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EXPEDIENTE
No edificio novo do "Correio da

ílaiihü", no largo -da Carioca
ti. 1:5, então já funccionaudo to-
ilns as suas secções, excepto iis
tilTicimis, que cm breve estarão
lambem ali installndas.

São os seguintes os números dos
nossos apiiarclhos tcleplionlcos:

Redacção. . . 5608«Central
Cerciiciá. . . 5443" "

Escriptorio. . 5701 •> "

Officiiiits. . . 37 ¦¦ Norto

\ serviço desta firtha. percorre
os' Estados do S. Paulo o Paraná
o nosso represen tanto' Pedro Ba-

ptisla da Silva para o qual soltei-
«amos a costumada benevolência
«lo nossos assignantes o amigos.

JUSTO PEDI
Tentos recebido do interior do Es-

lado dc .Minas varias cartas, pedindo

a nossa intervenção junto aos diri-

gentes do Congresso •¦Nacional para

que tenha andamento o projectò, do

deputado Camillo" Pràtcs, que estabe-

ilecc penas para os dcrrtibadorcs de

miatías que proteji.m nascentes de

ci_cirO.cs. córregos oil quaesquer *tia-

«anciães, sejam cilas de propriedade
publica "ii particular, tornando ao

mesmo tempo 'd respectivo processo
mais expedito c de prompto julga-
mento. lí' provável que egual pedi-
ilo nos venha dos sertões da Bahia,

ji.lo menos das poyóaçõès margiiiaes

do sS. Francisco, donde, antes do

gesto do illustre deputado mineiro,
¦recebenios mais de uma carta, cm

iiue nos informavam os missivistas de

que viam com magua c apprehcnsõe.
«pie as agitas do majestoso rio todos
os- diais se reduziam de volume, a ta!
tpouto, que a navegação sc ia tornati-
«lo em certos pontos cada vez mais
(lifficil, o que nUribiiiam ás derruba-
<!as de 

'mattas ¦ nas cabeceiras dos

iifíluetitcs do 'Mississipi brasileiro.
Apphtudimds muito isinccramente e,

projectò, c daqui, d.esía còltinina, pe-
(limos aos que têm a seu cargo
a direcção dos trabalhas da Cama-
ra que não o coiidiMinasseiri a ir.or
rei' na pasta da .ònimissão que tem

ptas c enérgicas contra o abuso de.
uni direito de propriedade, que
tanto anal faz a todos, e tantos pre-
juízos acarreta á coílectividade. As
cierrubadas das mattas isão causa
tambem das seccas, que se tornam
cad,a vez mais freqüentes nos sertões,
devidas á escassez das chuvas, para o
que concorre o dosapparecimento das
manas, como se vê do trecho que
acima reproduzimos da A Luta. As
seccas, além da desgraça que são, da
miséria que geram, das vidas que ce:
fim; dos prejuízos qtte causam á eco-
neinia nacional, custam muito di-
nheiro ti nação. Uma razão a mais,
portanto, para as providencias lia
muito reclamadas contra 

* 
as derru-

liadas das mattas, ao 'menos das que
ptotegero as nascentes dos fios, como
dispõe o projectò do sr. Camillo Pra-
tes. Satisfaçam os mineiros que go-
vernam a Caimara o justo pedido do?
•seus laboriosos conterrâneos, de qne
ros fazemos, com a maior satisfação,
porta-voz.

Gil VIDAt
¦*»*¦*»»

Tópicas 4 Naticias
O TEMPO

TJm diai verdadeiramente orimaveril, oAs hontem, coni rauidos chtiviscr.s ucln ma-nlm. A temperatura variou ctl i8°,n, mi-mina, a 22°,$, máxima.

não renovar o mandato desse pessoal.
Vèm por nhi novas e5eições, e ao que
parece as classes sociaes estão traba-
Hiattdo por que tenham., uma repre-
sentação d'_na do mais culto e impor-
tante município da Republica.

A" proporção que se registra esse in-
terresse d0 publico pela eleição de
uma edilidade limpa, 03 politiqueiros se
esforçam para que jamais tenham dc
lutar com eleitorado sírio e de ver-
dade.

Não se deve, porém, desanimar dc
ainda aniuillar essa gente. Não é
admissível que estejamos eternamente
fadados a ver o Conselho Municipal
transformado cm redueto de cabos ciei-
tomei. Attente o publico para esse pro-
blenin, que, com rapidez maior do que
seria para sitppôr, ficaremos mais ou
menos livres da cominandila que nos
explora. .'Í4> ..

0 álcool e as finanças

Foram transmiti idas ao Supremo Tri-
bunal Militar ns cópias «los decretos
dc 9 do corrente, promovendo c tira-
duando 110 corpo de engenheiros machi-
nistas navaes os officiaes constantes
dos mesmos-decretos.

GRAVATA3 — Lindíssimas — SA
Casa Manchester—Uua Gonçalves Dias

por ob' •ijjação cstudal-ri e ¦sobre elle
¦etr.ittir parecer. Ácccntuánios que sv
tratava do ivni projectò modesto, qu..
se Hmila a amparar ms nascentes dos
. ios, e, ' 

portanto, do mais' fácil
sulopção e execução do que todo ura
código florestal.

'Recebeu o projectò tio sr. Camillo
Trates applausos geraes da imprensa
.sertaneja, .ll.v' que cila sente -directa-

«lente a necessidade de providencias
<|tte resguardem, d-órã avante, corre

Sos e ribeirões _hieiu_s~.. a-sorte: qtte
tiveram outros, desapparccidotv para
eenipre porque seccaram os niianau-.
ciaes a que não mais protegeram
onatlas que foram derrubadas. Cita
a A VeMide, «le Montes Claro.', o
•facto de uai grande ribeirão que
6cccoti porque, para .plantar arroz, o
proprietário dji terra sc lembrou de
derrubar e queimar o matto que pro-
tegia da evaporação a sua nascente.
Lembra ainda o collega sertanejo
que, poi' todo o interior, lia fazendas
<1e lavoura e de crear, òutrora pro-
spçras, hoje abandonadas, porque i'i
carani sem aguada, por força da der-
rubada' cias mattas que cnSombraVam
os mananciacs tle que provinham os
ribeiros que a forneciam. O sr, Ça-
ji .11.) Pratês, no discurso com que
justificou o projectò, citou todos
íf.ci factos, bem como referiu o es-
liailo do ,S. Francisco, que, em \ty,$,
desde o mez de junho, não permitiia

¦ niais accesso a Pirapora aos vapore.
((ne dantes livremente navegavam a'ó
lã Outros jornaes sertanejos se
têm egualmente oecupado do assum-
gito. e na A Lula, que se publica na
cidade de S, Francisco, lè-se o se
fcttiiiíe:

"Xvi vit'!e d'o Utiiciiyaj ainda mui-
io opuleíit.i tle cursos d'agui, se «a-
contraiu córregos e "veredas", 

que
ouirora eram ciitidãlósós, c que,
actttalniente, se acham reduzidos a
pequenos regatos, uns — c completa-;
iiicnte seccos outros, não falando em
grande numero de lagoas, de cuja
existência passada nos dão attestado
ns depressões d.o solo.

Ninguém ijmorçi ainda que, de ai-
giin. annos a esta parte, as chuvas
tèni escasseadò de tal maneira entre
nós, que annos têm havido em que
a seeca í tão rigorosa, que tem moii-
vado, a fazendeiros e a lavradores,
ayultados prcjüizòs". Mas quem co-
ult.ecc esta opulenta região deve sa-
lier lambem que não ha nella coisa
a que se (10 tão pouco valor como ás
tuatias, que o machado do sertanejo
devasta impied.osanicnte para fins
que estão longe de justificar a des-
traição de elementos de tão alia im-
portançia. Quasi sempre essa devas-
tação obedece á necessidade do pre-
paro de roças que freqüentemente
não são aproveitadas; por isto que
isão abandonadas antes de receberem
¦1 semente."

'Correspondendo ao nppello âm
sertanejos a que nos esforcemos

pela passagem, 110 Congresso, do pro-
jecto- do sr. Camillo Pràtes, não pó-
demos por melhor modo pedir aos cli-
.igeníc. da Câmara qtte façam a re-
_pec!iv;i eommissSo dar quanto ant.s
seu parecer, e com que 1 mesa o po-
«ha em ordem dó dia, do que rejiro-
duzinçro os trechos d.a imprensa local,

que, sentindo de perto a gravidade
<io problcãia,'invoca a devida soli-
citiide <\<>s poderes públicos pelo bchi
geral e prosperidade tio paiz, afim de
<r.ie providenciem no sentido cie li-
viar extensas regiões do território
nacional de uma calamidade que se
aggrava quotidianamente. A Câmara
é iliriy:,;a jior mineiros, aos quaes
rio pôde ser indifferente a justa re-
dama seus patrícios. Xão i
¦«.cscttlpavcl 

que elles deixem de
attender tis vozos do sertão mineiro.
que repercutem no? seus jornaes, im-
ploratiiyO, antes qne exigindo, o que
«era direito deilis, providencias prom-
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PnACAS
Scinlirc I.ondrcs. ...." llanibnrfto

1'aris
llaspanlia. . , ." Itália• iTorfiugal (escudos).Iluenoa Aires (nesoouro). .....Nova Yorlc, , . ,Bancário.

Cai», matriz .-,,.„,.,
Çijfé — 9$.|oo, p.ir arroba, ni-lo tvpo 7.I.llir.i.l — Sem negócios conhecidos,
tetras do Tliesouro — Ao rebate clc 4por cento.

HOJE
Kstíi dc serviço na Repartição Central ile

rolicia o 2" «lelcRado nn::i!iar.
N"a 1" Pcrgadoria do Tliesouro Nacional,

liat.iiu.s- as íollns das diversas pensões lia.Marinlia c inçiilcpiò civil da Guerra i.cb.Mitriuiia,

.Va P.-crc:i:ira pagmh-io cs follns devenciniciitos referentes ao hiez findo dos
dç leiras A a II.aposen thílôsi

A carno
P.ira a carne bovina .porta hoj: em•insuma nesta capital fofani nfíixatlõa pSloa¦tf",: no entreposto dn S. Diugò, oj

preços dc $;.o a $Suo, devendo Ser cobra-
u». ..u uuttcü o miixiino" de i$coo;

Carneiro. iSSoo; porco. 1S200, c vitelln,
$000 o t$c'ou.

¦ !¦!¦ «¦» m m.
Depois da discussão c votação de

tuna infinidade de emendas, a respeito
dc cuja procedência ou iniproccdcnch
se manifestou como leader do pensa-
mento do governo, o sr, Lcopo.do de
Jlttlliões, tirou da pasta., duas folhas
dactylo_rtipli.T.ías, com o 

"cariinlio 
offi-

ciaij-j apresentoudo-as ;'i commiss. o de
i'inan.as do' Senado, iia.stm rcuniiio.de
lionlem; cr.-.ni duas duziã. 'iál n'óva's
cincndas, com'que o poder: .piiblio
apura os ' instrumentos: da compressão
fiscal.

O motivo que determinou as medidas
lembradas, foi a deficiência-da nrreca-
dação dc certos impostos, pela desidia
uos agentes do fisco. Tara angincitlar
a renda, que mingiia, por effeito desse
relaxamento, encontrou o sr. Ciilògern?
a formula ideal suspirada. S. cx. priva
dc pão e dc agtíã os que não fizerem
n prova dc emiitação dos íriluito:,,
cuja 'eobrnnea o fisco deixa á revelia
o anno todo, quando os seus mais ur-
eer.lcs interesses ini vida civil ou com-
nierci.il os colloc.rein cm contado com
ns repartições publicas, ou com a jus-
tiçn. Os agentes fiscaes o governo
puno-os pelas suas cx.icçõcs, - ninndanlo
que durmam a somiio solto: na hora
do aperto, em que o comnicrciautc pre-
cisar da retirada das mercadorias «pie
estão ha Alfândega, 011 it parle recor-
rer a juizo para a satisfação de tiltl
reclamo instante, o Tliesouro, .uc não
se moveu, receberá o novo c o velho.
Ou paga ou morre!

Assim, o descalabro cor.sequcnsc
deste resimcri dc burocracia irrespon-
savel será corrigido pelo Orçamento d:
icji; ein duas prancha das.

Riitrò essas .providencias que o sr.
Calogcras copiou, com certeza, do sys-
tema tributário da Turquia, lia uma
disposição capaz dc: Ícval-o ão Capito-
Ho. Quer dizer, capaz dc tirar da rock 1
Tarpcia a sua scicncia financeira mal-
lograda. K' n determinação de que nc-
nhltilla fallencia será julgada c ne-
nliutua concordata será homologada
sem que o fallido 011 o còncprdntãriò
exhiiia quitação do Tliesouro, por ini-
postos ou limitas,

Ahi está, fallitlos! Xão são apenas
os fuiicc.cnarios incumbidos da boa c
regular arrecadação dc impostos ;:
qti-ni 6 governo presta íionienagcni, li-
irando-os dc caitsciras. Tambem po-
deis descansar, Tara que vos livreis 'Ia
sentença que abra a vossa fallencia,
basta não pagardes os impostos ao sr;
Calogcras.

O illustre liquidalario 'deste paiz
fallido merece que liic presteis uiiia
estrondosa 'manifestação...

A commissão dc Finanças do Senado
resolveu attender á representação da
Associação Commercial do Rio de Ja-
neiro para a isenção de direitos ás ím-
tas importadas da Argentina.

Essa resolução não logrou, porem,
unanimidade dc votos quanto aos ter-
mos absoluto:! com que foi tomada. O
sr. João Luiz propoz-lhe restricções,
npprovaiido-a": s. ex. quer qtte o go-
verno seja autorizado . a conceder a
isenção, mediante permitia de favores.
O representante do Espirito Santo acha
que, abrindo o nosso mercado ás frutas
argentinas, para concorrerem cm mani-
festa superioridade de condições «0111 os
produetos da nossa pormicultura estréan-
te, deveríamos exigir alguma coisa mais
do que a isenção dc" direitos já conce-
dida ás frutas brasileiras ali.

Terá razão o illustre senador? Devia
td-a. Mas não a tem. Contra a Ar_en-
<tiii.li o nosso inconsciente systema tri-
butario tem armado as hostilidades mais
indefensáveis, embora sem o intuito dc
hostilidad.c. E' ver o que se passa com
a farinha de trigo de que a vizinha Rc-
publica foi sempre a grande fornecedora
do nosso mercado. Para attender a so-
licitações ou exigências da America do
Xortç, fizemos um rebate de 30 "|" nos
direito, que cobramos .10 produeto
yankee, atiía'tido-0 contra o seu eoncor-
rente. Tor effeito dessa sui-generis
proteccão a uni e quasi prohibição á
entrada do outro, a farinha do Prata
passou de uma exportação de 100.000
toneladas annuaes, á dc 50.000. Pela
¦nossa cegueira cm attender ás injustas
e absurdas pressões do governo ameri,-

j c.-.uo, temos anniialmciile 11.111 prejuízo'de mais de 1,000 contos, quanto nos
j «lava a mais o produclo argentino, antes

j <lo ingrato combate que lhe demos, a
| serviço de interesses commerciaes am-
i bieiosos. E .1 Argentina não. usou

represálias, tiatiiralissinias' ao" qiic sc vê.
Por.uc restringir agora esse favor in-,

significante?
O sr. João Luiz teria razão, cm ott-

tro paiz; mas não a tem, cm nofso
caso...

Km um tópico chamámos hontem
a attenção do Senado para as possi-
biiidadea tributarias que o álcool
offerece aos nossos 'financistas, hoje
ocetipados em onerar com os impôs-
tos tudo v que lhes cair ao alcance
das garras legislativas. No meio
dessa extensão desordenada da taxa-

ção, qne j'á vae invadindo indiscreta-
mente os recessos miais reservados da
vida privada do contribuinte, o álcool
continua gozando dc uma privilegia-
da immunidade, cuja origem intriga

ws que não foram iniciados nos mys-
terios da elaboração orçamentaria.

Uma das difficuldades, com qtte
lutam os governes c os parlamentos
ao resolverem os problemas tributa-
nós, é obter os recursos de que o
Estado carece som que a aceito fiscal
embarace a vüla econômica ilo pliz,
onerando as industrias <c opprimindo
os contribuintes. Mas quando se cn-
contra uma fonte de receita de onde
o legislador «abe que tudo io que
tirar apenas pôde concorrer para re-
drzir a açção de uma força social
•iestritctiva, o problema da taxação
assume a fôrma simples de «ma qiiC'
_
o caso da tributação do álcool, tal

qual elle sc apresenta hoje ao legis-
lador brasileiro.

lAiitcs de apreciar as possibilidades
tributarias que o álcool offerece en-
tr«. nós, convém assignalar a convc-
niencia social do listado vwlfàr a sua
attenção para cstse assumpto que' sc
vae tornando ulti dos nossos mais
graves problemas.,internos. A qtíc-
stão dò álcool como um factor atiti-
social, que deve ser reprimido c cli-
minado tanto quanto possivcl,..cojiti-
núa a ser uni tópico controverso só-
bre ó qual ainda não existe a tinani-
niidade seientifiea, quo seria indis-
pensarei para a adopção genern1i..ada
do programma radical do prohibicio-
nismo. E afora tos aspectos pura-
mijnte biológicos da questüo, ba ele-
in/entos sociaes que a complicam por
ta1 fôrma qtte o Estado não pôde
nesse terreno agir senão com muita
prudência. -Mas som entrar ncs_a pc-
rigosa zona da luta apaixonada de
proliibicionistas' e anti-prolübicionis-
t.is, evitando os 'exageros do fana-
tisiiio que anima essa controvérsia
calorosa, podemos fixar um certo nu-
mero de factos definitivamente con-
firmados pela experiência c que eon-.
stltuein base suffkiente para '0 legis-

Julgamos não -errar affiniKindo que
será nomeado intendente ge_al da guer-
ra, cm substituição ao coronel Fcliciano
B.tij.imjn de Souza Aguiar, o coronel
Francisco .Mendes de Moraes.

PUNHOS -..«..
— Casa Manchester — Gonçalves IIiuí 5.

. Estiveram hontem no Thesouro Na-
cional em conferência com o sr. Pau-
dia Calogeras os comniandanlcs Midosi
e Mu.ler dns Reis, directores do Lloyd
Rrasilciio, c o senador general Dantas
Barreto.

O Conselho .Municipal termina lioje
o seu mandato, não organizando os or-
çãmeutos qu. deviam vigorar na exer-
ciei,-, dc lyir.

O Conselho ncnbeu cotno havia co-
meç.ido, fazendo politicagem pura c
simples, c tornando-se pernicioso rc.-.
contribuintes, quando pretendia levar a
sério as suas. funeções legislativa.-.

N'a lei de meios que elle não votou,
pretendia énxcrlar as medidas mais
disparatadas, euj.-o disposições não .po-
deriam ser executadas, attentatoriás cpic
eram do mais elementar bom-senso, e
des mais rudimentares interesses da
população.

Por esse lado, foi de louvar a termi-
nação do seu mandato. Basta-nos -i
bálinirdia das actuaes contribuições, de-
terminadas sem methodo nem conheci-
mento das necessidades publicas por
esse mesmo Conselho que hoje desap-
parece, para felicidade dos habitantes
do Districto.

O que resta t fazer d'c)ra avantt é

O sr. Paudiá Calogcras baixou iim.i
ordem reservada, declarando considerar
falia de disciplina, passível de pena, o
coiiiparceimcnto de qualquer fiinccio-
narip «lo seu ministério ao Senado pu
á Câmara para tratar de assumptos
que se prendam á administração pu-
blica.

Para que havia de dar ao ministro d.i
Fazenda 1 Antes do mais, não ha cni
toda a nosa profusa legislação nada
..pie julgue illegal a ida dos funeciona-
rios públicos á Câmara o no Senado,
em horas nas quaes a sua presençi
não seja exigida pelo serviço pub.ico
nas repartições de que elles fázcm
parte.

E nc a lei não pódc, nem deve tra-
tar disso, muito menos compete no sr.
Calogcras piv.iibir que esses fimecio-
narios, du conversa com os seus atui-
gos do Congresso, procurem dcnión-
strar-lliès quaes as necessidades do
lunccionaiisnío, coisa que o sr. Calo-
geras iittuca sc deu ao trabalho de
fazer.

Xo fundoj a decisão do ministro di
Fazenda o que rcvtla é um profundei
descontentamento contra aquclla com-
missão dc funecionarios públicos que
se entendeu com deputados c senado-
res e com o presidente da Republica,
no sentido dc que não seguissem
avante as medidas de arrocha c de-
missão contra elles premeditadas. »

Mas o sr. Calogeras perde o scu
tempo. A sua ordem reservada só pódc
ter um resultado: attrair o ridículo
sobre a sua já tão ridícula pcrsonali-
dade. Xão se inconiinodèni com ella os
servidores do listado, o sempre í*uc
estejam cm jogo 03 seus direitos, não
se atTcecic.il dc os defender a todo
transe junio aos legisladores dc in-
fjuencia numa c noutra .asa do Cou-
yresso.

O qne deseja o ministro da Fazenda
t* que os funecionarios do seu üútii.i-
terio, e lambem dos outros, curvem a
cabeça .1 qu.lh.ta decisão absurda se
queira levar a effeito sobre a sua si-
tttação.

1-Ulfs não podem, nem devem, porém,
consentir nisso, porquanto tem ns seus
direitos assegurados cm lei. E a lei
está acima des ministros desabiisadòs!

MAGNÍFICOS enxovaes para nóiv«ts. •—
MOUICIPABE UE PREÇOS

Casa Xiiscim.nto. — 167, Ouvidor.

Vae ter importante conunissão mili-
tar no. sul da Republica o tenente-eoro-
ucl Alfredo. O.-car Fleury de Barros,
e::-a.!_i_o -niilitar á nossa embaixada cai
Franca.

BIBLIOTHECA POPULAR — Abei.
ta ao publico das it ás ri horas, no
Lyrc.i <!c Artes c Officios.

O f-r. Paudiá Calogcras expediu hon-
tem cirrular aos insnectores das alfan-
(legas dã União, declarando que, se-
gundo comnuinícação do Ministério do
Exterior, o governo britannico alterou
as proclaniações de 10 de maio c de 14
de agosto do corrente anno. relativas
á prohibição de vários artigos, cuja re-
iaçâo foi augmeatada.

cerca *le 38.00o litros. Estes algaris-
mos . são 'simplesmente assustadores.

iO grande total de álcool consumi-
do confere 'á nossa capital um logar
pioemincnto entre os grandes redu-
etes do alcoolismo. Com uma pepu-
lação, que poderá andar por wm mi-
llião e duzentos mil habitantes, o Rio
deve ..contar cerca de quinhentos mil
aoultos mais ou 'menos. A nossa
r.ção de tóxico alcoólico «3, portanto,
di- quasi qtiinltentas grammas por
adulto, o que já não honra a tempe-
rança nacional,. 'Comtudo, muito mais
grave ainda do que essa cifra do
consumo total £ o facto que a ana-
ljse. da .estatística nos assignala sobre
a natureza das bebidas ingeridas pela
nessa população. Mais de noventa
por cento do consumo diário dc ai-
conlico. nesta capital é representa-
rio pelas.cervejas fortes c pt'lo para-
ty. Os vinhos, as cervejas ligeiras c
as outras bebidas formam uni total
pequeno.

Uísta situação dispensa couimenta-
rios. iConveni apenas observar que o
alcoolismo não é um phenoiincno re-
stricto ao J.ÍO de Janeiro. Elle existe
nas outras grandes cidades do paiz
c campeia trittmphalmentc pelais zo-
«as Ttiraes .do interior, onde os
jctts cffeitos funestos se fazem sentir

nem deve, soffrer as protelações a fine
o sujeita o governo.

Aos possuidores de apólicesJbasta a
depreciação qup ellas têm -soffrido ul-
timamente, por força da grande qtiaiui-
dade de títulos com que o governo
niindoti as praças de toda a Republica.

Dc uma vez por iodas, o sr. Wences-
láo deve determinar a regularização
desse serviço.

itâ> resolvida. Nessas comlições está 
«« organismos preparando o terre-
n. para as moléstias parasitárias, en-
drmicas naquellas regiões.

¦ A cruzada contra este flngcilo so-
ciai é naturalmente complexa c apre-
senta vários aspectos. Mas ha um
meio que se acha ao alcance dos po-
deros públicos c que. é, aliás, a arma
fitais içfficaz na luta contra o álcool
— a taxação. Neste caso, o argu-
monto natural contra todos os impôs-
tos indirectos, isto <•, que o ônus tri-
butario vae recair sobro o consumi-
dor pela «lcvação do custo do pro-
dueto taxado, não deve .preoceupar o
legislador, porque a aggravação do
preço do álcool redunda necessária-
mente: no beneficio ¦social da cVuiiitiui-
ção do .scu consumo.

iNesre momento, em que, depois de
haverem taxado todos os gêneros d.c
primeira necessidade, os nossos go-
vernantes levam o sen furor tributa-
rio aos excessos ridictfbs da taxação
quasi obscena, e um 'escândalo inqua-
liíicavel que não se procure, pela tri-
butação rigorosa das bebidas- alcooli-
cas,- explorar uma rendosa fonte dc
receita publica, ie ao mesmo tempo,
combater uni flagello social.

— »*_>»»¦ ' , ,

laoor tomar o _cu rumo em relação
;vo pt-dbkinia dò álcool,..'.

O presidente Ida Republica recebeu, hon-
tem, no palácio do governo, 03 senado-
res Francisco Salles, Lopes Gonçalves,
A. : Lemos, Leopoldo dc Bulhões, João
Luiz e Bernardo Monteiro, e os depu-
t.idos V. 1'ir.igibe, Pereira Braga, Ocra-
cilio Camará, J. Salles, Pereira Leite,
Arlindo I.eone, Alaor Prata, Uiitiòiiilicr
Codofrcdo, Hermenegildo de' Moraes e
Jusfiniano Serpa, os quaes se occiiparain
do seus casos politicos.

Ainda foram recebidos, por s. cx. o
deputado J. .1. Seabrn, que lhe agrade-
cen as felicitações dirigidas por motivo
de seu reconhecimento na Câmara; o
ur. Abdon Milancz, que agradeceu a
distineção do governo, confiando-lhe a
direcção do Instituto Nacional de Mu-
sica; os caricaturistas Fr'tz c Ncnie9Ío
que convidaram s. ex, para assistir a
inauguração do " Salão dos Humniis-
tas", no I.yccu dè Aries e Officios, e
os membros.da directoria do Centro Mn-
sical do R:o dc Janeiro qtte, táiilbcm
convidaram s. cx. para o grande concer-
to que realizam amanhã, ás 4 horas <la
tarde, 110 Theatro Lyrico, cm conime-
moração a data auniversaria da procla-mação da Republica.'Por ser, amanhã, dia fcriaUo, foi
transferido ¦> dcspticho collcctivo do mi-
nisterio para quinta, feira próxima.

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

ções dos illustres representantes de
Pernambuco, cujos mais altos inter-
esses reclamam o referido favor, o mi-
nistro «Ia Fazenda prpiiíottcü estudar
detidamente o caso da isenção pleitea-
da, contra a qual s. ex. já se havia
manifestado em informações reniettidas
aquclla commissão, que á vista disso rc-
jeitou Iiontem mesmo a emenda.

A Rcccbedoria do Districto Fc.lcral
arrecadou do dia 1 do corrente até
hontem :i quantia de í.o.jto.ijSeS.s.

Km egual período do anno passado a
renda importou em i.i_ú:i_i .Sgo,

ÜÉM» **»*¦»

ypso ifi mm j
lIllllÜO AO Cíttfií.

Consta-nos que o vapor S". João da
Barra, pertencente á empresa dc nave-
gação do mesmo nome, foi ha dias
examinado por peritos commissionad.s
¦pela firma estrangeira, que pretende
adquirir aquclle navio.

%'¦ mais unia unidade cta nossa mi-
nusciila frota mercanta que sc vae des-
r.ccionalizar.

A altitude do governo, cm relação
a essa eliminação gradual dos nossos
vapores mercantes, tem sido tão cs-
canclalósa, que não temos mais espe-
ranças de que o sr. Wencesláo inter-
vçnha, pára salvar a. nossa marinha
conimercial da dispersão total que a
ameaça. ..

Por este motivo apenas registramos a
nova vende, que so prepara, afim dc
que o publico veja cimo 05 interesses
nacionaes estão sendo zelados neste
governo, •em"que é presidente o sr.
Wencesláo c minislro da Fazenda o

financeiro Calogeras.,.

Restaurant Paris ^,ic?e^isdo Rio—Uruguayana .11. Preços m.dicos.'

iXão se •comprchciulc como o Supre-
.... , . ., mo Tribunal dã Republica ainda não0 primeiro - sobre o qual nao e 

j .«.pendeu das suas funeções o juiz¦mais- licito hoje entreter duvidas é 'iirigio 
dos Anjos, da secção dc.Matto

que o álcool é intsiramôfttfcíMlispen- j <?rds..o,
savel 'como ingrediente alimentar e F.sse magistrado ó 0 typo perfeito 

~e

que o seu uso •nicKiro em relativa "Wbado do juiz politiqueiro. Não iguo-
moderaçã:.. nocivo. O segundo pon- 

r" ° Supremo que, ao manifestar-se o
to, que tamban líão í mais disputado, <;. mplicado caso ipolitico daquelle lista-
é o papel que o desenvolvimento do 

d°' °,sri' Ai>™'0' e5lav;l.liío Us*do As
manobras postas ctu pratica pelo semi-
dor Azeredo, que cm dado momento £=
viu forçado .1 abandonar a sede da sua
secção, para acompanhar a sorte dos
seus comparsas dc politicagem.

¦Em Corumbá, onde csuí reunida a
gurança da sociedade. A Assembléa do sr. Azeredo, c o juiz
argumentos, que mílitam se«ion;:; o inspirador dos expedientes

o
aicoolismo representa como causa do
a.tigmeiíto da miséria e da nitiliipli-
cação ÍJòs crimes e isobrctUdo dos
crimes violentos, que são exactamen-
te os que mais gravemente compro-
incitem a s
esses 'dois

em favor da intervenção
para impedir a excessiva

ilo t> ,. I qüe devem ter por effeito envolver a
justiça nessa luta, n.111 que dc um lado

general Caetano de Albuquerque de-expansão
do coiísump das bcbid.s alcoólicas, e 

'/^'vo 
pviiicipio da autonomia do Ks-

que resultam das investigações . pes- \^0j emutianto do ouíro o senador Aze-
assumpto lein sido rcd. forcejá por dominar a situação

para
qtusas a que este
sujeito nos paizes mais adeantados,
ha um certo nunicro de razões pe-
cuüarcs ao meio brasileiro, que anula
tornam mais grave neste paiz o alar-
maiitê desenvolvimento do alcoolis:
1110, assignaládo pelas estatísticas re-;;
centes. :£ í

No ciitna do llrasil — ou para ser
mais rigoroso, 110 clima desta capital-
c das regiões situadas ao norte . do o .çoiiSçdér,
Rio de Janeiro —' o uso c especial- ritivameiuc

por domina
converter Matto Grosso cm .11111

feudo dc sua camariiha.
Ainda agora, acaba o .r. Aprigio de

cbiccdcr liabeás-eorpus ao presidente
forjado por aquclla Assembléa para
íubsiiíuir o sf". Caetano. Fssc habeas-
eoi-pus fòi concedido depois que o Sn-
premo Tribunal manteve no scu cargo
o presidente legitimo de Matto Grosso.

•O sr. Aprigio não tinha c direito dc
dcsilc que elle alierr.i po-

do facto admitlMo pelo
mente o abuso do ákooí apresentam ^aprçmo, c que í a
resultados physiologieos incompara-

mais graves do que os, re-
pdla observação iscieiitific..

paizes das zonas temperada o
Outra circumstanciti que não

vcimcntc
gt-trados
r.o 5
fria.
ccnw.u perder de vista é a extrema
sensibilidade que alguns cios elemeti-
tos cthnicqs da nossa poptilüçãp apre-
sentam para os cífeilos deletério,
dí.s bebidas espiritttosas. O álcool é
mu veneno do homem branco c ao
seu uso -se habituaram as raças que
liabiíain a grande faixa vinícola da
lít-ropa meridional e 03 povos acos-
tatnailos as bebidas fermentadas c
que irracl.iará.11 das praias du Baltico.
Ott seja pelo effeito dessa adaptação
ancestral, ou seja por uma pãrtictilá-
ridade. intrínseca ao temperamento e
á constitiliçãp physica, ou saja ainda
per que, devido á superioridade de
oigáiiizaçãò cerebral, o homem bran-
co dispõe dc uma vontade mais forte
para regular a dose habituai do -seu
l.xico tradicional, o facto positivo é
que as populações d,e origem pura-
mctiie curopéa evitam muito mais os
cfíeit.s terríveis do álcool do que as
raças coloridas entre as quaes são in-
tr.dnzidas as bebidas espirituosas.
Xo llrasil, esse .aeto púiie iscr cõn.'
s.tatadò pela simples observação das
camadas interiores da nossa socieda-
de c a ello é razoável relacionar
não só a degenéração dá população
rural, como a alarmante freqüência
do_ crimes de violência nas nossas
cidades.

Estes factos, que o observador
descuidado pódc verificar, foram
postos etn nítido destaque pela
estatística que os nossos collegas da
A Lanterna acabam de publicar. Éhl
média, consome-se diariamente nesta
cidade mais de 2__ .000 litros de be-
bibas alcoólicas. O paráty representa
desse total nada menos de jr.ooo
litros; a cerveja altamente fermenta-
da t-JO.ooo litros; o vinho, a cerv >.
fricamenui alcoolizada c as outi «.s
bebidas formam u.n aggregado de

legitimidade do
mandato do general Caetano, -mesmo
depois dc pronunciado pelu Assembléa
Ust-adaal.

| A. ordem doVsr. Aprigio lia de vir
ler ao Supremo Tribunal etn gráo de
recurso.. De posse delia, essa alta Còr-
tc d'e Justiça não pôde deixar d. cha-
mar i r.idein esse mão juiz, castigan-
do-o coinc. elle merece, r-or ler aba-

I sado :das funeções epte .exerce, sujando
I-S..S. . toga n.i lama da politicagem.

.ÉtiíiAtAS — Elegantes e resistentes —
Caia Manchester — Gonçalves l>u;s 5.

Os directores da Sociedade X.icional
dc A.ricultúra, drs. Miguel Calmon o
Vietor l.eivas o. coronel Ilanitibal Ver-
10, estiveram lionlem em demorada con-
ferencia com o ministro da Viação, so-
bre as eonc'usc"ies da Conferência Al-
. .docir.i, rccçnlemcnte reunida- íi.está
capital.

~" •¦•1 
dos Ãr.üracias —

Atigmcntou para 140
o sen iuínicrp dc t|irarl03. Diai'i;i cí e ;S.
OiVarloá 3$ c 45"i-,:i*

A Federação das Associações Com-
merciaes do llrasil recebeu, cm data dc
limitem, do sr. Manoel lleriiardez, mi-
nistro plenipolcnciario do Uruguay, o
seguinte of ficio: "Tive .1 alta honra de
receber o officio éni que, pelo digno
órgão de v. ex., a Federação das As-
socJaçõês' Conimerciaes do llrasil, cm
nome do cpnimcrciò nacional, tem a
alta .gentileza «lc congratular-se com o
qüe assigna, pelo facto de ser nomeado
ministro plcnipolétiçiãrio do Uruguay
no Brasil.

V. cx., dando nobre relevo á meu-
sageiti com que as dignissinias. classes
coiiuncrciacs ciuizcram me significar
uma syinpathia qtte ainda mais .estimo
pc5o que nella fc traduz «le cordial af-
fecío mara o meu paiz, consagra á mi-
nha acção elogios que aceeito antes
conto estímulos, para alentadanieiite
perseverar 110 sentido da leal e cada
vez niai.í estreita approximação eco-
noniica dos nossos povos — ideal pra-
t'co esle a que sempre emprestei mi-
nha modesta cooperação, julgando-o dc
honesto proveito para 05 nossos inter-

:C5ses, cuja mutua harmonia devemos,
cm todo caso, c cm todo propósito de
accordo, consultar lealmente, para que
nossa progressiva approxiniação. seja
feita por etapas graduacs e definitivas,
r.sscnladas sobre alicerces cstr.vei.. Tc-
mos itiuito a fazer 110 commüiii hbiie-
ficio: a estatística <lo nosso intercam-
bio (sendo que o Uriiguay já d o mais
forte consuniidor sul-americano, per.
capita, de alguns dos mais nobres pro-
(h-.ctcs brasileiros), é ainda pobríssima
cm rclaeão ás nossas mutuas pos.ibili-
ds_es. Devemos envidar esforços con-
tlimos, deliberados e prpipectivos, pai.
nue o factor vizinliauça, o eminente
factor territorial, que faz dos ilosscs
paizes, no sentido gcográpliico, uma

1 vasta unidade iniimamcnlc ligada por
cpniiminic.iec.es maritima c terrestre da
maior 'importância, venha a ser. tam-
bem \:m factor econômico, que ainda o
não é „.uão limitadaiiieiltc, c a cou-
correr com o máximo da sua cfíicacia,
inrelligeiiter.ictile aproveitada, para ,1
nossa cominum prosperidade. Com este
critério, o Urugitity prepara-se segundo
já é notório pelos telcgramnias dc Jioit-
tevidéo, para, sob o conselho das suas
altas capacidades co:mv,cre:.ies, propor
ao Brasil formulas de reciproca expan-
são para o nosso intercâmbio, .ne, «le
certo, não se vão aspirar a coincidir
com o illustratlo critério c respondei- á
c5-vada o moderna orientação do pen-
samento governameutil brasileiro, —

: mas lambem \ão pretender siiiccraíncíl
tc a adhesão das cnieritas classes com-
nierciacs deste -paiz, hoje inagiiiiica-
mente organizadas para serem uma íor-

| ça coadjuvante, dc precioso auxilio para
ns governos ; que, como o cio Brasil.

| iií.tiiram suas deesões nas correntes
profundas da opinião nacional.

Muilo agradável ó para mim o .case-
¦jo de.:in par de mui sinceros e, cordiais
a.radeciiiientcs á prestigiosa Federação
dns Assoc;ações Çoníincrciacs do lira-
¦sil, apresentar a v. cx. es protestos <!a

| niiulii elevada esiiiiia e consideração
I pessoal. — Manoel lieriiardcs, minis-

tro do Uruguay."

Hotel Globo

Xo Ceará ainda não foi pago n juro
das apólices federaes, relativo .10 pri-
úieirò trimestre do corrente anno,
Pádcr-sc-ia dizer o mesmo cm rc-
laçãn á maioria dos listados da Ue-

publica dc onde constantemente rece-
beni03 reclamações a respeito, sem que
òliscr.veni-s .is necessárias próvidcn-
cias por parte do governo.

èião se atina com a razãn que con-
cerre para essa irregularidade. Ao que
nos consta, o Thesouro não está sein n
numerário preciso para fazer face aos
¦compromissos determinados pelos seus
títulos luteinos. Xessc caso só a ttma
in.tliíiíicãvei desidia pôde ser devida a
falta de pagamento daquelles juros.

Tá não mais chamamos para o caso a
attenção do ministro da Fazenda. O
sr. Calogcras liga mais importância ao
expediente da sua repartição do que aos
rcaes interesses da nação. Que lhe im-
porta que o paiz seja considerado em
plena insolvcncia, desde que não paga
aos seus credores internos, emquanto
para os externos vigora o regimen da
moratória ?

O sr. Wencesláo Braz, porém, não
tom o direito de afinar pela desidia
do,seu ministro da Fazenda, Em todo
o paiz ha grandes interesses prejudica-
do. pela falta de pagamento de juros
das apoüces federaes, que não pôde.

'¦ao m » —¦ 

Banco Nacional Ultramarino
SEDE EM LISBOA—FUNDADO EM 186.1
Rio do .Tiineiro—S. Paulo—Santos

Capital 12.00O coHtnH fortes
SAQUES A VISTA lí A PJ...ZO

sobre todos os naizrs e todas as operai
çõès bancarias nos seus variados ramos
nas melhores condições do mcrc.do".
I!. dn Quitanda esquina Álfaiíiléj_íi

lâiíeiieiii. 1'rain 11 do Junho;

.Recebemos licitem o seguiu-e tele-
gránuná urbano:"Correio da,Mani d — Parabéns pela
importante .entrevista cóm o sr. Joa-
quini Freire. Os argumentos apresenfa-
dos sobre o caíé são bem n;>rcci:ivi:Ís
— Alguns csiiiiniSsariõs,"

¦ 1 ¦ ¦ 11 ¦ill_B t>.-i*r**R>-.,ÍS-l**,_. im ¦¦¦ .

Mayonnaise duc6 
^|!Jr. 

~ jí^l
Urúgiiarána u. .11.

iPartici:?'a-nos o sr. Olympio Jlaga-
lliães que se acha á freme de uma 1110-
«lerna officina dc mecânica, á rua .c-
nhor dos Passos n. S.. c que se encar-
rega <ic iodos os trabalhos da sua pro-
fissSo.

O dr. Kuclidcs da Fonseca, secreta-
rio particular do presidente da Rcpu-
blica, estevo hontem 110 gabinete do
ministro do Interior, cm conferência
com o sr. Carlos Maxiniiliano.

.AtolSAS—O que ha Je raeltior o ole_.-.it
tc—Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

Os srs. senador Damas Barreto,
chefe da politica pernambucana, e
deputado Fábio da Silveira Barres li-
veram 'Iiontem larga conferência com
o sr. Pandiá Calogeras, ministro da
Fazenda, sobre a emenda apresentada
pelo primeiro ao orçamento da receita,
em estudos na conunissão de Finanças
do Senado, para a isenção do álcool dc
mais de 30 gráos Cartier.

Depois dc ouvir as justas considera-

MAIS IMPOSTOS ?

O presidente da Republica, commc-
morando a data auniversaria «l_ procla-
inação da Republica c o segundo anui-
versario di; seu governo, dará amanhã
recepção oífieial, uo palácio do Cattc-
te, á_ 2 horas da tarde, quando come-
cará a receber 03 cumprimentos das
autoridades, forças de terra c mar, cor-
Po diplomático c consular brasileiros,
justiça federal, funecionarios públicos,etc.

A recepção se cffcctuará 110 salão dc
honra, onde conjuntamente com o che-
fe da nação estarão o vice-presidente
da Republica, ministros de Estado, sub-
secretario das Rrhçõcs Exteriores,
prefeito, municipal, chefe «le policia,casas civil a militar da presidência da
Republica, obedecendo a ordem se-
guinte:

1) Senado, Câmara e Supremo Tri-
bunal, que esperarão no "Salão da
Capella";

2) Corpos diplomático e consular
brasileiros, no "Salão Azul";

3) Guarda Nacional, íío "Salão Pom-
peano";

4) 'Exercito, n0 "Salão Aniarcllp";
5) Marinha, 110 "Salão Mouriscp";
6) Brigada Policial e Corpo dc Bom-

beiros, no salão do Eslado-Maior c na
bibliothcca;

7) Os membros do Poder Judiciário,
Cltíiisélho 'Municipal, funecionarios (iii-blicos c outras pessoas mais, 110 "Salão
Silva Jardim". .

Servirão dc introditctores: para • o
Senado, . Câmara, Supremo Tribunal,
corpos diplomático c consular brasilei-
ros,. Conselho Municipal, Poder Judi-
ciario, funecionarios pubíir.os c pessoas
gradas, 03 officiacs c auxiliares dc ga-
binete da presidência, coronel Maggi
Salomon, dí. Raul Noronha Sá .c ma-
jor Augusto Barbosa Gonçalvesi .para
a Guarda Nacional, o ajudante de or-
dens da presidência, capitão-tenente
Dodswonh Martins; para o Exercito,
o ajudante de ordens capitão Carlos
F.iras; para ,1 Marinha, o ajudante ca-
pitão-tenente Alvim Pessoa; para a
Brigada Policial e Corpo de Bonibci-
ros, o ajudante i° tenente Pedro Ca-
valcanti dc Albuquerque;

Durante a recepção tocarão duas ban-
das dejnusica, sendo uma do Exercito
e outra da Marinha.^

•O traje será de rigor, .para os civis,
c para os militares, primeiro uniforme.

O ministro do Interior autorizou o
director geral da Assistência de Alie-
nados a admittir, como assistente gra-
tuito do Hospital Nacional de Aliena-
dos, o dr, Heitor Pereira Carrilho.

\ ADiiixisT_Aç_o do Correio da Ma-
nhi, assim como todos os seus agentes
e viajantes, acceita assignaturas pára
t revista portugúeza O Rosário, uma
Ias mais bem feitas publicações calho-
'icas editadas cm Portugal. Anin)6Sooo

1—» *_P »_¦ -
O almirante Gustavo Garnier, chefe

do Estado -Maior dn Armada, convidou,
em nome «lo ministro da Marinha, a
todos os officiacs para irem, iucorpo-
rados, aò palácio do 'Cattete, cumpri-
mentar o presidente da Republica, pela
passagem cia data dc 15 dc novembro.

Para comniemorar a passagem do dia
15.de novembro, o capitão de fragata
Aristidcs Vieira Mascarcnhas, director
da Escola de Grnnictcs, levará a ef-
feito uma sessão cívica, amanhã, ás 12
horas.

BRANDÃO AÍ.PAIATEon.t\ViSJt\\J Av R„ Rrg-jn I01,

Foi promovido, por merecimento, a
mecânico naval do 1" classe, sargento
ajudante do corpo de sub-officiaes da
Armada, o dc _u classe, 1" sargento
Arthur Vieira da Silva.

Posso jurar! não £c cng.in.-i
Q«K"i tle sua rasa sc «bale
K íúr á Cajfit Suara
— Festa artística cio Valle 1

TnitÁTito ltr.r_111.1CA.

NAO comprem *>crf..ni(._. antes tle visitar a
Perfumaria Nunes — \.. S. VYanciseo 25.

¦ ¦¦»».— 1
Nc dia de fimànhil histórico c feliz
Km í|U2 a liquidaçüo annual principia
Xão te çsitucçaa, Icitoi*, dc it* á 'Ca^a Muhíz,
71, Ouvidor, A. .Uma & C. *

Pingos & Respingos
Segundo informou .1 ii-.ii Jornalista o

Irrófcssor Fot>uo..in, Ua Universidade «le
Oxford, vamos ter 110 Urasil «ma grande
corrente de i:.r...it;raç.río japo:ip;:a.

O japóncz i tntliãlliaclor ; com elle
núo teremos r_.;:.io tle gueixa...

S: Ü
Xa cpairíiissão do ' Finanças:

'limão, -cito tratamos lioje do imrios-
10 sobre os YV. C. ?

Oúal! i-iso s1'* c'n sessão.'», secreta.

Dois cavaiIicíros, um da lAíje-iota TTa-
v_s, c.uro di Crr.-.t Western, pe_arain7sc
KcJUcm, na Avciidá, por tuna questão dc
mulheres.

i; co:r-> um d'.l!os estive. ..c armado dc
uma bengala dc canna da Índia, o lia-.i-
lio ok-en-ou :

X;*m parree da Agencia TTava3; pnre-
?o siiais ia Asiucia Amor c ca:snat

.*! i'í
Declarou, hontem, rio Senado o sr. T.ri-

ro Cocllio que, se n5o fôr approváda '.i
suo emenda taxando o jogo, s. ex. abrirá
ra rua do Ouvidor uma casa dc bíclio
coin .1 taboleta : V,iko Çcjellip & Ç.Cooiio 1 bello palpite ! lv qual será
a "Compau.iia".

Ora ! i.iso nem fí pergunta 1 o Raj'
ii ¦•¦lido de lliraada !

Uma èommtssão dc caricali.rísias
hontciii ao Cattete cónviJar o presidente
da Republica rara a Í:iau_*.i.ação do Salão
do. Humoristas.

^. ex. far-sc-á rcprc„,'ntat* no Salan
veias siv.s caricaturas, lá expostas.

Faz ax:.-03 Asr.isitÃ a Rrri;.
íi.ica Iíit.\s:L*::nA,

V,m vista da çarcsííá ' j
Da vida, que nos arrasa - ':íT?F.
l-iísa itt-.islre ser.líoria :'3"_f*rjfr
Tar.M amanbá todo o dia T__F^"

Vi:a Ai ci=a,.. vlT§3r

Tlonteai, ruy Salão Ais Humoristas, In-
tcrpcüaram o Rattl:

i!_9 isto ò uni francezismo intolera-
vel — veruissige. I

Eiigani-se, não . ura francczisrao ; 6
um liybridismo : vernissegè t era vulgata
vernis sábio; í 1 que jõe os quadros ao
sabor do fuWico...

st Cyrano & C,

A previsão liavia do realizar-se,
porqite_ ella entrava na ordeni lógica
d.13 eoisas 

"da 
nossa politica, e neste

caso a previsão era de cpie os impôs-
tos não ficariam pelas airitra. a 11110
j.i tinham chegado, graças aos traba-
lhos e votações na Câmara dos Depu-
tados, mas iriam ainda unais longe. ¦„

13, sc não, veja-se:
O sr. 'Leopoldo de Bulhões desço-

briu mio os eateulos orçamentários
da Câmara deis Deputados estavam
errados'-. Tinham ficado no tinteiro
verl):t9 consideradas' indispensáveis
para determinados serviços. Dahi,
concluiu 'o senador goy.ino, existiria
um ífY/YYif etn bgar do annuneiad.
saldo,

O sr. Bulliões já tem sido surpre-
Iieiulido com erros 1103 cálculos por
s. cx. dados á publicidade. Dahi o
não ser iuiipossivel que ilesta vez
tambem tivesse praticado um «rrozi-

•11I10,,. Mas parece que não, porque
o sr. ilulhões levou q easo,ao eonhi-
cimento do sr. Paudiá, «itie natural*
mente, surpreh.endido pela revelação,
foi analysar os calcutos... para 03
qiiaes «.> minisfro da fazenda fora o
próprio a fornecer os elementos. _}
se depois dessa ¦conferência 'havida
entre o niinisnro que foi c o itrinis'
tro que é da Fazenda, o sr. Bulliões
insiste na sua affirmativa. c por«iu«
destavez quem errou foi o imüiistrà
que é, e quem de facto deu com o
erro foi o ministro que foi... da Fá.
zenda. '

lim todo o caso, da surpresa rece-
bida pelo sr. tBulhões resultou outra
e nova surpresa para o poro. Elle,
que jú vinha clamando e com razão
contra os absurdos da aggravação
dos; impostos, tem agora maiores
motivos para outros ciamoreis, pois
que a uniea fonte de rendas conheci-
da pelos nossos pro-homens vae ser
de novo e fortemente explorada.

Mais uma vez sc confirmará o que
temos dito: os governantes e legisla-
dores brasileiros só conhecem, para a
.solução <las crises do Thesouro, o
caminho <los impostos. Ha defícits/,
Os impostos lhes valhaiml

Toda n "-ente que tenha 1v.11 pouco
de tino c que ao tino allie o brio,
quando vê que as rendas lhe não clíc-
gani para os encargos, reduz itniric*
diatameute as despesas. Aquelles
que assim não procedem, se são com-
nierciaiites ou 'industriáes, vão cair
na alçada_da justiça, que 'lhes apura
as condições ila inevitável fallencia;
se nelles o 'brio fala," bem alto, liqui-
dam a sua sittiaçã'o de pavores co_i
o cano de um revólver apoiado lias
frontes; so se trata de um simples
•particular, _u faz o mesmo qua
aquelles ou acommoda-sc pachórrcn4
tamente com o .descrédito que o ro-
deia, incapaz de ter tini gesto diguo «
de tuna reacção salvadora.

Ila 'quem diga que as nações da-
vem .eflcctir o moral dc seus povos.
Mas' essa transcendental philosopliia
não parece ler grande adaptação eu-
tre nós, porque, sendo mais do quo.
evidente que as nossas rendas pur^r*
cas não cliegani oara os encargos,
não se procura reduzir esses encar-
gos,' mas faz-se' esticar as rendas,
sem se reflecliir. que,' não sendo cilas
elásticas, hão dc rebentar por fim!

O sr. Bulhões adiou que o dinlicí-
ro a recolher em' 1917, pelo qua foi
resolvido na Câmara dos Deputados,
não chegará para as despesas, Natú-
ralmente, dada a capacidade mental
do sr. Bulhões c a sua já não peque-
na experiência dos negócios publi-
cos, seria dc_ esperar que o illustro
senador actidissc ao mal operando o
tumor das despesas, reduzindo-o no
menos a limite., convenientes. Tal
não suecedeu. Éni vez de reducção
de encargos, s. cx. pensou em au-
gmentar as rendas, mas, como sóa
acontecer sempre, esse augmento
será filho directo c immediato de
mais impostos 011, pelo menos, da
maior aggravação dos já existentes!

Os pliospltoros, por exemplo, estão
condemtiadps. O sr. 'Bulhões já os
excomimungoti, considerando-os capa-
zes de stipportarem mais a taxa do
20 'ou 30 réis por caixinha!

Imagine-se qua cada caixa paga
actuàlmente 20 réis, e que este im-
posto corresponde a mais de cento
por, cento do valor dos pltosplioros,
pois que, comprados aos pacotes,
cada dez caixas custam 400 réis, sen-
do que 200 réis são representados
pelos sellos de consumo I

Àíigiricntar o imposto em mais 20
réis, corresponderá a eleval-o a '«V
sc»to.; por cento do valor da merca-
duria!

Será muito mais sttmniario e cffí-
ca_ 'inaiular ás fabricas que fechem
imnicdiatanicnta as 'portas, porque
djfficitóêntc ellas poderão agüentai
tã0( brutal encargo!

'IJ lá que o sr. .Bulhões «5 capaz da
levar por avanta a sua idéa, isso á
que é mesmo. Delle, somente delle,
somente da lavra de s. cx. são 03 im-
postos já votados pela Câmara dos
Deputados sobre o café, o assucar, o
xarqiíc,_o lecrpzene c a banha. Não
i demais prever que o mesmo sucec-
«Ia aos phpsphoros c a todas as ou-
trás mercadorias de quo fi sr. Bu-
lhões possa 'lembrar-se. V,' verdade
que s, cx. pôde ter ainda outra idéa
luminosa, _ como aquclla das redu-
ceões de impostos de importação so-
bre o baealháo, o .kcrozpn.ç, p xarque,
clc, que lhe permittiu fazer aos im-
portadores tt'rn presente do mais' da
dois mil contos 110 anno próximo,
¦setn qua 05 consumidores aproveitem
coisa alguma com áquella generosida-
de e pliilantropia, a qtte se associa-
ram pfcssttrosamente o ministro da
Eázétida e a commissão de Finanças
da Câmara dus Deputados.

lAgora mesmo acabamos de ler cm
uma revista oue trata de assumptos
de lavoura oue assim que na Cama-
r.i dos Deputado, surgiu a idéa de
utn imnosto de consumo sobre o as-
suedr ficaram immcdiatatnent. para-
lysàdas •transacções que estavam pen-
dentes para a montagem de novas
usina?, ç para a áouiisiçãò de lerra.-',
especialmente d.cstinádas á cultura du
canna!

ip,' esse o resultado da insegurança
que sentem todos quantos trabalham
no Brasil, cm relação á sua activida-
de. üc 1.11 anno para outro, 'o Con-,
gresso, inspirado por governos cm
geral consumidos por quem não tem
ajnenor noção das coisas praticas da
vida, altera radicalmente as condi-
ções da producção. Dahi, o não ser
possivel estabelcccr-sc uma norma
fixa, orientadora do trabalho, _ dahi
lambem a aversão instinetiva qua O
capital sente por iniciativas que ;e-
riem pronicttedoras noutro paiz, mas
que sc tornam ordinariamente inte-
cundas entre nós. devido á extrr
ordinária inconstância nos liòssoü
processos de eovernar.

Vamos a ver se desta feita os
phosphoros escapam de mais esta
projectado contrapeso, c se o sr. Bu-
lhões se não lombia de outros gene-
ros que lhe dosaíicin as disposições
de animo para sacrificar o povq
ainda mais do que elle já está sacri-
ficado.

'¦%
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O ARROCHO FINAL

O GOVERNO PROPÕE
MEDIDAS LEONINAS
O; sr. I/eopoldo de Bulhões, refctor

doÜrçamento da receita, propoz hon-
teirjá comniissão de Finanças, do Se-
nado, como interprete do pensamento
do governo, uma série de medidas vio-
lentas, para assegurar a arrecadação
cie certos impostos fiscaes, quc não suo
cobrados convenientemente, por desidia
do fisco.

Chamamos a attenção de todas as
classes interessadas 'para o novo syste-
ma tle arrecadação devido á original!-
dade do nosso engenho c que por cs-
tranhos motoros escapou á legislação
da Cafraria.

Íeiahi-se os artigos de morte em
emendas ao orçamento da receita para
J917:* "lArt. Oi tabeiliães não poderão lavrar
cscripmras em seus cartórios, sem quc as
rartes contratantes provem quitação do
imposto de industrias c profissõ*c3 sob pc-
na de res.ondcr soltdariainciile .para cotn
o Fazenda pelo imposto indébito, e mui-
tas, devendo no cor,;o da escriptura inen-
cienar o numero, daia da quitação c respe--
clivo exercício. '

,Art. Nenhum juiz poderá mandar tn-
Ircíf.ir dinheiro, mesmo nas execuções en.
tre 'particulares, sem que aquelle em be-
ncficio de quem 6 feita a entrega ¦ provefc.-t.ir quites do imposto de industria e
profissões. O escrivão certificará a apre-
imitação da quitação c seu numero, data,
importância o exercício. -• .

Art. Nos inventários as contas de me-
<:.'cos e advogados c outras dc quaesquertnatureza oil origem não' serão juntas aos
autos sem que os requerentes provem a
quitação do imposto de industrias e pro-fissões. O escrivão do .processo certificará
ti apresentação da quitação, seu numero,
data, importância c, exercício, sob pena de
u'Pt>ímsahíiida'de solidaria.

Art. Nonhimfti mercadoria será' entre-
gue nas alfândegas sem que o seu pro-
ltricttirio ou Cüiisignatario prove quitação
rio imposto dc industrias c 'profissões do '
exercício corrente ; a apresentação da qui-íação será anotada em livro . próprio tle
tfórína ti ser facilmente verificada

0
%

"0 41"
A propósito do desmentido

do aluiirautado inglez
A legação dilema recebeu a seguinte

comniunicação official:"'fim resposta á publicação do Aími-
rantado allemão sobre a nova infracção
do .direito internacional pelas ' forças
navaes ibrátaniiicas, no caso do subma-
rino "U 4t", c sobre o tratamento
diesliuntano do i° tenente Crompton, da
marinha allçinã, o Almirantado inglez
fez publicar' uma noticia, que evidente-
mente considera ser um desmentido.
A noticia, porém, só faz a tentativa,
em termos não muito claros, de negar
que o seu navio, quando abriu fogo
contra o submarino,. ainda tivesse lias-
teadií a bandeira norte-americana. Si-
leiicia completamente' sobre todos os
outros factos importantes .do caso.ie so-
bre as graves aceusações delles resul-
tantes. Como o iprimeirp commun-icado
aWemão sobre ò assunipto continha rc-
ferências ao caso' do "'Baralong", que
apresentam certas semelhanças com b
presente, o Almirantado britannico tam-
bem se refere aò "Baralong",.tratando
de desviar a attenção dos pontos essen-
ciaes da questão. . .

Como a noticia ingleza não cita o
depoimento do official allemão interna-
do na Suissa, solire os quaes 'se baseani
as aceusações levantadas I pe. Ahniran-
-tado do. Império, mas apenas se refere
ao njesmo, de maneira' a provocar idéas
completamente errôneas sobre o seu
conteúdo, repetimos aqiü 6 cilado de-
poimento ' 

'
'"O submarino alelmão "U 41" dete-

vc, no dia 24 de setembro de 1915, nas
proximidades dag ilhas Scilly, um va-
por que trazia arvorada a bandeira nor-

j te-nmericana. 'Emquanto o vapor dimi-
Art. A venda ou arremalaçãq cm hasta nuia a sua marcha, -preparando-se ap-

A osina de aspbalto da Pre-
feitura

As vantagens do seu
arrendamento

Sobre este assunipto, A Tribuna, dehontem, publicou o seguinte:
O parti-pris com que A Noite ana-Iysa todos os actos da actual adminis-tração municipal oblilcraJhe completa-mente o senso do justo e do verda-dçiro. Não ha acto do sr. prefeito quenao represente um urro flagrante c im-

perdoavcl dc administração, prenhe deconseqüências ruinosas para os interes-ses do município. De nada valem asdemonstrações"cm contrario; com habi-lidade e pertinácia as aceusações con-tinuam, stmpre injustas quanto á natu-reza dos factos em si c — o que émais doloroso — quanto á própria ori-
gem delles.

Haja

Política dos Estais
As candidaturas á assembléa

cearense
\ Fortauza, 13 (Da correspondente) —

Foi publicada o cliapa democrata nella fi-
gurand»: pelo 1° districto, dr*. Pom-pilio
Cruz e Corrêa Unia; pclo segundo distrt-
elo, coronel Costa Souza, dr. Moreira
Azevedo; pclo terceiro, capitão Maximino
Barreto; pelo .(", dr. Odorico BíoHes;
pelo s", dr. Fernandes Tai-ora;. pclo 

'C',

jornalista HcrmcncBildo Firmeza., Çoiísta
que o dr. 1'loro ltortliolomeu pleiteará.à
sua candiatura pelo 6o c o sr. -Armando
•Monteiro pelo 1" districto.

O accordo político sobre Alagoas
Maceió, 13 d\. A.) — Os coiiselHeiros

c coÜcctores dos municípios começaram, a
apresentar os respectivas renuncias, de, con-Haja vista a questão dos telephones , ^S^I^fF}}»•:>?». ™.

C des bondes de Sanla Theisza na; <<m> ° accor<l0 ""ininiiente,-.-_. _anla Thereza
qual a altitude do sr. dr. Azevedo So-ore, apezar" dc ter sido da mais alta
ponderação,- foi- completamente desvir-tuada, chegando-sc a ponto de atfribuirap sr. presidente da Republica uma ini-«ativa que era exclusivamente do go-vernador da cidade.

Se mérito havia nella ellc pertenciaao sr; dr. Azevedo Sodré, e tantobastou para se lhe negar a autoria". E'
que o espirito de opposição systema-
tica não permittc outro critério senão
o da censura a todo transe, embora com
o sacrifício da verdade.

; 
"E' isso justamente o que sc está pas-sando com o contrato de arrendamento - -

(1.1, usina dc asphallo da Prefeitura quc j «ença do dr. Luiz Coutinho, a junta anu
Hoje scra assignado. radora das el.iiçõcs municipaes dc 30 de
cie,?íír,T-trpIr,.reP/CSDta( -V" be"cf.f'-!»i'"í>» «ndo proseguiu hoje os feus tra-
~2„?5—?3 . . 3 da.PrH??,.íl,.r.a> .affir-, balbos.

lebrudo.
* ff ¦'. -

O sr. Affonso Camargo re-
assumiu o governo do Paraná

CmtiTVB.i, 13 (A. A.) — O dr. Af-
fonso Camargo reassumiu hoje a presideií-
cia do listado, rccel«ndo-a das mãos. do
dr. Mlunlioz da -'Rocha, primeiro viec-pre-
sidente, cm exercício.

H m 1» ii
Apuração eleitoral cm S. Paulo
•S Paulo, 13 (A. A.) — Sob a presi-'

dencia do dr. Luiz Ayres, e com a-, pre-

maçao esta tanto mais difficil de secontestar quanto ella pódc ser demons-trada por A mais IS. E tanto assim iverdade que podemos garantir que osr. Lassance não hesitará em transferir
lií'%e\\l 1fuS_I 

d^ol,aexU,Siírá0o:í)arnteí"en,e !»«.¦«** unl boles> ! ° a"endamentò da usina a A Noite,
ônus dos bensUXigaüosn"a 

"alZ^a- S"^T M*1'»0"!0'^t™, ?'* S? n^™ 
"^ ° C°'Urat° U1" ncS0Cl°

cional; tancia de trezentos metros. Nesta oc-1 da China. -
Art. Na execução para a cobrança dos \ casiã. o vaoor fez uma volta rápida c! A origem desse contrato está no fa-

•repostos relativos a hnmovcia a penliora abriu com dois canhões violento fogo ' cto de ter o sr. Américo Lassance pre-,,.A.-i» ^í- c.i.r,. „ ,-.,„„ i „„-,.„i„ „ ,i„. contra" o submarino, ao passo que os cisado dc asphallo, e solicitado por em-
tripulantes iniciavam um serrado tiro- prestimo o sloclt existente na usina da
teip de fuzilaria. Durante o bambar-1 Prefeitura. Solicitando elle semelhante
deio, a bandeira norte-americana con-1 favor, o sr. prefeito fez-lhe seiente de
tinuava, entretanto, fluctuando 110 mas- j que somente faria tal concessão se o
tro do_ vapor. O submarino, gravemen- referido empreiteiro se obrigasse a ar-
te attingido pelos canhões inimigos, renair aque Ià ófficina, visto como não
submergiu-se, conseguindo, .porém, -su-1 era conveniente ficar a mesma sem-rna-
bir novamente á superfície. Bela esco- teria! para ftinccionar.
tilha da torre do submarino, aberta | De accordo com essa imposição, o
pelos tripulantes, conseguiram sair o sr. Américo Lassance endereçou uma
1" tenente Crotnnton e o conlra-mcstrc petição offerccendo 3oo$ooo mensaes
Godau. Logo depois o subincr-sivel des- pelo arrendamento citado. O prefeito,npparcccu -definitivaniente. O tenente e após ter ouvido a Direetoria de Obras,
o cõntra-mcstre, seriamente feridos, e tendo em vista que a despesa mi-nsal
conseguiram chegar a nado até um com o pessoal da usina, mesmo quando

•pôde cair solire o immovcl quando o dc-
verfor delle fôr proprietário, Não sendo
o ,'devedor proprietário serâ'o Ipenhor.-idos
los' rendimentos na fôrma do art. 109,
do; dec. 10,902 de 1014.

lArt. As dividas fiícacs quando njiiiza-
das vencem os juros de 6 "I" «xceptua-
das as relativas a alcance, que continua-
rãet a vencer os juros de 9 "Io.

Náo sendo encontrado o devedor paracitação -pessoal . será intimado o seu pro-
curador on sócio. Se sc oceultar será ci*
tada com hora certa í sc estiver ausente

í "da sédc do Juizo, cm logar incerto, o
«uc, será certificado por dois officiaes de
justiça do Juízo, independente dc justifi-ca.ão far-sc-,í a citação dos editos 'publi-
c-tdos 110 "Diário Official" ou em folha
diária dc maior circulação, c, findos os
«liai marcados correrá o 

'prazo, 
devendo ^"te, abandonado que se encontrará nas parada, era rlc 000S000 mensaes. deu o

transcrever 110 edital o teor do documento proximidades, subindo para 'elle. Quan- seguinte despacho: "Arrende-se a offi-
vomiirohatorio da divida. Será intimado do o vapor sc apercebeu deste movi- cina a titulo precário, pagando o peti;«ietentor ou oecupante do imtiiovcl se mento, girou rapidamente e dirigiu-se cionario a quantia de Goo$ooo mensaes|

* Si *
O dr. Fernandes Lima homena-

geado em Maceió
Maceió, 13 OA. A.) — A Sociedade

PIFESTAPS MEMÓRIA
! DE SERVÜLO DOURADO
Commemorando a morte daquelle-que-

foi o honrado e devotado director do
Llbyd Brasileiro, realizam-se hoje, con-
forme antecipámos, varias manifesta-
çõc3 bem dignas do homenageado.
1 A'ém da missa que. será celebrada na
Capella da Inunaciilada Conceição, em
Èotafogo, a expensas da familia Miiller
dos Reis, será inaugurada, á 1 hora da
tarde, na praça das Marinhas, hoje
Servido Dourado, a placa com o novo
iiome da praça.

• Depois, as associações marítimas irão
incorporadas ao cemitério. dc S. João
Baptista, em piedosa romaria á sepul-
tura onde repousam os restos mortaes
de Servulo Dourado, orando ahi o com-
mandante Miiller dos Reis, como pre-
sidonte da Federação Maritima Brasi-
leira.

A's 3 horas da tarde serão inaugura-
dos dois magníficos íctrafos. em ta-
fnanho natural, do mallogrado director
do LIoyd, um na sala da sédc da Obra
de Protccção ás Moças Solteiras e
outro na Congregação dos Officiaes da
Marinha Civil.

. E' muito para notar esta constância
nas demonstrações de saudade por um
homem que nasceu para o trabalho, vi-
v.cti do trabalho e morreu trabilh.indo,
sem nunca procurar sair da mais pura
e natural modéstia.

Para alguma coisa, afinal, ha de
servir o ser-se homem de bem!

O conde d'ISu, escrevendo ha dias á
baroneza" de loreto, referiu-se nos S2-
guintes termos ao saudoso director ao

Montepio dos Artistas eifcetuou hontem lilojyl Brasileiro: " Sua carta nos deu
unia sessão festiva, para realizar a entregai a- triste noticia da morte prematura dedo diploma de nrcsulente de mura da mes-' ç„_„„i- n, _¦•-.-"•'.-.

,. ,..: ,._ ,,..,_ , servulo Un ?, cscrupuloso adminis-
trador do Lloyd e stistentacnlo gênero-

» , , ... 'Í'ii1's* da Obra; de Protccção ás Moças Sol-todos - bebem, mn. s#} t-ras_ Partilhúmos

ma, ao dr. 1'crnandcs Linia.

Beber
bebe bem quem bebe .

CASOATIJpJL
¦ »mai

EM I-LONRA A' BAXDUfRA
conta do sentimento geral c das hon-

^-.r^is que merecidamente foram tributa-
das ao distineto finado."

e obrigando-se a entregar, quando ..
Prefeitura reclamar, todo o material da
ófficina em perfeito estado ile conser-
vãcSo, de accordo com as exigências
cstinu'adas no termo."

, Entre a.s exigências acima referidas,! Rpiilí e Collegio Brasil

tos antes dc se dar o choque, os feri- calçamentos que estavam a cargo da¦'-- —'* ' usina, cuja relação é a seguinte:
A —Rua 7 dc Setembro, Irer-ho com-

pròhçndidó entre a travessa Flora c a
praça Tiradentes.

B — Rua 13 de Maio, entre a ma
Joaquim Naliuco c o edifício do Con-
selho Municipal;

C —Uua Conde de Bomfim, todo o
espaço comprehcndido entre os trilhos
da Light, primitivamente calcado a "a-

que Pre-

itividn, provier de arrendamento, foros ou j toda veloci-dide .para o bote, pretenden-nli^iras. do não rceoJher os náufragos como se-Art. Nos executivos fiscaes haverá ditas ;a ,-cit0 smDor 1na, destruir .1 nenue-traças apenas, com o iutervallo de oito .'' ' , suTOor. ™as uestruir a -peque-
ilias. fazendo-se a segunda com abatimen-1 «a embarcação. íibalroanilo-a.
to de 30 »|» sobre a avaliação. | "ara este fim os tripulantes do va-

Não tem logar.a appellação ex-officio i por unham-se collocado no castello da ,
mos cií-os de annullaçãld dos lexecutivos proa, afim de indicar o rumo. Momeri- figura a da conservarão "gratuita" dos
fiscaes e em que sejam julgados procoden- "tes os emliareos de" terceiro,, cabendo 'ape- ,i03 áaltãrom nara a arrua volvendo aosras a inter-os-çâo desse recurso ao renre- j„ff „„„ ,n p, „, ,aM. • \°ueilao aos
erintànte da Fazenda. Nesse caso a oppel- d.cs.tro<:os do bolo depois que o vapor
Jaçãa l-cr5 ambos os effeitos. tinha passado. Meia hora mais tarde,

Art. O eoverno poderá crear em cada o vapor voltou, tomando a bordo os
sessão federal nuanlo o serviço e exigir náufragos. iNa coberta <lo navio não
o logar.de soliciiador da Fazenda, perce- havia um unico official. O i° tenenteIieiulo tao somem» as custas 1103 proce- al)cniã0 anresentav.i min frirtiir-i An.sos em que intervir e as porcentagens da „,', ,,„ , „v!li,VÍ ,,.,, f^-1 1nriccadação da, divida, activa na razão da vh (,°. "laxl|lar, uma ferida por baja
siictade do oue conipete no procurador da "° nariz, tuna outra na face, um dedo
IKtmiBlicá ou procurador fiscal com quem fracturado e uma vista esphacclada , ... - . -, ,. ¦ , . ,,scryir. por bala. Apezar do grave estado do drilho, desde a nia Dr. José Hygino

Art. Nos executivos fiscaes intentados ferido, os inglezes o encerraram sem alL' " Muda da lijuca.
rara a coliraiiça de foros dc terrenos da nenhuma compaixão em uni comparti- . .Pel° exposto, verifica-se

vre.cn, procnlcr-sc-á a .-iiliiidi-ca"ção" do""do- n!5nl° sob.1'i;. a }aMfy ^nm metro de
Nacional em favor altura c dois dc profundidade, fechado ¦ . .--. .,

<!a qual será exnedido o respectivo titulo, "a frente .por barrotes de ferro. Neste ""'cndamento, podendo n qualquer mo-
cnbcndo-llie neste caso, satisfazer tão sú- cubVulo permaneceu o tenente até á«nente os salários dos avaliadores « as des- chegada do vapor ao porto de Fal-
jpesas da RttWiçnçao do resumo dos edi- nioulh. o que se deu 110 dia 25 de se-
£ 3o^s^a8^^^de!íS^^ tenAro. .Em Falmoutl, o ferid,3recebeu

importância que, a titulo de jóia, poderá a IÇJ""™» assistência medica. No <Jia
n União exisir dc quem pretender nova- 29 dÇ setembro de iqt3, ambos os pri-
tuente o cifuramento do mesmo terreno. sioneiros foram levados, debaixo de

Pãragráplio unico — As demais custas severa vigilância, para o liospital, deconstantes da carta dc adjudicação e doa onde foram transferidos a 6 de otitn-
W^S^^^&ÉSSa lio"- W||ÍÍÍ^ .*•«» f«-r.vo,contrato ou teimo, a cxliibição de *er- Ta„03 em.um hospital, no dia 10 dc ou-
«idão do juizo da' execução, que constate tuwo, ate que a 6 (lc novembro foram
esse pagamento, devidamente visada .pelo transferidos de Plymouth para a pri-Jui/o. •- -_,' _ são militar dc York C.vstle, sendo en-

cerrados juntos cm uma cellula. Fi-
nalmeiite. a 13 dc dezembro, o official, .,
cujas feridas ainda se achavam abertas ' c.^- "0IS ."a °™™oe!> env que sempre
foi trasladado para o acampamento dc, pD.c fi 

'n1-0™'10' .-,'-„ ->¦--¦¦-•- - - • ¦¦« -- ¦•¦  Se todas as negociatas forem como
da usina tle aspha'to da Prefeitura,

a sua dòr de ver
desapparecer um cidadão íão prestimo-
so e religioso.

