todo, principalmente nas
costas; vertigens, tristeza,
falta de energia, grande
magreza e pertinaz inso-
mnia e tendo recorrido a
vários remédios sem o
menor resultado, achava-
me um desgraçado. Ulti-
mamente o mal augmen-
tou, pois a este cortejo de
symptomas appareceram-
me perturbações da vista
e palpitações, em.im to-
dos os signaes de uma
neuras.henia.

Em pouco tempo dc uso
do preparado 0P0L, tu-
do desappareceu e sinto-
me hoje outro homem.

Antônio Vasconcèllos.
Rosa. - ¦•-¦•'¦ |' Friburgo, 12-Maio, 1916.

ALUGA-SE 
o sobrado do predio u

rim General Caldwell li. 237, leu-
do todas ns ciccomu.odac.es necessa-
aias; trata-se uo mesmo. Aluguel.
122S000. (2236 I) K

na ru*
 4.; trata-si!

avenida ltió Branco -1?. Casa Opel,

(___ I.) )

Al.tiGA-SK 
um nredio novo, com

todo conforto, n familia de truta,
menti.; tem «' quartos. 2 salas, cozi-
nha, dõspcnsi), bai.hc.ro, liou mutilai,
cdinv.-jiVradu ao lado; rua da Alegria
n. idj; as chaves eslão nó ifi,7i trata-
su á 

'¦rua 
do Rosário 105. loja.

(2321 .,) T

A LUGAM-SK por . preços baratos,
boas casas coin dois quarlos, ¦duas

sa'as e bom quintal. Informa-se a rua
Cardoso Marinho ... 7. escriptorio.

:-. Pormos... ('095 D 1

ALUGA-SE 
a casa n. III da rua

Nogueira da Gama. Cancèlla; ditai
salas, dois quarto.; Icm electriculado;
,-is chaves estão .10 ri. Ii trata-ae tia
rua Senador Alencar 1C2, (j?54l,)n

ALUG.VM-SK 
uma sala c un. quar-

to de frente, por 50$! na "ta do
Propósito n. 66. (.963 D J

A~LUGA-Slí 
por 70$ooo, -com boin

íiador, tuna. casa na rua da
America, .27. Chaves .10 armazém da
mesma rua, esquina de Visconde dc
Sainicoliy. •-=•¦¦ (S 22o.í) 1

A 
I.UGA-SE fl familia dc alto., ira-
liiineuto, a cxcellentc casa a.rua

Bellii dc S. |oãó n 23 t. Chris o-
vão mmía ptosiino ao lampo; liaia-
se á rua Vasco dii Gama 11. .00.

(id;o 1.) S

ÍXt.ÍVSÊ .1 espiendido sobrado do
-.D.iiil.va.d Vinte c Oito de iSelcm-

Tenho o maior prazer
em lhe contar que tendo
um filho de 12 annos, que
estava muito magro e ra-

chitico, pois apparentava
no máximo uns 8 annos
de edade, resolvi experi-
mentar nellc o preparado
OPOL. O suecesso não

se fez esperar. O menino
começou a se desenvolver,
está gordo, forte e até

corado, coisa que nunca

tinha sido.

Tem grande appetite e

está alegre e não sempre

triste e quieto como ou-

tr'ora.

José Mattos.

S. José cCAlém Para-

hyba — 9 Julho — JSl6-

Gatumby, Estacio
e Rio Comprido

ALUGA-SEa'ss_ilii. dado,
tim magnífico predío

na rua Senhor de
Mattas.iihos n 90; trata-so na aveni-
da Rio Branco 4_. Casa Opel

(23.M

x\.i),i„.» ,
bro 11. 3,13, o.v.11 quatro quarlos ç Uliaa
salas, quinlal; as chaves na loja c
traia se na rua da Carioca ... »;•

"Â_í.t'GA-SE 
uma boa casa. com 2

_._tqua'rtõs 2 salas, cozinha c quintal;
á rua Bciiifica iS; trata-se no s6.

(2.70 D s

M J

ALUGAM-SK 
lim quarto c sala. cm

casa de familia dc tolo rès.cito,
a rapazes sérios; -rua Peroi.a dç Al-
incida 69: praça da Bandeira.

(.012 J) S

A LUGA-SE. a familia. a boa casa 30
ifida rua Contia.Aliniraiilc Baptista
das Neve... antiga rua da Luz. proxi-
1110 ii avenida Rio Comprilo __j_U_

com todos rcqncsi-
(li 2744) l'

Ail.UCA-SI', 
iffll quarto n uma S2-

nhora só, ou J, um rapaz, . cm
rns.i dc familia. -Hjaileira do Livra
incuto, 39, sobrado. (R 2747) iV

da rua Maran-
guapo, 30, para negocio lim.ío.

Tem boa moradia Paia familia; tra-
ta-se no mesmo. (K 27?°) •'

ALUGA-SE a loja
-Aguapé, 3-, para

Cattele, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

Um todas boas .pliarniacias c drogarias,
depositários: Bragança, Cid, Hospício 9 —¦ Gra-

nnilo, r. 1° «le Março 14, c Thçodoro Abreu
rna Voluntários da Pátria 245.

ALUGAM-SK 
dois quartos o uma

sala de frente, em casa de peque,
na familia; rua dos Coqueiros 36 (Ca-
titniby) J;____1L.

ALUGA-SE 
o predio da rua dc Sãs

Claqdto 11. 23, com boa? accom.no-
ilações nara familia, tendo .1 quartos.
2 salas, quintal com arvores, frutíferas;
as chaves na rua Maria José n. 45- l'.s7
tacio de Sá. (^S" 3) o

A 
I.UGA-SE um coininodo cm casa
dc um casal sem filhos, a uma

senhora só mie trabalhe fora; na rua
'Cindo .Io Leopoldina n. los- t*"i
Clirisluvãn. ____2Z_____

OSSOllfit".
lollo 11.

Pio American..,

A LUGA.SE a nova casa .
ÍCJLdada da rua Gcncr.il Argollo ti.
229, em frente no Pio Americano,
com trea quartos duas salas, cozinha,
quintal, etc. c luz alcclriçn: alugue.
i2o$; os cliaves nn pòrlilo iv-ulo ao ...
.-_5; tratar, praça d.i Rcimbbça n. e.'';
Casa Caboclo. (2263 L) «

ll|lia!iliBI!l!lllllillil8IH»lii'IW|j
DEITAR... I

TO.IL'1/. UM CAljy D' §

a Giwraneaia i¦ _______=____--========= u
¦i|||il!lllliil»llillil'il«!:l»ii»il'«ií«!:íl

Müllill
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ALUGA-SE 
a casa n. 20 da rua

doi Coqueiros, com arejodal ac-
cOmmodações, luz electrica, gaz, bon-,
des ú porta, etc; as chaves çstao no
.1. 7 d.i rua Itapirti', onde se informa.

(2239 J) R

ALUGA-SE 
uma boa casa,

[tat
rua

apiru' u. 32S, com lies quartos,
.ditai salas, coz.inba, etc., .pelo Riu-
Biiel dc i.22$ooo. (2229 J) R

Ar,uo_tj..K a an .fo tua 5 riju-
cisco >v1i_er n 380, c.m granil.9

accomniúíaçõcs, jardiju c grande quin-
tal; trata-se a rua da Assembléa ti.
16, loja. coin-,Jorge dc Souza; telc-
phono 2302, Central. (262 L) 1<

ALUCA-SE 
uma magi.ifica casa, .1.1

rua Dr. Ecrrcira Pontes ... 37..epm
2 salas 2 quartos, copa. . cozinha,
quintal,' torração c luz electrica; pre
co 71$; trala-sc na mesma. Andarahy.

(2217 L) K

112$. a boa casa
A 

LUGA-SK. nor ..-.., .. --...
11.' .41 da rua Uomíun. h. Chr.S-

tovão; chaves no arinnzcin. esquina ;
trator, rua General Roca 8!^:Pate.cUj

A 
LUGA-SK uma moça .portugueza.

par cosinlietra c par o trivial.
Kntrar ás 8
rnnga n, 36,

Ia'. v •
sair ãs 7, a rua ipi-

Laranjeiras.
tS 2786) G

casa 24,

LUCA-SE uma boa casa, na ruami

na CASA LEITÍvO, largo de Saata Rita
T>RECÍSÃ-SE 

de uma cozinheiro de
forno c fogão, para casa de fi-

iiiitin de t.|atanieii«o; «niti das La-
ranjeiras n. 3S-- (20.14 R) R

CREADOS E CREADAS
4 LUGA-SK uma senhora de

iVcdade;
melo"para 

um casal só 011 uma
senhora só, nara todo serviço do-
nicslicif; niien. precisar, dlrlia-se a
i-.ia Martins Costa n Ci 1 Meda.do;
pódc dormir no aluguel (274: çy.
•nl-l-CÍSA-SE de uma moça «lc .3

1. a ir annos, para serviços domes.
li.-os rm ca«a de um casal, a rna
Visconde dc Itauna n. 41. sobrado.

(22:2 (.) S

ALUGA-SE 
por 200S, o predio da

rua llcncdicto llippolyto n. a.2,
com du',is salas, tres quartos, salçl.i

para cngómmar, dospensa
Ioda ladrilh.ula cora fogão

cosi n li a
ba-

nheira, área, quintal com tanque para
1, com boa msla.laçao cie-lavar roupa

ctrica. pintada forrada de novo,
(.S 5J3 ____

'OltECISA-SK de uma menina para
.1. écrvlços leves; na nia do P ¦
zende in,y <.-;..0 O R

rpREGISA-Sl-; dc 11:11:1

A LUG.VM-SE duas salas «le frente
f c um bom quarto, com pçnsão, a

casaes o» senhores dc tratamento,
na-rua Senador Dantas ... 23, casa
ile familia.  _£H- -'

A1U0\-SE 11:11 superior sobrado
Apara iieniienà familia, luz electri

chal
loja,

A LUGA-SE uma boa sah. dc_ frente
.rua Uruguayana 12.1. sobrado.

(2.150 K) S

ALUGA-SE 
o predio da rua da Al-

fandega 11. .80, reconstruído de
novo. chaves c Iralar na nm Buenos
Aires )..., sobrado. I--11.. _1__

T,UGA-SE um quarto a dois ra-
_f_p.17.es do comm.rcio eti esludan-

(-•-¦-• 4
mu!.

lv. lt
Htpa... - . , .

tos; na rua dc S. José .1

_ LUGA-SE, na rua Senador Dantas
/Vol. casa dc familia. unia sala de
frente c um bom quarto. (2.100 ... o

caz Preço módico. Tina Marc-
Floriano ... .07. /'}.'r'"a-??, lí! , . .

(S 2768) lv ' andar
A 

LUGA-SK um quarto d.
na Avenida Rio Branco.

frente

CS 2733) lí

empregado
para todo serviço de um casal:

rua Uruguay ti. 130. (27G9 C-b

IJR'I_CISA-SE, para casa de casal,
l uma empregada para cozinhar c

mais serviços leves, 
'menos* lavar e

.nge-m.iKir c jue durma no aluguel;
C(rV 11. 6. — Copacabana.

(_740 1C) Rrua Santa

IJl.EC.SA-SE de uma creada p.-,r

,.:e.:a familia; "a rl,a Senador Al
linear ». 47 — s- Ol.nstovao. .

(20í)0 íí) J

T)RECISA-SE de uma crcadci para
I serviços de uma pequena 'lamina,

na rua da Carioca 34, >°. ond!lr,^ 1(2081 I>) J

IDRKCISA-ãl. ne um creado que
l seja bom jnrdinc.ro; rua do Mat-

«o_ 11. _L -(2256 
Dl W

1>RF,C1PA-SK 
de tuna crcaila para

lavar c cozinhar, para pequena
familia; rui Cotia n. 22 — S. Pr.ni-
risco Xovicr. (2232 lt. R

Boa oppbriünidado para as pessoas intolligenlo» c
aclivas. So V. S. quer vencer clif-iculdádes da vida, çanliar
muito dinheiro cm negócios, ter coragem o uud.aqia, Doa
voz, olhar magnético c at.rt.cr.to, vencer c dominar
vossos inimigos, ganhar uo jogo, recuperar a saude c sor

feliz em amores e cm relações dc
toda a espécie, escreva-me mimo-,
dialameme, pedindo o meu^livro

_„_ intitulado TALISMAN DE PE-
DRAS DE CEVAR, onde conhecorcis as virtudes das
maravilhosas Pedras de Cevnr. recebidas da Iadia.
Escreva pnra : Sr. Aristóteles Itália - Rna Se«Iiot
dos IMssos u. 98, sobrado - Caixa do Con elo
G04, Rio.

GRAUS

ALUGAM-SE
NA

SECÇjÃO I)E 1»R0PKIEI)APES

"SUL AMERICA"
Rim «lo Ouvidor 80

Os seguinte; prédios:
A? chaves nos mesmos, _on con,for-

me indicação nos respectivos caria-

Para tratar das'3 ás C da tarde.
S. CHRISTOVÃO — Rua Gene-

ral José Ohristinò, 44, com ungiu...-
eis accommocl.TO.cs para família dc
tratamento, porão habitavel, luz e:c.
ctric.n, grande quintal, etc. Aluguel
370S000. _, _

SANTA THEREZA — Rua Sanla
Ciiristina 104, cran boas nçcoinhiodii-
ções paií. gr.andc familia dc trata-
incuto; porão, quintal, etc.

MATTOSO — Rua Campo Alegre
n. 80 com magníficas acconunoda.
ções para familia de tratamento, po-
rão habitavel, luz electrica, grande
''tiVl-A 

BOA VISTA - Tra-
vessa da l!oa Vista 20. com 4 quar-
to?, n «alas, tviz elcctnai. etc. .

LAPA  Avenida Comes 1-rcire,
113 com 2 andares c boas accom-
mo-açõc- para familia dc tratamen-
to, luz elcctrici, etc.

A LUGA-SE cm casa (li' fa-
Xi-milla um' l»>m i.iiiuto,
fronte paia jardim, som p.n-
são, a rapazes; rua Andrade
Pertenço »3. (J S196) G

Al.UGA-SK, 
cm casa dc muito so.

cegq o limpa, unia sala nara des-
c.moar; leleplíor.e em cosa; Cattete, beco
do Rio .1. 58. ("Mi _) »

ALUGA.SE 
uma esplendida sala dc

freiite, mobilada 011 não a i|ti. sj-
nhor do commercio; casa dr. casal <le
tratamento: rua Silveira Martins 7i>,
cm fren'.'. ao iardim do palácio

(2140 ... J

A LÚGAM-SR |por S30$000
-íi-dois bons sobrados, 1" o 3"
andares, servindo pura uma
ou «l.ins fnmilias. iiidepónden-
tes, contrato • do 16 nie/.cs;
11a rua do Cattete 86, sob. G

quartos, no sobrado, um quarto no
andar 4crreo, sala dc visitas, sala de
jantar, banheiro despensa boa cozinha
quintal e jardim na frcnlt.

(1068 G) M

A 
LUGA-SK por M--S a esplendida
casa da travessa Pcrnandina 40,

(Laranjeiras, com quatro areiadis-
simos quartos, esplendido quintal,
luz cleclrica c fogão a gaz c mais
uccónunodaçõcs; as chave, estao no
11. 41 c trata-se ás ... horas, na rua
Alice ... 39 c desta hora cm deante
11,1 rua Luiz de Camões 11. .|4. lv.
de Mudança. "*\s Andorinhas'.

(2017 G) R

A_.TJOA.Slimobllmta i
15 uma Fala dc frente,

c com pensão, n casal setii
filhos 011 n pessoa só, cm casa de
tuna senhora só; na rpa.de S. Cie-
mente 80. Holafogo. (20S9 G)J

A 
LUG.VM-SE casinhas a 50$, 55$
c 63$, com dois quartos, uma. sa-

Ia, electricidade, 0:11 grande quintal
o muita agua, [.an. lavar.; n:i rua
Ferreira Vianuvi ... 36. Cattete.

- (-'.OJ '¦) J

FRUTAS.
Coinpra-sc maracujá, fi_,o, çnju,

pecego, marmcllo, manga, goiaba,
etc. Rua D, -Manoel, 33—Conipa-
i.liia dc Conservas.

A LUGAM-SE as lindas casas
_____ da rna T). Marciana 87
(230$), e 93.(380$).

(R 1048)

A LUGAM-SE esplendidos e b.iratls-
j.-^í;íiiio5 ((tiártos mouilados, a nin*<ío
Cattctc 11. .. .-i. ¦ (^'33 G)

ALUGA-SE 
ou lraspa=s.t-sc

trato da casa, ú rua Sete de' be-
lembro ... jS. Trata-se na rua lVnc-
nos Aires 11, 04. (2024 lv) )

con-l ,\1,UClA-SE por 36$ e 50$, quar-¦ .iVlo:

1_.RECTSA.se de uma cread. ^ra
.L todo serviço, menos cozinhar, em
t"i5a de pequena família; n.t rua
Ham->iíín ... S3. ___ 3- (J"°7 C) ^

ALUGA-SEso sol. 1.1
tas 24;
trata.

esplendido c eppaço*
do da rua Senador l)an-

cliaves no armazém, on.ic bo
(1034 K) :S

EMPREGOS DIVERSOS
OFFERECE-SE 

um porteiro de ho-
lei, hbilitado: rua Marechal -'.o-

riauo n. 172 (quarto .1. >)-
(2760 S- 5

-V—
i-\r'Kl-:ilKCIv_SF, um pequeno de ...
1 f atínos, porr-eue.-. que sane l--r

« escrever: prefere ser no ci.mm.r-
,-io Di fiança de sua condueta;
í.a.-go do Rosário. .0, botçqBim.

Il-ECISA-SE de iim,i empregada
rua Tc;xeira Júnior n. 71 —

S. Christovão. (»'
VT
Precisa.se 

de .
cngommadtir»; Jadeir* da Clor

». 37-

!xw lavodeira

dio? D) J

ALUÕA.SE 
um quarlo na Aveni

da Mem de '
casa
nem
co.

obrado, ... 40,
de familia. Não ha creanças,
outros inquilinos. 1'reço modi-

(S 2203) 1.

A LUGA-SE a pessoa
Xl-bea sala de frente
Avenida Gomes Freire,
do.

geria, uma
. um quarto.

129, sobra-
(S 22.3) K

s para solteiros, mobilados,
roupa de cama, serviço c luz ele-
tií:a. Avenida Rio T.ranco, ... 2".
andar. (g 2-02) lv

ALUGAM-SE uma linda sala e
Aquário, cm casa de fomiliá, a ca-
sal ou cavalheiro; na t;avessa Mura-
tori 22. (22.4 lv) K

Ac;osla 11. chaves .10 2.7-
(2240 E) J

ALUGA-SE 
cm casa de família, um

cómmodo mobilado de irente,
com pensão; na rua Silva Manoel," 5?•

(311. D J

A'LUGA-SE 
o predio da rua Tlieo

philo Ottoni n
rua Gonçalves Dias, ip

ioo; trata-5
(2011 K) J

ALUGA-SE 
o inlguificò predio para

ncgbció e íiiiiíiiilia, :< rua t.uiina-
bara n.

40.
a^cl.Hvc está no nçoitgtiç

(2724 G) 'b

¦iiHii:!H!i!isi!inaiiir«iinBBiP™
m a-s P.EFB1ÇÕF.S... 1

UM caias n I
1 GnaraMiwia §
¦lli:iS!!lilB.n>!i;iHil!llliKI!9Billlil>-lÍl!llil

ALUGAM-SE casinhas nn
XXAvenida da Gloria, rua do
Cattete 133. As cliaves na ca-
sa 15. Trata-se com Paulo
Passos & Comp., rua Santa
T..1..Í0 11. 203. G

ALUCA-SE 
¦;'. rua General Sevcri.i-

no .1. 100, bo.13 casas, com . dois
quartos, duas salas, grande quintal,
oo?; informa-se na mesma rua, 108.

(1471 0) )

ALUGA-SE 
uma espaçosa sala. de

(rente, lendo todas as commodida-
dc=. telcplione, c:n casa de família;
na rua 11, Luiza .1. 3<'>. Gloria.

(1963 L.J »

ALUGA-SE 
por 55S trai quarto com

luz clcclrica. com ou sem :v,obi-
lia c pensão, em casa de família; na
lua Voluntário, da Pátria, A-9- „, _

¦ -'i.".. tejS.t G) S

ALUGA-SE 
üm

a pessoas d«.
brado do predio
dò Gtiaraliba 11.

-esplêndido quarto,
conm.crcio, n^ so-

novo da rua liarão
(1976 G) S

* LUGA-SK a exccllente casa da
XVrua lverejinha ... 52 com 4 quar.
tos, luz clcclrica. focão a gaz, etc;
as chaves no armazém da esquina;
trata-se á rua da Alfândega 30, s"
andar; telcplione. norte 2SS1.

(100.1 IU ->í

ALUGA-
-iTunemo,

LUGA-SE para familia de trata,
uma ca'a assobradada á rua

Kery Ferreira n. 86, pintada c for-
rada dc novo, com cinco quartos, duas
paias, cozinha, banheiro, quintal, pq-
rão habitavel com installação electri-
ca; a= chaves estão na mesma rua na
padaria defronte. Trata-se na rua dc
S. Pedro n. 35. com o sr. Mano
Basto'. Tcleph; Norte 3-3iS.

(618G) J

ALUGA-SE 
á rua T>. Maria Ange-

lira, boas casas a SoS, 1.0$, um
armazém por 100?. com moradia para
.familia: trala-sc no 11. 9, casa Ali.
(Gávea) 

A LUGA-SE o predio novo da
-íVriia do Rozo 11. 14, Laran-
loiras. O íiiosiiio está aberto.

<_________'_:

ALUGA-SE 
a casa n. 71 da rua

1). Marciana, flotàfogo, As cha-
ves cstõ.i na padaria Cruzeiro, 131;
rua d.i Passagem. __________

« LUGA-Slí unia casa. nara peque-
__na familia. com sala ouarto. .sala
dc iant ir, cozinha, com agua nasceu-
to, «lcntr. de tuna chácara a travessa
do Navarro ... 209: informações na
mesma travessa n. 81, venda, por fa-
vor. •_._. ('42. J) S

ALUGA-SE 
um exccllente aposento

iodcpeiidente, para casal ou cava-
lliciro de tratamento, com teiephone,
banheiro, luz electrica e bondes a por.
ta; na rua dc Santa Alexandrina .122,
próximo ao largo do Rio Comprido.

(1690 J) J

AILUGjVSE 
o sobrado da rua Da-

.rão de Itapagipe n. 107, ..a parte
iilta. Ronde do Ilispo c «apagipe.
•á porta e a um inuuito de Iladdocl.
Lobo, com cinco quarlos, duas salas,
corredor, privada dentro c fora, ba-
nheiro esmaltado, luz electrica, porão
o grande quintal, descortina-se <lo so-
brado bcllissi.na vista. Chaves no 239
da mesma rua c trata-se na rua da
Alfândega íi, com o sr. Rocha. Alu-
Kuct. 2,io?ooo. (2270 J) K

A LUC-A-.SE o predio da rua Cam-
X_.pos da Paz 116; as chaves encon-
tram-s-e na mesma rua n. '.'..l c tra-
ta-se ua rua do llospicio m. 70, Qua-
tro Nações. ('99' J) K

A LUCA-SE por
Ap " ' ,120$ n loja do

prédio 
"da 

rua dc S. . Christqvíía
ti. 5.5, com moradia própria nara «•
milia. -\s cliaves cst.ío no sobrado <
trata-se na Grande Jlanuf.icti.ra Pen-
na Fiel, á rua d.i Quitanda -..fi a n->.