Reuniões scientificas
O QUE HOUVE NA

ULTIMA SESSÃO DA
.». ,_gSOCIAÇAO

MEDICO-CIRURGICA
Coin a presença de grande numero

de associados, realizou esta agremiação
scientifica a sua i" sessão extraordina-
ria, sob a presideacia do dr. Caetano
da Silva c secretariada pelos drS. Úa-

iniro .Magalhães é Octavio Pintou .Após_a leitura- e approvação da acta
da sessão anterior, passou-se ao expe-
dieiite, sendo lidas varias propostas de
novos sócios effectivós e correspondeu-
tes.

Terminado o expediente, o dr. Cac-
tano da Silva fez larga distribuição do
numero de novembro do Bolçam da
Associação. Nesta oceasião o dr. Arti-
donio Pamplona, usando da palavra,teve elogios á redacçâo do'Boletim, sa-
lientando os esforços empregados peiodr. Oliveira Aguiar.

Durante as comnmiiicações oraes
fala o dr. Maurício Barbalho, sobre o"charlatanismo", mostrando os incon-
veniéntcs quc advêm ao publico da
fácil e ignóbil exploração que esses in-
dividuos exercem cm torno da nobre
profissão medica.

1E111 seguida, o.dr. Mario Gonçalves
lê uma comniunicação do dr. Sylvio
Gonçalves, sócio correspondente em
Guaranesia, Estado de S. Pau'o, ver-
sando sobre um caso de pyelonephrite
dupla, curada pela vaccinotherapia dc
Wright.

Sobre o mesmo assumpto falou tam-
bem o dr. Antônio Ferrari.

O dr. Arnaldo Cavalcanti, usando da
.palavra, pede á Associação a inioiativa
aa propaganda junto aos poderes pu-
b'icos da ^regulamentação do mcrc-
tricio.

A respeito do mesmo assumpto fala
longamente o dr. Oliveira Aguiar, que
diz ter, com o dr. Werncck Machado,
cstHado a questão no ponto de vista da
assistência ao venereo, o quc será cx-
posto na Associação pelo próprio dr.
Werncck, em oceasião upportnna.

O dr. A. Pamplona refere-se ás.coii-
ferências publicas que a Associação
Medieo-Cirurgica pretende realizar.

Segue-se com a pa'avra p dr. Mario
Keis, que estuda conscieiiciosamente as
relações actuaes entre os medicos e os
pharmaoeuticos. profligando o habito
entre nós generalizado das consultas
gratuitas nos fundos das pharmacias.

NOTÍCIAS
DE MUS

CABNES_R]}.5
MATAriomtò i»r savi r3
i j1fa™_!ít,nAenl a,)alidos. no Mafadou-

SANfTA MARGARIDA DO MA-N-HUASSU' — Os desastres produzi-dos por armas de fogo, parece que sevão tornando mais {requentes agora.¦t>os jornaes vêm isempre r|egis:*atto3
casos idênticos a este motivado pelaeterna mania de brinquedos com armas,riu as descargas dc tiros pela rua ,, , „ ¦ . , ¦ , -
afora e nas estradas, ¦ como está acon- .!,! .í^L"eJ °rt,n!10 A C„
tecendo neste arraial que sempre gosou'"ni nome perante os seus visinhos

ro dc Santa Cruz, para orconsunio 'dc't.ta
capital, 327 rezes, 66 porcos -o cirne:ros e 35 vitellas, sendo: di Duri'd,« 

Ç„ 10 rezes; de Cândido Ii. dcMello, 47 rezes, 2 porcos e 4 carneiros;de Arthur Mendes & C, 74 rezes. A.
Lima & Filhos S3 rezcs. 3 .i)orc;,e', gvitellas; dc Francisco Vieira Goulart03 rezes, 29 porcos e 17 ritella
João Pimenta de Abreu, 17 rrze
Vigorito Irmãos & .(.'., gS reies
porcos; da Companhia dos Rcrálliist.i

de
dc
17

Os impressos que nos cm-iaram dão Começa dizendo que é pena não se iii-

Vae ser construído, por subscripção
publica, que' já está cm cinco contos
dè réis,
rado, a erigir-se no cemitério de São
João Baptista.

O túmulo, que está orçado em dez

bo
O dc ha dias oceorrido a dois kilo-metros deste arraial, foi na pessoa doi!i=i;iivc|n .moço ij(r. Avelirm Barbosa,

que se dirigia para a sua situação, na
companhia de Sebastião Coelho, 'seu
yismho. A. certa altura, esíe, sacandode uni revolver, começou a disparar ti-ros pa-r.t o ar. Em uma-dessas brinca-aciras, a arma disparou, indo a balacravar-se 110 peito de Avelino que caiu«o anmial banhado em sangue.
,Imtnediatamente foi chamado o cli-nico dr. Ramos da Costa, para medi-ear o ferido, cujo estado inspira cui-dados,
Aproveitamos a opportunidadc parachamar a attenção do brioso subdelc-

sado deste districto, teneníe Celestino'.• wina...Pera obstar .por meios ener-
gicos (pois "s meios' calmos e condes.cendentes já sc esgotaram), as des-cargas de tiro dadas todas as noitesnas ruas do arraial, incommodando o
publico. As serenatas immornes, devemtambém ser prohibidas a bem do soce-
go das famílias.

A intervenção da autoridade nestes
casos e urgente, e o povo está a seulaao para fazer respeitar as ordensemanadas do subdelcgado.
v~~ Ej. I"*01'?0 ,<li>e o illustre capitãoManuodio Salgado, competente verea-«or por este districto. venha ver o pre-juízo que está acarretando para estelogar a falta de agita .potável;

Uma pessoa 'qualquer .deseja con-struir um -predio c não se anima a fa-zel-o devido a falta dágua.
O mais curioso é que os poderescoinpctvntes não se movem!
Appellamos, pois, .pnra o capitãoi-iarmodio por que a elle compete dar

providencias. Ao contrario o districto""ímvSJvS???!'0!^ e níi0 Progride.•MONTE ALEGRE - Esenevein-nos:lv itorro-risado com a inqualificávelbarbaridade praticada em Monte Ai
gre, município de Padua

•de Augusto Mari.i da Motta, u rezes'6 porcos e 16 carneiros; de B.iVlio Ta-vares, 12 vitellas; ,le Fernandes & Unr-condes, 7 porcos; ,ly F.- i\ de Oliveiras C, 39 rezes; r,j*?,dgãrd de Azei-elo,
30 rezes; de AUPf.drc Vigorito Sobri.nho, 2 porcos, e dc Sobreira ü C. wrezos, ' "

Foram rejeitados 20 rezes, 2 porcosc 9 vitellas.
F.Vt\'i;posto »p s. mooô
Vigoraram os scgtrnles preços: rezeide S760 a $Soo; porcos, dc 1$ a i$aõo-carneiros, de i?6oo a i$Soo, e vitellas'

dc Sooo a i$ooo.
MATADOURO DA I'E\ir.\ _

matadouro da Penha foram abatidashontem íS rezes.

teressar a classe por um assumpto tão
interessante, e lamenta quc o dr. Oscar
Carvalho, que cm boa hora inscrevera
o assumpto, tivesse pedido a sua reti-
rada.

O que vae dizer não ó. nada que
possa rhelindrár á classe. Mostra como
vive hoje, o medico novo sujeito ao

o túmulo para Servulo Dou- phannaceutíco, íio contrario do que an-
vivamente acontecia e salienta como o
povo hoje se habituou a ver o medico, confessouno fundo das pharmacias, a dar cônsul- guenl 

3
las grátis, em nada se distinguindo ás | ,,„9' au»or--(M<)s [oca.es

UMA GRANDE PARADA
ESCOLAR

Será cffectuada pela primeira vez,
no dia 19 do corrente, uma granje
parada escalar, em quc tonarão par;
te os.collegios Militar, Pedro II, Gy-
mnasio^ Anglo-iBrasiieiro. Pio-Amcii-
cano, Federal, Paula Freitas, Baptis-
ta e vários outros, vindo de iW.llie-
rov os batalhões dos scjjtiilites C5:a-' .... , mt u., mu-u u...-. piumuti.» •>. n:u-.i,n. rnrl .-..r.i.- - — 
belecimentos i),é instrucção: A»Jhduy _6_S'T > "" " ° "m. r°ched°: S°brC 

?À.__e. sÈ..t S,amle f>l,1,1,ca, ^^, «qmllj qüc c?rt2Sc«.f não praticara

, ,, • -  q»e venhoappellar para o vosso conceituado c po-pular órgão de publicidade, afim de >es-
elarecer factos quc as autoridades com-
petentes -pretendem oceultar.

Foii ha dias preso nesse districto, oaudacioso ladrão Antônio Julio de Oli-veira, aceusado de crime de furto, quenão couvpromefctcndo nin-

apus Idaremj '¦.." . ... veros do ciii-nriílnirn bnnl mie tim1ir.ni!,. '* uu»°,rt"aes íocaes aptis daremcpntos de .reis, constará, de um bloco ^^SSíg receita" |^f8 
™ <:'™™0S(' vo"aram- suas 7ÍS,!iS

Coilégc. Collegio .Salesiano Santa.í ° -<lual se crgue o busto, em bronze,'do 
saudoso extineto, Enroscada no ro-

afastar o mal, obrigando os phãrmacòü-i _-f(;,ij,, -.: „:„1r'":"'"' ","". ^."v-""'"'
ticos a ficarepá testa das pharmacias l_l,"'l!..os. 

'''iaio''<:s martynos, rermi-

A idéa_ dessa hómehàgetn á data chedo ha tuna corrente de ferro, quc-
da bandeira é devida aos coronéis brada, a meio, symbolisando assim o
lasso Fragoso e. Di;lasso fragoso. e. Uias. rlc Ulivcint' í» f;-0 _a existência, despedaçado a meio Partleu,aies. ""'^ attenaessem _1° tenente de cugcnliarta AniaJo",ü L,-„ú ,i„ „,„• ,- . , t, Wiressem aos seus clientes. A nao ser]
Mcnna Barreto,' com o amparo dos. ? 

"' d° a'ti's°. *"mo! 
,do 

Uoy,,• assira' só ),a.»m «lei°- h°Ti0, denr,c?-ol-!
ceneraei iCirtinn dr. Fnri-i miní-írn Em baixo' no S0I)e do rochedo ve-sc ver a questão, que e a Saude Publicaf,uieracs Uietano iL I nua. mini, 10 .. nermittir mie os médicos tenham suas

e não a darem só o seu nome, expu'.san-
L'o do fundo das mesmas os med cosr
que deveriam abrir os seus consultórios

como
ser

União. e„. falta de arrendante «a ultima <M^^írK:Wmn^?& f"'«™. ^m de não despender por
m-inio lilil I Ktizetida Nacional' 

"ínffavw alt»ra c dO's dc profundidade, fechado «uno 10:800$. ainda recebe 7:200$ de
-- iu frpiih- .nor 1,.-.rrntno A„ f»,;„ M»if„ arrendamento, podendo a qualquer mo-

mento exigir a entrega da usina com
todo o seu material em perfeito cs-
tado de conservação, havendo mulias
estipuladas no contrato para os casos
dc demora na entrega da usina ou dc
má conservação do material.

Para operação tão simples c de tão
evidentes vantagens e feita em condi-
cões tão precárias, não havia necessi-
dade dc se abalar este mundo e o nu-
tro, como pretende A Noite,-inclusive
pedir a intervenção desse mesmo Con-
selho Municipal que, não se cansa o
vespertino de repetir, í uma perfeita
inutilidade.

Está-se a ver quc nem tão imiti' é

da Guerra, e Gabino iiezouro, insoe-. fif!Ura esfarrapada de uma creança,
ctor da 5" região- militar. . -- - ¦ uma orphã, chorando o passamento

A p;trada realizar:sc-á na avenida do seu antigo protector, e finalmente,
Beir.t-.Mar, Flaimétigo, onde as forç;is na frente do túmulo ha a figura dc um
aUÊ. Sf^SiSiii 

'-i;VÍ5ta Pel° Prí'H ™fyhtàro, dentro de um bote, vindo

nando por ser cruelmente- castrado |As autoridades criminosas estão im-
punes _ a victima em eslado gravis-sinto,

CAMPANHA — .Estão sendo exceu-taüas importantes obras na nossa Ca-thedral, sob a direeção do sr. Cura.sacerdote inuito operoso, sendo em tu-
pharmacias', sob sua directa resporisabi- te&í?'1!^íí peI° major cllristiano
lidade, recebendo assim ás claras, atra- - ff°, ' c™ar?° _ q",cm cs!'; ,,erl'a ">"'-
\*ls das mesmas, os seus honorários, e l0.ü.eve-. O bispado desta cidade vae ca-
não como hoje, clandestinamente, o que 

«niniian<« tbem,.,P°1S nao obstante a

dente da iRépiiblicá;
Os batalhões do internato e exter-

saudar, de pé e de . bonet na .mão, a

os colloca em situação de subserviência
aos srs. boticários.

A comniunicação do dr. Mario Reis,kjs uaunoes (to uternato e exter- f. rf '.-,agradou imiricriso ao auditório c alémnato do Oollegio Pedro II formarão, "M'.r. ao 8ranat am,EU Uas classe3' Uc ser publicada no Boletim, a pedidoantes de marchar para o Flamengo, marf»™as. <!„ _,., &. rnmplona com approvação dc
em frente da Prefeitura Municipal;

¦I > «81 » I
Dom Cnf6,

 Só im
Clioeólnte i'
\t'ii^n • n'

Uoiiilious ' 'Homenagem das

Art. O eoverno fica autorizado u fa-
zn a rcvislo das leis e rcfiiilatnentbd rc*
l-.tivos á arrecidaeío das rendas dns bens
ftfor.-idos^ ou arrendados, peti União, "o-
íUmicIo fixar multas ate o valor dc 500$ c
5ic;n assim a orRanizar -o respectivo cadas-
tro. -.

Art. Na liypotliese , do artigo i4o, do
<lcc. 10.002 do 1914, será o proce=so de
íaMç-nçia avoc!>.|o nelo' juiz 'federal do do-
imcTio do fallído, a requerimento do rc-
Hirescnt.-inte | da Fazenda, sc até a primei-ira asscmlilca de credores nüo tiver sido
jiasra, ou depositada pelos syndicos, a im*
Inorthncia da div'da fiscal sobre o queversar 6 .'cspoiitivò;
, Art. iVeiiIiiuun fallencia será julgada, ou
KOiicordnUi lmmniacn.da, sem quc conslc
li.iver sido ciiinnriilo o dispositivo no art.
1.10 ,do dec. io.fl.i3, do íoii, e aos mitos
«e Minto uma certidão autlientiea da Itc-t*t'licciorÍ:i do Tlw»souro, deNigacia fiscnl ou
fcorlertijria (eilcrl-il iiji sálc do cstsilicle-
cimento, extraída posteriormente á aberturatlii fallencia. on nò requer intento da con-
cordata- tornando certo não sc licitar o
íallido. ou concordíi»ar.io, cm debito com
a União -nor impostos ou multas.

Párajirnnlio unico i— A infracção do dis*
posto neste artieo im^ortarâ na sitspcnsíò
dos eftVitos da sentença c nn respohsabi-
lidade do juiz p-lo [ircjuizo resultante daKt;a ònussnoi

Art. Os niuos de appcll.ição ou de
hiiacsowcr outros recursos, de oue devaíicitr trnsl.idiulo -uo iuizo a quo não serão
ai-ii-.ctl-iilos íi snncrior instância cintes ile
ütfhta aos antns orieinaes a prova de ter
sitio -viitò »nr vorl>a o sello correspondente¦ás fo'lir.5 do .'iiwmrenlo em o qual n re-niariicãn arrccnilndora deverá f.-izr-r o lan-
<ai"cnfo di tí*»norlancia respectiva."

A cnmnvsirio resolveu man lar publi-
car este furí^i- nnrã maior rnnlicciincn-
«o dos intieressàclns e só resolver sobre
olle na is dir.ctissão.

Manifcston-se preliminarmenli
Ira as iprovidcilcias abi contidas
João Luiz.

Trata-se. porém,
govòrnhtncnlal...

con-
o sr.

dc uma proposta

,'SãoLoürenco"~,CisTf,,°'
ptilarcs de fumo

Rio Vovó. nara 200 réis. com valiosos
l„i„.l.c 1 rn>i;t; c;,\. fi. rj,

NOTICIAS DEPORTÜGAL
Lisboa. í.i. (,.). Ai) — Ucappareccrá

.'iqni 110 dia 15 do corrente o jornal dc
defesa c 'nteresse monarchislas, intitu-
fado; " O Liberal ".

Lisboa, 1;.- O capitão do vapor quedesembarcou em Leixiien os sobrevi-
ventes dos navios torpedeados nas cos-
las de Portugal entregou ao capitão dc
fragata l.eotte do Rego um relatório
nm inte sc descrevem os .porménores
desses tmnedoaiuentos...«rt»» an a, m_i
Café Globo r Cl'0»'ftl!í h."h™*v 'tnnp o 'míasm dc clio-

'"-'SELHOO MAVDATO

O sr. Camará expli-
ca-se

•Xo gabinete do .prefeito, onde aliás
inão ia. havia nniiíos dias, esteve liou-
tem o deputado Oclacüio Cantará, que
foi dizer ao dr. Azevedo Sodré serem
appcryphas .is expressões contidas na
entrevista publicada ipor iim vespertino,
fi-.lrcvisla esta attribuida ao represen-'atile carioca.

O sr. Ciunafá explicou (pte, de facto,
íóra procurado por uni jornalista a
ipiem deu as suas impressões sobre o
mandato do Conselho ''Municipal quc,
para felicidade do contribuinte cario-
ca. termina liojc.

Quanto á-i referencias feitas á pes-
soa do n-eíiita. acerescentou o sr. Ca-
rnará, não nr. lerem as mesmas lhe sc-
rem atlriliuidna .nclo simples, tuas so-
lido motivo, dc não as ter pronunciado.
»_—...— , ,_,_ia: m_ *sBb«& Bw" ¦

ís wsm OF HOIE
Rezam-se ns seguinte.;, por alma'José Mari.t Uódrgues, ás S i|_,

greja da [iumaciilad.1 Conceição!
na

ua

cia São

na egreja

dc

Aurora Saavedra,
egreià rio Espirito Santo

Jidiili Pires, ;is 9, «a é(
tFr-nncisco;

Maria Monteiro, ás pij
ido SS Saerríiticnlo;

Osv.-.il.lo Cancjo ás o, na esreja
S. Fra-nciscò Xavier;

Lconor da Cn.s'i Mello, ns o, na
«g-rcia de Santo Christo do; Milagres;

Servulo Dourado, ás 9. na Ttmuacula-
/ia Conceição, pra!a dc Bolafogo;

illcrcüia de Araujo, <'is o. na egreja
ífio Soceorro. em S. Christovão.

prisioneiros de üyffryn Allcd. O medi
co do acampamento aconselhou eti'ão
que se enviasse o ferido para a Suis-
sa, devido 11 gravidade dos ferimentos
que apresentava c -porque a sua segun-
da vista já estava tamb.m eni pergo.
O comitê de inspeceão dos médicos
stiissos approvou o pedido. O mesmo
resultado deu o exame realizado poroutros medicos suissos. Apezar disto,
iporém, o primeiro molico inglez pro-testou e oppoz-se á proposta de trasla-
diiofio do ferido, o qual .foi obrigado a
ipcrnianeccr na Inglaterra. O tenente
Crompton tentou varias vezes informar
o governo allemão do que se passava,
por intermédio da embaixada ncrlc-.
americana em Londres; nenhuma des-1
tas communicações, porém, chegou ao
.poder do governo allemão."

Como se vê, os dos nontos essen-
ciaes deste novo caso são;

1" — O uso traiçoeiro e contrario .10
Direito Internacional de uma bandeira
noutra para mascarar um ataque.'

2".— .O tratamento deslutniano de
uni inimigo indefeso, gravemente feri-
do^ e prompto a render-se, São estes
dois pontos quc caracterizam lambem o
caso do "Baralong".

Não discutiremos a legitimidade do
direito do uso da bandeira neutra por
navios dc guerra, para o fim dc esen-
parem ú perseguição -peio inimigo. Não
se 'trata aqui dessa hypothesc. Quanto
ao caso de uma bandeira neutra para
fins de ataque, conto aconteceu

-dois casos presentes, não cxstc abso
lutaínente a menor duvida sobre a sua
{Ilegalidade, o que basta para condem-
nar o procedimento inglez. I.ram na-
vios cm serviço do governo britannico
que so approxininram tanto do "Nico-
si.tn'', como do "U 41", sob a prote-
cção da bandeira americana

podemos dormir tranquillos, apezar rio
barulho- uue fazem os nossos col'cgas"et r.Vervn"."

Uma acção contra imitadores de
um produeto francez

do", e cm outra
Classes Marítimas",

A concepção magnífica do mausoléo
é do sr. commandante Miiller dos Reis,
actual director do Lloyd.

m % WM .m.

; O sr, Antônio Carlos viajante
Deve chegar boje, ás S horas da ma-

nhã, pelo nocturno mineiro, procedenteO Diário Olficial" de 22 . ilo, .dc Barbaccna, o dr. Antônio Carlos,
mez prox mo passado, na parte rclnrtóiaaçíer da Câmara dos Deputados,
tiva :ao Congresso Nacional, publicou. ¦a-.-.-caj^ty:..
varias informações referentes ao pró-- «»
jecto ii." 18, deste anno, apresentado á,, II
Câmara pelo deputado Mario Hermes,
110 sentido da Fabrica de Piquete en-J :
saiar 11:11 typo de pólvora que sirva aosl
canhões de marinha.

A FABRICA DE PIQUETE E AS
POLVORAS DE BASE
.. DUPLA

crise, a Mitra já adquiriu 101 apólices
de conto de réis, como o affirmou em
um discurso, o bispo Ferrão. Está, porconsemtencia, garantida a vida futuro-
sa deste bispado, oue tem á sua fren-
te um grande sacerdote.

Em uma placa de bronze, ler-se-á: 'toda a casa, será enviada'a Direetoria I ~. Encontra-so em niinas o grtwo
"Túmulo dc Servulo Bacellar Doura- d« Sa»fc ™'««- afÍm de <»'*.«*» ,ida' 

gene8'di^nee^e àLimf %arf iX".. ,pclo respectivo d rector. ,!• espécie alguma. i'ara que o'Ho,iii.nnr..M,i dis O dr. Oliveira Aguiar, pede a palavra m,b,lm n ",1m"'- '"="¦ "-" =» ¦"-¦ ¦
c mostra-se em accordo com grande nu-
mero dc id;ias do dr. Mario Reis, cn-
tendci.Vlo, no entanto, que os cínicos,
querendo, poderão passar a cobrar suas
consultas, nas próprias pharmacias,

Ml EM, HO
CONSELHO MÉCIPAL

publtco o julgue, basta quc se diga
não tem installaçao sanitária! No to
cante ao ensino ali ministrado c a sua
administração, que fale o sr. L. de
Araujo, funecionario distineto. A di-

__ _ ,...,  p rectora í uma distineta professora; tem
como ciié faz" moralizando assiiii àcii- muÍt0 sen-iço e se sente fatigada. Bom
nica. O dr. A. Pamplona acha o alvitre sc"a ,W as nomeações interinas feitas
optnio e digno dc ser imitado, mas não 'jela directora. obedecessem ao critério
crê que esse processo dê resultado na I da competência enão do parentesco,
zona do Sampaio para cima, onde a in- k"0 temos aqui inspector municipal,
dustria da receita campeia disputando- ° fl"6 existia, o dr. Chaves de Mello,
se-llie apenas a priniasia. Diz mais o exoncrou-se por não ipoder,, coin o seu
dr. Pamplona quc não sc sente com co- espirito recto e justo, continuar Á'icxcr-
r.igem bastante, naquella zona (ranoa- cer o _rareo. _,..•.'¦-..;'¦-¦¦'..,:¦¦.'...,¦.",.,.¦ •
mente estragada pela iminoral industria,! °. JOÃO D''E_-RiEYr—- Atabá1-.de
para reagir sozinha; desejando'quc em i ser. fundado nesta cidade o Mótodjib,
breve appareca uma acção collectiva ou \ socicdrfde; destiníi^a a promover rexciir-
que a impeça ú Saude Publica. Ainda Sl""'s '''3 líSralMüHíí -«úinii» .'-4 íAivèza/téí

perfeitamente

A indústria da contrafação de mer-
cadorias, que tanto -desenvolvimento
tem fornada entre nós, deu limitem ori-
gem ,-t uma acção no juizo federal da
1" vara.

O raso é o seguinte:' A 'f nua Ivechal 14. Philippc, A. Be-
noit & C, succcssbrn dc Plii'i-ppc &
Canaud, fabricantes dc conservas cm
Xanies, França, accionou J. V. San-
tos & C. estabelecidos cm Lisboa. :'i
rua Mngdalcna 11. 133, com sttccursal
no Rio, á rua da Quitanda 11. 160, exi-
gindo-llies tuna indemnizacãò pelos pre-
ju:zos, perdas e damnos decorrentes da
imitação dc sua marca e nome com-
marcial Philippc & Canaud.

Dizem ns autores, eni sua petição,"que os stipplicados prepararam a:
sardinhas de sua marca, acondicionan
do-as em latas semelhantes ás dos au-
tores, latas tendo, como essas, as mes-
mas fôrma, dimensão appárcncia e côr
e, ao lado, uma etiqueta oval, cm me-
tal dourado, com dizeres em francez,

nos imitando a etiqueta do produeto ycrdá-
deiro, e o que ê mais .eloqüente, para
demonstrar a intenção criminosa dos
inrladores, fizeram gravar, cm alto re-
levo, nas tampas das latas, guardando
a mesma disposição emblemática das
legitimas, o nome falso, supposto, dc"heliiie & Canot". Assim preparado o

c atacaram produeto criminoso, tentaram introdtt

_0 expiUiente foi preenchido pelo sr.
Pio Dutic, que apresentou um proje-
cto dando o.prazo de seis mezes.para
que os proprietários de cinematogra-
phos cutrjpram .is cxigÒBcbs da |e! .vo-

r.tada e o sr. Osório de Almeida què íiiii-

0_ referido projecto
justificável c foi bem acceito por to-
dos, apenas com observações dignas de
consideração, quanto aos artigos a" e
3". Acontece, porém, nò quc diz respei-
to ao art. 1", que a quasi unanimidade,
das informações officiaes entendem rjueííia malhou na bigornn dos telephones.
a Fabrica dc Piquete, não está ainda"
dcvidaincntc apparelhada para a pro- .
ducção de polvoras de ba^e dupla. Só- sr. H. Pimèntcl que desenvolveu nrgu
mente o capitão Alipio Bindeifa affir- mentos sobre as reclamações ciídefeça-
ma que, em rigor, su' p.'--de dizer l&ttcli das ao Conselho, conrpa aqilelle oroa-
a referida fabrica está preparada irará.'mcnt<>, declarando que não lia gravame
a manúfactura de pólvora miroglyccri- nos impostos, apenas pequenos augmen-
nada. " I tos, originários dc cncarüos da Prcfei-

Ora, o facto é que o governo,,iíra.-,' jura. S. rüc. fez a discriminação das ver-
prcscnlado 1103 Estados Unidos do Nor-' Ms da despesa com o fim de demons-

sebre .0 iiiciino assumpto falam os drs,
Antoniiio Ferrari, que cita a opinião do
iprantcado collcga dr. Zeferino Meirel-
Ir; •• Oc.ia.vio Pinto, que sc refere ás
pequenas polyclinicas, a respeito dias
quaes falará na sessão tle 22 do cor-
rente o professor dr. João Marinho.

Nada mas havendo a tratar, foi a
sessão encerrada pelo sr. presidente, o

\ discussão do orçamento municipal 'l"3' 'agradeceu o comparecinieuto dos
para o,exercieio futuro foi iniciada neto seuscollegas.

«t»« m i
O 1WA NO SENAiDO

Vestidos de verão;
novo sortimento

desde qo$ooo
ACABA DE KF.CET3ER A"CASA DAS FAZENDAS PRETAS"

141—Avenida Rio Branco—143

o inimigo autos nuesmo de amarem z||.0 cra \:nm C3caia „o3 mercados bra-
esta bandeira. \Rcpud amos a insinua- sileiros, principalmente 110 desta capi-
ção de que já lemos lançado mão, no tal. onde tentaram registrar tt marca
mesmo caso, das bandeiras dos paizes dolosa "Fcline „ Canot", sendo tal
neutros, c nffinnanips quc jamais o pretenção indeferida cm junho dc"Mewc ou outros quaesquer navios 1914."
nossos praticaram abuso seiuelbante. i Pedem os autores n indemnização,

Quanto a altitude ingleza, contra os por perdas c damnos, da quantia de
sobreviventes dos submarinos afunda- ioo:ooo$ooo.

dos, o Almirantado Britannico quer fa-
zer crer quc a priuc:pal aceusação lc-
vhntada pela Allemanha foi n de que
os navios atacantes Sc haviam oecupa-
do primeiro da salvação dos Iripttlan-
tes inglezes, dos vapores atacados pelos
referidos subinarinuí, c só depois da
salvação dos allemães.

A noticia officiosa de Londres diz
textualmente''!"A primeira preoecupação do com-
mandante do cruzador foi salvar a tri-
ptilação do cruzador, que se 'tinha rc-
fugiado em leves chalupas."

K mais'" tarde:''E' difíicil de crer que alguém, sc-
não um allemão, pudesse basear neste |
caso uma aceusação de brutalidade, ar-1
gllmentando quc os sobreviventes ing'e-'
zes, e não 05 allciuães, foram salvos'
cm -primeiro logar, apezar dc terem |decorrido apenas ligeiros minutos entre

o salvamento dc uns e dc outros."
Ora, consta do nosso relatório sobre

o "ti 41". quc não i esta a argumen-
lacão aiVniii. O umicmuc Crompton c o
contva-mestrc Godau, os unucos nue po
safaram do submarino afundado, ti-
nliain conseguido sálvar-se em um 'pe-
qucuo bote, muito frágil, e uc se bo;é
foram atacados pelo navio ;nglez, oue
tentou destruir a pequena embarcação.

Trata-se, pois. não dê incidentes in-
voluntários no serviço de salvação, mas
de actos conscientes, ânteucioiiaes, ten-
taiivas <lc assassinato.

Consta r.in.la quc, quando 03 dois
náufragos foram fiiaimcnte salvos, nuia
hora <U".ois da submersão do seu bole,
receberaiii-n'os a bordo sem assistência
medica, sem a presença de um unico
dos officiaes do navio.

A noticia ingleza silencia completa-
incute sobre as graves aceusações lc-
vnntndas contra*o tratamento deshuma-
no do tenente Crompton c a sua dc-
terição ülcgal.

O Almirantado Inglez chama os fa-
cios do tenente Crompton c do "Ra-
ralong" factos de importância sceiin-
daria. Achamos, porém, que são ellés
da maior importância, porque
dam o espirito que define a"eza nesta guerra.

, Instituto ios Advogados
Terá logar hoje, ás 8 1J2 horas da

noile, a ultimei conferência da série
que o dr. Pinto da Kocha vem rcatizan-
do na sédc do Instituto, á ruãv Augusto
Severo 11. 4, edifício do Syllogêò Brasi-
iciro,

O orador dissertará sobre "Origens
e evolução do jury c seus caracteristi-
cos essenciacs".

a tiros" Bara-
foram friamente ãssassrriadòs
de fuzil pelos tripulantes -do
long".

A attiíudc do,governo inglez nos dois
cí\sos é caracterizada pelos mesmos pro-
cessos: não nega, porque não pó.le ue-
gar, os factos sobre os quac.3 se ba-
seiath as aceusações allemãs, mas pro-
cura tlciunpal-05r citando léiíicumslart-
cias secundarias, com o fim de desviar,
desta maneira, a discussão para um ou-
tro terreno, c illudir a opinião publica
nos paizes neutros e na própria 'In-
glaterra. Nega-se o mesmo governo, sob

j futeis pretextos, a castigar os officiaes
e tripulantes dos seus navios, por cri-
mes commctt'dos cm flagrante contra-
yenção, não só do dir^iio internado-
nal, mas ainda das regras do direito
ordinário, que existem eni todos os pai-
zes civilizados. Assume o governo in-
glcz. com esse procedimento a respon-
sãbiüd.ide de crimes inauditos, na bis-
toria das guerras modernas, que só-

dcsyeii-! mente encontram semelhança nas de-
aMitüHe' scripç.ucs ile atrocidades inventadas ç

Convém lembrar espalhadas boje pela mesma Inglaterra,
que, 110 caso do " Baralong", ficou pro- ! para ciKiiriniar o seu inimigo. Aco-i-
vado por depoinientoi de testemunhas I tcciinenlõs ç< mo ps casos acinia reíe-
neutras oue os sobreviventes do sub- ridos mostram, c bem claramcnle, de
marino nlknião, quando se adiavam i.i-1 onde aquelle paiz tira a inspiração pa-
dífes-.s n'agua, lutando co:u as ondas,' ra as suas invencionices.

trar que não so ellas não são excessivas
mas aiifia (|uc não podem ser cortadas,
terminando por prométler, apresentar,

dro Netto, c, posteriormente, pelo nosso bppor-tininincnfei emendas que vem favo-
addido militar, coronel Pederneiras, fez rc.<;i-'r aspirações dos contribuintes. O
organizar e adquirir uma installaçao discur.so desse intendente foi muito

le, a principio por uma comniissão com-
posta dos srs.'marechal Mòdestino Mar-
tins e coronéis Pedro Alexandrino e Pc

OS SENADORES CONTINUAM
JUNTANDO PEDRAS

IA se£i5fto de hontem, como vem
acontecendo ha dias. não teve nume-
ro para votações.

,..„  .. .., H.... A' hora rcgimcittal, o sr. Urbano
para fabricar quer as polvoras de base, "^T'e"v.?-?5Í°S srs' 0sorio do Almeida] dos 'Santos, secretariado pelos srs.

Pedro Borges c 'Pereira, assumiusim-olcs, quer as de base dupla. M. Tavares.
O sr. IFez mais: contratou especialistas ^^^""Ü.-^^ os trabalhos,fabrica quc forneceu os inachinisMiosea, yW1}""-™ c "l'0^ 'ongas cousiacraçocs

charütarias
Acha-se em mãos da commissão dc

orçamento do Conselho Municipal 11111
requerimento dos proprietários das
grandes charütarias, pedindo o fecha-
incuto obrigatório, aos domingos, das
casas que. negociam cm fumos c arti-
gos_ congêneres,

Essa petição expruie uni bom movi-
monto dos eharuteiros. que, couro pa-
trücs, vem agora espontaneamente rc-
clamar uma reparação para o prejuízo
que soffrcm os seus empregados, dei-
:;,-n:lo de ter a fo _a integrai do dia de

Bclicír. . . todos bobem, nins só
bebe bom quom bebe

OASOATINHA
i_j_W m rw* ^_»|

UM CRIME SENSACIONAL

üm dos matadores de Fortunata
Tadiello está sendo julgado

S. Paulo, 13. (A. A.) — Entrou hoje
ciri julgamento, pela segunda vez. Ves-
pj!à'si«i.io Pcrosi, quo no mez dü março
do corfctifc anno, no Bosque da Saude,
no logar denominado Pé de Boi. pinta-
mente com Edmundo S.ictis -c Bcnedicto
Braz de Oliveira, estrangulou Fortuna-
toiTardicljo.

Na sessão dc setembro o Tribunal do
Jury. condemnoti os autores Jtóte bar-
baro crime, quc teve por move! o rou-
pn. a. es annos c meio de Prlsão
lar, tendo os rüos protestado por novo
jiilgaiuento."or harér

apparclhagem, para aqui iniciarem ;'.iianufactura ile ambas as polvoras. Tu-... , ,
do isso de 1006 a 1000. 1 Pí,r,a 'S30' I'019 ° mandato dos acluacs

Parece, portanto, que affirniar que a i ">!.c-ndoiitcs expira amanhã. Propunha,
nossa fabrica não está ainda comple- ',0.'s'. cllU! ? d scussao ficasse encerrada
lamente apparelhada para produzir poW.2-1?, a PTOX,lm;> ^f de um novo Con-
vora dc base dupla, importa cm deixar f]}'° 

ou do .^í1}?1' sc for ? 5CU "lafn:
mal ou a commissão Mòdestino ou o sr. .-.«alo.proropado. Esse requerimento foi
coronel Pederneiras, que a ...h.iih.iiiW^mmcmente^agprovado^

•Sim, pprqtie approvar planos, adqui-i -2

construir varicsS edifícios para polvoras' U 1601131116010 USS P0F13S 6 3S
nitrpglyccrinadas, como o deposito de
glyceriria bruta, as officinas de refina-
ção e nUração de glyeeriria, a ofíiena
de neutralização de nitroglyccrina, dc-
posito de acetato de cálcio, officinas
de fabricação c purificação dc acetona,
officinas para m-stura dc nitroccllulosc
com nitroglycerinn, etc., cte., fa^cjjjitiir
do isso, deixando faltar qualquer coisa
quc tornasse incompleta toda _ssa cara
installaçao, seria um verdadeiro dispa-1
rate. -

Mas nãp; aquelles distinetos chefes,'
como representantes de nosso govenio
na grande Republica americana do Nórt
lo, deram real c cabal desempenho ás
mias ilhcumbencias, porque, «le facto, l .ómingoa Fabrica de Piquete ficou integra'!- "
incute apparelhada para manufacturar
ambas as polvoras.

Surgiu, porém, involvctido as of fiei-
nas dc hitroglycerina, uma nuvem apa-
vorante, dc quc o próprio capitão
A. Bandeira se fez eco discreto em
stin informação.

O nitrador ó antiquado, perigoso, etc.
O mesmo critério, porúm. não prevalc-
ceu nas officinas tle nitrocelhtlosc, onde
lambem está cm serviço justamente o
mais iniperfeifo e antiquado dos Ires
processos que a fabrica possue para ni-
tração dc algodão.

Aliás, -muitos annos depois de des'-
cobertos c adoptádos o processo e os
apparelhos dc Nathan, Thomson c Riu-
tou, e alguns annos depois de ins j-lada a nossa fabrica de polvoras chi-
miras, suas congêneres da Norte Ame-
rica tèm nitrado glycerina ainda com
apparelhos idênticos acs nossos, muito
maiores, porém, c mais -perigosos, por-
tanto.

Assim sendo, c para que não perca-
mos mais tempo, lembramos ao gover-
110 um alvitre, capaz d-' -encerrar a
discussão.

Ninguém põe cm duvida que as fa-
líricas da Companhia Du Pont, quc são
das maiores, melhores e mais antigas
dos Estados Unidos do Norte, tenham
mais idoneidade technica do quc a de
Piquete, que nunca quiz fazer nitro-
glycerina.

Pois bem, consultemos os directores
da referida companhia se, nicd:aiue
contrato prévio coai o nosso governo,
seus especialistas podem ou não manti-
faelurar polvoras de base dupla, com
a apparelhagem -existente cm Piquete.
Pc cllcs q-.ie a forneceram e, por meio
de seus representantes c techiiicos, as-
sistiram ás cònstrucções c montagens
realizadas pela comniissão Sisson, ac- j!Castfc, que se acha fundeado cm nossa
«durem a incumbência, ficará defini-ijbabib, esteve liontcm uo gabinete do
tivamente dado um golpe decisivo na' ministro da Marinha, onde- foi cum-
questão, cuja profelccção só nos Pode: iprimenlal-o e cotr.niunicar a s. cx.
ser cada vez mais prejudicial.. — Capi-1 que o alludido navio ile guerra deixaria
lão de engenharia E. M. de. Castro elo no-iso porto liontcm mesmo, ás 11
íí/ti». 'horas da noile.

declarou que 6 Conselho não p.dèriaYo-1 ©epotó da leitura e approvação da
tar o orçamento visto não haver tempo acta da sessão de sabbado ultimo, foi

lido o expediente, quc constou: di
tv:n _ telegramma d'o sr. Felippe
Schinidt, commiinicando ter rcasstt-
tiiido o governo do 'Estado de Santa
Gatliáriiia; d,e um .officio do minis-
tro do Interior; dizendo prescindir o
seu liiinisterio de uma verba dc 12
contos dc réis, da rubrica "justiça

do Acre", no orçamento para 191",
visto como 10 serviço que ella custea-
ria 110 próximo exercício estaria sttp-
primidò mo mez vindouro; de um
inerirárial da "Antrlo^Mexican Com-
nanv", protestando contra a taxação
do oleo combustível, qtte cfoza de fa-
vores expressos cm lei especial; e dc
um officio do vice-presidente cm
exercício do 'Rio Grande do Sul, cn-
viaudj :vo 'Senado um exemplar da
mensagem quc dirigiu ao Congresso
do seu Estado.

iNa ordem do dia, cncei-raram-sc
discussões tle projectos sem impor-
tancia, deixando de ser votadas as
dezcselc matérias de aue ella consta-
va, l>or_ falta dc numero, conforme
n-«i™rjà'rnrn._s acima.

' ¦' ' —«—^¦^¦•—¦*«**^.*t»C..<Jl_^i_i_____^__.¦__— . .

DIPLOMACIA
A' audiência diplomática de hontem,

no .palácio Ifamaraty, compareceram
os ministros da Allemanha. da Argen-
tina, da AustriaJHungria, da Bolívia,
do Chile, dc 'Cuba, da Grã-Bretanha,
Itália e Rússia, c o encarregado de Nc-
gocios do México.

0 "vernissage" do "Salão" dos
Humoristas

Foi notavelmente concorrido o ver-
uissage do 1" salão dos humoristas,
realizado hontem. 11 tarde, numa das

c^l'jJJ. I dependências do Lyceu de Artes c Of-
ficios, ala esquerda, á Avenida .Rio
Branco.

discordância da defesa na' O3 lr ballios apresentados pelos
ascenderam ao nu-csc.-iiiia do conselho de sentença, foi o I morrstas canoe;

processo, separado, sendo por isso jul- \me™ fe S^.^^omr^eher^endo.^os^de
hoje somente um dos criminosos.; aquarella,pado

Oecupa a cadeira da kléfcsa o dr. n.se.
Drummond da Costa, que foi o advoga-
do "ad hoc" do réo no primeiro julga-
mento.

H '! ríifiônii.

oleo, paniio. papelão, car
1 vão, miolo de pão, bronze, madeira,
'etc., sendo 03 seus principaes signata-

rios Bclmiro, Calixto, Raul, Luiz, Di
Amaro, Kemcsio c outros,

Ao fcmissage, liontem, comparece-
ram .politicos; diplomatas, artistas, ho-
meus dc ktras, etc, devendo a inattgtt-
r;ti;fiü rv.Mii/iti-5C" 'hoje, «iS -; «ürús u_
taHe. naquclle local.

soes ás localidadtfs vizinhas. A directo-
ria do Moto-Club ficou constituída pe-
los srs. dr. 'Francisco de Assis Fonse-
ca, Raul Virgílio da Cunha c dr. Os-
car de Castro Cunha.'Barbaccna foi a cidade escolhida para
a primeira excursão.

•913111? LAGOAS —.Acaba de , ser
fundada nesta cidade a Hora Literária
Bclmiro Braga.

A novel sociedade já conta grande
numero de sócios.

Kscrevem-nos:
ZONA DA MATTA. — «Sr. roda-

ctor do Correio da Manhã. Ao mais in-
dependente órgão dn Imprensa Brasi-
leira. ao paladino da defesa dos oppri-
inidos, nós mineiros, residentes' na
Zona da Matta, recorremos, impetrando
vosso auxilio, no sentido de fazer che-
gar no conhecimento da illustre com-
•missão executiva do Partido Republica-
no Mineiro, os nossos clamores, os nos-
sos desejos:

No seio dessa commissão ¦encontram-
sc tres exmos .membros residentes nes-
ta Zona c são cllcs os srs. drs. Astolpho
Dutra, Ribeiro Junqueira c Antônio
Martins, mas, nós invocamos o vosso
auxilio, sr. redactor, para impetrar des-
ses illustres politicos, o seu valioso
concurso, para o fim de escolherem em
oceasião opportttnn, o futuro presiden-
te, bem como o vice-presidente deste
Estado, dentre os representantes desta
Zona. IE, como palpite, lembramos os
nomes dos exmos. drs. Arthur da Sil-
va Beniardcs c Antônio Carlos .Ribeiro
dc Andrade.

lím vinte c sete annos de Republica,
ainda não tivemos n .«'oria de ver ns-
sumir as rédeas do governo, uni dos
nossos estadistas, residente em qual-
quer dos municípios da Malta I! Todos
têm sido da zona do campo!

Ora, sr. redactor, somos nós que
concorremos eom unia fabulosa renda
para os cofres do Estado, indo na fren-
te como o espelho factidicp, a celebre
sobre taxa do café, principal faclor dc
nossas rendas I

Somos nós "uc concorremos na ocea-
sião, nara a construecão da noca capi-
tal do Estado, com os maiores rcour-
sos pecuniários, temos contribuído c
continuaremos contribuindo; para o cm-
belezamciito da mesma cidade dc Bello
Horizonte >

Somos nós quc concorremos lia ocea-
íião para a construecão da nova capi-¦•¦scas obras publicas do. Estado, na
Zona"dò Campo 1

Porque, pois, não nos d:
sidente,

Não p
dc meus candidatos; elles são portado-
res de nomes sobejamente conhecidos
c respeitados. O eleitorado deverá ma.
nifèstar-se pela imprensa, cm couiic'03
populares c por todos 03 meios licito;,
apoiando esta indicação, e concorrendo
com seus votos por oceasião da ciei-
Ção.
• Basta de indifferfntismo; é lempo dc
cuidar mais de nossos verdadeiros e re-
ciprocos interesses!

Só assim, poderemos
sorte, suppriniindo-sc a
café.

Só assim, as classes
,a lavoura c o commcrcio poderão
erguer o seu credito I

A sessão, de Contem, da Câmara,
em resumo

Sob a presidência do sr. Vespucio deAbreu, secretariado pelos srs. Costa Ri-beiro c Alfredo Mavignier, foi honlemaberta a sessão da Câmara, com a pre-sença de 60 deputados.
A acta da sessão anterior foi appro-vada, sem observações.
Depois da leitura da matéria do ex-

pediente, foram encerradas as dis-cussões dos requerimentos de informa-
Ções do sr. Maurício de Lacerda refe-rentes ao relatório da Viação Geral daBahia, « aos inquéritos procedidos naColônia Correccional de Dois Rios.Isso posto, oecupou a tribuna o sr. Al-fredo Mavignier, que esgotou toda ahora do expediente, .tratando mais umavez do», suecessos dc Matto Grosso.

Passando-se á ordem do dia, àectisa-va a lista da porta a presença apenas
de 95 denutados, não havendo, porlan-to, quorum para as votações. Foram,
então, annunciadas c encerradas, semdebate, as duas discussões constantei
do avulso da ordem do dia. Eram cs-tas: z* discussão do porjecto ri. e^2,de 1916, autorizando o governo aabrir, pelo Ministério da Viação, o
credito especial dc i9:4oa$a46, paraoceorrer ao pagamento de fornecimon-
tos feitos ó. Estrada de Ferro Centra)
do Brasil, em 191,3; e a 2» discussão
do projecto 11, 227, de 1916, autorizan-
do-o a abrir o credito necessário para
pagar á Brasilianische Elektricitats Ge-
sellschaft a importância de io:5'i8$53o,
de despesas feitas, conforme contas vi-
sadas pelo presidente do Tribunal, com
insinuações de apparelhos telephonico»
no mesmo tribunal.

jW » ¦> » m. 'i

O Exercito vae ter nm campo
íixo para exercícios de

tiros e manobras
O ministro da Guerra approvou hon»

tem os estudos c plantas feitas pelocoronel Antouio de Albuquerque Souza,
cora relação á adaptação das fazendas
do Gencinó c Saipopeniba para campo
dc instrucção do Exercito.

De accordo com o parecer laqucllo
engenheiro, foram mandadas .xecnlar
as obras propostas .para n tr.msforma-
ção da fazenda do Gericinó cm campo
de manobras dc grandes unidades e cs-
cola da instrucção do tiro de guerrade infanteria c artilheria.

As obras quc vão ser executadas na
antiga fazenda dc Saipopcmba consis-
tem apenas na limpeza dos campos e
apropriação dos mesmos para nelle fa-
zerent exercícios os eorpos da Villa Mi-
litar.

Ao coronel Albuquerque Souza vae-
ser confiada a chefia da comniissão
construetora. E assim, fica resolvido
um importante problema que ba muito
pedia solução; ficando a tropa desta
capital dotada com todos os recursos
para promover sua instrucção dc ac-
cordo com os .preceitos da arte da
guerra, como de ha muito sc procede
nos exércitos europeus. 1 rn _ im » ¦

A praça Servulo Dourado
O prefeito, por acto de homem, den

a denominação de praça Servido Dou-
rado á praça das Marinhas.

AS COISAS DO AMAZONAS

Vae ser demiítiilo por
ter processado um

peculatario
Sobre a nossa local dc antc-liontc.nl

com o titulo c stib-titulo acima, escre-
vem-nos:"Sr. redactor.

E' baseado no espirito da justiçadesse jornal que vos dirijo -esta. Tra-
tastes, hoje, do administrador -dor, Cor-
reios do Amazonas, cm defesa dn pro-curador da Republica naquclle Eslado,
ntoço^ aliás que merece elogios. Mas

informação que tivestes é t-enden-
ciosa, pois que dizendo o sr. Raul de
Azevedo uni peculatario fcl-o passar
por um deshoiiesio, um gatuno, o que
vos affirmo não ser.

O que se deu com o sr, Raul de Aze-
vedo foi o seguinte: Tendo sobrado de
uma verba Co e tantos contos, cllo
nnplicoti essa importância cm melhoria
da sua repartição, Comprou mobiliário
— secretárias, armários, mesas, cadei-
ras, etc., ficando a administração doi
Correios amazonense a mais bem mon-
tada do Brasil.

Fez o sr. Raul um estorno de verhi
o deu conta dn quo fez aos seus supe-
riores hicrarcliicos. Não desviou di-
nheiros públicos cm proveito próprio,
cnibolsando-os. Xão praticou um pc-dilato como sc faz crer. Fez menos
do quc têm feito todos os ministros,
prefeitos, etc, sem que nenihum lenha
ido para a cadeia. Verbas mais eleva-
das tem sido desviadas sem applicação
provada, com emprego clandestino.

O sr. Raul não andou direito; exor-
biloii. Mas não é uni gatuno, um pc-dilatado vulgar. Gastou a verba cm
proveito da sua repartição, que era
rim cabos c s<- tornou uma das me-
lhorcs da Republica, fnzciido-lhe cindo?
o coninic-cio amazonense, o maior in-
teressadó no caso.

Era preciso que no Amazonas, sr.
redactor, o puritahismo chegasse a
ponto dc botar na cadeia -o sr. Raul:, pois, nao nos duo uin pre- de Azevedo. Em tudo isso parece lia-

que seja filho desta Zona? Ver paixão pessoal, em jogo. E só porreciso enaltecer as qualidades j550 s que „ sl._ a(lm;nj,:ira(ior ,30S _or.

melhorar
sobretaxa

conservadoras,
re-

reios do Amazonas poderá ser respon-
snbilizado. Se fosse .ministro, direclor
da li. F. Central do Brasil, prefei-
to. etc., nada soffreria... Porque estes
tem feito muito mais, têm desviada
verba sem provar a applicação detida,
e nada hão soffrido.

Posso dizer-vos quem !: c o qii" Iu
sido o sr. Raul dé Azevedo, jorn.-iists
c escriptor com quasi uma dezena de
obras publicadas; Muito moço, foi sc-
crerariò geral do governo Filolo Pires
Ferreira, no Amazonas... Saiu pobre
desse cargo. Depois, exerceu *.;irÍo.
cargos importantes: foi deputado esta-

111-diial 1111 varias legislaturas
j pre jornalista... Em taJ

com a maior honestidade,
ii-. ave

viu e parou
O capitão MasschaH, coirimandáiite do

porte do guerra inglez Edimburg

60 assim poderá ser cuidado com I rins governos,maior interesse, tudo quanto depender nobre. Isto iriuirõ'
da administração do governo, o qual, mente-110 Amazonas...¦ãó tem cuidado c beneficiado a Zona Corno "administrador dós Correios ri
do Campo, berço de seus presidentes, ! commercio rcndedhe homenagenij pela
deixando-nos no olvido do csquocimeii- sua dedicação ao serviço,
lo. O nosso progresso deponde da ciei- ròsidade.
ção de meus candidatos Arthur Ber | Foi escolhido para ciiefe do corpo

rincipalr

sua o;m'-

nardes c Antônio Carlos.
Viva a liberdade dc votos.
S. Geraldo, novembro 91'j

leitor."

Liga Brasileira Pro-Germania
A direetoria da Liga Brasileira Pró-

Gernranin convida todos 03 seus adhc-
rentes a comparecerem, no dia 77 do
corrente, ís 5 Oioras da tarde, na sua
sede, ii rua dc S, José n. S7, sobrado
¦para tratarem da eieiç.
ctoria

ão da nova d«ire-

¦ íii1»™ csií» sccçiiOf «tccotiUnuds ío»
dns ns noticias dc interesse geral,
ficando ns mesmas sujeitas no cri-
lerfo du rcdncçíio.

Instrucção Publica
O director .geral dispensou honlem

Amélia Poiüi Ivern c Eva Martins Ma-
citado dos logarcs de substitutas dc
adjuntas licenciadas.

consular no Amazonas, como cônsul dn
j Cbi'e quc é ha annos. hvando muito a

Um serio esse canzo. Essa escolha prova
I o apreço quc lhe dão os seus collegas.' Emfim, sr. redactor, o caso do sr.

R.-111I ó este: sastou uma verba s.;m
autorização,

G.isioti-a appiicando-a em beneficio
da repartição, do que deu coma.

Por isto é que está sendo processado
como peculatario, como gatuno. Se o
fosse, certo, não seria processado..,

Sabeis "nem n denunciou ? L'm cx-
funecionario exonerado por ellc- por tei
dado um desfalque verdadeiro — Scgls-
mundo Sampaio!

Pela publicação desta, o quê _scrá uni
acto de justiça, muito grata ficará —„
ifjjj Júnior."

¦dKas-.-i-síiSrefc.
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Foi um dia».
A commissão de

Finanças do Senado
enterra soleirçnemen-

te a emenda do sr.
Erico Coelho sobre o"bicho"

Em sua reunião de hontem, a com-
tnissrio de Finanças do, Senado rejei-
lou a emenda do sr. 'Erico Coelho ao
orçamento da receita para 1917, a que
1103 referimos antè-honteni cm longa
noticia, c foi concebida nestes termos:

"Uo art. 1", titulo V, da receita
geral:

Sobre o capital dc apostas por alga-
i-lsníos Icrniiiiacs de bilhetes prehliavéis
«elas iiiesmas loterias autorizadas; tri-
liuto de 5 "I", i'Í5.ooo:ooo$oõo! .

«llcglslru das agencias, nada privilc-
üiiidas, .|iii*.nliis venderem cautelas das
referida» apostas; iitipostos, 
5,'óu.j iòbó$ooo".

Houve grande c animada discussão
a respeito. .. •

Aventada na reunião ue sabuauo pc-
los srs. Joa" Luiz Alves e Leopoldo de
Bulhões, além das razões dc ordem

dc incxerfuiliiliiladc fiscal que

AS JÓIAS DA ACTRIZ
IYDIA

COISAS DÁ VIDA

A APPREHENSAO
FEITA A BORDO DO"FRISIA"

A f do mez corrente, o ajudante do
gtt.irda-mór da nossa aduana, Annibal
Nunes ,'Pires, acharído-se de dia á rc-
partição foi, obedecendo ao que esta-
belece a Consolidação das Leis das
Alfândegas, dar, acompanhado dc um
official aduaneiro e de uin marinheiro,
uma busca a bordo do vapor Frisia,
entrado naquclle dia, 110 intuito de evi-
lar a .passagem de algum contrabando.

iDeJiois de haver dado uma batida cm
regra em todos 03 cantos «do navio, o
sr. Nunes «Pires já se preparava .para
sc retirar quando um indivíduo que
saia, pela attitude que assumira, lhe
chamou a atenção.

.Detido e revistado o citado indivi-
duo, cnconlrou-lhe o sr. Nunes Pires,
nos bolsos, alguns pacotes contendo
jóias, que foram npprchcmlidas, como
contrabando, pois que, longe «lc proeti-
rar explicai' a siiii 'procedência, o tri-
ilividtio deixou-as ficar com os «ine lh'us
loinarani, fugindo";

Removidas as jóias para a Alfnnde-
ga, instaurou-se o processo respectivo,
c o sr. Nunes Pires ficou a esperar o

moral e dc incxetfiübiliiladc fiscal que scu resultado, que não deveria ser ou-

lhes impunham, a objecção decisiva iro senão a venda do contrabando em

COMEU, COMEU MUI«
TO... E FOI DIGE-

RIR NO XADREZ

OS ORÇAMENTOS
NO SENADO

_H __,"________] __'"•''
ib !^__!^n^^_ji__Br^ll^^

• ^_Wf^_a_H_M_^_H_HHMM™-™*--_™H

rAS IMPORTANTES'EMENDAS 
SOBRE

QUE RESOLVE A'
COMMISSÃO DE/

FINANÇAS.
1E111 continuação dos scus.csUMos so-

bre o Orçamento da Republica de 10.17,
esteve reunida hontem a commissão dc
Finanças do Senado, funecionando sob
tt presidência do sr. Victorino Monteiro
e com :i presença dos srs. Leopoldo de
Bulhões, João Luiz Alves, Francisco Sa,
Erico Coelho, loão Lyra, Bueno de I ai-
va. Akrdiõ F.Ilis o A. Guanabara.;

Tralou-se do orçamento da receita.
O respectivo relator, sr. Leopoldo ile

Bulhões, ;ittenileiulo a uma representa-

ção da Associação Commercial do Kio
«le Janeiro, propoz tiiivn emenda estabe-
locando o inrpos™ animal de 1:3oo$uoo
¦para *as aíídõrinhas é de 6uo? para os
vciUedores ambulantes de fazendas, ar-

,los termo, «lo contrato do governo com
u iConipiuitiin de Loterias Nacionacs,
«leiilro dos quacs nâo havia por onde
se enquadrar a loteria lírico Coelho ou
íoteria do "bicho", adiava-se a iliscus-
hão liara a exame das referidas elausti-
Ias coiitrattíács e, se fóru. preciso, au-
«liciiciu do Ministério da Fazenda.

I) sr. -lírico Coelho falou em pri-
meiro logar, defendendo a emenda ú
vista dos lermos daquelle contrato, que
i«. cx, ,i>rocuroii interpretar segundo as
mas idéas.

(Além disto, como reforço aos seus
argumentos, o .senador fluminense, pa-
trono da legalização do "bicho", leu
rni«o3 de jornaes, viajou cm 'Monte
'Vrln, mostrando o modo por que um

»i/. .«lúile viver das rendas do jogo.
tfis tributos do vicio, (¦erigiu postula-
dos de economia .política, cm qne é
mestre.

lísses 2.300.000 :ooo$noo sugados to-
«los os .limos ap tiábailio, conforme os
feus cálculos «To movimento da jogo"bicho", deviam ser taxados, de

leilão, de cujo produeto lhe seriam
jtulicados 50 **i".

Passaram-se os dias e o sr. Nunes
Pires, -talvez jú calculando o quanto
lhe poderiam render os Ines 30 "i", ti-
nha feito alguma despesa por conta.

ilonleni, porem, 11111 officio que o
dr. Aurclirio Leal enviou ao sr. Paula
e Silva, capeando um outro do secre-
tario da policia da Bahia, e do qual o
sr. N'uncs Pires teve, com certeza, co-
nhccinicnto, ha-cle lhe ler causado uma
grande decepção. ,

O tal officio pede ao ir.apeclor da
Alfândega, nada mais, nada .:i 103, que
inundar verificar sc as jóias apprehcn-
ilidas são umas, cuja relação o secreta-
rio da .policia bahiana enviou, que ío-
ram roubadas, naquclle ilislado á actriz
Lydia Gentile, na véspera do- partida du
Frisia.

Atlcndcndo ao pedido, o sr. Paula c
Silva determinou que os escripturarios
Affonso Faria e Monteiro dc Barros
façam a verificação,:' ,

As jóias apprchchdidas são as se-

otleada
um par de brincos, de

ilo  .
modo que a União, nas aperturãs do gutntea.
presente, participasse dc alguma v.mta- Um-: anel com uma s.iphira

gem, já que a ucção das leis pcnáes
lem sido infrutíferas.

ilíra 11 que lhe cumpria dizer.
Km seguida, fnluti o sr, João Luiz

Alves, matando .1 questão com argumen-
tos irresistíveis;

S. cx. via deante dc si o art. 31,
ila lei n. 2.321, dc 3» de dezembro
«lc inio, pelo qual se revogou expressa-
incute, 110 art. 33; o art. 3IÍ7, tio Ço-
«ligo Penal, em quo o senador Erico
Coelho fundou «1 sua argumentação,
|iar:i considerar legitimado ou legitimo
«1 jogo anuexo as loterias — u jogo
do "bicho".

O citado art. 31 pimc expressamente
.i loteria ou rifa c define loteria ou
rifa: "qualquer operação, sob qualquer
.denominação, cm que .se faça depender
«Ia sorlc, qualquer gne seja o processo
ilo sorteio, a ubtenção di* uni prêmio
«.111 dinheiro ou em bens moveis ou im-

de brilhantes
ouro; uma' alliança, dc ouro; um par
de botões, de ouro; um dedal, de ouro;
um relógio de senhora, dc ouro, com
diamantes; tres correntes «le 'platina;

um relógio dc bronze, .para lapcllu: «iim

eollar eom 
'duzentas pequenas pedras;

uma pulseira oriental, de ouro;, um
eollar dc platinai com quarenta brilhait-
tes; uma «arrote de .platina, com 27
brilhantes e 12 saphyras uo centro;
uma cruz dc platina c ouro, com 1,3
brilhantes c 15 pérolas; 11111 pendcntif
de .platina, com dois grandes lirillian-
tes: um par de brincos, grandes, com
brilhantes, tendo um 11:11:1 pequena
mancha preta; um par de brincus, de

platina com duas grandes saphyras ro-
detidas de pequenos brilhantes; uma

pulseira, de ouro, com cinco fios, lendo

cadii fio Uma medalha, e uni cofre de
de 10 x 10, dc fundi) branco.mm —-

O OKvcira

Ajudante tle cozinheiro, o Manoel de
Oliveira, eslava farto dos pitéos refo-
gados pelo chefe, toilo fiird.ilò de bran-
co, ijrgtilhosameiile cintado pelo avental,
inquirindo solicitamente «los freguezes
se desejavam á baliiana ou sem pimenta.'

¦Pata variar, o Oliveira, preto. como
a azci-luna destinada ao azeite, foi ao
restaurante 

'do 
cd-adâo portuguez. An-

tonio Soares, á. ma Mariz e Barros uu-
iiu-ro 327.

Foi cui' alegre riso que pcilui ao cai-
xeiro um caldo á portugucza, klcpois
meia porção de língua do l!'o Cirande
com batatas, um bife passado 11.1 grelha,
tudo isso regado com gelada garrafa «le
vinho verde.

Veiu a sobremeza abacaxi com assu-
car e uma dose do Porto, marca W.,
dc Macedo.

No chegar Ida conta, o crcou.o, prla
quarta ou qititila vez. liuui gesto dc
importância; assim disse:

Escreva isso 110 meu dçbilo!
No seu debito!...
Sim senhor I.,.
Mas, o senhor não lem credito!...
Oue historia é,csla?_ Então nao

mereço"a menor consideração?...
Nem por 'isso, mesmo porque ale

agora só tem tido credito c isso... a
-pulso!...

™- Ah! E' assim?... Pois vão ver!...
31, o Manoel despencou para a valeu-

lia, virando cm frege o restaurante.
Mesas; «jeadeiras, talheres, pratos ,e

galheteiros, acompanhados dos palito;-
ros, entraram cm con ida com as intui-
meras moscas, csvoaçaiil,lo, reunindo.

A policia do 15" dislriclo compareceu,
mesmo porque 1 já eslava avisada, levim-
do o Oliveira para o xadrez da "chie"
zona «ln rua Haddock Lobo.

 11 m » m *
rtklHVIDfl sob jóias c cautela»iiii.n_.iiiu d0 Mome de Sac.
corro, condições especiaes — 4S e 47.
ma Luiz de CaniücS. Ci.sa Gonthier.
:':intliiila em ihÓ7. ^_

prata, — ?<
O parnirraplio 30, do citado art. de-

clara ainda: "*E' lambem jogo -prolii»
liillu qualquer lotcriii ou rifa «lue corra
annexn a outra loteria autorizada".

Ora, abi está o que tem em vista ;i
emenda, pois que esta, taxnirdo-o, lega-
li/a o jogo feito por apostas nos alga-
rismos Icrininacs das loterias autoriza-
ilas".

A lei vigente .prohibc esse jogo, Dir-
üe-ii: podemos revogid-11. O sr. João
I/uir: não contesta; .Antes, porém, que
se taça :i revogação, ningiieiii poderá
iiffirmai- que.o' jogo do "bicho" está
legitimado ou legalizado.

Entretanto, convém revogar, a lei

pára auferir tunti renda desse jogo ?
lí' outro ponlo. QiVanlò a esle, o sr.

loão Luiz não se limita a dizer — não.
Adversário da própria loteria autoriza-
«Ia, s. ex. entende que, o (|«Ç é uc-
cessario, é que a .policia, o Ministério
Publico c 11 justiça fuçam respeitada a
lei que -iutue o jogo tio "bicho .

S. cx. sc dispensaria de considera-
«•('.(•.•i sobre o pernicioso effeito social
«ia jogo, iiiaximé do jogo do "bicho ;
acredita que nisto está de accordo to-
¦lu a commissão. Cavour dizia, que a
loteria i um im:>oslo sobre a imbccili-
dade humana,

Xinn «lis.iv melhor dizendo que a lo-
teria «'• uni imposto sobre o soffriiiiéitto
«• :i pobreza. Estes conceitos foram ex-

ji-essos lia pátria do jogo lotcHcoi
Mus, poderá o poder publico per-

anittir o jogo (Io "bicho" — nnncxo a

loteria autorizada -- tanto vale. dizer

permittir oulras loterias, sem violar u
i-ontriito 'eom a Companhia dc Loterias
Nacionacs, entra'.') autorizado .pela ei-
.ada lei, conlra o voto do orador e
itpeztii' ila sua iitiimgiiação, então pro-
duzida? , _

IÍ' 11:11 ponto que :i commissão nao
iiótic olvidar, se não qui*.er preparar
unia fundada reclamação c tuna forte
íiitlciniiizáçno, contra o Thesouro.

1.) sr. João l,ui mostra, então, pelos
termos «ío contrato, que seria a infra-
cção deslc :i concessão de que cogita
11 emenda. ¦ ,.

Voltou ;i carga o sr. l'.n*j Coelho, ;
iiisisliiiJi) nas suas anlcripr.es considc-
rações ,• dcelariindo que, se a sua cir.cn-,
da fosse rejeita Ia, s. cx. iria abrir,)
coin it lirotecç.io da foliei- uma banca
«le "bicho" ua rua do Ouvidor, com
uma inbolela de gordos caracteres.:
Erico Coelho & £•'. — . eiii™-™* bicho.

O sr. Jnâo Lyra, apárlcanuo o .-rena-
ilnr (liiuiitieiise, declarou que s. ex.
«stava equivocido na previsão que es-
labeieceu sobre n renda do imposto cm

qüeilãò; ,.
pretendia que

E' immensa a varie-
dade no sortimento
da

Joalheria Adamo
rreços attralicntcs.

A PILHÉRIA DO
SURDO-MUDO
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0 director da Instrucção visita
escolas

O dr. Áfranio Peixoto visitou hon-
lem, cm companhia ,dos irispectores és-
colares Cesâriò Aiíiin c «Usitil de l*a-
ria, varias icscolas do 12" e 14" distri-
eto, svtuadàs no .Meyer, Todos os San-
tos, «Encantado, Piedade, Pilares e
Oit:nti:io Bocayiiva!" 

Em 
' 
.imitas dan escolas visitadas rea-

liz.-iviiin-se os exames 4: promoção de
classes; alguns dus quaes fórum assis-
lidos .pelo"dircclor dii Iiislritcçãb Publi-
ca, que com grande interesse exaimuçti
provas 'escriptas e (rubalhos manuacà
de grande numero -le nllimnos.

Ü' dr. Afrauio Peixoto pereorreu dc-
moradumcilte todos os prerlios das cj-
colas que visitou, .cxaiiiiiiaiidp o inobr-
üario e o material düaclico. Entre ou-
Iras pi-yidciieias, dcterniiilou R. s. que
..l-.K-anlc as férias sejam reiiaradas as
carteiras c distribuídas pelas escolas de
maneira que cm cada uma dcllas todo
o mobiliário seja de tun só'typo. Ke-
solvcti também fazer transferir para
local mais conveniente a •»'" escola niix-
1:1, cuja freqüência, .por haver oulra.,
íicalas nas inuiicdiaçõcs, tem dccresei-
do coiisiileravirliuciite. iijj.

tieos de moda, etc,'Toda 
a coníniissão approvou-a;

Eni vista das informações contrarias
do Miuislerio da Fazenda o relator pro-
poz ainda (jire se rejeitasse a emenda do
sr. Damas Bárrclo para a isenção do
,-tlcoòl «le mais de 30 gráos Cartier; e a
coníniissão votou dc accoitíq com s. ex„
excipção apenas do sr. João Lyra.

Posta em votação 11 cnieiida do sr.
lírico Coelho, taxando b jogo «lo "lu-

cho", foi ella rejeitada, depois de larga
discussão, a que nos referimos em outro
logtir.

iJu;in!'o á emenda do sr. Lopes t.011-
çalvvs |.s'.ra reverter á União o imposto
sobre ini!i3tnissãò <U* propriedade cobra-
do prla Prefeitura, o relator leu as tn-
formações do ministro da Fazenda, .

U ministro não acha justo que se tire
ao Município um imposto incorporado
•no seu orçamento e cuja abolição o
¦transtornaria, sem uma compensação.

Em visla deste parecer, o relator pro-
.poz que se modificasse a emenda do. sr.
Lopes Gonçalves 110 sentido de autorizar
'o 

governo da União a accoUdaí com o
da Prefeitura essa transferencia, com o
resguardo os interesses recíprocos.

O aivitre foi approvado.
Ègítiüiiciife a coiiiiu!ssão approvott

uma emenda do sr. João Luiz Alves cs-
labc!i>ccildo tx reducção «le 50 "|-* no

preço fbs passagens da (.'entrai pura os
tilnir.uos c professores das secolas mu-
nicipaes dos subúrbios.

Dc accordo com .1 informação favor.v
vel Irlo ministro da Fazenda"; a coinniis-
são approvott a emenda do sr., t.loy dc
Souza, cm bciiçfieió da industria do sal,

para que pague i-.idistinctamcntc 20 reis
o sal n:ic'onal grosso c o inoido ou pe-
noticiado, continuando, apenas a pagar
23 reis por 250 granimas o sal pendi-
ciado que fõr vendido em frascos coma
o estrangeiro, de nissa.'

,Foi rejeitiia a cmeiiJa do sr.--I.oi.es
Gonçalves paru o àrréiidauicnto ua Es-
ivada de Ferro Central.

Con'sidci'òü-se prejudicada a parte da
mesma emenda relativa :io urreiulamcu-
to da •listra-la Oeste de Minas e da lia-
¦pura a Corumbá, por já estar essa pro-
vijdeuciá autorizada.

Ficou adiada, para estudos, a disciis-
são da emenda do sr. lírico Coelho, clc-
valido a 500 cornos «le réis, nelo resta-
belèciiiiento das disposições do decreto
li. 10.291, de 25 Ue junho de 1913, quan-
lo á cobrança das cuslas c cmoluiiten-
tos pagaveis em sello, c restabcleceiido,
oulrosim, aquelle decreto cm todas as
suas demais partes, salvo quanto ns
taxas constantes dos números 26 a Oy,

71 a 127' e 121) a 15.Í. que vigorarão com
:i reducção de 20 "]e. .

Hoje, o sr, Biienode Paiva relatara
o orçamento da Viação.

 —tu», «*» ¦ •

Gibb9, t n
ulcz. —

Tclciihono 83*. Contrai. —- Ruu
Santa Luzia -02

i trasladado, para o Brasil,
_dos restos mortaes de

Pedro II
O presidente do instituto Histórico,'' recebeu a seguinte carta do principe

Gastão de Orleaus, conde d'líu, u pro-
posilo da trasladação dos restos ,mor-
taes do imperador c da imperatriz,
aeto este cuja iniciativa partiu do In-
stituto Histórico, em sessão dc 26 de
agosto ultimo, sob proposta do sócio,
professor Eusiüo dc Magalhães:''iBòiilognc-siir-Sei.iie, 18 dej outubro
dc 10'ifi — Exnio. sr, conde dc Affon-
so Celso, 'presidente 'perpetuo do Insti-
tulo Histórico t- Gepgraphicó Brasilei-
ro, Com. muita satisfação tomámos a
princczá senhora «lona Isabel e eu co-
nliccimento do officio que o Instituto
me dirigiu,.assignado por seu digno pre-
sidente perpetuo, coiiirmiiiieaiuto que
em sessão de 26 de agosto vototi o lu-
stituto, do qual ine ufano de ser pre-
sidente honorário c segundo soeio por
antigüidade, uma moção no sentido de
tomar essa benemérita associação a ini-
ciativa. .peranle us poderes públicos fia
nação pára que sejam trasladado ;i Pa-
tria os rcslos '.noríues do saudosa e
benemérito imperador senhor dom Pe-
dro II e suu inolviJavel esposa; e que
tal indicação encontrou 110 seio do In-
stituto o apoio que era de esperar de
suas tradições de reconhecimento c gra-
tidãi á impcrecivcl memória daquelle
que fòji seu grande proteetor.

A ipfinccza, grata á iniciativa -dessa
illustre e benemérita corporação, não
hesita cm autorizal-o, conforme lhe é
atlcneiosaiueiite «pedida 110 officio u
que respondo.

Devo, entretanto, aer.resceiitar que
esta iinnueiicia fica sujeita á condi-
cão dc serem os preciosos restos trasla-'
dados para logar sagrado, onde «leve-
rão ficar, condição dã qittt) nos é ga-
rantia a rcligiosiJiirle do digno presi-
dente do Instituto.

A priiiceza me acompanha cm «pedir-
lhe, sr. conde 'dc Affonso Celso, que re-*
ceba as expressões da nossa cordeal cs-
tinia e muilo affectuosa lembrança —

Gastão de Orleans. conde dilui.
¦ «-»«¦ 

NOTICIAS DA GUERRA

ts operações i Bii atravessam« m
| extrema violência

L ir - —— \
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LOTERIA DE S. PAULO
HOJE 100 CONTOS

Por5$000
Teria sido o empalha-

dor o ladrão?
Mine. A. Doret, rcsiilcnle no pre-

dio it. 1-17, du Avenida Uio Branco,
chamou, ha dias, pára concertar algu-
mas cadeiras, um cuipalhador, que por
ali passava.

Mas, ao sair o mesmo, deu mine. por
fiillit de I55?ooo. que deixara sobre
um inovei, Honlcm o «mpalhador, que
s<: chama Bibiuno IDiás c reside á rua
Botafogo 11. '13, procurou nitne. Doret,
a quem foi cobrar íi importância do seu
trabalho. Mme. deu-lhe vo.í de jirisao,
e o homem íoi se apresentar 110 1"
districto. 

.

Nega eile tcvmiiiantcmciite a autoria
do furto. ¦«_«¦ *

Xa frenle do Oisc — Revisla dc spahis c entrega de doinvcoraiõcs

\>'

CIMENTO

n.„.i 4.-:-.1~  conlra os carrapa-Sarnol triple lü5i _;..,._«. po.i,...
Agentes c depositários, Dias Garcia & C.
Kua llcucral Cornara, 39-A3<

 ™>_.rj ¦

OS DESORDEIROS

— PAULO PASSOS & C. —
 1™ . _» mm

A "tournée" Lugné-
Poe

ps tres"festivaes
KM PROL DOS AR-

TÍSTAS FRANCEZES
INVÁLIDOS

MOVEIS

fosse cobrado 
"snbrc 

o capilal ciii movi-
mento, isto é sobre sete mil contos,
conforme os dndoa que offcreceu, era

liiitente que a renda du .Tlitsouro nao
«cria sMiiiríioi* «. 350:ooo$üoo auiu.ac-.
Jcte, porém, queria a cobrança sobre o
lotai de giro do capital movimentado;
«orno se ileprehenilia «lc suas palavras
,. dos lermos de sua emenda, euitão o
imposto era inexcquivel. Cobrado nes-
tu, condições, sobre o movimento dia-
ri), o imposto seria de í-õou "| ou

n »i° trczeiilas vezes no anno. 1*. neste
«¦aso, depois da vigésima cobrança, o
T;*".s.>iíio teria absorvido iiiteirametilc
o capilal dos jogadores, qne é de 7.0110
.•ontos, segundo os cálculos do sr.
lírico.

Para supiiôr que surgissem oulros
com capitães novos e se revezassem
tis.-im torlos os ciipitali-slas rcsidcirücs
110 Brasil para a exploração «lesse si—

O mudo Pereira Reis

De quando em quando ctltr.iva-no,
pela redacção u dentro ., gesticular
mostrando que não havia dormido e co-
iuido duraiiíc o dia todo, um pobre
iliiibo siirdb-mttdo que andava por ahi
;iu Deus il.uíi,

'Pois esse infeliz que se chama Ma-
liocl Pereira Reis, foi preso hontem

o imposto1 conto falso coiiiiiissari-o. O caso ~

soii-sc no Mercado Movo. O Heis .irr.in-
jim um dis inetivo ijualqücr, nicücu-o
na lapclla c lá se foi. Ao primeiro pia-
110 toüu gente descõ.ufiou e kl-ahi a pon-
eo cia o infeliz rodeado por grande nu-
mero dc curiosos e pres.) pela policia
ilo 5" l.lislrieto, inide tudo se esclareceu.
<l suído-mitdo querra apenas troçar e o
botão que arranjara nem sequer «le po-
licia era.

MAGALHÃES MACHADO & C—
Jltiii ili>« Amliiiiliis 19 o -1. Os
íuniorus ariimzcns .lesta «*anlt«I. <!¦«»» *
Um boato que se

desfaz
.Fui lionleni noticiado que uni offi-

ciai de marinha havia procurado o ma-
jor «Bandeira de Mello e dado queixa
ile que, Uc bordo dos submersivuis
*'F 1". "F 3" e "iF 

5" haviam rouba-
do vários objcclos, entre elles iicrisco-

pios e lulietas diversas.
O major Bandeira de Mello, inter-

pelladi) por nós, declarou que absoluta-
iiicnle nenhuma queixa tivera cm tal
sentido.

.No Miuislerio da Marinhauiada con-
slavu ii! esse respeito.

Dr. Doméque
iilá

.l/e.'.'..'!.
1'. li

operações,
(.';--. C.

dc Senhoras,
iiiarias, partos
.» 3 hs. T-i

•:.i .t-a-*.-,)

Um mendigo covardemente
agredido

lí' bastante conhecido das. auloriJa-
drs do 23o districto o terrível u respe.-
tado desordeiro Adolpho Ba;.iisla,.u:ai=
conhecido ainda pelo vulgo de Larva-
Ihinlio. ..

C'fir™i™í'il/i0 é frcqucnlador assíduo
do xadrez e não ha 11111 so dis.riçlo
dos subúrbios onde não tivesse üado

que fazer á policia. _
lí-.i D. Ciara e suas immeaiaçucs e

elle 
"muilo 

temido, até íiicsíno pelos seus
í'col!cgás" de façanhas.

•Na madrugada de honlein, na rua d:i

Estação, em D. Clara, Carvalhinho lcz
mais uma das suas terríveis bravatas.

Sem mesmo qualquer motivo, o fami-
ecrado desordeiro aggredm çovardenicu-
te Cccüiò Costa, de 20 annos de cuaile,
branco, -mendigo e morador a rin Ça-
pitãò iMacieira 11. 3-1, cm .Jladurcira.

(1 ággressor foi .preso e:n liagrante
¦pela Jpolicia do 23" districto. que o

méllcii uo xadrez.
O aggrcdido. que recebeu alguns íe-

rimemos ligeiros, foi medicado nuiuti

pharriiacia.

iíOJTE
100 contos

POR 55000
CENTRO LQTER1CQ - Rua Sachst. 4

A PALAVRA OFFICIAL
«-. -~™ -

De todas as linhas de
freute

Ai.t.r.MAXUA.— Berlim, í.l--- O quar-
tel general comiuitiiica em data de 12
de novembro:

"Principe herdeiro da Davicra: Na
margem scptiritlrioii.il (lo .Somme, letn-

pohtrianiciite forte canhòiicio. Depois
do combate do ame-hon lem lias ruas
de Sailly-Saillisel, uo qual os francezes
nada conseguiram, começaram c'lc3
hontem novos alaqucs, que ainda du-
ram.

Ao sul do rio, recrudesceu o fogo no
sector Krcsiies-Cliátilnes; De ambos os
lados dé Ablniiiconn foi tiniiulladá, pela
nossa artilheria, » realização de um
ataque, que estara sendo preparado.

Princijie Leopoldo: Ka iiilirgein leste
•Jo Nãrajovvka, a sudoeste Ao. Polva-
Kraínólsie, fracassaram rçnnvados ata-

quês russos contra as posiçücs qitu lhes
toniánios recentev.iente.

Archiduque herdeiro Carlos: Na par-
te meridional dos ínontcs Carpat-hos
lorniui a aiigmciitar o logo de artilhe-
ria. Pequenos combates desenvolveram-
se a nosso favor.

Nii frente léste da Iransylvania, ao
norte do Passo Uitoz, as tropas alleiinis
rcpelUrani oito investidas inimigas.

Repellindb os ataques rumaicos nos
montes PrunUi c Sal.e. durante a con-

quisíá das posições iniiingas de ambos
os lãilós d» AH. aníisioiiámos. ao todo,
it! officiaes, para cima dn t.ooo sol-

dados c capturamos 7 canhões. Na cs-

irada .«le Préilc.ll, nas iiiiiiicdiaçoes u«)
1'asso S-zurdul; c de Or.-ova, consegui-
mus fazer avuriÇar mais tis nossas v.m-

guànlíiSi ,. i,
Marechal von Miiheiisen; Na Do-

bruiljii c uo Danúbio, nada de nove.
Macedonia: Xo sector oeste da curva

do Cerna for.nu repellidos pelas tropas
allemãs c húngaras 1 orles alaqucs
lranco-seivios. O inimigo conseguiu ai-

gum ganho, «le terreno mima ítivcstiua
nas proximidades de Pèlog,

Austuia! -- Vienna-, 1.1. -- O eslado-
maior dó exercilo comimiiiica em uala
dc 11 de novembro: ,

"N-i imite il.iüana nao houve alie-
ração". Xa-fronteira da Transylvania

progridem nossos ataques em ambas
margens do Alt. A («esle do valle
Predcal, num combate favorável para
nós fizemos 360 prisioneiros. Ao norte

de 
'llilbo,' 

nas montanhas de Oyorgyo,
atravessamos o Uistriciora.

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

Os rumaicos na offensiva
mi toda a* frente (\x

avia
Londres. 1,1. (A, II.) — Telegramma

recebido de; Dttcarest iiifõriiia que us
iropas rumaicas repelliiam o iniiuigo
tomiirr.nl a offensiva em leda
de frenle 1.1.1 Moldara.

Kos vallcs de Prahov.i c Jittl
eii-.pcilhados violentos coiul.eiles.

Os russo rumaicos continuam a
çar uo Dobriiüja,

iii! Il .1

de

,)tt:.annc Dcsp-rc

(il)

.15
de-

es ramo dc negocio, certo é que rc- jilverianio., então o problema do resgu-f
íe do pnpcl-nidedn: uma r.itlii que nâo
«xisíe ainda, maravilh-osa e inesperada-
iiiènle, viria produzir em.dez annos
bomtr.a egual ao papel em circulação. ,

tj imposto sobre o "bicho" teria fei-
1o voltar ao Thesouro indo o papei
trmiltido.

Havia evidentemente engano elo au-
tor ila emenda quanto ;to, movimente-
liii-sivei ilo imposto que iilvitrou.

Por fim, o sr. Leopoldo de Bulhões,
T.lalei- da receita, deu a sua opinião
Kilire o áísuiiiplo. , . _: ,,

A e-.ncnd.i do sr. linco Coelho
coiisisieraçíiès coin que s. ex. :
fcndcii Mili.lm os 110.000 contos pro-
iiietiidos por s. ex. .10 Thesotiro.

Palan io c discutindo é que a gente se
entende: a biilhaiite argumentação do
ficnadòr fluminense mostrou á coimnis-
f.io de Pinanças do Senado como era
desgraçada a siliiuçáò do paiz. de cuja
. sonomin, em' contingências de, crise
alarmante, se distraem aiiniialniciite
..500.OÜO coutos para 11:11 jogo em que
toda., as classes se ilessangram,

11 relator da receita era contra a
«•mentia, propondo que se deviam cx-
.remar os rigores penaca contra us cx-

likinidores do jogo do "bicho , por Ikui
«ia economia publica..

Votaram apenas a favo
•Cuclliò e A. Guanabara. , ,

liste declarou que seria n S*.,C.
ra banca da rua do Ouvidor

LOTERIA DE S. PAULO
HOJE 100 CONTOS

Por 5$000
0 "Carlos Gomes" vae á Trin-

dade
O vapor Carlos Gomes, do coiiihiáh-

«'.o úo capttão-lchçiite Moita Pcrrazj
levo orileiu dc aprçstiir-Se para seguir,
ile movo, com rumo á ilha ila Trindade,
afim de levar viveres para a guarnição
nlí dc_iaeada. — * m * 

POLÍTICA IIIIÍJLAYA

Um coiivito jinra n pasta dn
l'u/(.'ii(lii

. Mohtcvidéo. i.i (A. A.) — O sr!
Pcliciano Viera, presidente da Republi-
ca, convidou o dr. Luiz Superville para
oecupar a pasta da Fazenda.

— *> mm mm».

OS DESESPERADOS

Tentou matar-se cora dois tiros
no ouvido

Ha dias já que o 1" iciienle patrão-
mór reformado ila Arruaria llermene-
gildó Luiz do Carmo, rcáidente na tra-
vessa Cariu-iru 11. 1, uo líslr.cio,. vinha
suspeitando .los constantes passeios ue
sua esposa, arraiguiido-se assim no seu
cérebro doentio ri idéii ds que cila u
traia, o ir-te o infeliz contava sempre
,-10 seu amigo e collcga Pedro José Mar-

quês, também reformado e que egual-
mente residia mi mesma casa.

Ainda liontem, Maria A-.itonieüa Al-
ves do Carmo, a esposa, saiu sem nada
dizer ao official, ilespedindo-se apenas
da creada Uuritlice de Castro e da 111c-
nor Simone, tutelada do casal, Aborrc-
ce.u-sc co:n isso o patrão-mór,, que sc
'.rançou no quarlo e tenloii suicidar-se
eom Juis tiro5 ua cabeça.

Aos estampidos, tieudjrain pessoas da
vizinhança, que chamaram it Assistén-
cia reputando esta gravíssimo o estado
do' tenente llcrhietí.-gildo, que foi
medicado convciiicnteiixçttte c removido,
em •meiindroso estado, para a Santa
Casa.

A policia do o" dislriclo compareceu
no local e apprèltciideu u seguinte bi-
Üiete. .por cile escriplo á pressa:

"A' senhora d, M. A. do Carmo —-|

Do A. —- Picas satisfeita agora que'
não lhe empato as tuas amizades. Xão
precisa eslar chorando tanto dia e-noite.
Vis que. ficas ú vontade. Continua na .11111-
zade. -Não pássaras mais privações,
liio -tens passado. — II. de C. '

Os servios continuam .1 iicrscgiiu*
os liiilRiiros ;

I Londres, n- (A- "¦) — A Agenciai
Ueíiicr recebeu um telegramma de.balo-
íiica dizendo que us servios continuam ,
-a .perseguir r.s tropas búlgaras derrota- i
tias nos últimos encontros.

O -telegramnia acerescenta (|lie a ai- j
ilei.i de lveii, eiiicu milhas ao norte (le I
Polog, acaba de cair nas ni.iyò 'dos ser-
vios.

Os biilgnrns adnilücni o aviuiço
dos servios

Londres, 1.1. (A. II.) — Um coiiimu-
nicádo official luiigaro admilte o avan-
ço ilas Iropas servias na curva «lo
Cerna.

Os servios iiliinntain nm suceesso
sobro os Imlsaros

Londres, 1,1. (.'I. '/-) — O correspon-
denle particular dá Agencia Uciitcv jitll-
ij) ao quartel general f.ervio informa:

"Depois do suecesso alcançado pelas
tropas servias 110 dia 10 ilo corrente, na
cordilheira de Tchitl.T, oa búlgaros, ten-
uo réciibido reforços, ú noite, de tropas
frescas, dirigiram um, eoiit-.n-at.aqrii' can-
Ira as posições servias, repelindo-o na
nianliã do dia seguinte.

Os servios, poir.au, não su rcpelliram
esles conlra-aUiiutcs, como ainda per-
séguitam o iniiii go em direcção ao nor-
le, fazeiido-lhe mil prisioneiros, cnlrc
os quacs muilos allemães, e touiaiiuo
lhe oito peças de campanha, varias me-
trálliàdoras e grande quantidade de ma-
terial Ide guerra.

O loia! dos canhões (ornados aos leu-
lõ-birilgaros desde o dia 19 dc setembro'
ultimo •Httiiigê, assim, a 50. não coin-
lirélíétididos us morteiros de trincliei-
ras. "

guarda rtinwica, <i qual 
" sc ãpp.ròx ms

cada vez mais da linha CeriitivcTda M«-]-'
jidia-.Çoiistaiiza.
Os teuto-lmlgavas torlniu nliniulO"

mulo CônstaiízH V
Londres, 13. ( A. A.) — Correm .iniii:

i iiisisièntcs ho;tlo9 da evacuação e Ai^-'.
\ trüição de Constanza .pelas ironas tculo'-|
i búlgara™ cm vista da rápida tipproxj-
i inação desse ponto de numerosas lr'óp.i!
j riissd-riiiiiaicas.
i Os .'.«iiro búlgaros, segundo essr-s- boa-

tos, rctiraratii-sc ^i.ira o sul dessa cida-
de, muna distancia de ciuçóeiitii Kilo-

1 metros. ....

I Os lento-jialjjtifos (rcnòlllilos en»
S/.nrtluk

I Londres, irt. (.*L /).) — 'Ao sul «lo'.passo dc Sziirduk, houve um rncõnltd
entre os riuiiaicòs e os (culo-bulgraros,
seillo estes obrlgadóa a rciirtir-sc para
ns suus fortifica^õtis,

Os rmu .litos InfllgiMii Jkiiiii:* iliir-
10(1» nos ti-ulo-biilsiinis

Londres, í.t. í.-l. A';) — Coin força»
iiumciic-aiiieiitie supetiorea aos ritinaieos,
os letito-bulgarps; tentaram uni grande
avanço nas .proximidades de ürsova,
mas foram repellidos depois de uma luta
sobreiiiódo violenta, que durou quasi
meio «1 ia.

A GUERRA NAVAL
UJI COMlíATl*. XAS COSTAS DA

•V 1-l.NLAXIH.V í.
Nova York, í.t l'A. IL) — Telegram-

ma de Pctriigradò informa que vanos
navios de Biicrrã allemães bonibardna-
ram sexta-feira as costas da biiilaiidia
sendo a maior SiarCe delles meti
piqiiç;

iii.i

Os riniisiicos rdiiliiiuam ti avnn-
eni* 1111 Dolirmljii

Londres, 13. (A. A'.) — Os rumaicos
eniitiiiiiain a obter grandes suecessos na
Dobrudja, infligindo pisadas penuãs aos
inimigos. Os radiogrammas de llüKaresI
liojê 

'recebidos, 
pela manhã, coilfirmaiu

i> avanço das tropas nuu.irciis sobre
Topaio e lin.-in, aniiunciando a marcha
em direcção a Cisne n Cranasuf. !<«g.'i-
res estes que foru.it ocetipados pela vau-

I IIHI™M«™ilWIII*™Í»l IIMIWTWnTT ' 

No Mosa c no 801111110
Os francezes coinple-

tam a conquista
aa aldeia de Saillisel

Paris, 13 — (A. H.) — Çoiiiimini-
cado (itíiciiil de hontem, :'i noite:

"Ao norte do Somme completámos a
conquista da aldeia de Saillisel, apode-
rando-nos, ;)or meio dc granada» de.
mão, dtis ultimas casas que ainda esla-
vam em poder do inimigo.

A aldeia foi toda oecupada. ;
As nossas tropas fizeram sete ofi;«

ciaes c duzentos c vinte soldados pn-
sioneiròs e tomaram oito metralhadoras.

Os numerosos cadáveres de allemães
que encontramos no campo de bata-
lha mostram que as perdas du inimigo
foram severas.

Nos outros pontos da linha ile fren-
le, çanhoiicio.

O piloto Hnimcíoy abateu o seu quiii-
to aeroplano".

A murcha d.i9 òporhijõcs 1111 )
iiouti) brltarniitii

;.o'mfr«, í.t — (A. H.1 — ",cor-
rcsltondéiile da Agencia Keuter junto
du quartel-general inglez em . tranca,
comimtnlca que as iropas l.rnaniiicas
cfteetúaram iim iniporlaníc avanço, na
nrofiiitdidtidc máxima de uma milha, c
capturaram as povoacões «le lletiumont-
lláüicl e Saint-Pierrc-Pivioii, O nu-
mero «lc prisioneiros contados passa j.i
de 'dois mil.

eo-

.,:;.¦ o

r
foi um iim a historia. •

ai»-*."

BISCOITOS ENVENENADOS?
-A população deve precaver-se conlra

os envcncnuilores e convencer-se de
tjüc nestes tüwípos só ha pureza r.os
tecidos inglezes (j.uc por 8o$ooo c sol»
ih-'ilida sc obtém um terno elegantissi-
1110 talhado na G'iiaii(i&ai'a — A*. Cario-
ca. 3A- _\___L__L

SOCllíDADK NACIONAL DE
AOKICILTIUA

bo-

W.VTTliK-MAXS HHÍAL
A miilhor caneta com liut-i conhecida

nn lodo o inundo. Papelaria Botelho,
n-.a do Ouvidor, esquina da rua do

™a->ago-t™»

Querem emergir o !íApidal)an"
Ao atmiratiÍB Alexandrino rle Alcn-

cur, ministro ria Marinha, os srs. Car-
neir.) ii.'. Rocha f< C. propuzerani íaitr
filiergir o couraçado Aijuidaiaií, que se
jt-irlia afundado na l.-.'.:.i de Jacuccatiga
desde 2; de janeiro de ic.oij, sem ne-
jnhtima despesa pa.-a o governo, sriido
|ucs ter;ss parte, do que sc apurar
(ara elle» e 9 restante para a Marinha.

¦^-fJ**»-™*-L-^n™íl_iisi

A reunião iln direetoria o unia
conferencia

Realiza-se hoje, ás 3 Jiorf.s da tar.
.. rcuaiao semanal d_ direetoria d,

] cictlade Xrreicr.al de Agricultura.
Depois dessa reunião, terá logar uma

-interessante conferência sobre .o lhe-
| ma — "Impressões da Republica Ar' gentina".

tO scu aulnr é o dcpv.!ailo João Pe-
| nido, que acaba d; chegar d.i Republica 1

izinlia.

Mi
oveis de cslvlò, conforiavcis e so-
lidos, qitcill deseja ? — V. lix». ?
Não tenha duvidas, relativamente

—A cisa LUANimOMAKTlN.S * O.,
resolverá o .problema. Rua do Ouvi-
dor *i,; c 93. e uos amigos armazéns á
rua dus Ourives us. 30 a 43. 

OEN-KA™ DO llltASlIi

O publico carioca vae cr-.i breve, tendo
occ.isião do concorrer com o seu. ia-
lioso auxüio e:n prol dos artistas frau-
cezes victimas da guerra, assisti- a tres
"soirées" de arte dramática e pbcllca,
:ro Municipal, -realiziidas sob a dire-
cção de I.'.igné-1'oe.

As dalas para essas "soirées1 jú fo-
ram mareadas. Rcalizàm-se ellas a ai,
2; c 23 de novembro. Também os pro-
graiumàs dessas festas, q-.ur todos tres
serão aitractitissimos, estão organizados.

Xa primeira. Lugiié-Poe falará sobre
a '.'Graça da França"; mlle. Vçriicuil
dirá versos de Lafoataine, c Süzchaç
Dcsnrw «recriará Roseinond ciKosland e
Lccônilc de l..'Is!e. Com mlle. Venicuil,
•Siiz-nitie Dcsprés interpretará uma scena
de "1'sychú", <le Moliérc.

Xesse espeçtaculo haverá unia segun-
¦d.i parle, em que mlle. Verncitil can-
trirá, dansando, aigiiiu.is preciosidadesdo
XVl.ll século, e Srizanni: Dcsprés reei-
larí pacruas de Uo.v.rrnJ e Clatidel. Ila-
verá, cm seguida, um .pequeno entre-
aeto, depois do qual Suzaniic Dcsprés
inturpreiará o Piérrot, 

'do "Baiscr tle
Ija-nville". com mlle. Vcrncuil, que fará
a ".I_e Urgcle".

O segundo espeçtaculo será da 01 cs-
111a fór.ita iníçrçssante. -será contada ao

público a viagem dos nossos hospedes
á iRuniánia c :i Bulgária; já durante a

guerra. Será .relatada a recepção, que
tiveram ria curte rumaica', a "soirée."

no castello de Cõtroceny, onde os reis
residiam cm março de 1915, recitando
Suzanrie Dcsprés poemas dc Vevhaercn,
Rostaurl, etc. Mlle. Venieuil aconipa-
nhat-a-á, c a primeira parte dessa "soi-

rée'' ic-rmiiiani com 'Suz.inne Dcsprés
iiv.crprelaiulo a grande scena ilo 'ro:u-

pimento! de "Sapho".

Depois do intervallo. I.ugnu-Poe con-
tara aiieodoías e Suznnnc Dcsprés rc-
citará versos de 'poetas de orígein ru-
niaica: Donsàrd e cóndessa dc -Xouilles,
Helena Vaéarcscii, etc. A segunda parte
terminará com trechos de IcantO e
daiisa, por liüic. Ve.rneuü.

"Le Bontlioniriie Jdis , obr.i-pr:ma de
Murger, por Ltigué-Poç; Suzaune Des-
prés e mlle. Vernetiil encherão a ler-
ceir.i parle, encerrando a segunda festa.

A terceira ç ulíimá

Faculdade de Sciencies Jiiridi*
.cas 5 Sociaes

Recebemos n seguinte .vectificação
para a noticia antélioiitem insertit nes-
ta folha acerca da l-uião da Turma de
i.)i(j-nj-'o do csfiibeleciiiicnlò acinia:
— A candidatura ilo sr. Roberto Lyra

pura i" secretario, apresentada pelo sr.-
Floriano Paria e sustentada pelo sr.
Carlos de Mendonça, já candidatado,
foi. 11 pedido do próprio sr. Roberto,
retirada cm favor ira do sr. Carlos de
•.\I,ilu:iç:i«, -que, por unanimidade, foi
.'ccçitb; e não conui íiiLjiubltead-»..

KCO DAS MANÒlUtAS
MILITAIUÍS

A partida dos volunta-
rios paulistas

0 3: delegado ameaçado de
morte?

EM CÃSCADURA

0 S. M. 17 faz mais uma
victima

UM K.Y-S(>('ll> DA IIHMA T.O-

1'IÍS .V: l-'™KX.\..l™',S NO OA-
lüXIvll*: IX) G.IIHL-'™

1>K POLICIA
Foi clianiailo liontem, á tarde, r.o ga-

Tendo terminado as provas de habi-

liliiçáo do coiicui-so de instrucção niili-,

tar a que foram subiiiettidos os vo.un- |
tarios paulistas, receberam hoiitem os

mesmos as respectivas cadernetas, _-}}¦_, .
do a distribuição feita pelos co.ro.iei*> i-linicie do clieio ile policia o si ,

lídiiarilJ Sócrates I ll(S, cx:síic|Q J;l f,'r,ua i.ojcs & ,1'crnaiidcs, | o, mianlioti, atir.nido-o a grande distafl

Hontem, um indivíduo dcsconliécidõ,';
«lo cor parda c ápparcnlando ler mais
oti menos 23 annos, foi colhido por
um trem, na eslação de Caseaditrá,

Isso se deu pela nianliã.
O infeliz hoiiicm atravessava o leito

d:t listrada tle Perro Central, naquella
Pcrnaii-1 vst:i','ão, quando passava o M 17. que

Martins iPAvila
dos 2" regimentos

I."" — » m» « mm
OKNÇAS do estômago, intes-

lino, figado ir nervosas, líxa-
mes pelos raios *>'. DU. 11K-
NATO DB SOLZA I.01'K9.

P.ti.i S. José, 39. i'ns •; as .t (menos ás
qü.iriás-feiras). üratis aos pobres ás 12
horas. A 395

 m»m eo mmm 
KM _OHXO 00 VOTO

0 commercio c o alistamento
eleitoral

ilJc! .ucordo com os seus estattilús,
a il,i|a dd it-'onvmcrcid acaba dc esla-
bclecei* um serviço para o alisíatiieti-

le ™|i,
il, còm j

Ia atiro :
vüliiti:

con-.-1

rns I

at: que está «sendo feito

As gratificações addiclonacs
O sr. Calogeras remetlcu ao minis-

iro da Viação, para os necessários pa-
receres, 32 rcqueriiucntos de funeciona-
rios aposentados da lí. I'*. Central do
Brasil." pedindo abono de gratificações
áddicioiiae™

mi» ™*n » «™

consagrada ao liuinorisaio c ás ielrás
íraticez.-is, .'ipp.i.rei-cndo tudas as ceie-1 s_r__j adòptádás as ííiedidas iuSS

to eleitora
giilarmentè'I'.' digno clc registro o alio íitune-
ro dc eslraiigeiros que lêm ido ali:--
lar-se. São condições exigidas:

1", Provar possuir bens itiinioycis
e ser casado com mulher.brasileira;
3 . provar ser liroprietario, c, caso
seja cwiãclo com estrangeira, ter ii-
llins brasileiros.

- 1U0 '.Ministério da'«Agricultura re-
cebeti l-.oje o presidente da Liga imi
ofiieii) e.11 que lhe é commiinicado
que i.i haviam sido expedidas òrderis
a todas as repartições dependentes
dàqiielle 'iiiinisfcrio no ¦sénlidò de

bridades do Chat-Xoir, -Serão mostrado;
03 processos icomi^òs dos antigos d.i
Multe e a festa encerrar-se-á cqm"Poil
de Carotle" c urna fita humoristiça ile
Rip, "Poil de ,C:ii'o'.te cn ;icr:r.iss:oti
pemlant Ia guerrò",

 i« «. «f
UR ALBERTO DO REGO LOPES —

lio Hospital da Misericórdia. Via» u:i-
na.-):,:, opcraçücs cm geral.
DR APR1G10 DO REGO LOPES —

Po liospit.it da Misericórdia. Moléstias da
garganta, narií c ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES -
Ocullita, prof. ila Faculdade dc Medicina.
Consultório: rua Sele lie Se',ciu'j:o 11. -,•>.

(A £:04)

«Liga réterentes
stiggcn-
ao as-

Hin ! 11 ip ! lliiriaii!
ÍIANSBATICA!

das pela
stihipto.

1ACTLDAD1! 1)K SflKNClAS
JUIU DICAS

As inscripções para os exames
de primeira epnira

I Do tira 16 a -S do corrente estarão
! abertas nessa Faculdade, as inscripções
! para os exames de 1" época, devendo

omeçar -l>e'o 5° anno, cuja inscripção
,0 encerrará 110 dia iM. pois, nas ter-
.-.os do artigo 7-, do decreto n. 11.530.

eo deste mez, ''.crão inicio as pro-
\;is escriptas desse anno.

coiuniandnhte
de itifiiiitcria!

lí.sses voluntários, cm mimem
seguem amanhã, eu. trem espee a

destino a S. Pau'-'-. . .
O comboio organizado partira d

da Central ás 7,1:, da noite. Os

tarios constitui rão um balailiao

peslo de duas cotniiiuih'.™,, sob o com

mando do canitãb Tellcs Ferreira.,
O presidente (Ia Republica, mim

s: oulras autoridades comparecerão ;.•¦>

embarque. , .
Pçyem regressar depois de aniaiiliu

ao ,.i lísiado-ri™"™! os-voluntários cn-

thaiinctises qtic serviram nas manobras.
lísses moços, que ta1nb1-.11 receberam

honlcm si-.r.s cadernetas de reservistas,
foram mandados" considerar incluídos na

;'* brigada desde o dia 3 do corrente,
ilata cm que se apresentaram, .

São cies os voluntários calliarinen-
ses: Antônio Flettry liarbosa, Xicoião
Xafib Xeli.is, Oswaldõ de Oliveira Ka-

móis, Toãb Urugmaii Junior, C.abrieljuao
Coliircs Poiphirio de Almeida Cqnça-
ves -\u'**.;-:-.o Truppel, Jorge Corte Real;
Paulo Arv de Paiva, Osiny Cerquei ra I

Lima I<iã'o Puerto de Castro. João Ila- 1
alista du Paiva. Lauro Caniim.-Gentil
Camargo, Francisco Campos, }}^-* \
Hmigger Pereira <ie Carva.ho, Oil Amo-
riiu. Antônio Tonera e Navarro Lins.

m . m «1* " :

1 cx;
iitotivado a iil;i do sr.

ilieía ? l**ôra espontânea ?

[tie Sc '1'ássoU eutre o »
cheiro c o j'J dçífgadOi
liic o àr. Vcnuindés -iii
jssívamctitc pallida o tão

ie que quasi bateu com a cabeça nu:
::!:.ii.) du ante-sala. Claro cs'.j, pnis,

One teria
iKiiuíe-í á !¦
£..bc:tJ0S O
o fáiiioso 1
¦-' .certo c
giibiacte cm

Fcr- ;

x..u!
*„.r,. I

1 uma
M A

loratliira do famoso jogo do bicho. | c*.^ '^cito. 

que recebeu são gr:,-
vissiiuos, Apresenta o pobre homem
divcríiis contusões sérias pelo corpo c

•fracíur.i da- base do -craneo.
Assistência soecorreu-o e, depois

Ido tiMl.imciito coiive.uicntc, um auto-
; ambulaiiciii conduziu-o até á Sántá

j 
"Casa.

| O infeliz foi internado lltiliia 'Ias cn-
I íeritiarias cm estado dcscspéríidor,

íóra lá por rrna vou-. A.. autoridades do 20" districto sou-
curámos syadieir do que havia, .tjeram do facto.
¦Jo sjiillo que se fez em torno | ¦' — *¦*»>»>»»-

¦Uio tivemos a infortiia

do
ton-

ide-

0 sr. Tavares de Lyra diz e
desdiz

O sr. Paniiá Calogeras pediu ao mi-
nistro da Viação prestar csclarccilucn-
tos sobre a divergência notada uo seu
aviso n. 3.6S3, que declara que, .1 im-
portaiicia de 20:000$, em moeda cor-
rente, :t sor rcstiiiiida a João Corrêa
«t lrmi™ 1-* Banco d.t Província do Rio
Grande do Sul, empreiteiro da constai-
cção dc linhas férreas dc S. Pedro a
s". Luiz c S. Bernardo, correspondente
Ú caução feita de accordo com a clau-
sitia XII do contrato, quando a guia «li;
recolhimento declara que o_ deposito '¦¦'
feilo d
.1..

e sr. Vi
iit.il l'i
-¦ :i|iczr.r
,Co oceo:
íe firaue.

(J major Bandeira (lc Mello, inspector
do Corpo ile Segurança; íoi .procurado por
uni conhecido desordeiro, nuc lhe dceja*
rou fi'.'.e atgittts banqueiros dc bicho an-
dãvãm assalariando ninlahdrus pnra sova-
rtni o sr. .Armando Vidal e q-.ic jiara isso
fora convidado. Citou então o (lesardeirò,
entre o-iitu., o banqueiro sr. Fernandes.'.
U inspector dó Cor,-, i'e Segurança levou
¦3 caso ao conhecimento do cheio de •poli-
tiü, que detcriniuòu fosse o sr. I*'crnan-
tles levado á sua presença. !\'o gabinéle,
-, sr. Aureliiio fez-lhe sentir que as care-
'.;,*> ii 15 jòg-dorc™ <c hanqueíròa -não imi*
s-iulavajh u policia, qiie a campanha conlra
a jogatina seria feita com r'i;or c que
qr.aiqi.cr rcvanclic -contra o aeto da :i*™-
t-ri.lailc puliH-.i teria o mais severo .-;-r-
¦rccllvo. D sr. Fernandes desmentiu! affir,-
mando quo era obsoiutamcutc fa'so, q;íe
«-.catava a acç"io da policia, a quem sempre
respeito™.

™« 1»^

",0 "m Escola Nacional de Bellas Artes
¦Hffcclúa-sc hoje, ás 2 horas du tar-

«le-, a prova de preleeção «lo candidatb
á livre docência, na cadeira «le llislo-
riu das Artes, llerii.ini 11. Guimarães.

Acham-se em, exposição, numa das
salas do 1" pavimento desta líscoia, os
trabaliws do concurso ro. prêmio «le
viagem, na secção dc Pintura, cujus
concurrciucs foram 03 alurnnns Mar-
ques Junior e Henrique Cavalleiro.

UMA MÈÚÈRA

0 melborameoto dos portos
O sr. Pandiá Calogeras rémcttéii ao

presidente do Tribunal de Contas, para
a devida verificação, a demonstração
da renda coin applictiçãrj ao fundo do
iielhòrámcnto do.-, porto:

accordo com
do edita! de ia de uov

1 cláusula Xüí
rubro dc 1910.

Ladrões condemnados

Foi preso, quando pretendia pas- d_Av^-' tirtfiip§:â;;>.
i deceião á escala: 1", 2", 3' e -; .

sar a nota falsa

NA K.SCOLAJ)KG RU MF.TKS

K.voneração de uni professor'
Poi exonerado, a pedido, o bacharel

Ncstor de Mello, do cargo .de professor
norinalista da Hscol.i de Grumcícs,

EM TRIAGEM

«MB-

Bebam só Café Ideal
A POLICIA

tim supplenlo . exonerado
a pedido, do

O ju:: de. í1 vara criminal, dr, Al
buquerqtic Mello, condcinnòii
Alberto Viegas dos Santos, a 5 annos
d- prisão, c Manoel Francisco dos San-
tos, Adão Helfino e Ovidio Murtinhõ,

annos c 4 inezes, cada um, po-

Foi exonera

I haverem esses réos, inaneomniunatlo
r.a t11r.drttg.1d11 dé 5 de

d"
ciai o dr.

«upplente do ^3"Antônio Ribeiro
stricto

. 1'ou-
teca,

praticado,
ío. um assaiti; ao li
Silva, na iaàeira <!,n
lhe todo ç> dinheiro.

Senado!

Quando Manoel José de Oliveira',
nue é de nacionalidade portuguesa,

hontcml procurava passar uma nora falsa do
valor dc io$ooo, no botequim da rua; Menezes Vieira n. 35, foi .=-.;.ipieÍK:i-

¦ ilido pela po'.!c!.i do 1-" districto.
| Ao delegado, que verificou ser .1
cédula O.c u, ;;i6S4. da 13a estampa,
declarou ci™ que eslava; innoceniíssi-

r.iiu.i dai mo. porém ignorava que nesta terra
roubando- finda havia que-.-.i fizesse dinheiro que

'cão fosse -ir verdade

ido

Uma homenagem ao maestro
Granados

(™. IL)

inaugurada

Tclesrar.ham

ur. lspide
o

.Vinil id,
J..- l.crida:"Fui íionlcm ..
còmmeiiiorativa na casa «jn;.e nas.'cu
inácslro Granados. . .,,,.... . - .,.,, _,..„.

O aclo. foi presidido pelos memb/os wffi, 
cnf£rmaria.

ua mumcjpalidaiJe; * u"

Colhido por um trem
Quando liontem, im estação, de Tria-

geíã. atravessava o leito da I',strada de
Ferro Leopoldina, foi apanhado por um
c-fi-co, que passava a toda vélocida-
<le' o pedreiro -Manoel Garair.cz, de na-
cionaüdade hcSpanhola o residente na
estação da J'en!-.a. .

Caramez, 110 desastre, ficou ferido
•¦-. p-ria direita e na cabeça."lA 

Assistência íoi char.iruia c um
a-ito-ainbulancia conduziu o ferido, para
o",Pòstò Central, «lc on-ic, dcpoi.3 dc' '.eme 

medicado, foi remo-
ata Crvüt, sendo interna-

OS CONTRAVENTOltliS

Uma íabrica clandestina de
perfumarias

Mais tuna iiuporlante deligencia fo
liún'.r:!ii leva-la a effeito pelos ftinçcto
iiarins da Recebedoria «lo Districto i-'c
der.il.

Per uma denuncia recebida, os agen-
les fiscaes do iniposto de consumo Cin-
citiaío Pinto Braga e Mario Saldanha
da Cirna, visitaram incsperadámcnle o
fslíbelecimento commercial pertencente
â firma. Bah&u.it)
Alfândega n.
péos de sol,
.-.uJar do

Sobrinho, á rua «Ia
6*.), 'fabricante de cha-

verificaram que uo 3":
mesmo edifício iunecionava |

uma fabrica clandestina de pcrfuinãriãs, |
cujo produeto, ciiidaãesámcntç acondi-1
eionado cm arlisticas caixinhas, se
acha rotulado coin finos rótulos e sei-
lados coui formulas Jo consumo estran-!

Trazia a afilhada num
cpiistante suppíicio.

A policia ilo ao" districto recebeu .1»-
milícia de que na rua Durão, na Pie-
dade, uma velha maltratava terrível-
mente 11111:1 menor de 13 annos, obri-
g.indo-a a grandes sacrifícios, para
guardar uns magros cães imprestáveis^
¦jue viviam famintos, miseráveis.

A velha, unia verdadeira megera, que
infundia tim tcrrivcl pavor r,a menor,
ijiartyrizsva-a barbaramente, obrigan--
(™-ii"a passar noites e noites cm cittro.

As autoridades tomaram cm conside-
ração ,1 denuncia que lhes ..leram . e
consègiiirani prender a megera, verifi-
cauiló o que .le verdade havia na de-
nunciá referida. .. 

**.

¦Pela madrugada dc hontem. 1 poii-,
cia foi ter á casa da velha, que se cha-
111:1 Maria Eugenia, e preiideiiá. Icvaii-
«lo a para á delegacia, acompanhada da
meuòr c dos cães.

A menor explorada chama-se Aurora',
e é afilhada da megera.

Desconfiando a policia que Mana.
lítigciiia soffria das faculdades nietuács
mandou.i a exame de sanidade.

A menor, antes de ter o conveniente
destino, foi mandada paar a casa d.i
familia do promptidão. Os .cães, qm:
são quatro, fórum guardados também,

A cisa da rua Durão foi fechada,
•A policia espera o resultado «lo exa-

me mandado fazer na velha megera,

afim dc agir convenientemente.

 -.m»«t™ "*' 
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conveniente

;;i a r.pprclicnsão c rcmètlid.i
edoria toda a mercadoria, íoi por' centação
cs activos funecionarios lavrado o] tábilidãp

Ba-
da

Ki
P.eci
8*1««
auto ds intraeçao contra a firma
liauttio . Sobrinho, jpre-prictaria"fabrica".

Os adeaiitninentos que Uie fc*.
o Hanco du Hrasil

O «.- Pandiá Calogeras retnetlca ao
iir.eC.or da Imprensa Nacional, para
;ue sr: pronuncie a respeito, á repre-

Co
.ub-directaria de Còn-

Theceuro Nacional sobre
! aãc.-iiitamcnros feitos pelo Banco do'_ 

Brasil á Caixa de PensOes do menino
[eslabeiec mciitp,

-%,,.
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Quiz matar-se, ingé-
rindo vidro ralado

Movido por terríveis desgostos, que a
nbírtiain, • Acelyna Martins'«le Oliveira,
branca, dê'r-22 annos «ie edade; casada
. -residente' á rua C, em Bonisucesso,
tentou suicidar-se, h«mt«m, u tarde,mais
ou menos íis S horas, ingerindo uma
grande porção dc vidro «notdo, que mis-
(turòti com café.

Ouando o vidro começou a .produzir
o seu terrível cífeito, Acylina, Vendo
qiié era gravíssima a sua situação e,
tilcni disso, estando torturada por atro-
zcs dores, começou a gritar por soe-
corro. Diversas pessoas de casa, assim
como vizinhos seus. tendo a attenção
despeitada pelos gritos lancinantes da
pobre senhora, correram ao .ponto onde
cila se encontrava, c -lá a viram a con-
1orcer-._ ... ,•ImiiHuiataincnte o caso foi levado ao
¦conhecimento «ias autoridades do 22
districto policial.

Ao local compareceu o cotumissario
dc serviço na delegacia -e todas as pro-
videricias que o caso exigia foram to-
(nadas.

.() commissario .o.i.itou os serviços
•da Assistência; Esses serviços foram
recusados, allcgando-sc, muito jttstamen-
te, aliás, que os auto-amlralancia.. não
poderiam chegar ate ao local onde se
dera a tentativa dc suicídio, devido ao
péssimo caminho.

Co... isso, o coin.niis_a.io pediu o «n-
vio dc um carro da Assistência Poli-
ciai, e. assim, a .rc-loucada senhora ío.
conduzida até ao Posto Central da As-
sistciicia Municipal, onde íoi soecor-
rida.

iScn estado «ra taslante grave.
.Depois de .couvoniemcmcntc medica-

da, foi Acylina removida para a sua
¦residência, mas o .seu estado dc saude
continuava a inspirar sérios cuidados.

Anemia
Tuberculose

Escrofula
•io males que neceuíUm
dè poderosa nutrição do or-
gani-mo como base princi-
pai de curativo. O exito da
__mu___o it Seott em taes
casos tem sido comprovado
por centenares de médicos
e milhares de curados.

Cuidae d-otler
twnprt a legitima

EMULSÂOdeSCOn
Je Otcodt fígai» Je Bacalhif

eom fíypophú*tihito$.

„a. J. P. ÀtvES — Seu pedido foi
respondido logo no mesmo dia.

Sr. A. Almeida, Barra Mansa. —
Dirija.se ao administrador dos Correios
do Estado do Rio.

Só vxtxx é o me-
ll.or e esse

uni é o calça-clo

^^_F"_ _________^**^ ¦_. __^^^*

Sociaes

Rio, 8 e .0 Carioca—134 Rua
Larga c ou.ras.--Nic.heroy 451 v.
Rio Branco em frente íis barcas
— S. Paulo, Santos, Porto Ale-
gre, Bahia, etc.

OS l.ADROF.S NOS SUBÚRBIOS

Jds encanamentos con-
i tinuam "voando"

•Não lia como fugir.ao cstribillio que
vem sendo repetido diariamente, com o
àsscnlimcnt. das autoridades superiores
da policia: — 09 ladrões continuam a
agir desassoii-bradameiUe noa siibur-
bios.

IE a verdade c que não .param os cn-
caiiamentos de gaz e dc agua c com
unia continuidade de pasmar, os assai-
tos se tom vindo repetindo, enchendo
de natural .pavor os moradores da vasta
stona suburbana.

As autoridades locaes cruzam os bra-
ços quasi deante da situação cm que

••se encontram, impossibilitadas de agir,
á falta de meios contra toda a sorlc
«le malandros que estabeleceram quartel
_ios seus distrielos.

1N.1 .madrugada de Iionlem, fo. preso
jior um popular c entregue á .policia
do 19" districto o conhecido ladrão João
doa Santos.

Quando foi preso, o meliante eslava
tratando de arrancar os encanamentos
de esnotos _0 Caminho dos 'Pilares, em
Inhaúma. .

João dos Santos, que é de nacional.-
dade porttlgmeza c tem approximada-
aiicnle _S annos de edade. foi atiltiado
em flagrante e mcttido no xadrez.

Única e
Verdadeira cara da HÉRNIA qoebradora

Argentina.

üm nomeação tornada sem
1

O ministro do Interior declarou sen.
cffeito a portaria de o dc uovcmliro do
corrente anno, nomeando o coronel
Jcrònytrin O. Fernandes para iiispeccio-
nar u Gyntnnsio dc Itajuhá, visto não
.cr o mesmo acceitado a nomeação.

Para exercer idêntica funeção foi
lionteni nomeado o sr. Bcnjamjn 1*16-
a* ps.

AUGMENTO DF, IMPOSTOS

Os varejistas e o futu«
ro orçamento mu-

nicipal
..-\ Sociedade União Commercial dos

Varcgistas de Scccos e Molhados, re-
pfcscritádà pelos seus directores, srs.
José Alves Machado, Gomes Júnior c
Ferreira Polônio, fez hontem entrega
ao .presidente do Conselho Municipal,
ile um memorial, adduzindo razões con-
tra o augmento de impostos, contidos
110 orçamento municipal paia 1917. E'
uni longo trabalho, em que são discu-
tidas minuciosamente as alterações, con-
stantes da ¦ ...oposta orçamentaria c
apresentadas as alterações que. os va-
registas julgam deverem ser feitas.

IDonois de acccnttiar que no momento
acltinl o .pequeno commercio não pôde
supporlar qualquer aiigmento de tribu-
tação, por mais insignificante que seja,
refere quanto foi inquietadora .para a
classe dos varcgistas a declaração do
sr. Carlos Peixoto, aos directores da
Associação Commercial. de que não são
fortes os aúgmcntos de impostos. con-
stantes do projecto orçamentário, c
procura demonstrar o contrario, fazcn-
do o confronto das tabcllas cm vigor
com a.nellas .propostas para o anno
vindouro, citando, por exemplo, o se-
gtiinle. no art. 34: . ,"Mediante licença especial, as taver-
nas poderão vender a retalho charutos
c .fumos cm pacotinhos e cm rolos, nao
podendo o "stock" (le todas as merca-
llotias exceder o yálord. 5o$ooo. ..sta
licença custará „o$ooo".

Esse dispositivo, que abadoiiou por
completo a classificação das zonas em
urbana c suburbana e supprimc as qua-
tro classes constantes dn orçamento em
que se achou subdivididas as classes
commerciaés de seccos c molhados, sa-
lienlnndo que está suppressão prejudica
diversas classes pelo aiigmcnto nao pc-
queno (pie soffrom c que não tem ra-
zão <ie ser.

PAQA DAB1Q Ê NA RUA ORÜGO AY.ANA 145.
bllOH rAIliO Não tem filia!, 505, 60$ e 70$

Ternos sob modida tlc tecidos do pura lü.Tèitio no rigor da moda

EM FAVOR DA EXPLORAÇÃO
DAS MINAS NACIONAES

.Acha-se sol.rc a mesa da Clamara,
paia ser julgado ol.jccto de deliberação,
ma «'.-são de hoje, o scguinle proje-
cio:"Ari. i°. Tara promover ou ütlensi-
ficar á exploração industrial de .ninas
dc carvão de pedra, j.clnolro c ferro,
o governo ¦oniittirú títulos do valor no-
iiiinnl de _oo$ücio cada uni c juro an-
.mal dc 5 "|°, aíé a importância de
_._;ooo contos d_ -reis.

Art, 2". A's empresa ou companhias
(sociedades aiionymas) já organizadas versas partes do corpo

NA CADEIRA DO BARROSO

Caiu de uma escada
.Hontem á tarde, n.ais ou menos á i

hora, na casa ií. 371 dá ladeira do liar-
1-050, deu-se um accidente que poderia
ler tido muito mais graves çc-iiscquen-
cias,

Juslina I'erc:ra, moradora . na casa
acima, lem um íilhinho dc cinco annos
de edade, que se chama Lourcnço Pc-
rci.;a,

lvsse menor, por um descuido, ao ap-
proxiinnr.se de uma escada, fora das
vistas de sua mãe, não compreheiideu-
do .0 perigo que corria, rolou a esca-
da, ferindo-s., nesse desastre,

DATAS IKHMAS
Festejou hontem o seu anmversar.» «»•

tslicio o joven Helcio Uugenlo de Lima
e ISilva, 2" anniara da Escola Normal,
querido filho do nosso companheiro Al-
íredo Silva.

Fazem annos hoje :
O sr. Nelson Gonçalves .Xctto, alumno

laureado da Escola de Belias Artes;
a innocente Yolanda, filha do st.

Manoel EmyBdio Pereira, funecionario da
City. que olfercce á noite, em sua -esl-
dencia, «10 EuRonho de Dentro, uma re-
união ás famílias das suas relações ;

o coronel Alfredo Ernesto de Sour»
kKgnq, «llrector da Contabilidade do Mi-
nisteno da Guerra • ..o imcu.no 'Mario, íillio do capitão
Joio Vicente Panar „,c de d. Eiuma Zagari
Panai 6d. Olympla Travassos da Costa 'Bri.
to, esposa do dr. Frederico Carlos da Cos.
ta Brito ;o oativ4 empregado «10 comiuerç.o
desta praça er. Heitor de Souza Car-
valho 'o sr. Pedro José Ramalho, íuncc.ona.
lio dos Correios;

o menino NapotcHò Gonçalves, neto -a.
d. Isabel de .Mattos, ciriirgiãodcntista i

o dr. Manoel Jlurtiulio Nobre, cli-
nico desta capital: '

a menina Nair, filha do sr, José. Pe.
reira 'Bastos, caho de esquadra da Brigada
Policial, e de d. Adelaide Bastos;

o professor dr. Christiano Franco,
funecionario do Tribunal dc Contas :

—> Passa hoje a data natalicia do dr.
Alberto Ramos, festejado homem de letras
e director de secção da Agencia Ilavas
nesta capital.

.— Festejou hontem a sua data tiatali-
cia d. Antonia Fernandes, <müc do sr,
Manoel Rodrigues Fernandes, negociante
nesta praça*—• Passa hoje o 79o amiiversano nata-
Jicio da sr. Carlos Augusto Tibait, que
ha perto de dezescis annos oceu^a, com
muita distineção. o logar de guarda-livros
da -empresa Paschoal Secreto. 'Ust. dia,
que é de intenso júbilo .para ns pessoas
tlc sua -..milia, não o será menos twra os
seus íuhíros, que os tem cm grande nu-
mero, graças á lhnncza do seu trato.

* «i tf
CASAMENTOS

Eii-ctua-se hoje, o enlace matrimonial
da gentil senhoríta Dora Ilarhosa Teixei-
ra, cuin o sr. Antônio Francisco Martins,
filho do coronel Condido Martins.

*
Realizou-se hontem o contrato dè casa-

mento do sr. O. Faria, stcnogrnpho da
Comp.» Goodyear Tire, com a senhoríta
KSIoca Andrade, frllia, do coronel Lopei
de Andrade, industrial na cidade de Bar-
retos, S. Taulo. :;<

Realizou-se, no dia 7 do corrente, o çn-laco matrimonial da gra-ciosa senliorita
AJfrcdina Dia.3, .filha do saudoso capitão
Alfredo Dias, e de d. Attilia Uia«. con.
o sr. Alberto Collares Martins, (ilho do
abastado capitalista Collares Martins. Os
cônjuges seguiram viagem de nitpcias pa-
ra Recife, onde vão fixar residência.

*-.*-¦'•

NASCIMENTOS
O lar do 2» tenente Newton Cavalean-

filho, que na pia bai.t-stn.it tomará o no-
fUro. que aia i»ia baptismat tomará o no-
me dc Antônio Geraldo.

ít
O sil. Manoel Moreira, nesociante nes-

ta praça c sua esposa d. Ivlvira Carolina
Moreira, têm o sua prole aiigmentada com
o nascimento de tuna menina, que rece-
berá o nome de Duke.»

O lar do sr. Euclydes Tavares, func-
cioná-io do 'Ministério do Exterior, o sua
esposa d. Amélia Tavares, foi enriqueci-
do com o nascimento de um robusto me-
nino, «uc recebeu o nome de Rubem,

¦ í ¦»-*.;»
BAPTISAiDOS

Il.1plis01u.se domingo ultimo, na egreja
de N. S. da Penha, em Irajá, o imioren-
te Waldemiro, filho do sr. Virtuhno Sou-
za, funecionario do Arsenal de Guerra c
de d. Olydia de Souza. Foram padrinhos
o sr. Ernesto Gonçalves de Magalhães*
funecionario dos Correios, c sua filiha Ma*
ria José da. Cunha Magalhães, ((ue era
regosijo «fíercceraiii cm aua residência,
uma bcllissima ítíslá.

* * ©
CONFERÊNCIAS

Segue para a capital oaulista, onde v>io
realizar, cm 20 do corrente, a sua nr.mcira
conferência, .0 professor de osvcologia cx-
perimontal, A. Cardoso, lvssa confcr.cnc.a
Um por thema: "Da scienca antiga a
scicucia moderna", co.n uma ...arte cxncri-
mental c o scguinle stinihiarip' Introitos;
Como devemos estudar a scicscia antiga;
Espirito; Alma. Corpo ohvsico; Polarização,
Vontade. Doenças da vontade; Memória;
Doenças da memória; Biometna: 1'orcaszoc.
Ibéricas; Perturbações do aura:, lconogra-
tihia; Videncia teurgica; Audição . teurg.-
ca; Pci.isi.me.ito; 2" D.irlc: lvxi.ciiniental.

ij ís fji
ENPEItMOS

rertinaz e dolorosa radiodermite. localiza-
da nas mãos c adauirida no exercício dç sua
sciencia. olirim o iliustre dr. Álvaro Alvim
a partir para Poços de Caldas, cm busca dc
melhoras. , , . „„„,,_

Substituindo-o tctnnorar.amentc .10 seu nnr
távcl institui.» de nliysiotherania de oue e
director. fiei o wu nnt.co ass.slciilc c
idisclpirlo, dr. t.auro Sndre l-illio. oue atten-
dera á clinica íin cstahelccimonto e
tencia ás creanças pobres, que ncll.
cio tia'.

* íi « ,
FESTAS

Correu com a maior aloerla a, festa ;of-
ferecida pelo major Toaiiu.m Luiz .Monta-
ro :dc llarros. funecionario do 1'hcsouro. Mi-
cional. ás pessoas de sua. relações.,rntu.ras,
nor oceasião do casamento dc sua .íilha .0.1-
dina cm o sr. Fernando Aldercte Conçal-
vc« realizado sabbado ultimo.

Duranle o iantar, brindaram o noivo o
padrinho deste, dr. Brinido lulho: o pae (Ia
noiva e o padrinho desla, .sr Jul.p Alva-"cuca. 

fazendeiro em Laranjal, e finalruta-
t. a menina Odctt.c, filha do oroRcmtor da
nubeite, felicitando sua extremos:, miic.qiie
nesse dia fastejava também o seu auiuvcr-
sarip nãtalició.

VIAJANTES
Trouxe-nos as suas. desredidas, .0 sr.

Ernesto Oderich. sócio da "1-al.nca dc
Conservas do Cahy". que parle hoje para
o Uio Grande do Sul. por via

Sem operacSo. P.tijnte.s «10 Brnxella. e
l-edâlba de. ouro. Paris,

Quem compra um CINTOiJqluè ''1ÍS0 -6ejí fél-
to sob medida conforme a grossura da HER-
NIA, na maioria daa vízes- expõe-se ao es-
trangulamento do intestino e corre o perigo

da morte entre horríveis doros.
No grande estabelecimento do Professor

LAZZ A RIM, todoa os apparelhos são fa
...içados sob medida, conforme o caso e a
enfermidade, não tendo nenhuma mola de

ferro, são leves e invisíveis, garantindo uma
contenção suave e perfeita, também das
Hérnias as mais volumosas; podendo o doente trabalhar, fazer exercíciosde gyranastica 01. «quitação, ficando completamente curado, sem operaçãoalguma. As pessoas que .offrcin da Hérnia escrevam hoje mesmo aoProf. Lazzarini, afim de obter o tratamento gratuito.Declaro que fazendo uao do CINTO do Professor LAZZARINI fi-
quei completamente curado dc uma Hérnia Eserotal, que sofhia ha lon-
gos annos, Atlestando essa cura, também renovo a minha gratidão Ma.noel Garcia do Amaral. Coátra-mestre da Fabrica de Tecidos "Coico-
vado".

BIO DE JAM.1I.0-LAI.G0 DE S. FllANfLÜSCO N. 4<_

__y_____ Consulta du
_B __! 1 ii u t
_H I das 3 íi 5.

_¦ O domingo
¦ ___—_¦ •"' mc'°

O grande concerto orcbestral
_e amanhã

Jlcaliza-se hoje, ás 9 i|j horas, o
ultimo ensaio para o grande concerto
que será regido ipelos maestros Alberto
Neipomuceno, Jfrancisco Braga e Agos-
tinho de Gouvca,"'organizado pelo Cen-
tro Musical e que será executado ama-
nhã, no theatro Lyrico,

A directòria, em vista da grande pro-
cura dc bilhetes para este festival; tor-
na publico que as cncomniendas só se-
rão respeitadas até ás 5 horas da tar-
de de hoje. Outrosini, quo os bilhetes
destinados aos alumnos do Instituto
Nacional de Musica, vendidos com o
abatimento dc 50 ojo, somente são en-
contrados na sede social, á rua do La-
vradio n. 63.

Os bilhetes acham-se também á ven-
da na casa Arthur Napolcão, Avenida-
Rio Branco.

TRATAMENTO DO ESTÔMAGO
VISANDO O FIGADO, URINAS

E INTESTINOS COM O

TRINOZ
ERNESTO SOUZA

Extrncto fluido das tres no-
zcs: Noz dc Koln, Noz Voniicu
o Noz Moscada, conteúdo ainda
a MEI.ISS... o ANIZ o o __»<-
VAO—DYSPEPSIA. ANEMIA,
DEBILIDADE NERVOSA. Más
diuestões, mao hálito, pesn do
estomaco, dôrcs do c«' n,

o falta do nppctitc.
GRANADO & C.-l° do Marco. 14

Sports
TURF

JOCKEV CÍ.UB
O

ULTIMAS NOTICIAS
AGÜIRRA

O ultimo discurso pronunciado
pelo chanceller allemão

O exame de sufficiencia de um
bacharel em direito

Na Faculdade de Direito, terá logar
depois dc amanhã, ás 3 horas, perante
n congregação reunida, a arguicão do
bacharel Alexandre Corrêa Tclles de
Araújo e Albuquerque, que, formado
pela Universidade de Coimbra, deseja
revalidar a sua carta. .

O candidato será arguido cm direito
publico c constitucional pelo conde de
Affonso Celso; em direito civil (lheo-
ria geral c direito da familia), pelo
dr. Souza Bandeira; cm direito pc-
nat (systema penitenciário e direito pc-
nal militar), pelo dr. Carvalho Mourão,
_ cm direito conunercial (parte geral,
sociedades c contratos), pelo dr. Inglez
de Souza.

Os professores deverão comparecer,
revestidos das insígnias doutoraes.

programnin da corrida do
próximo domingo

Tara a corrida de domingo próximo
foram recebidas Iionlem as seguintes
inscripções:

Pareô "Ypiranga" — 1.600 metros—
t :5pó$pòò, — Donait, 1'abula, Iceberg,
Dictadttra, Triu.npho e 'Escopeta.

Parco "Velocidade" — 1.450 metros
— 1:50o$ooo.—Dagon, Espanador, Ma-
ciste e Miss Florence.

Pareô "Prado Fluminense" — i.fioo
metros. — 1:6oo?ooo — On Ko c l.ord
Canning,

foÓtball
A 'POSIiÇAO .DOS CONCOatREN-

TES AO CAMPEONATO
Quando, hontem, ainda não assegn-

ramos ao America o titulo de campeão
dc iqiC, foi porque a commissão dc
football da i" divisão ainda não appro-
vou o seu.encontro dc primeiros tcams
contra o Fluminense.

As informações pedidas a respeito do
seu jogador Haroldo Dòmiiigiics, já ío-
ram, .porém, enviadas á Liga,

A co.nmissão julgará hoje a referida
prova, dc accordo com as informações,

Eis por que não "adeantámo. a victo-
ria do America.

Acreditamos ciii que a partida seja | que os russos só tinham mobilizado, o
approvada pela coniniissão, mas, antes'"  ":' ¦,---;- ¦•- —'--- - --

que isso seja feito, não podemos asse-
guiar.ao valoroso America a conquista
do campeonato.

Questão dc colicrencia com os fa-
ctos.

Berlim, l_ (T. lO.) — O chanceller
pronunciou aríte-liontcan, perante a com-
ii.is.ão .permanente do Rc.chstag, ujn
importantissimo discurso sobre a questão
da união internacional em favor da
manutenção da paz, com a <i'-ial íe acha
relacionada a questão da origem da
guerra. Nesse discurso o -chanceller for-
nii.lou a réplica ás as3e.craçfi,s {ejias
recentemente por sinl.di.ard Grcy a jor-
nálisfás cslrangeiros, ásseverá.õ.s nas
quaes o 'ministro inglez disse que a
origem da guerra actual devia iter in-
fluencia nas condições da paz, porque
a Allemanlia ficaria com direito de pe-
dir garantias «onera futuros ataques,
caso a presente guerra tivesse sido real-
mente imposta a este paiz. F. o sr. Grcy
accrcscenta: "A interpretação da AI-
lema nha sobre a origem da guerra c
inexacta: «sta guerra .não foi imposta
ú AIleiiiHnha; .este'paiz foi que forçou
a Europa a entrar nella."

.0 sr. Betliniann Hollv.ec. manifestou
que sir Edward Grcy, dando agora es-
Ias explicações, mantém a mesma opi-
nião que a Allemanlia sempre -teve, tc-
lati vãmente á importância da origem da
guerra. "E' necessário, pois — declarou
o orador —. discutir mais uma vez a
questão da origem de acção. O que fez
a guerra inevitável foi a mobilização
russa, ordenada durante a noite de 30
para 31 dc julho de 1914. A Rússia,
a Inglaterra, a França, em suinma, o
inundo inteiro, sabiam que -este passo
tornava impossivel para nós esperar por
mais tempo, pois que elle era sy.10.1imo
de uma declaração dc guerra. O mun-
do inteiro, inclusive a Inglaterra, começa
tambeni agora a comprchender a impor-
lancia da funesta mobilização russa. A
verdade abre caminho. Uni pensador in-
glez de universal renome disse recente-
monte: "Muitos pensariam dc modo di-
verso acerca <lo termo da guerra se
estivessem melhor informados acerca da
sua origem, particularmente acerca dos
factos da mobilização russa."

•Não ha, pois, que 'admirar o não ter
Grcy podido deixar de fazer menção
á iuob:lização russa.

Sir Edward Grcy admitliu que a mo-
bilização nissa antecedeu as mobiliza-
ções allemã e atistro-hungara, Mas, co-
1110 queria livrar à lEntente de reipon-
sabilidade, elle ..ão poude deix-.r de
apresentar a mobilização russa como
obra da Allcmanha, c «.firmou que

tAo .centro uia ataque á baioneta da
infanteria servia obrigou o inimigo a
recuar em desordem com perdas consi-
«.craveis, ürlais a oeste os servios,
apoiados por contingentes de infante-
ria franceza, fizeram até agora mais de
mil prisioneiros e capturaram mais
dezeseis canhões no terreno abandona-
do .pelo inimigo".

O rei da Grécia ban-
queteado ¦

Atlicnas, 13. (A. II.) — O ministro
da .Rússia nesta capital ofíereceu hoje
um banquete ao rei Constantino, c dc-
mais membros da familia real.

Depois do banquete houve reccpçlo
á que também assistiram os represen-
'tantes diplomáticos de todos os .paizes
atilados.

.•X

A luta entre austríacos
e italianos

Roma, 1,1 (A. II.) — O ultimo com-
nitinicado do general Cadorna anntincia
que no vallc .erragnolc a artilheria ita-
liana dispersou numerosas columnas
inimigas c embaraçou cnoimemente o
movimento de trens e -0111103 vehicnlos
austríacos c accresecnli. que uma cs-
quadrilha de aeroplanos inimigos lan-
çou, na noite dc 11, algumas bombas
sobre a cidade de Padua, matando ses-
senta mulheres e creanças.

Muitas casas ficaram 'também damni-
ficadas pelos nrojòcteis inimigos.

O " Deutschland "
Nora York, 13 (A. A.) — Espera-se

para hoje a partida do super-submarino
allemão "Deutschland".

Ao que se diz esse barco.-está for-
çado a adiar sua partida devido á pre-
sença <le unidades briüninicas .ias linhas
divisórias das águas iterritoriacs nerte-
americanas.

Os rumaicos atravessam o .alie
de Jiul

Londres. 13 (A. A.) -— Uni telegram-
ma de ultima hora, .recebido de Buca-
rest, aüúlincia que os .ussos-rumaicos,
senhores de duas collina» importantes,
depois de desbaratarem o inimigo, con-
seguiram atravessar, o yallc de Jiul,
continuando em perseguição dos atistro-
allemães. •

Será verdade?

Para u5s, porém, como dissemos, a
partida será approvada c, então, 1:10
America -será atirada a nianchcia dc
flores a que faz jíis pelo brilhante i°
logar conseguido 110 campeonato inai-s
equilibrado, mais disputado qtic.se ha
jogado,até hoje, no Rio de Janeiro.

A minere sans pôril...

DOIS EXCKÍil/ENTES E.Y-
CONTKOS

Para amanhã estão cmprazatlos dois
bons encontros extra-campeonato.

O S. Christovão bater-sc-á, cm seu
campo, com o Andarahy, respondendo
a um desafio lançado pelo ultimo, <iue
se não accoida com a derrota dc 1X0

seu exercito depois de receber a in-
formação de que a Allemanlia tinha
o.dc-iiado a mobilização geral, li o mi-
.nistro inglez accrescoiitou: "Fez-se,
pois, uso de um ardil, afim de incitar
um outro paiz a adoptar medidas d.:-
fensivas, a que a Allemauha pudesse
responder com um ultimatum.

O onidor neste ponto fez a seguinte
observação: "Foi necessário que se pas-
sassem dois annos e tres mezes para
que Grci concebesse esta versão sobre
a causa da guerra, a qual é tão nova
como inexacta-, O acontecimento a que
elle se refere, o conhecido documento
cm que baseia ia sua argumentação, é a
edição especial do jornal " Berliner Lo-
li.il Anzcigcr", de quinta-feira,?; 30 de
julho de iom. A', primeiras horas da
.tarde «lesse dia, o "Lokal Anzcigcr",
publicou unia edição exlraoi_inaria com
a falsa noticia dc que o imperador tinha
ordenado a mobilização. O orador sa-

Washington, 13 (A. A.) — Os jor-
naes desta capitai a.inuhciain que o go-
venho reoebcu uma proposta do Brasil
para crear-sn uma Liga das nações neu-
traes ao grande confliclo europeu, com
o fim de defender os interesses das
mesmas..

1 O «_>»>-¦

O conde de Affonso Celso recebe
uma manifestação de seus

iis.is-
func-

di-

ou que forem oi-ga.iiza.das para .expio-
cação das referidas industrias, n go-
verno concederá auxilio nlú 5 °|" do
capital, em tilulos da .emissão especial
autorizada pelo antigo antecedente,

Ari. ,;". Os títulos emiltidos Opc.ce-
berãn o juro que for distribuído ao
capi;a'. realizado, como parle integrante
dcslc.

Art, ..". As empresas 011 companhias,
(sociedades anonymas) dentro de prazo
.razoável, determinado pelo governo,
construirão as usinas necessárias á cia:
boração dos próduetos c os meios dc
Itransporte, fluvial, terrestre ou miarili-
3iío, ncc.jiTijrio no seu csco:i:nciVto.