ALUGA-SE 
por 135.000 mensaes

grando armazém novo, próprio pa-
ra fabrica, qualquer negocio 011 de-
iposiln. com chácara, clcclr.ci.lade; na
rua S. Luiz Gonzaga ... i.!--.

(1909 L) Bi

ALUG/.-SE 
unia boa casa. com to-

do o asseio. com tres bons quartos,
boas salas 

"do 
visitas c jantar. W.-1...

banheiro dentro <le casa. norão para
arrumaçã ., gaz. electricidade; ua Vil-
Ia Laura" ... it. da rua Jorge Rudgc
n 40; só se.aluga a peoticna fami-
lia de tratamento; aluguel 100?; trata-
se ú rua do llospicio II. 7ã- ('«'

ALUGA-SE 
o confortável predio da

rua dc S. Francisco Xavier 4,-19.
i\clia-e; aberto das 2 ás 4 da tarde-.

(1977 W ?

ALUGA.SE 
uma casa. com duas. sa-

Ias. dois q->
Camarão ... 145.

ALUGA-SR uma boa sala
_£_.to. Kua José Ilcrnardino
tTrataJso na .mesma. (S

quar-
. 20.

2767) J

,i LIAp,LÜG...M-SE as boas Cisas da rua
Üiüclpliim ... 107 e 111 c casas 1

V da rua Delphim 1.5, aveTI
Dcloliini

cnitla
(1612 G) R

Leme Copacabana e Leblon
ALUGA-SE 

.
mes -Carneiro u.

predio da rua Co-
._  ... ... 54*.Ipanema; as
chaves na padaria .próxima c tratar
no Manco Nacional llrnsileiro, As 3
horas da tarde. (.944 «) !

A 
LUGA-SK uma casa, com 4 quar-
tos, 2 salas, desnensa. cona. bom

quintal e jardim; a rua N S. Copa-
cabana n. si 2 ;trata.se a mesma rua
11. ç8-. (2.53 H) .1

4 LUGA-Slí a casa com 2 salas, 3
...—.quarlo--. electricidade, da rua
Machado Coelho ¦..- 44- (S 222.1) J

HADDOCH LOBO E TIJUCA
A LUGA-SE nm espaçoso o

-^confortável predio; na rna
Santo Hcnriquo 118; neba-se
aberto todas ns nianliãs.

(S 1970) K

ALUGA-SE 
uma casa completamen-

te reformada, com luz electrica,
duas salas, dois quartos grandes, co-
zinha, quintal, mais dependências,
propria para "pequena familia decente
c asseada, á travessa Affonso n. 25»
casa II, Tijuca. Preço 7'?: chaves
na casa I c trata-se na rua Garihaldi
ir, 103. Muda da Tijuca. (1840..).!

__________a*^*É 
"•

11

¦tos, na rua Fçilippç
(334.1 D S

A LUGAM-SE as casas 1111-
-fJ-.me.ns n c V, da Villa Mu-
rialié, sita íi nia General Sil-
va Tellcs 60, Barão do Mc«-

quita, com 2 salas, « bons

quartos, 2 AV. C, còzinliá, ba-
nlioira esmaltada c quintal.
As chaves 110 local. Preço
1048 cada uma. (.119-16) L

com dois riüar-
AI 

t'Í.T V|, ,_ -. ,, .», • ¦
tos. 

'nuas 
salas, cozinha, quintal.

LUGAM-SE casas.
.....tos. nuas salas, cc .
etc, por 71$; na avenida da ruajJosé
Clemente n. 81 (praia do S., Clinslo-

se na rua Senhor do»
(1710 L) .'

Clemente
vão); trata-
Pauso* 216.

AThc^ro" da" Silva n.^..i JóriU»
na frcnlo, entrada ao lado. illii_miii:.:
da, etc.

ALUCÍA-SBc.

A 
LUGA-SK .por .70$ a casa n. 52
da rua Vinte de Novembro, canto

•da pDaqi a_ardinadn Mc Ipanema.
Trata-se na rua Sachet n. 3. 20 an-
dar. ('754 H) J

ALUGA-SF, 
ou vcndc-se a familia

de tratamento o .predio da dois
pavimento?, cm centro dc grande ter-
reno, ajardinado e arbonsado, com
entrada c garage para automóvel: tra-
tia-se 110 -incsmor ô rua Hicurussi
n. 71, Muda da Tijuca, das 1.1 ós
.7 hora = O57!- K) J

A J.U('AM-SK, com riCns.ío. a fami-
-TVIias e cavalheiros, limpos c areja-

, dos quarlos; orc.o módico: rua H_d-
I doei; I...'.o 96. (2010 K) R

(.'739 L) H

, .predio da rua Vis-
conde dc Abatté n. 41 (Vnh

Isabel); S quartos( sendo um par.i
creado). 2 íalas.a varandas, cosinha.
(dispenso, banheiro com. chuveiro,
agua qneiilc e fria; - Piadas, Ui.-
oue. jardim c grande quintal. Tratar
ra mesma rua n. 58. de_,7 "»_.0
das 15 ás .7. (8 a««) L

ALUGA.SE a casa da rua Cosia
Guimarães 11. 39. Retiro d.i Amo-

rica S. Christovão, bondes de ba»
Januário; as chaves estão em frente,
íin .rmnzcm do sr. Branduo: alienei
i.oSooo __1_..__

«LUGA-SE uma' casa. para. nego-
.."leio, com moradia; Mana l.iura ri.

(l.l.lO 1.1 J

um

ALUGA-SE 
um bom gabinete dc

fronte com boa alçava, cm casa «e
lilia, lendo todo o conforto. Alu-

gucl Co$ mensvies; na rua Silva Mi:
noet 130, sobrado. (2.0. E) M

omniodo a casal
ou S-íl*

i-í-i-.-.io; na rua da Quitanda 6ii. 2»
andar* (-'295 D -'

¦ »

\'I,UGA-SE
xXou pessoas idôneas, cr.v

. LUGA-SK
Xiá rua 7. d.
ta-se na loja.

n sobra;!., do predio
Setembro n. 209; ira-

(2120 lv) J
a-

A LUGA-SK o 2o andar da rua <io
jTVUosirio 11. 74. próprio nr.r.i peque-
lia fannli-i trata-se na lo.a

(1460 h) )

ALUGA-SE 
n casinha

General l'bll'dôro n.
ea rua 1

as cha-i
.._ estão na mesma avenida 11. 6. e
lr.it.i-sc r.a rua da Alfandtea 11. ..0: |
loja. (io(>2 G) S ;

ALUGAiSK 
uma cãsã, na rua Gene. j

ral rolydoro 11 228.A, çom 2 sa-
Ias c 3 quartos" com aquecedor de agua
quente c banheiro, com fo.ão a gaz c
lenha; .-.3 chaves o5lão na casinha .1.
6. na mesma rua 11 2^0. c trata-se na
rua da Alfândega n. 161. lojai.por
isoS méiisac?. <!n("_____

gWfm^^\ u  ^^^^^^^^VVa«_r*__f^Ma_i__ira__.-__n_K«aaT_RaMK7 f______-^^^^^^3^__a__r**» *&-_____-_r_a__a_aaT_____rranTtv«- ***'**+mmmm*mm\\\*mm\\mmwF ^***1m
A .T.UGA-S1I

-- __dc uma cvíi, ã -rua
te zi>o, criN'i

r.u.-.n-i o;-, metade |
le S. Clc:-cn- :

(2...'.7 C '")R

A (LU
__.Uita

iT.UGA-SE
Carioca,

uma pequena silíi.
. Pliotogr.iphia.

(S 2773) s

irente para
20 andar,

20, próximo
(S 22.7) E

AILUGAM-E salas 
de

escriptorios, no 1° 1
<ia rua 1» de Mnrço,
a dc Ouvidor.

A LUGA-iSE cm casd de. f'Vn_,!jf,!
Aum commoío a uma senhora. Kua
Caldivcll, 276. __.___.

frertlc;
íindar.•E) S

A LUGAM-SE bons comniodos pa-
_cLra moços solteiros, de _..*.S c 4??j
na rua S. Pedro 11 145 Io (zi'47E)j

4 LUGA-SE. na rua do Rosário
_T__i7â. ." andar, uma boa saia, com
ian.lla para rua Uruguyana.

A tlK
A.Vud

ALUCA-SE ooti.na sala de
na rua do Ouvidor 5-'. 2

(25?;

tiradas n. 91: as chaves ciicon-
tr.-.n.-se .10 armazém; trata-se na rua
do Hospício ... 70, Quatro Nações.

(100,1 1-.) U

_ LUGAM-SE, a cavalheiros do
Acommorcio boas salas c quartos,
tem creado para í,-.-cr limneza: na.rua'Ciann 

n 1, em frente á nraça Quinze
Ue iNoverobro, ('45o _.) b

| A LUGA-SE bom quarto para moço
___.solfeiro; r.a ladeira da Gloria,,37. I

A LUGA-SE unia porta para (--.os (.) J 1
Anim pequeno varejo, em j ... . .

ponto muito transitado: tra- j Afi..,'-!^'-.
tít-SO com o SV. Ullãrte Fçllx,' j„r,. -,'^u.„a faríiíii de tratamento.
lill-íio da Carioca 1Q. E | Claves ua_ ..W^^di.cqmnae 

iras

E MOLÉSTIAS DO PEITO asem sempre o

© 
"XAROPE DE GRINDELIA"

^S- de OLIV£!IRA _rTT-JtTIO_=_.
Poderoso CALMANTE, TÔNICO E EXPECTORANTE

Pedir e exigir sempre: "CrB.I2-DEI.IA OLIVEIRA JÚNIOR" ^
i/1 A' venda ora qualquer pharmacia e drogaria Araújo Freitas & c. ¦ Rio de Janeiro &\*

3'r, (hrjo 1
m 

Lcte) 
' 

A LUGA-S1

I--3C rur.
1 ho:

Ros;
.1 LUGAM-SE "Ws e quartos, n.ohi-

Ü-lados com pensão; a moças nc tra- 1 t';- _____
tamento. r.o palacct. da arctmla Go- | 

•-

mes Prei.e 92^ ______!_______ j
i l.UGA-SIv uma cas.i com luz cie- |

Actrica, para família; r.a rua. do :
Lavradio n. 122. (1398.-lv) R j

A LUCA-SE n casa da rua do Pr.
í_vn,1(lo n. ?r; as chaves estão de- por i.:s, c
fronte, e tratas- na r.;i MíbucI dç \ ç pomar: »
i:-i_3 38. (1,-02 K) M'da casa em

11 itoí34,L«z.
2143 C.) J

magniticõ predio no-
__.vo da rua Barata Ribeiro .1. 23;.
Copacabana, com duas boas salas, cm-
co grandes quvírtos, jardim, quintal,
banheiro com aquecedor e luz electri-

estão 110 armazém da
_;j c trata-se na rua• 1 111

chaves
sma rua .1;

A LUGA-SE v:m' bom
i\.v;., P.ento Listíca n
p_o5; i3..!.-.-s:. -ia1 r.1.1
!l. 305.

r._ |\lc RoM.rio ... ..!• loja. (.0S7II. R

.lo Cattctc |
(.líioG) M i

ALUGA-S
ixTàvares

A LUGA-Si
lido Asei.

LUGA-SE o preivo n. .22 da rua
Bastos, ccirn duas palas,

, dois quartos .cozinha « um, grande

:.'„A^. l£mè I dro: à rua Tavares «aslos, principio
da rua Bento Lise -

q.í co.: o vista
Uio. (2033GJH1

Cai!
(136:

«V LUGA-SI*, a rapazes ou senhores I
_tVdo commercio uniu magnífica sa-
Ia <ic (rente com uorta uara o jardim,
entrada indeoendente, luz clcclrica e
banheiro de chuva, rm essa dç uma |
senhora; rua Paulino Fernandes 2«. j

 (1236 G) R

A LUGA-SE a loja do predio di rua
-_\.\I.-,c!iada de Assis ... 53, próprio
para quitanda. lA chave 110 n. .7. on-
de se tr.-.M. (2oie t.) K

A J.UOA-SE b predio com dois quar-
_t!l_tus. duas salas, mais dependências
e Rramie quintal; na rua Dr. Aristides
ll.obo ri. ')•>; u chave e.ti no .1. 93-

(2722 K) S

A LUGA.SE
_í~Vçalv.s Crespo n. >C;

cas?.

AU''
X-Lda

LUGAM-SE .1 mo- ns boas ca*j
rua General Polydoro iC5 •

172, coir. boas accommodaçõcs e
G) R ' de quinta'., l'6:*

cran-
C) R

•:1a rua Gon-
chave está

na casa dos fundo?; Uaí.i-se na rua
<_'nnd. Bomfim 654, pharmacia.

(1740 K) J
"~_ 

LUGA-SE uma casa na lv. Nova
__da Tünca .'o: quintal, tamue.
independente banheiro, et-.: aluguel
jo_: jj chaves com d. Albina no 167.

(>97- K) St

m

ALUGA-SE 
por 90., o peque, o ar-

mazim da praia de S. Lhristovãa
... 177: í.s chaves no ... 10. c «.:•
ta-sc na rua Jt-.icno.-i Aires n. :*H,
." andar. U714 L) J

,',?í-.'l*

___.ll

%'( 
'.-!

¦ ¦ :?'¦

:¦"€.

5

ALUCA-SE 
por 815 uma -r.-.a. na,

avenida Anna, rua I-jarão dc Mes
qíiita i-;: ns chaves n;j W; trata-s9
na ma ííucnos Atres 144, i° and.

í_z___l-__I
A l.UGA-SIv o espaçoso armazem da

ii-iua liarão dc Nle.sqtl.ta .29, com.
plctamcnte novo .05 chaves no XV
da .vçtiida .Atina, e, iratá-ie na rua

¦>S\

ilegível uM**t&Mm*t si* •-•*'* fammits

"l 
ii 

''É'l.Bl»ili1lliÍTl_>i-l<Mlllil.M^ "tl"
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SENHOR
'Que eílW. atacado, por tntiá

.orto *f.i_arci|tosa c de estrema
KravMade. ofíereW*-se ipara tajU-
ãr «r_fijLiio.nicr.i_ 4 Ss-ÇÍ .«p
--.frftii ae enfermidades re*_ira-
torl-s, assim como tosses,. bron-
clit.es, tosse, convtilsa, astlima, tu-
bérculose, pneumonia, etc,, tun rc-
medio que o curou con-píetaittcn-
té. lista indicaç-o para o bem o.
-tmiatíidade, é conseqüência de
um voto. Dirigir-se por carta ao
¦sr.'Eugênio Avcllar. Caixa «do
Correio, 168.. ...

AUJCAM-SI*,(Alegria),
„ & rua Avila-í "4

.,a„ :i3 racellentcs cazmlias
,.* .1 c 4; próprias para pequena fa-
mailia ou solteiro! local muito saúda.
vel c triuinuillo! aluguel mensal. «•?]."
luz clcctrica. Co$; trata-se na casa 6.

 (I.1H I.).J

A I.TJG-A-SK a casa ii. Vil da
_tVVillM Sans Soncl, sita no
Moiilevnid 28 do Setoin.ro
n. __G, coni 2 salas, 3 quar-
tos, Wi O., co/lnlia o quintal;
ns chnvos no local. Preço rs.
11_$000. («I _6_8)_T-

rua 8. l-íaiicisco
s casas, com a Ç
cozinlia. mutilai O

s e ;•;?• U 6iòJ,)T

^__í-_
_-*-1ARC.'i
_6«T«*

'MW

JORÜSTML

AliUCAM-SXavier ü.i
3 (|ii;irtòs- -.-
ihstállãçfio; tu-

. lio
alas,' O

AI.UGA-..SI'rua Muriz
47.1. com lnz
«.-alas, cozinlia i
estão iiá csiiuin;
Senado *i-

a uo$, as casar, ila
c Ilarros ns. • 471 c
¦lectriea. 2 quartos; 2
» quintal; as cliavcs

na rua do
(.ii. 1.) J

Formula 

Qlycerophosph* de sodiogy),;.),. i
Cacodilato de sódio.™..»-*»-05- ¦
Sulf* de strychninaM...,.»...
Água do mar isolonica...

¦%Õ8\]
2cc.

Caixas dc 12 empolas a 2 cc.

EFFEITO SEGURO NOS CASOS DE
MOMk - NEURASTHENIA - fRAQUF.-A

DEPRESSÕES NERVOSAS
CONVALESCENÇA DE MOLÉSTIAS GRAVES. f.TC.

GAMAR DMB-M
GRATISO MAGAZINE DO DINHEIRO!

veis do mundo inteiro. E' o me-
lhor talisman de attrair a sorte 1 b
uma descoberta da influencia.

trat;

70$, a casn tia fita
, 120, cas.-. 4- com 2

salas; 2 ouartos c mais ihuieii.lciu'""1'
*rata-se nu casa XI. (-"•!
A 

I.UCA-SK. im
Arauio Lima i

-I.) J

nredio n. 102 ila rua
Arijollo reformado, t.orao

bonde (lc 100 rs; loKir ai-
módico. (".im I.) .'i

AT,Ui'.A-Sb(Icncra
Dittliilavct.
10: preço 

X _,-fi.\M-src ns casas dn rua
trt-1). Jíaria 71 (Aldeia Cnm-
pista), transversal » rua Pc-
1'uii'ii Ximes, novas, com dois
quartos; 2 siila<i, cozinha, ba-
nheiro o tanque dc lavagem,
todos os commodos illuiniiin-
dos á luz electriea. As ehuves
110 local. Trata-se na rua Gon-
«•alves Dias 31, próximo da ei-
dnde, a poucos passos dos
bondes do Aldeia Canipista,
.nia passagem om duas se-
ee.es é do SOO rs. Alugueis
90. e lOOf.

Soro n e ií ro - tani ca iníensí vb
mensaes, o

rua Jlanocla Bar-ALUCA-SE; 
por ioo$

predio ti 37 da rua  .
ti05.it Mcvcr; trata-se na ma Visconde
•dc Abactc n. 114, Villa Isabel;

____ __ (-C-S.1 M) J

A fAJCA-SK. por --5$. soparadaincu-
_C-lktõ, cada um dos dois pavimenteis
independo; tes. do liVRÍcnico sul.rado
ila ' rua da Saudade 11. 87. cm T 01.03
os Santos, situado em laçar saudável,
coni tres quaj:to_- luz clcctrica; ns
chaves .11 rua Conselheiro Apròstiiiho
11. 57i ('..«í M) R

AI.UCAM-Sl. 
nn

frciit.-. a um ci
irada independente,
II -t'J.

a sala c nuarto de
sal 50:11 filhos,, cn-

ua ma Uruguay
(141.7 tt) -'

A I.L(-.\M-Sl«. casas quasi no-
«t*»- vas a famílias do trata-
mento, tendo quatro '-wirtos,
optima ínstallação cie.ti.icft
com tomada de corcrnlo em
tudos os coiiipartimentos, ba-
nheiro com ngua <iltcnte, dois
fogões ,sendo um n gaz, dois
\\'i C, bidet. etc; Avenida
redro Ivo 615 trata-so na
casa ri. 3. lMi-so um mez do
bonificação depois do dozo
mezes de residência. _

(,I 1267) T-

, I.UGASIÍ. oor 1.10$, a "asa da nia
onerai Mcnna Barreto IB.1-.V11,

trata-se na rua" da Alíaiitlcca
xoto & I'-.
AliUillon ._ rei

(1051 li) M

1.10$. a casa dama
LCliavv.*, 1'aria 17. -S Christovão i

trata-se na rua oa Atíaiuleita 12. I":
suto -C. (Ifi

A*,IK*,A 
SM. por

C
li) M

AI.UOA.SI>*. Christovào, 133
l-Iscòbár 113. ariuazoiu,

predio do 4-ainpo de
trata-se rua
(I08a I.) K

AfiÜGA-Sl*; 
por 170$. o solirailo d.i

rua S. t.ui*. Gonzaüa 66. S. Chris-
na rua da AlfandcM

(1936 1,) M

Como 6 sabido, os prin-
cipaes propagadores
das moléstias inficio-
sas são:

A MOSCA-O MOSQUITO -A
PULGA-OPERCEVEJO

Elim.nam-sc usando :

O H7GIE.11SAL
Rua Uruguayana. Io

S0131UD0

a;I,UC.A-SH. a familia de tratamen-
•;.. 138 (i-staijão do Kiaclniilo), com
cinco aiiarlos dormitórios, quatro sa-
Ias, iin-irl. com _ haiiheiro _ flandcr,
aiíitá quente c fria, boa cozinlia, ^s-
plendido f.orão com ürahdc talão para
bilhar, tres quartos uara creados; des-
pensa, saleta para einroiiimar,' esplen-
ilido rjttiiital arl.9ri2.11lo com arvores
[rutifcrr.s, banheiro com chineiro, etc;
trata-se uri rua s-t de Mnio 11. 223'. „

(183a M) R

, I.UOA-SH
-Monteiro .(

casa da rua Iloi-fícs
líriRcnho ile Dentro,__.-k.-i 11.'-. v\ti ií •>.!• * •'.•ní- " '"J *•*- »»»-.-- -|

com tres quartos :i duas salas; para
ver,-das 12 ás 15 horas- Irata-se H0.1-
picio !_?¦ (.!U3l >1) R

AI.UC.A-SIÍ, 
por 2.™$-mensaes e la-

xa. a casa nova, «te sobrado, á rua
8 de Dczeninrb n. Si, tendo no pavi-
mento suocrior. «t bons ouartos, bom
nuarto dí bqnlio com banheira corvtr
da nor afjua quente o fria. lavatorio
c W.-C-, o no inferior, salas dc visi-
tas c de jantar, copa, cozinha.dcspen-
sa, W.-C, e um miarto; oara infor-
maçõc-, á nipima rua n no. c trata-
sc a rua 'riícophilo Ottoni n. 4*. sob.

AMJ-A.STJ, 
por 71S.

lí; de Santa Sruz n

AI.UCA-SlvKcalciiRO,
LUGA-SI!, por 160$,

íí quartos,
Steirelles .1

A:
Hiaclmel' .
sc VictJ.-

predio da
..10, coin -

quartos, 2 salas, cozinim, despensa, lia-
nheiro. luz electriea, bom nuintal cer-
cado (nbndc de Cascadura) (ii)ií3M)K

um pequeno sitio, no
5 minutos da eslação;

iinornia-B'- na rua Azevedo Coutinlio
Canipriilia c trata-se lia rua I heo--¦ "-104 M) M

prõdió
18, n. .i'-

•¦ salas: traiu- uhilo Oituni 1.17.
:. (1476 *>'.-¦

LUGAM-S1-; casa., na Villa
\ TylTG.VSI* nma eaí

Uas- XVsalas. tres quarto?,
isa com '. duas

coiinha, po-
Ltos; 2 quartos."unia sala; 

"nliiRiicr rão, iiuíntal,. I112 electriea, gaz. Kua
51$; na rua D
dade,

Maria ioi.na fi..-- Souto Ilcnri-iie 48* Trata-se 110
(17.. M)K '3".  -•** ---'•

r.UC.A-SK o oredio n. da rua
^|U _ ___
Dentro 2 ininutos do bonde da l'iede
dade; trata-se ua rua Coronel Bória
iteis 11. 2*3. <-">73 J!) J

o me-
hor c não

i o 111 a i s
caro. Ad-
li c r c nte,
medicinal

c m ti i t o

A I.UGA-SIC a boa chac-irã d:i ma
iXJlaiiá 00. Meyer (Ciicluniby) ;
trata-so ua rua Ouvidor 131.