Paragraplio unico. Os ...cios dn Iraiis-
porte servirão no publico, mediante ta-
j-ifa.v approvadas pelo' governo.

.Art. ,=.". Ao governo serão aHribuidos
os mcs"ios direitos conferidos aos so-
cios un accionistas, de conformidade
com o capital que houver stlbscrrpto.

An. C. A omissão para cada cm-
prcía 011 companhia (sociedade nnoiiy-
ma) será feita 'mediante a garantia:

.. «1 das jazidas ou minas;
í>) dos bens quaçsqiicr, destinados á /g

An. ;'. As machinas, apparelhos r
utensílios necessários ú exploração te-
irão isenção dc direitos dc impor:ação
jiclo governo, de dc^ anuo., excepto o
ida estatística.

Art, K". Nas industrias exploradas

No patamar d.i escuda acuava-se tuna
enxada, c a infeliz creança, ao chegar
embaixo, feriu-sc gravemente no pes-
coco, por ler batido naqucllc instru-
niòtlta'.

A Assislelicia foi chamada e compa-
recet. ao local um auto-ambulaiicia, sen-
do o menor convenientemente medica-
do, ficando em tratamento na residem-
cia de sua progenitora".

A policia do 7" districto foi scicuu-
fioada dcs.=e accidcntcl

terrestre.

Tclo
7ar;i S.

nocturno 'paulista, rartíu liontam
r.u.lo o dr. Arthur Neiva, assis.

ti-utc no Instituto Oswaldo Cruz. O dr.
Neiva vae aquella capital, afim dc firmar

as bases do contrato que lhe offcrrceu
o governo do listado, afim de debcllar
impaludismo que grassa cm vastas, zonas

O*. iC-tado.

Ao encerrar hontem a aula dc eco
nomia politica, .na Faculdade dc Scien-
cias Jurídicas c Sociaes do Rio de Ja-
neiro, o director c professor da' ca-
deira, conde de Affonso Celso, recebeu
uma significativa manifestação por par-
te de seus alumnos.

A sala da aula achava-se ornada dê
bellissi.nas flores, orando, cm nome de
seus collegas, o alumno Hugo de Car-
valho Ramos, que offertot. aquelle pro-
fcs.or um grande ramo de flores na-
turaes.

O conde de Affonso Celso respon-
deu commovido c retirou-sc entre effti-
sivas acclamações de seus discípulos.

_*c nau ac.uiua v__._i a u.iivii. u. uw :¦_•¦¦¦, . , -i
que aquelle lhe infringiu, ha poucos !l."»_« n«e. todos os presentes da com-
dias, cm lula dc campeonato. Assim, 

'missão sabiam juic a venda desta edt:
disputarão os primeiros e segundos I .•'<> Çç.raordinana do. referido jornal foi

|í^nSi™Dnflj
HAbitaDlÉ
^^yj Ernesto Souzo
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ptttarão os primeiros
tcams, cabendo respectivamente aos
vencedores valiosos premios.

No campo do Botafogo, cm beneficio
de uma instituição de caridade, dispu-
tarão os vencedores dos embales de
aiitc-l.ontcm: o Botafogo e o America.

Esta partida vae alcançar grande sue-
cesso, pois as condições das equipes
contendoras representam para isso uma
garantia. . . .« ít 1.

A TAÇA 10DURAN
Mais um trophéo foi qfferecido á

Liga Metropolitana para servir dc pre-
mio a disputas anmtaes entre Kio e
S. Paulo. Trata-se da "Taça loduran ,
offerfa dos autores do preparado do
mesmo nome. O regulamento proposto
é o mesmo da "Taça Rio-S. Paulo",
•instituída pelo Correio da Manhã, taça
oue foi levantada 'por S. Paulo.

A viagem do chancel-
ler uruguayo ao

Brasil;
¦Montevidéo, 13 (A. A.) — Deve se-

guir para o Rio de Janeiro, cm fins
do corrente mez ou 110 correr do de
dezembro, o dr. Balthazar Bruin.^mii-
nistro dc Estado das Relações Extc-
dores.

O chanceller uruguayo, que vae tc-
tribuir a visita que a «sta Republica fez
o chanceller brasileiro, dr. Lauro Mfil-
ler, partirá acompanhado de sua comi-
tiva, da qual fazem parte alguns mem-
bros do Parlamento Nacional.

AINDA Á' ilENOR JU-

NOTICIAS DE PORTUGAL
¦Lisboa, 13 (A. H.) — Realizou-se

hoje, como estava annunciado, na c.-
dadclla de Cascacs, o almoço offcrecido
pelo presidente Bcrnardino Machado aos
membros da 'missão militar anglò-fran-
ceza.

Ao terminar o banquete, o chetc da
missão levantou um brinde, fazendo vo-
tos pelas prosperidade, dc Portugal c
da Republica c pelo suecesso da inter-
venção do paiz ma guerra ao lado dos
álüàdós.

O presidente da Republica, agrade-
cendo, brindou aos chefes de Estado
de todos os paizes alliiados e terminou
dizendo que os soldados e marinheiros
portuguezes saberão honrar o seu no-

mais tarde" o embaixador":russo enviou m= e a sua pátria, íomanido de cora-
terceiro telegiamma cifrado que, segun- .ao a defesa da _çausa do. alludos,

imintldiatamente prohibida pela po.icia, e
que o secretario das Relações Extcrio-
res informara acto continuo uo embai-
xador russo .pelo teiephone que a noticia
era falsa. E accrcsccnfou: "Rcsta-inc
fazer notar que o embaixador russo des-
«.achou um telegramnitt cifrado para Pc-
.ersbttigo lão depressa quanto apparc-
ecu a edição extraordinária, tclegranima
que, segundo o "Livro Laranja" russo,
dizia: "Penso que ia ordem d'e mobiliza-
ção do exercito c da armalda allemães
foi decretada neste momento". Esto tc-
lcgranuiia, .porém, depois da explicação
te.ciplionira; dada pelo secretario von
Jagoiv, foi seguido de um outro do mes-
mo ..embaixador, o qual dizia: "Rogo-
vos considerar o meu ultimo telegram-
m_ unilo o (desprovido de fundamento.
Seguo explicação". Alguns minutos

"O DUQUE CASIMIRO", NO
REPUBLICA

Pippo, o expertissimo aventureiro a>ii ••
se em Monte Cario, onde se inc„|._Duque de Plenungen. Um iiiilliouaii,.americano D.kfeller, rei das salchichas
planeja o casamento do sua ii|i ,'Lvelina com o duque Eveli.ia onsen;'.no enlace sem renunciar ao flirt hm>acceso com o tenente Frilz Merkcl !'•-!tretanto, Casimiro é stirprehendido pelaappar.çao de Pcpi, «ua amiga amanteabandonada, c no .momento da apresen'
tação solenne ao niilliónario apresenía
Pepi como sua irmã. Eis senão quandoo velho Duque PUmlngeit chega co ho-
tc! onde estão hospedados os nossos pc..sonagens. Casei.iiro com ousada presen-
ça de. espirito, abraça o pae; este c|V__
não via o filho desde pequenino, reco-
nhece uclle o ultimo rebento dos 1'lr.
mingeii, e também 'a 

Pepi, que lhe ini.
ningem como filha natural.
.0 segundo acto .passa-se en. Nova

York, 110 palácio do salchicheiro, \..-.
realizar-se as bodas de lvv.li.ia com ,.
Casimiro. Entre, os creados nue vim
servir o banquete, encontra-se _• lenente
Fritz, o qual, coniplciailiente arruinado
pelo jogo, se viu na dura contingência
dc pedir ao niilliónario um logar de fa-
mulo.

Iivelina dá pela .presença do tenente,
e com elle reata o interrompido flirt.

Pcpi, festejando as bodas da irmã,
outra 110 "ebampagne", toma uma formi-
davel carrasnana, e verificando que por
um retrato que Friti traz sempre com-
sigo, o verdadeiro filho, o ultimo des-
ccndcn.e do Duque de Plcriiingen, não
é senão o desventurado tenente, dc V-
bré, resolve desvendar lodo o "enbln-

glio" e evitar assim que se c.ns-¦¦;:n n
planejado assalto á herança li aui.r:-
cano.

Verdade que ... vino ver:Ias. Pepi
disputava a Evelina u ingrato ainan-
te...

De fado, perante todos us convida-
dos á festa, Pepi couta, o cinbiisl.e do
falso duque Casimiro. Em vão! lv' lo-
mada com doida; todos fogem delia

No 3° acto, Pepi procura a todo tran-
se desmanchar o casamento: convence
a- Pippo para que este ffonfesse a verda-
de. Nisto intervém Fritz e após demo-
rada conferência com Pippo, obtém a
confissão almejada.

O niilliónario fica rubro dc cólera
ante a ot.zada brincadeira de (pie a
filha ia ser victima innocente, acaba,
porém, aconiniodando-se, achando até
espirito na pilhéria: entretanto, reluia
em acreditar que 'Mcrkel seja o hei-
deiro authcnlico das duquezas de Pie-
mingen.

Neste ponto passa-se uma scena ines-
perada: o velho duque mui solcnncmen-
te se declara tão duque como o falso
Casemiro.

Conclusão: Evelina é concedida cm
esposa ao tenente Merkcl que é do
verdade o ultimo rebento da tão falada
casa ducal.

A opereta, como libreto é unia tio-
ça aos aniciicos 'Reis do dinheiro, que
pretendem comprar, por meio de alli-
ancas fidalgas, a nobreza também da
linhagem. .. . . . ,

Como musica . ella uma imitação de
tantas outras, vazadas no mesmo molde.

•Nessas peças a valsa domina sobera-
na; no "O 'Duque Casemiro", a mania
da valsa chega a ponto de uma prima-
dona, cantando um solo, 110 .primeiro
acto, e não lendo com quem valsar,
dansa soshtha...

Os Ires actos desusam sob o motivo
de festejos, offerecem, assim a cada
scena, ensejo para uni couplct com
tempo de .polkinha, e o indefectível re-
mate da valsinha lenta ou rodopiada.

Como se vê. os temperos são sempre
os mesmos, com a diífc.cnça de nem
sempre serem originaes.

A companhia Caramba'representou .0
cantou a opereta de Zteher com evi-
dente .omprazimcnlo do publico que
liberalizou suas palmas a Stcf. Csiilag,
interessante iPopi; a Nclly Gary, cie-
gante Evelina; a Walter Grant, rasoa-
vel Merkcl, c a f.urico Valle, eff.ca/.
110 tyipo dc Casemiro. _

Gonsalvo bem em caracter uo lirao
Duque: M.ussi, comedido no dcsfiiicla-
vel salchicheiro.

Houve vários bis, e as calorosas cha-
madas á scena no fim de cada acto.

VENTINA
Do sr. Antônio da Cruz Taula, pae

da menor Juventiua, recebemos hon-
tem tuna longa carta, cm que o mesmo
cavalheiro rebate as accusaçücs que a
sua filha lhe fez na 1* delegacia au-
xiliar. O sr. Paula aceusa Luiz Ro-
drlgues de Queiroz e diz que dentro
em breve 'estará aqui 110 Rio, onde
desfará toda a campanha de diffama-
cão levantada em tomo do seu nome.

¦ >«-.»_¦ ¦

MANADO * C. 1* d* Murco. »•
«_¦ O _a-

S horas da noite,
.'l.riano Peisoto. a

2?6. a sc.sã.i He

atino so-

Apella dôr como
k tacada

! ^;^Hv__.

ASSOCIAC-US
Kcaliza-se amanhã. A;

no Cr-lllio Nacional II.
rua CL-neral Câmara 11. .
no-ic da administração oue tem ile eenr o,
destinos deste -rcnii.i durante
ciai de >..iú a "';"., ...

RELIGIOSAS
Consta oue será nomeado virario da ma-

triz do S.S. Coração dc Icsus o cpiiego An-
tonio IJouclior Pinto, iu.ua das. .irarás declero brasfeiro e ex-

j*. Frnubifcõ Xavier

°s Irregularidades no Correio de
Porto Novo

maior destaque uo.
vimirio du matriz .1
do ling-iibo Velho.

jiclògovernoftTansportes terrestres, mia-
ritin.03, arsenae?, fabricas, etc), serão,
de preferencia, usados os produetos das
companhias ou empresas a que se rc-
iferc o art. 2".

'Paragraplio unico. O carvão brasi-
Iciro será sempre usado, í» nflhiro, pre-
parado, isolado 0:1 misturado :. outros
leombltstivèis. neste caso. pelo menos,
11a proporçãn dc '15.

Art. <.". O transporte «los proiluctos'Lm minas e do que for necessário para
a fu,". cxplovii^ãa será feito com aba-
iti.mei.to do frete, nas estradas dc ferro
c navios federaes.

.Paragrapho uni-co. O governo consc-
g-.ilrá das companhias do estrada; do
ferro, d.vs de navegação fluvial c ma-
ritim.i c dos concessionários do s;r-
viço dc portos menores fretes para 03
{.rodttcíos das minas.

Ar:. 10. . Revogam-se as disposições
<¦:" contrario.

5a!a das ses-ões, i- dc novc-.nl.ro do !
Iiç.fi. — Vcspucifi de Abreu, João Per-
nc.Ua, Luiz Barlliolomeu, Celso liayma,
Alberto dc Abreu. João Itcniciol Etigc-
r.io Miillcr, Donriiios Mascarcnhas.Joa-
quim 0;orip, Lcbon Rcgis, Barbosa fiou-
çalves, Marçr.l Bscobar. Itdefonso Pin-

io. loão Simplicio, Alvr.ro Bantislá.. Al-
nlcida Fagundes, Gumcrcindo Ribas,
Aligaslo Pes;;..1.1 o EvarisíO dn Ama-
ral."

¦Airf.la hontem foram abertos pelo
prefeito credito, extraordinários c suo-
pieméntares. na Importância tots.1 'le
41.436:7_.So.i3. i>.ira occ.trcr a «livcr-
40. pagamentos.

*;ci;'c i.osta cidade,
n Fosfer—Mc. Clclla
Kio.

Tem V. S. ar- cos-
tas í_k'ij;u..T?f <luc;i*
ilo ilia e noite ? Sen*
lc (tni'-$ offiulas após
inclmar-sc ? t Estão
os tin_ (.qloridbs ? 0
a sua acção irre^u-

? Tem dores nas
co. ias, dores de ca-
beça, dores rlieiinu-
tlcas ? «ECiilc-se can-
.ido, nervoso, c g;_';-n ? Tome PHtilas de
1'oster, paru os riu-",
o remedio reectn*
mcndíido por tanta
Peça íimostra praiis

1 Crt, Gaixa 106- —

lí.H ASflÃO DE (il!AfJ.-S
Ni carella da. Irmandade de Nossa

Gloria do Oiitciro. será reza-
•n 10 horas, uma missa em

pelo feliz c completo ^ res-
ir.liclecinientoida saude do sr...Curtos liol.r,
nií.i-.dadn dizer por sua fan.ilia,

Senhora da
da amanhã, as"10 de graças

A Guarda Nacional vae amanliã
ao Cattete

O general commandante superior da
Guarda Xacional desta capita!, expe-
din avisos aos cotirniandantes dc briga-
das c dc corpos e respectiva officiali-
daxlc tanto do serviço aclivo como dn
da reserva, effcclivos c ággregados,
para que compareçam cm i" uniforme
110 .palácio do Cattete, á i hora da
tarde, dc amanhã, para os comprimen-
tos do cstylo.

1 FitriuUn ílôr,

Miinteign pttrn uni".(

Ovos frescos, . .

Bisooutos

Loai Santos
•¦«__«_-.£_~ O-O*^-*»

Tiro Brasileiro do Gaes do Porto
funecionar.nzaüaTendo sido

a sociedade dc Tiro Brasileiro do Cies
do Porto, a qual ficou incorporai., a
Confederação do Tiro Ei-asiici.o so.
n. -15. foi nomeada instroetór da mes-
ma o'j* tenente José Lcí.a Bastos.

PAliLEOniEXTOS
Na avançada edade de S3 annos, fallç-

ecu vi -'.! de setembro lindo, na cidade
de .1-iirueiras (Portugal), d. Tu-.raa Pinto
Ferreira, mãe do conceituado negociante

<!•• nos?.! praça sr. Joariuim Pinto berrei-
ra. Deixa mais quatro filhos, -'. nctoi
c 1.1 bi.neto-. *

Depois de prolongados -padecinicntos, fal-
leccu hontem, na edade de úo annos, na
residência dc sua filha, a professora da
V.scola Normal, d. Annimla r.asíos. á rua
Ponscoa Lima ... S3. 'S. Christovão. a
viuva d. Gertradcs Augusta de Mello
Hastes. , '

O enterro da pranteada senhora que era
r.roccnitora tmnlicni da ndtttnta d. Alzira
Bastos de Carvalhaes. do funecionario pos-
tal I.ydio Bastos e da viuva Pinho c Sil-
va será effcctuado lmir*. saindo o con:o
¦An 9 lions -da casa v.eima, para o cen.i-
terio dc S. João Baptista.

t— ¦ .. ¦**JUI*»i _X'-»*>-tP**" -"¦' ——

A's Faculdades de Direito
O f.!)ai.;o a-Mçmado commnr.ica qne

tem A disposição dor- TCüpc-tivor; nhiiunoi
os de? íasrttdo^. conttindo i.n pichias,
das PRF.TECÇÕE3 BE T«EOR'A DO
PROCESSO CIVIL E COMMERCIAt-,
rc.dií-idns na Riculdaôe l^ivrc Ac í>ireho
do Kio dc Janeiro. pe!o Coníc'.I:cíio Dr.
Candfdo dc Oliveira.

José Maria Ferreira.
PRAÇA DA REPUBLICA, 54. mod.

(li _.e_;)

Morte repentina
Com guia da pr.licia do io" districto,

foi recolhido ao Necrotério policial n
cadáver dc uma desconhecida, de sz
nnnos presumíveis, preía e pobremente
vestida, mie foi encontrada já sem vida
na rua Miguel. Ângelo. .10 Meyer.

K.sa míilhcr. quando passava na nia
acima, foi acommetiida de uma syncõpe
cardíaca e inc.reu rcrcr.',;::_:.:ctite.

Ivscrcvcmnos o sr. João dc Oliveira
Veiga:"Porto Novo, 6 de novembro de
inifi — Sr. redactor do Correio da
Manila — Saudações respeitosas — Dc-
parando cm uma local de vosso con-
ceituda órgão de publicidade, do dia
1" do corrente, sobre o titulo "liregu-
laridades 110 Correio dc Porto Novo",
referente a uma sitpposla queixa que
fazem moradores anonymos da cidade
de Friburgo, de irregularidades que
nunca existiram na linha do ramal de
Sumidouro, a meu cargo entre Porto
Novo c aquella cidade, peço respeito-
samente veia a v. cx., para rectifi-
car essa reclamação, .pois, vejo (pie es-
sa redacção foi maldosamente iiltidida
em sua boa fé, dando guarida a tão des-
propositada queixa <_uc certamente
só poderá jiarlir de algum .niini-
go gratuito e despeitado que visou
assim tirar .partido com o ,mal que so-
nliou poder ,iuc fazer com tão infames
aleivosins.

O attéstado que junto a esle dc pes-
soas bem collocadas entre Porto Novo
eiFribttrgo, qne passo ás mãos de y. ex.,
fala bem alto qua! o meu proceder no
longo espaço de mais de doze annos de
serviços prestados com dedicação a
Administração dos Correios do ..st.-K.o
do Rio de Janeiro. E, nestas condições,
justiceiro como c vosso jornal, defensor
das causas justas, espero assim agaza-
lho para rebater tão injusta c vil ac-
c.tsaçfio, pelo que lhe ficará immensa-
nientc grato, (piem subscreve-se, vosso
humilde amigo att° e admirador grato .

GLEZAS
lccitimns rnsomirn"! só na
CASA LONDON

Unico deposito 110 Dio. Ternos
sob medida

50$000, 6Q$000 e 70$000
Aviamentos do 1' qualidade.

Cuidado com os imitadores. A
nossa casn 6

TíUA ÜRÜGITAYANA. lgg

APANHADO NA KUA fi.EM PAIiA
Pela Assistência Municipal foi reco-

lliido c removido para a Santa Casa
um liomeni branco, dc So annos 'presu-
m.vcis, que foi encontrado caido c sem
fala, na via publica,

Em estado muito grave, foi o oclogc-
nario internado na 5a enfermaria da
Santa Casa,

— «¦ «_. a m.

As sociedades de tiro brasileiro
.Recebemos hontem !o scguinle despa-

cho teliegrapl.icò de Sanlo Amaro, Ba-
hia, noticiando a fundação de mais uma
sociedade de tiro:"Santo Amaro, 13. — Saudações.
Comimmico-vos a insinuação solenne
nesta cidade do Tiro liarão de Serzy.
A população 'dc Sanlo Amaro, ccl.esi
na grandiosa idéa da defesa nacional,
congratula-se com os demais brasileiro.;
pela segurança da integridade da nossa
querida".pátria. — Presidente, (a) loa-
rtilim de Oliveira'__———_——___-_.

Foi preso um ladrão
de gaüinhas

Foi preso -loiitein pela turma dc
agentes que está servindo agora 110 19°
districto o conhecido ladrão Fraiicrsco
de Paula Xavier. Esse indivíduo, que
é accttsado de liavcr furtado 14 gal!.-
nhas dc raça. pertencente- ao sr. Luiz
Ribeiro; morador á casa 11. 184 da rua
Santo. Titará, foi agarrado cm Ca-
chamby;

Quando Xavier descobriu que ia ser
pres'o. tciiloii escapar aos agentes, e
desandou numa . carreira desabalada,
sempre .perseguido pelos ppliciaes. As-
sim andou elle :i pular nniros e cercas.
c ioda a sorte de obstáculos eram ven-
vidos facilmente. Por fim, na oceasião
cm que pulava um riacbo, Xavier caiu
c recebeu na queda um enqrmiss.iiiio fe-
riiuenlo no pé esqtlt-do, produzido na-
turalmciilc por algum .pedaço de vidro.

¦Com 'esse accidente, facilmente os
poMciacs puderam deitar mão ao fugi-
livo, que foi conduzido á delegacia do
11/ districto 'C. depois dc medicado o
ferimento que recebeu, foi mcttido no
xadrez.
—-.... - «•*•__. i« <^*tf>_aj»*w' ¦ ¦"¦•**

As

Tiro Naval Brasileiro
"De ordem do conimándaiite-dircctor,

capitão de corveta Frederico Viliar,
todos os reservistas dvste Tiro deverão
comparecer, amanhã. 15 do corrente, ás
3 horas da tarde. .10 Arsenal dc Mar.-'nha, 

devidamente uniformizados com o
_° uniformei afim de tomarem parte
nos cxcrcicios para a fo.ni:i,"ra do
dia 19- . .

.0 compar-cimento e cxi,:-..

O juiz da quarta yara condemna
um ladrão e seu cúmplice

O juiz da 4" vara criminal rnndo-
ninou, por sentença dc hontem. Demc-
trio 'Roc.im.Lule. que lambem diz cha-
ntar-se José Alves, e Luiz Rodrigues de
Carvalho. .

O facto que tnolirou o processo foi
o seguinte:

, Na madrugada de 1° dc maio .leste
anuo, l.ocaiubolc arrombou o predio 44
da rua Condo de Lages, residência do

| sr. Hércules Stampa. furtando a quan-
tia de 6_$ooo' que dc. a Rodrigues de
Carvalho, "nomeando-o" seu "deposi-
larío".

Rocambolc foi condemnado. a 5 an-
¦nos de prisão cellular e Rodrigues a 3
annos c quatro mezes.

Além dis_o. foi imposta a ambos .a
multa de 1- 1)2 o|o sobre a quantia
roubada.

. --.¦-r-__q**t-»f><a»^-**Ba''»'--- ¦ ¦

do o " Livro Laranja",. russo, dizia
que o secretário do exterior allemão lhe
¦havia teleplionado, avisando-o de que a
noticia da mobilização do exercito c da
armada era inexacta _ que a edção do
jornal quo ia publicara tinha sido con-
.iscada pela acção immediata do secre-
tario von Jagow. Está pois confirmado
pylo "Livro Laranja" official russo,
que o embaixador Svcrbciy reeducou
por ..elegrammá a erronra noticia. ,

A referida acção por si mesma rc-
fula a asseveração de Grey, segundo a
qual nós queríamos intencionalmente
enganar a Rússia, afim de provocar a
sua mobilização". Declarou o orador
que a administração postal c tclcgra-
pliiea allemã tem certeza de que, pelo
tempo da transmissão, os tres telc-.
grámnias ^deveriam ter chegado a Pc-
tersbiirgo, quasi ao mesmo tempo.

De toda a .maneira, a falsa noticia
foi rectificada antes do governo russo
por sua parte ordenar a mobilização
geral. " Não temos nenhum tribunal,
continuou o orador, porém posso asse-
gurar que esta nova versão foi prepa-
rada exclusivamente por Grcy. Ao
ipròporio governo russo, que deve cslar
melhor informado sobre a causa. da
mobilização, jamais oc-orreu referir-se
á edição extraordinária do Lokal An-
aeiger, para explicar o seu funesto
passo.' Sir Edward Grcy certamente
não repcllirti o testemunho do czar que,
ainda 110 dia 30 dc julho, ás duas lio-
ras, p. .11., quando a ordem dc mobilj-
zação de todas as forças russas tinha
já sido expedida, tclegraphott ao im-
peradoí ellemão, cm resposta ao appel-
lo deste em favor da paz, dizendo:
"E1 teçl.iiicamentc impossivel deler a
mobilização. A maior parte dos nossos
partidos militares tornaram-se necessa-
rios pela mobilização aiisiro-huugara.
Nem uma palavra sequer acerca do
/.o/.-../ Anr.cii.icr, nem uma palavra se-
quer sobre a mobilização allemã,

st

Os inglezes aprisionam navios
neutros

Mtulrid, 13 -~ (A. A.) — Corre
nesta capital que as autoridades-'ingl.e-
zas dc Gibraltar detiveram tres vapo-
res l.espan-hoes sob o pretexto dc que
traziam salvo-conduCos allemães.

Até agora n governo, não teve cc-
nhecimento official do facto

O qne iníorma um commuuica-
do rnmaico

Bucarest, 13.— (A. H.) — Com-
iiniíiicado official:"No va'..'.c do Prahòya, bombardeio
em todo o sector. A oeste do rio rç-
pellimos dois ataques na direcção do
valle de Ecea c de Burai. A batalha
continuou na região de Dragoslavle,
onde mantemos todas as nossas . po.=i-
ções, Rcpellimos 03 ataques do inimi-
go na margem esquerda, do Alt. Na
margem d:reita, devido á' pressão do
inimigo, cedemos terreno na região de
Sàracinesti. No vallc do Jiul a pres-
são do inimigo continua a ser fortis-
sina. CoiUinúa empenhado violento
combate '.ia região dc Orsov.t.

que e unia causa santa c justa.
Lisboa, 13 (A. H.) —. O sargento

Lourenço Flores, implicado nos acon-
tecimento- de 29 de janeiro, foi trans-
ferido do fonte dc Elvas, onde se cn-
contrava preso, para o de Trataria. .

.0 sargento Flores será cm breve jul-
gado por uni' conselho de guerra.

Lisboa, 13 (A. H.) — Annuncia-se
que o governo vae nomear cm breve
addidos militares ás legações dc Paris
o Roma. , . _

Lisboa, 13 (A. H.) — A Associação
dos Advogados Portuguezes recebeu um
.elcgranima da Associação dos Advoga-
dos Fra.icezcs, de Paris, dando-lhe .pc-
zames pela morte do dr. Veiga lleirão.

Fallecimento em Bello Horizonte
Fa'.-

mito-

Morreu o Io tenente
Hermenegildo

Removido da Santa Casa para o lios-
pitai de Marinha o i" tenente llerine-
negildo Luiz do Carmo veiu a. falleccr
Iioras depois, sendo o seu óbito com-
municado ao 1° delegado auxiliar. .

A autópsia será feila 110 Necrotério
daquelle hospital, de onde sairá hoje o
enterro do infeliz suicida .

O tenente Hermenegildo nasceu cm
1S5S c do seu consórcio com d. Maria
Aiitonio do Ca_r.nio__icnliuni filho deixa.

Movimento da clinica gynecolo-
gica em Bello Horizonte

Bello Ilorisonte. '13 — (A'. A.) —
Nos tres trimestres do corrente anuo,
110 serviço dc clinica gynccologica do
professor Hugo We.ncck e dos seus
,iss:sterrtcs, drs. Pires Sá, Octartano
dc Almeida c Miguel Baptista, da San-
ta Casa de Misericórdia daqui, foi este
o movimento: existiam .6 doentes;
entraram 300; saíram curados 301;
fal.cccr.im 5. continuando em trata-
mento, 20. Foram praticadas 215 opc-
rações, sendo 68 intervenções de alta
cirurgia, «lão attingindo a mortalidade
a um por cento.

 mui «*_> «. m»

Bello Horizonte, 13 (A. A'.)¦lecett hontem, sendo sepultado. hoj<,
sr. Tbcodoro Labarriére, cidadão 1
cez residente neste Estado ha
annos. . ,. ,

O extineto era .proprietário do ba 011
Parisien, __ . m . 

CONTRA O PROJECTO N. -S

Os professores muni<
cipaes a_jitam-se

Realizou-se hontem ú tarde, promo
vida pelo Centro dos Professores Mu-
nicipaes, uma grande reunião de pro-
testo contra um projecto apresentado
no Conselho Municipal, que fere. os di-
reitos dos professores e seus adjuntos.
A assembléa, que teve logar na sede
daquelle Centro, á rua Buenos Airçs
11. iSr, foi presidida pelo presidente da
associação, professor Antônio da Silva
Cabral, que expoz as condições cm que
ficará o p.ofessorado. particularmente
os adjuntos, caso o alludido projecto
seja transformado om lei. yepo.s de
varias considerações, o sr. Silva Cn-
bral concluiu aconselhando que a classe
unida devia empregar todos os esforços
para evitar a consummação do que se
pretende, ,. . .

A assembléa resolveu enuo dirigir
uma mensagem ao Conselho, sendo. <na-
meada para redigil-a uma commissão
que ficou assim constituída: dd. Latira
da Silva Costa, Leonor Pires. Carmcn
Pires, Ismenia da Silva Ribeiro, Eury-
diec Percs. Maria Terra Bois e srs.
Antônio Cabral. Jáyríiè Cordeiro, Oscar
Pires e Arlindo Fonseca..

Foi marcada nova reunião para quin-
ta-fèira, ás 2 horas, no mesmo local.

 ¦««_»¦¦

Uma adhesão politica no Ceará
Fortaleça, 13 — (A- A.) — Aducriu

ao Partido Conservador o coronel Pe-
linto Cruz Neves, importante capitalra-
ta e um dos chefes de maior prestigio
do partido rabcllista na zona do Carny.

V.MLM MílNOl. VICTIMA Dl
ACCniHXTE

O menor Waldcmar Pires, Ac 2 an-
nos. foi hontem, cm sua residência, vi-
ctínia dc um accidente de (jt.e lhe rc-
suliou um ferimento r.a irgi.io parictal

A batalha do Cerna continua
com grande violência

Paris. !.-, — (A. Íi.) — Communi-
ca-.lo official do exercito do Oriente:

"Na região do Cerna a batalha que
dura ha já dois dia; continu'a com
grande violência. São cada vez mais
evidentes os brilhantes suecessos dos
nos.os exércitos. Os allemães recuaram
uma dislancia dc tres kilometros. ao
norte dc .Tvcn. sob .a pre.são victoriosa
dos nossos aluados.

1 A Assis
«... casa, ;

mome.
Mauritj

deixando-o
»4-

Cinco contra-ataques do inimigo, oj
qual defende encarniçadamente as suas
posições mas mie é impotente para dc-J
ter o nosso avanço, foram .completa-

Os impostos sobre o álcool em
Pernambuco

Recife, 13 (A. A.) — Devido aos
projectados impostos sobre o álcool,
reina verdadeiro desanimo nas indus-
trias.

As disiallarias e varias usinas ofie-
receram-se para vender o mel a cin-
coenta réis o litro, quando se sabe que
quatro litros de mel dão um de álcool.
Outras dão de graça o mel a quem o
retirar das usinas. Uma usina de Ja-
boatão deitou fora no rio o cometido
de enormes tanques de mel, que produ-
ziu extraordinária mortandade nos pei-
xes. A população pobre serviu-se desse
peixe, causando serias infecções.

A entrega de credenciaes do em-
baixador liespanliol enr

Buenos Aires
Buenos Aires, 13 (A. A.) — No

grande salão da Casa Rosada, com to-
das as solennidades protocolarei-, effe-
ctuou-ee hoje a cerimonia da entrega
das credenciaes do novo embaixador dc
sua majestade cathollcá, dr. Pablo So-
ler y Cuardiola.

O dr. Hippolito Irigoyen, presidenle
da Republica, estava acompanhado do
chanceller Carlos Becü, do dr.Eduardo
Sarmicnto Laspiur, sub-secrctarlo de
Estado das Relações Exteriores, do in-
troduetor dc embaixadores < dos chefes
dc íuas casas civil e militar.

O embaixador Soler y Cuardiola pro-
minciou o discurso de entrega da carta
aurographa do rei de Hespanha que o
.-¦credita naquclle alto posto, pondo cm
i-c'.evo c justificando a promoção da
legação a embaixada, lendo o dr. Iri-
goyen respondido numa oração tatul.em
muito irí_i»irada, salientando os. laços

XO TUllJU.NATi DO JUP.V

0 segundo julgamento
do assassino do

ponto do Republica
Foi stibmcttido a julgamento pelo

Tribunal do Jttry, pela segunda vez.
Francisco Teixeira, que em novembro
dc .9.4, matou Álvaro Marta, ponto
do thcatro Republica.

O fado se passou nn interior dc um
botequim, á avenida Gomes Freire, es-
quina da rua do Rezende.

Álvaro Marta contrairá, 110 cttado
café, uma pequena divida, quando, ali
fora eom a sua amante Marietla dia-
liana. Ao retirar-se. ouviu um caixeiro
pronunciar alguns desaforos, por 'causa
da divida. No dia seguinte, um outro
caixeiro, foi cobrai-a na casa do deve-
dor.' F.sle. dirigindo-se no estabeleci-
me.Uo, e depois de satisfazer o debito,
censurou o procedimento do emprega-
do insolenle. Foi quanto bastou para
que Francisco Teixeira, caixeiro -tani-
bem, se atracasse com Álvaro c lhe
vibrasse uma punhalada no coração. A
morte de Álvaro foi quasi instantânea.

Submettido 'ha jury, ha mezes, 'Fran-
cisco Teixeira foi condemnado a dez
annos e meio de prisão. O advogado
do rio appellou, por novo julgamento,
que leve logar boiitem e do (piai resul-
tou a condeniitação do réo a dez e
nieio amins dc prisão.

ULTIMA HORA

«... ire sustados [Ha. nossa artilheria. que iinnr, a Ajecniiiia A !itsp?nba._

D. Maria Augusta de
Gouvêa

O dr. Osenr Xcrval de Gou»
v."-a e mais «arentes de D. MA-
RIA AUGUSTA DE C,OU\'fvA,
hontem fallecida, convidam oa
seus amigos para assistir ao_ cn-

t'er!_mento da sua ex.remccida. mãe e
parenta, o qual terá logar hoje, ás .;
horas da tarde, saiudo o feretro da
rua TJsperanc.- a. 4, em S. Christovão.

(3'>8
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PRIMEIRAS
OS FILMS DE HONTEM

Bem pvisaJa andou a Companliia
Cliicmatograpliica Brasileira fazendo
wltar á tela o maravilhoso íilm Ma-
cisle. Constantemente os jornaes pu-
bjiciivíim pedidos nesse sentido, os
«piaes a empresa acaba do atlcnder
cnm a maior lioa vontade, ao mesmo
tempo que proporciona ao publico ca-
rioca a "reprise" dc um espectaculo
de primeira ordem, como raramente
6C vê.

Para completar o assombroso pro-
üfàmina novo do Odeon, lia outro

íilm dc sensação, inteiramente novos
A grande batalha do Soiiunc, grande
fita cm .1 longas partcs.tlrada por
oceasião «do? mais Importantes episo-
dios oceorridos .durante a Brande of-
feiisivá dos francezes, a tomada de

ppinpicri-c, Mariçourt c Ilerliccourt,
lioiiibardeadas. c o grande desfile «los
prir.ion.-i.oi feitos durante n memom-
vi-I batalha..

No Cine-Palais, Jaclr, o macaco que
come, bebo, fuma, rouba, escreve,
luta, apptóllde, castiça, ri, chora, dali-
sa e triumplia, foz hontem a sua sen-
•.-xinnal sppnrição, ao lado da celebre
artisla russa Bcrllia Nelson, num film

largamente aniiiincíJHi entre nós, em
5 bingos actos, edição da celebro fa-
brlca italiana ".Chies".

Nn film extraordinário que o clcgan-
t>- Cinc-Palais oííercco neste pro-
grammii, vê-se um ente irracional re-
presenlas um entrecho dramático da
primeira á ulllma scena.

A mulher audaciosa; empolgante
Min da TVI.uso, portentoso trabalho
,(!,i popular o conhecida gr Lista ame-
ricatíà. Helena Itolmcs, a mulher mais
corajosa, arrojada, dcslcmiJa e anda-
iiny f)-i? c" o-nlioco nlé boje estâ
e.-ndo desde lionl.ni cxhibldo com
taecesso, uo luxuoso cinema Avenida:

Vemos neste film corridas deospe-
radas, saltos para o abysmo, persegui-
í,õt_.s nrrÍEcatins c s;iHnmcn'.o_., A «ni-
//>.->• audaciosa é um drama policial de
verdadeira emoção, dividido cm 15
iijiisóiiiiis, dc maravilhoso enredo, cheio
ile vi.la, dc montagem surprolieiidcn-
lc. O Avenida eslá exliibiiido as tros
primeiras série?; sob os títulos "He-

lona desafia a morte", "O salto vicio-
liosõ", e "Uma vida om perigo".

Uin maravilhoso programma é o do
luxuoso 1'alhé. Nellc figura, como
nota predominante, o arrebaudor dra-
nia Aiubiçã0, em 5 maglstracs actos,
interpretados pela distineta artisla
Kcriha Kalish, lv' um estudo de
psycolcgl.i, pondo á mostra unia chaga
social, numa sóric ile scenas as mais
finficioiiniit*1?, nue desvendam os ter-
riveis ímpel^s da amlj!';ão c da vái.da-
¦lo. sacrificando tudo, ua anciã «lo po-
f-'C'"c3. ate a iJ--üpiia honra o a dignir
dado. Apezar desse soberbo film
cotmtituir por si só nm «nttríicnle cr,-
pectaculo; corre mais na tela o Pathó
Joiiriml ultimo numero, com a re?c-

nha dos últimos acontecimentos num-
iHacs de actualidade.

Os "habitues*' «io popular cinema
Idcaí, vibram vio.cnl;..nc_._e ante a
l.rojccçiíoi qttc ciü su cnmeçiui a fa-
rei-, do r.m film excessivamente cino-
cionapte. Dcnomina-Ec — O escravo
dc Satan. li' um monumental drama
de aventuras, em 5 portentosas partes,
cheias dc situações complicadas c
myslcrio.ns, que sc succedrai num
.tterrador cre.ccet:do dc episódios, que
«c não pndem descrever, li, como sc
isf.0 ainda não bnsta^àe, para levar
hoje enorme concor_c...:ia ao apreciado
li-.icma d.i rna da Carioea, apresenta-
r.'i ollc ainda I.ula dc Amores, cn-.pid-
Rante drama da Fox-1'ilm Corpora.
tion, Cm 5 longos actos, Como extra

ui "nialincc", Historia de 11111 velho
actor.

O Irij. a popular casa 'de divor-
soes da rua da Carioca, tem ura pro-
KMii.ma delicioso, Nada menos de
Ires trabalhos dá importância incon-
tcslavòl prefazem c.síic coniunto nm-

vavilboso. O Cysttó do I.ago c uin
ptisínntc drama em 4 p^tes; O Sc-
pre^o do Ptiutano é uni outro tirania

rào concepção cngcnliosa, c, fin;dmcu-
to. Gifjcltc 6 os scits 0'iii<j!>s da gnnr-
ila, bella comedia, cm .1 brilhantes par-
tos. Mão s; pôde desejar, certamente.
f'iítgramm.1 m.nis cheio .lf* seditcção.

N(> conhecido cinema Paris ha um
programma sensacional,
rfti divisão cw\ Moiitah'0 í o gran d o i
íilm que constituo .1 sua primeira !
parto, dividido om 5 longas parles. |
com 2.500 nietrns de extcnsün, A 2a
pnrte estA •comprehend.da na mnirni-
Fica comedia dramática, cm 3 actos,

¦ li. Kordi I; — .'I aposta, Vccha o
yirogramma a comdíiía U>n j>°ut>} ím-!
frovisaJo, 'de um cômico irresisLivel. 1

No cinema K^ctlsior, ;i rua do Cal-
lote, está sendo passado um lindo
pí*ogramhih, íissim organizado: Cucrra
ao jeso. 2" film, cm 6 netos,'dá séiie
CÀIltí òe Ouro, edição Pathé; Piratas
saefccs, or' c "to0 episódios, com os
títulos — O mtUbnarh dcsajiparCci*

nhia Vitale c que tão brilhante sue-
cesso fez, em t-uas 'primeiras «repre-
senfações.

A linda peça, que n applaudida"'troupe montou com desusado zelo,e digna dc ser vista pelo -nosso pu-
Uico.

i^o Carlos Gomes, continua hoje arepresentar-se a popular e querida re-
yistl — ",De «apote c -lenço", emeja teu epoca em anterior temporadae nue .agora vae conseguindo o mcsimo exito obtido naquelle tempo.

*
i.V frimeira sessão dc boje, no São

Josc, t* com a conhecida revista por-tuprueza — "A" rédea solta", sendo'
dada, -ia segunda o terceira sessões,
a buflcla — " Em casa tia sogra".

Tanto uma como outra peça jámereceram os mais ruidosos opplan.
sos do publico, applausos que certa-

I ratuíe ss rirpetirão hoje, l>rO'V^Ãli-
dos -por w« publico numeroso.

Varias

IODOLINO DE ORH
nição... E a apanha dos milhões
<lc cartuchos vastos.'.. Pareoe que
se esteve presente á grande bata-
lha.

— Pois vou ao ODEON ver o
Macistc e "assistir" a BATALHA
DO SOMME..

Gotjas Virtuosas % f0™s;
Curam hcmorr*!toidcst males do utero,
evarius. uiinaâ e a própria Cystíte.

*a+a>v» n ¦g»

c Desmascarando um
"EVA". HO RECRF.10

A companhia Alexandre Azeredo
daiMios-ú, hoje, no Rccroio, a pti-
n.eira representação da poça cm 3
actos, de T°ão do Rio — JS.it,' cm cs-
pectaculos por sessões.

Ks.ía pc«;a ainda níío foi rcprí"cn-
lada no Kio.

O espectaculo c c:\\ beneficio tio
açtoj' Alexandre AzcvcC-o, que» esli-
inado, como é, pelo no^ío publrco, cer-
1-ijimmUci terá um publico numerosa e

ílislir.c(r.i a apphttdü-o e..la noite.

A PRÓXIMA "TOURNÉE"
DE FÁTIMA MIRIS
A applaudida c afamada transfor-

mistãi Katlma Miris, qv.c hontem ein-
l/arcòu para I.uenos Aires, vem nova-
mente ao Brasil.

A extraordinária rival dc 1'rcgoli
fechou contrato com o empresário Josc
Loureiro, para %-na longa t0iirn(e an
Brasil, a qual começará no Riu Cran-
dc (do Sul e se cstenJor/i at.u ao V rá.
eom pequesas escalas no; priucipaes

Üstatlos.
Kssa excursão deve ser iniciada cm

manjo, ipòs um ligeiro repouso a que
se vae dar a distineta artista, logo nue
Iccmiue os espectaculos qttc vae dar

na Argentina c no Urugu..v.
fi '<

NOTICIAS DE ESPERAN2A
ÍRIS

O empresai ib Josi; Loureiro recebeu
hoiitcni uma carta de líspcranza Tris.

Veiu de I,ima c xliz que, até 6 do
corrente, n companhia da quorida actriz
permaneceria nn .capital peruana.

Dahi seguiria para Cuayaqul!, Ae-
vendo estar em janeiro no Panamá.

A graciosa c apreciada artista, nos-
sa sim missiva, cheia de phrases de
carinho c louvor para o Brasil, ma-
infesta o seu grande e intenso desejo
de voltar ao iu«sso paiz, cujo povo
lauto diz querer c slimar.

• <>A companhia Caramba deve dar
s. .i ultimo cspectnculoi uo Republica,
a 23 do corrente.

A 24 embarcara para b. Paulo, on-ile
deve estrear a 25. com a opereta —
Amor de mascara. ,

Nos dias sithsKiucntes, darn,sucçcs-
sivainèittii. as scRUiiitea pecas: ':;¦«.
Addio GiovincsM, Caro{o de 1'ans.
h\-i <la reclame. Princesa dos i*Uars
_ A dnquesa do Ilol Tobarim.

«. A companhia Alexandra A/ove-
,ln dnr-nos-á, soita.fclra nrosinia-, no
Recreio, a orimeira looresctiiação da
doereli. — -'1 dii'|iiçrn "f0,.1.".'. /"-'".
«-.Im com a seBUitilc ilislriMiiçao .
Próti-Prdu. Crcwilda do Oliveira :
/.dl. Adriana Noronha; ííra«r Morri.
Judith Ródámiest W«?«í „.'J,"".!'",V-V'

%%r2;^rrinclc'0ct,nh, Saltes
'? .\ «julgar Polo que so lalii entre

o u.v-ío povo. ú «lc prever que os
.dois films policiais aos miacs nos rc-
Herimos hontem, a cxlii»ii«m-ce no
ciiicnui Ideal, alcançarão o maia
aeoeiitiiado suceesso.

Rcaliiieüte ambos os films oi fere-
erm um interesse ale hoje nao logra-
«lo por outros trabalhos congêneres,
.porilitc o primeiro é interpretado por
Mis: Pearl Whité, a celebre c que-
rida líbine <les "Myslerios dç Nova
York" c -rás o recommendnvel; titulo
do "Aventurai de Elaine" e e div.i-
dido em nuve episódios o uuc cqui-
valem a nove formidáveis suecessos.

O segundo tem como protagonista
a corajosa c .r-xcentrica artista tlcle-
ne llolms e tem a denominação de
"¦Mulher Audaciosa", sendo em 15 se-
ries c 30 cap.tv.t03;

l\s gravuras que sc acham expostas
no cinema Ideal aliesiam dc sobra ns
(gigantescas aventuras cm que so cn-
volve n valente artista c como se isto
não bastasse ainda «1 companhias
americanas de seguro de vida recusa-
ram segurar «Miss Heleno TTolmcs,
porque suppunliain que ella não esca-
-liaria á morte durante a representação
do importante c arriscado film.

O primeiro destes dois trabalhos
estreará na quinta-feira próxima, c o
secundo na segunda-feira -.1 seguir.

¦isto t>nstn cstümos certos que o po-
vo nceorrerá compacto ao popular ci-
itema fW rua da Carioca.

<<i> 1'il.i adcaulado da hora deixa-
mos ile publirar uma carta que ye-
ceebmoS (iu empresário Pãschoal Se-
grelo e iel'-:rcnlo á nossa secção tliea-
trai. o que faremos amanhã.

4» A empresa 1'asclioal ¦Scgrclo or-
fcviV'Sii una lombola paiti prêmios
aos frenucintadores do theatro São
losé, o elegante lheatrinho da praça

Piiráiii ffo«'ii/ ÍTinidciilcs, ultimamente grondeinenle
melhorado cnm .1 reforma por que |-as-
sou. E* mais uma novidade gentil
que offerece aos "habitues" dos seus
cspectaculoíJ o empresário Paschoal

¦ •* «is f-n* de se^^lo tem loçrar
o sorteio uo salão do Rambolk, prc-
viãmettte -preparado para lal fim, sen-
do libertas a-* commmiicações entre o
theatro e o "R.im-bolk'' Júdcpcndcnte
da saida eommuiu que fica livre aos
qi:o não desejarem assistir no sorloio.

Xa lombola, durante a qual ficam
interrompidas aa partidas r sporlivar.
do ''líam-b.iik", tem sido já premindo
Rpande numero tle 'pessoas com dcH-
cados brinde?.

? Num dos nossos theatros, deve
estrear ainda -cfIc mez a grande ...«•
sionista e prcstidÍRitatiora Miss lvvi*
ta Unircb, que fez na Argentina uma
exeellente "tournée". Knircb npre?cnr
t^rá o seu sensacional iraballib, de
sua descoberta — ^ 

"A Somnambtíla
vagando im ar", dvm iodos os thca-
tros cm que s- tocai apresentado, tan-
to na líuvopa, como na America cio
Norte, e recentemente cm Buenos
Aircr-, tom alcançado grande exito.

"Boletim da A. Medico-
Cirúrgica"

Mais um numero, o dc novem-
hio, acaba de ser publicado com
excellontos nrlisns e oplimas pho-
togravuras, dessa revista a cuja
frente se acha "b dr. Oliveira
Aguiar, 'estimado clinico c nome
bastante conhecido na nossa im-
prensa seientifica.

Massa de Tomate- A me-
lhor 6

i da Comi-jinhia. t Mãnufaclora de
Conservas Alimentícias.

Escola de Direito, Phar-
macia e Odontologia

Ao encerrar as aulas de anato-
mia microscópica, o -professor dr.
Pedro Paulo Atilian, foi alvo dc
uma manifestação por parte de
seus alumnos, que saudosos se dos-
pediram de seu digno nieslre; fa-
lando uni dos alumnos, cujo dis-
cur?o sentimental foi muito ap-
plauilido.— Abrcni-sc as inscripções a 16
deste, devendo os candidatos se di-
rigir íi rua Visconde do Rio Bran-
co 11. st-

Quem quizer ler sempri- is ul-
limas novidades & só na casa Bra-
tauria, agente geral da ATLM'
VIDA.
rS, RUA COXÇALVES DIAS, 78

Knlre Ouvidor e Rosário

UM VAPOR DINAMARQUÊS!
ARRIBA

Recife, 13 — (A. A.l—Arribou
hon tem, a este porto, o vapor di-
namarquez Alfrcd.

Quinina em fôrma su-
perior não affecta

a cabeça
Quando precisardes dc quinina, usa»

as pílulas do

Laxativo Bromo-Quinina
o qual otfereco todas as yanlngensdaquella, sem os seus iiicon- .
vcnienlcs. ilasia uma prova ! A assi-

gnátum de E. W. GROVE
cm todos os vidros

KM H1KBKZISA

A (lipltlcria fiwi «luas victimas
Tlterczino, 13 — (A. A.) — Dç-

riim-so aqui <lois -casos fatacs de
(Uph teria, alarmando a população,
pois aqui não ha soro anti-diplitc-
rico.

A GRIPPE
l-V d-lellada pfompbiiricute com as

pastilhas dc

Laxativo Bromo-Quinina
_ Dli —

E. W. GROVE
como atíirmam Iodos os clínicos, e

age como preventivo

SKXHORITA OUE
PENSAVA ESTAR

T-Í&IOA
Tiulin tosse, suores c

flores brancas —
Recobrou a saude
i> o peso.

Pensei estar Ijisica, taes
eram os meus incomnio-
dos e a minha fraqueza,
suava muito nas costas
durante a noite, tossia,
tinha flores brancas e
invencível horror á co-
mida, só alimentando-
me de leite e ovos. Ven-
do que os remédios que
tomava não me davam
resultado, resolvi expe-
rimentar o " IODOU-
NO DE ORH" c posso
hoje, depois de radical-
mente curada -11 menos
de dois mezes, «tendo
recobrado «as cores e
vontade de comer, des-
.ipparecido a tosse, fio-
res brancas e outros in-
commodos, certificar que«desde os primeiros dias
comecei a melhorar com
o "IODOLINO DE
O R II" c que somente
a esse grande forlifican-
te devo ter fical.lo boa
e ter aURmcntádri de
peso cm tão pouco tempo.
FJãvia Gomes Carneiro.

Professora publica.
Rio. 22.de abril dc 1911.

. Em -todas as pharma-
cias c drogarias.

Affcntes geraes :
Sii.va Gomes & C—São
Pedro 11. .(2 — Kio de
Janeiro,

dc tarde: 4.866
calmo.

Kxistcncia cm 13,
ditos. .

PÕsicSo do .mercado: c;
:¦•' COTAÇÕES

Sertões. '. . . . . 27$ooo a C9$oo«
1'iimciras sortes . . =5$ooo a e?$ooi)

BOLSA
Tlontcm, a. Bolsa fiinecionou nni-

mada, porém., sem desenvolvimento de
negócios realizados.

As apólices geraes, ní dc v. de
E, de 1'erro, as das O. do Torto,
as Populares, as Mnnicipaes de £ 20,
as de 1906, ns .Mineiras, 111 acções
das -Minas S. Jeronymo, ficaram 6us-
tentadas; as <la Kêde Mineira, finlies;
as das Loterias, as do Uanco do lira-
sil e as do Comnimial, mantidas; as
das Docas da Hahia, sustentadas; ns
apólices do C. do Thesouro a a_,í-ij,
mcipaes do ..'íoi 1. fracas.

VENDAS
Apólices:

Geraes «Io 1:000$, 14, iS, .'>.¦¦ fi
11. 11. 2. 3. 4. 8, 'io.
11. 10,  S.-5$ooo

O. d,i Porto, 4, a. . . . 94;Sooo
C. de 15. do .Kerro, 2, , u i>oo$ooo
Ditaj idem 'i, 4, a. ... . tuffooo
C; da Thesouro meudas,

3iíioo$, a. ." 7<*5$ooo
Ditas idem. ::.íoo?, a. . . r70$ooo
Ditas de i:oooÇ, ia.... Èoofooo
Ditas idem. 1. -•• 4. 10. 13.

16, 20,  So3$ooo
Oitas Meai i, a. . . * . 8055003
Muni:ipacs dc 'I906, port., 1,

2, 7, 7. 105S000
Ditas de 1914 port., 100, a 180^300
Ditas idem. .ío, iS;$t>oo
lv. de t-Minus Geraes <le

i;ooo$, ;, 15, so, a. . . 8oS?ooo
V,. do Rio Grande do Sul

dc i:ouo$, 6 °|0( 12, íí, 8;]o$ooo
Ditas de 50»$, 24. a. . . . .ji"5$ooo
K. d" "io <i "I") 93 a. . Sijooo

Ciuii)_ii/ii'ps:
Docas ..1 lt.,hia, 300, ri', .
Minas 8. Jeronymo, 100, 50,

ioo, 
Ditas ideni, G09 a. • . « .
Dilas idem, .j.ooo v|c, 30

dias, u.¦M'. Fiumiticnse, so, a. » ,
CélijiKnrcj:

M-ercailo Municipal, 39, a.
Ouças dc Santos. 4-, a. . ,

2Ü$000
?u$ooo

roíSooo
idJÇüOO

que digamos numa voz unisona:
rapazes sérios, educados, honestos
e disciplinados -foram os que «ti-
veram aqui por oceasião das ma-
nobras. . -.j,

Portanto, um sincero o alto viva
o Voluntariado Paulista!

Villa Militar, 13 de novembro
dc 1916.

J. Mfil.LO
(O cx-cabo Mello)
R 

2833

ASiTlGAIi DO OR. MACHADO
E' o melhor remedio, por via

gástrica, para curar a syphilis.
E' de gosto agradável e não tem
dieta. Vende-se em qualquer phar-
macia. .

MELLE. MATTOS
MANICüREi

Para senhoras c cavalheiros —
Quitanda, 24.

F0RMI0IDA MER1X0
O unico cxtcrininador das for-

migas, Merino & Matiry, rua ds
Ouvidor n. (63

SALVE.. 14-11-1916
Aurora linda,

Com CíiritÒ de canário,
Paro vir saudar.
O interessante Mario.
Muitas felicidades te almejam e
fazem, votos para que a datade áioje sc roprod;iza por mui-
tos araios. Teus craiguinlio«:
Mario, Jucá, Luiz. Alaliha, Ho.racio, João, Antônio c San-
tos- (J 3056)

CL.UB
DOS

PEPINCS
.ApALS.il

DECLARAÇÕES

•lh'co.

MUSICA
CONCERTOS

I{cáli?,ariíe Hoje,

As relretas para hoje
Na praça da Harmonia tocará

a «banda dc musica da Brigada Po-
licial das 7 íis 10 horas da noite,
sob a regência do contra-mestre
Luíz Antônio dos Santos.

.\'a praça da Bandeira tocara
a banda (Io unifica cio Corpo
Bònibèirosi

Kio, H dc novembro de ipijS»
NOTAS DO DIA

Na Repartição de Acuas c Obra?
riihlioas, termina hoie, ao meio-dia. c
prazo para o recebimento de propôs,
tas para o 'fornecimento dc materiacs,
objectos dc escripiorio, csocdiciite,
forrauom c arligoj diversos; na Ks-
trada do 1'crro Central do Brasil,, us
mesmas heras, nara o de materiacs
dc eõnstriii ção c arliffos .cmclliantes,
e no Laboratório Chimico c 1'haiina-
ecutico Jlililar, para o dc drogas o
ifjais broductòs nacio; acs.

ÀSSEMBIiMS COXVOOI DAS
Companhia de Sejuiros lira?', dia

iS. í'i.-í 7 horas. ,
Vabriei de 1-umos Brasil, dia 20, as

3 lioras. ,
Companhia Grande Maimiactura dc

Fumos Veado, dia 28 ás 2 horas.

REUNIÕES DE CREDORES
Credores do Meirclles c Tereira,

dia if«, ás 3 horas.
fallcncia do 1\ .f. Pires, dia 21, a

1 hora. _.
Fullencia de Josc Caruso dia 2»,

á 1 hom.
Fallcncia dc L. Soares 1-ilguciras,

dia 23. » ' 1I2 hora.

CAMBIO
Hontem. esto mercado abriu esta.

vel, com os bancos estrangeiros sa-
cando a I2i|iúd. e o do Brasil a
12.1I32 d

O panei particular encontrava com-
Dradores a 12 5I12 d.

Pouco depois dü iniciados os traba-
lhes, o mercado nassou a funecionar
frouxo; com o Banco do Brasil sacan.
do a ia 1I2 , c os demais a 12 1I32U.

.As lei ras <!e cobertura eram adqui-
ridas n 12 113 d.

Duraul; o dia o mercado continuou
a afrouxar, vigorando para o torne-
cimento dc cambiaes as laxas do
12 c 12 1I32 d., e nara a compra do
papel particular, as -de 12 i|i6 a
12 31.32 d.

O Banco do Brasil adontou. nara 03
vales ouro a taxa de 11 30I64 iL

Os necocios do dia foram desenvol
vidaf*, fíehan/Io o mercado cm posí-
çpo vtróuxa com saoues a ii>3t|3_i <
12 d- c collocação nara as letras dc
coberturi a 12 1I16 d

1'oram affisadas u'as tabellas dos
bancos :

Apólices
Cloracs dc 1 :ooo$.
O. do Porto. .. .
C. de lí. dc Forro
Ç, do Thesouro ,
S. da Jiaixada. •
Provisórias, , , .
Judiciarias . . . .15 do lüo (4 "1")
iv do Kio. de 500?,

nom

OFFERTA9
l'Vnd.

SiioSiioo
Comp.

BÍíSòoo
8io$ooo So5?ooo
810S000 So5$ooo
So.iSouo SooSoüo
8o8$ooo' «BõbSqgo
8i5$ooo' Sas$qyõ
SnoSooo —

SiSioo so$soo
— .teCSooo

Dito de Sf. Ceracs Sio?ooo So5$ooo

dc

ar-rt-rf* <;?.-«. rfç»»*

AIDEALWI
Moveis e tapeçarias
nu.v s. josb'
Teleph. 5324, Central;l

AVISOS
— l-!5la repartição cx
pelos sesuintés paque-

ás S oras da
noile, 110 salão nobre do "Jornal do
Coiiuncrclo", n concerto «da talentosa
p.ianisla brasileira Alaj-de Máximo
T-tixeira, <n:e executará o seguinte

PESTIVAI. NO REPUBLICA I VroRraiimiii 1
O cspeehiculo de Hoje, «o Uopiibli- j „} TlJ^elZ. M^iM^Ul

ra, c cm homenagem no aclor "a ]| — a (Duhois -— l>q Abeilles; h
cfimpanliia Caramba-ScoRiiamiglio Tiu-: (Líszt — Rliapsodi»? ílongroísa; c
rico Valle, que accuniula as funeções \\_): Napolcão— formosa ~- Valse
,,.,,,,,,, de concert, III -- a Iho-n — llcr-áo diroctor «In tranpc. ' . ,.... ;, (Choprn — Koctiirnc- c

Conhecido do nosso publico, não do ; (Cliopín —• Grande Polonaise iírü-
hoje, mas de temporadas anteriores,; l-"-1;1.1'. 'Précédce cl.tm Audanle Sp'

nas quni.-s tantas sytnpãthins còiiíiüís-
receberá hoje, ccrlainonle, !

nato.

COKKÜIO
iirdírá uialaí
tci :

Panipa, para Dakár e Gcnova, te-
cebendo impressos até ás 6. horas da
manhã, cartas para o exterior ate us
7 'horas. , _ ,, _,

.iu/-w-,i para Victoria, Bahia, Ma:
csiú . Uecife recebendo impressosatc
ás 5 

'lior.is da manhã cartas para o
interior ate áí 5 i\2. Menu com porlc
diiplo ai,' ás 6

AuianliH*. . í .
rm-ii oara Victoria c mais portos ao

hoilc rjcebcndo impressos ole :-.j o
toras da manhã, cartas oara o inte-
rior alé ás S1I2. idem com pottt- du-
pio até ás o o objectos nara registrar
até ás 1 da noiie de hoio.

 « UU > — "-]

Espinhas e manchas da
pelle

deiidas a má digestão, curam-se
com as Cotias de Saude. Droga-
ria Paoliccó, rua dos Anuradis, 45-

(M 931

ia d. a 12 3I.12
%7.'3 a $733

,5,-iê a $724

A po dias:
Londies. . ,
Hamburgo. .
Paris. . * •

A'iVÍ5la 1
Loiulrcs . .- -
1'aris. . . .
Hamburco, •
llalia. 7 . .
PòrtiiRal.' . .
Noya York •
Montcvidéo •
Hespanha . .
Buenos Aires
Suissa; , . .
Vales do café
Vales ouro, .

I.111RA3
Vendedores a 20$70õ, c r.omprauo-

res a 2o$óoo, mas som negócios co-
iiheciílos.

Caixa de Conversão
roíiio & o.

São quem melhor ágio pagam.— AVENIDA 1:10 BRANCO, 49,

11 3!.. a 11 30I32
$72b $739
S7..0 $760
$íi;o $6(12

2$yC6 2.963
<iSJ-'o 4?.»0u
4S^70 45325

$3-2 $898
i$:6í líüoo

$830 $836
$7=P $73-'

2$-..(

letras no THESOURO
As letras papel-foram negociadasàò

rebate de 4 por cento, ficando sem
vendedores _ conbcc'rfos o com compra-
dores, conforme a data de emissão,
aos «.treinos de .( r|a a O i\m porcento.

pinto; IiOimis & o.
Rua Marechal Floriano, 174.

Commissítrios de café, manteiga t
çureaes.

V;
as liomenagcnsi ulc que se torna' dif?sof
£,ou:o artista de real merilo civic é.

Uttpresenlar-sc-á a festejada ópev
ta — Cosia Susana,

CARTAZ DO DIA

Theatros

%

KECRlvIO

unço
3|.| <! O ,1'.|.
1,0S l..«).UKS

(revista). As

(.omc.l'-.
"ÜK- c-ír

wE_e»

fAr.ACI.-THlíATRlv —
Blar" (oivreln). A'i S 3 I-

HKI-tniLI-CA — "Casta
1 >i e-em). i\'s S 3I4;

S. IOSl-1' -- "O Marroç:]
ta), "A* rédea so'ta" (revís
mo. da sonra (burl.ta.. A'S
*,¦ 10 1! 2.

* !|s .'II
Cinemas
"'KVKKVÕX 

- "A niüliicr
i-i i Irama).

1 IKlv rAT.AIS — "Ja-k

sis''» 
'nÈtf<J%ri7

j»5£«aij 7 s-r .-ass.

l.nTERIAS
CAPITAL FEDERAL

tlosiimo fios pTÓmios do plano
lil. 33H ronlisatla om 13 novem-
, bro rio ÍDJG.: PhFAUOS DF. 10:0003 A GDÓToÒÒ

CAFÉ"
MOVI-MI-XTO DO JIERCADÒ

Kilos Saccas
Existência cm 10,

dü tarde. . . .
Entradas cm 11 :

E. F. Central. .¦lv. F, IiCopolduna

Ijní-raílaâ cm ir- :
E. F. Centra';. .

333.166

7S.00C
12'1.2Í>0

nS-

.•IJ5

58.8,-3Total ....
Ümbarctue:. cm 11 :

li. Unidos. . . . i.-ji;
Rnropa o.;'i
Kio da IVata. . 300 2.503
Existeneia c-m 11, de l^r.k' 3s6-.3*>4

lintraroni destle o dia 1 dc julho¦até lionícm 1,153.t« sacras *e tm*
barcaram cm egnal periwlu oS-. 7f>jditas.

Hoi-tem, cs-.r; mercado nliriu essa.
yel, com regular quantidade de cafií
á-venda c rcRidar «j-rocí.ra, tendo sido
effcctuadas de nmnliã ¦ transacções de
3 • 2.19 saccas, ao preço de pç.joii, a
arroba, r>r'o typo 7.

A' tarde, foram realizadas onera-
Cg vend. Capital lfi:00,s«lOO ! %_\J\^% %>-™ && 

»

Ditas do fi. Santo
M.uilicil). «le 190C,
Ditas nom. . , ,
Ditas de 1914,port.
Ditas, .nom. , . .
Dito do 1004 , ,
Ditas do ioi4,porr.
Ditas de liello ilo.

rizonte. ....
Bancos:

Coíiiincrcial . -•• •
Ttratsil. . • « .T.avoura. • • 9 «,
Commercio. , -, -.-
Nacional. • • • «
Mercantil ....

C. de Seguros:
urasil
Minerva. ....
Garantia. ....
Integridade, . . .

listradas dc Ferro:
Mi S. Joronymo .
Noroeste
Goyaz ,
Rede Mineira. , .
Norte do Brasil. ,

C. de Tecido3:
Brasil Industrial .
I1. Industrial . •
S. Felix
Alliança. ....
Corcovado. . ¦ •
PetropoJitann . . ,
S. V. de Alcântara
Carioca. .t . . .
America Fabril-, ..Mágéense. , .
Ccif, Industrial. .
Cometa
Tiiuca . . . ..-i
Ind. de Valcnça. .

('. Diversas:
Docas d allaliia. ,
D. de Santos, nom.
Ditas ao port. . .
Loterias ....
T . c Carruagens .'Centros Pastoris. .
Xlelh. do MariiiiÍi..o
T. e Coonizaçao .
Ãlcrc. íiuniciiial .
Melli. r.o Urasil. .
Cervejaria Bralima.

IJcbcnlurcs;
Docas dc Santos ¦
America Fabril . •
Brasil Industrial •
Tecidos Carioca. ,
Marc. Muuicinal ,
Pro^. Industrial ,
Ai.tnrclieà Paulista
Tecidos Alliança .
S. P. de Alcantani
R. U. S, Pnuln. .
Tecidos Magccnsc»
Hom Pastor. , , .
Ind. Miiioirn. . •
Conf, industrial .
CòfcóvaÜo. . . .
Cervejaria lírah'.i:a.
Tecidos Tijuca. ,
Nav. Costeira; .
Tecidos l.lota-fojgo.
1.U2 Stearica. . .
>\\. Fluminense. .
11/. dc Sai-oiietuta
I. Campista, - ,
S. Felix . .

6gS$ooo
— ip.lSnoo

iq6|uoo io'.$ooo
3MS000 3I(j$000
ji?$ooo —•
1905000
iS;$ooo

150$500

i8ó$3oo

iJ0?3oo

no?.-,
íC^Sooo
20C)$000

¦240$000
iSo$oooi 1S8S000
iijo$oo>j 175(000
2I2$O00 205$000

305000
•10$ 000

28f30o

soSogo
."í.íSooo
i4?ooo

r;o$ooo
í()$UU0

I70SOOO
;'oo$ooo
i75$ooo

3O$0O0

35?ooo

320S000
58$ó'op

2S$000
S0$000

34$ooo
i-$ooo

igo$ooo

46$ooo
i35$ooo
I.|0$000

IilGA MOXAltCHICA 1>.
SIAX0E1. n

A commissão ad-
ministrativa 'desta
associação convida
os senhores sócios
< suas exmas. fa-
milias para assisti-
¦rem á sessão solen-

ne a realizar-se no dia 15 <lo cor-
rente, ás S 1I2 lioras da noite, nos
salües da sociedade, em comme-
tnoraçüó á data natalicia de S. M.
líl-Réi, o Senhor D. Manoel II,—
João Almeida do Amaral, secre-
tario.

e:?30o

BEN:. IíOJ.: OAP.: ASTL0
DÁ PRUDÊNCIA .

De ordem do Rcsp. :. Mcst.:.
¦convido os Ilr.:. do quadr. :. a
comparecer dia 20, á sess.:. esp.:,,
para ini.:. de um proc.:. maç.:.
—-Osccr,:,, adj.:., /. Vivas,
12.:. J 3096
CAIXA BEXEP-OEXTE DO

PESSOAL MARÍTIMO DA
ALFÂNDEGA DO RIO DE
JANEIRO.
Convido todos os srs. sócios

quites para comparecerem, no dia
14 do corrente, na Guarda Moria,
ás 19 lioras, para reunião da As-
sembléa Geral Extraordinária, pa-
ra tratar dos interesses desla cai-
xa. — Secretario José Aurcliano
dos Santos. (2756 S)

HOJE
14 de Novembro cie 1916

GRANDE E SUUPTUUSO
BAILE

de inaugaração da NOVA
SEDE SOCIAL á

RUA DR. MANOEL VICTORINO N. 91
Dará ingresso aos Srs. sócios o recibo do mez corrente o jls oj:c'p1-

lentíssimas familias os convites expedidos pela
2817 J

líEX.: LOJ.: CAP.: IIENRI-1que VALADARES BANCO LOTERIGOHoje, sess.:. de iniciação.
Peço o conipaiociinento de todos

os Ilrms.:. do quadr.:. — O
secr.:., Ã'oitJa. 2816 J

ANNIINCIOS

1S0S000

302_?000
a5$0Qp

i4S$.i)bó
uoSooo
!00$OOC

-1oo$ouo 34u$òoo

2;,$ooo « S2$$6o
^Su$ooo 4638000

4úo$ooo
I3ÍO0O
Í2$000
;e$ooo

?$300

coufeno
IQSSOOÜ
:i<)$$00Q
^04$000
suoSooo

I2$000
5S$ooo
_30$003
4Ò$0íl(j¦y$ooo
6S$ooo
Q0$000
140S000

soCfooo
I96Ç000

j'go$ooo
iqSÇooo

I1J..SO00
i-93$tooeoo«>ooo

200S000
S0S000 —
i^oSooo i^oSooo

igo$ooo
105S000
iSo$ooo
IpOSÒOO
jooSoüo
1S55000

55S000
iSüÇüoo
i;0$ooo

20Õ$OOÒ —
lOoSÒoo 150^000
20o$obo —

1paÇobo

i o8$ooo
SSSooo

RENDAS PUBLICAS
UECI.BEDOUIA DE MINAS

Àrrecadáçio -do dia 13 . 2ó:677?.|23
Dc 1 a 13  iú.i:63i$;oo
Eni cgujl porioilo do

anno passado. . . . 'I-Ji-!'j?-C3

MARÍTIMAS
V-AP0H1-S ESPERADOS

Portos do sul. "Anna". . . -4
Portos rio norte, "Capívaiy", . 14
Portos do norte, "líahia". •,»,• »5
Portos tio norte, "A. Jarcguay". 16Pio da Prata, "Qaroniia". . 17
Cnllâo c c?cs., "OrtORa". . . 'I7
Kio du Prata, "Urina". .... 17
Portos <lo sul. "Ruy Barbosn". 17
Nova York «c escs.. "licmbraiit" 18

VAPORES A SAIU
S. 1'iilflis e esc.., "Tcixcirina", H
Marselha e escs., ''Pamia". . 14
Pernambuco c Ilavre, "raculiy". 14
Kcctft! c escs., "Itaiiuca''. ... 14
Portes «Ij norte. "Paru". ... ij
1'orlos d.i sul, "rtauba". .... ló
Aracaju' c C5c;,, "Itapcruna". -G
Mossuró -e esc?., "Carlos Gomes" 16
Rio da Prâta, "lliiapalia". . . '16
Antarração u c-cs., "Capívary", ». ió
Bordéos c esc?., "O;iionn:r." . 1"
liiRlatorra c cs«., '-Orlet'.l". . 17
Inglaterra e escs,; "Driua". . 17
Kio *.\a Prpta, "líraRaiica". ... 17
Pernambuco e escs., fiaguaribe*'. 17
Póilos do !-.!. "Italpava" iS

}., "li:i(!ÍI>a" tS

CEXTRO DE COMMEKOIO E
INDUSTRIAS DE MATE-
IIIAES DE COXSTRUOÇAO

RUA DE S. PEDRO N. 206
De ordem do sr. presidente,

jicço o comparecimento dos srs.
sócios a assembléa Reral ordinária
que se realizará no dia 15 do cor-
rente, ás 2 horas da tarde nesta
secretaria, para leitura do relato-
rio e balanço geral do exercicio
findo e eleição da commissão dc
contas annual.

Rio, 12 dc novembro de 1916 —
Malhias dc Figueiredo, secretario.

SOCIEDADE UNIÃO COM-
MEROIA.. SUBURBANA

DO RIO DE JANEIRO
De ordem do sr. presidente con-

vido Iodos os srs. sócios quites
a darem sua presença á assembléa
geral a realizar-se em 15 do cor-
rente, quarta-feira, ás 15 horas, cm
sua sede social, á rua do Engenho
de Dentro n. 14, afim dc ouvirem
a leitura do balanceie annual, c
tratarem de interesse desta socie-
dade.

Rio de Janeiro, cm it de 110-
vembro de 1916. — Oi" secreta-
rio, Carivaldo Spangenbcrg .Pires.

R 2215

ASSOCIAÇÃO DOS EMPRE-
GADOS NO COMMERCIO

DO RIO DE JANEIRO
EMPRÉSTIMO DE Soo :ooo$ooo

Coimntinico nos srs. possuiao-
res' dos .ititlos deste -empréstimo,
correspondentes á letra A t|tie, de
iS a 28 do corrente, das 12 ás 15
lioras, será _ feito na thesouraria
desta Associação o pagamento dos
juros vcncidos_ em 30 de junho p,
passado. — Samuel de Oliveira,
1" thesoiircirò.

¦Ull

1-1

anda
(do

1-.ii.ili.
liX-CEI.SIOl? -¦ "Cuerh 20 jogo

(drama). "Us piratas sacii.es" Uloís
t ÀrOi.V.0?).

IDEAI, - ''11 escravo de S.il.m"
(drnma)j "Im:. t;j amores" (dvowa);"História de um veJIlo setor (.c.me-
<Kn).

.'<;> — '•«') criiiie dn lago" (<ln;.
íiia); ,J0 Segredo <!>> j>anlnno" (dra-
1113): "GiRetla o oi sem anjoi da
vmv.t ia" ícotncdia).• ¦ '" -- "Macistc." (dram.O;

batallia d.i Soainie'1

lUi. I.
ODEON"A Brande

natural).
PAUIS --

Ifdii natiirol,'
din.: "Um
n-.i.-.ii

PATHE'

•'Portugal na guerra"
: "A a.^''tsí,^, feoms-
ponto improvisado* (co-

-• "Ambição" (drama);
ul" Í1K1 tiuturat).

--• alas o cincmatoRriipiiol não
uni duvida nenhuma, è a tiitim.i
maravilha do mundo. Calcula tu
une :'-.:: hontem ao ODEOX, alir.i-
ido pela grande reprise úo MA-
CISTIv, o honicni plienoiuenal, e
tive o prazer enorme, se c que pn-
tk haver prazer cm se ver aquelle
espectaculo, dc assistir c<:m mciis
olhos á batalha do Soninic.

1.1 o aiinuncio...
P11Í5 vá lá. São Ires par.es

de um filni em uuc s.. vê o grande
preparo d.i artilheria, os canhões
a atirar. :i atirar sem parar, a
começar peios ocí-ebres ' 75n» t\w
disparam eni baterias, .cada um
cerca de jo liros por minuto, .pns-
sau l.i pelos "lãs", mais vagarosos

ia); Imãs ainda niuis terriveJi, at«é o
(do i terrível "400" que se move sobre

n 1 trilhos c atira para o ar como que-
rendo varar a liúi...

Deve ser admirável

S30  aiODOínoo
1Í6(W íüiOOOíuOO
400CIS liflOÕSiTOÕ
5ÍÍ11 ::OM500Q
/«.n:»  íVonfisooo'olV.i.fí IiO'?«Ül)
«SS28S.',  OOOSOOO
47111 50 S0O0
5S39S 5005..OÜ

PI'KMIOSl)l. 200.000
3ÍSS3 3?6M 21W7 ..0773 1GI01
i7(ilíi ©?0 51505 5SS20 27931

I.USS8 47-11 21301 1213 4802fi-as osos íwno
i.niíSnós bEioowoo

terçado cm calaia.
A Itolsa íle Nova York ai,riu

.! und

30330
302-.0
55310
14205
Í70..2
47SG3

14-11(1
27ISI
45742
10150

2140S
24382
3378

Í«>2í-'0
12804 2SS'«5

3510 2S25I
«\PPhoxJMAc.OEs!

4170)
fia03
0S15

30322
43244

612
23S70
ITfj ii3

RECLAMOS
Theatros

641
23871
17601

601
23-01
17C01

Tcul,

fiii.
23881
17605

ni-,ZEN'A.S
C50

23880
17670
CENTENAS,

700
23J00
17700 

oa números (

de
assaram «por
r.n houve cn!

Tvrçc Jrn:ão3 comnm(
cotações de caíé sã» a

n$?ox
9$4o«)i.Si.io
8$8oo

Heeife
-.,*.f; imrrr MtX*SssiEKT O&WZ -V.7SI

PÜBÜGIOOES h PEDIDO

. 11 ac

Tyt l\ kl 33

33106
4315

33723
28017
4SSS5
30317

í,);1M-r!0loosnoo
ico.000

G03000
IIOJOOO:
00:0.'11 [

20*000'
85000
8S00O

ninados
— Xão r'só7"V«i-seJo: Joffre em 43 I6m 4SP00

passar em revista, as tropas «ue"! Iodos os nnmoros terminados
vão ao assalto vê-'o o assalto os e«n 3 tem l'S e.\ooiituan'lo-so os
allemães' que Ve levantam das trin- j terminados cm 43. _,
cheira'', de mãos erguidas <; Èc en-, O .fisca! i.ogO
Ireg.ini i- parece .tíe n raü1: esta . me I into,
o ouvir os "kanievadc"! Dípciia c .0 _direçtor,as3tsl.nte, ¦
o especíaciilo das trincheiras alk-1 nio Oiyntho dos Santos Pires, vice-
mãs reduzidas n escombros, as ci-1 presidente..
dades de Donipictrc, Hcrliecourt, -.0 -. (lireçtor-prMidr.ntc, Alberto
Fricoitrf, cie., tudo em minas. U.\ Saraiva d* Fonseca, _

o bombardeio, os O escrivão, Firimno de Canina-

-...-o.
0?403

I

SANTOS
! ir. i- :
entradas: 6;.-.i. saccas,«>c_de 1": j.|fi.~S.t Saceas.
Media: 40.S&J) saccas.
¦lixisteneia: •..isS.sS.j saccas.1'reç.i por io kilc-'-: 5$6oo.Pos-.çSo d., mercadj: cilnio.

ASSUCAR
h-ntradá' cm n: 3.S13 saccos.
wr.de 1": P.i.097 ditos.'Saída., eni 11: 2.y-2 saccos.
Ile.<.dc i°: --o.;-.,- ditos.'Kxistcucia cm ;.-, d; tarde:..

( AlíTA AH1.I.TA
VOLUNTÁRIOS PAULISTAS
Uni sentimonlo de gratidão mo

obriga 11 trazer publico o procedi-
mento p_!o que se houveram para
commigo 05 voluntários paulistas,
cm gorai.

Quando sc falou ua vinda des-
ses moços, para anui, todos nós
acreditámos «.mo sondo elles. na
sua íjua.i totalidade, estudantes,
tivessem o máo costume de com-
prar de graça, ou, melhor, com-
prar"e deixar divida, porém justa-
ineute o contrario íoi o que aiós
observámos. O voluntariado pau-lista, composio .'.c advogados, jor-
nalistas, csttulanfes das escolas su-
peviores, professores, engenheiros,
funecionarios .pablicos e de empre-
gados do commercio, t- o conjunto
perfeito de moços educados, sérios
e honestos.

Não nos fazia pousar, assim, a
principio, aquella vergonhosa cana
do proprietário do «botequim da
estação dc Mogy das Cruzes que,
ein cartas enviada? nos jornaes do
Rio, sustentava ¦que, por oceasião
dc passarem na cidade de Mogy,
com ucsthio ao Uio, os voHintíi-
rios paulistas haviam assaltado

ASSOCIAÇÃO PI10TECTOK A
DOS EMPREGADOS

>T0 COMMEKOIO
De ordem do sr. presidente

convido a todos os srs. associados
quites a reuriircin-sfi cm assem-
bléa geral extraordinária (3° con-
vocação), 110 dia 14, ás 8 lioras
da noite, ua sódc social, ú rua C.i-
rioca n. 31, sobrado, para tratar-
se da leitura, discussão e votação
do projeclo ide — reforma de es-
tatutos.

Previno aos srs. assoc-.-i-los de
que esla asscmblea funccinnar-í
com qualquer niiniero, de aecordo
com os estatutos cm vigor.

Rio, 10 de novembro dc lgiC,
— O secretario, A C. Oliveira.

CAIXA GERAL DAS FA
RUMAS

Fundada em 1SS1
A mais antiga Sociedade Brasileira

se seguros sobre a vida
AVENIDA 'RIO HRANCO 87

Sinistros pagos 'Rs. 4.000 :ooo$ooo
Pagamento de Rs. 5 :_oo$ooo

Na qualidade de beneficiário das
apólices dc ns. 13/0-71-72-73, de
aecordo com os termos ncllas la-
vrados, recclú da Caixa Geral das
Famílias, a quantia de cinco con-
tos c quinhentos mil réis, pelo que
dou plena c geral quitação a essa
Sociedade.

«Rio de Janeiro. 10 de novem-
bro dc 191G. —Eduardo Gomes Ri-
beiro.

'Como testemunhas;
Jayme Pinto da Silva.
Mctliha Iiinior.

8334 J?38*_
SS*ZZZH-387_-' 
34 " 87

"4734 
2__.„ 5?98"" 

73ít~ 398
34~ 98

DIRECTORIA.^ 
"0 BICHO'7"

r.. Rosário 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"
130 — R. OUVIDOR - 130

São as casas que offereccm as
maiores vantagens e garan-

tias ao publico

IA0 MONOPÓLIO
OA FELICIDADE!

MIL CONTOS
Os pedidos do interior derem
ser acompanhados de mais 700
réis para o porte do correio.
HaWlilae-vos nesta feliz casa.
R. SACHET, 14 _ Francisco

Sc Comp.

Voi um suceesso o acerto que"O Bicho" teve hotilem! Só a
chapa da Lóló acertou as duas
centenas principaes.mitigo cs"prc-
mio, 643 c G(J41 Além disso o ca-
vallo era o bicho favorito d'" O
Bicho " I Mais outra centena pe-
gamos ainda, foi a ooS! Quem é
que não lé "O Bicho",' diária-
mente? Haverá alguém! Olhem
que "O Bicho" dá u fortuna a
todos I Hoje grandes suecessos I...

1 jHSi

llISilll
DERAM HONTEM

Antigo
Moderno...
Rio
Salteado...
2- piemio
3 •
4* »
5.

043 Cavallo
513 Borb.
35? Jaourè

Porco
 C04
 8S0

...... C-ii
 098

Agava
A Hora
A Real
Garantia

m

465
O LOPES
é quem dá a fortuna mais rapj-
da nas loterias c offerece ma;-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Ouitanda 79. esquina da Ouvi-
dor; Io de Março 53. largo do
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
IS de Novembro 50, S. Paulo.

Propaganda
087

mo -tp^lir016- --—

Águia de Ouro
378

20-7-7-3
RiO-13-U-OlG

A IDEAL
370

mo—13— 11-910

106-RUA DO OÜVIDOR-to6
Filial & praja it de Junho 51—Riode JaneiroCOMMISSOES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso 1 — Os prêmios são pagosno mesmo dia da extracção.
FERNANDES & C.R

Tel. 2051. Norte

Dr. von Dollinger
da Graça d0 J.Ios-;«^e-" *"**V" neiiceuoia Por-
tugueza c com cslajrio na Ueal
Universidade dc Berlim. Ooeilvaa
do rim (exanu-s com a luz). Ci-
rtirgiaj cura radical das hérnias,
hemorrlioidcs, eslrcitãnicntoa de
ureihi-a. Operações simu chloro-
forniiiò u com a onestbesia regio-
nal, «Mem de Sá in (sob.), 11 ár
12 e ás ,-ti|j. 'íclepli., 4.S10 Cen-
trai-.

TINTURARIA

PATINS

Com rodas 3_. alutuinio, fibra e flço
para senhoras, homens e creaneos.

OASA GRÃO TURCO
OUVIDOR 96 — Tel. Norte, 4034.

CHAPEM
PARA SENHORAS

E SENHORITAS
maior sortimento

Só nn casa

AU MAGAZIN DES MODES
llua Gonçalves Dias, ÜO A

TELEPHONE 4.832

GRADE DE FERRO
Vcndc-sc uma qunsi iioth

para vei- c tratar na Praça
Gonçalves IDias, :l'-íf ilns Ò
horas du manhã cm <1p.-"i(o.

(.t aosi)

jsort

A Cruzeiro
190

Rio, 13-11—016.

iSrs. alfaiates!
,T 307Í

Caridade
905

J 3052

Fluminense
9941

.1 30113

Operaria
0885

.1 3051

Variantes
it^Sõ-05-65-27

nio-1.%- ll-91b _.l 305o

FIGURINO"Le Progres"
Era virtude do contraio

que acabamos do firmar
com o editor do figurino
acima, o quo nos garantea exclusividade, temos o
prazer de annunciar quoo preço da assignatura
fica reduzida a

por anno

Trccisa-sc com urReiicia-, «le 1111.
bom passailor eme <lè refereneins
de seu trabalho c que conheça
também lavaírcni. nara uin listado
ilo Norte. Cartas nesta, reilacção
a A. A. ila Costa. J .,10,1

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis -»£!. St
tenconrt, paríoiro, cnri os tumor*
dos ecIo*. c Jo ventre, ãa niolcstiai
«Ias vias urinarias e genitacs ¦ da mu-
lltcr, ns inetritea, o^ corrimentos Mt*
ri nos c vflginaes c regulariza o mn*-
truaçüo por processo seu. App1.cn a
60G c 01-1. eom ou sem injíee.io t
esta sem <lúr trata o diabelos,
hcinia (i|i-.e'.i-.u(-.ir.-i) sem operação.
Consultório nerieitamente anparclha.
do; rtta Rodrigo Silva n, s6, esqui-
na <la rua da Asscmblía, das 11 is
2ih lárde. Teiepliõne s$ii*t residéii-
ei.i íi rua Senador Euzebio .1].:. Con-
sultas grátis. (.1 nSu)

Belleza do Rosto
O Creme c Leite. Dalil.í, roíMi-

l-uera um tratamento dc AuioMa:-
sagem pára o cuidado ài pelle <.¦ it
sua eonservação. firc5crvai.do*n djs
Jtugaf. c í o melhor ndhesivo do pj
d'arroz.

O CREME CALILA' 11. e, ó In-
fallivel na cura de cravos c espinl_a.t,

O LEITE DALILA' n. 2, tira I*
das ns tardas, patiima c manchas às
pelle'.

DEPILATORIO DALTT.A' é «
unico que sc r^'Jc rectViíímcndar co;
mo incrtferwivo; tiia to.tiH superFâta
peíluBcm, deixítudò a petle brauca e
aasetin-ada.

ROUGE DALILA' prçparailo ve.
cet.-il, dá uma cor juvenil c ideal.
Resiste a transpirarão.

PO' CARROZ, branco, rosa e
rache!.
TINTURA LIQUIDA DALILA'

PARA OS CABELLOS E BARBA.
Vendem-te nas sraiule. cisas: L'«-e.

lho Bastos, rua dos Ourives ¦:_—-i-i;
À' Garusfa tirando, rua U.r>iruayniia,
66; tirãvcssa de S. Vranctwo 36;
rua Sele «le SCtembro, no; rua Con-
«,-alvcs Dios, 50. Acccitnm-sc pcdidoii
pelo téiepHone Xortc i8jo. AvóuKla
Rio Hranco o-, :", csaiierdo --Miv.c.
Pmlo. _ (II eSfiiJ)

Ci-ème. de Rei-
Ic;-a "Oriental",

sem rival para
manter ii cpiiler-

me em perfeita hygiene e belleza,
einolicnte, e Tcfrigeranlç, cmhran-
(|iiccc e assotina -a cuiis. Não é
gorduroso, é o melhor para massa-
gens,.;c faü adhcrir o i"'« dç arroz,
tornando-o invisível. 3$ooo, pelo
Correio 3?5oo, Leitora, ilo lo.ü.it
oiule -reside, peça o Ctüine "Ori-
cntal", ao seu fornecedor e, elie
não o tendo o obrei';, rapidaiucnlc.
Mediante .00 réis ile sello envia-
mos o catalogo <le ".Conselhos de
Belleza". Vendas por atacado: _dl-
rigir-se ás casas -ile suas relações
nesla praga ou, ao -deposito: IVr-
fumaria I.opes. t. Uruguayana nu-
mero -tj, Rio.

Ser Bella

Cu_*a

tu.

CAIXA GlíUATi DAS 1W-
JIIM.VS

(FUNDADA KM 1S81)
A mais antiga sociedade brasi-

léira de ..ctmos sobre a vida.
Avenida Rio Franco, 87

Sinistros paços — Ks, 4.000:000$
Pagamento de rs. 5:000$

Assistida pelo meu marido abai-
xo assignado, e na qualidade ât I jjheneficiaria da prcscnle apólice cie I 8
11. «;So, instituída pelo meu falle- 3
ciJo pae, Chrisliano lloaventura
da Cunha Pinto, recebi da Caixa j
Geral d.-..s Familias, a quantia de
cinco conto de reis. oela liquidação
tia mencionada apólice, pelo qn
dou -plena e geral quitação ,i: mes-
ina sociedade- Caixa Geral das Fa-
milias.

Uio de Janeiro, S de novembro
de ioiG. — Marictla Pinlo, Sérgio
Ferreira. — Josâ Sérgio Ferreira.

"a mo m: jv-mciuo"
SECÇÃO PECUMO-PREDÍÀI;

Avisamos aos srs. sócios desta«

«O QUADRO»
1 v

« Resultado do hontem:

. Antigo'. .
.' Moderno
| Rio. . . .

Salteado.

Vncci
Borboleta
Gato
Carneiro

Variantes
n'. --03 —02—10— S5

Hio, 13-11- 016 II 3
i_ffiSMB«g«-M__g-OK.-3SSB5 gr™

Desde já so acceilainl
iássignaturas para o anuo
de 1917, a começar comj

[o numero do Janeiro.

CíÍMMD
57-Rna dos Òni*iyes-5y

Syíyaln Bonàrd
Súccessor

samentos

Dn GOXOIÍRR1.A CIIÜOXI-
| OA on R'F,OENT13, em poucos
I (lias, por processos inodernós; seni
i dói-, garantc-sc o tratamento'. Tra-
í tamento da sypliilis. App. Cofí e
1 914. Vacciuas de Wright. Assem-
¦ bléa ei. das 8 :',í 11 e i-> ás ifl.
ISRRVIÇO XOOTURXO, 8 fm

10- ---'Dr. Pedro MiigalUes.
•< 549.1

COItl bri-
v i d a d «,

ni ii s 111 c
¦Sem cert.i.Õcs, civil, 25$, e .vdi-
gioso, eoS, cm 24 lioras. na fórmi
da .lei, inventario; e justificações,
etc.', com Bruno Scbcgue. á rua
Visconde do Hip Eran.co. ..-'. so-
brado. Todos os dias, domingas
e feriados. Àllendc-sc a cliamr.-
dos a (íualquer íior.i. 'ieleplione
ii. .1.542, Central'. -- X. 11. "s
noivos (jue ¦tratarem dc seus l;-'i-
peis nesta casa não lerão ó iu-
commodo dc ir à policia; não se
confúndam — ?._'. íi";c J

anco Sporüvomm
116

lio iu cr-cor. tstave

ortcio,
hora»

nquelle -botequim, causando com. •••¦* »- ~— --• i-;---- ••-,-"• Iisso uin prejuizo do 1 :ooo$ooo ao I Secção que, por ser feriado, ueixa
seu proprietário; mas a maneira
eom que aqui procedeu o volunta- .
riado da cidade da "Instrucção ; do próximo dia
Publica modelo, obriga-nos a pro
teslar contra aquella descabida (
calumuiosa noticia. Eu lambem tc- I
nho u-.n boteqnitn nesta villa, e I
veiilo para os soldados (los i" c j2" regimentos. Quando, estando .

c-m Gericinó, por oceasião das [

de ter logar amanhã, o :8"
vy.ie será realizado ás 15 1

ci.
Rio dc Janeiro. 14 de novembro

, I de 1016. — .'! direcloria.

manei
i Mcscavo." .' .' .'

o-!,!!...,.... 3» sorte

Si,5 1 -1 Sôoo
SÍ9Qa$5°ol.VO,!nt:ltl
$380 a $4« 
Ss«i .. |58i)§470 a $5;<o

Wt; hoje & Kcna, no Falacc- jTteatre, n nova opereta — "Cinema jSlar" .;ir_-.«da no Kio m-h coa»p«-1 continua-se a ver
«noioncirosl E o serviço de mu- allemães que 3C ent-einim, o" 000 no.

ALGODÃO
em 1:: i»;.o li..uvc

'..-.nobras, ti\ e perto de cincoenta
s, comendo, c bebendo

café na minha Ijarraca-bòícquim,
s.''« pude elogiar o modo honesto
dos voluntários -paulista-, A mim,
como a outros. s."i amizade c gra-
lidão foi o que deixou esse pu-
nh.vlo de ftilurós defensores da
Pátria. Afrora >|-.-,c esses moços re-
tçressam p;«-a S. Paulo, é preciso

OI.ÜB MILITAR-
SESSÃO DE ASSEMBLÉA

GERAL
(2" convocação)

Rcaliz.a-sc, ás ao horas de i(l
do corrente, -para approv__çãõ da
redacção final dos estatutos ito
Club. c exposição do nnJi,.nmito
-das auíôrizaçües dadas á d::cc*n-
ria na u'iima assembléa çeral.-Orphauato Osório. A!fa::::r.:-ia s
modificações nó cdiiicio social.

Rio de Janeiro, i.) de novembro
de ioi<í. — i" tenente Isauro Rc
gncrd, 1" secretario.

Uin -Í3-U-01G J

Americana
980

RiO--.3-_l.---.-6 J 3004

!, AliSRICliNi
gpç>

Hio- -13-11- -010 II S0G3

S. ü- Federa!
260

nio 13-11-016. .mios

A Foptuaa

Aluga-se ricamente
mobilada uma casa cara casal, ten-
do todas as commodidades, luz
electrica, tt-lepbone, etc. Cattete
11. 330; trata-se na loja ao lado.

J .1103

Vias fiirinar.as
Sniitilis t! íJiül.estlris «lo

senhoras

DR, CAETANO JOVINE
Formado pela Faculdade de

Medicina te Nápoles e hãbi-
iitado por titules da do Rio
de J anciro

Cura especial c rápida de
estreilamenios urelhraes (sem
operação), gonorrhéas cliròni-
cas, cystites, liydroccles, tu-
mores, impoScnei.í, Consultas

das o .Is 11 e das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, io, sob.

M. ÍO
836

13 -I.1-OI6. J 308"

Electricidade 7 S5&.força c I.-.,.. Attcnde qualquer clir.-maio. Ií. Teixeira. Teleph. (en-'.rol 5535. «- P,'• Américo, 8o—Cai-
me. (.,8 S; M

Còmpfic bilhalcs nes
tereis o futuro garanti
co

da Quitanda. J. DUTRA &

i
'Hã

'rta, pagamento iinincdiaio. Rua
a Álfahdcca .-tc, esquina da rua 

C.
Teleph. _|ir. X.

150S00O
Aliiga-se -.una cspleYidida cast

para noivos -ou casal sem. filho?,
com optimos commodos, installa»
ção electrica, fos-ão a «az. banhei-
ro e aquecedor, pia' na sala de jan«
tar; cmfiiu, uma rasa para pessoal
de tratamento; á rua l;cli;i;.-e Ca-
marõo n. 72. Villa Isabel. _ 3113

GrTnDE HOTEL
— LARGO DA LAPA —.

Casa para familias_e cavalheiro*
de tratamento. Optimos apoaen'-
tos ricamente mobilado, ds novo,
Acccssorcs, ventiladores e cosialí»
de i" ordem.

End. Tclcgr; "C-andliOtci;'.

AGENTES
Precisa r.c. boa ronmilssão, _IU>

instituto Coniincreial, rua do
73-vido-

mm
¦ 1ÍWÍ4^. n'âíí

ms

: v.m.- :'i m
iíglt'""
¦\'-7-;:;'
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(em iórma de pílulas)
0 mais poderoso especifico para a cura da Sy-

Dliilis e dc todas as doenças resultantes da ira-
pureza do sangue. O DEPLRATOL é im-
minentciriénte superior nos seus eífeitos a todas
as injeccôcs. Garante-so a cura.

Tubo com 32 pílulas, 8 a 10 dias de tratamento.'
5_000.polo Correio uíais 400 réis; C tubos, 378000, pelo
Corroio mais 1$000.
DEPOSITO GERAI: Pharmacia Tavares
03, Praça Tiradentes, 63 - Rio de Janeiro

REPRESENTAÇÕES
Vara Rio Grande, Motas ou todo o
tintado. Acccilo-sc dc casa* commer-
Saci c estabelecimentos industriáes. A
.onunissão e consignaitfes. Para in-
fonuaíócs com o sr. Antônio Cravo.
,a Empresa de Mineração c Tintas
»Ancora". & Avenida Rio Branco 17.

"AFRICANO"
Continua morando na rua

«eiiera. Cainnr» 178. (8196S

Eni scu bello o bem montado"àtelier" executam-se, reprodu-
c_.es; ampliações, retratos de me-
dalha e artísticos retratos (le to-
dos os tamanhos, por preços modi-
cos, á avenida Passos, 55, sob.

(1965)

COMPRA-SE
cualqticr peça dc antiga parcella.
na á rua do Ouvidor 88. 2807 ..

TUBERCULOSE CURADA
Só com o STENOLINO, _ qu<

se consegue curar e evitar a
tuberculose, anemias, .pulmões ira-
cos, neura.thenin, fraqueza geral
com dyspcpsia, impotência, memo-
ria fraca, dôreí no peito, febres
intennittcntes, pallidcz e flores
brancas. Importantes curas em
todo o Brasil e estrangeiro. Pro-
cura extraordinária dc toda a

Earlel 
Granado & Filhos. Rua da

fruguayana n.91. Rio de Janeiro.
Vidro, 5$; -pelo Correio, 8$ooo.

Granado & C., rua 1" dc Março
n. 14. 2827 J

Campello & C. Rua Luiz
de Camões 36

Fazem leilão no dia 23 de no-
vembro de 1916, das cautelas ven-
cidas, e previnem aos srs. mutua-
rios .ue pôdem reformal-as ou
resgatil-aj até a liora de começar
o leilão.

FERIOU """
Ulccras, cliagas, cezemas, frici-

ras etc., "Ühgiiento Santo Brazi-
liensc". Rua Marechal Fioriano
n. 173. A. Gestcira íMmentel.¦ . (7<58J.

ou
Vende-se uma grande situação

ou fazenda, no Districto Federai,
com espaçosa e solida easa de mo.
radia, e dependências, assoalhada e
forrada, água magnífica , c abitn-
dante do rio, que atravessa a pro»
priedade e dc nasoente, na zom
mais saudável, fértil e pittoresca
dc Jacarépagua, cerca-de 100 metros
acima do nível do mar. Terra.
próprias, parte cultivada contendi
pasto cercado, extensos bananae:,
grande e variado pomar «om mui-
tas fruteiras nacionaes e estrangei-
ras, e parte coberta de eapoeirão
e uma ponta de matto virgem,
abrangendo na 'totalidade uma área
de 40 hectares mais 011 menos. .-1
propriedade dista da estação Cen-
trai 1 1I2 hora e possue carro,
animaes dc parelha c sella, vacca
de leite, alguns carneiros c porco*
dispondo de boa estrada dc roda-
gem. Trata-se com o .proprietário
dirccíamcntc, ú rua do Ouvido»
11 .78, Alfaiataria Torres. M zSiift

Doenças Cura garantida
dd e rápida do

garganta osbèiiva,
nariZ (fetide. do nariz)

OUVidOS processo inteira-
boca mente novo.
DK. EURICO DÉ I«EMOS

professor livre dessa especialidade
na Faculdade de Medicina do Uio
de Jai.ciro. Consultório, rui da
Assembléa, 63, sobr-do, das 13 ás
5 da tarde. J 3044

;ixj.ííjx..

Casa mobirada em Santa
Tlwraza

Aluga-se uma esplendida .casa
recentemente uiobiliadij á rua' Pe-
tropolis 11. 116, com dependeu-
cias necessárias para pequena fa-
niilia.

Pôde ser vista das 10 da manhã
as 5 horas da tarde. Trata-sc com
o sr. fedro Campello, á rua da
Alfândega n. 72, sobrado.

(M 2004)

A NOTRE-DAME DE PAIS
GUANDUS SALDOS 15M TODAS AS SECÇÕES A PREÇOS

SEM PRECEDENTES

PORANGABA
As 'Pessoas obesas, barrigudas e

inchadas devem usar o Poratigaba,
o melhor c mais activo tônico da
circulação, que activá a nutrição e
as trocas orgânicas, fazendo elinii-
«ar á gordura c desinfiltrar o or-
¦ganismo.

' Deposito na Flora Medicinal.
Rua de S. Pedro 11. 38. Peçam ca-
talogos.

MEYER
Precisa-se dc um quarto jiàra

rapaz solteiro, em casa de boa fa-
milia; tratar com o sr. Alberto,
Pharmacia Popular-Méyêr. J 3046

lor que v. ex. nao visita a
Casa Sion, na rua do Cattete, 7,i|tie entrega os moveis na 1" eu-
trada «le ao "j" e os seus preçossão bárális.imos. Cattelc, 7, tele-
phone 37011 Central. (S 2041

CASA MOBILADA
Aluga-se para familia de trata-

mento a esplendida casa n. 461 da
rua Voluntários da Pátria. Pódt
ser vista todos os dias das 10 ás
12 e das 15 ás 18 horas. Con-
trato por 6 mezes. R 2132

DOENÇAS DO CORAÇÃO
, Pontadas, palpitações, cansaço,
falta de ar, pés inchados e hydro.
psias. bater forte e. irregular das
artérias, do pulso e do pescoço, o
as lcsSes 110 coração, causadas pe-
Ia syphilis, rlicumalisino e arterio.
schlcrosc, curam-se com o CAR-
DIOGENOI,, grande descoberta
apbrovada pela Saude Publica, pa-
ra essas moléstias. Granado & Fl-
lhos. Rua da Uruguayana n. 9'.
Rio de Janeiro. Importantes attes.
lados das pessoas curadas e dc me.
dicos notáveis. Vidro, 6$ooo. Pelo
Correio, 8$5oo. Drogaria Berrini,
Uua do llospicio n. 18; Drogaria
Rodrigues, rua Gonçalves Dias,
59; • Drogaria Casa Huber, rua 7
de Setembro, 61. Drogaria Grana-
do & C, rua 1" dc Março. 14.

J 2873

HELIOPOLIS

COCCULOS
Combate as doenças do estorna-

go, do figado e dos intestinos;
todo aquclle que usar o Cocculos
não terá mais tontéiras, dôr de
cabeça, prisão dé ventre, excitação
nervosa, gazes, peso no estômago,
somno depois das refeições e in-
soninias á noite, indisposição para
o 'trabalho, medo de morrer, idéas
tristes, esquecimentos. Fraqueza
geral, etc, etc.

F,' um poderoso remédio para a
dyspepsia nervosa ou atonia gas-
tro intestinal.

Deposito na Flora Medicinal.
'Rua dc S. Pedro 11. 3S. Peçam ca-
talogos.

ESCOLA NORMAL
Conourao de admissão ..
Inscríjiçõcs na i° quinzena t.c Fevereiro, exumes na oa qtimzcwi.

Quein quii.c.' si* preparar eom Bt-gitrança, matricule-se. quanto an-
tes, 110 curso .anexo, do Instituto l'uly_1olico, i AVENIDA RIO

BRANCO, 106 e 108.

Constando-me que o senhor Ju-
venal Jardim ou d. Cclina Jardim
está em trato para vendei- o ter-
reno conhecido por GABRIEtjES;
CO, aviso a quem interessar po»
sa que será nullo qualquer nego.
cio qúc envolva essas terras, por
fazerem ellas parte de uma acção
dc penhora intentada contra os
mesmos proprietários.

Uio de Janeiro, 11 clc novembro
dc 1916. _ E. B. M. Bello.

__  S 300.1

HUMANITÁRIOS VIDENTES
Quem desejar a cura de qual-

quer moléstia, bastará enviar no-
me, edade, symptoiiias da doença,
aos Humanitários Videntes, caixa
postal 1335, Rio de Janeiro, <|t;e
gratuitamente enviarão o allivio
para os vossos soffriinciitos, En-
dereço e 200 reis em sellos para
a resposta. J 28"<i

AO PUBLICO
D. Elica Rosa de Aguiar Medci-

ros, proprietária da Fazenda'deno-
minada "Campo Alegre", no Es-
tadó do Rio de Janeiro (estação
de Belford Roxo), previnc ao pu-
blico que, conforme contrato exis-
tcnte_ entre cila e o or. Arlstides
da Silva Quirino, para serem ven-
«lidos cm lotes os terrenos da mes-
ma fazenda, — a unica pessoa au-
torizada a receber o dinheiro, paò-
sar recibos cassignar escripturas
referentes ás vendas que forem
realizadas, — c o scu procurador
sr. Paulo Barbosa Guimarães, não
se responsabilizando, em liypothosc
alguma, por quaesquer pagamentos
feitos , á outra qualquer pessoa.
O seu referido procurador, se acha
á dispos!ção dc todos que quize-
rem effectuar pagamento dc pres-
tações da compra dos terrenos, ás
«luartas, nintas _ sextas feiras, á
rua José Mauricio n. 144, das 3 ás
5 horas da tarde c aos domingos,
tia fazenda.

Rio de Janeiro, 11 de novembro
de 1916. — A rogo de minha mu-
lher Elisa Rosa de Aguiar Mcdci-
ros. —. João Medeiros da Silva.

(Segue o recouhcciniento da fir-
ma João Medeiros da Silva.)

J_2026
Excellente emprego de

capital
Vendem-se, juntos ou separados,

18 predios á rua Castro Alves, sob
números 18 a 24. e numeração Ro-
mana de I a XIII, a poucos me-
tros da estação do Mcyer e dos
bondei das linhas Engenho de
Dentro, Cascadura e outros, quasi
á porta.•São todos novos e bem construi1-
dos, constituindo uma avenida de
pequenas casas, c dão boa renda.
O motivo da venda é o proprieta-
rio achar-se enfermo e querer li-
1>ertar-se da divida hypothecaria

Sue 
onera os ditos predios. O cre-

or hypothecario facilita ao com-
pr.idor o pagamento do preço, ou
parte deste, por prestações, me-
diante a mesma garantia hypothe-
caria. Podem ser vistos a qualquer
hora, havendo pessoa, encarregada
de mostral-os, que é encontrada
no fundo da casa n. 18 (sr. Ma-
chado).

Trata-se á rua Sachet 9, sobia-
do, com o sr, Antônio da Costa
(antiga Nova do Ouvidor).

M 2889

Quando faço compras,
não esqueço ommun.

"". °A GARIMPA-GRANDE
Phhsoü, 106.

EM. Nictheroy, drogu.la lluiei.los

pois. o unico preparado
com o qual consegui ter
cabello e nâo ter caspa.

Não acceitem outro em
substituição; exijam ode
OLIVIKR que terão re-
sultado seguro.

Pelo correio 5$, Nio se ao-
celta sellos nem estnmpitlias

VIDRO 3$000
E_m tod«.» às
p erf u «11 a, fias,

clrog***ri»«
es pharmaciase na

Urugiwyaiia 
'66, o Avenida

(2602 M)

1
Compra-sc cm qualquer 

'estudo,

na casa que melhor paga, confor-
me u sua qualidade. Rua Uru-
guayana 134. J '476

DINHEIRO
Empresta-se sob hypjtliccas dc

predios bem localizados; informa-
ções por favor cum o sr. .iimino,
rua da Misericórdia, 3,2. h 1953

Xarope hltdraí de Deses-
sarffz e Alcatrão dá

FORMULA DIÍ BRITO
Approvado pela Inspectoria de

Hygiene e premiado. com medalha
dc ouro na Exposição Nacional dc
1908. I!*:c maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchites, ca-
larrhos chronicos, coqueluche, as-
thina, tosse, tisica , pulmonar, dores
de peito, pneumonias, tosse nervo-
sas, con.v.ipaçõcs, rouquidão, stiffo
cações, doenças dc garganta, la-
ryngè; deflttxo astlimatico, etc.
Vidro, i$soo, — Depósitos: Dro-
garias Pacheco, ma dos Andradas
11. 45; Csrvalho, ú rua Primeiro
de Março, 10 c 31; á rua Sete d*
Setembro,-8i c 99, e á ma «Ia As-
scmbléa n. 34, Fabrica: Pharina-
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
des Lobo 11.' 229, tclcplionc 1.400,
Villa.

8í este mez
Violões a 10$

llandoliiis a 20$
A Guitarra de Prata
37 B a Carioc t. 91

Rio de Janeiro

AVISOS MARÍTIMOS

LLOIfl BRASILEIRO
PRAÇA DAS MARINHAS

(ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO)

UNHA DO NORTE
O paqueto

rARA
Sairá amanhã, quarta-feira,

15 do corrente, ás 1: hor^,
para Victoria, llaliia, Maceió,
Recife, Cabedello, Natal, Cea.
rã, Maranhão, Pará, Santa-
rém, Óbidos, Itacoatiára c
Manáos.

LINHA AMERICANA

CASA MOBILIADA
Aluaa-se em rua transversal á

Voluntários unia esplendida casa,
completamente mobilada; trata-se
com o sr. Thoniaz á rua do Ouvi-
dnr 97-99 (Torre Kiffel). .1 303.

AGONIADA
Combate as doenças do tilero c

dos ovarios, cura a suspensão c r.s
eólicas e regulariza as regras, ev'-
laudo a lieniorrliagia e os corri-
ineiitos. Ii' nm remédio indispeh-
savél nas tolletlcs das senhoras,
para curar Inelriles e eiiilo-meti-i-
tes, sem haver necessidade dã ras-
pa..eni uterina,

Deposito ua piora Medicinal.
Kua «le S. Pedro 11. 38. Peçam ca-
talogos,

jjg.I':«li;"<%'«lii;!|l:!:__»flj!!ll1
IA CURA DA
i
1.
1

mm

SYPHILIS I
Ivnsiiia-sc a. Iodeis uni meio É

(le saber su tem sypliilis gm adquirida ou hereditária; iii- H
H tctiia ou externa e como (É
g podem curai-a faciliiiétit. 1
m em todas as manifestações»
BI e periqdps. Escrever: Cal. j|fí xá Correio, lóSci, enviando ™
~ sello para resposta. ¦
ía^iiiíiasiiiaiiíiÈiiíiijfiaiii!:'!!,

PRATAEOURÕ
Viilcilça & C. — Compra o paga"itutü Irem. Rna Sele dc Setembro... .81. „.,3 j

Mr. R0MANELL1
Professor estrangeiro, ha 7 an-

nos mora na praça dá Republica
n. 84, esquina Senhor dos Passos,
altenile a sua numerosa clientela
das 9 ás 11 da manhã e da 1 lio.
ra ás 6 da tarde, dias feriados até
,. horas, tratando com a mesma
attenção conto sempre. Praça da
Republica 84, sobrado, esquina
Senhor dos Passos. 3.5 J

Hotel-Pensão Central
PETROPOLIS

Em frente á estação
Estabelecimento de primeira or-

dem, conhecido pela sua excellente
cozinha, bom serviço e irrcprchen-
sivcl asseio. Os proprietários par-
licipam ás exmas. famílias c cava-
llieiros que ainda têm alguns bons
apartamentos e quartos á dispost-
ção. '¦'-- R 2242

A
COMPANHIA TECWICA E

IMPORTADORA
TRABALHOS TECHNICOS DE ÜÜALQÜER NATUREZA

}\ i IMPORTA E TEM EM STOCK s

MaoUInas motrizes o operatrize», For.ain.int.9, Ac-
«essurios unra inailiinas, Botubis. Kitt-ápliandroii,

Sondas, Momos, Óleo», Tinta*. Vernizes,
Borracha Gagitas, etc.

MATERIAL ELEOTRICO E INSTALLAÇÕES
Kua V. Rio uranco, «O TelOR. ••TECHNICA*'

Rio do Janeiro Telephono. ao
<.'a xa -

7—Norto
1488

IcamaraI
[ Moendo sempre ¦

1
i

" 
CASA TCacliorradesapparecida j

CASO» OE QUALQUER
NATUREZA

PcsvenÜám-sc ¦ fura rapidez #e
seriedade, garantindo-so o mais
absoluto segreuo. Hjcrcvcr como
titulo acima, para a posta restan-
te do "Correio da Manhã".

R 28..S

TIJUCA

GLYCOLINA
FORMULA DE Ú R, DE

BRITTO
Approváda e premiada com meda-

lha de ouro nas exposições
de hygiene

Exoellcnte preparado da antiga
Pharmacia Rasipail, anipregado
com sucetsso nas eiiipingens, co-
nniohúcs, fileiras, daijthros, acne,
pannos, aspereza e irritação da
cutis, nigas, suores fétidos c to-
das as moléstias ejjidcrmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, á
rua dos Andradas, 45; á rua^ i"
dc Março 10 c 31, c á rua Sete
de Setembro, 81 c 00. Fabrica:
Pharmacia Santos Salvai, á rua
Dr; Aristi«les Lobo 229, telepho-
ne, 1400 Villa.

OURO
Praia, brilhantes, cautelas do

Monte de Soecorro, compram-se- c
pagam-se bem, na praça Tiradcri-
les. 64, Cn.ii Garcia.

^memjgjwmtA.m ¦ii,__BH__________i

REFUGIO PARA O VKRAO
Aluga-se, com mobilia, o apr.v

zivel sitio da Gavca Pequena, çom
boas accommodações c conforto
para familia dc tratamento, gran.
dc terreno e esplendido 'Ianque
de natação com cachoeira, a 20
minutos do ponto terminal doa
bondes do Alto <la Boa Vista (TU
jucá). Muita água, vegetação c
clima ameno; trata-sc á rua da
Alfândega 8_, sob. S 3017

17, Senatlcr Euzebio, 17
Vi '-.íem-sc! movei.
i;rtc;õ.. e córidieüCi .•Ir»..

prestações | cs
alcance ,1o tu-

(A 3-I5.0
I»A(TVI,0(;i«.\l'MAS

Eiicirregam-se dc quaesquertraoailios a inachiiia; u ama doKosano n. i.iu, _•• andar, .ala clfrente, rp

GONOBRHEAS

V. Ex"; tem necessidade do
dentes artificines ou de qual-
quer outro trabalho dentário
por processo inteiramente
novo ? Procure, de preferencia,
o esforçado cirurgião-dentista 1)_.
Sllvino Mattos, cujos vloquen-
tes o renes attestudos «le sua
proficiência ahi se seguem, além de
20 annos dc constante pratica,
liil-os :

Laureado com o i" prêmio da sec-
<;ão cirurgico-dentaria, na Grande
Exposição Artistico-lndustrial de
lono; concurrelitc, em 1903, 110
Districto Federal, á Exposição Pre-
paratoria da Universal NoVte-Amc-
ricana; premiado com medalhas de
prata e de bronze, na Hxlraordina-
ria Exposição Universal-Intcrnacio.
nal dc 1004, ciii S. Luiz, nos Ks-
tacloâ-Unidos da America do Nor-
tc; galardoado com o Primeiro
fiiniidi! Prêmio, na Portentosa
Exposição Nacional dc 1908;
e cem medalhas de ouro., na Kxpo-,
sição Internacional c Sciontifica de
Hygiene de 1909, na Universal Ex-
posição de Turim — Roma — dc
1911 c, em 1913, 110 1" Congresso
Pan-Aiíiericano de Odontologia.

M 3 - RUA DA CARIOCA - 3
,-MÉ i

Canto da rua dn Carioca
2Í30 )

9, Largo da Carioca, 9
(Orande a/mazcni junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações; c_pas para

mobilia, 9 peças, fio?ooo; oleado
de 0,60 u o,yo, _ 3Í500 e 4$ooo o
metro; dito para mesas de 3 a
5 tabõas, 6o$ooo e iio$ooo; capa-
chos dc 1111 c iiii.io a 8?ooo e
y$ooo.

Souza Baptista & C.a"""mTÕRPHÉA!

Curas assombrob-s pelo novo e
unico especifico a Spirochetina.
Poderoso Uepurativo das moléstias
da pelle 1: do sangue, sypliilis re-
beldes, dártliros, cezemas, manchas
e tumores da pelle, feridas e ttlcc-
rações, boubas, rlieuiiiati.mos c
cancros. Deposito: Granado & Fi-
lhos, rua da Uruguayana 11. 91.
Rio dc Janeiro. Vidro, 5$. Pelo
Correio, S$o_o. J 2S77

Lustre para engommados
O "Brilho Mágico" coiniminica

um extraordinário lustre a cami-
sa, punhos, collarinhos c a qual-
quer peça cíc roupa. Endurece t
prolonga a duração dos tecidos.

Vidro 1 $000. Pelo Correio, 2?.
Não sc acceila sellos nem estam-
pilhas. Na "A' Garrafa Grande"
rua Uruguayana, 66 e Avenida
Passos, 106. Em Nictheroy, dro-
garias Barcellos. M 26SJ

Aluga-se 1 lindo sobrado e am-
pio armazém, á rua Ruy. Barbosa
11; 28, outr'ora S. Clemente- tra-
ta-se na egreja Ua Cruz dos Mili-
tares 1825 J

Fugiu na noite üe domingo uma
cachorra grande, branca, Je olhos
azues, da rua Barão do Mesquita
n. 132. Grutifica-se a quem dér
informações. R ^826

João Pinto da Silva
Rua do Cuperlino ti. 7, Irata «le

todos os negócios, compra e venda
de pre.lios. .'-'l! J

uArAu mobílias
9 peças 60$ e 7. $000

63, RUA DA CARIOCA, 63
Tciepbone M*1» Contrai

IMPOTÊNCIA!!!
Havia antes dc apparcccr o

Stctiolino; uilinia palavra contra
a fraqueza genitnl e neurasthcnla.
Drogaria Granado & Kiihos. Rua
da Uiugiiayana, 91. Rio de Ja-
neiro. Vidro, 5.000. Pelo Correio,
8$ooo.
Casa Huber, rua 7 ds Setembro
n. 61. -•Siú .'

Minas u
Sairá 110 dia 21 do corrente,

ás 14 horas, para Nova York,
escalando ein Bahia, Recife,
Pará 1; Sun Juan.'

LINHA 1>K I A«UNA
O paquete

MAYRINK
Sairá terça-feira, 28 do

corrente, ás n horas, para
Dois Rios, Angra dos Reis,
Paratv, Ubatulia, Caragüata-
tuba,'Villa Pella, tí. Scbas-
rião, Santos, Cauanéa, Igua-
pe, Paranaguá, Sio Krancis-
co, luijahy, Florianópolis e
Laguna.

LINHA 1»E Si:K(III,í.
O Diqucíe

JAVARY
Sairá, qulnta-íeir.1, -*, do

corrente, ás 16 horas, para
Caba Frio, Victoria; Caravel-
Ias, P. Areia, llltfos, Bahia,
Aracaju. Penedo. Maceió c
Rêiiiíe;

AVISO — As pessoas que
queiram ir a borilo do3 paquç-
tes levar ou receber passagei-
ros, deverão solicitar cartõc,
de ingresso, na Secção do ira-
ffgo.

6ICYCLETA
Vçiide-sé uma cm perfeitoesiáclo,

muito forte e elegante, pro.ria pa-
ra menino. Ver e tratar á r«ia
Campo Alegre ;S, Engenho Velho.

R 2221

MACHÍNAS
Vende-se diversos ciix.s de aço,

para tráiisinisssfio c luvas dc juti-
cção dc 2 7\H" e 2 ija", eixos com
6111,0a. Trata-se
dro 145, loja.

ã rua do S. Pc
«S io?.

Elixir das Pamêts t O II I CO
111 «• ro-
o varia-
no, do

¦____«_¦__ tam iii—i ¦ »n-Ti _,..
driguc-s dos Saulos, é •.un agente tliempcuti. o «le uma acção energi-
ca e segura nas moiestiás própri.-ii. «Ias senhoras, nas irregularidade?
«lc hieiistriíação. difficuldades e eólicas uterinas, hemorrliagias :t.du-
rante a uienstriiação, suspensão tardia, dores nos ovarios, c.i'..:,.>
ros uterinos etc., clc.
O Elixir das. Damas r.r^r_hóVa^.f-
do tambem sobre os intestinos, regularizando suas íuncçõcõ — "ir
posito: Rua de S. Pedro 11. 127.

PHARMACIA

._

Dr. Benjntó, », nue Bi&nche, Paris.

BIV\M£ Bt^GUÉ
CURA TOTALMENTE.

rheumat1smo-gota
inevralgiaS'

Venda em todas as Pharmacias

fK)°CAsSffiÕNÍw
JESUS

jÊÊki S CDKA EM 3 1'HAS Q
_____ii 18 Fcbr«» iniopiiiittciiten 8
BI !ij sezoos, nialeitis O

¦I igRua Marechal Ilori3:ol73§
ik__s||jl jPlísquiniiToblna IVutji, i l'J) g

I

Vende-se no subúrbio, unica no
| logar. a meia hora de bonde «lo
centro, é de futuro; iníorhiá-sé na
Drogaria Granado Sc Filhos, rua
UriiLHiayana, _i. (R3682

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-cc, por prazo determin:'.-

do, hoa casa mobilada para fr.ini-
lia de tratamento, fiiformaçõèii
na nia N: S. de Copacabana n-
mero 1.057, das 14 ás 17 horv."Pêndula Brazil"- 149 Rua da Quitanda. 149

RELOJOARIA E BI-
JOUTERIA

— Especialidade em concertos de relógios e jóias a preços mo-
d/cos. Grande sortimento de relógios Vigia, Torre e outra*
qualidades. "Clubs Maisonnette". Jóias e relógios a presta-
ções semanaes de 5$ooo. Recebem-sc assignaturas.

oooooooooooooooooooooc
20..1 ) 1

LOJA NO CENTRO
Aluga-se independente 011 com

o sobrado, as lojas da rua Generai
Câmara 211, predio novo; tram-
se na própria casa. 2Ü28 .1

ACÇAO ENTRE AMIGOS Ouro a 1$850 a gramnia
Um argolão de ouro com 5 hri-

lliantcs e platina -a extrair-se hoje,
fica transferido para o dia. 2.1 di
dezembro. I .?o'5

_}*_____**¦
|«vP*lm *¦***«¦ ¦ m

___5t**_s»a

;t.l_!l.k!J!
GranuladoRÕBÍ-N^

((U.VOKHO*>HOIf HATO* dl «Ab • d. SODA)
0 Ml/co MioipHifo Êttlnunul «UE Kl0 HTIM o t$T0KU0¦ ¦ AOWTTIOO ein lodo» un HOlPITAIt de MM*

Infallivel nos casos «íe fíacUtllSmO, OítlUSatt
dui Ossos, Cnsçsnea au Creanças. Laetaeto,
Braottít, .ieurasthenta, Excesso ti» Trabalho.

Muito igraUrel d* lomir, n'am pouoò de igaa on Um.
Vwo» eon loirro. ta. Roo <•• metny, fAJUB.~ fUMItSu.

eicura 1111:1
sciii - ardor, iisanilò
rli.l''. Garante-se
completa com uni
Vidro, _$uoõ, pelo

1 31 dias,"Goiiòr*
a cura

sú frasco.

Pharmacia
Tira.:.,!.;,
Janeiro.

fava

Correio
geral •

praça
de

CHA MINEIRO

;(IO '

Açougue em Nicthsroy
vende-se um tm

f.ues; tralar há rua
Machado, 23,

-•llm.15 cnnili-
arotiel Oútucs

R 22l!l

O Palace-Hotel
O mais importante dc Caxanilní,

dispõe dc àiipcriorcs quartos. Dia
ria completa 73 e

t' Ü V X A S
Compra-se maracujá, figo, caju,

líecego, inariiicllò, ínanga, _oiabi,
etc. Rua D. Manoel, ,1J—Compa-
11;;::: dc CòtlscrVíiá.

: TVtiWSHÍKr»'"'--

(MARCA iREOISTOADA)
Nin„néiil cle«'i' deixar de usar ó

Chá Mineiro como tun poderoso
eliminada, do ácido urico, o cau-
sador do artJirttisitio, rlieumatiànio,

czenias, dártliros e outras moles-
in- ila pi-ile. Quem tiver a íeli-

cidade e constância «le usar por
longo tempo este Chá está livre de
artcrio-sclcrosc e urcniia. que . o
ultimo periodo chio doenças dos
rins.

O sou uso é tuna garantia pari
u boa saude e existência lom;a, fa-
zendo desapparcccr as dores e os
infiltrações (inclinções) do corpo,-
di;:; pernas 1- do rosto por sua
acção ditiretica, laxãtiva e diapho-
retica; c f."\z yiigortlar e fortalecer

5S para aclultos; j as pessoas magras c fracas, por ser
iambem um estimulante da nutri-
ção. No verão é a bebida que deve
ser preterida na maior dúse po'ssÍ-
vil, como niais saudável c purifi-
caòor do sangue! uni litro e mais
por dia é um regenerador do san-
í,'*.:o viciado.

2: andar centro da cítíade^M^^^1"
Muilo cuidado com a falsifica-

Aluga-se o _' andar <la rua da I ,;ão. Peçam catálogos.
Quitanda 11. i:\s, entre Alfândega 
C.üc. cràl Caiiiara, co:-.i duas salas,
1rcs quartos, cozlr.lia com fogão a
»j_. banheiro com aquecedor a
_az, próprio para familia de !ra-
tamento, aluguel _.jo$ooo, próprio
ttmbciTi yara grande escriptorio.

R jojo

X.MIOPIÍ .inSTIUXGKXTE de
<.lil.\.\, CAHCARHiHA ò

S1MAKU1JA

Formula (1<í H. do Brito, dn
Plinrniiioin llasimil, npprovn.
il:t pela Inspectó-lu dc Hy-
gieno.
Receitado ocJos mais almltsados

médicos cernira as uítecções cto tu.
ho gástro-iiitèstinal, priiieipalinciite
cónlra as diarrhras rebeldes acoaipa.
nhnclas ile eólicas, clysciltcrias e me-
schterites, diárrliéns Ja .dcutição e
das convalescenças das febres 'gra*
vos c dn moléstias palmo na rei, con-
seguindo sempre maravilhosas curas.
Mncln «lc usar: veja-se 110 vidro-,

1'KEÇO. 3$ooo. Doposilo — Drò-
garia Taciiceo, ruo dos Andradas .t.í.
fabrica, pliarmacia Suntos Süva, á
rua Dr. Arlstides IajIio 229. Tel.
i..l<m, villa. ltiu Ae Janeiro.

Pílulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

ApproVidna 'o iprciniailas com
incdaiha de ouro. Curam: prisão
de ventre, «lòres de cabeça, yoiui-
los, doenças dó ligado, rins e
rlicitinatismo. .Vão produzem co-
li-as. l'riço, i$..oo;

Deçiositos: Drogaria Pacheco,
rua dos Andradas, 45; á rua^Sete
de Setchiliro us. Si e ncj. Ifabri-
ca: Pharmacia Santos Silva, rua
liv. Aristidcs Lobo 11. 220. Tc-

CALCADO
Kua Uru_itay,ina 11. i.{3 — Calça-

do para 'liomciH, senhoras e ercau*
ças. Ksta ea-ra é a que melhor serve
c niais barato vende, pur isso con»
vem visitar este estabelecimento.

PHARMAGEUTIGO
Pódc assumir a direcção tecliin-

ca de qualc|iicr ..harmacia; pro-
postas a B. G. M, Cartas nesta
redacção. S 2896

PHARMACIA

Platina, prata, 30 a Co réis
Rranima, brilhantes, cautelas «.fo
Monte il_ Soecorro e dc casas dc
penhores, coniprani-sc á rua do
Hospieio n.' 216. hoje'Uuenos Ai-
res, unica casa cpie melhor pa.rça.

J 30.1?

ia_iK«ã_i_Nkt^^
g MAJESTIC 3
_5 Chnrutjs llnfssimoá feitos S
W. A, mão com stiporioros tabu-
«cos de Jiiva, Huvaiitt e Ua

Cachorra desapparecida
' Gratifica-sc a quem encontrar
j 011 dér indicação donde se ache

uma cachorrinha preta, iVpuda,
desapparecida da rua liarão de
Mesquita 481. i.M 2887

gj Deposito: P.ua Rodrigo Sil-
van. 12—1

Vende-se uma de esquina, sorli-
da, desembaraçada, e próxima ao
centro. Tratar á rua da Assembléa
n. 34, drogaria. 2401 J

!
jaya a: •»s.—i.; 21

SITIO
JÍ111 S-. Gonçalo, vende-se um

sitio com boa casa, construcçao
moderna, grande 'terreno plano e
arborizado com arvores frutíferas.
Informações, rua do Ouvidor 162,
com o sr. Soares.

MOLÉSTIAS NERVOSAS

"MILA"
Brillianlina concreta, com petro-

leo, deliciosamente perfumada com
penetrante c escolhida essência, dá
brilho c firma a còr do cabello, aa
contrario das demais hrilliantinãs
que tornam os cabellos russos. Vi-
dro, 3?ouo. Pelo Correio, <Í..._'6;
Não se acceita sellos nem estam-
pilhas. Na "A' Garrafa Grande",
rua Uriiguayana, fie» e Avenida
Passos, 106. Eni Nictheroy, Uro-
Karia Barcellos. M ;6Si

DENTADURAS
COMPRASE

quilqucr trabalho velho da

OURO È" PLATINA
R. A.scmblca, 16, loja dc

louça. (J 54.15)

lephone 11. /illn.

As pessoas de cor
Coriseattem tornar os seus cabellos

lisos, por mais ondulados oíi encrespa-;
dos que sejam; rum n Lysodor quo é
infallivel; A' venda em to.as as ner-
funtarias de i:1 ordem c na "A1 íínr-
rufa GnniJe". á rua Uriipr.iayana Oli,
e Avenida Vassc-i loõ.

Plíltf.STKfl.1,0 x 1'ii.im
Vidro ^Çooo. pelo Correio .,?ooo.
Não se acceita sellos nem es-

tampilhas. K:n Nictheroy, droga-
ria Barcellos. M 26S4

Pensão estrangeira
Acnlin (le fvv Ji>niigii|i'q<lil.
Ouartos parti ciisaes, f;t-

miliits com todo o conforto,
niolillliirlo coiti._ilctiinici!te im-
vo; rnzinliii fraiieczn. fr.cçnü
módicos. "1'onsão 

Celeste".
Itim Muriiiicz de Abrnhtçs,
170 bondes com iiarujíom á
portii. Tejcpliono Sul i_36«.

Xeurastlienia, dores dc cabeça, Iiysterla, insoniiiia, j
fraqueza do forças, por excesso do trabalho ou dc pra-
zer, preçccupaçõcs do negocio ou desgostos, são curadas]
com grande cxlto com os IIANHOS de Electricidade cs-j
(iitlcn o os banhos Hydro-KIcctricos, cm curto tempo,
pelo BR. NEVES DA Í.OCIIA.

Estas appllcaçõcs, inteiramente iiioffensivas, produ-
zéni sobre o systema nervoso uma acção el'1'icaz o dura-
doura, rcstltiiiiido 110 doente a calma, o somno c o bem '
estar—Gabinete de electricidade medica do DR. NEVES |
DA ROCHA—90, Avenida iíio lliunco—Rio dc «Taiici.c
Preços módicos. Das 0 da ntiinliã tis 4 da tarde. 2681

Machina de escrever
Vende-se uma Undenvood, cm

perfeito estado, por prc;o' haralis-
simo. Trata-se á rua ,S. Bento 15,
loja. S 2qo.

CHARUTARIA
Vende-se uma, com boas artr.a-

ções, negocio urgente; ,por motivo
de retirada :1o dono;
Salvador de Sá 1S1.

ua avenida
IS 2899

UNIFORMES MILITARES
Casa Azevedo -SLlvea

RUA JÚLIO CÉSAR \. 53 —*— RIO DE JANEIRO
Fabrica uniformes para o Exército, Marinha, Policia, Guarda

Nacional, cháuffeuís c Linhas dc Tiro, Sociedades de .Musica e
Bandeiras'. Tambem vende a matéria prima para a confecção dos
mesmos. — Tclephone 1111, Central.•jTTTyT__»««-»it»i__-^^T__TT_-r__rTT__K-:i'_í_i;iir.i:___7l

VENDE-SE
Um predio clc dois pavimentos,

nó 1-einc, com seis quartos'; duas
salas e grande iniimal. Trata-se á
rua IJuàrt|iie 46, R-7.iS.i3i

LÂMINAS GILLETTE

Nt^OOr/í
CASA?

_oüh^_;

i^ORATIS^ !

ATTENÇÃO
Vende-se uma loja de barbeiro

110 subúrbio, em frente a uma cs-
tação; uãti ha oulra uo logar. O
motivo se dirá ao •pretendente.
Trata-sc á rua General Câmara
n. 331. M 2888

ÊÊêêí

Machina ponto au jour
Compra-sc cm segunda 111*10 uni»

niiichiiin para fazer "Voní au
jour" (estylo ;_• VV 12); trata-sc
á rua Primeiro de Março 11. ui>.
1" andar.. R -•-•-•.•

BORLIDO MAlfi & C.
CASA FUNDADA KM 1ST.S

ITnioosi depositário» do cimento inglez"WHITR c BRíiTIliCKS»,
tinta hysienica ULgINA; 8ARNOL1rri«*IIJX_l. pura matar o cnrrnputo do (gaii<»

TELEPHONE 274 - Rua do Rosário 55, 58

CHALET EM IGARAHY
Aluga-se barato o elcRatite cha-'

let da rua Oáviãô Peixoto n. .140,•perto da praia de biirihos. As cha-
ves n.i venda, e trata-se á rna. du
Praia 11. 80.., com Pinho. 156.

PHARMACIA
.Vende-se uma nos subiuliM

cjiiií sciftimèiito e com moradia p
ra familia, fazendo bom neiJòcln
Infoiniações, Granado it Fi!!/'
rua Uruguayana, 91. _iSd

0 FIGADO
O figado é um dos or..ãos ma ir. importantes da nossa economia.
Uni figado desordenado causa a perda do appelitc, prisão ii'

ventre, dores dc cabeça, infartação depois «le comer, perda dc cm r-
giã liara o trabalho physico c mental, perda dc memória, cansaço,
palpitação do coração, somno des assôcegado, urina carregada, !ris-
leza, ele.

Ein seguida aos symploinas a cima mencionado., sobrevein uni
estado nervoso que produz graves resultados, como sejam hypocon-
dria, perda de poder sexual, etc.

As PÍLULAS UNIVIÍRSAES MELHORADAS DK PI.HES-
TRELLO, contêm em si 05 agent cs medicinaes pata coiiibaier os
inales acima enumerados.

Estas pílulas são compostas d c vegeúies, c n seu uso não requer
resguardo, nem de boca nem de tempo. — Caixa, .$500.

I3$pòp
pilhas'.

Rèmcttc-se pelo Corruo, uma caixa por ,i?c;oo, e.is
c i; caixas por -'C$000. Xão se acceila

caixas por
nem eslain

MMK. V1EITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Fioriano Peixoto
n. 117, sob.

Vende-se nn A' Garrafa Grande
Rua Uruguayana n. 66 e Avenida Pa sos n. 106

Pevestvello k Filho
Em Nictheroy, Drogaria Barcellos

ALUGA-SE I
Aluga-se o 2" andar, amplo e ar;j-

jado, do predio da avenida Kio
Uranco 142, canto da rua da As-
scmbléa. Trata-se na loja.

S 19.p

M£6l).t

MOTOR A GAZOLINA
Vcndc-se 11111 ;lc fabricante iii*

_lez, 4 II',P, Cnrautç-se perfeito,
ftiiiccipnameiito. Quasi novo. Iu-
formações ua Confeitaria S. Car-
tos — Est. dc Eangu'. (lt 1. ij

a 3.4.VI!

ACÇAO ENTRE AMIGOS
Que devia andar hoje, de uni

estojo dc desenho, fica transferida
para _o «Io corrente. aSiíl J

Legitimas lâminas
caixinhas de nickel,
rua da Carioca u.
Acosta.

fiilleitc, em !
• dúzia 4.50.,

c3, Irmão»

SUOR FETI

Gonorrheas-

MOBÍLIA E PIANO
Vende-se uma cícsanti' guàrní-

cão de dormitório, e uni magnifico
piano allemã.). Rua Senador D..11-
tas 45. pavimento térreo, 2034 ]r

e .iu! eomplicaçõoi'. Cura radica!
.roccs.os scsriiro.i e- rápidos.
JOÃO ABKEU. Das 3 as 11
»5 ás i3 hora?; Oi,
dro. i'|.

por
Ur.

nia de S. Pe-

MALAS
Ar!i_o solido, .leR.iiiíe e ".ira-

tissinio, ê'i lia -•! Mela Chinesa,
Rua Lavradio. 6i.

floksIarTchapéõs
O maior soriinicnto, ao prçco

mais barato. Mores pira chapeis';
Flòrt-3 para vestidos, Elór de. ia-
ranjeira. Unica fabrica dc flores
p.-.m chapíei. .-' Flor dos Alpes.'
— Ku* doe Oifivcs 97.

dos pes c dos sovados, catihga, fri-
eiras comicliões, etc, dcsapparc-
cem rapidamente com o uso dc
"Suorul". Preco -•*, pelo Correio
-ísoo. Xão se acceita sellos nem
estampilhas. Vemle-se cm todas
as 

' 
drocarias, perfumarias, pharinà-

cias e á rua Urtigitayana n. 66.
Perestrellõ & Filho e -Avenida
Passos. 106. Em Nictheroy, dro-
ijaria Barcellos. M :GS;

HOTEL MIRAMAR
E BABYLONIA

I crie. T\ .¦> passos dos banhos üc mar
RUA dUSTAVO SAMPAIO, 64,

Tclcplionc 07-*. Sitl
Nesta praia Wcal agitam-ae r.s mala

liiatiicl.s e j-.ir.is águas ilo Districto
Federal ! As dc iai-.ta Litiia ou Ha-
niciig,) s5o cotuleatnaveis para banho;
ao menor exàtn*\ pc'o «eu mínimo
movimento próximo -ks galerias^ dc
esiíbl03 ilo liòapítal tia Misericórdia e
«lo ri'i -l.is Caioclns. íDóciiniento ul-
fictal Ae uma autoridade io prctílt.

mm curiRiTi
Cura raUicítInícntc a quétla do cabello, destrdo

a caspa, evita o embranqueci mento c faz nascer
novos cabellos-VIÜKO -18000.

Vchae-sc mis Pcríuiiiaritib o. Pron:trias. —
Em São Paulo: Casa Lebre, c Báriiel «S: G.

tJgmmVfcP 'Phaiimacw

í f5?&\'^Ofl'i,*^'1M

WfXw/tví/wGwGrio' t; íi 0..,VuM-M
' Depositaria»;

CMU PwHn é C.
KIO DK JANEIRO

PHARMACIA

Tirano
rrcci=a-se de um perito tia sua

arte e une abone sua condueta;
Rua Sete de Setembro

PHÂHÜ
Vende

no Estai
Monteiro

S I94..'l,drò, i_

-se uma íioa píiarmaci:3o do Rio. lutoriuações
Guimarães it C, S. Pc

(l_r,S

urethraexiga, rins, próstata e
A UEOFORMINA cum a iu-iiíiici«icia renal, as -y_>--. nj.;-tiiç5,

xpliritci, urclliritcí, catarrjio da Ucxiga, inílanuhãção do prosla», Dis-
ío.vc as arcas o os calcu.os dc ncido urico c uraíos.

Nas boas pharmacias - Ri a V de Março 17-0eposilo

Vclidc-se unia bem installada c
bem soríidã, cm jionto dc grande
mo, intento c eom esplendida mu-
radia para familia. !'ara informa-
ções com Almeida. Kua Visconde
de Sájiucnliy u. -n. R -^^3

UTERSNÂrlt
medi. quo cura FLOnEü
HUA.NCAS s o Corrimentü
das Senho/as.

Vende-se n>*is principaes
phannacius e na Drogaria

Araújo Freitas & C.

te

XAROPE DE S. BRAZ 1
Cura toscos, bíoticliitò, coquo.u- ^

cho, lubcrculosee asthiii». Tomai- ní?;.
o o ter certeza «lo ostar curado. l£A
m:cusn os oiiiutos n o im w «.a
XAlíOPIÜí. que vo» nlTcroceu.. j^[

Preco ilo vidro 2p00 W
Exija, o clc S. ÜSAZ tel

Drogaria Barcellos — Niclberoy m
Depósitos : Ürügúáyunu, 01 J i_ta |g»
Marcohnl 1'loriano, üo c lvlU &
AsscmlflOa 31... fm

P^S^ES^mSm^^^'S^^ii:^^Í^^SPW^^^Z il__v_8_Kii^ilK___i__rlfci»ã!*^.^^Mr^_n J

PENSÃO PROGRESSO
Completamente reformada

gnificos aposentos c preços
cos. Bondes para todas il!

GQNHQRREA
ma-1 Evitn-38 dc apanhar esse (ci-rii

íiodi-lvél micróbio; usando o t3pc:!fi.-."i
dire-1 Uodiifíucs. Inf. por carta com dão

c;ões. Ilargo cio Machado, 31. réis, á rua S. Francisco X.-.-.ier
felcpli. 4ò!?.i, ccnt. (i<-1997)'». 993- K iSti,

Para açoügües, cervejarias, botequins, armazéns,
l"itcrias fruetas, residências, ele, etc.
Fabricante: i*. «tifrier. Rua Vasco da Gama 155

S 1S501 Ao Districto).

HomoeopailiiCGS videntes 1 TRASPASSA-SE

ESGRiPTORIOS
Alugam-se 03 do sobrado da rua

Sachct n. 26, ''¦< 23.8

Vende-se uma bem. montada com
commo-.tos para familia. Trata-se
na rua da Assembléa n. 34, com
Virgílio. 1/50 J

CASA EM PETROPOLIS
Aluga-se uma boa casa para n-^

niicna iamilia; :cni jardim. Tra-
ta-se na Pensão Central, Petropr-
lis, (R !_..,!)¦;

A iodos 'i'.:c sollrcm dc qual-
quer moléstia, esta sociedade lu-
ueiicetiie fornece, GRATUITA
MKNTH, diagnostico da moléstia.
Só mandar o noine, edade, resi-
dencia c profissão. Caixa posta!
n. 1.057, Rio dc Janeiro. Selio

. para a resius;». i õ'"-'.'

•1. n FOLHINHAS PARA 1917
ovos com

tnrneec.lõres no Estado do Rio,'.elido .vJdic.ional para frutas e le-
. Simifs, bons gallinlieiriM _ mora- . ..
l dia, pfiiío muilo central. O motivo ços baratissimos. I:nlliinhas d

.i.nio ?..'r -i- retirar-.-¦ para a I dos padrões variados .. preços

CASA TAVARES
Tem „r..nde sortimento

! lliinhas estrangeiras, -M
dc fo-

a nre-
lin-
em

Ru C»p2
ei n.

Trat ã rua P. Mi
3000

c- compeli
I Camerino 38. Rio.

.er |T

PÍLULAS DE CAFERANA Abreu
iSofcifibl.ç»

Sea5ô«sB.»MaI*sltas
Febres palnstros

Inteí-mitteuícs
TVcvralfjJíi'»

¦ oito rnliUiIo cum •¦ Imitações e f»l_lllcaçfi«_
_ crerr •ffis uulC(,s íenosUarlos, Bragança Cid & C.-H. do Hospício i» ¦

mmà _l_^È^_S2_a__a^s ju,<^ ji» .. r- iilt"_ _MB .—n *i_iii ^*- Smwmw *' '¦¦-¦^ ¦' ¦**'**'¦ -«"-^^-fc^*.*. . ^m*. ¦¦'¦¦_.».
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CASA LORD ^^JS^&J^ã «- *1789.

PEQUENOS
_. _ . •

ANNUf?D£os
VENDAS EM LEILÃO
PENHORES
LEILÃO DE PENHORES

Km 14 de novembro de 1016
A. CAHEN & C."