(.¦308 M) J

É^n>TÃRRÕZ]Í

LADY
perfumado. ^$500, pelo Correio
,l$2oo. I.citorn, 110 logár onde re-
side, peça o Ladi' ao.seu fornece-
dor, e, elle não o tenilo, póile
obtcl-o rapidamente. Mediante 100
róis de sello enviamos uma amos-
tra do Ladyi e o catalogo de: Con-
Éelhos de lielleza. Vendas por ata
cado: dirigir-se ús casas de suas
relações, nesta praça, ou ao <lcpo-
silo: Perfumaria Lopes, r. Uru-
giiayana, ______ Kio.

Tendes algum desejo que, apenar
de vosso esforço; não conseguis
réS-Zü. f Sois infeliz cm vossa fa-
milia, 811 ar._SO_u**eKÍof Precisaes
descobrir alguma Cflisa «que vos
preoecupa ? «Fazer íoltaf liara vossa
companhia alguém que se tenha se-
parado t Curar vicio de beb-l».
jogo, sensualismo ou alguma mo-
íestia ? ipcstiniir ^Igütu maleficio ?
Recuperar algum bbjecto qtte vos
tenham roubado;?i Alcançar bom
emprego ou negocio ? Fazer casa-
mento vantajoso f Revigorar a
potência ? (Augmeritar a vista- ou
memória ? «Adiviritar iiumeros <la
sorte ? Attrair abundância de di-
nheiro ? Empregue' o AOCULU'
MAD01. OUIüO MENTAL.iConcede, de tun modo pratico e
em pouco tempo, dons irresistíveis
para a cura uc dores e doenças,
desenvolvimento do poder psycliicoou magnético, transmissão do pcn-samento cm distancia, hypnotisino
atito-suggestão; inspirar amor, con-
cordia ou amizade; desfazer in-
flticncia3 nocivas :de inveja*- odio
ou"qiicbranto; preservar de lon-
cura, cpilepsia, histeria Ou moles-
lias nervosas; nctitralizar o's mãos
lij-esagios; adivinliar';' corrigir vi-
cios; favorecer a sorte ou qualquer
negocio; produzir, enifini, o bem-
estar 011 a felicidade em todos 0=
sentidos, Di o dom da fortuna, da
adivinhação, os meios de por in-
flueiiciii psychicri 

"da vontade con-
centrada, se obter- facilmente tudo
que sc deseja — ,-i, riqueza, as boas
posições, ganhar nâ loteria, c fi-
car-se livre das necessidades e per-
seguições. Auxiliará nas iliíficul-
dades financeiras, nas de obter em-
prego e nos negócios de familia.
Mada ha que perder, e tudo a ga-
nhar, tal con-.o está demonstrado
em carlas das pessoas mais nota-

occulla da prepria vontade para
dar ao magnetismo da vontade o
potencial realizador, tal como o
auxilio da luneta em relação á vis-
ta, ou como o phonograplio que
fala «por causa da voz que nelle foi
gravada como a da saturação da
vontade no Acctiuntlador.

Todo o dinheiro que sc gasta com
o Accumulador recupera-se logo,
com grande lucro! Numerosos at-
testados favoráveis estão nos nossos
30 magazines. Sempre deu resultado
c í «por nós vendido desde ha quin-
ze annos f Contra factos não ha
argumentos ! Dura para sempre,
só com uma preparação, e fica des*
de então com a força cm atigmcn-
to, tanta maior quanto mais tempo
estiver em poder daquclle que o
compra e prepara para seu uso.
Não offerece «perigo-, é de fácil
preparação, mesmo por pessoas dc
pouca intclligeiicia, e pôde ser
usado lambem por senhoras, senho-
ritas c creanças, ti bom da süa
saude ou de outros interesses.

-Preço, ineluido o dc dois impor-
tiintissimós livros das Influencias
Maravilhosas, com instrucções ade-
iiuadas a todos os casos e o 1" gráo
do auxilio espiritual da Federação
Theosophiea Universal da Califor-
nia — SESSENTA Mil, RÉIS.
Fas-se, pelo inesino preço, a re-
mossa cm registrado, pelo Correio,
para qualquer parte do Brasil, ds
pedidos de fura devem scr envia-
dos com a quantia cm vale postai
on pelo rcqislro VALOR DI-.CI.A-
RiAlD'0 (mio i-cffii/ro simples), cn-
dereçâdos a UW.RKiX.OIÍ .. C,
RUA DA ASS KM BI,-.. 45, . AflP.I:
TAI, l'liDBUAI„

iTri-XDI. SI?, nor .-5:000$ o nredio
V n. m da ria riratmv (Conde de

Bonifim); para ver e tratar, a rua
lliituruim (cs-Campo Alegre) n. 4.1-

(1044 N) _

VENDEM-SH cin Vigário Ge-
V ral, E. Ferro Leopoldina,

lotes de terrenos de 10x50,
10x07, 50 e maiorcsi.fi vis-
ta ou em prestações conforme
a tabeliã abaixo. lêm água
do Bio do Ouro. canalizada,
35 minutos de viagem, pas»
sagem do ida e volta 500 rs.
cm primeira classe, e 300 rs.
na segunda:

Preços Signal Prestações
3:0009 150$ 759000

100$
759
60$
50$
40$
359
30$
125$

\7"l*;XniC-SU 
um' grande terreno,

prompto pára sor edifieado... com
ssm, -de largura c no dc comprimen:
to", próximo a duas linhas do brades,
para a cidade c dalcsta«;ãó, de Todos
a Santos; ná mn Zeíciin,., traia-
se com o |iro'i>."i_tãrioJ á rua Senador
José JJoniíacio u. Si, ariiiaiciií.

(Ü37 X) R
"^riíNOlv^K 

por joioou?, i impor-
t lauto predio co:u «15 quartos, 3

salücsj etc. r_n(hV.J5*o?- junto á rua
Visconde da Gávea; trata-se ií*. rua
do Carmo (ió, i° a:idiir. t.-u.p X)J

VKXIIM.SK 
uma

triida Nova d«i
ma ca.a nova, na Uís-

liiiil-ilio da Pedra
i.52ÍC3taçS6(lèlionisuccess(i mliiiilim

n. jj_, estação ílc noin-uccc.àn. Ii-
nha da r.copul.lina. Ijo.--, X) I

ir.

.rilXDh.M-SlC dois prédios, um ÍPT
V t>:«)uoÇ, o outro por9ioo«ji>: Infor-

ina-so ua rua iilu I.avrádio, 5,1.'.; „
(222 ii) K) S

\níN"Dlí-S15 
unia linda casa, nova,

prólirla uara residência particular,
com lindo jardim, Itrandc pomar e
Kfuriile uuinlal; íi rua Urufiiiay; tra-
ta-se ã rua Scíe de Setembro 11. 40.
com o nroprietario. Negocio dircclo

Ü3iS N) J

VriXlJE-SK 
por 141000$,

l>VetÍ!Ò novo, todo lúntudo
um Hndo

oleo
derurado, com 2 quartos; a salas,

lianlieira com aquecedor dc agna
luhni de luxo), «11 centro dc torre-
110 murado, junto á estação do -Meyer;
trata-se na rua 'Mcdina «I-- (Jicycr),
está vasco- («54 «') «

NICTHEROY
ÍAT.AiM"-. l-fcm Petropolis, ilois ,
predios mobilados, ua avenida 1 pi- 1

rança ns. ..¦>¦.) e 5-5. l"'eco «Ie ocea-
nlho. o primeiro «-'«Jin .seis quartos
KranJes, 1:500. por seis mezes, e o
seRiindii, quatío qu.irlos, por 1:800$,
por um anuo; ai chaves por favor
no 597 c trata-se aqui eom o proprieta*
rio,' i rua do Santo Henrique OÍ,
próximo i praça Saeiiz Pena,

(1103 T) J

OONORRHE'A
Blenorrliagla ou qualquer corrimanto da urethra, cura radical
em _ á8 dt-9 ! Com o maravilhosa injecçâo soeoiittva o cnpsti-
as 40i. Qtíando tudo falhar este oxtraordiniirio preparado-
sempre triumphani. O unico allivlo da mochlane ! Kxpert-
ihenVoe e vereis o cffeito assombroso 1 Nio ha gonnrrliea

MnT-n. rooi.tada quo resista a esta prodigiosa descoberta.
Vende-s!WD.og.fla Granado á hoa 1* do Março 1. - lü e nus principies pliarmacias o dro-

garlas desta cidade o de todo o llraz-l.

404
tovão; trata-se..
12, Peixoto & -¦

A I.UGA-SB
XlSllfas boas" salas,

uma casa (loja), .com
.1 quartos, cozinha,

.lcspcnsa, banheiro. W.-.Ç. c uma boa
«rea; na rua Jockcy-LliA n. 39», bon-
dc ii norta c muito nerto do trem «aa
Central; preco foi»; trata-se na mM-
ma rua n. 4«-o, sobrado, canto da uta
Pioneira. d"8? -*> -1

AI.ÜGÁ-SÍ-: 
a casa da rua Senador

Alencar hji; au chaves cstüo na
rua -oiiifini i6«J, açouitiic.

(11)09 W R

ALUGAM-SH excellentes ca-
*-is.is para pequenas familias;
ua rua Bclla do 9. «Toão 259.

(J -_..*' Ii
*Á 

I.Í'ÔAM-St' casas, nor 80$. com
iVdois quar-os ç duas .salas. _na_ ave-
jvida, S. Cliristovjio
iiondes dc 100 reis.

Oji. ponto <l«s
(1560 I.) J

* l.UGA-Slv
itl-CIn-Istovão
ti, 1O1 e Ira
cin 11. i.|l, ic

a casa da praia de São
11. íOji a cliiivõ no

a-so na ru ado IJospi*
tindar. fi. 14 D J1

AI.UGA-SH. 
por Co$. a rasai da rua

Mathrus Silva n. 1O9. com 6 sran.-
des conunodos, cozinha tanque c inui-
ta água; tem divisões para duas fami-
liai; 5 minutos dos bondes do Iuuau-
ma; tem grande terreno todo plan-
tado dc arvores frutíferas; trata-se no
Caminha 'dos 1'ilares 11. 15.1. ou nia
do Monte Alegro 11.1. com o «ropric-
tario. (*!<>.l(i M> J

aictade de tuna nia*'uni!
Íoi

51)
Ai.ur.A.si'. 

.. ...-.-— - -.- ...
cnilica casa, o. pequem faniili»,

rua
(aaoi

orge" Scom ou sem pensão
Kiulge n. i.s.l. 

ALUGA-SR. 
a pequena familia-do

tratamento, o predio da rua Ua-
rã 11. 2«j, logar salubcrrir.10; estacuo
•de'S. Francisco Xavier, parte alta,
com duas salas, 'dois quartos, cozinha,
banheiro uiaRiiifico. porão habitarei,
quintal c luz electriea. junto dos bon-
des c trens; está aberto. (¦177o-'*)''

AíI.UGA-SR. por tas*, o pre.lio no-
;o, Oa rua Honorio 11'1'odos os Santas, com 3 sala:

tos, etc.

18a. cm
4 iuiar-'(M)

iu$, bons ca=a.,
Acom tres quartos «luas salas, clc-,
¦lonUe •de fl00 S. I.1111I I.tini'1. as
ruas Mourão do Valle o Janiuizz!; as
iliavcs nn praia dc S. Ilirisuiyno tui
>< irata-se r.a rua do Hospício i.;-!,
,i" andar. CfM -«) >m

cltav

f.AM-Sl-; os pequenos oriiiazcns
rua 11. «lc Mesquita 133 c U3i

XV da avenida Anna o
;a IJiiciios Aires, 141, 1"

(1714 D -I

A1.1V.A-SK por 101$ boa casa á rua
do Mesquita, 11.

ves no 1-7. casa XV,
«rua d- Ilospicio 11. i-ll,

347; os clia*
trata-se na

1" andar.
(1714 -O J

t. LfilA-Sli por
___\'illa Jacyló, í
co n. 84i a cha
«a-;o 11,1 rua do
stitiJar.

11.-5 uma casi na
run 1'edi'o Aineri-

;c nu n. 100 e tra-
Hospício 11. i-ll

(1714

AI.tlGA-Slí, 
em

2
porão, a iü$ 1

20S, dois bons quartos, com lo.
das coiiimoitidades; ú rua Dr. liar-
bosa da Silva 42, Ií, do Riacliuelo,

(S:;tii) M

AI.UGA-S1., 
Por aoo$.

prc-.llo assobradado.
o magnífico

,prc*o assonraoauo. próprio paru
duas famílias.' á rua D. Anna .\ery
n. 426 bem defronte a estação do Ko-
cha, com a boas salas. 6 amplos qirar-
tos, urando nuintal. ínstullàcao ele-
ctrica, «az c oaun fluente i> fria; trens
e bondes da IMedacíe e líuRcnho «lc
Dentro; chaves 110 11. ao da rua la-
vares Ferreira (estação do KoCha).

(1748 M) J

GRAVIDEZ Hvi-
to-se
usan*

do as velas amiseptieas. São
inoffensivas, commodas e de cl*
feito seguro .Cnixa com 25 ve-
Ias 5$ooo. l'elo Correio inai-s (.ou
róis. Depositário: praça Tlraden*

tes 11. (ia, pliariuacia Tavares.
(i5°-l)

Ar.UGAM.Sl. 
duas boas casas, com

dois quartos c duas sal-is. constrii-
ceão nova; rua Daniel Ciiriioiro ns],
69 c 71; informa-se na confeitaria,
com o sr, Leite, l.i„cn!io de Dt-titro.

(2200 -ti) l\

uma esplendida sala.
Je frente, u rua

Carolina -Meyer 06. e mu bom PO^o.
Al.UGA-SH 

- . ,enino tres sacadas de frente,

CASA MARTIHS
1 Rua da

Carioca, 67

Guarda-vestidos.
Guarda-casaca, . .
Toileltc
Gama. , .....
Meza dc cabeceira.

looíooo
160ÍÍOOO;
ISoJítooo I

7o§ooo 1lo^ooo

Compra e venda de prédios
e

AOS 
CAPITALISTAS — Precisa-

se de 11111 'que «ilieira emprestar
15 a £0:000$ a juros razoáveis liara
compra dc uma casa para residência
dc um cavalheiro que dá ile si pro-
va dc honestidade. O pagamento do
capital c juros será feito cm «presta-
ço s do 4oo$ooo mensaes. Canas a
Cavalheiro, 11a caixa deste jornal.

(4361 X) J

c1IIACARA, situação ou faioniü-

compra-so cm coücliçõéV, a\\ arrenda-
sc como tambem sc toma naivi pro*
pricd-idc agrieola para. administrar;
escrever por t»b*~:ottÍo a Caetano La-
vr_ — Cidade dc Caldas — Minas.

(J202 S) S

rilERRMNOS — A' rua Barão de
X Mcsquila, em ligação; niac-ada-

misadas dc 2110 a 400 mil rói., o me-
Iro de frente. A' vista on a presta-
i-Ccs. Tratar, Meira; Uruguayana n.
3. Teleph". 4C54. C. tnX) .1

Tudo novo, fabricação cm peroba Garantida

-IJXUCA-SI-, o predio da
-liT-Ingcnho de Dentro 11,

G)J
A I.trGA-SM unia .-asa na Villa IV

uVliic;.., á rua Silveira Martins 7-t
ns chaves nu casa IV c trata-se na
rua Jo Hospício n. i-ll, i" andar.

(1714 G) J

ÍA l.ft A-.SIÍ por
:as;_ i>;;t;i faati
ilo l-tacliuelo

Ai.rc.AM-Si-;qiiario, «l«i

aíni) tuna espaçosa
a de trataniéntO, ú
iy, cliavcs no J12.

!i'!_.__ii
;i sala de frente c
lia llclla de S.. João
o nhoras ile íamilia.

(17S.- d «

Al.t.'i.'..\-Slv 
unia casa, cnai 2 quar-

to.". -• salas, todas as serventias,
liifin ar,»itula*; rua liarão ColCRipe ti.
i.Híi, Villa Isabel; 11 ata-se na mesma
avenida; b»i 1.) R

rtia tio
.. .36", eom

luz líctrica, duas salas, quatro quar-los, cosiiiba, \V. «C, banheiro, tan*
ques para lavar c grauilc quintal.I\s chaves estão na venda no lado,
onde se informa. (S -'-'31) 31

A1'
__.CI

AAI,L(.A-S!'.. 
muito barato, comou sem contraio, o armazém novo,

da rua. ]>. Anna Xcry 11. 460, esqui-
na de Tavares Ferreira frontçirp Ac^açüo do Rocha, cum ampla salü.ò pa-ra "qualquer ucr-jcío, boas accomnióda-
çõo;'. para «familia c um esc-llcntc pon.to para eontm.reio; c!íavc3 no ri. aoile Tavares Ferreira (i;|C M) f

Ar.UGA-SK. 
por So$.

construído cm

Al.VGA-
Adenia, ,

po: • (j;i$. hoa casa, mo-
ttru quartos, foiíâo a
etc: iia rua lispe-

110 5,', bonde S. .f;i-
(-•052 r.iu

.4 i.r
lAnvc
lrnia-s<

«AM-SIÍ

IJcn

RBI°L
duai caritiltas, na

ia Dr. Ilnllmcs 117;
r. Mello, á rua Kit-

a*. (-.-.1.! M) J

,i r.UGA-S.H
_íVir--.! 'Jtcl:
Xovo, tres tj
ficpendetsctas-
.i;'.r«li:n :.a i*r

ti «.5; Inta-sc

l.f

ín Io predio, rua Con-
mtü io,i-lí- língenlio
.rios, duas salas, mais

cleclricidade, iiuiu*.;'.!,
iLe; chaves na mesma,
a rua Treze de Mato
cin freitlc -*o «1-vríeo.

(19,-ü il) S

bom predio,
centro de lerreno,

com 3 quartos, 2 salas, cozinha, lia-
ulieiio, tanque, privada c rjrando quin-tal; na rua Honorio u 277, Cacham-
b>- (ilcycr); trata-se uo ir, 2H0 da
mesiiia r.;a. (ir4.iM)J

AI,l'(,.\.Sl. 
uma casa, por ú('.$,

vende-se opr 3:500$ tendo d.iis
quartos, duas salas, cozinha, saleta,
Itrandc auintal, ama, tanque, teíor-muda do novo. desviada 5 ininutos «Ja
eslat-ão Quintino líocayliva; trata-sena rua .1- Cascadura 11. 1.1. (i«i;;M)J

I,UGA-S1Í, por eo$, uma casinha,
quartos, duas salas cozinhai

,-iRtia ciu-iuia.ia c terreno coni 22 iner
tros dc Írente por so de extensão, 11
rua I.uiz Ferreira n. 15, disl-anle da
estação do lloiiisucccsâo 1.1 iniiiiilos;
as chaveo estão na venda da esquina,
c trata-ce na rua 13. Anti:. -Ner}' r-r;
S Francitco Xavier, (-216 SI) 1<-

\. 1'1ND.K-Sj_ uma pequena cá-
V sa com varanda ao lado cm

i-cntí-o de tci-reno, com 11111
lindo jardim na írento c dos
lados, medindo o terreno 11
do írenle « 61 do tinidos; tem
muita liiidir.i d'ngiiii e tem
esgoto"; o jardim 6 todo ci-
incntado o tem mu lindo ca-
ranianclião; prefiõ StOOOtjt;
pôde ser vista a •ínalquer
hora nn rua (iuinezii 78, Jüu-
«renlio de Dentro. X

V.ÍNÍHO
iodo-phosphaf ado

cio Werneck
Poderoso luedicamonlo no tratamento da

Tubercvtlose,
Escrophttlose,

_Vetn*-a,*_itlaeiiÍ£i.
consecutiva a excesso de trabalho

intellectual, etc.
B' diartamento preacriplo pelos Srs. clínicos nos

casosde racliilismo- lyniiihatismo, anemia o
flopanporaiiiento geral dc qualquer origem; as-
sim nas moléstias ligadas ao crescimento do indivíduo.

TTRSpE-SlS por =4:oo.-« 11:11 bom
predio com 

'-• 
paviincntos junto ao

Jístaeio, por 35:000$, um bom pre.lio
com j.orão c gráhBc terreno, ú rua
Vinte c puatro dc Maio. Trala-se na
rua Mcdina 42, Meycr. (í;55-N) R

VHXDIiM-StS 
ns ECRiiintes proprie-

dades: por j8:oooS uni prndio retj.
dendo .1.00* mensaes, lia rua Barão de
S. Fclix; por 7:5.1 o?, 111:1 terreno,
cnm 16x80, ua rua -leiieira. estação
do Rocha; trata-se com Ü. Cardoso, na
•rua Quitanda 6;, loja, ás «t lioras.

(,o6-t N) S
_S_i*",

VUNUIi-SH 
magnliito-' 10*3 deter,

reno, próprio 110 melhor ponto de
Ipanema, bonde á porta. Trata-se ira
rua Sacliet .1, a" andar, intermedia-
rios escusados. . (. 175- N) J

» íitll-dÕ
•SM por 61300$ uni chalcl,

_ eai centro dc cliacara-
cjX/C, 2 sa'as, 3 ip.iartos, cozinlia, 111
30X76, „ falas, 3 quartos, cozinlia.
muita agita, arvoredos frutífero-, etc,;
rua Jicfcrino toa, bonde dc José Ho-
nifaelo 4 .porra, .Meycr. Póiíc-fe ver
a nualquer hora; para tratar na rua
i-omeü Scrca 13, junto íi estação da
Piedade. Ac-itaiii-se oífcrtii.i rafoa-
veis. (2233 N)R

\rF,NI)K-SB 
.1111

com * frentes,
grande terrcmi,

íi rua Uriiduiij-j
para tratai-. » rua Sete de Setembro
n. 40, loja. Ncsocio directo. (iJ.9N)J
"l^IviVDKAt-SIi «eis casinlras boas, 110

T 1'lng. dc Uenlro, por 7:500$, cn-.u
o sr. Affonso, Carmo G6, .ala -i- ás
.1 horas. (noSo IM) J

509000
30V00O
309000
259000
209000
179000
159000
12900O

2295 119000
1795 89000.

No local so encontra pessoa
ciiciiiTcgu-a do mostrar os
terrenos, e trata-so com o pro-
prictario «os dias úteis á rua
S. Januário 89, (Ias -4 ás 8
da noite, o nos dorain-
gos, dns S da manliã íi 1 lio-
ra <Ta tarde, cin Vigário Geynl

(lt 1*171) X

2:000$
1:500$
1:2009
1:0009

S009
7009
6009
5009
4509
3509

Cofres grandes
Próprios para Bancos e Casas do Penhores, c um da %
fabrica de Villa Nova dc Gaya. Vendem-se uo unico í.I

(Esquina da tle Theophilo Ottoni) jj

deposito dos afamados COFRES NASCIMENTO.
143 - RUA URUGUAYANA -143

rilRASPASSA-SE o licll. predio no.
X vo, apalacetado da rua do liczcn*

de 103, guarnecido de ricos moveis
completamente novos; preço dc oe-
casiâo, (2743 1*) lt

rpKASPASSA-Sl-J a loja c o so*
X brado da r. Sete de Setembro
n. 168, com tres annos «Ie contrato
e par<a 350$ de aluguel raciüal, pela
quantia de _:ooo$ooo; negocio doei.
lido. (2337 1") S

TUASPASSA-SB 
11111 bom açou-ue,

com commodos para familia, Ia*
w 11 tio bom negocio, teni contrato; in*
forma-se á rua Goyaü 11, 130, l'.ida-
ria Xatal  lincautiido. (l.23i').(

ACHADOS E PERDIDOS

¦JTIÍNnKM-Sl' «lois prcilií-s. na rua
Prudente dc Moraes O.j c '«-.'l1*-

nema. ('.I0(- h)'J
_-.___.-______--—_-- 1  ¦¦ *' I* '"
XriíNDiv.U.Slv o-: uvlliores terrenos

d.i rua liarão du iioui Kctiro, es-
quina da run Araujo J.eitf.o. i'rcços
baratissiinos, ií v:st«i eii a presiJ"oci.bacilila-sa a coi-trnejão. Tratai cem
o -proprietário Aunibal lloiiifiin, rim
d:i Alfândega .|S, i" and.ir, dus -• i«-i
ás 3 i\2. lia no terreno pc-wou cn-
csífresada de dar inforaiaíOci «J..d«i
mostrai-o. t«0|4->) .'

VKNDIvM-Sli.terre
=110? bons lotes,dc

terreno, tom ngua e lu:i elçclrica,
Ior-.u- seco c saudável, colislriicçao
livre, são nivelados, cia travessa I.au-
rinda, 'Jo lado esquerdo ,le iincm cn-
tra, vendem-se tr.mbeni dois lotes de
írente dc rua e uni de esquina, ua
cítasão dc liamos; para tratar nn rua
1'áKtliidcs Varella nO, estação da l*ic-
dade. CI93I ->)*\i

VEXDlvlt-SH, 
cm Nictheroy; os

sõbríidõ- é armazéns- á rua \ iá-
conde do Kio Ilranco ns. 3S5 a 303,
c nniíi dois assobradados 1111 mesma
rua, do ns. 395 o 39*. onde se aclia

o 5S0 batalhão de caçadores, ç, como
os terrenos da marinha fronteiros aos
.prédios. Tratii-se na rua (!_ S. Pedro
11. ira (Nictheroy). (1969 N) i

VKKDKM-SK 
terrenos, cm 1). Cia-

ra, fazenda do Cainpinlio. onde sc
Irul-i (i«3f.a M -M

5¦ .J_NÍ)FiSt9Ii! lotes do terre-
V nos liem locnlizmlos « 1009
em prestações, niodoin 12x50
logar alto, saudável e de mui-
to futuro, estação de S. Ma-
tlieus, Iilhlia Auxiliar, passa-
gem Ida c volta 300 ríls, es.
cíliitoiio cm írente A estação.

(S 261) N

VENDA DIVERSAS
\r«ENDR*S15 

por 4?, cm qualquer
pliarinacia ou drogaria, um fras-

co de AXTIOAr,, do dr. ".Inchado,
o melhor remédio da áctualidadc pi-
ra curar a sypliilis c o rhciinialiãiuo-.

VK-NHIISK 
um bonito c .elegante

grupo forrado do dourasse de sc*
da verde, denominado " Vésper".! ver
e 'tratar á rua liarão de llom Kctiro

11 i 85. Cl.-!-* )•) J

Í[7!KMDI*-SK um hòm niatío do cc-
V lebre autor Ititlcr ainda novo c

perfeito; um dito Pleyel. cstylo 1110-
derno, ainda novo; um dito .1 bis,
Pleyel, o mcllior formato; rua do Ria-
achuclo .1-3. sobrado. (5325 O) )

um lindo c elegante ca*
com sciu

palmos 
"de 

altura" c 4 ija ainios de
edade. Serve para pessoa de muito
gosto e um bello u legitimo cachorro
dc pura raça 1'lmer, muito bom vi*
gia; nn rua D. Pedro 127. basca*
dura. I'________

mUTU-ICAÇÃO — _ Graliiicfóc
VT a pessoa rjüc der noticias do uma
caisa dc serras do engenho, condi:-
zida por ¦ uni carregador sem iiumc-
ro,. i|iic lia di.is desappareccu, no
trajecto ila estação da ICstrada d«Ki-r.-o Central, ú estação JI.r-ii.im.
Ooalq-.ier iiiformação deve scr diri
Bida para a rua d.i Saude 11. Si.

(236a Oj S

COXSULTAS 
espiritas _. Mn:.*..

Mario J.ouise continua a aiten-
der us seus clientes, ca rua dó -Mal-
toso it, 33. (i.(:i S) K.

qualquer quaiiliilale
jotas velhas, com ca sem pe-dras de qualquer valor e cautelas do

.fonte de Soccorro; paga-se bem:
na rua lloncilvcs Dias 11. 3;. Joaiíic.
ria Valcntim. Teleph. p«i^, Central.

Ú137 S) Jl

CoarpRAíSEde

DE VISITAS — Cen*
to JÍS. Oürlvci n. Go _ Pape.

loria. Oscar N. Soares. (2423 S) S

/"lARTOKS

(„ 
ASA mobilada — Aluga-se um:.

J para familia de trataíneiilo (sem
creanças); ua rua Dr. Caiii|»> Salles
ri; li; A, — Iladdock I.obo. 1'ddo
ser vista das 10 horas da manhã :':¦«
3 ila trii-le, (20S2 S) J

(l.VUTAS 
de fianças, para .ca.'•' -hiais barato que noutras parti

a*-*

riyc
plor.io mais antigo;

i 115, 1" itmlar.
rua di

(2752 A)

-leirilIACAlí.V - Aluga-se com
1: 1 y.J dc contrato, toda arborijiulá

ÍQ.SEÍ 
CAIIEN7:! rua Silva Jardimu. 3. Perdeu-sc a camela de 11.

11.1.9,11, desta eas.i. (a.H3 Q> .1

DIVERSOS
unicoACTOS _E*\- — O

-'Jl para sua lubriíieação, é o
E.; Únicos depositários ). M.
paio sc C.'1; rua do Ilospicio

(•l-U 7 S) K

oleo
Riib.
Sam*

gran.
.-I.i, boa

moradia; ag;:«a cncaitada o to«l:is .-«..i
commodidades precisas-, meia hora d.:
Irem, bonde na porta; informa-se 11:1
rua dó Carmo n. ir. (1-13 S) I

(""CltAS 
fluiilicas magnéticas a dis-

J tancio, grátis; cart-i l.ycholò-'
gia Caisa postal iS:,. (581.1 S) U
/-1ATAL0G0S de sclloi .1., llrnsil,
\J coni todos__o_ erros c variedades;
pre«*o 1S000;
.v l-illios.

Ilospicio 30; I. Cosia
0;ji S) S

m(IK-XTIiS nos listados — Accci-
ir.m-se ua fabrica de carimbos

e gravuras, á rua Sachet 11. iS—Rio.
Peçam condiçiKs a Josc Xavier. Op-
lima commissão, (4.19 S) J

DINHEIRO 
— Enipresta.sc 3tas*, a juros baixa.*,

thccá
andar

ixiir.iRo
a ju
prédios; 130,.Ie Alfandega, i*

(I=|J3S)T.

DT.VÜKIRO 
-

liypolliecas,
- Empresta-se soK

. cauções dc ãpolicéi
da divida publica, municipaes o pro-niissoria-s; Rosário 172, sala 4, das .1ás 5 horas. (301Í S) J

UTERO Todas as iiiolcstias tilerinas são curadas com o
uso «Io 1ÍX.1X1K DAS DAMAS, «Jo «Jr. Rò-riglie-
dos Santos — A' venda cm iodas as piiarmacias e
Mrogarias — Deposito: São 1'edro, 127.

-AíICÇA.P entre amigos — A rifa de! TAIXIIEIRO •_ Empresta-se qiiac:__. um cavallo, a extrabir-sc uo dia Xf quer quantia, «sol, 'um cavallo, a «extrai)ir
13 do corrente iiea para ^a do mes-
mo. _ (2763 S) S

DOA letra captiva, íircu.Ic, at-
Iráb c só ilâ ruerõ. Ensina-se

rua da AsVciiibléa, ,-9, a", d
u>$. Xão e curso; (48, B) K

Gonorrhéa
cura-sc cm 3 dias com

Rua 1 «to Setembro, 180

A ¦.UüA.r.Sli porAjLfrcntc c nuarto^
50$ sala «dc
¦pessoas dc tra-

t.tmcnto, jo minutos de lionde â por*ta, Canas ne-te escriptorio, a It, 3t.
(S 2731) S

1 iCARTCÍADORA _ Está fazendo
-ti» grande suecesso, esta nova vai-
sa, ediiàda pela casa Wclifs; rua d.i
Carioca ¦;. (22.10 S) K

quer quantia, «sol, liypothccas,
ariliclvcsis, juro o caução Me apoli,
çcs mesmo em ttsofnitó, custeiam si
inventários; terminam-;, obras, ca*
cai rega-se du compra c venda de
pr_dio:í; terrenos; tratar còm o
Moreira; rua do Ouviilor 68.
br.ido. (..io S)

sr.

_.
IV.VUEIKO 

a preslaçííoJ sol) alugueis do ' prcli
presta-se na rua
i ás 4 lioras.

men sal,

Camerino n. i)1). il
(1 ipíí

1. dc
S) I

DINHEIRO 
—

lliecas
Dá*so sob Jiypo1 «

de prédios, com toda s '¦
brevidade; i riui Archias Cordeirq ¦,
ií, ílii, portas de aço, com Freitas, '
das ü ás 11. (1C23 S) R

DINHEIRO, 
rápido «ob «liypóuiicciis',

>só negócios -sérios; na 
"rua 

l_üe«
nos Aires n. 108, das 12 ás iS h«i*
ras, (740 ,S) M'
_,,.--_¦.¦-. ,, ._¦¦¦¦¦ ,-, , 1 .4

DINHEIRO 
dá-se soli hypoLlicwi,-',

moveis, notas pròniissorias, líau-
çnoi inventários c a oííic!ao_: Kxcr-
.-iio. Arnuida, Policia e ilomlieiros;
Rosário 1,-2, com Fernandes.

(2231 S) lt

17-l.NDIvSl.  . ,T vallo russo queimado,

todo o iua-
•lãi dVdémoliçilo' de uma ,11c.

auena ca:a, na rua Minai. i)M, _Sa:n:
paio.

VENDE-SE, 
por 400$,

teria

(.•003 M) J

Corrimentos
Guram-sc cm '•> dias com

Kua 7 do Setembro, 180

AI.lKIA-SIv. 
na Villa

trop.ilis dos l'ohrcs. r
Savana.; Tc-

trop.ilis dos 1'olircs. rua. V. Xicllio-
>y 6o. estação Míiufi,eira. ousas nue

ucranj 110$. .a ;o$ c 63?: preço. «Je,
crise; nprov.citem (-*uiJo M) J4

VEXDE-SE 
p«ir il:ooo$ o predio «li

rua dá floresta 11. ;r, Catuniby,
para urando fainilia, com quiut-il; e
jardim na frc.iic, «jaz c liin clcctrica
e junto vcndc-se um Brande tcrrçiio
por i.:..on?, cuberto dc arvore» friitr.e-
ras, losar alio. írcioo c saudável, pro-
prio parn familia cstraniíeira 0.1 quçni
livor Kost.i «o possuir'_ limil bonita
chácara, no centro da cidade; a eli.i-
ve está 110 n. 75, junto, onde sc tra-
ta. Pôde scr metade á vista o outra
a prazo. (ipó-l 

"<) •"
li-'KNIllí-SI., por' pnr ío$ um mane-

V cjutiu automático, com noucn uso;
-ua ilella S. João 20, S. Cluistovão.

C.-..S3 O) li

fl tl/fe^>'|l| A LÂMPADA 3

VENDE-SE 
tuna boa pliarmaaii.çm

uni dos melhores pontos da cuia-
de, tendi casa para Íamilia: lrata-sc
Carioca 0'6. sob., com Chaves.

(201)1 ÍO J

\. 
ENDIÍJI-SE panellas do pedra,' inlncira. Brande sòrlhncnto; preços

rcdtizidòi; á rua V. Kio ilranco ia.
(133«1 COR

1-cfti Insignificauic
1:5110* um liom !u-c-

dio novo, com a quartos, 2 sa'as, co-
zinha, banheiro, o \V. C, cam-cii*
Irada ao lado, luz clcctrica e afilia,
quintal todo murado c frente de pia*
tibanda dn cir.icnlo branco; 11 tra-
vessa francisca Ramos n. 3, tr.iiis-
verbal á rua Pliylnnieiia Nunes, esla-
ção dc Olaria, E. 1'". l.copoliliua.
Trata-se no iiics-.no. (ií«.|«j X) 1--

90$

T7SI5NPÍ.S!?
T quantia dc

osiNvisivns
s.«. r».*. n.'

rã, livre ile qualquer retribuição, 03 .«iiciosi
V1KM l'KUÜ CORREIO, cm carta fechada
symptomas 011 manifestações da moléstia —
sposla, que receberão ta volta tio Correio,
.SIVEIS — Caixa do Correio, n23,

A todos
os <ihc sof-
irem de
qualquermoléstia cs-
<a socieda-
A c envia-

curar-se. F.N-— nume, morada,
R sello para a rc-

Cartas aos IN VI-

»

«Ie

CCHI«r.A«iSH roup.11 paxi lavar
engonimar; na rua Itcutò I.is-

boa il. 133, casa iS. Ú97-I S) lí
A1

.4 DVOOADO -- Aluéa.e uma sala
__. i rua JIuc.-ios Aiics 11. 118, i"
andar. (SI

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rápida com a

INJECÇÂO MAKINHÒ
Kua 7 do Setembro, 18_

T75ENDIÍM-SE tcllas a 80$
V o niilliciro, portacs, janella:.

pas» Ci.it.ro3 e assoalhos- forros c tudo
por .'.ualqucr preço para dcsoécupiir
loRiir; na rua lA 11. Si, cm fremo a
estação da Penha. U/oi O) .1

\*'i:XI)ICM-Slvou _b_tiràdoí.

* i.uc.A.sr;
A-Lcinda

uma casa. na rua I.u-
llarbosa -t. com sala, M-iar-

coailMia* püi- ^'3S. (joüi M) J

A l.lA le casa u:i rua
. ;.(>; Ái cliavcs
üi da Ouitanda, i

(2113 )

Hufiuo

M

i I.TJ.CA.SB
_í "V Aivt ¦> 11.-om 2 -,:lrs,
ileucic.; :i_ c
pitctro.id n. 1.

::«sa da
estação

artoit e
s csí*io
ije sc

Castro
Meycr,
•lU-pctt-

na nia V.i-

rna
do

trata, Mcy
(«6-17 Ml

A I,UGA-SM por ÍOS.SOOO a
--"Vc-íimi 11. H ila vilã Una Vis-
ta. A.s chaves ii rua Aí.liins
Còrtioii-o -16G, iiiulavia. Ti-a-
ta-so nu Avoniila Cen Irai 11ÍS.
-òbíii-o. (J 170ÍÍ) M

A 
l.U
de
IiUOAM-Sl

41$ a
licito Uocha.
r.o;, Tacatípaini

ÁE '(IA-Í

Mc ver.

. confortáveis cr.sas,
õ«S; trata-se c.ra Al-
rua Candi-lo Iknicio
h. (?:< M) 1'

í.iir.ilia um
n um casal

])r. Dias ót
(4oi'M)A

A CURA DA SYPHILIS
Adquirida ou hereditária, interna ou cslcrua cm lo-
das as manifestações: Kheuiiutismo, Eczemas, Ulceras,
U'eiv,:>rcs, Kscrofulas, Uoic.i musculares e ósseas; J)o-
tes do c.ibe«;a iiocturnas, Ulceras dò Esíonuso, cie,
£i- consegue infalli vclmcnle eoi.i o

__ÍJ1-XYI_

ívS^

Todeioso ontlsy*
jiliilitico. Klimi*

r.-idor das iii-.nu-
rezas c micróbios
do Saiisue. Cura
Fypliili*., tanto cx*
¦tema (licllé, òlItoF»
ouvidos; nariz, etc.)
como interna idos
Vu.-nóe-, CflraçSò,
Estômago, Figado,
Hins. tte.) Pecam
jjratis o impresso"O JV.Í«;«? rf.i Sy.
philis* Meios i/t' .íii*
ber sc tem o:t não
sypliilis", á C.
Postal iC3ó. O
í.uctyl vendersenas
l»oas iilianiir.oi^s .
Preço; 5$oòõ-

AI.Iir.A-. 
K n nrclio da rua I-ran-

ci«sco Manoel 11 31). coin iresipiar-
tos, du-is sr.l.ts. coiinha, haiihriro,
quintal; clectricidade; os chaves esu'10
á rna at dc Maio 11. 226 (Iv.Kia.
cliuelo); (i')73 M) K

prédios, junlns
, princinal rua

dos 
"su-itrhios, 

limidcs n trens,, suhiir-
Pios o expressos, á rua Dr. Manoel
Vietorini) ns. 237, 230 e 241, esle
com duas salas, ires nuarto-, saleta,
luz clcctrica, VV. C, jardim,",,água
com iihundancia n:s ires, ueiíjeio «li-
recto com O -iropritcariò 110 241 0:1
n; iS.;. (19S9 •N;) '*

V^liNDUrSlí

risado; tratai'
Comes Serpa

pnr i:50Õ> uma -casa-
t.nlo urho-

hora., na rua
1'icdade.

(1.1.1 N) lt

¦rriíxni
* .nredio

li);-. Ii por 16:600?; um hem
predio próprio para renda, cm São

Chfistovüo, rende qinsi 300$ mensaes.
Aeccitain-sc oiícrtiis rasonvcis; para
ver c iralar na rua Bomfliti 172. hão
Chrislmão. (-'-'.H S) U

Ali..iHua
I.CHAM-Si;. com carta de fiança, \

lí. de Kami?, boas casas de
inorhdiiii a =,o?. 60? c «í-.S; leiu água,
luz, W.-C. c ciuinlal; ir:iia-se nn mes-
mo loa.!", na '.'Villa. Audori.nhi "

T71ÍN'l)l«,-SR uma «'.iíi. cera grande
V .- uiáguifico terreno; para tralar;

rua M. dc l'oiii-.l 11. -<i. (aosoNJR |

UM-Slv uma grarrde situação |
muitos ai\orod:_ frutiferos. )Cr.sa dc hoa eniistr.ic. .0. Distante da 1

cslnção dez minutos, Ver e tr.uar 110 1
morro de S. Dentu 11. .«;-• (.llangu'),
com o próprio dono, Manoel «Moreira j
dc Sdiiza. Oo-ò'i\'),:J j

unia casa na cs-laçüo i
cum dois quartosJ iiu_. j

salas e cozinha, ogila, privada e «piin

üriiNIlli-SI'' por -t.v.ooo$. 1 pre.lio
\ no centro, rendendo Ooo.?: trata-se

na rua do Carmo ort, 1" «lidar..
l.-'i.;i >.) J

"ifliMUM-Slv p.r i.-:oor.$ 1 |«reil:j
com porão hahiiavol i- liom terre-

-no. á rua Araujo l.«'ilço: trata-se _na
rua do Cariiío 60, 1" iindar. (_i.|iX)j

1.7-iiXnE-SH P««r .i:.,«.«i.S 1 lerreno 'le
lü.V.i. com 1 ÍMeracão, no ponlo

dos liondcs ,1o l-cii:'.-; irata-se :'i rua
do Carmo 66, ii" andar. (ai.|i N'l.l

"^"^KXDIC-SK 
por iò:òó$ i bom pro-1 dit>, na rua Xavnrro; trata-se na

r-.r.i do Oaruio oii, i" andar.
(-•i'i-\) .T

\7?KNDE*SE 
um forte piano de au-1 tor francez, perfeito, modclovtic-

rjúciio, mas elegante """
dentes jd.

na praça I.ira-
(1061 O) M

}>ÕTEQUT1Í 
c moagem dc cal.': —

J líraspnísa-se cni boas condições',
em logar de futuro, Infornia.se á rua
di Carmo 11. 17. (1. m P) .1

m
d.

AR R ACA O — Aluga-se uni barra*
cã«>, próprio para casal, á rua

Cândida 11. 25 C, — S. Chrislo-
vão, Ilar.-o Vermelho. (2099 S) ,M

piCYCI.ETA
pre.
kahrica

nova, ingleza; 3 ve-
> jdcidadés, senhora, vende-se por
eco módico; rua Uciicral Kóca Si

(aoS.- S) J

DAiMli 
1*HANCAIS«E—Vcitve quivie .Io sou travail tiiís siírcus.

boinie cducátioii» sympatiquc urrivcií
depuis |iou tio tenips a Riu, désiri?
Ia prolcclion d'uii monsicur d'un cer-
Min age de positio.i, polir 1'aidéa-laiis sou conimerce, rèpoiulre A. II.«
biueatt ilo ce journai. (2;32 S) 3

DINHEIRO 
para

cios; compra e
priédadcssano, -I3J

com J.
loja.

todoí os nep;d<
venda de pro*.

1'into, rua do Ro-
(iCji S) j

I^XilEXIIEIRO 
— Aluga-so unia"

J 'boft sala eom itm «inavto, par.i
tirar planlas; ú rua Iiuenos Aires u.
1 líi, ar. d ar. CSí,

}EVITAR 
a gravidez — Sem ihédf*

J catuenios, nem operações, leiam'
o "1'harol da Felicidade", .;Uc se
vendo a i$ o exemplar, no engra-
xalo do Cafó Critcrium, á avenida
Passos, cs<niina da praça Tiindcii-
lcs. CÍ5S3 S) R

Ij^M 
e.isa do senlioivi só, onde ha

J loila .1 reserva, cede-se unia «sala
confortarei, para, descansar; caria.
para esln folha, a Janette, (2210a) A

IIM_DnTFNf_IA 

•••-'*.i*-*!i'- '• cflix*» «io correio
llWirif I tllWH* 1017 ~ Rio do Janeiro —.
KiiTianito o nome, vcsiilencia o o sello pnr» resposta.—
OUtfA ________ g CAKAXTIDA — ('KATJS.

xri*xdi-:-si-: m
X dard, co»t ea

Grandcsi ;

3 violino Stan-
ixa c ar...;' rua. Real

(igliO b) M

Oc
\riiXDlíM-SI': 

{ilhotes do coelhos,
r.-ica japoneza e Augora; a 55

casal; á rua V. Amélia 11.; =4. Anda-
ráliy Leopoldo. (™=i O) R

TITCVCI.IvCfl.S c niotocycleties—
x3 Coniprani-se, iroeani-se c coneçr-
lamse pelos melhorea preços; na
Cosa lli.rlcv, á rua do Cattcte, n.
199 Tel. Central SS3. ("Si SJ H

, '
cA«:¦VCIIOHinXIIA Vende-se unia

na rua Hoticdicío Hy-
um piano piauola slccli,

cm ucricito eslado; o dono re-
(-•OO.) U.i.1

TfENDK-SI'
V poli'... 30.

hovpi
ÜraVsc uara fora.

TTEXi-EM-Sli por 3-|:«iooS, = [uc-
\ dios novos, 5cndo j slo estiuina- á

rua Visconde do llaun.i; ii':ila*se na
nia do Carmo u. uii, i" andar.