22, R. Barbara do Alvarenga
(Antiga Leopoldlna)

Tendo de fazer leilão cm 14 *V-
novembro As li i|í horas da manha,
«lc TODOS OS PENHORES VEN-
CIDOS, previnem aos srs. niuüia-
rios que podem resgatar ou refor-
aliar as suas cautelas até a referida
li ora.

Kstn coin não tem íiliaes
VUUVE LOÜ1S liBIB & 0.,

auccosaores
R 9*4

IMPLORANDO í CARIDADE
AMANCIA, viuva, com Cg urino*

dr edade, qunsi cega.
ANNA DO AMARAL, viuva, cega

e além disso doente e sem nmeuem
para tua companhia, recolhida u um
-iiiruto:

ANGELA PECORARO, viuvo, com
8G annos de edade, completamente
i-iicn e paralytica;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
ll.inha, com 70 annos de edade;

CARLOTA, pobre velhinha cem rc*
curfiDS-t. ¦

ELVIRA DE CARVALHO, pobre
Êéra.ve «sem amparo da familia;

ENTREV.rA, rua Senlior dc Mat*
-.>sii-ic>- 34, doente impossKiilitada
«lc trabalhar, tendo duas filhas, sendo
uma tuberculosa-, _._

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
liAKKOS, cega de ambos olhos e
" 

JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
entrevado sem recursos;

LUIZA, viuva, com oito lilhos
nicnores; ,

SOARES, viuva, velha sem poder
trabalhar;

MARIA EUGENIA, pobre velha
«mio menor recurso para a ma sub*
sistencia; ,

SANTOS, viuva, eom 68 annoí de
«_!«de, gravemente doente de moléstias
incuráveis , , ,

THEREZA, pobre céguinha sem
auxilio d» ninguém.

CONSULTE Y. EX. QUE-.-
Afjam m}waM. m m os preços bar itissimos que vendemos
I "f ¦ |Wb os bellos moveis que possuímos ~¦ yA*^':?.
%mw %mW Mímèm as facilidades de pagumentos que íazomoü. : .

Só não mobilia a casa quem não quer »;-.
Martins Malheiro & C. Rua da Alfândega n. 111

OFFEREOE-SE 
uma moça' para.

costuras c mais serviços leves; I ALUGAM-SE

d. SfiS^^I8*30?40 DB PROPRIEDADES
licspanliot, portuguez. Cartas a "Del-
lha . escriptorio desta folha.

(a8io D) J

PRECISA-SE 
de moças -com pra ti-

ca de machinas dc ponto a jour,
na Casa Ratto; rua Gonçalves Dias
n. 57. ___° p) J

PRECISA-SE 
de uma pequena de

io a ia annos, para serviços le-
na rua Santa Luiza n. _|A._

(2203 D) J
ves;

PRECISA-SE 
dc uma menina para

serviços leves;
zende «193.

na rua do Re.
(2746 C) R

..  de uma empregado
«para todo íervlçò de. um- casal;11 (-;6oC*SPRECISA-SEpai

rua Uruguay 11. 150,

PRECISA-SE 
de uma moça de 15

a 17 annos, para serviços domes-
ticos, cm casa de um casai, i rua
Visconde dc Itauna 11. 41, soírado.

(2222 C) S

PRECISA-SE 
de um menino bran-

co, dc -boa eondueta, para casa
de um casal estrangeiro; rua Conde
de Botnlim 1279* ' (.1685 D) J

AMAS SECCAS
1)ll„CISA-SE 

de uma ama secca,
branca e prefere-se estrangeira;

.•:¦«¦. S. Januário 38. (3758 A) S

Cozinheiros e cozinheiras
_ «—.,
\ 

LUGA-SE uma moça «lortugueza,
.para cozinhar e lavar, ou oittro

t-crtfqo doméstico; travessa da -JJnl-
versidads go. <I9!W P) b

tnf.
X 

"êngommadeira; 
ladeira ua Gloria

n. 37- (-2207 D> -«
*»"»KECISA-SJi de ofiicial sapateiro,
X na rua S. Christovão n. 223. _

(2460 D) S

PRECISA-SE 
de aprendizes c aiu;

dantes de costura; rua Andro
Pinto n. 18 — Estação Ramos.« • (2853 D) J

DA"SUL AMERICA"
Rn» do Ouvidor 80.

Os seguintes prédios;As chaves, nos mesmos ou confor*
me indioaçto nos respectivos carie*
nes. Para tratar dai 8 ás, 6 da tarde.

LARANJEIRAS — ftua das La*
ranjeiras n. 453, com magníficas
uccommodaçõea para familia de trata*
mento, quintal, luz electriea, etc; as
cliavcs na -mesma ma _. 410. Alu*
suei, 3oo$ooo.

BOTAFOGO — Rua Condi de
Irajá, 46, com lioas occommodações
pata .familia de tratamento, luz electri.
ca, etc. Aluguel'iS6$soo.

— Travessa Honofina, 28, casa, 7,
com a quartos, 2 salas, luz clcctrica,
etc, Aluguel ioo$ooo.

•MEYER — Rua Lucidio I.ago 94,
com 2 quartos, 2 salas, luz clcctrica,
etc. Aluguei, ioi$ooo.

ALUGA-SE 
por 70$, excellente es*

eriptorio, com telephone. Rosário,
117a 1* nndar. (-2868 E) S

AUJGAM-SB 
bons quartos a S5Í,

30$, 35$ e 40$; rua da Quitanda
n. 196. • I3»4i Bi J

Juventude
Alexandre

Faz com que os cabellòs
brancos fiquem pretos, não
queima, nio mancha a pelle.

À Juventude Alexandre des-
envolve o crescimento do cb<
bello c extingue a caspa com
tres applicações.

Vende-se em todas as per
fumadas, pharmacias c droga-
rias. —• Preço 3$ooo.

ALUGAM-SE 
quarto c sala de

frente, próprios para dentista ou
mcüiço; á praça 11 de Junho iS4*

(2095 E) J

A J.UGA-9E o .'predio n. -6* da
Arua' Riaclrueló, sendo o sobrado
170$ c "o térreo **>$* Ambos tem
dois auartos. duas salas, dependen*
cias e 'luz clcctrica. Attrtos para ver
•das O 4i ».- usa- a; Ss 4.

iy (0821 Ií) J

ALUGA-SÈ-;bKátó' 
um óuartõ, bcirt

arejao.. * -pessoas decentes, em
casa de familia; ó rua dos Andradas
n. 171. (i°90 E) J

ALUGA-SE,' 
cm tasa dc . fauiüiu,

um quarto mobilado», com todo o
conforto, com .ou seiji peusio. a'ca-
valhelro tie tfatamcúto; av. Passus.411,
6obrado. '" ' (3091 E) I

m f'rr 36$, quartosA LUGAM-SE. ,.-,, .. .- , .
jflmòbüai-is, com ''roupa dc cama,

__ ¦_.>__.tlectIic|.i *r't%*sfflua «
ndir.

ALUG-M-t-M 
uras sola c olcova,

pws casal sem .lhos ou senhora
de trstsmento; na avenida Mem: de
ií ii. nsi, 2" andar. (2459 E) S

AtüOAil-SE 
dc-de 35. a í<-*,

qustloB com Iodas as commodida*
4csi at onça Mauá u;«73. 2° andar.

(3019 W S

HVlIllRlNUB IS
'-.'-.'á

PR'F.CISA-SE 
dc costureiras para

trabalhar cm casa. saias c blii:
sas; na rua da Carioca n. 34. 1° and.

(302Í D) R

PRECISA-SE, 
para casa dc família

de tratamento, de um moço de-
cente, que saiba ler, afiançado, para
vender biscoitos finos cm mina mala
de mão, cm casa das familias, das 11
As C da tarde. Dá-se 25 "I" do que
vender, comendo c dormindo fora;
lTtita-se na rua Desembargador Izi-
dto n. a8 — Fabrica dos Chitas,

(2103 
D) J

I>.UEC1SASE 
de uma menina de

' Dona costumes, para serviços Ie.
ves; Conde de llomfim n. 33. -; _

(2874 D) J

RECÍSÃSE dc um official de ai*
fainte, que curte ou que ia te*

nha «ilgitin trabalho; trata-se a rua
Senlior dos Passos n. 59., sobrado.
coin Mendes. (2035 D) J

ALUGA-SE uma boa cozinheira ou
-Virriiniadeira. oara casa de. fami'

referencias de sua
udiicia; jia ladeira da _,Olprisii_vi4,

Sià pária, dando
na lí

¦iiiiirln 1. Cntlcte.

- A «I.UCA-SE uma cozinheira do «tri-
jTVvial. casa do familia e negocio,
'ilormiiido fora; na rua Barão dc São
YVlis 73. (3«*39 B-) J

4, 1ATG.VSE uma cozinlicira do tri-
_Vvi.il; na rua Bento Lisboa 11. 424,
«casa ií íamilia de tratamento.

(2897 5*) S

I A LUC.A-SIi uma cozinheira s6
i_.;iL«r.i cozinhar; rua Oonstaut Ua*
iiHis 90. avenida Síivcro n. s.

.(Í03Í «) J
"liUMCISA-SIC. para cosa de, .casal,

nma empresada para rozinliar c
mais serviço.1) leves, menos lavar c
engominãr c quo durma no aluguel;

— Copacaliann.
(2740 <l) K

iwit.4_  .._ um meio ofiicial
(íe barbeiro, para ctfcctivo; rua

daSaude n. -G5. (3QQ4 D) J

de uma familia que

•pRECISA-SE de

SALDOS BARATlSSIMOSf
COM GRANDES ABATftflEN-
TOS E ALGUNS ATE^POR
MENOS DO CUSTO I

__L.r&Í.e^P 
*T *°-?nto*. «Ia de*r :„, -'» de jantar, quarto, C02I-nua cop. quintal, tanque e luz ele*

Çtriçp., s6 a _m, ou _uas pesojj. e-|t» rua da Saude 49 (praça Mauá).
(2350 

'E) R

ALUGA-SE 
um bom ponto para bo-

tcgtum de /principiante, no Cáes
do Porto. Aluguel módico. Trata-se
na rua Sachct a. 3, 2° nndar.

¦¦'_'¦¦ ¦¦---: '('1751 E) J

ALUGA-SE 
um quarto bem mobila*

do, a rua Azevedo 'Lima i?o, em
írente ao theatro Phenix. (2473E) S

ALUGA-SE 
um excellente

mobilado, muito arejado,
quarto,

.--  ~ -.--.,-..-, a inoços
solteiros, do commercio, preço*mod-
co; ua rua d Riachuelo 9_ np64K)S

ALUGA-SEdentário.
imi milrinctf clectro-

—.3 dias oor semana; rua
Jlarcchal Floriano sog (1061 E) J

» LUGA-SE o primeiro pavimento
^--assobradado, da rua do Rezende
n, ir, com 2 salas, 4 quartos, banhei-
ra, desoensa e esplendida cozinha, luz
electriea c boa insta-ação sanitária,
mira casa c creados; aluguel 280$;
está aberto das 11 ás 5 horas, o trata-
se 110 Cinema Ideal. (1102 E) J

AI.UGA._E 
a espaçosa loia, pro-

pria. para oualoucr negocio; Ee-
nhor dos Passos 71; trata-se á rua da
Lapa n. 103 (2193 E) T

ALUGA-SE 
uma bonita sala, com

ou sem mobilia, em casa dc tra-
tamento, pnra cavalheiro ou casal sem
filhos; tr;.ta-se na avenida Mem «de

mmmmmmmmmmmmmmmmimmmmml

LAPA l SANTA THEREZA
ALUGA-SE 

a loja da rua Maran*
gtiape. 36, para negocio limpo.

Tem boa moradia para familia; tra-
ta-se no mesmo. (R 2730) lf

A LUGA-SE no predio novo apa*
XUacetado da rua do Rezende, 193,
um bclla quarto, com todos requcsi-
tos de liygienc. (R 2*44) í

ALUGA-SE 
o predio

Triumiplio 11.
da rua do

.. 20 (Santa Thereza)
irroprio paro familia d- tratamento.
As chaves estão na mesma rua 16 c
trala-su na rua Primeiro de Março
li. 87. (1215 F) J

ALUGAM-SE bem mobilados, sa*
-j-las tle írente e quarius urejados,
com boa pensão, a casal ou a rapazes
dc tratamento, areço «módico, cm ca*
sa dc íamilia « todo respeito; na
rua do Riachuelo, 158. (1577 P) J

CAMISAS de dia. de baptiste superior com rendas
ou bordados finos, de 8$6oo, por . . » .

'.f-4'-

m^m\matm^êm%»mm^*\^

PRECISA-SE  
..

conheça lavoura, para uma Ia*
-.nida perto de Nictheroy; trator, a

da 'Republica n. 79, armazém.
(3039 D) Jpraça

Casas e commodos, centro

COBFINHOS de nanzoukfinoguarnecidos de rendas,
e fitas, do valor dc 5S000 por ...... . . .

¦ » Ml « 

COBFINHOS de baptiste de boa qualidade cum ren-
das e fita passada, de 3S9oo por . . . ...

.----»¦ "*-.''¦

PEIGNOIRS denanzoukbranco superi.r.guarneci-
dos de rendas, que eram de 25^000 por

6S800

3S5oo

2$5oo

SALDOS
AI,UGA.M^SE 

salas de frente para
escriptorios, no i° c a" andar,

da rua i" de Murço, 20, próximo
a dc Ouvidor, ______._!____.

pequena sala.
41, Pliutograpliia.

(S 277.1) SA 
I.UGA-SE uma
Uua Carioca,

ji:ã .Saula Clara ti. fu

1JRECISA-SE 
dc uma cozinlicira-

lavadeira, que durma 110 aluguel,
:'«. rua d" Caltete n. 58, sobrado,
rasa-. dc iumn pessoa. (27-iJ B) S

ÍJIvlXISA-SE 
dc unia creada que

cflZ^nlie bem, para pequena fa-
inifiti; não sc fnz qucRtuo dc owle-
riido, i|iicrr.e que cozinhe bcm,_ quem
iifit.- estiver nas condições- não vc-
mito limoiar; rua Suntá Luzia n. 122.

(.10.19 II) J

ALUGA-SE 
mn bom quarto a ca-

sal cm casa dc pouca família.
Tem grande quintal c todas as com-
niodidadcs precisas, na rim Gomes
Carneiro, 36. («Antiga do Costa).

(2801) 1'.

AMÍGAM-SE 
duas

c 1111
«alas <le frente

111 bom quarlo, com pensão, a
casaes. ou scnl_rcs de tratamento;
nu rua Senador Dantas 11. =5, casa
dc familia! (S 223-1) E

4o$ooo

23$ooo

15i§ooo

..üGA-áli mngnifica sala de fren.
-_S.tc, mobilada, com ou sem pensão,
o casal 011 o senhor do tratamento,
com banhos quentes o frios, telepho*
nc. etc, ã ru» da Lapa 60. (M34l')S

Quereis ter uma bella, CJaJttellcsira, ?
USAE

POMADA AMERICANA
elimina a cuspa, ú& brilho e evita a queda dos cabellòs

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS

At.UG.VSR 
uma boa casa, na rua

lAssumpçio m. 64, com quatro
quartos; no sobrado, um quarto 110
andar térreo, sala de visitas, sala dc
jantar, banheiro despensa boa cozinha
nuintal e jardim na frente.(.1968 C. M

¦¦!-_illDli--|iBiaiH!!BO_ilBiail
DOIS CÁLICES ¦ DESTF. jÉPODEROSO ANT1-ACID0 ¦

RVITAli AS -MAIS GRA- ¦
VES DOENÇAS ¦

Guaraneaiu 1
rri.\:.:-::rr:r.:::-:~ I¦««¦¦-¦¦iiiiiiiiian

A 
LUGA-SK por i6a$ a cas» da rual A I.UOA-SE um bom sobrado; J
Dezenove do- Fevereiro íis; .tra* I J-iiDezenove do- Fevereiro 155; -tra-

Ia-se na rua de S. Pedro n. 68. As
chaves estão na venda da esquina ile
rua Voluntários da Pátria. (i86oG)J

ALUGA-SE 
a casa <U rua Mana

üugenia 11. 39 (largo dos Leões)
para pequena familia de tratamento.
Chaves ua padaria da esquina c trás
ta-se na rua do Rosário 11. 1,14, «Ias
10 ás 16 horas, com Heitor Luz.

Tel. i2?9 Norte. (2143 G) J

AiI.UGAM.SE as casas da ma Kcal

ALUGA-SE 
bom quarto para moço

solteiro; tia ladeira da Gloria, 37*
(2308 G) J

-Grandeza ns. 35, 37 e 41, casa VI
com cinco quartos, duas salas, cozi-.
nha, copa, banheiro quente e frio, 0U «luas famílias. in_onen_eil-
_J _h- _._. _. 1*. f. 1««a-- *1_<I.J*> _.._1_.__,1 _ _.¦_ - __. *

\ hVQ.XytSE !|ior 2.09000
-Adois bons sobrados, 1° o 2°
andares, sorrindo pura uma

despensa, luz electriea, quintal e jar-dim; para ver e tratar 11a mesma rua,
esquina de S. Clemente n. 3IJ. u-
manem. (aooj V) K

ALUa\*S*í 
a casa de sei

excellente] commodos,
Laranjeiras n. 451. Chaves m SfT

ru4

tes, contrato do 18 mezes;
na rua do Cattcte 86, sob. G

A (LUGA-SE por 53. um quarto com
xa_u_ electriea, com ou sem mobi-
S| « *tn-io, em casa de familia; na
(tl« voluntários da Pátria, 4=9. _

(238.1 G) S

IMlMIllJBllliiSlIM.lAMIlMMllIftlILI

-quartos 2 salas aluRUtl 200$; rua
Bento Lisboa 99; tratar, rua do Ott.
tete n. tos. (3075 G) J

ALUGA-SE. 
em casa de muito «o.

cefis o limpa, uma sala ram des-
caiirar; tcl.phonu cm casa; Cattete. Itero
do Rio n. 58. (1946 G) S

Leme Copacabana e Leblon
ALUGA-SE 

em Copacabana, uma ca-
sa, á rua Quatro de Setembro 38.

Aluguel, 140$; as chaves com o vigia,
(io:- II) R

ALUGAM-SEIpanema 11».
03 .predios d.i run

89 e 01. (-'.S9.1) J

ALUGA-SE 
«por 170$ a casa n. 52

da rua Vinte dc Novembro, canto
da paaoa ajardinada (de Ipanema.
Trata-se na rua Sachct 11. 3, 2" an-
dar; Ú7M ") J

A LUGA-SE a excellente casa da
—-.rua -crejinha 11. sa com 4 quar-
tos, luz clcctrica, fo.-lo a Kaz. etc;
as chaves 110 armazém da esquina;
trata-se á rua da Alfandrca 30. 2,"
andar; teicphoue. norle 2881.

(ioo.i H) M

RoUPaS brancas, CravataS C COllariIU10S QCb mesma rua u. 253 e trata-se na rua
,. , ¦ , i* „, „ „..„ ..„ 

'j„ 
„_, «Jo Rossfio ii. 131. loja. (1987!!) K

linho, pelos prrços antigos. E' a que vende cm —,
.,_ j*_-_„ ÀltJtWUW pf «55. inclusive luz

ALUGA-SE 
o maunifico predio no*

vo da rua llarata Ribeiro n. 23S,
Copacabana, com duas boas salas, cin-
co grandes quartos, jardim, quintal,
banheiro com aquecedor c luz electri-
ca; as chaves estão no armazém da

ALUCA-SE 
um commodo a casal

sem filhos, cm casa de íamilia,
dando íiador; trata-se com o proprie-
lario; ua travessa de S. Diogo, iG.

(20.-3 P) J

§j melhores condições

187-Rua daCarioca-87!
Não tem íiliaes

¦isaiiaiiiiiBtaiMiiiiitiEiiiíiMaiiitaaiaaiiiigiiWiSKMi

ALUGA.SE 
uma esplendida sala dc

Afiipsaa

ALUGA-SE 
na Gloria 82, 1° andar,

a cati da frente, bem mobilada,
para casal ou pessoa de tratamento,
com ou sem pensão, a entrada o iu*
dcciuidcutc. (2301 1') J

A LUGA. SE. para negocio limpo, . a
_f__lojn inteiramente nova. da avenida
IMrin do Sá 11 3-10. esquina da rua
Frei caneca, ponto de grando futuro.

(2134 1') R

ALUGA.SE 
para familia dc trata-

mento. o çrandc.c confortável 1°
andar do predio inteiramente novo da
íivénida Jlem de Sá 11. 14«). Icnàa
7 bons ouartos. du.i_ graudi
mais

Bi
¦min

ALUGA-SE 
um quarto ou metade

de uma caso, á rua de S. Clemen-
tc 260, casa 33. £2267 O )R

liilIllH

ALUGA-SE 
uma casa, na rua Gene-

ral Polydoro 11 2i8.A. com 2 sa-
Ias e ,1 quartos, com aquecedor dc água
quente e banheiro, com fogão a gaz c
lenha; 00 chaves estio na casinha n.
6. na mesnia rua n aío, c trata-se na
rua da Alfândega n. 161, loia; por
150$ mensaes. 11961 O) o

ALUGA-SE 
a casinha n.

' '

vciu tia iucm «ac c*» ». ,w_- »¦--¦¦««
bons 

'nuartoss 
iluaí grandes salas e

lais deuendcncias. (2131 r) K

1'JKIXISA-SH 
dc uma creada para

cozinhar c lavar alguma roupa,
«laudo referencias de sua eomkictfi 1
rua Assis Diicno n. 50. (3047 H) .1

IJ-I5(jiSÀ:SE 
de uma empregada

qne dc boas ref.or-encws dc eua
comtuclti c durma, no emprego, para
c02inhar c pequenos arranjos de oasa
>le familia de tres pessoas apenas; 11
-rnvessa Sorocaba u. 77, em Doto-
Saio, (.-lo.-c 11) j

3>R_iCI9A-SE 
de uma boa cozinhei-

11», na Avenida Rio Branco 133,
.," andar. Quem não souber cozinhar
-,_•> sc apresentei (3031 II) J

A T.UC..VSE por 36%
Seitas para sollciros,

1_ RECISA-SE de 'turu' creada para
.1 cozinhar c lavar roupa, casa dc
0'CfliictTth família; na rua S. Lhis
itíiinzaga n. 148, schriido. t-S.i; H) U

Plvli.C:iSA-ST3 
do uma cozinheira

rjnc Iotc pana Htm casal e tres
creanças; uão se faz, quesiüo dc cor.
maa sim, que «seja limpa, assciada c
oonsl.inte 110 emprerjo; trata-se, Uru*
Kiiayaiia n. 122. (z8;«j B) R

ÍjlUCCISA-SE 
de uma cozinheira

. mie saiba lavar e cngommar; £1
«ila . loriano I-ixotò n. 10 — Copa-
cubana. (28-15 •'•> R

ALUGA-SE 
por 2110?, o predio da

rua Hciildicto Wppolyto n. *"•
com dims salas, tres quartes, saleta
para engominar, despensa, cosinlia
toda lãdrilhada. com fogão a gaz, ba-
nhcir.i, árci, qniiilal com tanque para
lavar roupa, coni hoa insinuação ele-
ctrica, pintada c forrada «lc novo.

(______--—
50?, quar-

mobilados, com
roupa dc coma, serviço c luz clc-
tr*-i. Avenida Uio 'Branco. 11. a»
andar. _j 

"££__) 
?'¦

A «LUGA-Slv a pessoa séria, uma
Ü.bnn sala de fronte c uni quarto.
Hvciilda Gomes Ercirc, 1-19, sobra-
do. Cg 

2213) 1-,

ALUGA-SE 
um quarto na Aveni-

da Mem de 'Sá, sobrado, n. 40,
casa dc familia. Não ha crianças,
nem outros inquilinos. Preço modi-
co, (S 2203) E

SAIAS BRANCAS de nanzouk, artigo finíssimo, ri-
camente guarnecidas de optima qualida-
de, que eram de Q5$ooo por

SAIAS BRANCAS de nanzouk, artigo chie e vistoso
do preço de 49$ooo por »

SAIAS BRANCAS de finíssimo percal vistosamente
enfeitadas de rendas finas e bordados, que
erflm de 2«?$ooo por. . ¦ . • • -|

COMBINAÇÕES muito chies e bem confeccionadas,'
guarnecidas de rendas finas, que eran: do4
valor de 30^000, por . , * •• ¦'¦:.'-*?feí552oo

COMBINAÇÕES fflé: nauzouk "supe.iór, ènféit_ícf-ãff>
com bordados finos e bonitas rendas, do?
preço de 28^000, actualmente por . • ' •'' 13íiSoo

Estamos em época de economias...
e o meio mais pratco e ma;s

ALUGAM-SE 
dois esplendidosuuar-

tos cem ou sem mobília, a moços
«do comnii-rcio. cm casa de família; na
rua «tia I-apa n. 01. (ip.ni r) S

ALUGA-SE 
n uma senhora só, que

trabalhe fora, um quartinho, sem
mobilia, aluguel iS$ooo; na rua Pa.
raiso 11. 29, casa n. 5, Paula Mattos.

(1S12 1') K

A LUGA-SE, por 70S a caso da rua
__.l'aula Mallos 11. 10=!. O00.I I')..

A LUGA-SK o bom sobrado da rua
it-Jóaquim Silva 11 56, com tres
bons quartos, duos salas gar. clc-
clricidado e mais dcoendcncias; as
chaves erlão na mesma rua u. 55. e
trata-so á rua do Senado n. 230,

LUGA-SE a casa da rua do Rc-
zende n. 183, está cm pintura;

trala-se 110 largo cia Carioca n. i».
'jlazar Internacional. U-847-') lí*

A -UGA-SE cm casa de familia,
-"i-iuii bom quarto com duas jancl-
(as, a rapazes decentes; na rua da
Clori.. 10. (3009 10 S

bons comnio-
lu*

clcctrica; na rua d«i KiaeluKlo,,373•
(2244 l) R

 ..  ... da rua
General Polydoro n. =jo; as cha-

vos estão na mesma avenida 11. 6. e
trata-se na rua da Alíandtaa 11. 161.
loja. (iQiíí G) S

frente, mobilada ou não a um se.
nhor do commercio; casa de casal oe
tratamento: rua Silveira Martjns 78,
0111 frente ao jardim do palácio.^palácio.

(2140 G)

ALUGA-SE 
um esplendido quarto,

a pessoas do comiucrcio, 110 so-
brado do predio novo da rua BarSo
de Guaratiba n. 17. (i97*> G) 6

ALUGA-SE 
uma espaçosa sala. de

frente, tendo todas as commodida-
des, telephone, em casa de familia;
11a rua D. Luiza n. 38. Gloria.

(1963 G) S

ALUDAM-SE 
esplendidos e baratls-r-sinios quartos mobilados, á rua do

Cattete n. i. (2733 G)

ALUGA-SE cm casa Ao ta-
-fVmllln. um bom quarto,
frente para jardim, sem pen-
são, a rapazes; run Andrade
Pertenço 32. (J 2106) O

¦t, hygioiuca, cm fim-
in'ài «Mitr» f«lio; na rua Quatro
de Selem—'o 60, onde cslão as chaves.

(-2439 11) 1

A LUGA-SE o esplendido predio da
__Lrua llarroso 11. 244, Copacabana,
com dois «pavimentos, aluguel dc oe-
casião; cliavcs «na venda próxima c tra-
tar ua rua Uruguayana «o.

(2477 II) S

Saude, Praia Formosa
e Mangue

ALUGA-SE 
em casa dt família,

com todo o conforto, tm bom
quarto, independente, á uma senhora
ou a dois «pazes de tratamento: na
rua do Cattete n. «233. (Mio G) J

ALUGA-SE 
por 180$ mensaes a

confortável casa da rua das Pai*
meiras n. 86, Botafogo; a» chaves es-
tão por favor no casa n. 88.

(1467 G) J

LUGAIM-SE casinhas a 50$, 5S$
e 63», com dois quartos, uma sa-

Ia, electricidade, com grande quintal
e muita água, para lavar; na rua
ferreira Vianua u. 50- Cattete.

(310a G) J

A I.UGAM-K, barato,
_ri.dos, com osua parn. lavar c

cozinlicira"louic-

v.ird -S de Setembro n. 347 — Villa
Isabel. (2601 11) J

Í>R_CISA-SE 
de uma

que durma no aluguel, no bome

OENIIORA só, precisa de ^iiina
Dj creada ainda rapariga, até i_S
onnr*s, que saiba rozinlwr liem o tri-
fii.il c todo o sen-iço; que saiba ler
c escrever bem; na rua Larga 181,
sobrada". (3P57 D) J

pmmUmmmWmWmmmmmmmmmmmWWmmmmmWmmmmmmmmWm

TrÉÃDOS E GRÊADAS
H-... -_. 1_

IA.-LUGA-S. uma mow portiiguczj
UAipara lavar e cngommar c uuiis scr-
h-i.os leves-, trata-se na rua Prei Ço;jícea iv. 2S1, (3006 C>S
¦pREÇISA-SIE de um creado que
X seja bom jardinciro; rua do Mat-
10=0 11. 96. (2256 11) R

Ali-OA-SE 
um superior sobrado

para pequena familia, luz c'cctri*
ca e em*. Preço módico. Uua Maré-
chal Floriano 11, 167. Trata-çc na
loja. ('S 2768) E

cm casa Ue .pequena
tratamento, uma Brande

. arejada sa'«a dc frente e tambem
um esplendido mirante, composto dc
sala c nuarto com linda vista para
<« «mar, tendo luz treclriea e, tfilas
as còmhibdidades; na rua Primeiro dc'.Marco n*. mo, 2° andar. (1781E) R

A LUGA-SE
____-..imi..a de

seguro de conseguil-as> _é_ b^m
conhecido dos que compram ná

UM 
almoço ou jantar completo

com a sobremesa dentro de um
pão por Ooo icis,
rio n. 137.

na rua do Rosa-
(28.11 S) J

ALUGAM-SE 
s.ihs c quartas, ihohi-

lados eom pensão, o nioç.is dc tra
tamento. t l*
mes L?rciió

naiacct; da oíenMa tío-
12.18 E) T

A TiüO.V-SK umn porta par..
-tVniiii pcqneiio varejo, em
ponto muito transitado; tra-
tii-sc com o sr. I)uarte. Fclix,
largo da Carioca 13. E

A dIUa-JiBIIiA
_^mXmmmmmm\WmmWmMBm* —_r fíÉT f I WI* '«••*¦• ^..---uniUmrmi .m^mr.V%r*-»^-lmritiBA.m^mmTnmWmWmmWmm

LARGO DE S- FRANCISCO N. 42

Caltete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

«i LUGA-SE o cv.ccllente sobrado,
_-_.ii. 41, da rua do Cattcte. Chaves
na loja. (S 2227) «o

sobrado 
da rua do

io; trata-se na mes-
(S -7S3) G

A;l,UGA-Sl! 
o

Cattcle; n. 1

Não comprem remédios
sem primeiro j_-isitar a

Drogaria Granado Oilhos
RUA URUGUAYANA N. 91

Pesagem gratuita em balança sen-
sivel a 1 gramma

ALUGA-SE 
por 7o$ooo, com bom

fiador, uma casa na rua da
America, 127. Cliavcs no armazém dn
mesma rua. csíiuina de Visconde dc
Sapucahy. (S asos) I

ALUGA-SE 
o «obrado <lo predio A

rua General Culdwcll n. =37. 'en-

do todas aa uccommodaçõea necessa*
rias; trata-se uo mesmo. Aluaud,
ia:$»oo. (-136 I) I

ALUGA-SE 
o sobredo do predi»

novo. á rua Senador Etucbio 78,
com duas salas grandes, Ires quartos
com Janellas, cozinha, latrina, terraço
e luz electriea, lado da sombra; tra-
Ia-se no mesmo. Aluguel, uos$ooo.

(3*37 D R

ALUGA-SE 
um bom sobrado, com

tres quartos, duas salai c um
«rande terraço; na rim Benedicto Ilip-
-polyto 11. i9«; os chaves cslão un
venda. (2032I) J

ALUGA-SE. 
para ícrocío a boa loja

n. col, da rua de Santo Cbristo
dos Milagres, já com armações e çópa.
para um bom botequim on tentiinha;
trata-se á rua dc S, Tedro 11. 241).

(3137 D R

ALUO  
....  ...

do Leandro n. 13. uiiasi na esquina
da rua Kcal Grandeza, uni predio com
quatro quartos no sobrado, oorão ha-
bitavcl com um quarlo c grande sa-
lão. refotmado c ninudo dc novo, com
illumiiiacãt, clcctrica c gaz; as chaves.,
por favo-, no oredio 11 15, e trata-so a
rua da Alfândega n. 91. sobrado: alu-
guo.l c taxa 152$^  (1047 «¦«) a

sua rua u- i.|.(-

A-UGA-SM 
n um 011 dois cava'-

Iliciros dc tratamento, uma cs*
plendila sala c quarto, bem mobi a-
dos, luz clcctrica e mais conimodi-
dades a '«.lucos passos do; banhos
clc mar, boiuls :i porln, na rua Dois
dc Desembro 11. i--, quasi esquina do
Flamengo; ,c ""' '-(S 2311) G

ALUGA-SE. 
cm casa de familia dc

todo tratamento, uma iiraniic sala,
«_chisiv.i!iicnto a senhores do commer-
ciii; nv. Gomes Freire 1 __!_. Ci<.54'-)*r>

AíLUGAM-SE, a cavalheiros do

1)RUCtSA-SE 
de uma rnparig.i

lMvnica*. 1? referi ml o-sc portugue-u,
q.tic seja pó e de bons costumes, pa*
n.i nina serca. Estação dc S. Ciiri-lo-
vão CE. E. C. 11.). casa dn V.ncc-
nheiro residente. (2831 Cl U

1JUEGISA.SE 
de uma menina 1-.1

moelnlia para ítrvicos leves, cm
casa dc pequena familia. Ordenado
cnS 11 25$; largo da Carioca n. 12.
cobrado.

,rem creail" nar.i fazer limoeza; na «rua
Clapp 11 1. cm frente á praça Quinze
dc Novembro. (14.10 í.) t«

sal
.ou «pessoas- idôneas, cdm ou sem

lienelto; ua rua da Ouitanda 66. 2'
anda-. (2305 10 J

'LUCAlt-SE uma linda sala e
quarto, em casa dc familia, 11 ca-

,-.; cu cavalheiro; na travessa Mura-
torl 22. (2274 E) K

ALUGA-SE 
um commodo a cas;

-o«

Ai-

A LTJGAM-SF em pensão nova
-íl-de liimllii» íra-iccza. es-
pl.iKlttlos quintos muito nrc-
Jiiilos ó «0111 belln vista pura
o mar, tendo .jarilini ó todo o
conforto modurno. Alugueis
módicos com ppiisfio| nu rua
]). T.uiza «05.

ALUGAM-SE; 
dc .10$ a 45,5. exccl-

lentes coiniuoiios.a casaes ou ca-
valiiciros; ma V. Itauna 51 sobrado.

(2340 IO R

ALUGA-SEum comnio
General Cnldweil, 27O.

dc fami ia,
mliórn. Una

(F, 222S)S

ALUGA-SE 
um commodo a homens

ou a casal', na rua de S. redro
2G4, sobrado. (2(43 E) J

ATUO.VSK 
um esplendido 1" an*

dar; na avenida Kio Branco 83.
Tr.-ila.sc no armazém. U471E) •*

LUGA-SE o i° andar da rua dosA LUG.'
_-_,Audr."
tr.-.m-DC no armazém;
do Ilospicio n. 70,

trala-sc na rua
Quatro Kacõéis.

(191-3 K) lü

AOS DOENTES
CUKA RADIOjUí du s"'*o*

rrliéa clironica 011 recente,
estreitamento do uvetlira, em
poucos dias, por processos mo-
demos, sem dor. («iiruntc-sc
o tratamento, impotência, sy-
philis c moléstias dn pelle,
appl. 606 e 914. Vaecinn
nntlgonococcica. Pagamento
npós a cura. Consultas dia-
rias. das 8 íis 13 e de _ ás
10 .Ia noite. T. C. 59S1. Ave-
nida Mem dc Sá, 115.

ALUGAM-SIÍpara

Aso sobrado da rua Senador «Jau
tas tM; ihavcs 110 armazém, onde r-Ç
traia. ("W '-J •*

, segymtcs casas
para íamilia: 

'

Kua General Pedra «., i.io.
nara nétroctò e. familia . ijO$ooo

Rua Slariz e Barros n. iso.
diversa-' casas, na; "Vil.
Ia E'i«cnic" desde. . . 101S000

Rua José Clemente n. 47*. . 1225000
Uua Santo Cliri-to dos JlÜa-

gres 11. 102  Biícoo
Rua Spii'c Christo dis Jlila-

cres, a loja do n..'.ipo. 110Ç000
Rua do Cunha, a loja do

n. 64  ioi$ooo
Rua Viuva Cláudio n._ 32:.

próprio para negocio e
familia. ......... V .. l'0$ooo

Rua do S. Pedro, n loia4 do
,1 281  -33$o'n

Tose Clemente n. 43. . . . 965000"Ladeira 
do João Homem Co 142S000

I.ue. lijjc Con tri- Almirante
Huptista das Neves 11. 30 =035000

Togo da Ilolla a. n8', . -*. 122S000
S. Pedro n. 251, loja. . 101S000

Truta.-ie á ru.i dc b. Podro 11. 72.
com Costa llraga & C. (2139 1-.) •<-

LUGA-SE cm casa <lc um casal
sem íillios, um quarto, c.im ou sem

mobilia, a um rapaz decente. Casa dc
muito oEseio. Kua. do Senado, j":

A I.UGAM-SE cnsinlias 11 a
-"¦"VA-eiiida da Gloria, rua do
Cattete 12S. As chaves na ea-
sa 15. Xrata-so com Paulo
Passos & Comp., rna Santa
Luzia 11. 202. G

(2704 E) S

(3020 C) sI 1-.Í -> tf- ili

1)1ÍHCISA-SE 
dc uma empregado

ipara nrriiiuodcira c trator dc cre.
u'.i«;í-: na rua D. Carlos 10 11. Cl.

(2831 O K

1>UK_ISA-SE 
de tuna creada pira

luvãr c cngomniar; run do Mal-
toso 11. 96. (3535 C) S

:plíECISA2SE! de jiiina

c.<^:«*4^k**>k^k^
10RANHA e Para as MOLESTIftSDA PELLE

 lãvndeiríi
.f .migòmtriadcirn, dandor.c nrcfcrcii-
¦ i.i poiiugucza, na rua Theodoro da
Silva 11. 313, cm Villa Isabel.

(2870 C) J
1—, -< 1-

1»1U5CISA*SE 
de uma copcir.v e ar-

Tiim.-ulcira, na rua N. S. ile Cu:
mr ___v

BANHO
. IC__£- _-C__r.r.r* #. JUXCIIAS.Ü->AB 5EMPRE PARDAS.

TERjrETiHID-ES. OASPAS. GOT.PES,

SABÃO
ARI5T0LIN0

ESPINHAS.
RÜGOSIDADES.
CRAVOS.

COMICHÕES,
IRRITAÇÕES,
FRÍE1RAS.
FERIUAS.

PERDA DO CARELTiO CONTUSÕES,
DORES. QUEIMADÍTRAS,
ECZEMAS. ERVSIPElyAS^
DARTHROS. IAFLAMMf-OõES,

Deve-se cmpregal-o sempre de accordo com as instnieci.es rtUO
acompanham cada vidro.

ALUGA-SIi 
por 233?ooo mensaes,

u sobrado da rua do Caltete 11.
114, ouasi em frente ao palácio pre-
sidcncial, todo pintado e forrado de
novo c illuminado a clectricidade c
(Kiz, tendo 2 Iwns salas, 3 ipnrtos,
«cosinha. dispensa, banheira esmalto-
da c \V. C, nuarto para creada c es-
iplcndUlo lerreno nos fundo?. Acha-
se nberto de 1 ús 5 da tarde c tra*
ia-se ú rua da Assembléa 11. .|j, so*
brado, do 4 ás 5 da tarde.

(_• r-Ti;) C.

A LUGA-SE perto do mar,
_A«loí. um «luarto .mobilado,
riectrieidade cm
Íamilia íraiicc. a.
tra, ;S.

A I.UOA-SE. ,1 raniwcs 011 senhores
X_.do commcrcio unia masnífica sa-
Ia ile frente com uorta nara o iardim
entrada independente, luz clcctrica o
banheiro dc chuva, cm casa de uma
senhora; rua Paulino Fernandes 28
HotafoRO. (12.16 G) R
"DROFESSORA estrangeira—~
-l Ensina Francez. Inglez e
Allemão. Preços módicos o
vae em casa dos alumnos; na
ma 1» dc Maio !Í7, sobrado.

(3024 J) S
A LUGA-SE a casa da rua Benja-

__.iniu Constam 11. 141. com seis
ouartos: salas, luz celctriea o Iodas as
commodldadesj as cliavcs estão na
msema casa. (..0.8 G) J

ALUGA-SE 
para todo o íérviço,

um copciro de côr, dando fiança
da sua eondueta; na rua Voluntários
da Pátria 87. Telephone 23S3 Sul.

(3028 C) J

Al 11 era cf» cm casa à° 'amilia,niuga-se uma Mla j,cm moyu
líjdá para casal on uma t pessoa só,
com ou sem pensão, muito próximo
d"o3 banhos de mar; rua Christovão
Colombo n. 121, Cattcte, onlifra 2
de Dezembro. '(2442 G) J

ALUGA-SE 
boa casa com miiitos

commodos espaçosos, bom «luintal
c bondes A porta; na rua General
Polydoro 308, Botafogo. (2438G) J

ALUC-A-SE 
o boa casa da ladeira

do Ascurra 130, Aptas Férreas,
com jardim- água nascente c pomar;
a chave está com o vi Ria da casa cm
•obras, ao lado. Aluguel, I42$ooo.

(2862 C) R

ALUGA-SE 
o chalct da rua Dcze-

nove <lc Fevereiro n. <-9. As cha*
ves estão no armazém do sr. Serra,
na mesma rua, esquina da do Volun
lírios da 1'airia. Trata-se na rua
Cnrolina Reydncr n, 73, cm Ca*
tiiinby. (2S59 C) R

A LUGA-SE. para ncuocio. «. nrediii
X_-d;i ruu Visconde -clc I.taiinii 14?.
com iiiinren5o terreno nos fundos piiõe
nóde sor montada uma grande fabrica
ou um elegante cinema, noís o pon-
to é dc nrimcjro ordem; c mesmo «11,
pnaça ühze <!é 'Junho. (2138 I)I\

LUGAM-SE as casas da rua Çuslui
Barbosa 33 «a .ij. nroxima, a run

do Livramento; prçro de occasiuo; pa*
r.i ver. nas mesmas; tr«ta-»e ua.rua
Uriu»iiayana i"4. t.'100 "' •'

ALUGA-SE 
uma sala At frcnic,

por 33$, a uma senhora, coni pcn-
são ou sem cila; ua rua Dr. *-»nl!"
Nctto 37^ ______L?

ALUGAAr-SE, 
por preços baratot,

boas casas com dois .pianos, duií
salas c honv quintal, luiornia-se *
rua Cardoso «Marinho 11. 7. escripto-
rio, Praia 'Formosa. (1S09 D J

A LUGAIM-SE por 172? os, prédios
i__is. 46 e sa. 1° e 2° andares da
rua Conselheiro Pereira branco, 1II11-
minados n luz electriea, com quatro
bons quarlos, duas sallas o depen-
íícncias; ns chaves -estião no 56 «
trata-se na rua da Alfândega 86. so-
brado. (3014DS

ALUGA.SE 
o nredio assobradado,

da rua Coronel redri) Alves «.
161; tem cinco quarlos c mais depen-
delicias; trata-se na rua Theophilo
Ottoni liS. sobrado; a chave esta tio
li. MQ ilanucll.-i rua. (2002 I) J

À:(LÚGA*SE a casa n. 71 da ru.i
Ali. Marciana, l!oufc_o. As cho*
ves estão na padaria Cruzeiro, 131;
rua ila Passarem. (113- O) .1

Boa opportunidade para as p. ssoas ínlelligentcs c
aclivas. Sn V. S. quer vencer difficuldados da vida, ganhar
muito dinheiro cm negócios, ler coragem e audácia, boa
voz, olhar magnético c attraonto, vencer o dominar
vossos inimigos, ganhar no jogo, recuperar a saúde c ser

feliz em.amores e em relações de
lodii a espécie, escreva-mo imme-
diâtomento, pedindo o meu livro
intitulado TALIS-IANDEPE-

DUAS DE CEVAR, onde conhecerois as virtudes das
maravilhosas Pedras tle Cev**r. recebidas da índia.

..sa"" soccgáda .ic I escreva pura : Sr. Ari.stoteles Itália ~ Rua Senhorllua (sor2384) a cios Passos u. 98, sobrado — Caixa do Correio
604, ltio.

por
com

iEiTIS
i

A IiüCÀ-SK o predio novo <la
-í*-riin lio nozo ii. 1-1, liui-n.li-
jcii-as. O inesino ostú nlicrto.

(It _«1S)«

ALUGA-SE 
á rua D. Maria Angc-

lica, b.xis casas a 6o.. Co$, um
nrmasí-iij por 100$. com m.radia para
•íamilia: trala-i«c uo n. g, rasa VII.
(Gávea). Ú473__«) J

A 
LUGA-SE uma casa com 2 pran-
des quartos, duas salas, cozinha,

iiuinial e mais dependências, ror 05. i
na rua Cardoso Júnior 274.

(2843 C) K..f
ALUGA-SE 

o bom predio da rua
Antiita Garibaldi n. 53 largo dos

Leões; a chave está na vendi.. pr?-
xima c trata-se ua rua Ucn-amln
Cónstant 11. 33- (-'II h) K

A LUGA-SE á rua General Sevcrin-
_-Xiio n. ioo, boas casas, com.dois
uuar'..-... duas sa!a=, grande quintal,
.jo?; informa-se na mesma rua, 108.

(1471 G) J

A LUGAM-SE bons aposentos, com
__.ou sem mobilia c nensão cm caí.a
ce familia: rua Corrêa Dutra 14Ç. .

(1611 G) J

ipacab-ar-i n. u>_ç). (2S80 C) .1

EMPREGOS DIVERSOS
LUGA-SE uma senhora de meia

dade. para um casal só ou nma
'A!*,
senhora b6, nara tocío
rnesticti; quem Precisar,
rua Martins Cosia n
podo •dormi*- no nlneucl

serviço do-
diriju-RC h

61 Piedade;
(2742 OR

A LUGA-SE uma moçn portiigucza,
XV par coslnhcira e par o trivial,
ilvutrar ás 8 c sair ás 7, á rua \pi-
iímc,. n. 36, casa 24, Laranjeiras.

(S 2786) G*--».
OF-ERECE-SE 

üm pequeno dc 15
annos. porf.-ç^icz, qne sabe ler

i? escrever; prefere scr no commer-
•.io. Da fiança de 511a eondueta!
B^^rco do Ko;ario :o, botequim.

(22:6 !•) R

OFPERECE-SE 
uni porteiro ,!«' bo.

tei.libilitado; rua M-irccliai Flo*
iriano il 172 (quarto n. :).

(Z7Ü0 S) S

PRECTSA-SU de uma mocinha lim-
X pa, para attruna fen-içc»* de um
kv.".I cstraflK-iroj «a Conde deatoa-Sm a i*n. ,(iC8. H)I

_ mr-. * vENO.i tm roo& pa**T.

sobrado da ruamLUCA-SE predio da ladeira do
raria n. 17: as cliavcs eslão na

travessa das Partilhas 11. pS c trata-
sc na rua da Asrcmblêa 11. 61.

(2306 L) J

A LUGA-Slv cm casa de familia. um
-ttLcomm.id-i mobilado de írente,
com pensão; nu rua Silva Manoel, =2.

(j;11 10 J

ALUGA-SE 
a casa da rua Tenente

Cosia 11. 227; os chaves no 217.
(2240 E) J

A 
LUGA-SK 011 tr.isp.Tsa-se o con-
iralo da casa, íi rua Seio dc Se-

tembro 11. 58. Trata-se na r«.ia Kvc-
nos Aires n. 04. (2n_\i E) J

A LUGA-SE o pn*dio -.'«a rua da Ai-
_^.fandcca n. 1S0. reconstruído de

Aires nu, sobrado. t--.-S5 li) J

A LUGA-SE; na rua Senador Dani.-.s
_¦_.-!, cisa de familia. uma sala dc
frente e rr.i bom nuarto. (e.ifiu E) S

ALUGA-SE 
o predio da rua Tlico- , A-I.UGAM-SE.

philo Ottoni .11. 100; trata-se na j-1*2 bons ouarl
rua Gonçíitves Dias,

A LUGA-SE. em casa de familia,
_-_nu.irto dc frente, com todas as
cummodidades: 45S ; praça Mauá 67.
2- andar. (30S.1 10 J

cm casa de familia.
os o uma esulcndtda

(2Õ11; Ê) J ' sala dc frente, com sacada c 3 la-
ncllas. wra escriptorio ou ooinutorlo
nar- inoeoí de resocito; á rua 1" dç
Marco 11. 8. 2" andar. (.10:3 E) I

A I.UGAM-SE macnificos quartos c
.c3_5ala de frente, bom mobilados,
cnm opithna pensão, n senhores -tle
trataancrito; estudantes ou casaes sem
filho.: ú rua i° dc Março 23. 2" and.

1210! I'.) J

A LUGA-SE um quarlo [rara escri-
ili-torio: na rua da Carioca 34. 1"
andai-, lem telephone, (302; E) R

A «LUGiA-Sn o cvcelk-r.tc sobrado tia
X_.'rua Gíiicra' Câmara 11. 2.i«'.: ci
clmvcs cnci.ntran-.-si* na '«Fabrica .
Trata-se á rua da CaVioca n. 14

A I-UCA-SE o sobrado da nn, da
AUntBiir.s-aii.-i n. coó. para escripto.
rio. modista ou alfaiataria: «jicío oara-
lisr.imo; trata-se no mesmo. (2j7ól'..)n

A LUGA-SE um quarto dc frente,
.__.com ou sem mobilia; e com pen*
são; 110 travessa dc S. I-rancisço o,
2» andar. dP'3 h>_2_

A LUGAM-SE uma boa sa!a.ç um
__.quarto, com ou sem mobi-, a

comiucrcio; -ira rua oo^Ke-
(=383 -h) Smoço¦.ermí

pira
ALUGA-SE 

mn bom oiinrto.
doií rapazes, com pen-áo. cm easi

dc familia; na praça 15 dc Novembro mi-

* LUGA-SE — Quereis ganhar di-
Anhcini ? Alügae o I" nvila: di
rua do Theatro 11. 7. hoje Tucim-aii
para officina de costuras, cx*ofíicina
dc «M-ic. Laura Guimarães, O n c;.'a
3a sane. Traia-se na Loja do Povc

(2S61 10 R

\ T.VGÃ-SE o prédio da rua Érci
--.Caneca n. 53o. Preío, i = *S: ira-
tar ná rua de S. Francisco Xavier
n. 05.1. (-S75 10 J

I.UGA-SE na praia dc Santa Lu*

i LUGAM-SE uma boa sala e qual
Ato com cozinha, luz. banheiro, clc.
cie.; r.a rua Uruguayana n. t.ji. 2
andar, U':6 E)

(304« io_ 1; Bi*iiiBJ5ii_i! Èiasi-isriMíMsaíiBi-S
I OS QUE SOFFREil PO I
g UST03ÍAC0 DEVEM VS.IR g

,1 LÜGAM-SE as liniins casas
^V da run T>. Marciana 87
(230..), c 93 (380»).

(11 10 48)

PULMÕES
Cura rápida cuin o

pi-ITOIÍAI- MA 1NHO
Ilua 7 do Setembro, 1WG

A LUGA-SE ou vcndc-se o predio 66
A.U'.i rua Chefe Divisão S—Bado.
«As chaves -rtão no «. ro (armazém);
riar.a tratar na rua 7 Selcmbro 57.

(2S27 G) R

ALUGA-SE 
a casa da travessa Ecr-

.nandina n. 78; as cliavcs eslão
na rua Alice n. 123. (2832 GO R

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

¦casa com 2 salas,

(S «2.1) J
ALUGA-SE 

- -
quarto?, clectricidade, _ cia rn.

Machado Coelho n. 44.

ALUGA-SE 
uma boa sala c quar-

to. Rna José líernardjno n. 20.
l'J'rala-'So ua «mesma. '_________.

ALUGA-SE 
o predio da rua Cam-

pos da Paz 116; as cliavcs encon-
tninwe na mesma rua n. i'13 c tra-
ta-se na -rua do Hospicio «n. 70, Qua*
tro Nações. (ipji ]) R

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Ba-

rão dc Itapágipe 11. 107, na parte
alta. liondc do Bispo e It-ipaglpe,
«. porta c a um minuto de Iladdock
I(obo, com cinco quar tos, dua- salas;
corredor, privada dentro c fora, lia-
nheiro esmaltado, luz clcctrica, porão
e grande quintal, descortina-se do „.¦
brado licllissima visla. Chaves 110 2.10
ila mesma rua c lrata-sc na rua d.
Ãlfandeca 11, com o sr. Rocha. Ahv
fçuel, 230$OQD.e (2276 J) H

AiI.UGA-SE. 
independente, uma sa*

Ia liem mobilada; na rua liarão
dc Guaratiba, 27. (2472. G) S

ALUGA.SE 
por 130$ a casa da rua

General Menna liarrcto 1C3-VII;
irata-se na rua da Alfândega n. 12.

I IVixoto & Ç. (2.1S2 G) S

li ALUGA-SE um bom predio, tendo
\\Atres ptiarlos. duas salas, oorão ha.

i bitavcl, despensa, cozinha, jardim n.
..__....__. unia casa assobradada,! frente, crando quintal c lu. clcctrica
por 151$. tem 5 quartos, ,3 salas c| uor ijo$; ua rua Alice n. 84: as cha-

prandó quintal e uma. casinha por | ves no 02.' e trata-se na rui da Constí-

A LUGA-SE
Api

ALUGA-SE 
um cxcellente aposentn

independente, nara casn! ou cava-
llicrro dc tratamento, com Iclcplionci
banheiro, luz electriea c bondes á por-
ta; na rua dc Santa Alexandrina _*.-".¦,
próximo ao largo do Kio Com-prido.

i içóo .11 • ,r

» LUGÁ-SÍ5 uma casa. oara pcitic-
^¦\na familia,. com sala iiimrtO. sa!-i
dc tant ir, cozinha, com aíua n-, ren.
Ii«. ilcutr, de uma ch.icara á traveis-,
do Navarro h. 20Q* informações na
mesma travessa n. 81, venda, por fa-
vor. (1421 J) á

A LUCA-SE uma boa casa, 4 rua
Allapiru' n. 328. com tres quarto,,
•dua. salas, cozinha, etc, lido alu»
Kiicl dc íaaSòoo. *_________.

A LÜGA-SE para familia de Irata-
AmentOi uma casa assobradada a nia
Nery ferreira n. 86, pintada c for-
ra!.-. de novo, com cinco quartos, duas
talas.'cozinha, banheiro, quintal, po*
rão hábitavcl com instaUa.ão eicc.n-
ea: r.s cliavcs estão na mesma rua ua ¦

padaria defronte. Trata-se r.a rua de
P. Pedro n. 3«;.'co!ii o sr. Mario
Basto. TcUnh. Xorte 39iS. .

8SS tem crande nuintal; na rua do
I Catlcte, 2i-t_ (.-.|4i____G) S

ALUGA-SE 
uma casa por -132$.

com 3 quartos, _ salas c grande
quintal; na rua do Cattcte 214 c ou-
Ira 'por 122$, cnm dois quarto., duas
calas e Brande área. c outra por fi;?,
tem grande quintal; na rua Bento
t.isl.oa, So. Cattete. (2442 G) )

A I/DGA-SE 11 cxcellente cn-
¦fisiii nioilcrnn, da rua liarão
cio Itiinib}', 21; trata-se ii 1*.
do Botafogo; 1C6. Tel., 10-1

tuição n. Ú2, Laranjeiras. (2435 G)S

A I.UGA-iI-SK, com ou sem mobi*
-CV-ia. uma esplendida sala o qunr-
to, muito arejados. com muita luz
c bonita vista, cm casa .^ pequena
faniüia, n casaes ou pcs-íoaH de trata-
mento; em frente ao palácio presi-
deliciai; rua do Cattcte 132 sobrado.

(__o__6 G) J

A LUGA-SK. no nrinclnio da rua
_C-_-*Tavari»s Bastos n j Cattfte. "ma
c..a, muito limpa, com duas salas,
três t;unrtos. bom nuintal, fogão a

c mais dependências necessária;
chaves estão no arnnzc.n da cs-
ia. •-.ide ?- truta ((',)

AILUGÀ-SE a casa n. 20 da rua
_"Vdoj Coqueiros, com arcjadai ac*
còmmodaç-tiosi luz clcctrica, paz, bon*
des á norla, ele; :ia chaves estão 110
ai, 7 da rua Itapiru", onde sc informa.

(2250 J) K

A LI
__._«

(jota £J J I baiihoi dc mu.
lí.fc. pira eoltciros, pc

(jouDS

', LUGA-SE urna boa casa por
Ana rua Marechal Nicmcycr, 52
—-.Botafogo); :.- cliavcs cslüo no fun-
do. Traei-sc na avenida Central. 103
(Cambio). (-'450 Iv) S

ÍBIBffiiBI___a_Sl_l_raii1BHBPffiB

A LUGA-SE o predio 11. 1:2 da rua
ATavarcs Gastos, com duas saias,
doii quartos, cozinha c um grane
salüb. Esl.i aberto das 11 ai 4 ila
tardei trata-se ha cfrej .-.«Ic S. I'ç-
dro; í. rua Tavares Bastos, principio
d.i rua Bento Lisboa, no Cattcte.

(1301 '¦¦) U|

,V IiUGAuI-SB quartos p pen-
i -l-são coníortnrci- desde 4$ ;
I por dia, e uniu sala com pen-1
I súo paru cns.il 011 S c.-ivallici-

Snl- _ Jrt-i-^ r'!___._

IfflllõMSlSlL
(NOME REGISTRADO)

a -i-fla-t-i-H-K?ao e p-_s*«

A LUGAM-SE dois quartos o um-i
-C__.5ala de frente, em casa de licmic-
na familia; rua dos Coqueiros :-Xj fCa-
tumby). (2.171 J) J

..» LUGA-S1Í. a familia. a hoa raso .to
__"\.da ru.. Contra-Almirante I.npüsta
dns Neve*»; antieu rua da 1-u/ uroxi-
mo á avenida Rio Ctunprila (2t,13J)K

A LUGAM-SE um nuarto c sala. cm
XVcasa ik- f.-.nlilia dc todo rc-l.eijo,
a rapazes súrios; rua IVreha de Al*
meida 69: praça da Bandeira.

(1042 J) S

A LUGA-SE um maenifico prcilío
__.assr,l.r;«lado, na roa Senhor de
Mattosinhos n 130; tr.-la-so na aveni.
da Kio Branco 43- Casa (Ipcl.

(«7J.14 -) J

* LUGA-SE ou vcndc-se o._"?«""-1 r0!-.-« «OOÍ. iiKMis.ifs, luz e.li
;_-_-¦

rialacctc da rua Francisco -*
AILUGA-SF um quarto mobihdo, I r ri 42, com • optimas occommod.1* | ctrica, tClcpllOlieL etc._ Pensão

Àindcpendcntc, r^r SOS, com rou- .
pa de camí. 11a ladeira do Senado 7. I la-s. na rua General U

(1743 E) J ' sobrado. (*«?3J

mobihdo,' ravorl 4:, com optimas
ç.V-' para familia d«; tratamento; tra- Pnjnjjii***, Vi-aea JOSO (!«.i AR-n-•,r3 nfe>3si¦ cwr 44, Cattcte, (. 40T) C

-EOim. %o<3Lsls -ass _p_n_-Lrm.gir

A LUGA-SE o oroilio .li ru2 de São
__-Clau«lio 11 21. cem boa« accuuuno*
daç5es nara familia. tendo ^ quartós,
2 salas, auintal com arwires frutife-
ras; ns chaves na rua Maria José n.
4;. Estado «Ie Sá. (icüs J) J

» ILUGA-SE um hòm mia:to, o se*
___Vnlinra só, em' ca-a d. <u:n casai
terr. filhos, preço 2-1$; na rua Ma
chí-do 'joelho n. *», caa 2. . ,,(*»7» J) 1

' ,

¦»•;

_-<-_-f*„ .i,mnmm»-m>^K^.'mMtimf, •^¦¦---•-^".'••r*-*^^^
_-*^__íaf____- s*%«i_r_E* BfaB- ^J^Ml^^^^mtf^i^
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CORREIO DA MANHÃ — Terça-íeira. lá dc Novembro tle 191G

Coração
nornrml

Coração do
bebedet OURA DA EMBRIAGUEZ

é rápida e radical com o SALVINIS e as

formulasdo dr. Cunha Cruz, com 10 atinos de pratica dessa especialidade. Vendem-
sc nas drogarias : PACHECO, rua dos Andradas 45 — Rio, e Baruel & C, rua Direita

n. 1 — São Paulo, (M 932)

ALUGA-Sli 
á rua Mariz c Dar-

ros 11. 219, 'Uma casa tom 2 sa-
lu. 2 quartos, cozinha, quintal, etc.:
as chaves na easa 17. (3001 J) S

| ALUCA-Sl-l em casa do família,
-Atuíra boa sala de frente, Cou; cn-
trada independente, com duas jaiiel-
Ias para a rua, com 0:1 sem pensão;
a ranar.es solteiros ou estudantes; na
rua di S. f,uiz n. 2,3, líslaeio de Sú:
traiu-s-í 11:1 mesma. (2885 J) J

4 T.UG.A-K1C tuna easa cam quatro
xlLtpiarlns, duas salas, aluguel lesS;
ma D, Laura ele Araújo 150, pimi-
1110 á avenida Salvador elo Sá; tra-
to.-c tia rua General Pedra 162. A
easa está alicrla das 10 ás 3.

(2330 J) R

HADDOCH LOBO E TIJUCA
A IAJGA-SK um espaçoso e

-^confortável pi-edlo; 1111 í-üá
Santo llc-m-iquo 11S; aclui-sc
iibi-i-to totlus ns iiuinliãs.

(H 1076) K

ALUGA-Sli 
a nova casa ossobra.

dada da rua General Atgollo n.
229, cm frente ao Pia Americano,
eom trea quartos duas satris; cozinha
quintal, etc, c luz electrica; aluguel
120$; ns chaves no portão imito ao 11.
225; tratar, praça da Republica n. 221,
Casa Caboclo. .22G.. I.) It

AI.líCA-Sl; 
uma boa casa, eom 2

quartos, 2 salas, cozinha e quintal;
á rua Bcmfica 18; trata-se 110 26.

(237a I.) S

AIjUOA.SK 
a t capa tia rna Amuro-

2111*1 24, Aldeia Cnntpista pintada c
forrada, do uno, com coinmodidadoà
para pequena familia dc tratamento;
as chaves ua nit-siiia; trator, rua Caiu-
no Alecra ;S. (122a I,) 1<

A I.IJGA-Sl-!. era easa de família sc-
.iJLria, mia lioa sala dc frenle, com
entrada independente, a um senhor sé-
rio, ou empreendo nn ¦conunercio, para
ver e (ratar, ít rua Senador Nahuco
n. Go. V. 1 sabei. (2227 I.) R

A T.UCA-SII a casa n, III da rua
XVNogneira da Gama, Cancella; eluns•airt.-, --.loia quartos; tem electricidade.;
as chaves eslão no n, 1; traía-se ua
rua Senador Alencar i6„\ (i954l,)S

AI.UGA-SI. 
.por i-joS a «asa da

praça Marechal Dcodoro 18; tra-
ta-se na rua da 'Alfândega it. 12, Pel-
xoto ü C. 1-890 ) S

AI,tj(,A-Sl-; 
a easa da rua D. ZuT-

mira u, 79, 00111 3 quartos, a salas,
electricidade, quintal, etc; chaves eom
Monteiro. (-401 1.1 r

AI.TJGÁ-SI', por 130$ a casa da rua
Chaves l-'aria'n. 17 e trata-se na

rua da Alfândega 11, ia; Peixoto cV"C.
(2891 ) S

Commentos
Curam-sc cm 3 dias cotn

InjecçaoMaiMo
Kna 7 do Setembro. 180

A I.Ul.A-SIv a casa da tm Kclippo
jíi-Ctiai.irão n. í.u. "Villa Silvia",
com 3 quartos, 2 salas, eletricidade,
etc.; chaves tíòm Monleiro. (J040 1,)J

AtUGA-Sl!, 
por 200$, o magnífico

predio assobradado, próprio paraduas fa.nilias, a rua D. Anna JNcry
11. 426. bem defronte á estação do Ro-
rlia, com 4 boas ealas. 6 amplo.-; quar-
tos, grande quintal, installáção ele.
ctrica, sa* c asila fluente o iria; trens
c boudsa da Piedade c Knscnho de
Doutro: chaves no n. 20 da rua Ta-
vares 1'trreira (estação do Rocha).

(1748 Al) J

AI.ÜGA.Sr. 
unia casinha, perto ela

estação da Piedade c dos bondes
dc Cascadura;. 5 compartimentos; alu-
puel ..0$; exi(~e-se fiador idôneo ou
deposito; para inforiuaçües, ¦ á rua
Ik-rquú 94, na mesma estação, por
favor. (oj.ii AI) R

Af.ÜCÁM-SE 
duas boas casas, coin

tluis quartos e duas salas, consl.ru-
cção nova; Tua Daniel Carneiro tj:í.
69 e 71; íníorina-ije na confeitaria,
caiu o sr. Leite, l.ugcnlio de Dentro.

(22G6 Al) R

AI.CGAAI-SH. 
coni carta clc fiança,

na Ji. do Ramos, boas casas dc
moradia; a 50$, GoS c 63$; têm csua,
luz, W.-C. c quintal; trata-se 110 mes-
mu loBi", ua "Villa Andorinha".

(2271 >!) U

Sarna-Carrapatos- -Bicheira-Manqueira-a demais pragas de gado ouram-se com o

ESPECIFICO MAC DOUGALL
O original «lestes Específicos —Usados lia 63 annos. O UNltO QUE NÃO IS' VKNEXOSO

Fabricado poi* Mac Dougall Bros, Ltd. •— Manchcslcr — Estabelecidos cm 1815
TJnioo i*ttt*rõd*u.otoj*7^- RÕE^RTÕ ROCHPOHT

Rua do Mercado 49 — Caixa 1911 — Rio de Janeiro

AIVUGA.SK» 
i com ou sem contrato,

a casa para negocio o família, ila
rua D. Anna Nery 74; trata-se
Uruguayana uG, das 2 ás .1.

(-•872 AI) T

AI,UGAiS15. por 81$, o esplendido
o espaçoso predio da rija Silva

Rego 2(1, ltiacliuelo. um minuta dis-
tante dis bondes linha ('ascadtmi;
chaves an -lado.  (2S63, Al).l

AI.UGAM.SE; 
ú Villa Savana. Pe-

tropolis dns Pobrco, rua V Ni-ctheroy Co, 1.. Mangueira 2 casas;outr ora nos e 100$: a 70$ c (.5?:
verdadeira calamidade de barateia'; c
aproveitarem. (2S58 ADR

j_hI.UG.\-Stv a casa da rua Fran-
.XXcisce) Alanoel n. 31, çom duassalas, dois quartos, cozinha; despensa,
quintal, forrjida o uitltoda de novo;
nreço 81$. (£40 Al) R

AI.UCA-SH 
uma casinha; sala,

quarto o cozinho; á ru-i' AlarcchalRangel 11, 76, Cascadura. (2711AI.R

AI.TJIjA.Sti a casa da rua Durãoi>3, cora duas salas, dois quartos,anua, quintal, etc; por síSooo.
. . (2474 AI) S

ALUGA.Slv. próximo á estarão, acasa da rua et de .Abril 22, eomtres salas, tres -quartos c cozinha. j'ar-iliui, água, luz, etc.; por 100S000.
(2.174 AI) S

ALUGA-Sl-, a casinha _!a rua 21
do Abril 20. cm írentu á estação,

por.40.,. com sala, quarto, cozinha,
 (2.1. i Al) S

ALUGA-Sli n casa .ia tua lt.irr.esAlonleiro 11. 45, l.ng,iil-,o deTiên-tro, com tre-s quartos e duas salas;
para ver, das 12 ás 13 lioras; irata-se ua rja do líoápjcio ». ij"i»

(2440 Al) J

VENDEM-SE cm Xigavío Gc-
V ral, B. Forro Ticonoldimi,

lotes do tei-i-cuos do 10x50,
10x67, 50 c maiores, ú vis-
ta ou cm prestações conforme
a tabolla abaixo. Têm aguti
do Itio do Ouro. canalizada,
35 minutos do Tingem, pas-siigeiu dc ida o volta 500 rs.
em primeira classe, o 300 rs.
na segunda:

Signal rresta.ôes
150$ 75$000
100$
75$
60R

Preços
3:000$
2:000$
1:500$
1:200$
1:000$

800$
700$
600$
500$
-150$
350$

50$000
36$000
30$000

50$ 25*000
40$ 2Ó$000
35$ 171*000
30$ ISSOOO
25$ 123000
22$5 111*000
17$5 9$000*

Xo local so encontra pessoa
encarregada do mostrar os
terrenos, o trata-so com o pro-
prietario nos dias úteis á rua
S. Januário 80, dus 4 ás 8
du noite, o nos doiuiu-
gos, (lus 8 da manhã ú 1 ho-
ra da tarde*, em Vigário (Jcral

(lt 1471) N
Tfi.XDKAt-Sl-l, com urgência, por

? preço de oceasião, -' soliJos e novos
prédios, próprios riara familia do Ira-
lamento, em frente á estação do Mtay.tTj
pára ver e Informar; com o sr, Vaz, a
rua Areliias Cordeiro 336. (1960 A1)S

A WJGA-SK uma casa com duas
-eVsa'as, tres quartos, cosinha, po-
rio, íiuintal, luz electrica, gaz. Kua
(Souto Henrique 48. Trata-se no 11.
150. (ri 2321) H

» 1,UGA'-SIÍ ou vende-se a familia
-LiJe Iratainenlo o .iredio ds dois
íi.iiiiiK-ntos, cm centro de fraudo ler-
reno, ajardinado c arbonsadõ, com
«•ntrada t- sarage para automóvel; tra-
«1*50 lio miesmo, á rua iÇieurussá
11. 71, -Muda da Tijuea, dns 1.3 ás
17 lioras. (157Ú K) I

AI,TjGA;SH a casa da rua Con-
^.jVçiiivcs Crespo ji. 16; a chave está
na i-asa dos fundos; trala-se na -rua
•Jonde Bomfim 654, pliarniacia.

(1749 K) J

: A H.L'1'.A-SU uma easa coniplctamcn-
Xl.te rcforniaclii, eom H:z elcclrica,
*.ht.iss sulas, doia quartos grandes, co*
jtinlia. (minta!, mais dependências;
própria -ivará pequena, família decente
¦c dbst;ida, á travessa 

'Affonso n. 25,
casa 11, Tijuea. Preço 71$; chaves
na casu I e trata-se na rua Garibaldi
ji. io.,. Aluda da Tijuea. (i8|oK)J

AI.CtiA.SIv 
o oredio n. 80 da rua

Pinto Guedes, Aluda da Tijuea,
*:oin ,1 quartos, 3 salas, despensa. ba-
ailieiro, cie., Ras c ckvtrieidade; aíu-
»;..iel íCou.; chaves em frente, na qui-
látídrii (1S71 K) T

A I,UGA-S1! u-na casinha, na rua
J\S. Prancisco Xavier .117: trata-sç
na rua Ilátldock I.oho .17' (aoioK)J

A T,UC,A-S1{ na rua Ataria Amalia
wí'*L:,i (bon.Ij de VruEuay), a casa
com lodo o conforto, jardiní, iluin-
tal, bahbcira do ferr-j, de.; trata-üo
na rua Lrug-.toy 11. 2.' venda.

(2829 K) J

AI.UC.A-SH. 
a familia de tt»-

menti, a esplendida casa da rua
JlucMoe-1.- l.i.l.o 11,,,.119, Inteiramente
reformada, com d-Üs pavimentou» sc-
le quarto:, etc.; as chaves nn ,.t_.

(.106; j_j J

AÍ__ÍGAAl.SUi 
com pensão, preços

módicos, a familias c r;i_iazes,
ümiioí 1: arejados quartos- rua lla-l-
«loele I.obo o(i. (24.1,1 K) J

AI.UGA.SI-I 
o i-r.-indi- sobrada da

rua' Cótule tle Uomfim 240, com
lodo o eoiiiforto e próprio para. mi-
iíuorosa família (-S4G lv) K

A I;UGA-SK, por 100S. a casa da
^Xtravcssa Carvalho Alvim ,n; as
chaves no 41, 3 ciuaitos. 2 salas. ,

. (t.S4 K) lt

A r.IjOA.SU tini conunodo, limpo c
jtVareiado.a pessoa séria e sem
crcallçti. 11 casa de faiiiili.it rua do
lládduel! I.obo 11. 142 (iniiK) b

VI,U(',A'-S1Í 
u pre lio da rua Conte

de Hiuiitlai 791, com eiuco quar.¦los c bom [.urã--,; chaves no aco-.if.ue
e irala-£e na rua Aluara llritto, .19.