A,TEXI>i;-Sli ror 8:500$, 1 jircilio* novo ro niboás áccommodãçõefl, em
centro de terreno dc 22X100, jVanta*do; na praça Secca; Jacarcpàguá; tra*
tr.-íc na rua do Carmo 66, 1" andar.

(2-,4i X) 3

VIIXDE-SE 
pi

dtò (chácara)

Novo,

por 10 contos, n pre-
tia rua ferreira Xo-

ao pé da eülnção do K.
(;^-oo X) .1

"f. KXD
? com

\ríí-nií.siiV de líamos,

tal;
11.

trata-sj r
,t, estação

rua Teixclrii Kr.inc.i
!.í Ramos". (iq«I3.\I.) M

*.n

\ r.ui
XVcsta'

TrKNDrC-SK uma casa nova.
» 1 V dois quartos, -.luar. s.ihis c nini
— ; pçivdcncits. coin agna e lu;

atõ:

dc-

ocçasiii
,,..,... ,. , ¦ „„,,. ,,, | na rua Victoria u. .-il. .1 inimiI.tC.\,M;. uma casmliv perto ,da dl _,,, - _,_. _..,,.,_,_.

ç.io da rjedade c «os bonncs
.!. Cascadura; 5 comnartimcutns; ain-
í»i:d 40.; exice-se ftador idôneo ou
deposito; para informações, a rua
.Burquò 94, ua mesma estação, por
favor. (--31 -d' R

ctr

EOEICAS HEHISAS - ftBTMITISIN - ARTEIIIESCUNSE
Tratamento com completo resultado pelas Cor-

rentes tio Alt» freqüência o diatlicvmicas, da
nciiráslhcni!.; ticvraljjiais*, prurido, arlhrilismo, arterio
csclerose. Exames pelos raios X. Preços módicos.

Consultório do Dr. Renato do Souza Lopes,
especialista cm doenças nervosas, do appareilio diges-
tivo o da nutrição. — RUA S. JOSE' 3i), dc 2 ás -i.

uma mobilia, para b;ir-
o por preço modi-io; á rua
"•^ " -3l M<",0c 

O) K
\7'KN1)I'..SK' lie"
Anna

"ÇTJ-IXDIÍ-Sli uma cahra «Io leito,
V com :- crias dc um mez; run. l-.o.ii-

lc dns Saudades iS..; ir:.ta.««c coin
il. lilizí. LiiRoa Hò-ngues de l;rci-
Ias. (•pa.y.P. 1»

\TiíXDH-SI. i 5U0Cr|or niano Th-j-el
\ c-íá otiasi novo e ê

na rua da Aliandcgá
muito liaçito;

Gi (sobrado).
U3.11 .) J

TT-l.-XDhM-SIÍ inhcliinas «!c
V tliiderii-ood, Smilh Uròj

rua dai Alfândega 1.17. (-

escrever
c !'(-.; :
;6j Olá

1TESDK*'SE p:r
V dc Vassouras c

dis-
tirecn

X) M

A
TciSC!

f;ÜCA-SIÍ uma casi, com 1 .(luar-
sala e cozinha; trata-se a rua

ra 1-ranç.d n. 23. cm ltanios
C--Q3 M) M

ATiUG\-SI!, por 70S. uma casa no-
xVvqí còni 4 bons commodos c quin-
tal. n d.i's minutos da eslação tio l-.ii-.
eci.lio Novo; rua l(ernand*s 11. 18.ca-
-.1 1V-: :. chavo no e". (1Q4.1 M) J

cm caía de
ui pensão,

rua

A J-liGA-SIr. ii casa moderna
^ic-oiii ií iníviiucntos. com sa-
ias, 5 quartos, banheiro, (cr-
rai;o, jardim. ilo|ii'iiilPiu-ins,
luz òlcctíicii, <'(i'.; na rua Ali-
ce Ue Figueiredo 53, 200$.

(K 1«_G)M
l,t'i.;A-Siv a_rr.sa

Lgucin, estação do
#:fooo.

da rna I'i-
ocha; preço,
(i«-6 M) K

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 ~ Quitanda - 72
-— A. PINTO & C. —

A l.CC.A-SK um cr.iiule oredio, teu-
_"VJo - quartos, a salas c dciiiais
commodidades; para ver o ir-.a'.r, .-. rua
Assis Carneiro n. 16, Padaria Varia
da I.ua, K. 1'iedadcj oIurucI iíoS

(.-o.-.i Ml

1 LUUAM-S- «'asas. com r.sua. lu:
_— clcctrica. a C-oS 1* 6-.Ç: caia ver_
traiar, iua-Silvio <>f. estarão .U- 01;
tia (-*'."-> *v«)

ura
VKNHK-SIC 

défiuilivamcntc e por
preço tle oceasião o novo c ctm*

forlnvcl rr.-dio «i rua d> Mattoso pr;
para íamilia de tratamento. Ver e
tratar 110 1110511:0, com o proprietário.
^ 2 "ouoSoao. f 5 -"--A') i

\p:NDK-SU 
um liom

S.'.;o ror -ii, cm. íri
terreno, om

por.

Miguel Brarja, especialista cm es*
tra'.-¦;.'.«) dc cillus c unhm cneravados,
sem t!ôr, clc, r. Ouvidor 1.5, sob.
.. X. 1503. Aos domingos atten*
de chamados a domicilio. Tçlepli.
Norte aCji). 

k T.C.A-Sl'! tuna rasa, jiropriá para
-Cl quiqviér negocio,. còm 1 porins _ <"!c
frtiilCi 2 s:-._-.... 2 (juarto-? bành.iro,
latrina, bom quintal; na riu Ur. Dias
ila Craí 20. próximo ao 1.'.-"jm tia lis-
lação ilj .M.eycr; alusücl ío.^S coui
contraio, e ::«>$ sem contrato;
chaves' cstüo na mesma rua n.
(sapatc.ro). c trata-se coni o proprie-
t_.rit>. \\o Camitilio .loão Ktffo lí". na
estação de Olaria, li. -de I'orro I.co-
noldiiiu. 0-53 M)J

Ar.UC.A-SIÍ 
o eranvlc pre.lio da rua

Souto Carvalho 4*»; :;5 chaves, na
mesma rúa .ii*. o?r favor: alfígucl,
;o'..f; ira:a-se na rua General Cama-
ra 181, eom « tr. Custoso Barros.

UoSa ii) J

Irent
tão <!o j.'.i'i.lii!i Zooloçico; rua Vis-
condo de Santa J s-uíicl. junto ao n.
243; trata.se á rua l.u:.-. liarhosa «j8.

(1041 1.) J

TT-liXDIÍ-Slí a casa da rua Ferreira
t iN-abrc n. 47, estação do l.pgctilio

Xovo, cem bons conunodos c muito
icrruno, a dois minutos tio ::c;n c bon-
nes á porta, pela rua Archias Cordci-
ro» fundos do terreno. Vc; e tratar
na mesma run, primeiro portão;

(19.11 X) M

;S:ooc$, n.i ctdãdc
distante da esla-

c: . cinco minutos, um sitio com boa
casa para familia, unia outra paru ne-
irocio e mais quatro cm condições dc
alURU.r. Tem cinco álipitiircs dc ter-
•/,., pendo tres cm caunavial o o resto
cm pasto; 2 -íioinliós, iiiá de «acua c
outro a vapor; 1 nlanihique; tanibciii
.1 \-apor c com oplinio inaeluiiismo c
finalmente, n-.ais doas tijtincis.n-.ie lc
vam para mais de ,"o ijipás. Mais in-
formações cotii o proprietário rcsulen-
tc, r.o mesmo. 

"I-tnn liarão 'le ^lassam-
l.ará 11. .11', Vassouras, K. do Kio.
Victor ilartuclielli. I2300 '•) J

7*IvXDlS*SK uma avenida com qua'«
ro casas c hora, terreno; ver c

tralar 11a rua Sanatório 11. 26. Casa-
dura. C--1-I K) J I

V tr.

Trr.XDI-M-. I-, com urj-encia. por
V pre*;'. do oceasião, 2 .oÜHos c novos

predios, próprios para familia dò Ira-
tamento, cni frente á csução do Meycr:
para ver c informar, com o *-t. Vaz, ã
rua Archias Cordeiro .\:,0. figCo \WÁ

uita-sc o honi pro-
1 Ifonorio it. 1.(6, estação

(ic Todos us Santos; nerto tem os
bondes d-* Iosc Uoniiacio i« Inhaúma;
,.=; chaves estão na padaria da esquina;
trala-se (, rua Sele de Sctccnbro n.
ió.. sobrado. C1 r 13 N)M

TTKXD..-? Ií
\ dio da rua

TTií.Mnií-r-íí uni
V tor Pleyel, ura

com corilas c cepo
favor, nu avenida

bom piano do nu-
ide linde-lo, -I bis.
de metal: está, por
I-S03 M- .

(-?_ 7 O) S

f TJvNDIOt-Sl-; óculos, piuce-nc . Iit-
V nelas, etc, et.'., e apromptani-sc

coiiccrlOs coiii rauiilez: rua da Assem-
!;:,'..! 11. Só, cisa Kocha (2223 _)J b

7K7KXUM-USK termômetros; do' su-
V p-rior nri*cisãò. "-'ira febre. «les«lo

rua da Asscnihlea ;/.-
(3-ã.. O) S55 i.ar.i

casa Ko.'

bello c lituiü produeto. V
e tratar á rua línicreticiana «;;t — S.
Cluislovão, bonde Joeltcy Club.

Op-lS S) J

/. AUfTOMAlN.lí
\J «> impossível,
ha argumentos, lí*.:o — Klctheroy.
da tarde.

samantana, vence
contra factos não

V, do UniRiiay,
JJa 1 ás fi horas

C-1S7 S) J

r*SCKU'TORÜO _. Alugá-se umn.J-boa sob, r, Buenos Aiies 11S, ic
g!_____• (S),
WMPUIÍSTA-MrSE 0:oooS sob liwJ.-J pplliccás de predios, cm bom ló-

Uruguayanaj
intermediário-,

nao sc
(-MI.I

«Hiei-
S)K

Tj^M 
niagniíica casa, na rua «Io Cat.'J tetc, 0Higan1.se aposentos niòbl.

Iadn3
11SO, Central.

.apusInforma-!
(anSi

lelcpli.sj .r

('iOIlTINAS, 
tapetes, pintura* a

J oleo, moreis e de escriptorio,
compra o tombem cucaixota para um.
.lança, J. J. .Martins; rua da Alían*
ilcen 11. !.:.|. (362O S) S

f-IÀSÁ-,'"t.\s.\r.
\J ja.lo
dade cm

precisa de um -fluarto are-
hc:n mobilia, perto da cí-
caía dc íamilia séria c dc

confiança; preço máximo atú 50$,
deixar enrta com detalhes, a J. A.
A., -iveuida líio Hraüco n. ioíJ, rj
andar. 1.1971 S).J

1PpKXIÍL_*S_ pensão |Mra e.isa «le
,. íaiiiiliii e a rapazes tio còmniêr-.cio, pratos variadksimos: cmpadiis,

pasteis, etc; preços do toS -pam«-•imã, Xã«i sc faz iiuestãò de hora-no 110111 diálaucia; Senado 2a6, loja.'
«__, (19S0 S) S
ril(A.MOI'nO.\'ES e chapas- \~
\J «Icm se dc $500 a 3:*. Troçaiii-sauc 5.500 .1 ;<i. Compram-se iisa.lás.Coiiccrtam-se graniopliones e vendeu-íf. a so$ n 25$. Compram-se; ú rual riigu.iyaiia 135. (S2| ,.) 3

1.\lt'0TK.\'CIARarr-if.is Je
— 'CuraJfe eom hd

Rarrif.is «Jo catuaba, remédio vc-
selai, lílicoulra-sc 113 rua d..* Saiu.)
Çliristo 11, «^2^^  (i;o«i S) lt

_E_.e--.ca.a.s c_Le lixxlxo l
Grande lic|tiicl_tç_io (

-R/tia. 7 die Setembro 205 ji

(X\\.]H) dc caiina — Vciulc-se
v.^ uma hiocndii com todos os per.
I.:.cc.; para ver c tratar ua Avenida
llassos ioj. (S45 S) S

VENDE-SE 
Mwtambi-

na. Unica loçSoaro-
matica que faz renas-
cer os cabellòs e des.
.ruir a caspa : na Gar
raf-. Grande, Granado &
Filhos, Hermany e Sa-
lão Elias. Ouvidor 120!

T 21-13

([lyiíSO 
dc preparatóriosJ um engenheiro por ao$,

Koriiaua 33 — K. ?;ovo.

Iccciòiih
ú iua 1).
O 509 Sj j

TflíXDií-SIÍ a c..?-i da rua dc Cas-
> cadiira ru S«'r. Quintino Hocayuva,

com .«; oitr.rlos. 2 salas coiinha \V.-
C, lianlteiro. ínstallação clcctrica e
bom quintal; ver e tratar, na nicenin.

(1148 K) J

TRASPASSES

"IflIXDIÍ-Slí 
pen.ucna casa. á rua

^ liarão dc Cotegipc. cin Villa Isa-
| i hei: informa-' Hospício 198

Cotegipc
_ o trata-53

Figueiredo i
d

a rua
C.¦o* X) li

\r!:xi)i:-sn,va, lindo
licucirc'

rua Theodoro da Sil-
lio mouC-nio; infor-
rua ilospicio 19^ :

(1,-0.1 N) H

TTKN-D-C-Slí pequena casa á rua _fí
% dc M.Ào. Sanijwio; Infonua-sc c

traía-i?é á rua *__¦ Hospicio ioS: Vi-
gueiredo i (1,-04 N) M

UTERO—OVAR IOS E ANNEXOS
O .CliXrrTOI.OT., do Alfredo dc Carvalho, é dt* nffeito

scgui'0 na cni'!» das moléstias desses órfãos—Inflainiiia-
ções, coiTinieiilos agudos ou clironieos. A* venda cm to-
das as pliarmacias do líio e dos Estados. Depositários :
Alfredo do Oar.vallio & O. — líua _.'' dc Marco n. 10.

RASPASSA-SJ3 cm
muito vantajosas, '.'-uia excellente" bo-
T primeira ordem,

o vantajosa!
csíiúlna ile rua, propri

ccntr-.il ile
e em còndiç/

quer neqocto; ini
Ass'ci'.ibléa ii. 22.

i para f.ial-
á rna da

(=1*6 1?) S

TTlvXDll-SIí uma enorme chácara,
V voiii í.rc.lln novo. csíylo moderno,

dois quartos, duas salas, ccr.inlia, etc.
lua c cs.a. muita 'fruta, t::.¦.«-,?, tres
minutos da eslação e cinco de catccl-
lentes banhos <le niar; ver. a qúaíquer
hora. na nies-na. coai «> i.ioprio, a

\ucc'ica Moita n- 2«i. estação <1«
o -dóprõ)o: (Vale M-t M .1

TrRNDl"..1ií cs.c::.,-I
V ihy; trala-se á rua

cio n. 45. Nictlicroy.

terrcno.Ica-
Je-.l Boiiifa-

<itoj X)R

T^ENDIÍ.SR
V «iuras. em

mllillhas. nor.-
duas freguciij

iima cliacafa «Ic ver-
boas condições; tc.:.

)5- çrandõ oombal c
; du fiuitonda, r.a

ma c licença; trata-se na mesma ciu-
cara. co n o £r. Manoel Pires; rna
Cecília u. 52. c*t_«;_o de Piedade!
preço r:"íi(i?ijo-). Õò-t) K) lt
""ÍTEXDK-SE um magnífico pre-iio.

\ dc construcção moderna, fínasi
conyUúiJJ; lrata-sc á rua .Tose Bwii*.
jacio n. «5, NictheroT. (iíoi N;K

rjnRASPASSÁ-SR tun bonito anua
X" zem, oecupado por uma casa de
moveis, Úu. Wea laUvs peota* de
aco e em mm dos melhores pontos
dos subúrbios; prcsta-80 para qual*
quer ramo de negocio,'cota cspcctali-
dade calçados o chapéos, pcv scr
junto á eslação «a I-iíiit. pinto do?
bondes «lc Jacarcpagui, e enfrento a
estação «le Cascadura; rua Nova «le
_, redro n. ,*;. Casea.!ura.; 

p) }

IIS
Torno PEITORAL MA-

1UN1I0
lítifi 7 do Setembro 1S«

HVI'UT!predii

ie í as

IIJÍCAS — Fazem-se «ie
no centro c nos subur-

ii brevidade j na rua da Qui-7.1, «alfaiataria, com Krcita-s.
4 horas. (11,22 S) K

("lUl.l.líTKS 
dc senhora, sob me.

J dida ,1-1?, completo. Mme. Mar:*?
Lemos, rua da Assembléa 11. ,is, i°
aildar, abaixo da Avenida Uio iir.ni-
co. (i*t S)J

CARTAS 
dc fiança,

íirmas idôneas
curar Leão Braga";
n. i,;.|, 1" andar,
ia ás 2 heras.

e promissórias,
: garantidas. I'ro-
ma da Alfândega
saia, fundos, das

(2313 S).S

TQAQUIJI José da Gama Paes,
T Joanna Baptista da Gama r.-.e.s n

Manoel José Paes Nctto — IJc-.io>
?c .«ilier notÍciae3 das trc;-; pessoasocimai naturaes ile Pernambucoj jóii-
qnini Jiísé da'Cama Paes, ha -.ms 3ánnos morava em Jacarépairuá. Scra"
grande favor c muito sc agradece a
íiuem dellas enviar noticia:-, cspccÜiI-i
niente «lc Joanna Baptista da Gania
1*4Cd- j.i_ bastante idosi, ao sen ii-

Ilio Josc Antônio da (lama Paes, rua
imperador 11. 32 — Heciíe — Per-
íiainbiicc t.'.2'ji ü) J,
'\|tilTÍSTÃ — Vestidos «XTtodaTTí
llX qualidades c f.itios, blusas, saias
c costumes, fazem-se coni brevidade
e perfeiçáo, a preços baratisimos; íi
:ua da Alfândega 11, 116, j' anlar.
sala da frente. C705 S) S

tóetiücas'
AtíCIH

ás s horas, nu rua da Al-
. :aj, í» ond. (ipií-t S> í

MAXICÜUA, 
maasiagcns

n 2$ooo, vae a domicilio

fandega

no

ILIO lü J A
rnKASPASSA*SB uni nrmaíem
J. subúrbio, ponto do fulurp, «le-
pc-:i!e dc pouco capital, [aiendo bom
negocio fó a dinheiro, terve paia
um principiante, casa pam família;.!
icformaçües á ria João Ricardo, ro-1
te.uim e luibíie», o. «'.!. «10 "'}
Ji-tire. • _ (U05 P. 1'

(NOME REGISTRADO)

Ci_i*a a inflammaçâo e pur»-*
gaçdes dos olhos

-ESi-O. todas sis jpliEiirmsir
cias e ca.rog.et-r_.Ei.s-

SÍSBWJi2iZ*xe>n«^^-_»_BBSfeB-»T-l..li*l--C--'

-}-1.:

—¦..*-,

ilegível: ....' t
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CORREIO DA MANHÃ — Segunda-fèff^ \È& de Novembro de 1916

I' 
OUÇAS c

_j tos; Só
Cosa Matluas.

trens de cozinlin. bara-
425,

(3701 S) s

MODISTA 
(fala ingfcz c Portu-

erucz). Trabalho esmerado, cm
qualquer vestuário, taüleur, dp soirec,
ele, por preços módicos; rua Uru-
guayana n. ,i_?. 2° emdar. DS44S) M

MME: 
AMARAL, que teve atcltcr

dc costuras, á nua Sete de be-
lembro 95. 1°, e que actualmente tera
atelicr á mesma rua n. 191, mja. —
"Au Paradis"; confecciona vestidos
de linho, desde 35$: tafetá, Jiló, etc.,
<lesdc 100?, pelos últimos figurinos.
Tel. Central 5891- U7'3.S. )

MOVEIS 
-usados

Compram-se por
do

mais objectos—
preços razoa-

Rosário n. 115- „ ,C134C S) J

Pelo
dr.
Lula
dt

Lima
Faculdade de Medi-
medico e operador

MO 
DISTA — Faz vestido? costii-
mes c chapéos, no rigor ela

moda; rua Uruguay n. 250,' Anda-
traliy. Preços baratucsinios, (;ni(ih)K

Confecção primoro-
clc vestidos c costumes, sys-

tema Parisiense, dc et.$ a 30$! Ira-
vessa Cruz Uma 11. 26 — Flamengo.

(380 S. J

Consultas gratis
Bittencourt, da
cina da Bahia,
esnec alista cm
moléstias dos Olhos,

ouvidos, garganta,
narlx e doenças nor-

vosas*
Todos os dias', dns 3 ás 6 horas

da tarde. Rua Rodrigo Silva n. ia,
1» iwidar (entre Assembléa e Sete de
Sctombro). Consultório perfeitamente

àppafcHiaao com todo o material pra.
ciso parti os exames e os tratamentos
constantes dessas especialidades.

(J 7")

AVI CULTURA
OVOS 

de legitimas gallinhas de
raça Orpington brancas, pretas e

carijós; as encommendas devem ser
feitas com antecedência de 2 èlias,
para poderem receber ovoo frescos
do mesmo dia; Uruguayana 97, loja.
Duzia i2$ooo. (1266 S) J

UMA 
chocadeira "Triomplie". usa-

da nas escolas francezas, custa
menos nova que outra qualquer cm
segunda mSo e é garantida; r. José
de Alencar n. Cp, Catumby. (1475 S) J

V"ÈNdIÕM.SE. 
a rua Haddocl:""Êõl

bo n. 417, canários de raça fran-
ccza, promptos para reproducção.

R J. PEDRO ARAÚJO _ Con-
.sultorio, .rua Sete de Setembro

111, dc 1 ás 4. (37i6 S) RD"

TlTOOISTA

MACHINA180$ systema
de escrever "Mitnion",

*,m. ,..uv -..,- a prefcrido_ em to.
«lo o mundo. Mais informaç.ies. Cai-
xa postal 1388-Rio de Janeiro.

(1428 S) R

McrOVEIS — Deseja comprar, ven-
de-r trocar 011 reformar os seus

moveis, 
'ou colchões, não deve fazer,

liem primeiro ver o sortimento c os
iprcços da colchoaria do Povo, que c
mos subúrbios; o casa mais complc-
ia ncíit; gênero c garante competir
com as melhosies cosas do centro.'Fabrica e deposito ú rua 24 de Maio
_,. Sos — Sampaio. Telcph. Villn n.
_78_ _ M. Costa e Sá. (1057 S) R

Mcili ços l«ratissimos, ensina a cor.
lar e armar por 50$; lições a efooo.
nioidcs 2$: ,-ittcnde-se a chamados; a
rua Frei Caneca 11. 79, sob. Teleph.
519:, Ccnt. (1240 S) J

\t!lc(), prata, cliristoíles e mais
n.ctacs finos, cm obra, mesmo

usados, compr.i-se na joalhcri.-i Ando-
r-uliii», rua Uruguayana

O'

DENTISTAS

SENDEM-SE 
cliocadeiras do sys-

tema adaptado nas escolas fran-
citzas, dupflo aquecimento; não es-¦friam os ovos nem que o Iam peão i=e
apague durante 12 horas, rua José
de .Alencar C9. Catumby. (S 2218) O

Sarna-Carrapatos -BIotaeIra--;Mariquelra-e demal<* pragas do gado ouram-se oom o

ESPECIFICO MAC DOUGALL
O ori-inal de-te* Específicos -Usados Ua 6í annos. O UNHO Q l'E H&tV.K~ VENENOSO~* Fabricado por Mac DougalhBros, Ltd. — Manchester— Estabelecidos em 18-i5

Tjnioo iia.i*.yoa*uoto-^^

Rua do Mercado 49 — Caixa 19ll—3tio.de Janeiro

ÜACTOS FÚNEBRES

164.
(413C S)

O 
ESPIRITISMO NA 1NFAN-
CIA, 1 vol. i$ooo; venda nas

livrarias Alves e Gamier. (308 S) R

01,v OltOllO' fresco Pcmba e
l-iniciila da Costa e (abas Di-

dc Santo Ignaeio e contas
clc h-ite, vcndc-sc na casa dc her-
vos c plantas medicinaes da rua Se-
nador Euzebio 11. 210, praça 11 ile
Juríliõ, 0So S> "

ODR. 
ERNESTO CARCEZ avisa

aos seus amigos politicos ç clien.
ícs, ip.c mudou o seu escriptorio para
., largo dc S. Vr-.ncisco de Paula n.
.141 teleph. 374, Norte. (3982 S) J

DENTISTA
R. Baldas Von Plnnckcnsteln

Esp. em obturações a ouro, pia
tina, esmalte' e extracções coin

' tamente sem dôr; colloca deu
es com ou sem chapas, a preço.-

reduzidos. Garante todo e qual
ouer trabalho e acceita pagamen
tos parcellados. Das 8 da manhã,
ás 6 da noite. Aos domingos só
.1;' ás 3 horas. Rua Marechal Fio
riano Peixoto n. 41 (sobrado),
próximo á rua Uruguayana.

Dentistas -pAEDs\\. ™™!
CUEIREDO, premiado com meda-
lha de ouro e Cruz de Honra, na
Exposição dc Milano, — Rua Ma-
recital Floriano n, 209. Extrações de
dentes sem dor, sfooo; dentaduras
de vnlcanilc, cada dente s$ooo; ol>-
tttraçõcs de 5$ a io$ooo; limpeza de
dentes. 5(000; concertos de ilentadu*
ras quebradas, io$ooo. Preços bara-
tos para todos os demais trabalhos;
material de i* qualidade .garantidos
e pagamentos em prestações. Con-
sultas das 7 da manhã ás 9 da noite.

TratumoQto pelo Dr. Neves
da Rocha, com êxito seguro,
dos zumbidos dos ouv.dos,
pela massagem vibrutoiia,
pelas correntes continuas e
pelas correntes de alta Cre-
qut-ncia. Os zumbidos dimi-
nuem logo na primeira ap-
plicaçào e acabam desappa-
rece ndo completamente.
Consultas do primena cias-
so da 1 as 4 horas da tarde;
consultas de segunda classe
dns 10 tis 12 da manhã. —
Avenida Bio Branco 90

(M 1121

WSSSJ

PRECISA-SE 
de um sócio ti.-ir.-i._uma

quitanda, capital dc _t.5o$.
liesta redacção,
*I_l)RECÍSAiSF.

TI
dc
C. 11.

Carla"(í.ioSVS

de uma cadeira cicii*
r.iric

cin.Iar. (2202 S) J
"CORTA — Aluga-se

Íll.-iil.lot-l; 
I.obo ti.

e parada de bondes.

tuna na ria
iS; é ponto' 

(2230 S) S

íJRECISA-SE ele um Sono para
. ... hotel

para hospedes, com 23 commodos
mobil.itlo.-i e rostourant, cm um dos
melhores pontos (lesta capital, perto
tia K. de F. CcntraS. O prc-lentlcn-
»e não precisará entrar com todo o
jnpilal, só se faz questão dc pessoa*j'tÍu e pratica do negocio; para iu*
JJjnnaçõcs! carta nesta redacção para
jer [procurado; a Lopes, (2220 S) S

TW,tiçra — DR- ~- «ACHA.l/Cllliaid DO, premiado com nu-
merosos medalhas dc ouro. Extracçô-»
de dentes, sem dor, 4$soo; dentadu-
ras de vulcanitc, cada dente, 4$5°o;
òbturaçõcs dc 5$ a 8$; limpeza de
dentes a 4$; concertos cm dentaduras

3'ucb'radaS, 
g$ooo. Trabalhos garanti-

os c pagamentos cm prestações. Das
7 da manhã, ás 5 da noite, na rua
Umiguayana ns. 1 c 3, sobrado.

(1Ú42 S) J

FERIDAS
darthros,

Dr. [d. Mereilles-
Doenças internas, creanças. Vias uri»
narias — ApparcSios microscópicos,
electricos, dc illuminação para exa-
mes e tratamento das doenças; urc-
thraf bexiga, rins, recto, intestinos,
estômago etc. — Trat. rap'do da go-
norrhéa, syphilis, hydrocele. Appl.:
Go6 e 914 — R. Sete de Setembro
96, das 3 ás O—Had, Lobo 438, Tel.
1294, Villa.

Veterinário G. Cardo-
so Júnior,

do Instituto Pastettr, especialista
nas moléstias dos cães. Consultas
c chamados, rua do Hospicio, 114.
Tcl. 1958, Norte.

Cachorrinhos Sabonete
Dicl;.

oara lavar cães de luxo. Destrui-
dor da sarna, carrapatos e pulsas,
vende-se nas ruas Hospicio 114,
Gonçalves Dias 38, Ouvidor C3, 7
de Setembro ns. 3 e 151, Cattete
01, F\ José de Alencar 11. 3.

(R 1689

Xarope Peitoral de Deses-
sartz e Alcafrão da

Noruega
FORMULA DE BRITO.

Approvado pela Inspectoria de
Hygiene e premiado com medalha
de ouro na Exposição, Nacional de
1908. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchites, ca-
tarrhos chronicos, coqueluche, as-
thma, tosse, tisica pulmonar, dòrei
de peito, pneumonias, tosse nervo-
sas. constipações, rouquidão, suffo
cações, doenças dc garganta, la-
rynge, elefluxo astliuiatico, etc.
Vidro, i$5oo. — Depósitos: Dro-
garias Vacheco, rua dos Andradas
ri: 45; Carvalho, á riia Primeiro
dc Março, 10 e 31; a rua Sete df
Setembro, St c 99. e á rua da As-
sembléa n. 34. Fabrica: Pharma.
cia Santos Silva, rua' Dr. Aristi-
des Lobo n. 229, teleplione 1.400,
Villa.

Moveis a prestações
Por que v. ex. não visita a

Casa Sion, na .rua. do Cattete, 7,
que entrega os moveis na 1* en-
trada de 20 T c os .seus preços
são baratissimos. Cattcte, 7, tele-
phone 3790 Central. .(S 2041

Moveis a prestações
Querem vv. eex. comprar mo-

veis cm melhores condições. c por
preços baratissimos. pois visitem a
Casa Sion, na rua Senador Euzc-
bio ns. 117 c 119, telephone 5209
Norte. fS 204»

empi
jens

eczemas, sarclas.
pannos, comicltões, etc, des-
apparecem (rapidamente ris.n.
do Pomada Uizitana. Caixa
i$ooo. Deposito: Pliarmacia
Tavares. Praça Tiradentes
n. 62 (Largo do Rocio.

A 4030

Mme. Ciei, cartomante
 Diz tudo com clareza o que dc

iejti solber, realiza os trabalhos mais
diíficcis que sejam, amigavelmente:
bota o'mal para cima de quem o faz:
á rua dos Inválidos n. 30, sobrado.

(1C43 S) J

e 11 > c e r a s
¦íràm;se in-'••''ivelmen te

com a BO-
RAW.NA, á

venda em ...... .,actas.
Deposito, rua de S. Pearo n. 127.

FER1DA
Menstruações dolorosas

DENTISTA

ÍJRl-JCISA-SE 
de 500 pessoas para

otmier a i$20o; rua liueiios Ai-
re-s ii. isS, loja. (2772 S) S

t~~~~~~TíSJCÍ 
I.l ANA Espinl.ciro c~Õs~iSo.$

. elo rthiçriie! da casa, onde tlcU
xou rjooO S) F

tUiac

INTORES _ Quereis materiaes
bons c baratos ? ide íi rua do

Inicio n. 4=3, Casa Matliins.
(2700 Si S

—tA. LopeJ
Ribeiro, c r r*

gião-dentista
pela Fociildade
de Medicina e
Pliarmacia elo.
Rio ile Jane

ro, com longa -pratica. Membro da
A&Bociação Ceritra'1 Brasileira de Ci-
rurgiõcsiDentistus, tons.: rua da
Quitanda, 4S. (2754 S) S

DENTISTA 
a

obturáçãò
curativos desde o
balhos de chapa;
por preços
ran tidos,

e$ooo mensaes para
a gra ii Ho', . platina,

1 primeiro dio. Tra*
coroas, pivot, etc,

niiiiiinos e trabalhos ga.
 .... Auxiliadora Medica, na

ri;.i elos Andradas n. 83, sobrado, cs.
quina da rua General Câmara, tule-
phone. _______ 3157. (2021 S) J

PARTEIRAS

SYPHILIS c suas conse-
quencia-s, -m Cura
radical, injecções

completamente
 INDOLORES.

de sua preparação. Appl. un6 c 914.
Assembléa u. 5-1, das 12 as 18 hp-
ras. Serviço do Dr. PEDRO MA-jA-
ÜHÃES. Telephone 1009, C.

Comichão dartliros, cmpin-
gens, eczenias.
frieiras, sr.rnis,
brotoejas, etc.,
d c s a p parecem

fácil c completanicntc com o
DERJUCURA. (Não é pomada).
Vrende-se cm todas as drogaria»
do Rio c Nictheroy. Deposito gc
ral: Pliarmacia Acre, rua Acre,
11. 3S. Tcl. Norte, 3=63. Preçc
2S000.

curant-se com o
DAMAS, do dr.
Santos. Deposito,
dro n, 127.

ELI X IR DAS
Rodrigues dos
rua de S. Pc-

cura m-se
com o ELI-
XIR DAS

DAMAS, do dr. Rodrigues dos
Santos, S. Pedro n. 127.

Regras escassas

SATOSIN
é um remédio unico pela sua
efficacia curativa em todas as
affécçõcs pulmonares;

SATOSIN
cura os catarrlios agudos e
chronicos dos brouchios e. dos
pulmões nos diverjos períodos
da moléstia;

SATOSIN

Loterias I Caiai Fefleral
Companhia de Loterias i-iaclonaes do Brasil

Esü acções pnaUc&3 sob a ttscalízaçãm do governo
federal és 2 \\2 e aos sabbados

ás 3 boras, á
Rua Visconde de Itaborahy N, 45

HOJE HOJE
íl 33~34*

16:ooo$ooo
Por 19600, cm meios

Amanhã

20:0TÓ$000
Por 1$-100, cm meios

t
Fábio de Oliveira

Bastos
Iracema de Araújo Bas-

4os e filho Isabel da Silva
Ferreira Bastos c filhos,
Antônio Zeferino de Oli-
veira Bastos c senhora, Ro-
zemunda Bastos de Vas-
conceitos e filhos, Mafalda

Bastos Couto c filhos (ausentes),
Sertorio de Oliveira Bastos (áu-
sente), Jayme de Aranjo e.scnbo-
ra, Jos» P«reira de Magalhães e
senhora, José de A-raujo, Leonor
de Araújo e Ernaní de Araújo,
lagradecem protHindaaeme ipenljo-
rados á todas as pessoas que se di-
guarani acompanlial-os, no doloroso
transe, porque passaram com a
perda dc scu sempre lembrado cs-
poso, pae, filho, irmão, tio, sobri-
nho e cunhado FÁBIO DE OLI-
VEIRA BASTOS, e de novo as
convidam e aos seus parentes c
amigos paira assistir á missa de se-
timo dia que será celebrada,
ománhã segunda-feira, :.i do cor-
rente, ás qi[2, na egreja de

6. Francisco de Paula (capella de
N. Senliora da Victoria), pelo que
desde já se confessam agradem-
dos. (^o S) «trfrsm

Argemiro Ribeiro da
Silva

Margarida Granton «ta
Silva, sogro e irmãos con-
vidam os seus amigos . e
demais parentes para itssis-
tir á missa que, jiclo setimo

dia de seu passamento, mandam
rezar, hoje, segunda-feira, 13 do
corrente, ás 9 lioras, na matriz
üo Engenho Novo, pelo ipic descit
já se confessam extremamente.
airrarlecidos.  2502 J~ 
¦¦¦¦aTaTaataTaTaToTÉTaVHnoTF'-'-'- V»

í

f

ja

¦na
MIGUEL MEIRELLES VtZEÜ

no tratamento d.v tuberculose
comprovada exerce cffeitos re.
troactivos sobre a infecção até
ttm limite tal que paralysa o
desenvolvimento dos bácillo
de Koch até sttpprinitl-os com
o emprego prolongado;

Casamentos 25S no ei-
vil o 2o5
rei igiosa . .
com ou
sem cer.

tidücs e cm 24 lioras, todos os dias.
nara provar quanto esta casa ci séria;
só pagam depois dos papeis prom-
ntos-, trata-se á rua Barbara de Al-
varenga \\\ --1, cm frente á".í** "re*
"orla, próximo ao- Thcsouro, com Ca-
pilão Silva. (K 1726

PARTEIRA
— Vornccc-se bem

dc casa de família; na rua
Cattcte 2S7, e»1>rado. (2074 S)

•niCNSAO

lieiT.ilit.ida,
e

im.-i di Saude
PESSOA 

...
tii;<i:ez e arlilimctica. Trata-se

.lt).

lecciona por-
Trata-se .1
(2002 S) J

MONTEIRO —
no gc

nece a domicilio;

Mme. Maria
Joseplia, di-
plomad.-t pela

. Paculdadc de Medicina dc Madrid,
-*,- trata tle todas as doenças das senho-

ra-3 c faz oiipareccr o incommodo, por
processo scientifico c sem dor nem
o menor perigo para a saude, ¦ tn-
balhos garantidos e preços ao alcan-
ce clc todos, Avenida Gomes Freire
n. 77, telephone n. 3642, Cen-ral. con-
sultas gratis. Em frente ao theatro
Itcpitblica. (1721 S)

E' o
IJEXSAO . melhor no gcnejfo e também for-

Rosário1 ios, 1°.' •-'-"(319. S) H

QUARTO—-AlUíta-se 
mobilado, com

e-<cellcittc pensão, â moço distui-
cto o de respeito, cm casa de latiu-
Sio de tratamento; rua General Ca-
mara 11, 11S. ("975 S) E

ALA — Alug.t.se uma espaçosa,
por preço medico; ma do Uosario

si. Co, =° andar. (2322 S) J

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis Tem?™ m
teneourt, parteiro, cura os tumores
elos seios c do ventre, as moléstias
das vias urinarias e genitaes da mu-
Iher, as metrites, os corrimentos ute-
rinos e vaginaes c regulariza a meus-
truaçüo por processo scu. Applica o
606 c 914. com ou sem uijceetio f
e«ta sem dôr trato o diabetes,
hérnia (nuebrailtira) sem operação.
Consultório perteitamente npparclna-
do; rua Rodrigo Silva ti. 26, esqui-
na da rua da Assembléa, das 11 as
2 da larde. Teleplione 251 i; rcsitlen-
c'm á rua Senador Euzebio 342, -Con
sulina gratis. (J ns°)

MOVEIS
COMPRAM-SE MOVEIS

USADOS
Mobiliário completo ou avulsos,

qualquer quantidade, paga-se bem.
na rua Visconde de Itauna 11. 137
nraca 11 de Junho, (J 477"

TERRENO EM COPACABANA
Vende-se um esplendido: na rua.4

de Sclcmliro n 40; tratar,'cltit'Luiz,,
na rua da Carioca li. 3. A Gloria do
llrasil. (2735)

SATOSIN
é recomniendado por suinmida-
des medicas brasileiras c es-
trangeiras." A' veridá em todas as boas. phar-

macias e drogarias do Brasil.

OVOS FRESCOS
Vendcm-sc garantidos a i$Soo

a duzia, entregues a domicilio;
frangos a i$5oo e gallinhas a
sSíoo, criação limpa c garantida-
Caminho de Itararé 11. 37° —
Cascadura. 

(R 2002

O EL1XIR DAS DAMAS, toni-
co ilterò-ovarihó, dtv.Dr. Rodri-
gties dos Santos,, c um agente the-
rapcuticò, de uma ácião enérgica
e segura nas moléstias próprias das
seinlioras, nas irregularidades ele
menstruação, difficuldades c coli-
cas uterinas, licmorrhagias duran-
tc a riienslritação, suspensão tardia,
dôrcs nos ovarios, catarrlios ute-
finos; etc. O. ELIXllRí DAS DA-
M-AS .modifica e corrige o estado
nervoso' 'das ' senhoras, acluando
também sobre os intestinos, remi-
larizandó suas funeções. 

' Deposi-
to.:- rtia de -S. Poaro...tó-i27.

Mme. Mai-gliorltn Solcnnl Dn-
Imitiol, parteira, diplomada pela
Real Maternidade de Firenze (Ita-
lia). Acceita chamados á qualquer
hora. Tcl. 3129, Villa. Rua is.
Miguel n.' 80, esquina da rua í.
Raphacl (Tijuco); 33SJ

OKNHORA — Aluíra uma sala dc
IO frente, muito independente: no
i-ciitio. a cavalheiro de trato: cartas
neste jornal, parta Adeli.i. (20S0 S) J

OAIiA — Prccis-a-«o de uma sala
O sem mobilia, cdiu toda indepen.
«Iciiclo, no Cattete, para ícnlior tbs-
niticio. Cartas a este jornal, com. 1111-
ciacs V. M. (;759 t) S

OALA para
ft - A' -i-sc
tiS, 1» lindar.

scriptorio comniercial
rua Uucnos Aires n.

(SI

£.0' ptulc ficar elite quem mandar
10 seus collarlnlios, punhos c lotla
11 qualidade dc roupas, para a 1-a-
vahdcrü-i Modelo'', não tem rival cm
lustre- cngommados. bnanqueamento
e desinfecção; tnnnda-buscar c levar
11 domicilio. Telephone Sul, 57°.

CALA (le frente c quarto, alugam-
H* se separados, com ou sem pensão,
Bcn-lço teleplione luz electrica, casa
.le família'; General Câmara n. 06.
esquina, avenittn Central. (20CS S) J

OEiVÍlORAS o senhoritas podem
^^ ganhar Cot.$ por mez, aprendendo
íi prolissfio de manicurc c massagis-
ia, na rua 2 dc Dezembro 11. 05, 1°
ondar, Cattete, das 2 ás (. da tanlo.

(iío.i S) .1

CELf.OS — Compram-se. vendem
IO c trocam-se, sellos _. paro
rçõe-à; Hospicio 30, J,
llios.

Costa íi Pi-
(.17.10 S) S

IVMA familia que se retira para
(,'>ra vende um guarda-vestidos,

t-.ii guaríln-louça e cama. em estado
e!e novo; rua Dr. Carmo Nctto iSj.

(2206 S)J

Í|M 
sénlvor

J clictrado'
r.ctivo. nortista rerem
dispondo de rinec. a

elcz couto 1 em dinheiro, deseja o
empreso cie cobrador da l.i.ciit ou
outra conipanliia Importante, ínciliiui-
lc ortlenado mensal tle 2...S a. 3W>*•
..-.rn cujo li.n ofierecc o deposito dc
íiança acima cete ido. Rcsp. a Cfta
xcdacçfio, com íniciacs 1). !'¦ V.

(2.'S.-- Si 1

PARTEIRA -- p»*S^S
—Com longa pratica, trata de moles
tias de senliora* e suspensão, por trai
processo rápido c garantido. Acceita
parturientes cm sua residência, íi rua
Camerino n. io_. Tcl. J.12S, .Norte.

( J S784)

PARTEIRA- Mme.
Francisc»

Reis. diplo.
mãdn pela
I-'. dc M

dc Boston, faz oppnrccer n menstrua-
ção por processo scientifico e sem
dor; trabalhos garantidos e preços
ao alcance tle totlos. sem o menor
perigo para a saude; trata de doen-
ças elo utero; rua General Câmara
11. 110. Tel. n. 3.368, Norte, próximo
da avenida Central. Consultas gra-
lis. ' í» W«.

PARTOS moiesii
de iimllici
IJK. 11. 1

ANDRADA cura cprrimctitos licinor
rhagias e súspousõcs; dc modo sim
pies cvi:a a gravidez nos casos indi-
cados, fazendo appareccr o incotiuno-
do sem provocar licinorrliáctia, lendo
como enfermeira mme. JObRPHINA
GALL1NIK). parteira do Hospital
Clinico dc Barcelona; consulias dia-
rias. gratis aos pobres. Acceita clien-
les cm pensão. Consultório c resi-
tlencia: rua do Lavradio n. 111. so-
brado, (5S.-4 i» J

IMPOTÊNCIA
Esteriliilnde,

Kciu-nstlioiii.i,
Espcrinntorrlién.

Cin-ii certa, i-nfllchlc rnpidn
Clinica elcclro-iiícdica, espe-
ciai do

Dr. Caetano Jovine
¦elas Fiiculdaclcs de Medicina
ele Na-iolcs c P.io de Janeiro.
Das 9 ás 11 e das 2 ás 5.

Largo d» Carioca 11. 10
sob-a do

PRATA E OURO
Vaiença & C. ^ Compra e paga

muito bem. Rua Sete ele Setembro
ti. 1S1. ='43 J

SALA DE JANTAR
.-«,Vcndc-sc; "'csly

peçás, pouco uso'
andar.

lò I-Tollandez, "nove
Rosado 76, 2"

(1301J)

9, Largo da Carioca, 9
(G--aiide a.-mazem juntei, no portão

da Ordem)
Moveis a prestações, capas para

mobilia, 9 peças,'t>ò$opo; oleado
cie o,òo c 0,70, o 3$5oó'c 4$ooo o
metro; dito para mesas de 3 a
5 taboas, Oo$ooo e iiò?ooo; capa-
chos de 1111 e 1111,10..a S$ooo e
n$ooo,

Siouzà Baptista & C."

Sa*bt>acto, IS cio corrente
A's 3 horas da tarde--309-51

S 0:0 0 0^0 O O
Por 4$UOO, em quintos

Sabbado, 25 d o» c ori-ente
_ A's 3 lioruH da tarde—:tOO — 30

I
lJor sfjíOOO, em décimos

Grando e extraordinária Loteria do Natal
Scibbado 33 de Dezembro ás 3 horas da tarde

NOVO PLANO :»47-l*

l.OOO:OOO*$00O
Por 06*000 em octo.?esimos a 70i» rs,

Este importunte pluno, aióm tio premio maior, distribuo mais
1 de 1.,o:ooO"5, 1 do -: :0..0$, â de VJiliS??!•4 Ue 5:000$, 10 de •3:0-10»-, lrt do 1:00»

c QO «le ISOsOOO
Ot3 pedidos do billietes do interior devem ser *>«**/.mP'

niiàáòs do mais 700 rs. pnrn o porte do Correio o ilirlKiuos
aos agentes geraes NAZAKKT1I & O., KliA «O OIHIIIOB
N 94, CAIXA N. 817. Teleg. LUSVEL, o na casa h. «Ul-
MARÃES, KUA DO ROS^UUO 71, esquina do beco das Cau«
cellas — Caixa do Correio n. 1.-73. li.