(2.411 K)

S. Christovão, Andarahy
e Villa Isabel

VI.CC.AAI-Hl','. 
á rua H. líranclaco

Xavier o,;,!, boas casías. eom 2 e
:í quartüs, 2 salas, coziulia'. quintnl o
siiátaüat,;'.^, por cjjS c 75$. (ióioI,)l

* Í-UGA-SI. unia casa, .para nepo-
-i.VcIo, cou! niòradia; Ataria I,uiza r.l.

dato i.),-jv

A 1.1 (i.VM-SB excclli-iiti-s ca-
¦í^sas pura pequenas fiuuilias;
1111 rua 1'x-lla de S. .loão 250.

(i 146») 1,

Vf.üGA 
SM a e.t-a ia t-.-.a Costa

Cuiiiiatiica u, ,i_), lí ii tro da Ame*-
rica. S.- Clirif-I.ivã-i, bondes de São
Januário; a3 cliaves estão cm frente»
j;ti 'rmazein do sr. Jírandào: aliuçucl
iíoSooo Oiíij ív) 1

A I,U<iA>r-Sl'l as i-astis da rua
l-tl'.). Mnila 71 (Aldeia Cam-
pista*, transversal á rua l*e-
,-èli'a Xuiies, novas, com dois
quartos, 2 salas, ro/.inlin, ba-
nliiiio o tanque dc lavagem,
todos os commodos illumiua-
ilos ti luz electrica. As cliaves
no local. Ti-ttta-se na rua ÍJon-
..-alves Hitts 31, próximo du cl-
iludo, a poucos passos dos
bondes de Aldeia Caiiipistii.
cuja passagem om duas sc-
i-cfies õ do 1100 rs. Alugueis
«O-S o 100$.

 -. 1-
A 1.1 IGAAI-SH casas, com dois e.iuar-

wíAuiá, mias $j.U*, cozinln, quintal,
cie, uor ri$; tia avenid-a Ja .rua José
<"lemcnte :i. í:i (praia do S. Christo-
vão); tn.ta-se ua rua Senhor dos
Passo» .-tc. (i7io T.) J

ALUGA-SH. 
a familia de alto, tra-

lamento, a excellente casa á rua
Delia dc S. Jnão n e;i, ü Christo.
vão., muito prositno ao Campo; trata-
se á rua Vasco da Gama n. i6(i.
______ (toso I.) S

AI.UCA-SIJ 
um predio novo, roai

todo conforto; a familia de trata-
mento; tem 1 quartos, a sala», cozi-
nha, .Jcopcnsa. banheiro, liob íiuintal,
com ep-raJu ao lado: rua da Alegria
ii. 1,651 r.s chaves es-Jío 110 >l>7_ trata-
se á -nu do Kosario 10.. loja.' 

(2.1:1 r.) t

AT.ÜGA-íl!? 
uma boa loia, na rua

Miguel de Prias. 11. =6; trala-se na
rua d>: S. Kráucísco Xavi':r 395, ou
ua Avenida Kio JJranco 45, Casa Opel.

(2.1.1.1 1.) J

Af.tJGA.M_.S15 
cosas, por 8o$, com

doi3 oiiartos e duas salas na ave-
r.itía S. Christovão II 62,1 ponto dos
bondes dn 100 ré;3. (1..C0 I.) .1

AIjUGAiSl'. 
uma boa caca na rua

.1-ranciseo Muítc-iiio n. 4=; trata-se
na avenida Rio llranco 4-, Casa Opel.

(____£____) J

ArX''.ÍA-SlC 
um quarto a senhorasó, cm ca«a -.Io uai car-al de tra-lamento! ruu S. Christovão 32.-, casa 7.

U323 II) J

A I.ütiA-Hlv o predio da rua Vis-
xa.ceiúiIo' de Abaetti 11. 41 (Villa¦Isabel); 6 quartos!, seu,Io um para
creado), 2 ••ahs.u varandas, cosinha,
.dispensa, banheiro tom chuveiro,
.-.«ua quente e friai.-J privadas, tan-
ipte, jardim t: Rraiilo quintal Tralar
na mesma rua n. 5!), ile 7 ás 9 t
ilas 15 ás 17. (S 2226) I.

AI.UGA.SH 
a melado do uma ma-

nnilica casa, a nequer.r. familia,
oom ou Erm pensão; á rua Jorjíe
Ku.ige 11. is3. (2201 ?.:) s

NEURASTHENIA • FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

33e "«rERNECK

K'o mais poderoso tonleo empregado
contra as moléstias ou excessos, queproduzem cs fi. o t amo n to nervoso

ANEMIA CEREBRAL m
•• PH08PHATÜRIA

AJ/,['(-A-SI-: 
a lioa casa ela rua

llicoiloro tia Silva 11 49; iardiei
na frente-, ciitratia ao la-'... illii-i.ina-da- cte. • - - - (j-.pj.I.) lt

AltlífÃÃr.Sl-,' 
a saia d7^~~rêiilc 7

quarto; il_i rua lle-ll.i do S. João11, 100. 1 duas senhoras tle familia.
07S5 1.) 11

Gonorrhéa
cura-se cm 3 dias com

Ku.i. 1 dc Sfttombro, 18(1
-\-

A 1,1 IGA-Sl-, tuna pequena easa, porX».|6s, u rua Stnauor Mabuco u.C7--A; a chave no lt, 60. (2221J f,) II

ALUGA-SU 
a excellente casa da

rua C.rncral ArRoIlo 11. -lt (SãoChristovão); n schaves na venda. t.ro.
xbna. • (19.10 I.) S

\T,t'CA-S''. 
á rua ll.aifi.n u. 222

(Ü Chrislovão), um predio asso-
bradado', cofn salas dc visitas e dc jan-tar, ires quartos, corànha. <.*huvcirn.
W.-C, c bom quinlal nus fundos; Toi
limpo atrora; as cluivcç, nor fav<ir_, nn
n. 220, c para tratar, á rua da Al-
fandena o, <ji, r.obruílu; alusut-*! o ta-
xa ipi$. (fíúfi I.) S

A_:T,UGA-S1C a casa ila rua S. T.11Í2
X.V.Çion!:íijra ,|o.i, reccutciuento cuu-
Etruida . cotn dois quurto3 u mais do-
pendências nu pavimento M'.p:rii>r,e mais
um quarta independente v.a nártio assoa-
lhadoi coin agna c h:z clcctrica; a e,>
sa púilu scr vista todos cs dias, u e
própria para pegiteua família de Ira-
lamento; trata-Se ila rua do Ouvidor
i.il, ou telcpltonc Central ajj.t. (I.)

A CURA DA SYPHILIS
Adquirida ou hereditária', interna ou externa cm to*
ilns a-; manifestaçüís: NiiemimUmo, Kczcmas, Ulcera3,
Tunvircs, Kscroltilas, Dores inuséul.-ires c ósseas. Do.
ícs do cabeça iiocluruas, l'lccras do Kstomoao, ele.,
se consegue infiilliveliiietite com o

LUKXYjL.
Âr.UG.VSlC, 

P-^r 117$, o bem loca-
lixado jirpdio da ladeira S. Ja-nuario n ),~t, com \W\-: csiwçohos

quartos,, duas mau trincas salas, dc-
pendências e Rrande miiulal; a chave
eslá no n, 17. e trata-so na rua da
A.líamlcfia n. 8(1, sobrado (joisDS

Al.L't',.\.SIÍ, 
pura pequena familia,

uma ti:*.i casa. por preço commo'-
do, cnm abuii bncia daijúa, ua rua
ria J.ibiViVulv' n. ij, em í**. CJiristo*.
vão; as chaves no u. 22 da ntesiua
rtia. onde se trata; bondor; dc Jockoy-
Club. " (-2S0S I.) ,T

Poderoso aiitisy-
Iihilitico. Klimi-

l.iidor das invpu-
rçzas c micróbios
do Sangue. Cura
syphilis, tanto, ex-
terna (pelle. olho?»
ouvidos, nari.-c, etc.)
como interna tdos
L-iilmScs, Co..a.;ão,
lísloinngn, ligado,
lèi:-.;', etc.) recaiu
sratis ti .-i-.prcsso
"O Perigo da .V.v-
PhilL*. Meios ii*? í*i*
ber sc tem ou n~m
sypliitis", x C.
l-oslai ).?6. O
I.üçlyl vende-se. ilas
boas pliarmacia»,
1'rcço, 5...00.

i I,!.'iJ.\.Sl'! barato, o ürcdift novo,
XXcpm ,i nuartos, 2 silas, luz, te:-
ie:io, etc; bicar saudável 1- que nãn
enche; ,iua L), líouiuna l'S, deiiois
'Iu J. Zoológico; trata-se ii" 06

(2829 ),) R

A I.CGA-SK a casa da rua Alajor ( A IjüGA-SM a easa da rna it Cai-
-£Í.l'oii5coa n, 27, tí. Christovão. com i xxxn d'Agua n. 40', ct.m boas ac-
- sajas, 5 nuartos, h« electrica c
mais depeuilcucias para familia de
tratamento; até ás 10 horas, tem na
c.ikx uma pessoa, e trata-se na rua di
Utiitanda n.'.io.í.  _ (2--iv I.) J

A 1.1'GA-SK a casa noi-a, á rua
Aciiavís tl-'at:a n. 5-', cotn tres
quurio* Rrande.**, Irei Falas; agna
quente e fria, própria *iar,i Eamil

eotutiiodaç^es jiàva fainilia; as cliave-,
estão nu ri. ..j; 'ratat, rua ih Assmu-
Idéa 11, i.-,i. -J...1Í I.) I

;i 3fl*0A,lVr-SÍí còmmoaps. a 20$ .'¦ o
¦éÍí2_*$; pintados -de novo ò mui tu
arcj.l-.lo: na rua Coronel Cabrita 57.
S. Jauuc-rio. (,ic.;8 ],) 1

AI.UGA-S1-I 
uma casa, própria para

qiilquer ncííoéio, eom i portas dc
fronte, 2 salões, 2 quarton banheiro,
latrina, l>on*i quintal; na rna Dr. Dias
da Cruz 20, uro:::mo au larjro da J?s-
tação do Aleyt-r; aluguel 100$ com
contrato, e 120$ sem contrato; as
chaves estão na mesma rua n. t6
(sapateiro), e trata-se com o propritt-
tario, no Caminho João Riko 87, na
estação de Ularia. Jv. <Ie J'orro I,eo-
DOldina. (1755 ADJ

AI.UGA-SH 
uma esplendida .sala,como tres sacadas de frente, á rua

Carolina Mi.-cr úú, e uai bom porão.
(22.18 Al) K

ALUGA-Sli, por 220$ mensaes e ta-
Asa, a casa nova. dc sobrado, á rua
8 de Dezembro li. Si. tendo no pavi-
monto suncrior. 4 bons nuartos, liom
quarlo <!-.- h.nlio com banheira sorvi-
da nor anua quente c fria, lavatorio
e W.-C . c 110 inferior, salas do vise-
tas e de jantar, copa, eozínba.dcppen-
sa. W.-C, c um rniarto; para infor-
iliãçõcsj á iitpsiuii rua n iid c trata-
sc á rua Theophilo Ütloni ti. .|í. s.-b.

(1618 G) AI

DIEKÇtS HEBVOSAS - MIllISMI- ARTEilO ESCUROSE
Tratamento com completo resultado pelas Cor-

rentC3 do Alta Irequcncia o diatliermieas, da
neurasüionla, nevralgias, prurido, arthritismo, arterio
csclerosc. Exames pelos raios X. Preços módicos.

Consultório do Dr. Renato do Souza Lopes,
especialista em doenças nervosas, do appí.rollio diges-
tivo e da nutrição; — RUA S. JOSÉ' .)!). de 2 ás -í.

\rKM*>l,-Sl* 
uma avenida com qvex-

.tro casas e bom terreno; ver e
tratar ua rtta Sanatório u, 20. Casca-
dura. - (2214 !?) J

TTKXDK-SB- Magnífico lote de ter.
, reno, próprio -no melhor ponto de

Ipanema, bonde i 'Poria. Trata-se na
rt-a Sachct 3, 2" andar. Intcrn.edia.
rios escusados. ¦ (1752 M J

,\7IvNDlí.Slv uaia casa nova, na l-.s-
V trada Mova do llngc.l.o da 1't-tlra

11. i.'2,cstaçãodcl!onisuccc;so niliniluil
n, . 122; estação de Iíomsücçessòl H*
nha. da f.coptildiiia. (2025 N) J

^flCMUliM-Sl-: seis casinhas boas, 110
\ liug. de Dentro, por 7:500?, com

o .sr. Affonso, Carmo 06. sala 4, ás
3 lioras. (aoSo iAt) J
"trii^UM-SE 

por 14:000?, um lindo
V predio novo, todo -pintado a oleo

c decorado, com 2 quartos, 2 salas,
banheiro eo.n anuecedor de água
(obra de lu."), cm centro dc lerre-
no murado, junto á estação'do- -Mcyer;
trata-se ¦ na rua ilcdiua 42 tAIeyc-r).
esti vasio. (2254- N) R

\rENDKM-S10 11» "Villa Pavn-
* ji»" cxcélleutcs lotes dc tor-

ri-nos cm pequenas prestações
ilo G$ em deante. Os srs. pre-
teudeutes poderão tomar os
trens da Liiilut Auxiliar do
Itio iVOuro o procurar em
frente 11 estação da 1'uviina o
escriptorio du Companhia Pi-eí
dial. Trospcctos o plantas são
distribuídos ua rua da Alfan-
dt-ga 11. 28. X

TfJIXDK-.SH 
por 24:000$ um bom

predio c-oai 2 paviinciitos junta ao
Mstãcio, por 35:000$, uni bom predio
c-oin porão e srautle terreno, á rua
Vinte e (..-.i.-ilro de Maio. Trata-se na
rtta Mediua 42, Mcyer. (2255M) "

ÍIIWPOTEIiCIAií^-^.*inr-i- 
?»«:"••¦-•_, , • , ij-Ií — Mo Uo Janeiro —.J.nviiiiHlo o nome, i-csidcncln e o sello para re-inosf-iOURA ltAPIDA 

g GAKAXUPA — flltATIS 
rekv°sta

TRASPASSES
TRASPASSA-SE 

o bello predio nn.vo, aiulaei-tado da rua do Re/e-n-ue ipu guariiecido de ricos inoveiscoiniilelainciite novos; preço de oe-casiüo. (27.|S j..) r

rpitASI-ASSA-SE um bonito arma--JL ;:cm, oceupado por uma casa ciemoveis, ten» .cei lar_.ís prt-.tas decjço c cm tini dos melhores pontosdos subúrbios; presb-so para qt-il-(juer ramo de negocio, com especiali-
datle calçados o chapéos, por . ser
junto á estação da Litrlir. ponto dosbondes elo Jacarépaguá, e enfrente áestação de Cascadura; rua Nova deU. Tedro 11. 127, 'Cascadura; .'___ (I8ti2 I>) J
rriRAPl-ASSA-SK tnn liotciuini ' cmX bom pomo, easa de esquina, paga
lipitcp alugue!, contrato, de 7 anftos,
tem coiiinmdos para familia; ra ¦ rua
de S. Christovão n. 122. (2141 pi R
rpKAST-ASSA.S!' cm rua central tle
X. primeira ordem,, c em condiçõeslimito vantajosas, etnia excellente- lo-

ja, esiptiua de rua; própria para quaüque.- negocio; iuíoriha-se 11 ru.i daAsscmble-a 11. 22. . (2136 I') S

(^AR.TÜMAN1--I3 íiabilitnri.-i. conhe-v/ -cielii c iiiv-ito -procurada i.ei..acerto dtósivaí,'propliccia-3; .uitica ipi«¦a?. tiaballiQs garantidos para realizarnegócios coimiicrciaes o reeoríeUli
çoes, 11.1 rua S, Pedro 1». .ijr

uo-2 si .r

(«jASAIJ 
de respeito o-.i <eiiuo-~.7~"J encontrarão em resideiiclã diititi'eta e confortável de pequena familia110.bairro du Tijuea, em centro ar'lioniado e chácara, doÍ3 .bo::s tiuar'tos (sem mobilia), Informes cõin t>sr. .Santos, na rua da Asscmbléu .,•i-M, cliaru-lana. \2xJx2 -í) s

VrKMMváli por i(i:ooo$, uni bom
-predio próprio para renda, cni São

Chnstóvão, i-t-tiile mrasi 500$ mensaes.
.Acccitant-sc offertas rasoáveis; *'.ira
ver c tratar ua rua líomfim i;-., São
Citristovão, (2-.*-v N) K

NICTHEROY
AI,UGAM-SI5 

em Petropolis, do:-
prédios mobilados, na avenida Vpi-ranga ns, ..o.j.e 523, preço dc oeca-

B^o. o primeiro com seis quartos
Krandòs. 1:500$ por ãcís mezes, e o
segundo, quatro quartos, por 1 :Soo$,
po.- um anuo;, ru. chaves por favorno 50.7 e trata-se aqui com o proprieta-rio. á rua ele! Santo Henrique £8,

áraça Saetiz Pcüa.piosinio
(nov T) J

k I.lH.AnSH uma boa casa, cõnstru-
Icção moderna, cm centro ele terre-). a praia elo Gragoalá 14. (J.i-.-tlie-'>'); trate-so ao lado, no 141.'

(-'443 T) J

Al.l.'i;AAI-SM 
casas, na Villa Hás-

Iop; -• quartos, uma sala; aluguel
51$; ua rua JJ Ataria 101, lia Pie-
datle. (179.J M.R

ALUGA-Sli, 
Pt.r 20S, uma easini.a,

com -* quartos, duas çalaá cozinha,
ogua cneauadii e terreno eom 22 mcr
tros dc frente por ío dc cMcnsão, a
nta IVutss lferreíra n. ií, *.Hsl*antc dá
estação clc- Uonisucccsso 12 niinuios;
as chave:; estão na venda da esquina,
e tratá-se na rua D. Anu:. Nery 57-
S 1'ranciscó Xavier. (:2ifi AI) K

AI.DGA-SIv. 
a familia de tr.itar.icn-

to. a cxcellehte casa da rua lflack'.:. 148 (e-siaçã.) do Riachuclo), com
cinco quartos dormitórios, quatro sa-
Ias, quarti com banliciru > standef,
anua quente e fria, boa co/ínha. cs-
filenditfò r,(,râo cnm grande salão para
bilhar, tres quartos nara creadtísj des*
pousai saleta para ciniíoinnnir, 'csplen-
tlitlo qiiintiil iirhorizatlo com arvores
frutíferas, banheiro com clnnciro, etc.;
lrata-se ita rua 24 de Alaio 11. -223 •

(18.12 Al) R

A I;UGA SU. par icit.$, o prodio
XVhovo. J''rancisco Manoel iS, K,
líiáeliucbt; fí quartos, a salas; trata-
se Vier..-.- 'Meirellc-s 12 (1470 ADJ

4 I.UGA-STi, por tíS. soparada-.iieu-
Ate, cada tun dos dois pavimcijtoH
iiidei-euíevtes, ¦ do livsleuico sobrado
,',.1 rua da Saudade 11. 87. cm Ttríc-s
os Sautoii, situado cm locar saudável,
com tres quartos, luz clcctrica;. aa
chaves ;n rua Conselheiro Auosiinho
il. 57. (Í77fi AI) K

i LUfíA-SM, 11 casa l-.ioilei-na
-.'i-CDin S puriiiientps. com sa-
lus, S quartos, banheiro, ter-
r.-iço, jurilim, depeiidencins,
luz clecli-ica, etc.; mi ruu Ali-
ee do Figueiredo 53. 200$.

(11 l«a6)M

Compra e venda de predios

(CHÁCARA, situação ou fazenili-J ulia, cm qualquer localidade,cumpra-se em condições, ou arrenda-se como tamhom Sc tonn ,-.-m-i pro-pncdatlo agrie-ola j.ar.i adtuinistpiir.jescrevei- por obséquio a Caetano I.a-vra _ Cidade do Caldas — Aliiiás.
_ (2203 S) S

VKNDl.-Sr-' 
na rua Duqueza dc

Brr-sança, a meio minuto do liou-
de LVndaraliy Grande, um predio con-
struido ha era .-nino, 2 ejuartos, 2 sa-'Ias, cozinha, õ pequena quintal, instai-
la';ão clcctrica o muita água, íí:.ioo$;
1.10, Alfaiidc_-a, i" andar, das 2 ás 6.

(30C9 .X) .1

Tp-INDl-l-Sl? 
uma chio casa assobra-

dada, com -porão habitavel c to.
dos 03 requisitos da hygiene; Urrcno
com nrvp*rc3 frutífera ii. jardim, duas
entradas, garage; -t-riço de oceasião;
cia rua Vaz dc Toledo 11. 147, cinco
minutos da estacio in )',. Novo;
trata-se na mesma. 1268.) X) At

YKNDlíSlv 
na rua .Vvaro, 1'nge-

nho Novo, tiiit urupo de duas ci-
faa novas, livres ile qualquer onua,
tendo cada uma tres quartos, duas sa-
Ias; etc, frente du cimento branco,
entrada 110 lado nrarquise do vidro,
emfim, duas tetelas. listão eini in-
íi-ailiiios Iwoel.eiites c renJeui 220$
nieiiiacs. Preço iS contos. Trala-re
coai A. Ribeiro á rua do Hospício
»• 05. sobrado. (180S N) 1

VENRIi-SF, 
uma casa na estação

de Kamos, com dois quarlos, duassalas c cozinha, aipta, privada e- quln-tal; trata-se nn rua Teixeira J*'rança
n_ 24. estaç.ío tle Ramos. Oiij43M) M-I-

VENDE-Slv, por 1:500$. uma casa;tem terreno de 11x55, ledo arbo-
rizado; tratar, até ás 11 horas, narua Gomes Scrpa 11. 00, Piedade.

<aS..2 N) R

Cofres ej^rensas para Escriptorio
Vende m-se no unico deposito dos ^ÕFÃÊSNASCIMENTO

RUA URUGUAYANA, 143 Esquinada Theophilo Ottoni)
l—ê——

PK.ECISA-S-E 
comprar uma casafi'te-t8 cuntos, com 2 sala*1, ;* quar*tos, quintal, rias i:inricd:açõc3 dc lio-tafogo; queni tiver nas .condições,ihr;ja-se á rua Féniamlcs Guimarães11. 12 — llota-fogo. (2S48 N) 11

rrERREXOS - A' rua Barão deX -Mesquita, cm ligação," nnc-ada-iiusailas dc 200 a. 400 mil réis o me.tro de frente. A' vista ou íi 'presta-
çoes. Tratar, Alcirn; Uruguayana 11.
31 lelepli, 41.54, ('. (nX) j

VfN1)l'-M-S''; ,h-* l'-e<\hí. mu porT ímoco?, c outro pon_*:(iou$; intui*-nia-se na rr* do lavradio. .i.
t; (222.ll) Jv) S

VI-.NDl-AI-SI-, 
machinas de esíreverUmlcnvoo.1, Smith Bro., 1: ¦ Feix ;rua da Alfândega 137. (2702 0)S

A I.Ut',.\-S!-l cm casa dc fai-.iiüa um
-èíxquarto com pensão, a um capai
dc tratamento; ua rua Dr. Dias ,1a
Cruz 237. Alcyc.-. (.jòrADA

\ I,UGAAI-SU confortáveis casas.
^'.Vde 415 a Ci?; trata.se com Al-
berto lioeba, rua Cândido Ucnicín
S02, Jac.-iiépiiKuá. (i|i Al) R

A 1,CC,A-SK lindo preilio, rua Cuu-
•iAdessa ¦llí-lmt.iüu iuj-11, l-ltigcilliq
Novo, tres quarto?, duas sala?, mais
.'t pendência.-, electricidade, quintal,
jardim .na frente; chaves ua ta.-sma,
.'....; ti-.-.ta-se nu rua Treze (lc Maio

..-•, armazém, cm frente ao l.yrieo.
(.1070 Al) S

Ar.UGAAr.SU 
duas casinhas, na

avenida d.i rua Dr. Bulhões 117;
trata-se com o ::*. Mello, ;¦ rua Ku-
licnlio do Dentro .i-i. i'.-.;i.i Ml .1
"\Ti.l*t> VíJK n prédio da rua do'TVKngcnho de Dentro n. -.íb, com
\vz c1tcir:ca, duas tyh$, quatiu quar-
liis, cosinha, VY\ \\, banheiro; \ tan*
qnes para lavar o prande quinta!,i\s chave.1) citai" na veada uo lado,
pude sc infonua. (S 223O M

A I.UGA-Sli, cni porão, a iS$ o
X1jo$, dois bens quartos, coin to.
dus comam d idades; á rua Dr. liar*
bosa da Silva 42, lí. do Riachúelo.

irt 27SÍ) Al-f—

A l,C(i.\M-S!-l as eiisas nu-
-ÍAitiei-us II c V, (lu Villa Mu-
1-iulié, sita á rua (ienci-iil Sil-
va Tcllcs 60. llm-ão de Mes-
i.uitii, eom m salas, lt hons
iiiini-tos. - W. »'., i-o/.iiiliu, lia-
nlicii-a esíiialiuda o quintal:
Âs cliiircs no local. Preço
101$ ciiiln uma. (.110-10) ív\

At,UGA-Sli 
uma e-.-.:a coni duas. sa-

hts. dois q^v.tos, iia rua l-Vapi'.: I
Cairlarão .1. _4__  1:1341 JO Sd

A LUGA-SK, oor ii-'S. a boa casal
xVn. i..t da rua Homfini. S. Cjiris-
tovão; chaves 110 ari.itizctn, rsquitia ; :
tratar, n.a General Roca 81, Fabrica;

(iioSi l.i J*— I
^,4 I.rCASi; uma mauniilci easa, na 1
_rl--... Dr. Ferreira Pontes 11. 37..cora
a salas. .* nuartos. copa. cozinhai
«aüintal, fúrraçâo e liiü elcclrica; nrtv.
co 7 j v: ti*ata-se na mesma. Andarahy.

(..'-'17 i.) R

..-¦,,¦-,-.¦•¦  <lc! Ã liUGA.SIi I.3.1 ..asa assobradada,
tt-ittiimcnto. iMusuel iS--$-. trata-sj ua | _ílc-„„ ., quartos, .1 «Ias. pirão ha-
n-.is.i-.a, com o dono, a qualquer hora. bitave!, gian-ilc terreno arborizado ..'

(*ajj í«) .1 todas ;:s comoimlidades. por iu?; as_.r --—'¦ —¦—Ir ' cliaves .1 rua Chaves Faria ;_¦, ar^*n'a-A 1,1.1.A-slv 11111 quarto niobiladi), ii i >_,.,, Cancella, S. Christovão.! (24521.)SXXvoutade do inquilino, pan casal | •— —* .
ou nioçOT solteiros; na r.a Dilua Ro- 4 I.ÜGAAt-SH exccllcntcs casas uo-
mana ;(<. lí. Novo. llondo do l.ins I Avas, por 6j5 o ?o$, com 2 salas,
VascoiieçHoí, lio p..rU. (IJ . 2. quartos, terraço, latrina.; cozinha, \V.

— —————-¦ -' ¦'- *'-¦ » ¦—-— I _ , ...-1 nliMt-.iIrn l,n;-i ini:ti*-il nio -i— — ¦ i't cot:i çijHveiro, bom quinta 1'•'LCCtA-Slv a casa.da nia T.-uiz Au ' -"- " ¦- - ¦-•
misto l'into u.

maçúés no il. 35'.

\. 1.111.1 •.'ii.iu'11'i, uu.ii i|ini!i.i;. un,, .1
. iiia Silva Rcko .-..*. Uiacuneiú, junto ao•liaves e in* í largo du Jacaré, bon.le Cascadura.

t.;-j.>2 ) SI fií.i f.) S

AI.UCiA-SlC, 
a pequena família fo

tratamento, u nredio ila rua Cca-
rã n. 2p, lfjí~ar salubcrrimo; esiaqüò
de S. Krancisco Xavier, i.artc alta,
fiom duas i~alas,è »;lòts quartos, cozinha,
banheiro ma^iifico. porlj luibiravel,
nitinttil e Iuü clcctrica. imito dos bon-
tle3 c trens; está aberto. (2;r..Al)ri

Ai, 
1*0.*-SI*!, por I2-.S, o prexlío no-

va, dá rua llonorio n. iSj. em
Todos os Santos, coai 3 salas, .. òúar-
tos, c^._ _ -__J.!í!2

4 T.UOA-Slv. pôr .;".? o predio no-
J-\vo, 2 quartos, 2 salas c mais ile-
IMide-tiei..s- rua Gnlilcu ;.8-A, Ca-
cliambv; hão é avenida, fití.í? M) ,|
ÁI.17GA-S1'I a easa n. nr da rua

X*. lí cila Vista. Knç.Miho Xovo, poriiiodico nreçoj ttiu 2 salas, -i quarlos,
etc; muito saudável c 110 meio de
triandè terreno. (2204 Si) J

Neurasthenia — Exgotamento nervoso
FúHii do int-inot-iti, pliospliat ui-ia, cohvíileseéiicias das nut-
lt-sliiis, eiiiam-so coni o uso do HKMAVQGEXOTi. de Alfre-
do de Cni-viilliò. II' extraordi iiario o seu i-onsuiiio e os
attestados expontâneos dos que tem feito uso. A' venda
em todas ns pliarinaeias do Kio e dos Kstados, — Depo-
silai-ios : Alfredo de Carvalho Ai <.'.—1!. 1" de Março 10.

jV r,UGA-SK ou vende-se n pri-Üo-rtVda ma T.opas da Cruz -*~í. .Meyer,
rom üxecHentes conunodos: 2 salas, 2
quartos, cozinha, porão habitavel, ele-
ctrièidatb. jardim, quintal, tnnqiic,
chuvuiro. etc., por. tnodíco preço; tra-
ta-re á rua Dr. tiarnicr io*;. Rocha;
rs chaves, por favor, defronte, está-
lo.b .11. _-). (2210 JI) II

TTllNDlv.M.í.)-, tre-3 predios, juntos» (iu se:.aiados. na principal ruados subúrbios, bondes e trens, subur-liips e. expresses, á rua Dr, .ManoelVictorino us. -237, 239 e 241, este00111 dilas salas, tren tiuarto-, saleta,Im electrica, \V. C, jardim, oguacom abuiiilãncia no., n-cs, negocio di-reeto com o propillc-ario 110 241 ou
___...__.___. d m -V) J_
\7-liNIMv-Sl-! .tniiji execílente 'nvcnielá;

» na rua liarão vio llt,;:i Retiro,
com- ii ove casas, ainda novas, ren-dendo ojn$ nveusaes, V,' um belk)
çuiprego de cai.ital. Trata-se com A.Hil.L.r,), a rua elo llospicio 11, 05,s.ii.ra.lo. (..gos N')"r

\*ilí.NDi;jt.Slí 
11:11.1 casa c- dois lo-tes de terrenos-, .10 nor .0, ú ruada, C-.ipoM-a n. 7, na estação de Au-e-lnela, a trata-se á rua elo liiacliue-Io 19. J.apa, com o sr. Álvaro de

Çarvalh»; (300u N.s
\Tlí.\pF,.Slv a casa da rua S™\~ã"1 Ientim ti. 53; lrata-se na mcstitar'-ia ir. 55. 1're-ço de oceasião.

(24S1' X) S

VI-.MM.jbl-,. 
baratissimo. um bom

_ terreno, quasi cm frente á esta-cao do Cascttd-.ir.i. .na rua )). l'edrocom 58 metros ele frente por ofi .Infundos; trata-so na rua José Doiniií:ejiies is-.\, l-,iicaiitado, com .MouraMaia. <:!i2o X) J-

Constipação
Tomo

PHITOKAL MAKIMIO
Kua 7 do Setembro, 180

^7.l-.M)l-..r-l-. uma casa ilo madeirasT do Kiira. coberta com telhas fran-ccms, tci-J.i tres L-randtfs quartos, 2
grandes salas o c.-.niiiha cam bomU-rre-.i 1 e liem plantado, rj::;x encuia-da, cem abundância, dislanle dois mi-nulos cl.i eslação de Ramos, e trata-se na rua André Pinto il. 63; preçomenos do valor; c uma necliiuclia.

^^mm"*m^m^^mm^mm\mm\U!mimmm^mMmimmm\mtmimmlm^^

\MiXl)i;.Sli por 11:500$ um chalet,
situado eni centro do chácara,

22X76, 2 sa'as, 3' quartos, cozinha, tn
22X7G, 2 salas, 3 quartos, cozinha,¦muita água, arvoredos irutÍfcrostf cte.;
rua Zeferino ioj, bonde de/ José l}o*
iiifàciò ú porta, illeycr. 1'óde-sc ver
a qualquer hora; para tratar «a nta
Gòitnès Serpá M, junto á estação da
1'icdade. ActAitant-se offertas rasoa-
ve-s. (2233 X)R

ITKXDMM-SK lotes de terre-
V nos ti rua Dr. Kego I.opes
(liur_*o dt, SesiiiMltt-Feira);
trata-se ú rua do Carmo 00,
1" andar, teleplione 5848, X.
com .1. Senna. (¦) 2140) X

\",1-XD!-;M-S1-; 
á rtta Hauylonia, trci

pequenos predios; iuformàçuus c
iratoi com Kiunciredo »'•> Õ., á rua
do llcspicio 198, da, 12 á-, 18.

(1905 X) S

VKNDK-Sií 
á rua Nove do l.evo.

rciro. cni. CojKieabana, dois con*
íorínveis 'ircdios; íhforhiaçôes o tia*
tos á rua do llos.icio 19S.

(içior, N) s

VrKXDlí-Sl. confortável predio. á*' f-raia do VlameiiRo; iiuori«a*se -e
trata-so na rua tio llospicio n. 108,
com Figueiredo & C, elas 12 113 18.

(1007 N) S

VKXDKAI..S1Í 
os melhores terrenos

. da rua llarã-i Jo Hom Retiro, cs-
quina -Ia rua Araújo Leilão. Preços
baratUshuos, á vist-i eu a prcttT-Ssi.1'acilita-sc a coiitritJíão, 'JVatai cem
o proprietário Anntbal Uomfini, rua
da .Mí.tiidfga .|3, i'- limiar, das 2 1*2
ás 3 ib, Jla no terreno ticásoa cn-
carregada do dar infohuaçôci o de-.liostral-o. ¦ (iO|.|X) 1
TfT^.MMíM-.SIí idbis predies, na 'rua

T Prudente de Moraes 65 c 6-j, lpa.
nenim. (1300 X) J
.X7"-1'.X1)}**-SK, por 15:000$ o predioV n. ~J9 da ria, Plratíuv (Conde de
Bomfini); para ver e tratar, á rua
Ibituruna (ex-Campo Alegre) n. a;;.
"«ÍJEJípÈSI-sn em prestni.ões

y magníficos lotes dc terras,
na rua Silva Telles, em Copa-
culinna. Trata-so na rua du
Alfândega 11. !íS, Conipanliia
ltcdial. X

VIíriDK-Slí 
liaralissinio, rara llqul-

dar -á vista e, em prestações, lira-
ffiiifiéos terreno.*" á rua Desembargador
S,Íu::i Castro u, 7.13, no afániado bai-
ro do .Culiang.), cm, Nlclliãroy; com
r.iíira nascente, luz c bondes eleetri-
co;?, a i.í minutos das barcas. Tra-
ta-se na avenida Uio iíraiicò 103, es-
criptbrio 11. 1, das 15 ás iú horas.

(-2142 X) J
"«TteXlJEM-Sn 

nas ruas Jar-
V dim llotauieo, Oitis.Mngno-

lias, Accacias c outras, cm
prestações mensaes do 70$
cm deante, magníficos' lotes
do terrenos ein ruas recente-
mente uoertus o onde ,já e.vis-
tem magníficos pnlacctes. Os.
preços vaiiam desde 2:500$
o loto de 10 metros do fren-
te. Informações na Conipanliia
1'i-cdial, r. Alfândega 2S. X

^/"jr.NDK-Slv definitivamente e por*' 
pre(;o de oceasião o novo c cou-

íorlavcl r-reclio á rua do -Mattoso 97;
para faniilia dc tratamento. Ver c
tratar uo mesmo, com -o proprietário.
¦¦.J-tiQOgO.-HI. ___£¦__•__>_•_____ J

VENDA DIVERSAS
\7"1:.XD1Í-S1Í por 4$, eni qualquer

T pltai-macin ou drogaria, t:;:i iras-
eo de ANTIGA!,, do dr. .Machado,o melhor réihcdio da actualidade pa*
ra e-.uar a syphilis c o rlicumatisnín.

"ifai.NDI-.AI-SIO o.-ulos, pinec-nez, lu-
> nelas, etc.. t..c, e. apromptaiii-se

concertos com rapidez; rua da Aíjschi-
1_',';i ,ii. ..(,; easa Rocha (2223 *_*_> S

ATIÍXD.M-I-ISIÍ 
termômetros, ele sa-

pc rior iirccisüo, nara febre, -tlcsdo
.0 "ara cirna; rua da AsseinblèVi 5(1.

cjisa" Rccha. (2223 O) S
'ITfiXDlv-SM um boiii piano do aii-

V tor t'lcyc-1, pr.-.nde m.adc-lt), .1 l»s,
com cordas e cepa clc metal; está, por
favorl na a-.c-.-.l.l.i Pasos 31-

(27.87 O') S

ACHADOS E PERDIDOS
TOSK- CAUKXj ria Silva Jardimil 11, 3. l-crdeu-se a cautela de 11.112.931, desta casa, (2.115 <}) j

rjARTOAIAXTE liabiütada, coiiíií-
V «ida e muito jiroctti-aelii p.]„acerto dc suas propliccias; imiea quei.iz trabalhos garantidos oara realizar
.legócios eommcreiac3 o' rccoiiéili 1.çoes; ua rua de S. Pedro 11. 331.

_..____ ______•) ?) a

("ICUSO 
de preparatorien leccionaJ uni engenheiro por 20.., á ruá 1)Romana 33 — lí. Novo. (15011 s. j

DINHEIRO 
_ límpresfa-se ,oHhypothecas, cauções do apólicestia divida publica, muniçipaes c pru-inissorias; Rosário 172, ijla 4; d«s jás 5 horas. (3oó Si l

Dl 
XIIKI RO —Emprcsta.s~e~~s~~i." í. v~.
poihc.-as de predios a juros rã-z.oave;?, grandes e peqüerais iiuaii.

tra-*, juros c caução d« apólice?, roh*Ias da Prefeitura, lierauça-, iuvéiita-
rios, alugueis dc prédios mesmo em
tr.ofn.to ou dotal, coinprniii.se jire-tlio-, terrenos, fazendas c siliòs; ruu
d.i .'\=si-iiibiéa n. 117, 1» andar; salait. 4, com o sr. Alora*#. (:.-,-: S) S

MÃES EXTREMOSAS^n^^rn-
..,°,~ -,<l"..,,»?lcsl,as da pelle que os afíligcm, banhae-os ccuo SABOXl-.T-.. ü».. RlVGRR. Knri t*. 1'cdro, 127.

Ph.RI)h.l':_il-: 
uma carteira, 111,1 dollosi.icio ji. 85 á rua dos Ouri-¦ves. esquina, á rua d-.i Alfândega.1'etlc-se a quem encontrar o -favor

«o leváM. á rua do llospicio n. S5,
qtte será gratificado, com a quantia
que estava n.-i mrstiiq. (2S9S (j) S

1JfíSDlvL*-SE 
um cachorro amarei-

. lo, com a cauda cmbanleiratla:
J.etle-se a quem o encontrar, fazer ..
obsequi.) ele o entregar á rua Alarc-
ciai tdoriáuo n-. 20, loja, onde será
gratificado  1,1001 O) j

PERDEU-SE 
a üaiitclii 11. 12.1.2.2,

tia casa dc penhores de Guiaia-r.ies .1 Sanseveriiio; rua- Alexandre
Ifcr.ulaiio 11. 5 c Luiz de Camões 1
"¦ 1 A. (2441 (_)..J

1 \J-..-?!'..fA-.SIi uina casinha nos sub-•t/urbioSi oom terreno c c.$\mt ctijoaluguel não passe dc esj. 1-óde se-e
ser distante da estação, ,13 minutos110 niáxinío; passagens de $500 (ida.e volta), ütieni tiver, queira re^ior.,
der para AI. Silva; rua Joii Dom.'...
_________¦_• 1- — Jíncantado. (,10278)11

DIVERSOS
A UTOS 1IEXZ - O unico oleoXi. para sua Itibrifieaçãò, fi o Kub,-fc... Únicos depositários J. Al. Sam-

paio sc C,*_ rua do llospicio 112.
(4417 S) R

A lCCKlTA-.su roupa de familia na-XJl ra lavar e engommar; travessa
Alice ii. )_. ._ ]_-, da Cancella.

A* 
RUA Asscmbléa, rg, 2", eiisísn-

se bem c depressa jiortug;:ez,urithnietica, kcobi'., Iiist., etc, tu-do dés 10$ mensaes; Não i curso.
(2S95S) S

D1XH1-IR0 
- Dá-se sob hvpo-

tht-cas de prédios, c.m tòdà abrevidade; á nu Areluas Cordeiro
ii; Kl), porlas dc aço, cem Freitas;
dos 8 as 11. HO23 S) li

D1XIIKIR0 
<l.í-sc sob líypòtíiiois",

moveis, nota*i proniis.-urias <mu-
ç;'.o, inventiirios e a officiaes: Kxer.
cito, Armada, Policia e Hombeíros;
Uòiario 172, com Fernandes'.

¦(2.-;i S) R

DIXIIKIRO 
_ Einprcsta.se quaes-

quer quantia, «ob tiynotheea*--,
aiitichresís, juro e caução \\ç npoü-
cc3 mesmo cm usofrtiía; cu3teiamsi!
inventários, tcnniii.mi-Ki obras, en-
eant-p,.i-se ela compra e venda do
prédios, terrenos; tratar com o sr.,
Moreira; rua do Ouvidor *íS, sò-
brado. <--.-ii) S) S

rÂTTlHIRO sob liy|iot'.r"~~s~~~íê
prclios c terrenos, juros modi-

cos. l-ji-.prcstiinod eobre iuventarioi
a herdeiros. Descontos ele j.iros do
opòllcca; acções, alugueis, mesmo do
menores ou uso fruto, Tratar com .»
corretor Ií. Ferreira, rua do Rosa.
rio i!4, tabellião. (2211 S) ,f

DR. CRISSIUMA F.° — tS-f 'Hv^
• uiopofiuo dc in«t ii'*ii*ní*!*apropriiitlas. trata, com especialith.le, as doenças da urethra u'i-ga, .testículos, próstata e rins, utero e ovarioá. Cure» „ .',, ,>''hérnias, estreitamento da urethra hydroceies e íiimí,™' .1Operações em geral. Cons.: rua' Kud.g" sllv? 

""!.?.» 
t"-''tas e sabbados, das 2 ús x e d,',„-o.„íl.,.„ ¦"'..."' PA8 ,,c"-;:.q-. q»'"-

sobrado, ás 10 horai
tas «Jr^as*^ à

.1'CARli'lAUORA _ Está fazendo'
il grande suecesso, esta nova vai-
sei, editada pela casa Web rs, rua da
Carioca 47. (.2210 S) R

AGENTES 
nos Estatlos — Accei-

tani.se na fabrica de carimbos
e gravuras, á nia Sachet 11. 18 -Rio.
Pe,;ain condições a Jo.ó Xavier. Op.
npta cotnini. são. (449 S) J

A I..IJGÂ-SI-:, isto- é,V o- li-azár.: 
~''i?

XVIaça recebeu novo sortimento de
panellas de pedra, mineiras, que está
Vendendo .ipor preços de oceasião.120, rna -Frei Caneca. Louças c trens
tle cozinha por -menos dc 20 p|!> quena.i outra 1 casas. (20S1 S) J
IJ.lCYC.f.JíXT.l-IS c niotoc.velettcs--
XJ Compram-sc. trocam*sc è concer-
tani-so pelos uieHiorcs preços; ji.iCusa Ilarley, á rua do Cattcte n.199. Tel. Central S83, (1151 S)U

IJICVCI.líTA 
nova, ingleza, 3 ve-

J loeidades. senliora, vende-se por
preço módico; rua General Roca Si.
fabrica; (211S2 li) j

ppWiETUS do íci-.l-.or.i. sob me-
\J elida ,12-I, completo. Aline. Alaric
1-etiios, rua ebi Assembléa 11. 35, i»
andar, abaixo da Avenida Kio Ilraii-
'•o. (124 S)J
/'tORTI.VAS, tapetes, pintura») a
V^ oleo, moveis c de escriptorio.
compra e tambcm enciixota para mu-
dança, .1. J. Alartius; rua <la Aliou-
(lega i;i 124. (3O20S) S

])l.\III-:il?p sob hypottiecl~r^-'VS
H^ 

"„ 
;Jli";"* Á°. «l-ol.ees, men-a.lo-nas, etc. L. Aioura, Kosari.) 17o;

11980 S) S

l)AAtlí FRAXÇAISE-Ve-,,ve q„'i
y vie dc sou travail trús séreu<ebonno edueatioíi, rsympati.ji.e arríveu-i'...i.^ pe.i de temps a Itio, désirua. prolcetion d'un mortsicur eFuii cet-Iam age de position, poi:,- .'ãitlíolans sen commerce, répondre A, 1! 1D.11 eati <jo:.çe: jpurnal. - (,.;j. _.) v.

D'*..,'-'.!,0 > PjèsiçSo niensai,spb alugueis de prédios, emprosla-se na rua Camerino „ «o, dõ
LüLjJ-y-"'8- (u.u, tj) _r
l?Ar niagiiifica casa, á rua -,1o Cat2
i;i 

"'"' ',' .'Tam-se aposentos csjileu-duos, mobilados o» não. ,i peisoasde tratamento. Iníorma-so pelo tcle"plioiio 11, 1180', Central. t2.|oGS)j,

j,;v\'ITiir"\í)ou FoiqM.'iJo~í~~TÍ
t-t y.i pratica, preço medico, ivr,«CN.ii-.-.es im. Escolas: Normal e Xa"vai; Col|cgios: Militar c Peilro II',
preparatórios para Direito ou -Mcü-t-i::a o coimirsos cm reiiartições.iJiata-sc: General CaMwcll 11. 21.,,'¦nlirado,- das 17 ás 19 ,hor,is; leio.
plione .Norte 4482. 1,2458 S) S

P.XGEXIIEIRO _ Al.iya.s,, „,„,,-J-J 1)0,1 sala com imi quarto paratirar plantas; a rua Buenos Aires n,ii8, 1" andar.  (S),

uuurua-.cdsaca. .... lüo-,0001
• Rua da Toiioito i isò^òoJ
t Carioca, 67 \iima-, - ........ "fosooof

¦."¦"'" Mo?! dc cabeceira. . , lo§ooo|
I Tudo novo, fabricação cm peroba ..araritkia f

A DV.OGADÜ -- Alng.i--e uma sala
A. ;i rua Uuciios Aires li. 118, 1"
lúdár. (SI

Vl^O.VSUr.TAS espiritas 
';¦-. 

.Mme.
V . -Marie l.ouise coutintta a ;.t:en-
der os seus clientes, ua rua do Alai-
toso 11. ;;.;. (1421 S) R

/'.ARTOES DF. VISITAS — Cen-
V--" to lí.St. Ourives 11. Co l'ape-
laria. Oscar N. Soares. (2.1:3 S) S

—

VliXDlV-SE 
lindo jialáccle, á rua

Salgado Zenha, cm Conde de
Bomfini; itu_jrma.se. c trata-se á rua
Buenos Aires 198. (-050 X) .1
TTEXDK-SE pequena casa, u rua

>' Barão de Cotcgino. perto da pra.
ça 7 'dc Alarço; jnfòrinii-sc c trata--..-
rua llospicio ioíí. (.io-,n X) ,F-1
TfKXDF-SE lindo Dalacc-.e. ;i rua

X l.ins c Vasconcellos tt. 38.'; Ira-
ta-se com Ficrueiredi) & C. rua llue-
111.5 Aires 10S. (3050 X) J

TT-IvXDEAl-SF, barato: os prédios
V 20, 31, 87, 03 c PS da rua Ce-

neral Polydoro; 101 .Ia praça Miz.i-
no, ao sair elo Tunnel Xovo; .. arma-
zem .- st.lir.ulti '20.1 «I.l ma A.v.rquiv.
de Abrantes; do!s lerrenns j-.n-.tos ao
ii. 450 da avenida Atlântica, onde fo
traia. ("Pt- Xl.f

,4 l.rti.V-ril-; a casa 11. VII da
-f*-Villii Suns Sotu-i, .situ ao
Iloiilevai-il *i8 do Setemliro
r. !íl6, com lí salas, li qual--
tos, XV. C, cozinha e quintal;
ns cliaves 110 local. 1'i-eço rs.
Íia.S00j)^_ _ (J 16IS) li

I,UC.A-SE a casa da rua S. Fran-

Ã l.l'CA-SI-1 u.ii preilio novo. com 4
.íiquarioa. - ralas, clectricida-ilc, ba-
rln-tr.i, chuveiro, acua nuente, porão
habitavel, varamla ao lado; preço men-
sal !(,-'$: na rua Esperança n. 6: tra-
ta-se ua rua Abilio n. i.l, São J;.-..-.ia-
_r^ (2-135 1.) J

A I.UCA-SIÍ, p.--r t.-25, uma casa, coai
il.i quartos c banheiro d'aRim iiucn-
te; na rua Senador L:uriado ioo; tr.tt.i-
sc 110 u O'). (.--ber I.) J

Aí
eccomiuoíaçãcs. iardi.u e nr.-.ii.le .quin.
lal; triita-sc á rua da Asstsi-.blea n.
íó, loja. com Jorge de Souza; tcl.--
rli.i.i-.- 2£02, Central. (262 I.) R

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rapi-.lncom a

1XJEC', ÃO 3IA1UN1IO
Iítia 7 dc Sctombro, lSíl

A l.l.'i',.\-:;i-:, p. r iS2$, o m.iK.iíiicijTVnrí-.Vj 11. 15.1 da rna i.tmcral
Curiâo, com quatro nuartos. d-.tas ra.
Ias c_ dependencias, illumiuado a lu:
clcctrica. com bondes á porta c ycrwdos banhos *lc nar: a chave e?tA :;n
Conipanliia Ddifícadora, ú rua Ccno.
ral Gitrjâo n, •;, ouse s** trata.

(10IC5 I;)S

4 .1,U0A-Sli na rua Alarth.i dn Ro-
iVclia 171, IÍ. .!.- Dentro, conforta-
vel casa nova por 40$; informar na
casa V *c cm Cascadura, ;': rua Ila-
iunraíy '.:. -:. outra cr.s-i par 40Í;infontiar ua easa I u tralar á rua da
Quitanda .--;. (2821 Al) ,1

SUBÚRBIOS

\r,UOA-SK 
o confortável predio da

:-.ta de S. Francisco Xavier 439.
Ifkfca-cs aberu das 2 ás 4 da i.irjc.

(19,-7 1.) S>

AEUCA-SU 
o esplendido sil.r.t.io d.i

lioulevard Vinte e Oito dc Setem.
bro n. _;;.', com quatro fpjartos c <luas
.«Ias. quinlal; as chaves na loja e
•rita-ic ua roí ds Carioca n. 10.

t iWS li) S

\I,Ui;A-SH, 
por 1S2J, o grande

prt«;l:o da rua Tavares Guerra ^;.
coai quatro sramlcs ouartos duas boas
fiãlas, ttleiitndcncias c ouintal perto d03
IhiiiÍjsS de mar; .1 chave cs-.á r-i C.
lúlifieadora, á r.a (Jcncrat Gurjão -t-
onde se trata. (.1018 IA J

AI.CtiA.SIv, por 8,,?. b.-m predio,construído cm centro tle terreno,
com ,-j cjuartos, 2 salas, cozinha, ba-
nheiio, tanque, privada e grande onin-tal; na rua Honorio u 277, Cacham-
by (Meyer); trat
mesnía rua,

. 259 na 1
(;.-i;Ai)J

4 I.UCAAI-SI! as cisas n. 44 da rua
XjVGonsapa Hastos. e '7 .ia rua
Thòiüjaü C*.tc':!io; as chave*} cjtã-*! no
:; (hotentiitti), t. tr.-.;a..e na rua .!.-
S. Francisco Xavier 3U, (íSujI.jj

» AI.UCA-SIi. muilo l.ar.-.t). c.-m
^A.c.1 sem contrato, o armazém novo;
da rua 1). Anna Ncrv «. 460, csçui-
111 do T.ivaris Ferreira fronteiro á
esta<;âoi do Rocíia, com -.aipío salno pa-ra ijua^iuer ncj.ocfO, boas accomnioda-
Oi'$ para família c um excellente pen-t.> para commercio; cliaves Ho n. 20
de Tavares l-Vrrcir.i <,? ,íj Aljf

'-4.'I.rC.VSK na rlua Afagalhães
XXCoulo ('Meyer). esplendidas cassa
cnr.i quatro quartos, duas salas cmais deepndeiicias". !'.;;: fi*cclrica, cte,¦Al-.isuel <:.-$ mensaes; inforiuaçõt; 11011. -.-2: « tr.ita?2 :-.-; r-.t.i General
Câmara :ii: .33, .sõbi  (.->'.;: ,M) I

*, r.l't'.A.Si: a casa da r -.1 da Ií-1Xila \ .-ta x-, ].. Xovo, com 3 c:--
paço.sòs marlos. 2 salas o eo-rjnhat iscliaves na venda ,1a esáui-.a. c -.ri-;,,
sc á rua Alisericordia 4;. kia.

(p_._c_ AI) ¦:" T
A-~jl-i.0A-S.J5. por rc-S o r.rc.iii áx"\l'.str;uía da Santa Cm/ 26:0, com2 salas. 2 quartos, cozinha, quintal,jardim :'., frenle, .luz. c-l.-.vv.:, I.,-,:•-

drs -d.1 C;iseadura n porta n a ." 1:1;*
mitos da càta*;ão da IMeda"*;

(.',074 At ]

iri-lNDE-SK unia pequena ca-
V sa com vai-iiiiilu ao lado cm

eciítiô de terreno, com uni
lindo jardim na frente e dos
lados, medindo o terreno 11
de frente e Cl dc fundos; tem
muita fartura d'agua e tom
esgoto; o jardim é todo ci-
mentado c tem um lindo ca-
riimhnelião, prcüo S:OOO.S;
póde ser vista a qiiiilqiici'
hora na rua ('uiiiezti 78, lín-
gcnlib de Dentro. N

VI-.NDH.SK uma boa casa: 2 quar-tos, 2 salas, cozinha, cn:n pia.fogão. j.ii-!.':-,i e .uiintal : .1:300?, ul-
limo; 2 minutos da estação do Ra-
ir.os; rua André 1-into it. Cl.

(2S-,i X) R

\p.íXDE>f.SH. 
nor 1.1:000$. doi

irJagnifícoa c vastos prodios, ca
Riacluti.òl t.ndtj grande terreno .'.laüvb boa renda; trala-sc á rua Anu;
Barbosa 11. 24, Atéycr (2864 X)l-

FERIDAS
dartliros, eczemas,
pannos, co;i-:chürs, clc.
app.-ireieni ii-apidnnictile
çlo Pomada Luzilaiia.
1S000. Deposito: Plia'Tavares. Praça Tir
::. 62 (Largo do Rocio

cuipi-
eeiu,

atdas,
des-

tisari.
Caixa

rniácià
adentês

A 4030
j*______g_i_____________________i______________B______l

\rKXDE*3K. 
por 5:000$. dois pre-''lios, sendo um de consírucção

moderna, rendendo FuZ mensaes, na
rua Iichnira n. .to. 1'Íedadc; traia-
sc á li. Marechal Range! n. i, Cas.
C3il.tir.-i. 1_.H-_Í_L.J

TTl.XDliAI-HI-. muito l.ara'.-.. C-j r.l-
V auares de .superiores torras, com

prar.dcs capoeiras, nastõs cachoeira,
diversas nascente?, distante j kilomc-
tros da Tonta dos Trilhos; trata-se nn
rua do Ouvidor ;.;. (2459 X) S

l LUGA-Sli a beu cliacir-, th rua
/ScAlaui 00. Alcyer (Cacliamby) ;irata-r* na rua Ouvidor Mi.

f?3oS AI) J

.4 I.UG t-PK uma casa, com 2 quar..il.t...s, ¦; salas.-cozinha, cte-: tem va-
ratida ao lado. jardim c rrrr.udc terrü*no; raa Condessa Ilehiioute 104; .-.;chaves esião no n oS II. Xovo; p-.--
Co it--.. (e.tjS .\|) AI

1 I.UGA*SI*J urna boa casa, cm cen-XY.ro ¦!¦•_ terreno, tendo 4 •luartos, 2salas, cozinha, crande quintal; á rua
1). Tiomana n. Gy, informa-?c na int-s-
ma ma a. 67. armazém, (243, ADJ"

BORALINA Cura dartliros, empigetis,
eczemas c santa, Kua São
Pedro, 127.

-|ri-:XD!--sIC. par 3:600$. a casa ir.
> i-'S. da rua Itouualy. Cascadura,

em centro do terreno, tendo 3 quar-
tos. 2 salas e mais comraoi'.idadc3 ;
trata-se na mcírv.a, d:.õ o da ciànhfi,
até 5 da tardo.  (2S22 X) .1

T7KXD1Í-SI-: ütii terreno, em São
V Christovão, torio do larizo da

Cancella; 12 •: ií: nreço -barato; tra-
ta-se á rua cluvcs Faria =2. próximo.

(2S24 X) J

; ¦\TliNDKAl-Sl-; esplendidos terrenos,
I > em Botafogo; a tratar, coai o pro-' 
prietario, ni.'. dj Rosário 80 sob .sala
2; is .1 horas. (23:9 X) J

ITK.VDI.M-Si-; -dois. prédios i.rpor-
> tantes, na rua Viuva Cláudio ns.

31Ó e 3i£; Iraia-sc :;o 320. i2S.-c.\.K

TfriiXDJ -SI-, per S:oòo$, nin c».
\ i-íonuitio c (.'^tÍh;o;ví pred?-». xi-r.

Riachuclo. tcmlo prande rtereno, jr.r-
Ub:r, rlf-rtricidi.dc: trata-Pe ;'i rua
Aeiqa Biióosa 34. iltycr (s8CóX)J

^fi;XI)^'.-^i•l, 
pelo leiloeiro Iglesias,

o prédio da rua da Ar^crlea G8,
f.:Vj_ido, IÜ ilo corrente. íi< t lioras -Ja
tarde. (£330 X) J

TÍTFNDI.-.SK por i;:do$ o solido pre-
V dio apalacetado c::i «entro de ter-

reno rrboriKido, cym dur..~; sabi", qua-
tro quartos, despensa, .-.-/ini;;'., banhei.
:j. varanda c quarto fora, A rua Ale*
Sre 11. 7 (Altie.a Campista); trata-so
no mesmo. 122-5 -^") J
XrKXni-SM por to contos, o pri* ti'r> 'íjjacrira.l -:a rua Ferreira -V"
bre 11. 47, ao pi ila e-ine-o d-, I_'XoíO. -.. (2200 .\j 3

\7IBXDUJI-SI? 
cabras de lua q-.iah-

cli-.dc tt-.i condieões muito vantajo-
-as. Rua Conselheiro l'crcira_dii -Sil-
va 10.1, t^iraTijcirar?. (ij3St O.) J

Tr-l-ÍXlIJU-SK um varejo dc. c:g.nr.-s,
> constando dc titu balcão o arnra-

yãó; ver c traiar na praça da lícpu*
biicá 11. Cervejaria "D. Amélia".

(227.. O) R

TTMXlJl-l-SH uni lindo e elegante ca-
T valío russo queimado, com sele

palmos do altura e 4 '!-' annos de
edade. Serve para poss-a du ntaiio
Kosto v- -.nu hcllo o legitimo cachorro
do pura raça Chncr, muito bom vi*
nia; 11.1 rua D, JV-dro 127. Casca-
dura. (1S1Í3 X) .1

ItTKNDK-SH tua bani piano do cc-
; V lebre autor líiltcr ainda novo c
perfeito; um ili:-) Pleycl. estylo 1110-
ilcriio. .-...luda -.-.ovo; mu tlilo 1 bis,
1'lcyet, o melhor formato; rua do Kia-
áehuclo 4-'.:. sobrado. (--32; O) .1
TjT-l-IXDE-S!-; mn bonito c.elegante

y firuro fc-rraJo de damasse dc se-
da vervie, denominado **Vc;,íeiJ*; ver
c tratar á rua liarão dc Hom iWi.ro
u. .so. (1742 1.) ;

\ri:xi)i:Ai-si-:. á n« iit-ijc-cic 1.0.
V bo 11. 4:7, canários de raia fran-

CC7A. prom pios para rc producção.

\TJ5NDÍi-SB ::'.ia bsrr.ta. motor
>' 12'K, II IV, ein perfeito esta!..;

para vür c tratar, na rua Chile n. 2,1.
. (21711 O) s

('."ASA 
mobilada — Aluga-se tuna

J paia íamilia de 'tratamento (scitt
crcança.Oi na rua Dr. Campo Sallc$
11. 11,7 A; — riadtlock I.obo. l'.'.tlo•ícr vista das 10 horas da manhã ás
5 da (..rle. (20S2 S) .1

T/VITAR a gravidez _ Sem medi.J .. ,:'.''M:c;,!'-v':i »c"! ..opcraetles, leiam.. I i-arol ela Felicidade', que sovendo ,-t .1$,. o. exemplar, 110 engr»..\-.ito do lote Criteriuiii, á nvenidtI assos, esquino da pra .1 Tiraden-
___J^ li.tS-5 S) R
WSCRirrÕRiõ _ Aluga-se miüJJ.-il: -''ia, r. Buenos .-\iie-s ntt. ic'_";__.'j ts j. .
C-M..A para escriptorio eomniercia!
h>'-r Aluga-se. nta .Buenos Aires 1:.i" a:,dar. (S)

C'<nMi',l'A-SH , qualquer quantidade} do jóias velhas, com "ou aeiii pc-liras dc qualquer valor c cautelas tio
Mõiitc dc Soccorro* paga-se bem;
i»a rim Gonçalves Dias n. 37, Joalhc-jria Valenlim. Teleph. 9.14. Cenlral. 1

(41.17 S) I! '

C1AI.D0 
de canna — Vcnde.se

J uma mbenda coin todos ós per-tet-.ee;; para ver c tutor na Avenida
Passos loj. (845 S) S

r*ül'JAS lí macllinãae"q»aêí-
V-' quer trabalhos a preços muilo
modieosi po*) Stcno-lIai-tvIogr.i-.-i.i
diplomada e com ¦ conhecimento d.varias Hiiéiias "
pres
lo t

ornada e com* çophecímeutó tle
:as Hiigitas, garantindo rierieiç-jo,
íteza c discreção. Informações pe-lelo.-.i.one Sul 702. f 14 .1 S) R

IM ..-dia de senhora ;-,'., onde li.iJ.J lo.li n reserva, cede-se uma salaeoiuortavcl, p;:ra descansar; cm-iaipara cs:;t folha, a Janctle, (2219 S) 5
IjlORXKClÇ-SE pensão para cas~.Tii.1. íamilia c a, wpaites do commer-cio. pratos varintlissimos: empada'
pasteis, eto.; preço, .!.. ,.f,$ »,_mcura. -Não se faz miestãu dc hora.no nem distancia; Senado 206, loj.--.

____, U____ 3) 3
/'•JRAAIOWIONJiS e elianJs- V«nJ
d? $-on ''n Ít K°-° ~ "'?'' '"'"««*
ie ?_oo a 2$. Compram-se usada,i.onccrt.im-se gramopliones e vende».;« a 20$ e 25$. Conipr.-.mse; á rtltiI'r-.;KiMy.-.na 135. (út S~j_
TTVPOTHECAS _ Fa.em.s'f j.XX prédios, no centro e uos sufcar-bio», com brevidade; na rua da Qui-t-tnda n. jj, (ilfaiaiaria, com Freíta»•Io 1 as 4 horas. (1,122 «) R

T7"1',X1)1'.-SK «111 bandolim:- r-ia do
> Cattcte 221, quarto 0. (1S8.jC.1J

UTEXDl-IAI-SU os scsruhíies objc-
) cios: 1 pia do cozinha, assente cm

madeira c mármore, 50$; : lustre de
sala, coni 3 bicos tio crystal. so$; 1
tapa-vistas oara bilhar c-;.:!i duas por-
tas, 40$; 1 vão «ie portas com veiie-
ziatras, nor 40S: 1 cama nara'casal, do
madeira, estrado, 40S.: 1 tca:na para
creança, por roS; ver â rua Sá
Freire n. 101, ^. Christovão,

l-'.i=.S O) s-1
¦Çn.NnK-SK um nredio novo, com

> er.ialj quintal, »fr í.rcco elo oeça-
sião; á rua Zeferino (Mcvcr); bonde
á porta; trata-se ?$ mcsijia rua n.
:ol, cüi.i o sr. Xqrborto. (2431 0)3

1l7í.XD'.I-íF. um bonito dorniilorio,
% 6 po;a=. de particular, quasi novo;

avenida 1'rcícllo VallaJarcs 32. sob.
(3023 O) .1

\I'1.XÍ)1Í-S1J baralõ! 
íãel.t riiõiiiliã.

pura sala de ví.íita?. com frizos
dourados; r-.;i d.i Pedreira •'.. Casca-
djira. (2*883 O) J

Tr.liNDliAI.SI-l filhotes i"o eo?!l;os
Y de roca lapoticra e Ancora, a -?

o casal, á rua D. A*nciia 2d, Anda-
ràliy I.c..i-;.i.!'i. (.-,<;2 O) |

ArKXÜi-Ai-Si: um ciaeiiitico plano
V IMcyoI c um harmouh.m. tnuíto

barato; na rua da Alfandcca sfir, «Gb.
(.S12 Ü)J

OS INVISÍVEIS
S.\ I».'. II.-.

r.i. livre <lc qualquer refribuição, os ;neio<t
Vilí.M PELO CORItUlOi cm cana fechada
syniptomas ou mntiiíçstações tia moléstia —

otte receberão ta volta do Correto
Caixa do Correio, 11;.,

sposia,
SiVElS 

'

A todos
05 queMf-
ft-em dc
<111 a 1 que ri
ino.lcstia ei-
1a socieda-
d o envia-

oe cttrar-se. fi».— nume, morada,
e sello pa;-.-i ri rc-

Cartas aos IN VI-

('URAS 
fiitidicas tnagnetir-as a d:'S-

J tancia, gratis; cartas 1'svchúlei-
ü'x Caixa po;lal 1827. (5814 S) R

C1AUT0AIAXTK 
e faz qualquer tra-

) balbo para o bem, não usar de
cerimonias cm falar -no que desejarcü
e. traia de feridas chronicas e outrasdoenças; rua Oliveira n. 38, fundos
da capella do Amparo — C.-isca'1-.ir.t.

(iixfi S) 1)

r*A«Jt.X*HO para vender doces c
\J bebida*?. 3Join principio dc vida.
Custou 400?, vcr.dc*sc por SoS, paradcsocetipar logar; praça da Heptibli.-'a 11. 193. (2181 .S.i 1
f*UIAl?f:ps ultimo,"-modelos, a 12$,*CJ ijS c 20$; titigem.se, reformam-
-ü a 4$, 5$ e 6y, mine. Hos, á rua
da Jarioci ri. 10. Í2001 S) .1

Í-JKATIPICAÇAO ;- (.«üiflati.
V? .1 pc,soa_<luoider naUci.j de umtic. xa de serras de engenho, conda,ziua por um carregador sem nuilic.ro, <,..c ha dias dcsapj.arcceii no
J-Srm°rv,~ ?'t;l-~30 ''•"' J':'lr'-"!;; de
n«,,",,t.- '"f1, :l -c~íí":~0 Marítima.,tjtiaiqucr informação deve 3— d!tiCida para a rua da Saude 11. R5"

 (--j-i.) (..))' ,-»
T.tVPOTiJECAS na eida.ie Cst.bixx 111 bios, grandes ...-.i pcniieiusquantias, juro -modi-co; ba capitali-s-.1. Infortna-. par favor, o sr. 1'inic.--f.; rua uo Rosário 147, sobrado

!2.JJ2 S) li

C*JASA 
mobtl.adn — Aluga-se 11:11a,J beni mobilada p.ir 250$ mensaes,

o, familia elo tratamento, tendo ire;1.0-3 dormitórios o todo o .conforto,
ú rua Voluntários úi Pátria. Cufor-
rnações c~m cs.;rí. Gaio Afartins
f< C.É, rua Voluntários da Pátria
n. 203. (2103 i)

T.TV-POTHÊCAS - Em presta-seXJate 10 contos, sob hypothcca -'c1 ptedtos c terrenos nos subúrbios.
1 irata-sc com Araújo, ma -!- s l'e-dro n. 207, dos 5 ús 6 horas da lar-'Uc, dias utci-s. (t2CoS)j;

• TTVrOTUECAS - l^^TTd
.Ai pre hos na cidade -.- subúrbio».
UtÇ;Saiil.i Cruz. AI. Vieira, rua ío]

Quitanda 50, ,-> andar. ..--;_ g) f
*_-.,.,..,., rp r-T* i |M."0'n.-..M.'l.\ _ Curare 7õ\ú ltI .<• !'SOS. — 1'rimanq, secundário, 1 garrauis oe catuába, remediei vo'VJ íiroti-isional e artístico, Acceitam- gelar; Kncontra-se na rua de S^nttíse alumnaa mter.as c c:<ten:a.s, desde.! Christo r.. 00. 1,-.-'¦, cv .,¦e alumnaa míenas c cs ternas, desde
4 anno?. Tratamento dc ¦ :amtiia'
Cur-os- cínccíacs de liaínHuirâo paraexame dc admissão ao :" c .v anno.1;
I.l !•:•-.--•:.-) Xomml r.-t ;; .;ti.il.i-.ie:
cjr-o superior; rua Gcrcnl Ca.-o-
bani) n. _,-¦ uojo S.i J

(1790 S) 
'lt

irODISTA (iala ing^z o noiíu-iU. guez). Trabalho esmerado cri
qr.asq.tcr yestuatio, tailleur, de sàiréf,tle., por preços inodíce»; rua Uri-
guayaia n. ii7, ;-. ondar. (15.4 S) M

|lÍifWllÍilJÃriffl.ri.»rl.^'g,A
'','"""'.''.':: "~::'-"'~r;ii";lrV;~i;,-,-:.: •__""..-¦¦ "£:jig!~_L~ÍSf_l

Sí^ii^^^i-^.\.--.i-^4.Cíki:.T^ Xfi^ÍKÍ±-&dh#ssim utei ii(í*f.1«-' «2-« --.-*-ii'w»-«^fc»;-.
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CORREIO DA MANHA — Terça-feira, 14 de Novembro de 191C 9

.,,..,. A" Cama Paes,
IT Tfisnna Baptista da Gama Paes e
J. . .6 Neiio — Deseja-
gy síIücj tiuiiuities das tres pessoaa
acima.' nnuirnes dc Pernambuco; Joa-
quim Josú da Gama Paes» ha una 5
anno.1 morava etn Jacarépaguá. Será
grande favor e multo se agradece a
quem deltas enviar nolicias, especial-
mente de Joanna Baptista da Gama
Paes, já bastante idosa, ao seu íi-

Ilio José Antônio da Gama Paes, rua
Imperador n. 52 — Recife, — Per-
rtiantbiico. Oiaoi S) J

VI NHO

LÂMINAS 
Gillette — Afiam-se

liem. Duzia i$5°°; travessa de
3. Francisco de Paula n. s8.

LOUCAS 
c -trens dc cozinha bara-

tos; Só na rua Riacliuelo 455,
Cnsa Mnthias, (2701 S) S

MASICUKA. 
massagens ctectficas

n i-$oou. vae a domicilio. Atten-
rlc ile 1 ás 5 hora», na rua da Al-
faiiilnira 11. 124, Io and. (1964 S)J

TtroMSTA

MOVI-11S 
usados e mais objectos—

Compram-se por preços razoa-
vois, rua do Rosário n. 1-15. _ ,01346 S) J

Paz vestidos costu-
mes e chapeos, no rigor da

moda; ma Uruguay n. 230, Anda-
rahy, Preços baratissimos. (eoiú S)R

TITOMSTA — Confecção primoro.
JU. sa de vestidos c costumes, sys-
tema Parisiense, de 20$ a .10$ j tra-
vessa Cruz Lima 11. iC — Flamengo.