(FALLECIDO EM PORTO
ALEGRE)

Sun familia manda re-
zar. segiiudii-feira, IS
do corrente, no egreja
da Candelária, ás 9 Vs
lioras du munliã, uma

missa dc 7° dia, pelo seu
eterno repouso. (J 1861)

i
Roberto Buzzone

(TRIGESIMO DIA.)
Sua família convida seus

parentes e pessoas «le sua
amizade para assistir a
missa dc trigesimo dia, que,
pelo repouso eterno de sua

alma, será celebrada, hoje, sc-
giiüda-feirà; 13 do corrente, -ás 9
lioras, na matriz do Sanlisimo Sa-
craineiuo; pelo quò desde já sc
confessa .-iBrailecida. fi 2373

Norival Pinto Rezende
(1° ANNIVliRSARIO)

Manoel Pinto 'Rezende,
sua esposa c filhos convi-
dam seus parentes e pessoa*
de amizade para assistir I
missa dc i" anniversario que

mandam rezar pelo repouso, éter-
oio 3e seu prezado filho c irmão,
N0R1VAI, riNTO RTZZBND15-, na
matriz de S. Olirictovão, quarla-
feira, 15 do correnle, ás Q. boras,
por cujo comparvciincnto tle-sde já
agradecem. (S H7d.|

Salvador Be^lemonif
Sua fanii'-'-i manda rezar

uma missa, ás S ila liòi-as,
na egreja de S. Francisco
de í'aiil;i. hoje, segunda-
¦feira, 13 do corrente, S" au-

niversario dc seu fallécimctlto.
(2322 I

i
Edith

f
Maria da Silva Duarte

Praia do Flamengo 84 Casa na Avenida Atlântica

t

PENSÃO FAMILIAR VIENNA
Alugam-se bons quartos com to-

do conforto, a familias e cava-
lliciros. Telcph. 3S04, Central.

. 396+

Aluga-se, por prazo determina-
; elo, boa casa mobilada para fami-
lia de tratamento.' Informações

I na rua N. S. de Copacabana nu-
mero 1.057, das 14 ás 17 horas.

CIMAURIA —Cura
resfria*

cios,
constipações com febre, bronchites c
iistlima. Preço i?ooo. Deposito: Phar-
macia Rodrigues, rua Marechal-Fio-
riano 11. 99- (.1754 S) R

Oonerriéis

SENHORASPartos. Mo-
lestias .Ias

Tratanicntu
dos abortos c
suas conse-

(juencias, tios
corrimentos,Ur '¦-,=; ntnr" '¦¦•.•ii«,is e v r -"""^s

irrccTiilarcs c pt-obticatlas. Asscmliléã,
ti elas 12 ás 18. Serviço do clr. Pedro

ÜM 
moço deseja «luíçar nm

(o mob:J'.ttlo, etn Copacab:

Cura rápida com o
PEITORAL MA 13.HO
Rua 7 do Setembro, lr*0

c li r oniciis e
recentes.
Que reis fi-
car r ádical-

mente curado cm poucos dias?
Procurae informações côni o sr.
Fcijó, que graiuitameittc as offc-
rece, não conhecendo caso ne-
nliiuii negativo; ma Tlicpplulo
Ottoni, iC,-. (K -l2

"l'ó do arroz DORA"
"Medicinal, adherente e
perfumado. Lata, 2$ooo.

Pelo Correio 2$soo
Perfumaria

ORLANDO RANGEL

FLORE^ PARA CHAPÉOS
O maior Vorfimenro, ao preço

mais barato. Flores Para. chapéos
Flores .rpa-ra vestidos.. Flor -<le. Ia
ranjeir.t. Única fabrica de florem
para chapéos. A Flor dos Alpes
— Rua dos Ourives 97, M?.

S 1950

CASA MOBILADA
Aluga-se para familia dc trata-

monto a •esplendida casa li. .|Gt.dn
rua Voluntários da Pátria. Póele
scr vista totlos os (liar, cliis 10 ás
1; e elas 15 ás 18 horas. Con-
trato poi- C mezes. R 2132

FERIDAS!
Ulccras, chagas, .eczciiiai,. fricj.

ras etc;, "Uilgucilto, Satito .Urazi-
lieiisc".-' Rua l\larccliàl l-loriaho
ti. 17J.-A. Ciesteira fimeiitcl''.-.-?.

-(76SJ

Elixir de Pepsina
Composto .

(Câmomilla, Rliuibiu-pp, Calumbà
e Pepsina) Fórmula de Brito.
Approvado c preniiado com me-,

dalha de ouro. Efficaz nas diges-
tões' mal- claboi-a4a.9.-^"ljgipcsias, vo-
m-ltos, eólicas do- -n@~lo e.v mtes-
tinaes, inappetcncias dores de ca-
.,cça e vorügens. Vidro 2$ooo.

Deposioos: Drogarias iPa checo,
-ua elos Andradas, 43; Carvalho,
1" de Março, 10; Sele de Setem-
bro ns: 81 c 89 cÁsS-e-mbléa.. 14.
Fabrica: Pliarmacia "Santos Silva,
rua Dr. Aristides L<W> il. 229-
Telephone 11. 1 .'400,'*"ffilla.

Venda de duas officinas de serraria, materiaes de
eonstrucçao, moveis de escriptorio, animaes,

vehiculos, predios e terrenos pertencentes á
massa fallida de Corrêa da Costa & Comp .,

(MARICÁS)
CASCADURA

Joaquim Pacheco Rocha
Duarte filhos, genro e mais
parentes agradecem a todos
que acompanharam os res-
tos mortaes de sua prantea-

ela esposa, mãe, sogra, irmã e tia
MAlilA SII.VA DUARTE ,r sua
itrriina morada c de novo convidam
a assistir á missa de setimo dia do
seu passamento que «Blindam rezar
na .capella de K. S. do Amparo
cm Cascadura, ás o lioras, hoje,
-segunda-feira, 13 do corrente, c
•desde já se confessam gratos a
Iodos que assistirem a este. aclo
de- religião. S 2725
*oTflKE*cTèTMffoTc-oT*o*aoTo^^

Eurydice Gomes de
Paiva
(r.ERY)

Cccilia Pinlo Comes, gra-
ta a memória ele sua idola-
trada amiga EURYDICE
GOMES DE r.-VtVA, con-
vida os seus parentes e

amigos a assistir á missa pelo des-
canso de sua alma, hoje, scgttn-
da-feira, 13 do corrente, ás y i|2
horas. 110 altar mór da egreja de
S. Francisco de Paula pelo qual
antecipadamente, tntvto agradece.

Pires
PROFESSOR A MUNI Cl PA I,

tDr. 

Franklin P. Pirei,
sita muiher Etilinà Jordão
da Silveira Pires, c fillios,
sinceramente reconhecidos a
todos que acompanharam os

restos -morlaes ile sua idolatrada
filha e irmã EDITH, bem assim
aos que por varias fôrmas lhe,

manifestaram o seu peitar ni-sle
doloroso transe, de novo os cou-
vidam para assistir -á missa dc 7"
dia, que, pelo scu eterno repouso,
será rezada amanhai terça-feira, 14
do corrente, ás íl horas, na egre-
ja de S. Francisco de Paula, con-
.icssando.su eternamente gratos.

('<¦ 2713

COROAS E PALMAS DE
FLORES NATURAES

Prepara-se qualquer ciaconimcnd.-.
Casa Arte Floral

Rua da Asscmbléa nj. Telcph. Ce:-.-
trai 18.. 7

Maria Monteiro
(FAULKCIDA 'EM S. PAU 1,01

-1/i.títi dc 7° dia' I.uccssia Carraiuillo. dr.
.Eduardo Monteiro, ausenii-,
e Zeferino Carraiuillo, par-
licipam o .fallecimento . de
sua querida mãe e sogra, D.

MARIA MONTEIRO, e convidam
os seus parentes c amigos para
assistir á missa que, pelo scu eicr-
110 descanso, será rezada no altar-
mór da matriz do Santíssimo Sa-
cramentò, amanhã, terça-feira, 14
-cio corrente, ás 9 1I2 horas, pelo
que antecipam os seus -agradeci-
ínpiUos. (R 2749

-O Iiquidatarjo da fallencia dt
Corrêa da Costa ¦& Comp. recebe
propostas para á venda dos-seguiii
tes_-ben.ii da massa, cuja descripçã
dctalhatla e •¦ avaliação -.-constantes
do processo da fallencia,' que corr.
pelo Juizo .'da 1° Vara Civel, .
saber •¦

, .- ,., Prcdo de sobrado á
Rua de S. Jorge n. 59

con) quatro portas dc frente, n-
pavimento térreo, e quatro saca-
elas .110 sobrado, medindo 7 metros
c 50 por 16 e 20 ele flindos.

2 pred'os dc sobrado á
Rua Senhor dos Passos

I

I

t

PISITIII

Agougue em Nictlieroy
Vende-se um em nptimas condi-

ções: ira (ar na rua Coronel. Gomes
Siaçliadô. 23'í 

'R-izVíS

Continua

MIE, JOSEPHINA ™^$
faudega

(.T 405)

sa» .-c,-- itíTMmuurm:

Cortas a 11.
1013

Costa.
(2.i;-,

Caixa
S)S

.1 r^tn uma (ilha tle 7. an-
ácceith nina senhora viuva,

ser-
meia
cisa,

W,
que c-ozinlic e taça mais oltriu-
viço,. Só sc quer pj.-.-oa . de
edade e ele confiança. Há-se
comida c 20$ de ordenado mensal.
Oiícrtàs, na redacção (lesta folha, a
_\. c. !''.' inútil apresentar-se nao
estaiitlc. nas condições cxisi.l:.-.

TTM éx-ncEOciantc desta praça dan-
<_.' do os melhore, informações tle

«un condueta e íiador, otterecc-sc
paro f.zcr cobranças de alugueis de
cosas, contas no Thcsouro c Prelci-

Carta, i:c;:a redacção. n _Ç. A.
(2231 p) A

Protessores e professoras
DtiÃS dc francez, pára senhoras,

3.'bí 5."s c sabbados, das 2 us
5 hoV.-.s; 

'preços de propaganda 5?
mensaes, clc data o cUtta; proles, or
{rance.-, de Paris; '.f.. rua Sete tle
Setembro, 96, 1° ai,dar. (117» S) b

,iSC'ltll'TURA(JW mercantil pelo
li mesmo nietluido elo professor

Tavares da Cosia, o professor Mario
Pires, da Escola Municipal tle Ape.r-
íciçoomento, lecciona ;'t rua Dr. Ma.o
Lacerda 11. 63. listacio ele Sá. Aulas
diurnos c nocturuas, Preços módicos

(.-2;o b) 1!

É

rui a.

TTMA: scnlu
V1 rcípeitó,

iliorn viuva c de muito
lecciona j.iano. tres ve-

icí por íemand, por preços razexi-
vei-: Imtar na rua S3o ltoberto 11.
ij, l'.>tncio. (id'-M °) J

\rEST1150,Stel*. filo.
votlc,
ÍMrne.
tclepl.

üiüli»*! modelos cm la-
desde 100$; lii.lio, 5">$t

,5$i Só na Mnis'011 MtiRuet. —
Pereira, rua 7 lc Sctcm-bro 193,

4--Sr Cent (10;= Si S

tJiRAXCEZ — 5$oóo
í vetes por reinaiio.
data. por um pròfcSEmi*
Parli; ç)i'. rua Sc.c de
i" andar.

mensae?; .i
dc data a
francez, de

Setemliro. pf».
(1,174 S) S

tias k olhos, nariz e
ônus! - 3 01. \m U
DflOUn membro da Aca-
nUbltA tlensia do Medi
cina do Rio de Jastei-
ro, medico de diver-
sos hospiiaes ilesta
cidade, com longa
pratica no pais e nos
hospitaes de Berlim,
Vienna, Paris e Lon-
dres, dá consultas
diariamente das Í2
ás 4 da tarde, em sua
clinica á AVENIDA
RIOBRAMQO 90. Re-
sidencia Barão de loa-
rahy 17-Flamenge

PRENSA
Vcnde-sç uma própria para cn-

fardar algodão. In formações com
o sr. Arthur Estevcs,. rua Jardim
Bctãnico, 1003. Gávea.

(XI 2114)

Alugam-se bons ,c'-,'confortáveis
quartos a rapazes 589, commercio,
cavalheiros c casa,ea|.'sejir:.filhos. a
..$000, C$000 c 7$oos') fdiavios, com
ou sem pensão.'-Bons1, banheiros
água quente c ,&, 

'-«elecricicladc.
teleplione ti- toçlo" .'S|.çfln(orto. rua

Telephone; S853r Central
mm

COLORINA,, Tintura ideal
garantida, para

rc-stíiuir ao cabollo .1 sua còr, ori-
cinal .preta ou castanha. — Pre-
-o io$ooo, pelo Correi.-., mai.s 2$.
Deposito geral rua 7 dc Setem-
bro n. 127. R. KAXITZ.

Cadeiras para barbeiro
americanas

Vendcm-.se
Rua General

na Cosa
Câmara

•YVcllich
. 104.

(S93 .

INSTITUTO 
cie- línguas — Inslcz,

francez, portuguez. allemão c b:
tini! ensino rápido, preço motlico; a
rt.a S. Pedro 11. .1, 1" andar, caqui,
na da ruu da QuUantla. __/__________.

EüiCOS

Dr. Alvino
dcEspecialista e:u niolcstia_

estômago, rins e pulmões.
Tratamento das anemias, dc-
pattpefiiiiiento nervoso, etc.
.\Ii.'!;-p|!::s tle senhoras. Con-
sultorio: i-'.:.-i Rodrigo Silva,
?; teleph. 2.271. C. Dns 2
as 4 horas, Residência: tra-
vessa elo Torres 17. Teleph.
4.r;,1. Cenlral.

TNCLEZ, VitANCEZ E PORTU-
JL GüKZ, pelos protessores: Rodeçr
c llenri; preço módico; rtia da Al.
íiiiidegi io1'. <5pbrnno. U53 ü> .'

pratico, ^^r.
Pctc; K-iv.T.i-
lé ensinar

cm scí-3 mczés. Largo dc S. Francie.
co n, 36. Vae a domicilio, por preços
módicos. (R .loçi)

INGLEZ

Perolina Esmalte

.ti 1120

— tíitíco
preparado

que adquire c conserva .-, béllezá da
pelle, approvado pelo lustituto de
BcUeza ele Paris, premiado na Ex-
posição t!c Milano. Preço 3$òoo. Exi-
jam çstes preparados, â venda cm to-
das :.? períitmarias e 110 depo?ito des-
tc e dc outros preparados, á rua r
dc Setembro iSO. t;Sç) S) A

T)R01'ESS0RA — Desenho, pintu-
.6. rá, íincuas; Itapagipe 11. 11 —
Rio Comprido. (2316 S) S

T_>RQ*"E3SpRA de portuguez, fran-
.1 ccz e instrucção primaria, dis-
pondo tle 3 hor.is cm 3 dias ela se-
mana. ofíerecc-se para c.iíci dc fami-
lia. Cartas a Mario Alves, 110 correio
de Obras do Porto. (.«.-.-S)R

— Uma

pGiistipação~i

Tomo
PEITORAL MARIMIO
Rua 7 ilo Setembro, 180

QUEM PRECISA ?
Vcndenirse 20 mesas tle tronco.

Co cadeiras com capas e mai.
utensílios da Leitcria. Ypiranga, á
travessa ele S. Franc.sco dc Pau-
Ia 24: tralar rom Victor Corrêa,
rtt.i liarão de São Gonçalo n. 10,

S 433

Esscncia (li.|fni-aH\''t'. concen'
trada ilc^aWtóivliiiindi»

(Forintita^de.; liríip)
Ápprovada o premiada!" coiú i-.ic-

dalha. de ¦ ouro,... Our.i,:v çmpiges
I)ottb'ã.s-~aai-iia3;'.;.(lò(^^'?d0;'iiarij':
c dos ouvidos, borbulhas, comi

cliücs dartliros, .pannos eczemas
crj-sipela, syphilis c rlieuiiiatismn
áulico c recente. Preço 2S300.

Depostos: Drogarias 1'nclicco.
rua elos Andradas 45; Carvalho,
ruá 1" ele Março io; rua S-Hc de
Setembro Si e no c á rua <h As-
sembléa 1.1. Fabrica: Pliarinacii
Santos Silva, rua Dr. Aristides
Lobo 220. Tel. 1.400. Villa.

2' andar, centro da ci

me-
o di

rtta da
è Ge-

Aluga-se o 2" andar da
Quitanda, enlre Alfa.tídcgíi
neral Câmara, coni 2 salas,
tos, cozinha com fm-ão a '"'
nlieiio com aquecedor a gaz.

prio para familia" Jir-lira,..:iii:..-o-
Alugitél 230Í000.. Próprio também
para grande- escriptorio. (1650 J

quar-

pro-

EABRTOA DE CAIXAS
DE PAPELÃO

Vcnile-sc uma machina de 1" or-
dent para cortar c alincai' com (
facas c ti riscadeiras, funeciona .'
pt-dat c a cVctriciòade; traia-s.
na rua da Alfândega, 300.

12139

AGENTES
?i

Precisa-se uo In:
ciai, R. Ouvidor, 7

titttto Coni-.uo:-

Mr. ROMANELU
Professor estrançreiro, lia 7 -.n-

nos mora na praça da Repiiblica
11. Si, csqiiüia Senhor dos Passos,
attende a sua numerosa clientela
elas o ás 11 da manhã c da 1 lio-
ia ás 6 da tarde, dias feriados atí
3 horas, tratando com a mesma
attenção como sempre. Praça da
Republica 84, sobrado, esquina
Senhor dos Passos. 32- )

(2235 SI

Casa mobilada em Santa
Tiiereza

Aluga-sc uma . esplendida casa
recentemente «iiobilia,da, á rua Pe-
tropolis 11. 11G, com dependen-
cias necessárias para-j-pcQucna fa-
mi'ia.

Pódc ser visla dn= io da manhã
ás 5 horas da tarde. Trala-sc com
n sr. Pedro Caiiípcllú. á rua da
Alfândega 11; 7.', sobrado.'- " l.\l :;.|1

ns. 11 e 13
com. duas portas de frente, con-
strucção de pedra c col, com 4
metros c 20 clc frente, por iS c Go
do. ;f lindos.

PrepVo de sobrado 1
R, Senador Euzebio 61
com; dois andares c quatro portas
de frenle, medindo S metros c 80
de frente-, por 20 metros de fundos,

Pr.-d o de sobrado á
Rua Benedicto Hypo-
X'r lito n. 152

com' -quatro portas ele fronte e sa-
cactas 110 sobrado, medindo 6 ine-
:çr!s c Go de frenle por 2G c 60 dc
finidos."', 

Pred'o dc sobrado á
Rua de S. Leopoldo 230
cerni quatro portas de frente e
quatro jancllas no sobrado, niediii-
dd"S n-.ctros do frenle por 24 me-

•tros e 72 de fundos.
Predio assobradado á

Rua D. Claudina n
MEYER

feitio tle chalet, medindo 1
-ros c 50 de frente, por 96 c
fundos.

PrciVÒ de sobrado á
Rua D. Joaquina Rosa

n. 16, Meyer
antigo 2-A, formato de chalet, mc-
'indo n metros de frente por 37
metros e 73 cU- fundos.

Predio assobradado á
R, D. Joaquina Rosa 18

egual ao de n. iC
Terrenos a

R. Dr. Dias da Cruz 75
mcd ndo 44 metros ele frente e Gi
metros dc fundo, com um barra-
cão cni feitio de cliãlél.

- terrenos á
R. Lins de Vasconcellos
sondo : uni junto ao predio n. 206
medindo 63 tuclros de frente por
12 do fundos, c 01r.ro junto ao pre-
-üo 11. 312; medindo 104 metros de
frente.

Terreno á
Rua Moraes e Silva ft. 5}
esquina da praça André Ut-boitç:. -
ten' lo sót;
mclros c 50 de curva
rua 'Moraes c Silva 19 metros c 30.

Terrenos e prédios á

Rua de S. Christovão
n. 60, até 68 exclusive

comprclicndcndo: a) um edifício
chi fôrma dc platibanda e com sa-
cada e gradil de ferro, com dois
andares e seis portas dc frenle, e
12 metros mais ou menos -do pé di-
rcito no andar térreo, construído-
dé alvenaria, e cobeno de telhas
francezas, com tS metros e 60 clc
frente e 57 de fundos; b) uma ave-
n ela com 14 casinhas, e nos fim-
elos uma casa maior, com porão
de um metro de altura, construída
de alvenaria e coberta 'de telhas
nacionaes; c) uni predio de estylo
moderno, com jancllas para a nia,
'endo de testada para á rua de São
Christovão 6111,50. e de fronte para
a linha dos fundos 6 metros.

I
Lino Casal y Martinez
(FALLECIDO EM 13 DE OUTU-

13R0 P. P. NA HESPANHA)
PANHA)

Sebastiana da Costa Mon-
tes e sua filha Joviana i
Montes dc -Casal (ausente),!
convidam seus parentes . c ;
pessoas de sua ainisade, a ;

assistir á missa que :Pc!o eterno -
descanso de seu prezado genro, c .
esposo, mandam celebrar, lioje
segtincía-fcira, 13 do corrente, ás
ç) 1.2 horas na egreja dc S, Fran-
cisco dc Paula, trigesimo dia de
scu passamento, confessa ndo-sc
desde já agradecidas a todos os
que comparecerem a lão piedoso
aClO. (J 2212

í

Todos os m.-icliinismos.
motores, forjas

e demiais pertences
DE U>>r\ 00M1PLETA SERRA-
RIA MODERNA existente nas

I officinas da rua dc S. Christovão
1 11. 60 c da rua Dias da Cruz n". 75,

onde poderão ser totlos os dias
', examinados, e cuja relação consta
1 dos autos ela fallencia.

D. Leopoldlna Ange-
lica da Silva Ávila

Os filhos da pranteadai vencranda d. LEOPOI.Dl-
NA ANGÉLICA DA SIL-
VA ÁVILA, extremamente
gratos .1 todos que aeompa-

nh.trani os restos niorlacs de sua'idolatrada mãe, e lhe assistiram ft
missa cie setimo dia, convidam no-
vãmente aos parentes c amigos pá-
ra assistir á missa dc tngcsimt»
dia que, se realizará, bojo, se-
giiiida-fciia, 13 .do corrente-, ás
o i|2 horas, na esreja de São
Francisco de Paula, pelo que sc
confessam lambem, desde já, mui-
to tratos. _____7 .1

Oswaldo Canejo
Sua familia faz rezar, na

egreja ele S. Francisco Xa-
vier, amanliã. terça-feira, 14
do corrente, ás o horas, mis-.'
sa de 30o dia, e-111 süffragio

dc sua alma, confcssahdóisc desde
já grala ás pessoas que assistirem

. a esse acto religioso. (R 274J

Leonor da Costa Mello
Luiza da Costa Vero!.

Oclaviano Augusto Vero.
'Filho, Domingos da Costa
Guimarães c sua esposa,
João dc Oliveira Marlins,

mãe, padrasto, avô c tios da filia-
da LEONOR DA COSTA tf-.!-.'-.-
LO, fallccida ein Tlicrozopoii.,
convidam as pessoas de sita anil-
zade para «ssistr á missa de 7"
dia do seu fallecimento, amanhã,
terça-feira, 14 do. corrente, ás y
úioras, na egreja de Santo Chrisla
dos Milagres, pelo que se contes-
saiu gratos.  (11 2„.|i
mii$!2Lüiim*mmmmmVBB£2i&sp mem

Aida Constanzi
João Ilerculano de Mal-

tos convida sons amigos
para acompanhar o enterro
da sua extremosa compa-
nhc-ira, saindo, ás 4 horas da

tarde, da casa de Saude Dr. Ei-
ras, para o cemitério dc S, Joãn
Iiaptista. Antecipadamente agra-
decem o comp.m-cimcnto.

(2799 S)

X

iServulo Dourado

MYOSTHENIO

QIIIK i
íiíttUü A
'^7!2*fi*****$SBI
-'¦•y- - o ri v.s'.

Mira o diasnosti-
c.i c Iratãmento
.-' 5 doença? tio cs-
iqmago, intestino!,
I gado, ptilmõeí,ossos, etc. pelo

LO-

1 TJROFESSORA de fl
A senhora [rnncezn diplomada f»
F.scol.i Kormal de Drcagnignan, of-
férecc-ic par.-, lecciónar em casa clc
íamüi.-, ou co'Je.;:.-:,; á rui Prcsilente
IlarroEO n. 123. C2134 S-1 J

íDR. RENATO DE SOUZA
PES. Preços módicas. Rtia

['José, .-.o. das 2 ás 4 (mcno:
.«ui-tai-feira,) A

S"f

JOJ

M%»
'. r a t:i-?c
com bre-

vidade,
111 esmo

í, c reli-
na fôrma
nílcaçf.c

X>R0PES."OPvA ele plane
a. mrs casas o;i na au
riuitanda 11. 66. ;° o.-.da-.-.

d.i lições
a. rua da

(.-.-03 S) J

dc

I
PROFESSORna etn tua rc
a'<::.-iino; rua M..riz
casa c

iU.,jhv ¦>;_*—-

inglcz — Leecio-
lídencia on nn do

c Barros n. .14".
ÍU99 S) R

sem certidões, civil, :
gioso. 20$, em 24 hora:
.h lei, inventários .0 j
ele., coni Bruno Scheguc, á r
Visconde do Rio Craneo..;:. so-
brado. Todos or, dias, ú.,-''.--¦'--
e feriado?. Attcr.de-se a chama-
dos a qualquer ihora. 1 elep.wne
n, 4.5-I2, (.entrai-. — N. II. Os
noivos que 1 ralarem dc seus pa-
j.ei? nesta casa não terão t. in-
i.oinniodo de ir á policia; uão sc
confitndain — 32- {l7>- J

Fórmula

t-.-.inte e
velhos, donseíli
rante a (rravidez
atnas dc leite.

Vidro. sSóoo.
UriiRiiav.ina ki.

e 1-IIARMACiA

Ir. T. Ml de Macedo
itílliòr tônico roconst»-
iensavâ á;; creanças,
r- c ás senlioras du-
z c :it)Ú5 o parto; ás

Depositários: rua «a
íetc de H:*ícnii*ro ir
MACF.DO SOAllES.

,-, I

Vende-se 1 cnm 10 quartos mo-
bilados, lodo= oecupados aluguel
muito liaralo t- coni contrato,
muito liem situada, perlo da Lapa:
o motivo se dirá: informa-se á rua
D. Geraldo So (ofticina). esquina
Avenida Central-' (19": S)

Jóias quasi de graça ???
VÂDENÇÀ & C.

Rn.i Sele cie Selcmbro ii. iSr
Couipram-se e veiideiu-se jóias

usadas,' ouro. prata, tiladna e ob-
jeclo? de arte, cautelas elo Monte
do Soccorrüj ele, êtc.

Rtta 7 de Sc.eml.ro n. 1S1. —
Vtileuça S-, O. si4fi .'

TOLHINHATrÃRTÍÕf?-
CASA TAVARES

Tem grande scrtinunlo de fo-
lltiithas estrangeiras, saldos, a pre-
çr„ baratissimos. Folliinltas dc lin-
dos padrões variados a preço; sem
coiiípctidor. Vei- para crer. Rua- -"" . 

Oi645)

MOVEIS E UTÉNSILTOS DE
ESCRIPTORIO lí GRANDE 00
PIA DE MERCADORIAS, TE-

I LHAS, TIJOLOS. CIMENTO, LA-
IDRILHOS, SAOCOS DE C-VL,
VENTILADORES, e grande quan-

I lide dc RIPAS, TABOAS, COU-
I Ç0F.1RAS, SARRAFOS, MOL-
IDUtíAS. PRA.VCI-10ES, FRISOS.

23, . DORMBNT-ES ' E TORAS DE
CAXIÍLLA, PINHO AMERICA-
XO e elo PARANÁ', PEROBA,¦•v"0 DE R'r''\. CfüDROi JE-
0UIT1BA', VIN1IATIC0 E MA-
DEIRAS DE LEI, além de muitos
outros MATERIAES DE CON-
STRUCÇÃO. tudo existente no
deposto ela rua dc S. Christovão
n. 60, onde poderá ser exanimadp
pelos pretendentes:

SEMOVENTES EPERTENCES
a saber : duas "aranhas", 10 guar-
nições de arreios, 12 carroças c 9
animaes dé tracção. .

A-s propostas deverão scr feitas
separadamente para cada um dos
prédios, e terrenos c para , cada
classe- dc bens acima discriminada,
considerando-se um lote os terre-
nos e cònstrucçõos da rua dc Sao
Cltr.stovão ns. Gc. a 6S (exclusive),
que formam um todo unico. .

Devem ser dirigidas para a rua
do Ouvidor n. 7G. 1" andar, cm
cartas fechadas c lacradas; serão
recebidas .-iié ás iS choras do dia 14
do próximo mez de. novembro c
strão abertas ás 1.5 horas do dia
'k-zc^cis no cartório da Ia Vara
Civel, perante os interessados pre-
sentes.

Qüacsqucr informações serão
prestadas até o dia 14 dc nove;.:-

ta uma testada dc 5'bro, no cartório da i" Vara Civel,
le curva, c sobre á á rua do Ouvidor n. 76, 1" andar,

e á rua do Hospício 11. GS, 1"
andar.

f
Antonia Galdina dos

Passos Macedo
A Irmandade dc N. S.

da Conceição do .Engenho
de Dentro manda rezar
uma missa de (rif-esimo dia,
hoic, segunda-feira, 13 i.°

corrente-.' ás 9 horas, na egreja
matriz elo Engenho de.Dentro,
por alma da irmã benemérita, Ai\-
TOMA lIALDiNA UOS PASSOS
MACEDO, c para esse aclo convi-
da os setis irmãos e pessoas da
Íamilia da saudosa finada.

T7-G J

Miillcr dos Reis, senliora
e fillios, convidam os seus
parentes c amigos para as-
sislir amanhã, terça-fei.::,
14 do corrente, ás 9 horas,

na egreja da liiúitaculada Çoncci-
ção á praia de Botafogo, á missa
que mandam celebrar por alma do
saudoso amigo SERVULO DOU-
RADO.

i

Antonia Galdina dos
Passos Macedo

•R1GES1M0 DIA)
Sua familia convida seus

arentes c pessoas de sua
iiuizade para assistir ás

missas dc trigesimo dia que
pelo repouso eterno de sua

alma serão celebradas hoje, segun-
daieira, 13 elo corrente; ás o hs,
na egreja de Sã_
Paula e.- na matriz de S.
cisco Xavier, pelo que
fica agradecida.

JL 111

Francisco ele
lão Ei'-''n;
desde já

f 10C6 .1

í
¦para

PENSÃO PROGRESSO
Completamente reformada; ma-

gniíicos aposentos e preços modi-
cos. Bondes para todas, as elirc-
cções; Largo do Machado, 3T.

Teleph. 43.S5, cc»t. (R '997)

Piiotograpliia Passos

OPTIMO NEGOCIO
Vendeni-íe, conjunta ou separa-

mente, seis predios, cphstrueção
moderna e solida, novos, rendendo
ta V líquidos. Informações cotn

o dr. Nelson Rangel. Carmo, 63;
nesta. - 2191- J

José Maria Rodrigues
(l'-ALLECIDA EM PORTUGAL)

Anua Dessa Rodrigues e
-seu fil-lio, Antônio José Bes-
«a. esposa e iill-.os, Dessa ?-
Í'ilho. convidam seus parei-
-tes e pessoas dc sua amizade
assistir á missa cie seu pran-

leado esposo, pae, genro e cunha-
elo c -bem assim a firma Dessa cS:
Filho pelo .pranteado JOSÉ' MA-
RIA RODRIGUES, na egreja d_a
linmaculada Conceição, amanhã,
terça-feira, 14 do còrretite, ás t! c
i|j horas, o q;:c desde já agrade-
cem tod.ts as .pessoas que ásSis-
tirem a e-:e aclo de caridade. Rua
General Câmara. (S 2775

Hermann Richter
Gitilliermc Loewc e se-.

nhora, coiniminicain o falle-
cinicnlo de seu saudoso
cunhado e irmão. O fc-rt-tro
sairá hoje, segunda-feira,

do corrente, ás 3 horas, ela rna
liiatthy ii, 30, em.Todos os San-
tos, para o cemitério de São Fran-
cisco Xavier, sendo o trajécto fei-
lo de carro. A todos que compare-
cere-ni antecipam os seus agrade-
cimentos. !--'"-_Jl ^

13

Hercilia de Araújo

t 0 capilão-l-c nente engc-
nliciro machinista, Attgusli
Fcrnniides de Araújo, sua
esposa, e filhos, convidam
aos seus parentes c amigos

para assislir á missa ele Irigcsintp
dia «ao por alma <le sua idolatra-
da filha HERCILIA DE ARAI -

JO, mandam rezar, amanha, ter-.'ça-ti-i'ra, 
14 do corrente, ás o lio-

ras, na egreja do Socorro, cm São
ChristpvOo, pelo que sc coni. ssajn
agradecidos;  (m4 ^[
Wm:gj&mmWBiS2ã&B3Jtis2*i&&

*^1 «;C*

En1 at cl
íit bello e bem motítado' òxectttam-se, reprodu-
mpliáções, retratos de mc-

artísticos retratos de to-
lamanlios, por preços modi-
ivenida Passo.-, 33. Sob.

(1963)

Carne 38. Rio.

Hüurastii3Dia e Hpria
1)11. irEP.OtJLAXO piXHETRO JTi-ntiintonto pot- pi-occíisos i
espccihcs. Cons. Ui-ugíinyiiiiii '
ii. 105. 16 ús 17 horas.

DAOTVIiOGRAPHAS
Éiicarrcgain-se de quaosciuci

trabalhos a iuachina: n anta dc
Rosário n. ij(\ 2" andar, sala ei:
frente. C' 'oSl

Precisa-se vender um con-
sultorio medico

Maria Aurora Savedra
(QUINIIA)

Gloria Vaz, Martin:.--, de
Alincria, senhora -é filhos:
sobrinhos e sobrinhas, agra-
decem penhorados ás pes-

soas que compartilharam de sua
ctòr pela morte de sua saudosa
irraS e tia, .MARIA AURORA SA-
VÉDRA, e convidam -para assistir
á missa de 7' ciia. -que será i\zs-
da amanliã. ler- a-íçira, 14 do
rente,
ela e;
que d'cio

li
Cuidado Gom os intrujõss
Os prt.pr-lctitrios da Casa
dns l''ir/.eii(lns l*retits. ton-
<lo sabido ruir contiiiún •
cxploriii-nO do credito <lo
1101110 dc seu estabeleci-
mento líor iiiu-tc ilo indi-
vidiios suspeitos, itrisaiii
tio intlilico dt- que :i ünsa
das Fíizcmlits l*i-etits uno
ic.i nauntes dt.- iiito.s o iiíit)
ínnndit seus eiiiiii-Ofriulos a
domicilio — sem i-ueiiliei-

licilidti nara tal flui.
Sli-ras cvoloi-ndoi-as e tiirn-
flem suspeitas são niiiiellns
Otic se iipri-scntnin coniti
iiiiti-rns contrit-iiicstros da
Casa dns Fazendas 1'i-òtiis'.i'i-:i)i:o s. ouBinoz

ii llíMAO
lll. Ü. 101.

lanliã, ler- a-íçira, 14 do cor- _ _,_,.,. ,rt!a9dVJE;^"a^r-;"i'o|Orapo m Anjo ila Guarda
t-sd; já so confessam agrade- .,,,...-;,...; Iara reatar amizade, deuc-o c

Trata-se -á rua Chile, p¦ittcii ücri. das 10 ás 1
. ... O iiiolivo "Ia
i- ii.nrtir par.-, e. Itália
ira prestar "s seus serviç

ly.ia t: per trr
chamado,
proíisslp.
(.1 M.5Q)

V. Ex"; NÃO QUKR BÍOBÍI/AR
SUA CASA SEM CAS-

TAXI DIXHF.II50?

PLANTAS
Vcnde-sc .para p(

i dins por preços bar.
E' o que pc.de conseguir fácil- , ra do Josino, á .ru,"

n-ente por aluguel mensal c modi- mem 11. 64. esquina
co. todos os moveis: rtta do Ria- -le Atee:è\ em Villa
cliuelo n. 7, Casa Progresso. .-'

nares e jar-
ios. na chaca-

Torres Ho-
de Visconde
Isabel;

(J 22SS).

Américo Coda

f
com:

L.v.-ra Basilio Coda c fi-
lhos, 'Maria llaccelli c filho,
fMarietta íío»izio - c filhos;
agradecem peiiiiorados aos que

rt-ceram ao enterro de seu
pranteado esposa, pae, filho, ir-
mão. genro e primo, AMÉRICO
CODA, e convidam todos os.pa-
rentes o. amigos pspa assistir a
missa -de 7' dia, que fazem ceie-
brar .-.man'-..", terça-feira, 14 elo
corrente, á-. 9 1!2 lioras, na egr-.--
ja de S. Francisco de Paula, par-
tecipando ea seus agradecimetilfí.
,-' CS 2,-:-.

o
j_j | para chani.-iit.-t ile quem ,*c aclií

I ausente o zangado. Precisa dor
! seus clientes, len-lo chegado ds

Daíiiã, cst.i residindo á-rua Santa
¦Mil ia 11. cidac V* ova. .. Ullsill*.
ta cspiiila.

Campeilo & Ci Boa Luiz
da Camões 36

Fazem leilão no dia 23 dc nt»
vembro ele 191G, das cautelas ven-
cidas, c previnem aos srs. mutua-
rios que podem rcformal-a» ou
resgalal-as até a hora de começar
... leilão. '
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?|* Drama sensacional, ein 5 longas'y 
partes, cheio de scenas

% adoráveis e lances
?*? impressionantes.
T
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I r*^ ÁRIAS

m&É&i0Éfâ} é o gigante mais forte que nmtonro e mais
agril que um tigre, e que foi apresentado pela pri-

meira vez ua «Cabiria», como o phenomenal «Gigante
Negro» - Causa espanto a sua força hercúlea, tão bem appli-

cada neste _i.n»o trabalho - Elle éo lutador que, protegendo
meiga donzella, arrosta mi), -perigos, e vence por ella.

SENSACIONAL ÃTTRAENTE -~ EMOCIONANTE

Somente Hoje* amanhã e depois de amanhã
| AVISü :Para evitar espera - Funccionarão os DOIS SALÕES altcrnadamente |~~~Só 

no ODEON
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Eil-o que volta á tela, em uma REPRISE que não precisamos
aft.ri_.ar ser levada a pedido de milhares de pessoas -
E o publico precisa se preparar para um film do
grande artista que breve exhibiremos, MACISTE
ALPINO, em que elle se torna o heroe de ' jt^"^^
grandes aventuras - Com o filni de hoje, xtIZl \J
o querido hércules de coração de ^* '^

creança vae colher novos
louros que são bem
merecidos.

MS-

QUINTA-FEIRA - Um novo trabalho, ainda mais sensacional UIM FILM DE GRANDE ESPECTACULO — Enredo sem par
S. JL. R, O -FÍ^IlSrCIFE HE33STR,IQTJHS

Romance estupendo, de arte, de seducçao, de maravilhas,em que são protagonistas :
o « Príncipe dos Acrobatas» cBUFFÀLO ° homem mais forte do mundo, mais forte do que MACISTE!! %j* _____ ...  _ xí
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0 Cinema da Elite
0 Cinema

Chio .
o Elèganto CINEMA AVENIDA Oreliestra no Salio

d" i;spura
Flores, Luzes e

Confortommh&* A MULHER AUDACIOSA
Da D'LUX0 —Portentoso trabalho da popular o conhecida artista americana HELENA HOLMES a mulher mais corajosa, arro-

jada, destemida e audaciosa qüc sc conhece aló hoje
Vcrcis neste "film", corrijas ilcscsr-'cr,iili5, salina para o atiysmn, perscRuiçúcs arriscailas c salvamentos, '• „,,„;lncsi«;ra«las o -perisosas, os .secaas. o.mil, peripfcias, passarão ilcanlo.do .ol!iar-..:<lo ¦ espectador, que tera ti impressão <iir.aeo.ntpan.i_r tim Kcu-.o <laa "Mil o nm.i noi-

¦ tes", ente folirc-liiiinaiiD, <iue vence dtrozes olistaculos com atrevimento c: coragem, para-salvar sen noivo c sua fortuna cuui.aila por um 'eynicò e preverso liandijo «ltio
a\ão trepida em executar todos os diabólicos planos, na esperança dc obter :AMOR c FORTUNA. ,-. . .,._-,.„. ,r,,Ãr-, „ ,.,„.„.„.,,,., ,• Todos ns golpes, porem, ditando parccehi attiiiüir o alvo, são sempre nnitilisados pela coraRcm o intelhjtcncia de ilEl.h.NA JUíUilt», a niullier vui;>ii-.K.AVF,r„ fluo tuo
vacilla, paia lugir dos pe risos, em lançar-se de alturas incalculáveis, de passar dc uma locomotiva a outra, cm carreira vertiginosa, tomar a direcção e subjugar o maclu-
nist.i, afim dc aprisionar e castiR.ir os perversos; tudo isto faz HHM5NA IIOI.MKS, com relativa facilidade.

A, MUilIEK AUDfACIOSA é um drama, policial, de verdadeira emoção, .dividido em 15 episódios, -de maravilhoso enredo, cheio de vida, ile montagem surpre.
Iicndcntcs, c que fará o attractiva dos "lirtlíiiiuís",. '

Uma «cena «VA MULHER AUDACIOSA

0 AVENID.V aprosenta hojoas tros primeiras sories, sob os titülos: 1" série Helena desafia a morto. 2- sírio — O Salto Vlctorloso.
3: série —Unia vida em perigo.—Naprnximn sepunda-feira continuação deste (Um. A's h\ c5" séries sob os títulos: A perigosa salva-

çãode_Hclenu c A lota na estação de linhas
5- feira—0 mais pujante trabalho artístico nacional. Osmundiaes bailarinos DUQUEcGABY no film ENTF.EO AMOR
É A ARTE demonstrarão mais uma prova da iniciativa nacioual.—Aluguel destes íllms íi rua S. «losé, 57—A D'LUXO FILM.
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Le Cinema des
llLnyUIiiáihpifii CINE PALAIS Le Cinema du

Grand • Monde
Nenhum amador do cinema; nenhum freqüentador do «CINE PALAIS» devo perder o espectaculo que cllo offircce esta semana o que se classifica nestas significativas ra'nvr«is: a mais estupefaciente creação que jamais produziu a ciiumato-

sranhin. Effectivamenle, que é JACK ? JACK é o personagem principal dc um drama dc aventuras, o um chimpanzé genial é quem desempenha dc principio a (Im esse papei, impresUtiUo-lho uma interpretação que faria lionra a qualquer grando
artista de universal renome. Maravilhoso simio este, cuja phisionomia, cujos gestos, cujos movimentos, cujas attitudcs tòm um poder dc cxpresnào, sempre tido ato aqui como uma prcrogrttiva .Io ranssimos entes humanos! Enigma juirprelicndcuto da
creação quo disputa ao homem, louros de vencedor em commetimcntos que alé hoje eram privilegio do Ser Pensante, c dn tal modo triumpha que açambarca todas as attenções o não ha olhos, mio ha admiraçues, nuo ha applausos senão para pile.

ELLE E ELLA;

í!
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JACK
o chimpanzé comediante, e a sua

formosa e paciente domadora

BERTA NELSON
celebre artista russa

HOJE 6 FILM DA SERIE "TRIUMPKAL"
DO CINE PALAIS —~-~* HOJE

JACK
Um ÍUm largamente

annunelado por nós, a- eiosamen.
te esperado pelo publico

e vivamente lnvéjarto por um
nosso concorrente.

JLCNGfHCTOS
Edição da celebre fabrica"PINES"

JACK, o maciço qne fuma t
JACK,_o^ maciço quo ronlia?

JACK, o macaco qne lnt»!
JACK, ojnaca<!0 qne escreve!

JACK, o macaco «pe npplamle!
JACK, o macaco qne castiga ?

JACK, o macaco quejome!
JACK, o macaco qne bebe!

JACK, o macaco que ri!
JACK, o macaco qne cliora!

JACK, o macaco qne dança!
JACK, o macaca qne trinmplia!
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"JACK" é Igo extraordinário
que se cllo represoutasse em theatro,

a falia não lhe faria falta.

A interpretação de "JACK"

projecta uma nova luz sobre o prpble-
ma darwiniano da origem do homem.

POR POETAS DOS DOIS MUNDOS foi
JAOE apresentado ao publico: Na Euro-
pa, Trilussa, o grande humorista florentino,
consagrou-lhe uma satyra genial. Entre nós,
Emílio de Menezes, outro poeta festejado,
traçou por sua mão as credenciaes do glo-
rioso simio :

BASTA O GESTO
Certa macaca de uma audácia extrema,
Foi nm dia saber de um bom photographo
Si poderia entrar para o cinema,
Ser artista de algum cineniatographo.
- Desejaria o meu papel de trágica,
Executar na actua! lanterna mágica.
Elle volve e lhe diz: convém que proves,
Como te arranjas tu, como te moves.
Simula, por exemplo, uma menina,
Que, em tristes gestos de sentimeutal,
Sem saber pronunciar nem patavtoá,
Sonhe ou pense no seu mais pura ideal!

A bicha, em dengues, a cadeira avança,
Senta-se, põe-se a remirar o tecto,
E após, tomaudo o mais grotesco aspecto,
Começa a se mexer, cocando a pança.
Bravo! Grita o photographo, é um talento!
Que vocação e qne temperamento!
Si a largueza do gesto ella conquista,
Dará, por certo, uma genial artista.

(A "JACK" - Artista sinceramente besta)
Trilussa — Traduccííf» do

EMÍLIO DE MENEZES

Aviso indispensável: O film extraordinário q ue o «CINE PALAIS» oferece neste programma, representado do principio a fim por um chimpanzé genial, nada, absolutamente nada, tem dc commum com outros films o outros
m . — -— A- macacos, quo os cinemas"do l.io de"janeiro anteriormente apresentaram. Nesta fita, vc-sc pela primeira vez um ento irracional representar um entrecho dramático da primeira a ultima scena. O que apre-
1 I sentamos não tem, portanto, precedentes, nem naciiiematographiado Uio de Janeiro,nem na dc nenhum outro lugar do mundo. O,publico encontrará em JACK um artista como jamais so vio nenhum, e junto do qual os macacos antes

apresentados são meros comparsas de nenhuma valia.
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VEJAM OS ANNUNGIOS DOS CINEMAS E THEATROS NA 5.» PAGINA
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