(3S0 S) J

TITACHINA ile escrever "Mignon",
lll 1811$ syslema preferido cm. to.
cio o tinindo. Mais informações. Cai-
sa postal 138S—Uio de Janeiro.

(14:8 b) R
'ilfOTOUKS clcclricos de i|4, 1I2,
JU 1, a e 12 IIP. i 2 moinhos para
cate; 1 mar.liina de cortar papel; x
i;crr.i circular — Vcndcm-se barato;
Iiraça da República n. 195, (ai8oS) J

11TACH1MAS de costura Sin.cr —
IU. A prestações mensaes de 10$ e

n dinheiro I Iratar com o agente e
vendedor da Companhia Smger. Pnu-
lino, rua do llospicio 11. 220. vtel.

Nn-ie; também se <lao lições
1740,
(]c bordados. (2093 S) J
•irrODISTA — Confecciona vestidos
ill du seda c lã, costumes tarllcw
dc caaimira e linho, a preços erce-
pcionncs. Acccita lutos, e attende a
chamados; rua Buenos Aires ti. i?4.
3° andar. (.1070 SI J

I0D0-TANNIC0
phIsphWadí f

eGLYCERÍKIDO
-••¦-¦¦'¦t.-.-.b.E-'^-

AVICULTU RA
OVOS 

das raças Orpington preto,
Orptngton branco e-Plymoutli

Rack Carijó; vendem-se a rua Ipa-
.nerna n. 60 — Copacabana.. -

(3007 S) S

Ü~' 
MA chocadeira "Triomphe", usa-

da rias escolas francezas, custa
¦uenos nova que outra"qualquer em
icguntia mão e é garantida-; r. José
de Alencar n. 69, Catumby. (1475 b) J

XHNDBM-Slí 
choradeiras do sys-

tema adoptado nas escolas fran
I cezas, dupCo aquecimento;" não es-
\ íriam os ovos nem que o lampeão ;e' 

aiiag-ue durante 12 horas, rua José
de -Alencar 69, Catir.nby.. (S 221S) O

<\l GRANADO
arado com o genuíno

DERBYCLÜB
Progrumma da 23' corrida a realizar-se
quarta-feira, 15 de noveinbro_de 1910

Grande prêmio 15 DE NOVEMBRO

Quinta da Douro)

TUOHISTA — Faz vestidos com
111 perfeição, dc 10$ a 15$ c ponto

« jour, -le Si50 a $200; largo de São
Domingos 11. 6, 1" andar. (3061 bi J
'IirM-E. NANCY _ Espirita snm-
iU iiamlnila, cura radicilmente qual-
nticr moléstia e tira atrazos de vida
evita a gravidez e regula ia tnens-
IriiiíçõeSj .tem poderosos talísnmtis pa-
i-a sorte. Conwlta grátis, das 9 ás
i lioras da tarde; rua Madiiado Loc-
illio 31, Casa du llervas. C2853 K)
"MOVEIS — Deseja comprar, ven-
J.U. der trocar ou reformar os seus
inoveis, ou colchões, não, deve fazer,
sem primeiro ver o sortimento e os
preços ila colchoaria do Povo, que e
nos subúrbios; a easa mais comple-
ta nc.ilc senero e garante competir
com a« mellioirtes «isas do centro.
Fabrica e deposito â rua 34 dc Maio
11, vi-, — Sampaio. Teleph. Villa n.-
0,-85 

'— 
M. Costa e Sá. (105?S) R

PODEROSO ESPECIHCO PARA oMMNTO
DO

LYMPHATISMO
FRAQUEZA PULMONAR

RACH1TISM0
ETC.

51

Moléstias das Senhoras
—Dr. Ociavio dc Andrade, tonfs
tica dos hospitacs da Europa, evit
a gravidez por iudicaçío scientilica,
sem prejudicar o organismo. Ilenior
rhagias, suspensão, etc. .'Residência r
cons.i rua Sete de Sctemliro 11., 186.
sobrado, das o ás 11 c de 1 as 4.
Telephone ijai, Central. tonsttltas
grátis. 

' ' ' . . 
' t*-'°33 s' J

Embriaguez — ^
riyel vicio, sem dar remédios prir;
beber. Dão-se provas'dns curas
realizadas. Travessa da Luz, n. "4

sobrado. Haddock Lobo.' Attende
se gratuitamente, segundas, quar
tas e sextas-feiras, das S us-. a d:
tarde. Casa <Ie faiiiUia. respeitave

(2033 S) .1

1" pareô — SEIS DÉ MARÇO —
x.500 metros — Animaes na-
ciotiaes sem victoria este anno—
(Handicap) — Prcmios: 1:000$,
200$ e 3o$ooo.

1 r Donau
(2 Fábula

( 3 Hebe. . . ,- .
(4 Orregal. . . .

3(
(5 Diamante, . .

4 6 Le Voilá. . . .

53 l;ilos Ròj.aÍ Scotch. . .t kilos
49 Yvonnette. .... 53 "

Trunfo 55 "
43 Boulanger 52 "

,, Buenos Aires.. . 49* "
47 Voltaire 50 "

47
49

2o parco—VELOCIDADE — 1.500
metros — Animaes de qualquer

paiz — (Handicap) — Prcmios :
1 :ooo$, 200$ e 30$ooo.
íi Espanador 51 ltilos

Talismao Grátis para voa-
cer o3 eofírime»

tos e dihicuhl ¦
des-,da; vida, pe

%dirfa..J. P. Sil
va, posta I restante de Císcíflura,, con
enveloppe -scllado e feobrcseriptailo
paru resposta;; remette-se pata todos
01 Estados. (eaiii S) .1

(3 Histórico. .

(3 Guerreiro. .
2(4 Bliss. . . .

(5 Zelle. . . .

(6 Vanguarda.
3(

45
50
47
50
47

50

• parco — SUPPLEMENTAR —
1.609 metros—Animaes de qual-
quer paiz — (Handicap) — Pre-
mios: 1:200$, 240$ e 365000.

6» parco — DEZESEIS DE SE-
TEMBRO — 1.700 metros —
Animaes de qualquer paiz (Han-
ilicap) — Prêmios: 1:500$, 300$
e 45S000.

Mogy Guassú.
Atlas
Monte Christo.
Helios
Scamp
Lord Cantiii..

33 kilos

32 "
Si "
49 "

ACTOS FÚNEBRES
Marianna de Castro

Pereira Pintot

Duchas niassagcp"
stituto Physiotliera-
pico do dr. Gustavo
Arnibrust, Docente da

Eactildade. Doenças do estômago
c' intestino, iiturasrlieiiia, arthri
tismo, obesidade, diabete, etc; De
7 ás 11 dit manha. Kua Senado-
Dantas, 48. CS 1135

[( VEDE ^
INOSSOCATALOGO)
mv ¦—**¦— ¦¦  IM

1 Mme. Ciei, caAdmante
I — Diz tudo com elareita.o que di'

seia saber, realiza os trabalhos mai'
Idifficeis que sejam, . airtÍBÍvelmentt

bota o mal liara cima. de quem o faz:
á roa -dos- Inválidos tr. -3ov:- sobrado.

. (iu+2 S) J

"VTA Avenida Mein dc Sá n. 41. so-
.Sl\ brado, em casa de- familia, alu-
ga-se um espaçoso quarto com duas
tacadas, com ou sem mobilia.

(2183 S) T

ATA Avenida Mem dc Sá 11. 41, so-
li brado, faz costuras por qualquer
(igiirino. Prcro módico, (2182 Si J

Onrl£RlíCE.SE 
uma moça para fa-

zer todo serviço ile um casal 011
pequena familia; rua Cassino 11. 169.

(3107 S) J

TRTCYCLE 
— Vendc-sc um com

caixa e em perfeito estado', rua
Senador Euzebio 11. 212. (2815 S)J

TAPETE 
grande, eom defeito —

Foi roubado da rua Dr. José
Hygino n, 186. Gratifica-se a quem
der noticias. (3008 S) S

UMA 
sapataria de concertos, com

ferramentas, vende-se a rua Be-
pedido Hippolyto n, 4- (2S3G P) 1<

Consultas grátis 1 PARTEIRA

OFlüERECE-SE 
um rapaz para o

cómmencío i nüo faz questão de
ordenado. Cartas a este escriptorio,
sior favor, comVii/s inicíacs A. C.

(iSoi S) J

OETCHO 
«to nltcool dc 36 gráos,

garantidos, costa $540 e dc 42",
tlcsijsféctado, o litro S800; só na
Casa da Figa; rua da Misericórdia
45. Tcl. 5085. Central; ferragens e
tintas. _i____L_

OUUÒ, 
prata, cliristof.es c mais

inelacs :''itos, cm obra, mesmo
usado»', compra-se na joalhcri.i Ando-
linhas, rua Uruguayana i/j.1.

(.|ijl> S) S

h
Tome PEITOUAL MA-

1UNH0
Kua 7 cie Setembro 186

lii
t  residente á rua
'residente Darroso n. çu, deseja

falar com o sr. Luiz l-ollope Bar-
ros Nunos. (J»"P S) J
UMA 

campista,
Pri "

IN FAN
^^ , . ehda nai
livrarias'Alves e Garnier. (308 S) RO 

ESPIRITISMO N'A
CIA," 1 vol._i$opos' venda, nas

011V 
e OItOBO' freíco Vcmba c

Pimenta da Cosia c fabas Di-
vin.is e dc Souto tgiracio e contas
de lciu-, vctule.se, lia c-.isn de her-
yí19 c íilantna mctlicinncs dn rua Sc-
nador Euztíbio 11. 210, praça it de
Junho. CrSo' S) J

CV 
DK. ERNESTO GARCEZ avisa

* aos selis .-iinigos politicos e clien-
lus, que miidoii o seu escriptorio para
o largo de S. Fr-Micisco de Paula n.
44; teleph. 374, Norte. tj.|8-'S) J

PESSOA, 
tendo que retirar-se para

fora, vende unia mobilia com-
lilcia de sa!.i de visitas e sala ile
jantar, de onneWa; na rua Sagração
u. 1S2 _ Icaraliy. (2436 S) J

PiENSAO 
— Fornece-se bem feita,

de casa dc família: r.a ra J"

UM 
senhor 'activo. nortista recem-

chegado dispondo de cinco a
dez contos em dinheiro, deseja o
emprego de cobrador da Liglit ou
outra companhia importante, mcdian.
te ordenado mensal dc 2511? a 3005,
para cujo fim offerece o deposito dc
fiança acima referido, liesp. o esta
redacçiío, com iniciaes D. P. V.

(2200 O) J

Telo
dr,
I.uiz
dc

Lima
lüttcticourl, da Facilidade de Medi-
cina da Ilaliia, medico c operador

moléstias dos Olhos,
ouvidos, garganta,

nariz e doenças nor-
vosas.

Todos os U.a> » 3 is 6 horas
da tarde. Rua Rodrigo Silva 11. 26,
1° a/ular (cutro Assembléa c Sete ue
Sctombro). Consultório perfeitamente

apparellia&o com todu o material pro-
ciso pari os exames c os tratamentos
constante.) dessas especialidades.

(J 712)

TTM ex-negociante desta praça, dan-
U do as melhores informações de
Mia condueta e fiador, ofierecc-se
para fazer cobranças dc alugueis nc
casas, confcis no Tltcàotiro c rrefei-
tura. Carta, nesta redacçâo, a t. A.

(3231 S) A

Dr. Alvino Aim&r
Especialista cm moléstia, dc

cstoníngOj rins e pulmõer,.
Tratíimenlo das anemias, de-
pauperamento nervoso, clc.
Moléstias de senhoras. Con-
sultorio: rtta Rcdrigo Silva,
5: teleph. 2.271. C. Das 2
:'_ 4 horas. Residência: tra-
vessa <lo Torres x?. Teleph.
,1.265 Central.

Mme.
Franci=ca

Réis, diplo-
mada pe'a
F. de M

dc Boston, faz appareccr a menstrua-
ção por processo seientifico c sem
dor; traballios garantidos c preços
ao alcance de todos, sem o menor
perigo para a saude; traia dc doou-
çaí do iitcro; rua Ccneral Câmara
11. 110. Tcl. n. 3-308, Norte, próximo
da avenida Central. Consultas gra-
tis. ' tí> i9"0)

c mo.c$ii
tle mulhtrt
IJH. ti. 1

AND.RAUA cuni cornn.entiíS hcitior
íliagina e suspensões; úc ,nodo,'ãim
plçs evita a gravidez nos casos ItidU
cauòs, fazendo appareccr o incomuio.
do sem provocar licmorrliagia, tendo
.1.1110 enfermeira inme. JObKPÍílNAr.Al.l.INDO. parteirã do Hospital
Clinico dc Barcelona; consultas dia.
rias, grátis aos pobres. Acceita clien-
tes eín pensão. Consultório r • resi-
delicia: rua do I,;ivradJo n, im,^so;I
brado.'

£SUVI®EZ Evi
ta-se
usan

do ns velas autisepticas. São
inoffensivas, commodas ê de ef.
feito seguro" .Caixa éom, 25 vc-
las ij$óoo. Pclo Corréjo maw 600
réis. Depositário:' praça Tiraden-
os n. 62, pharmacia 'Tavares.

/.- .1
tos

qúeBriu.*
Ôdibat- in

:on.-e
i'ttrn

... injecções
coiupiet-mcnle ¦

___jh-m»™ IMDOLORES
dc.sua preparação. • 4Pld) .oodi-c gi.|.
Assembléa ti. 54, das- ie á? -18 lio
ras. Serviço do Dr. PEDRO MA-GA
ÕHAES. Teleplione inog, C. .

SYPHILIS

Goniislãfla, dartliros, ctnpin-
(•eus,-- eczemas
frieivas, sí.nr.s,
brotoejas, ele.
d e s a p parecem

fácil: "o ciíniplelamente .com o
DERMlCflsA., .iXão j f . poinada)..
Vcnde-áe "em" iodas' ' as dròriaria»
do Rio. c .Nicthcroy. Deposito gè
ral: 1'haiinacia Acre, ,.rua Acre.
n. 3S. Tel.. Norte,. 3265. Preci
•_$nno. • . ' ¦ -'•'¦. ",M( '"•.{'• ' .-'¦ ¦

(7 Jagunço. . . .

(S Paira 47

(9 Pistachio 32 "

3» parco — EXCELSIOR — 1.000
metros .— Animaes europeus <le
2 annos e nacionaes de 3, sem
victoria (Tabeliã VIII — Pre-
mios: 1:200$, 240$ e 36$ooo.

í 1 Flor do Campo. . . 49 kilos
(a Pirata 47

(3 CastilLa 49

3 4-Cuayainíi  \i
(} Fleclia 45

4(*-
(61 Marne 5'

4° párcq — DOIS DE AGOSTO —
1.609 riíetròs — Animaes sení vi-
ctoria — (Tabeliã IX ) — Pre-

. nvos: 1:200$, 240$ c 36?ooo
•r 'Paraná. .

Alegre. .
Watcrloo.
Sucre. ,
Alida. .

Si kilos
53
51
55
51

0 parco — GRANDE PRÊMIO
QUINZE DE NOPEMBRO-1.609
metros — Animaes de qualquer
paiz — Prêmios; 3:000$, 600$ c
yo?ooo.

Luiz Pírcira Pintd; Can-
dida de Castro Coelho.
Ignez de Castro Coelho Lc-
vey. esposo e filhos, Alfrt.
do Leite de Castro c Olym-

pia ue Castro Monteiro, esposo e
filhos, agradecem penhorados a
todos que compareceram ao enter-
rainento de sua extremecida espo-
sa, mãe, sogra, avó, irmã. cunhada
e tia. MARIANNA DE CASTRO
PEREIRA PINTO, c convidain
novamente aos <lemais nareníes e
pessoas dc amizade para assistir
á missa de setimo dia que, por sua
alma, será celebrada 110 altar do
Santuário do S. S. Sacramento
da CáUíedral de S. João llaptista.
de Nictheroy, amanhã, quarra-íci-
ra, 13 do corrente, ás S i|s horas,
pelo oue sc confessam suinmanien-
tç irratos. R 283?

Justino Joaquim
Veilozo

Rodrigo Joaquim Vclloso
convida os seus parentes,
amigos e collegas de seu fi-
nado pae JUSTINO 10A-
QUIM VELLOSO, para as-

sistir á missa dc anniversario que
manda celebrar, quinta-feira, 16
do corente, ás 9 lioras, na egreja
do Divino Salvador, na rua lier-
Ilio, estação da Piedade. R 282X

í
Virgílio d'Azambuja

Monteiro .
üjratrctsèa Peixoto Mon-:

teiro c sua filha Clarp Rita'
Monteiro c áètfí.'filhos, Ma-
ria Nunes, Peixoto c seu»
filhos agradecem a todas as

pessoas que acompanharam o cn-
terro dc seu espqso, pae, filho, ir-
niãÒ c cunhado c íis convitlam para
assistir á missa de setimo dia, que -
pclo repouso de sua alma será cc-
Icbrada, amanhã, quarta-feira, 15
<lo corrente, ás 11 horas, na egreja
de S. João de Mcrcty (Linha Au-
xi-iar) ; agradecendo desde já a

i
t

(1 Ornalinlio. .
i

(2 Ponlet Canet,

(3 Espana.

(4 Battcry.

(s Argentino. .
3(" lEnergica . .

(" Guido Spaiio.
4 C Sultão. . . .

53 liilos

53 "

54 "

5t »

54 "
46 !'.
53 "
54 "

' pareô — ITAMARATY — 1.609
metros — Animaes dc qualquer
paiz (Handicap) — Prêmios :
1 :2oo$, 240$ e 36$ooo.

David'. . •
Image. . .

3I Velhinha. .
Miss Linda.
Hdyl. . . .

50 kilos
52 "
32 "
« ;;
52"

O 1o iparco será realizado á 1 bnra da tarde.

Manoel Valladão, 2' secretario
ÍS 3001)

APOSENTOS
mobilados com ou sem pensão, cm
-asa dc familia; na rua Sete dc
Setembro n. 113 (2° andar).

S t.|73

Presentes para festas
Vende-se de uni particular obje-

ctos bonitos dc prata antiua, c bem
trabalhada; carta na caixa uo Cor-
feio da Manhã: a U. C l8l°.j

iaB»ow»

tj 8592)

DRS. 
CARMO NETTO e GON

CALVES DO COUTO, .anvoga-
dos. Escriptorio: rua da Carioca 43,
sobrado, das 3 ás 5. Contratos mo-
dicos, seriedade c preslcza. Adean-
tam custos. Grátis aos pobres.

• • . (2436 S) S

SEHHÕiSfPartos. Mo.
lestias das

Tratamento
los abortos c
r-uas . conse-

quenciasj cios
corrimentos,

Ias eólicas utcro-ov.irianas c d-es reinai
rrocttlares c õrOlonçr.das, Assemblça,
í4 das 12 ás 18. Serviço do dr. Pedro
Magalhães TcJcti: 1009. Cent. IU5492

BNOÇ-"B..' M,ut3ir»b«-
n ¦'• ünloa l^çtio aro-

(ssjÍVsvj í watióa qu» fas;„j*o,nars-..
eer oa éabollos o des-
ruir a easpa : na G >r

i>af-i Grande. Granado &
Filhos, Her-m^ny e a-
lão Elias. Ouvidor 120' T 2U3

GRANDE F4BRICA ÜE LUVAS
V MAIOli O \ < Al'l 1'AL

Premiada lia Exposição Nacional de 1008 com o
GKANDE PRÊMIO

Fabricação: a mais perfeita, pelo sysleiiia IDVIM, dc luvas
de iielliea, suede pelle de cão, etc., etc. Grande variedade de co-
ri-í cm íieUícürS c s tio ti CS. •

Depositários d" aianiadas luvas pelle de cão, para guiar car-
'-Ultimas novidades cm luvas desola c fio, em leiiucs.a tuna

creação para o verão próximo. t;OUKUN'OS,. gramle novidade cm
leques cslj-ln. bolsas dc seda e couro as mais limhs, meias desç-
dá, fio e algodão, variedade infinita em cores o preços sem com-
PC" Tem' sempro .rande "slock" dc luvas dc pcllica c suede para

rs Srs. atacadistas, com descontos. OOMER * C.
í TRAVESSV S. FRANCISCO PÉ PAULA n. 38

UIO DE JANEIRO.;

João Victor da Silva
Seus irmãos, sobrinhos,

iprimos c cunhados, convi.
dam os demais parentes «
amigos para assistir,á mis-
«a de setimo dia, quinta-fel-

ra, 16 do corrente, ás 9 horas, na

1

irtibho Pereira Gon-
calves

Albina Pereira Gonçalves
c seus filhos convidam seus
parentes e .pessoas dc anil-
zàde para assistir 11 missa
¦de trigesimo dia, que ínnn-

dam rezar pelo repouso eterno de
seu prezado esposo c pae, PU-
ULIO PE ElltA GOX.ALVlíS,
na matriz de lrajá, .-.manhã, quar-
ta-feira, 15 do corrente, ás o. ho-
ras; por cujo coinpareciiuent* des-
de iá .nü-ndecTin. T '.13a

_¦___¦_¦__¦
joao Moreira ücta-

viano
(1° ANN.ty.ERSA.Rip)

Ernesto A. Oetaviano, El.
vira O. Corrêa, Maria E.
OctaViano, ' 

Rodolpho "C.
Oetaviano e senhora convi-¦dam seus parentes c amiitds

para assistir á missa de primeiro
anniversario do passamento de seu
idolatrado pae e sogro JOAO MO-

t
egreja de Si 1-raiicisco de Paula. RE1RA OCTAVIANO', n„c pcloa todos antecipando .pereunc ptra- ' '""¦ 'llu
I idão. J2S5 7

Constança Seabra
Azamôr

ÍJI.-iximiano 

José de Al-
nieidu Franco e sua faniilia,
mandam rezar, amanha,
qnarta-feira, 15 do corren-
lc, ás 9 1I2 horas, no altar,

mór da egrej:: de N. S. da Con-
cenção o Boa Morte, uma missa
por alma de sua prezada prima, a
professora CONSTANÇA SUA-
BRA AZAMOR. fallecida, cm NI-
clheroy, em 3 do corrente; antecl-
pando seu agradecimento ás pes-
soas que comparecerem a esse
aetn. 2S12 I

í

repouso eterno de sua alma, fa-
zem celebrar, amanhã, qu,-..rta-fei-ra, 15 do corrente, ás 9 horas, na
egreja do Divino Espirito Símio
(Estacio de Sá); desde já sc con- •"•-" '--'-A-.* t .npg

f

Tctcphpné n. 2.-159, Ç?ntra-

Çnttcto ;R?. inhn.ln. <-•*'- S1 S

"OEXSAO — Dá-se faria ,c variada
.1 á mesíi Gt'$. a domicilio 70^ c
(lanilso i$3iio: tratamento de i" or-
.lem; á rua 1'rimciro ile Março n. 2.1.
-..» anilar. (-'l!i-l b' J

TOKNSAO familiar — Uii-ho a do--
JL micilio, á praça iu, de Jittilio
H. i;i. (3004.0)-;.)

Í>RECIS.VSE 
dc um sócio para mna

quitamh. capital de 150?. t-arta
nesta roílaccSo. a 11. C 'U. (--/-lOblS

Folhinha Laemmert
m^^fmmgjgOmVammmtKSUm lluíl*?*»

Para 1917

-78 annos ie existem:';

TTMA familia <]ue se. retira para
\J (óra vciulc um guarda-vestitlos,

um gliarila-louca c rama, cm estado
dc novo; rua Dr. Carmo Netto 183.

(220G b) }

Í>RBCrSA-SE 
ile 1-- ,,

comer a i$^co; rua Buenos Ai

IjiliKClSA.SK 
dc uma cadeira, dçn;

taria usada e um imilnr; Cario,
ca li. 77,' ie nudaij (2202 b) )

de 500 pessoas para
Buenos Ai-

tos 11. 158. loja. (J"r- S) S

ÍyÜKCÍSÁ-SE 
dc tnn sbeio para

uma antiga e boa casa dc notei
nara hospedes, com 23 commqijos
inobilailos c rcstoiiront, em um dos
melhores pontos desta capital, pçrto
<h E. de F. Central. O pretendeu-
le não precisará entrar com todo o
capital só sc faz questão dc pessoa
serio e pratica do negocio: para m-
formações: carta nesta redaccãó nan
i;cr pt-octirado, a Lopes. (2220 S) S
"OINTOKES — Qucrcisi rnateriaes
l hotis c baratos ? ide á rua do
Kiachuelo n. .125. Casa Matliias.

. (.700 S) S

TfjTÊNSAO MONTEIRO — E' n
.L melhor no gênero c lambem for
tiece .1 domicilio; llosaiio 103, i°.

(310 S) P

TJGRTA — Alusa-se uma na rua
X Uadilòck Lobo 11. iS; é ponto
de parnila i!e liondes. (2210 Si S

IT.MA 
senliora viuva e dc muilo

J respeito, leccioim piano, tres ve-
zes por semana, por preços razoa-
veis: tratar na rua Sao Koborto, 11.
12. Estacio. ___ll_ii__-i

\TESTIDOS lindos modelos em ta-
V felá filo, desde ioo?; limo. 59?,

voile, 155: Só na Maisoii Miisuet. —
Mme. 1'ercira, rua ; ie Sctemliro io.t.
teleph. 4-»-. Com. j__j_lg
".ri-'UAM"AU: 110 Silio Bella Vista;

V pensa.1 mensal i=oS; pcçiiiii enrtoM
espücativis. no escriptorio desta lullia.

(1501 b) 1

TTARBJO do cigarros
V um afrcgticzado, ponto dc cs

_ Vci-.dc-sc
, :,nlo de es-

quina; rua Senhor dos Passos 11. 3".
O motivo sc dirá ao comprador.

(3040 Si .1

OUAKTO 
011 sala — l'rn---;i--e 'e

uma cm cisa ile familiti, pnra
v.in civ.il decente, com direito a co-
aínlia; prefere-se onde não tenha cre
r.uças, nem outros inqiiijiiios. Knlrc
&[cycr c S. Franc»*co, Ortas tio cs-
cripiorra dcsla folha, a V. 11.

S) J

/-MJERETS SER FELIZ, obter cm-
11 preso, atirair svmpatliias, caiar,
vos e tudo o qne dcsejács ? cônsul,
ilac iior carta á posta rcítatilc.-desta
Solha a Joiin T.iylor: grande psy-
chológo notável, veras... (nStialJ

QEXITORA — Prccisa-sc para visi-
V") fàr íaniitlas c vender á coiimiis.

IMPOTÊNCIA
EstcfiUilndo,

Neiivastlicitin,
lispunniitorrlión.

Cura cêrtti, riiUenl o rnpi«la
Clinica electro-incdica. espe
ciai dn

Dr. Caetano Jovine
das Faculdade?, de Medicina
de N.anoles e Uin dc Janeiro.
Das o ás 11 c das -' ás 5.

Ijnrgo Ua Carioca 11. 10
solratlo

Ceru*t dc q>tiinliehtaa pagiiiaá üt-
texto. Contos, versos,-- aiicdoctas
vàricdutíos, pTiotógraphias interes
santes, conhecimentos u-tcls ulti
mo rcgülajticnto para a coijranç
c (iscoliâaçüo do imposto dc cun-
sumo, etc. Ucmcltesc rcgi&lr*-.'
da, para qualquer ponto tio Bra
si! a quem enviar mil róis cm
sellos — Grandes descontos para
revender. Pedidos á
REDACÇÂO DO AtMAHACK

LAEMMEUT
Avenida Rio Branco i3r. t°

End. leleu. Missilva Tel. C. i33d

DR 
J. PEDRO ARAUJO _ Con-

: sultorio, rua Sete dc Scictubro
21V, ile 1 ás 4- C'7i<' S) H

WFtTstTF

Professores e professoras
AULAS 

de trancei, liãrí (cíiliorw,
,i;«s, s."s e sabbauós, das -• ás

5 lioras; preços ile propaganda, 5$
mensaes, dc data. a data; professor
francez <lc Paris; 96*. riu Sete dü
Setembro, c/,, i" andar, (147S SI S

ESCRlI'Ttj'UA(iA.O 
-uicrcaiitil pelo

mesmo meíliodo :- do professor
Tavares da Ccrsta. o professor Mario
Pires, da Escola Municipal de Apcr-
fêicoamcntó, Ieccinna á rua llr. Mai-i
Lacerda 11. 65. Estacio de Si. Aulas
diurnas c noctiir

—Cura
fesfria*

dos.
c(.n?iipac.'ci com febre, bronchites c
ítsthiin. í'reco i$ooo. Depósito: l".iar-
macia Rodrigues, rua Marechal V\o_
riano 11. uu. (3751 S). 1».

d lt r omchs f
rccent.es
Quer eis fi-
car r adical-

mente curado em .poucos dias?
Procurac infortnaeõea com p sr.
h-ijó, que graluitanieiite, as of£c-
rece, não crinhecendò caso nc-
nhtini negativo; rua Thepnhilo
Ottoni, 167. (R W

Jóias quasi de graça ???
VALF.NÇA & C.

Rua Sele de Setembro n. iSi
Compram-sé e vendem-se jóias

usadas, ouro, prata, «latina e ob-
jectos de arte, cautelas do Monte
do Soceorro, clc, etc.

Rua " de Setembro ii. 1S1, —
Falettça Sc C. =i-|6 J

PHARMACIA
Prccisa-sc de mu rapaz com ai-

guina.'pratica de pliarmacia c que
se sujeite a outros serviços con-
cerntii.es á mesma Qticr-se pessoa

de confiança e que traga boas re-
ferências dn sua condueta seni o
qiic é inútil apresentar-se. kua
Camcrino n. 3, (n"3.l 21)

DENTISTA
K. Tinidas ATon rinitclvensleiu

Esp. cm bb.urnt.cies a ouro, p.õ
tina; esmalto c cxLrac(;õcs rom.¦' 'aniente cem dor: colloca den

cr, corii òu sem chapas; a preço
reduzidos; Garante todo o qual
tltier trabalho e acccita pafraníer
tos parccllados; Das S da manliã
ás 6 da noite. Aos domingos s.
1,' ás * horas. Pua Marechal Í7U

riano Peixoto 11. 41 (sobrado)
próximo á rua Uruguayana.

T\ENTISTA a jjoon mensaes |>ara
JL/ obturaçfíò a graiito. plntinní
curativos desde o primeiro dio. Trn
ballios dc chapa; coroai, ptvnt, etc,
por preços mínimos e trabalhos pa-
ratitidos, na Auxiliadora Medica; na
rua dos Andradas ri. 85. sobrado, cã-
quina da n:'i Clencral Câmara, tele-
plionc, Norte .115;'. (2021 S) J

ITIRANCEZ — 5$;
J? vezes por sen
data, por uin professor
Paru; tjfl, raa Sete de
1" nndar.

"íis'I,re%;r^'i.Icle.!!!isáos olhos, nanze
ííirTTíi^eiiMa-ni. IEÍEI U

fram-ez,
Setembro, of

;i.iriS) s

ias flá Capital II

Miguel Meirelles
Vizeu

Affonso Vizeu e familia,
na impossibilidade de agra-
ilecer pessoalmente a cada
um de seus amigos que lhes

enviaram pezanies e compa-
receram á missa quo fizeram rezar
pelo descanso da alma de seu ir-
mão MIGUEL MEIRELLES VI-
ZE-U, o fazem "«r este meio, con-
íessando-sc sinceramente gratos a
todos os «ue lhes levaram o seu
conforto. ?4.'7

Manoel de Barros
Barreto

ÍOs 

filhos, irmãos, cunlia-
•dos e mais parentes dc MA-
NOEL DE BARROS BAR-
RETO, mandam celebrar

uma missa, amanhã, quarta-
•feira, 15 do corrente, primeiro an-
niversario dc seu fallecimento, as
9 horas, na matriz de S. João Ba-
mista da Lagoa. '-a8°4

Edgard da Costa
Araujo

(1° ANNIVERSARIO)
Maria Carlota E-trnandes

de Araujo e Alcxiua Borges
Fernandes, mandam rezar
tinia missa por alma -de seu
esposo e genro, UDGAKU

DA COSTA ARAUJO,' atuanlin,
quarta-feira, 15 «o corrente, as
9 il= lioras, na egreja de Santo
Antônio dos Pobres. !___;"

mana Angélica de
Souza

Carolina de Souza e José
Joaquim de Souza convidam
as pessoas tle amizade paranssitir á missa de sexto
iticz, etn stifrragio ¦ da alma

de MARIA ANGÉLICA i-.lv
SOUZA, que será rezada, amanhã,
quarta-feira; 15 do corrente, ás o
lioras, na egreja de S. Francisco
de^Pitula.¦•.•--.- '-•  

j 30u„

Guriano Soares Louza
Pedro Celestino de Cas-¦tro c irmãos, pedem a, todos

os espiritas, .preces -oelo es-
pirito de seu querido »võ,
dcsoiic-unado em ti de ou.

tubro. Agradecem ipcnhorados.
Stó T

João Pinto de Rezende
A viuva c filhos do finade

JOÃO PINTO DE RU-
ZENDE, convidam os seus
parentes e amigos para as-
sistir á missa dc setimo dia

a realizar-se ainatulis, quarta-feira,
15 do corrente, na cathédral do
Nictheroy; e antccipadamcnlc
agradecem a todos que comparece-
rem a este acto de religião.

R ___

f

I

nai s membro dá Aoa-
biül fiomia de- Medi HOJE

T.\STIT.TO~ ile liii.u.as - fnslcz, Cgna f§Q fíÍO ffe Jaitcl-
X francez, portuçue?: ademao o li. - _Jíff__r-___
tim: cíisino rápido, preço módico i 3 gofjp fíKSSlíCO W© tSSVer-

^¦t^Z%i^&°^i sos hospitaes desta
Twí7F'u™cTTWn;. cidade, ¦ còM^onga
t QVV.7., |ieÍQ3-,.ptçfçsso'res: ¦««}_;'• Oe'SÍâip.a OO nSlX O-BOS

e licnri: nveço módico; rua da AU . *J«____^_ _•_»" O^mIÍm*
fandega 10'». «obrado; ' -Gil S) -J MOSfiltaeS UO Berlim,

Viennai Pari4 ** LPn

Coifly»aiiMa sle Lüteriüs Naciaíiaes üo Srasí!
E2tiac€õ9spabUca3 30& a íiscaiisaçãu do governo

fèaerâi ás 2 U2 e aos sabbados
ás 3 horas, á

Rua Visconde dejtaboraby N. 45
HOJE i Depois de amanhã

fl'45-13- S07-4 0-

o:ooosooo

INGLEZ ^""'4^ '''d^es,'. dá pppsultas
eiii scü inèiéi. Largo dJ^S. VrlÚ^l'tÍÍíSi~SafSWÍríê'';qaS 12
c„ ,,.^..'Vae, a domicilio, por preces ; és 4 datam, 

fm 
SUB

:—í-'--i effofca á * AVENIDA

20:000$000
l\n- 1$-Í00, cm meios Por 3.000

TN.GLIÍZ: — Seitliora ingleza, ensina i _b_*5íjBi_»Í flJ/»VH foft ¦ í?«i-1 cite idioma cm ,-uila mi particular- \HSV-ÈBfínlVU^f a»W.'-.">©"
mente; nia S. Josy aíidnr.

(1597 S) I!

DENTISTA:
Ai\; I.oncs

Rtheiru clr r-
pião - dentista

íicia l'..cuidado
le Meditiha e

Pharmacia do
Kio ile Janero, com longa pratica. Membro da

Associação Central Mrasilcim dc Ci-
riir^ióKtDetttistus. Cor.ã,: i ua <! i
Quitanda, q.s. (.-,-51 S) S

não, arligos de íncíl collocação. Ul-
íisir-?.: á rua .l.i Candelária ti. '
sobrado, das 9 ás n A. SI.

0:894 S) S

QliNIlORA fmnccza só. educada.
O í.em nenhum compromisso, boa?¦ referencias deseja encontrar um íç-
aílior sério, de boa posxão, para ii-
verem juntos; trata-se á riia Uenía*
jv.in Constant n. 39. C-'|S-| SI J

Al 
l'G\M-SK. próximo nos banhos

de mar, oiplcsdídos apusentos ,re
frente, bem mobilados ijua Silveira
Martins _uo- U"*" 

t,! >

Al.UC.A-Sl-l 
um nitarto a uma se.

nhora lionc;ta, cm casa de fami-
lia séria; á praça u de Junho t,5l-

(.•004 b.1 J

1>„EGISA-SE 
dc uma ama secca,

.pie scji carinhosa! o rua f>.
S. de Copacabana 11 ¦ i"-'0- t-°rPAlI

i i ]• NilDRA síria, sem compromis-
S3 ?>>-. desejajsc para um scnbòr
vutvOi dc resi>cito. para governnntc
da 1 ¦'••:•.. Uirija-se á Estrada lleal
de Santa Cruz 11. 3.123 — 1'ieilade

(.•42; Si M

•C'1'.MI'Hl'. fiaralissinio: tnov-cis, col-
k_t ehões e mahis, na fabrica e ar-
inazeni Anuído, cm frente á estação
.li Piedade. Keiorniam-.-e colchões.

,___:____'
CALA — Prccisa-so de uma sala
O sem mobiba. com toda indepcn*
tit-nei.-i, 110 Cattete, pnra ícnlior dis-
rlineto. Cartas a este jornal, com ini-
rU- II. M. 1.------ S' S

CK.VIIORAS c sçnlioritas podem
O p.iuhar 600$ por me/, aprendendo
a ru fiüão dti mauícure e mnssajíts-
ta. 1. i rua 2 de Dezembro n, 05, i°
ci'.'...:, Cattete, das 2 ás fi di tarde.

(150.1 SI .1

TOUECISA-SF. dc eozutlieiro 1 ou co;
X zinheira quc saiba caiinhar a
franceza, para .uraiide lamíba: .-paga-
so liem;' nn Villa Ideal, rna Oito de
Dezcml^ro " 102. ti*11 ")

IVKECISA-SE 
de uma iipremiiza pa-

ra inodista dc vestidos j iiaírua
Silva Manoclj^^Újij (3Q77 O) J

PRÍ3CISA-SE 
de uma copeira. c ar-

riunadcira. na rua N. S. de.Ço-
(2S80 C) .1

l|w
Dent-i^a - DR- J- macha.
merosas mednliias de ouro. Extracçü':»
dc dentes, sem dor. .(Ssoo: dctttadu*
ras de vulcahite, cada dente, <t$5oo;
obturações dc s§ a i>3; línipcza dc
dentes a .}?; concertos cai detitaduras
quebradas, oí.ioo. Trabalhos garanti*
dos c pagamentos c:n prcstaçiSes, Da*
7 da manhã àá o da noite, ria tua
Ünuffuayaua us. 1 e 3, sobrado.

cr isòfi)

"OROFESSOR ,1c inglej — Lcccio.
1 na em sua residência ou na do
ahmmo; rua M;tr:«: c Uarros n. 346*
casa 5. (1509 S> K
TJÜÕirESSÕRA; còni i'-jne:.i.la cdiT-
P. cac,i.o recebida na 'l.utocaj coiu
tínua a ensinar mesmo -Ji noite, por-
iiiruo/., francez tbepricn c pratico,

arlihni,, geogr., bonlado1», pintura,
pyrogr.,. cie. ií. Assembléa, 79, _n.
Vao a domicilio. {22$o S) lí

sidenoia Bamãodelca-
ráisy 17-Flatiiaçife*".\I. J-UO.

Í>ROFESSD«A 
-~ Xorm-ilista" . ciii

2° anno li3ccÍo'n;i _ o ¦ prõfiframmá
prinwrió. Vae a domicilio. Recados
:'i rua do Mattoso n. .ir. (1775 S) li
¦ORC3FESSÓRA dc fr.-.urcz — Uma
L senhora franceza, diplomada pela
Escola Normal de_ Dreagnignan, of.
fetccc-sc para Icçcionar cm cas-a de
familia ou coMegio; ú rua Presileuie
Rarroso 11. i-',;.' (-'i.t-t S) .1
"niíiOFESSGRA — Desciilio, pii-.tu-
X ra, 'ínguas; Itapagipe n. 11 —
Rio Comprido. (2346 S) S

1>UOFESSOKA de portugúez, fran.
A ccz c instrucção primaria, di*.
pondo dc .1 lioras cm j dias da sc
mana. offerecc-se para casa de fami
lia. Cariai a Maria Alves uo correio
de Obras do Porlo. (1823S) R

T>l'.01:liSSOUA inyieza leeciona se.:
JL idioma cm casa c a domicilio; á
•::?. Affonso Peuna 165. ca-a XXil

(1237 S) I!

traiu a (piiua. kota-, •/.cw;
i.I-ato dc cai, pe. J"
dinslnsc c elye.-rina- ji

Alfredo de Carvnllitó cSi Jum. í.alis
ás refeições, cm ciija-'cüln;ifiíiça<i crt-' la-, >.i:'wãí .i'.ct,o-pa;i!--¦.¦psífl-i I ipncrealltl.l

, .. n.T£o 'av-iijtlH"' ea-.
milia á \iila. do íelü e. il* n»ilV:

iiravirla, iKiti o, lknir.toicibl. alem
iü poderoso touieo. iv difceirvo, v-cn*

iie-sc cm todao as |lliiirirraci93 e dro-
eari.is ilo Rio c 1I01 Kstadns. Depo-
sito: 10, Rua Krimeiro dt; NrargòV

Perolina Esmalte :~^Z
que adquire c conserva1 n "belleza da
lic.lic, approvr.dri pclo Instituto Voe
Uçllcza dc Paris, premindo na Ex-
pbsifão de Mtlano; Preço 3Ç090, Exi*
jaih c.-:es preparados,.,.* vcr.ila, cm to-
das ari perfittnarias c no deposito dei-
íe e dc outros preparados, á raa 7
dc Setembro rSO. (jSp S) A

oentsstT^
aliara li, '1029

rtiRASPÃÜArSE uma boa. pensão-

1; para inior*
Casa da On-

u. 72.
(.1112 V)

estar á testa do 11050
mações por favor, na
ra", á rua Uraguayara

SINGER

es pospoutar
concertam-se
Ri'---

or Cor-
rò.i. espécia-
lista eni tra-
ballios a eu-

ro c dentes artitieiaes. Gabinete
montado com apparelhos moder
nos de electricidade. Pregos me
dicos. Das 7 ás ó hor.-.s. Doiiiin-
Kos ate ás 3 hor.ts. Travessa de

" aii-isco d.. I'au|a. 12 .

_ Liquidauvsc n m$.
até i'0o$, para bordar ;
calçado: trocam-se c:

macliínas: é praça, d a
1 ¦ -- M.T

r\EXTISTA — Al-uga-se mn gabi-
LJ neto Eleçtro-dcutano; ,i dias na

semana, Informa-se á rua (' ir:...-a n.

PABTEIRAS

XyROFESSOKA de piano
A rece-se para tocar a solo 011 -,, , o, li11 ,]aepnpón-irando orerestra em cinemas; * .' 'n 

. .-:
r.a cidade ou sulwrbíosi Trata-ie â } ttJa* J e.PPv
rua Condespa ílclumnTc n. uo.} C*
Eua Novo. (2031 S

Dartliros e bro-
loejas — Curam-
^e r a pMtlawcritc
com a BQ.RAW-

>.'.\. á venda pas pliarmacias e
drogarias'; Rua d»- S. 1'cdrr, ::,-¦

S Hemorriiaglas liü

«_il3l>£itclo, 13 do corrente
A's 3 horas da trde-309-a!

3 O: O O O^O
Vii.V; 4$UOO, em quintos

A's.3 hora» «Ia taidi-—:?00 — .'50_ .ooosooo
por ssíüOO, 4-m décimos

Graiide o extraordinária Loterisi do Natal
Sabbado 33 dc Dezembro ás 3 horas da t«r<lo

INOVO PLANO :t^l7-l-

l.QO0sOOOi$00O
Por 569000 em Óe.ójçèsimos n 70<»rs,

Esio im.orttihié plurio; atem uo premiu maior, distribuo mtus
1 cie l.nttOOOS I <lo -: :0..Í0$, 3 UO 1 »:t>0O$,

4 clc 5lllOÜ$, 10 de ;2:Ot)Os«, IS cio 1:00$
c 50 ile 480SÜOO

Os jiciliilns de hillietos tio iiitcrlòv tlovcm ser riciimpn-
iilinilos ilo mais 70» rs. iinru o porte üó Correio e ílirigtilos
nos iigòntes gernes XAZAlilCTH & 0„ UVA IU) OUVIDOR
X 9-4. CAIXA Jí. Si.7. lelcg. riüSVEI/, o íin lasa 1''. GDI-
MAJÍÃKS; KUA 1)0 KOSAlílO 71. esquiiin do bico dns Cau-
ctIIiis — Oai.va tio Correio n. 1.S7S.

Ko.lristues dos
S. Pedvó ri;

San-
1-7-

Praia ilo Flamengo 84
.PENSÃO FAMILIAR VIENNA

Alugam-se Ijens quartos com to-
do conforto, a lamilias c cava-
llieiròs. Teleph. õs"-t.- Central.

3rM

José Pereira de Lima
Alice Ferreira dc Lima *

seus irmãos, convidam a to.
doa os seus parentes c pes-
soas de sua amizade nara
assistir urna missa quc man-

dam rezar por alma de seu pran-
tcado è-spóso c cunhado. JUolv
PEREIRA DR LIMA, .amanha,
qiiirita-fcirai ifi <lo .corrente, as 9,
lioras, ua matriz dc Santa Rita.

.1 2S00

í

f
Américo Coda

Laura Basilio Coda c fi-
II109, Maria BaeccMi e filho,
iMarictta llosizio e filhos,
agradecem pcnhorados aos que

compareceram ao enterro de seu
pranteado esposo, pae, filho, ir-
mão, íjenro c primo, AMÉRICO
CODA, c convidain todos os pa-
rentes e amigos para assistir á
missa de. 7" dia, que fazem ceie-
lirar hoje, terça-feira, 14 do coi-
rente, ás o i|e lioras, na egreja
do S. Francisco <le Paula, paru-
(*Í-"tJt'lo MS r-i',<2\ ,'lir-l'1 -"•itno**' "g.

Antônio Ferreira
Lopes

(PORTUGAL)
Leonardo Ferreira Lopes

João Fernandes Pereirí
Prista. Bcrnardino Lo,,-'.,ti-

eo Pereira Prista, c fami
lias, participam 11 morte .ic

seu irmão, cunhado, -sócio e genro.

t

Marco uno Virgílio
Campos

Os pareptes c amigos fa-

Tzem 

rezar, uma missa de tri-
gesinio dia, por alma de

'MA.RC0I.1N0- VlRull.K)
CAMPOS, agradecem a to-

dos quc compareçam a este acto
religioso, hoje, 14 do corrente, na
egreja dc S. Gonçalo Garcia, ás
o lioras; í íí»8S

I
felicidade da büva

Santos
Rogério, Eugenia e Vir-

ginia da Silva Santos, agra-
decem profundamente a to-
dos quc compareceram e.
acompanharam os restos

mortaes de sua saudosa mãe c amí;
. ga e, os convidam para assistir á
;. i missa dc mez, que mandam ecle-

brar amanhã, quarta-feira, 15 dn
corrcnle, ás 9 lioras, na egreja do

e pedem a Iodos as pessoas de stiá I Rosário, .iiclo -descanso da sua ai-
amizade para assistir á missa dc | nia. Desde ja sc confessam .igra^
setimo dia, que mandam celebrar '' '.-!.._

quinta-feira, ifi do concilie, ás 9
horas, no allar-mór da egreja da I
Candelária', S aSo;; |

IServulo Dourado
Miiller dos Reis, senhora

c filhos, convidam os seus
parentes c amigos para as-
sistir hoje, terça-feira, i.|
do corrente, ás o horas, na

egreja da Iiutnacttlada Conceição,
á praia dc llotafogo, á missa que
mandam celebrar uo-.- alma do saú-
dosa amigo SERVULO DOURA-
DO.

Maria Monteiro
(FALLECIDA E.\l S. PAULO)

Missa de 7" dia
9 Lüecssia Carramillo, dr.

í-ijfl Eduardo Monteiro, ausente,
9 e Zefcrlno Carramillo, par-

éSi ticipaín o fallecimento dc
sua querida mãe e sogra, D.

.MARIA MONTEIRO, c, convidam
os seus parentes c amigos para
assistir á missa que, pelo seu Cer-
no descanso, será rezada no.aliar-
mór da matriz do Santíssimo Sá-
cramento. hoje, terça-feira, 14 do
corrente, ás 9 i\o horas, pelo que
antecipara os seus agradecimento.-..

(I< ___

Oetaviano Cruz
Falleceu hotitem, ás 2 lio-

ras O-TAVIANO DA
CRUZ SENNA FILHO.
Sepulta-se ' no ceinileriõ <lu
S. Francisco Xavier, ás 2

horas, saindo da travessa de São
Salva tn-

f
3=333 XSTSSOIjST

lJíira o cnibeHesanijiiUo do
rosto e das mão:-, lèfrçscá a
pelle irritada pela navalha.

Vidro <)$ooo. 1'clo Correio.
5S000, Perfumaria OR-
LANDO RANGEL.

Ouro a 1S85Q a grania
PÍ.ATIXA a SljiOOO

praia, brilhantes c dentes de den- 1
t.-v.lur.s velhas a 500 rs. cada um. j
Av. Central il. 105. Casa de Cam--
hio. (M 1060

Tratamento rápido, radical, racional e seientifico
ibÁ's

Oswaldo Canejo
Sua familia fr.z rezar, 11a

egreja de S. Francisco Xa-
vier, hoje. terça-feira, H<lo
¦corrcnle, ás o horas, missa
de 30o dia, cm suffragio dc

sua alma, - confessandp-.se desde j.l
grata ás "cssoas que assistirem .-.
esse acto religioso. (R -7's

f

;| Suspensões cfni^.
¦nROFÈsáÒilÉS - Sebastião Ar- DAS DAMAS. Ac. dv! 'Rodrigues 

j
JL rmlii e Francisco Rolim, díulo-1.dos Santos. Deposito:';Saa lcitro.
mailoã pela Escola .Normal de São j n. ]_.-. j
Paiilô, preparam candidatos â niíilci*
eu!.i. na-i Gyranastos o K-;cjí:i Xor-
mal. i-.ir.-i concursos', nas repartições
publicas, ele. Auki-s das 2 ás 1 lio-
r.is cli tarde, á r.:.i Marechal Flora-
no 1,'eixoto it. 41, sob. líl

TT^IA familia qne tem mn pe[|«cm?
U collegio, acccita creanças internas

e. externas de qúalcfucr ebdc; po*
dendo dar iníbrmações do carinho
com ctuc são tratadas; rua rtnpíru'
n. 62, (S29 S1 II

CGLOMM, Síd-i, %ara
rcstitttir-ao cabelioàa sua o;', on-
ginal iprcta ou casúnHaj —; í"rf*
ço loSuaa, pelo Correi?, iiwus 2?.
Dctiosilo geral rua ?;"(_ Setera-
bro r.. K7. II. il-\SViZ. .

.-i:„reme aconsi liiado
çicntiiico dc qualquer

faz

(,'I-U.OS -- C-.ráimim-sc, vendem-se
)~? c. trocnni.se, selbos \.\va colV |co"^; Hospício 30, 1. Dista Ã- Fi-1
lhos. (373a S) S

MÉDICOS
o dia.nosti-

e tratamento
.-.j doenças do es-

tòmago, intestinos,
I sr.iio, pulmões,

ossos. etc.. pclo__ -1—:— • n_}jATO-DE SOUZA LO-
/-tATAUinoS de sellos .lo.ltnsil, ^íj. PWí l»««. Rua KÒv.' com todos (ii crrns e vnncdades,- l , \ •. . i'.«n«rtc ái;
.rew i$(ioo; Hospicio 30; I. Costa José, 39..das 2 ai .1 (menos as
• Filho*. (3731 S)S'quartas-feiras). A 20J

JInip. .ínrglicvitii Solcnni Du-
linniol. párleira, diplomada pela
Real Maternidade dc' Fircnzc (Ita-
lia). Acceita chamados á qualquer
hora. Tcl. .1120, Villa. Rita b.
Miguel 11. So, esquina da rua :-'¦
Raphael (Tijuca).  33S. J

PARTEIRA - p^_S*»g
—Com longa pratica. Ir..;.-i dc ini.Ics-
ti.-is ile senhoras e suspensão, por tira
nrocesso rápido e garantido, Acceita
parturientes cm ítn reàidcncia, á rna
Cdmerino a 105. Ttl. 44^. Norte.

( J 5;S4)

HOVEIS a PRESTAÇÕES |V~
72 ™ Oulííináa - 72

f?, no cí*
vil S 2'A
rcl isieso .

scri cer.
,; os dias,

A. PINTO & O. m
60.000$a >^: $j$. ÍOs
líypotlieoas dc predios. na cidade e
arrabaldes"; t;e«ocío êéiío c feito comi ro.oi

_.•:-.. ___i_-__.  C....t,.,. «™ f ftíiff-itão: trata-se cr.m Santos, na
Misericórdia n. :.|. phaiiita-

(,',n--ti Si J
- Couv-tíi-sc e-xt <|-.:.il-

^¦¦:;r quantidade1, pa*
ea.i-if.-i: bem, OuriíWaria CITSiN.
L. Ua l.apa n .'ioo. t3°9?SiJ

A SAKTOSIXíV (pomada seccativ») é
para o tratamento rápido, radical, racional e
ferida nova ou antiga. ,

A SANTOSINA de3fa'z as carnes esponjosas, amadurece
rebentar cs hubões vetiercos, os panaricios, os unhei ros. os anthrá.-
ses e os tumores de qualquer espécie, «eni ser preciso rascjal-os .'.
terro. impede-os de .angrenar e cicatriza-os radtçoliuc.ntc.

fura as chapas ou ulceras, os golpes c as cortadiitáa.
Desincha ás inchações, taes conto us ciysipelns, as pernas incha-

das, restituihdo-às ao seu natural.
Cura as empigeus com bolhas c vermelhidão, os destroe c i.s

santas. .¦ - , .
A corhiclião d.;ap:-:.rcce em poucas noras com a applicação tle=-

ta nômada.
Cura as lteniorrhoides externas, allivia como por,encanto o pnt-

rido bit'. comichão. desesperada no ânus e destaz complclaiitciite os tu-
uiores licmorrlioidarios ou niamillb s. Cura as queimaduras. .

Esla pomada c muito fresca, não exige resguardo c- deixa ira-
balnar.

Pre-^ (i-i Jata r-Síoo, pelo Correio, 3S500. Não se acccita sei-
Creme cie Amêndoas — j ios nem estampiihas.i 
O lesitlmo está registrado sob o n. Bncontra-Se ll'A OAHRAPA GRANDE

impreJso o nome A

Norival Pinto Rezende
(i° ANXIVEUSARIO)

11'anocl Pinto 'Rezende,
sua esposa e filhos convi-
dam seus parentes e pessoas
dc amizade para assistir 11
missa de 1" anniveruario que

mandam rezar pelo repouso eter-
iin de seu prezado filho e irniao,
.X0R1VAL PINTO REZENDE, na
matriz dc S. Chrislovão. amanha,
iittarla-feira, 13 do corrente, as ri
horas, por culo comparecimento,
desjle já acradecc-.ri. (S a-£Í4

REURASTHBIIA
Ett soffri horrivelmente destv

mal durante muitos annos, íoman-
do tudo quanto me in licavam, sem
ter um pequeno allivio. Hoje,
acho-me perfeitamente boa, graças
a tini remédio que tuna casuaiidii-
de mc íe? coiíheçér. líni agradeci*
mento indicarei aos qne soffrem
das conseqüências d'»iie uial, co-
mo sejam: anemia, moléstias ncr-
vpsaSj palpHáçÕes dò coração, etc.(
como podem recuperar a saude.
Escrever a O. Amélia C, á cai-
xa do Correio 11. 3.15. Rio dc Ja-
neiro.

Villa com 8 a 10 casas
Çompra-se tuna. dc prcterehcl.t

no Meyer, Laranjeiras ou K. Clirís-
tovão, tendo iodos os rccjuísítòs dt^
hyjricnc, cm logar salubre.

Quem tiver nesta- condições c li.
vrc e desembaraçada, dc qualquer
ônus, queira dirigir-se por carta .-
P. M. O;', caixa postal n. 1.10Í
dando todas as informações depro
en, renda e local. Pagamento a «li-
nheiro á vista e não se acecit;. in-
tcrincdiario. 2144 J

AUTOMÓVEL Ml
Vende-se um ';;n nerfeirn esla.

lo, 14-30 II.I'. Trala-se á Avcnid»
alvador» de Sá. Oi. (R an.;.t

^lÉÉÉ!
;ouôAs b pâTjMAS de Doenças da pelle e ve-

FLORES N-ATL-HAI*. , j^S^p^othéi

c c::i :í hóraí",
provar Qiinnto c«rr. ch.=.t « ^'^

iá param depois das papeis proin- ,-ms; trata-sc ii r-.ia . Ib.-bjra 00 Al- ; .
•:nrc;*-?.i n. z\, e::i frcr.l? ã 2*1 Pre-
"•¦•'it, • r.Tvír.:) ,\o 1'Itcsüura, cóm Cã-
i.l-tão Silva. i.ií i;-6

Prepara-se qualquer cv.eor.imcnda
Gasa Arte Floral

Rua dâ Assembléa 113. Teleph. Cc-.v
lr.il 18.

t

PRATA

fabricante pliarmareutico Sanioa
va, etc,.

indispensável ns toueMe da? d-imns ;
clientes, Emiielleza o ro>to, liran* |
d«>-!!:e as rugaâ e íis.manclirt?. Pote]
?Sooo- Vc:iirc-*c rto depósito. Drogra* jria Pachecoi á r«_ dòs Andradas ¦:;. 1

&<s 3=_tJ^f^. -cjrexjo-TJ.A.Trr^aLíV-Au as
PERESTRELLO & FILHO

e i\ _Vvenicl*A JPívsso&í 10&
E-èm Nictucroy, drogaria Car «Uos, 11 :G9i j

Mana Aurora Savedra
fQUIXIIA; !

Gloria Vaz, Martinh" -'o \
Almeida, senhora e filhos;
sobrinhos e sobrinhas, egra-
decem pcnhorados ás pes-

soas que compartilharam dc sua
dòr, peta morte de sua saudosa
irmã c tia, MARIA AURORA SA-
VEDRA, e convidam para assistir
á missa de ;° dia, quc será reza-
da hoje, terça-feira, 14 do corren-
te, ás 9 1)2 horas, no altar-mór Ja
egreja do Espirito Santo, pilo nue
desde iá se confessam agr.-idecidos.

(S '774

rapia¦Dr. T. T. Vieira Filho, funda,
dor c director do Instituto Dermo-
tlicrapico do Porto l Portugal) —¦
Tratamento dns doenças da pelle
c sjíphiliticas.Applicaefio dos a?ctt-
tes physico-natitraes (eicctrícids-
de, raio X-, raditim. calor, etc),
no tratamenío das moléstias curo-
nicas e nervosas, cons.: rua da
Alfândega u. 9;, das 2 ás 4 ho-
ras.

Doenças dos Olhos
DR. RODRIGUES CAO' .

Cora longo estagio da Eomlatiotl
Rotuehld de Paris. Assembléa, $6,
das 2 ás 4, Teleph, C. 3376.

M ton

m1
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^^ ^^ Brasileira

MACISTE recebeu ainda hontem a gloriíicação da platca carioca, que lhe nâo
regateou louvifres, om enchentes successivas

Apezar de''reprise',é o mais lindo trabalho da semana. Delle
consta nm outro fllm Bensaclonal, qual o da

™" GRANDK BATALHA PO SOMME ¦_¦ '.

MACISTE
Um film dc arte cm õ longas partes, da fabrica 1TALA-F1LMS

s-mmt. Todos jú conhecem MACISTE, *o Gigante Negro~~~" da Cablria

ACISTE
6 o gio. _. „ántc mais forte que um touro cmais agi! que
nm -igre, e que foi apresentado pela prim ira vez
na «Cabiria», como o phenomenal «Gigante Negro»
— Causa espanto a sua fnrçti hercúlea, tào bem
applicada neste lindo trabalho—Elle é o lutador que,
protegendo meiga dotízella, arrosta mil perigoso
vence por ella.

SEN SACIO*!. AT-,
AÍTRAENTB

EMOCIONANTE

Completando o espeçtaculo o film official,
autorizado pelo Governo Francez

A GRANDE BATH.HA NO SOMME

/ /.PATHE
Quinta-feira-

KRAUSS EM >'PAPA HULIN"
• o 2* Episódio daa

Aventuras de ELAINE
"i 

«

ta heroina dos Mysterios de Nova York)
A DEUSA DO FAli WEST 3 actos

0 O primeiro a» .Uto — Aa villas recnqnlsti »dtw — ?
PAUTE U Uili-IIU™. lilIUItl Os tiros do barragem -- Ou •'•tnOuim" cm ncção JJAs munições— JO*r'F'-E revista ns tropas qno v3o «lar o assalto, i

ATflUini K nflMOICDDC ° PesuUl,tl" ,l° bombai-d.-ii.' — Os "k.- 5
lUnlKU. UC UUmriCnnE mei'™ie"--Coiiio os aUciiiaes so ronilom 3

Ò material «le gu-rra tomado — As gr..ndcs peçus do marinha _
montadas om trilhos. ...

Mftblt-IHQT a UCDDCPnil™T ° boi.ibar.ciodo Marlconrfc — Deoois
FARTE RIAnlulIUnl D nCnDLuUUfíl do assalto-O quo resta <lo uma ma tia

-A grande preparai So Ja artilharia 1- «0.000 prisioneiros
r*«r*«™flWVW»r™*W'-r^^

Moveis a prestações
Querem vv. íex. comprar mo-

veis cm melhores condições o por
preços baratissimos! pois visitem a
Casa Sion, na rua Senador Euze-
liio nu, iijp e 119, telépKõiie 5209
Kbrte. (S 2042

P IA N O
t,ccciona-sc a principiantes, pre-

con baratissimos!'; rua Thcophilò
Ottoni 5S, 2" amlar. . 1804 J

Pomada de R. L. dé Brito
(ANTt-HKRPETICA) .

Approvada c píemiada com meda-
lha de ouro

Infallivcl nas empigens, dar-
thros, espinha», Inchas, sarnas,
lepra, coniicliões, eezemas, pannos,
íeriilas e todas ns moléstias da
pelle. Lata 1ÍS00. Deposito: Dro-
fiaria Pacheco, rua dos'Andradas
n. 43, e Sete dc Setembro Si.

"99 J

HYPOTHECAS
Sob solii.it ga.anua dc prédios,

a y °i°, scm coníniissão. Rua Sete
de ftctetnliro 11. 130. (j 1086

FAR.ICA DB 0A1XAS
1>K PAPELÃO

I Vende-sc uma machina de 1* or-
dem para cortar e alincar com li
facas e 6 riscadeirás, funeciona ii
pedal e' a« electricidade; trata-se
ua rua da Alfândega, 309. •

(2139 S)

Chácara
Vende-se uma p-àtic™ chácara, com

Iioíi casa de moradia, anua encanailii
cm abundância; muitas arvores frtitt-
feras, bitai-alta e a «lois minutos uos
bondes clcctricon. Vir c tralar, iia
mesma, á rua Boassu' n. 3. b. Cou-
calo, Nictheroy (jono) I

V. V.\\ MO QÜEB MOni™.Ul
SUA CASA SEM GAS-

TAR DINHEIRO ?
E' o que pódc conseguir fácil-

mente, por aluguel mensal o modi-
co, todos os moveis; rua do Ria-
clmclo n. 7, Casa Progresso.

2 CIN1MAIDML
1 IMia da Csirloca, «<» o «3 - Proprietário BI. Finto
fã' Toloi.honoC.I037

EJ™ IU? Grandioso e artístico
iluJe. ¦ Prooramma HOJE

OPTIMO NEGOCIO
Vendem-se, conjunta ou separa-

nienle-, seis prédios, construcçãu
moderna c solida, novos, rendentle
12 "l" liquidos. Informações con-
o dr. Nelson Rangel. Carmo, 68
nesta. 2191 )

FRIBURGO
HOTEL LEU-EMROTH

Com grande parque e optiniai
aceominodações ipara familia.

Proprietário, Adclstano Silva.

-ÍOTElTcÊNTRAL
PRAIA DO FLAMENGO — KIO

; Quarta-ifeira, 15 Uo corrente, liave*
rá o primeiro chá-concerto nos Jialls
e terrasse» deite hotel, «Ias 5 ás 7
horas «Ia tarde, tiintlii que chova,

Esses clias-concerto repetir-sc-ão to-
dc»- 03 domingos hs mesma* horas.

tS'iin|iCt:ui ci mento ínnccionafão o
Ke.st.-iurant c Bar do Hotel, onde as
íamlins «ia (Elite caíjoca encontra-
não -.i;do o mie sc possa exigir 110
gênero fino.

A orchestra fitará sempre, a cargo
do conhecido regente A. Pickmamv.

• (Manila J*iict!ci't>èrgcr).i
(R -'85»)

1 QUARTO
Aluga-se em cisa ue pequena fa

milia onde não ha outros inquil:-
nos; claro, arejado c espaçoso,
com teleplione e luz, podendo sei
mobilado, a cinco minutos do
centro da cidade. Cartas nesta re-
dneção a Z. L. '/.. 1 mon

¦uB™™_p^™aar_HH¦¦¦¦¦¦¦I¦¦¦¦¦¦_¦—¦m_______wmm r,

¦^_r.--H_l_M__MI^_M__»__l
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PALACE THEATRE
brande Companhia Italiana do Opero tas VITALE

(Cyclo Thcatral Brasileir.«)
hoje -- Terça-feira, 14 de Novembro hoje

A'8 8 3i_ — O mais rnUloso e deslumbrante
exito dn têmpora a

A lindissima opereta americana da grande raon*
gem o uppataruio

CÍT^MASTAR
Pstroridosti succcsiío ile Bortini, 1'lnn Gioana, Maria Glonnn,
Cipr.mdi e Pompeu Pompei á popular can ao da M ™1A-J*™>111*.

Bilhetes á venda ilas 10 da manha _s ü da tarde nn Ave
nido ™i*> Branco ti. 138, Casa Lopes Fernandes _ C. Tele.
pliono C, 573.
«*-___¦_' AVISO: Ultimas recitas da Companhia VITALE.
IIB H*" AMANHÃ — Grandiosa e amc-penultima matinée
mmwma»W com a lindissima op. reta A DANSAHIN *• DES-
CALÇA. ESTA M\T1NE'R COMEÇARA' A' 1 1,2 DA TAll-
DE, em virtude do terem dn tomar parte no grande cpnçer-
todo dia 15 do-Q-ivemh.. ns músicos da orchestra do íalaco
Tlioitre. Solióa ús S n 3[1.

Crueldade e Ousadia
A caça á rapi.sa*—.AlDousa brancit—«O Rochedo
Negro—A corrida dà Morte—O lazzo providencial—
Brancos o Vermelhos-O triumpho pfrcnnc dc Elaine

O sorriso'de Miss Pearl White
Os films «seriados» assiguados Pathó symboltsara a

união do crescente iiiteres.c com o sucoesso

Theatro Carlos Gomes
Companhia do Éden Theatro de Lisboa

Empresa Teixeira Marques -Gerencia dc A-Gorjt-O

a - Sessões * 2
As 7 .[4e93j4<I.. noiteBOJE

Formidável snceesso desta ('omimnhia
í™. revista om dois aclos c oilo quadros, de Ernesto
¦ Rodrigues, Pclix Bermudes c João Bastos, musica

de Felippe üuarlc c Carlos Caldcron

*-B  ^
JI

Tal qual Coi representada cm i-isb°a _,„,.„,
PATETA "AÜEtíftE, HENKlQUE Ai-VES -. (COJIPE*UI-.S) -
r Micarême, MARGARIDA VELLOSO'- °^P-rV^™™^?'--¦¦ "• CARLOS..LEAL
João Silva - Medina de Souza-Luiz Bravo

Toma p^rto toda a companhi«,

Euscenaçi.0 de Jayme Silva—Dirccçiío musical de
Bernardo Ferreira

luniT-
E 10(1 ¦*»

Scenarios e guarda roupa
verdadeir-menta deslumbrantes

Amawh™, álli2—Grandiosa matinée

DE CAPOTE E LENÇO
R 3102
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Duas ptijantos pcijiis tlicatiacs d o incgntcstarél
suecesso! ,

üma fnlifioii quo sc impuo a ailuiiraijiio ue tortos
OS piíiliiCOS «l(> 1111111(1».

Uiiii.fabri.iaiiovi-qiiofi07.il ilo miivpfsnl fama:
FO/i .'FlMI¦ QOUPOHATIOX, npioseiitii o gljjimtesco c,
sénsaeioiitil (lènniu. . ia

Lyctà de amores
B artísticas partes 6

O senUmoiitalismo, a nHcitão, o ninor ardente,
o lii.iui*, n paixão o quiçá o crime são os quadros pri-
morosos cm redor tios quacs (-ira o vigoroso drama
cm que n csiiiipulosa íiilniea editora, empregou <>
muis perfeito lm.ll ò osmais nfamados artistas do
palco iiincriirniio. „„-,„ ,

Em (Um serra UM GRANDE SÜCCESSO !...
UMA MARAVILHA I...

Um oulr.i intensivo drama aos cuidados dá grande fabrioa
IVLUXO ftiVft ptuto do nosso pvõgr.imma.

fl^ESCHA-IO DE SATAN
5 violentos aetos 5

As tcmbrosiis tinniiis do inferno são apenas nm
syiiilíollsmo cm torno dó qunl está urdido o presente
drani'1, l.mlfci* é o espirito niiío encarnado numa
«-6atn.ru de cninc é osso quo assnltu o nssassinii. que
(llff.niilo o (ci'1'iii* e a morle. São scenas, pois, dn vida
ciiul o não dá vida fantiistica das cavernas infi-rnnes.
Sito «vi-niplos que ííccessitam sei' visto o CMimliiados.

COMO KXill

N

Contra fogo e ladrões
Grande abnítimento no. mez cor-

rente «ios Cofres Americanos dê
O. F. S. «le Aço. com todos os
requisitos de .-iperfeiçoam-ento; ruíi
S. Pedro íSo, iproxinit) ao largo do
Capim; T. AS<3<>, Norte.- - - -.¦-J 30S4

ATTENOÃO!
Ao Chie Parisiense, ternos soi>

medida a prcstaçSeR, variado sor
tiiiietito dc casiniiras cstraiigeirau
e nacionacs; cntrcga-sc,, o terno
tia primeira pres'.- 

'-o. Rua Santi
Anna 66, T. :~5- Norte. Adolpho
Kani! & C.

NA MaTIM-VIí— O drama americano sobra
a vidn do p.ilco

HISTOBU DE UM Vi-LHO ACTOR
nriN'TA-lrEI'RA -- A inolviiliivcl l.croin.i (1Ó3 "'Mysterios ile

»-...'.' v..'••*.•«' 11,!™ El MS™ num novo e scn-íicional rotnance ;io.i-
«f, cm ¦', dii-oiK- -' AS AVENTURAS DE ELAINE. ¦

irVrrvyt fl-IltA Mas um cmpoltranto rirumn policia],
cm ,- s'-'c c iu'Vr.;.it'™o-S - A MULHER AUDACIOSA.
i"utnBÒiií«™ Mím llelcne Uolins. a arrojada mulher «i*.ic assou-
,„,, 'o iiiimilo inteiro, coin as. pliii.itasttciis façanha». Nem n-yiila

iiõdo seiiurar, rlcviilo aos pensos a que se expõe, (J .110.1)

VENDEDORES AGTIVQS
Para artiuo de fácil collocação

cm casas particulares;o Ioda a cs-
tiecie de habitação eollectiv., pre-
cisamos bons vendedores a ipicm
damos coiiimissiícs v.-intajosissi-
mas. Mttrce & C, AlfandcRti içi*.,
das 10 ás 14 horas. S 3010

Amplo -- Arejado
Confortável

- pathe:- Amplo — Arejado
Confortável

HOJE Um documento offlcial actual: A Batalhado Somme

.rlH<ii«lMl"ia™<tK<:r:W;!ir!™l.<iJB::VIH!;i!l™iiii:íW!.íB!;i:IBiH!_i!:.ira: ¦iBBiwiaüi

MYOSTHENIO
Fórmiilit ilo ilr. .1. M. «le Macedo

Soares — o melhor tônico ririroustt-
'.uinte 1 Indispensável às creança».
velhos, t'cnzellar, c ás senhoras du-
rnnte a pravidez c anil» o parto; as
amas de leite.

Vidro. s$ooo. Depositários: rua ila
UrÚEiiaVaita 01. S«e ile Sitçniliro 6t

c PHARMACIA MAÜEDO SOAltl.S.

PENSÃO FAMILIAR
Vende-se 1 com 10 quartos 1110-

bilados, todos occupatlos aluguel
muilo barato e com contrato,
muito bem situada, perto da l.apa;
o moiivo se dirá; informa-se á rua
D. Geraldo, S.) (offieina), esquina
Avenida Central. (19S1 S)
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Ambição
fetfisa*-»-!™',-™ •-¦-*•- 

jjjg —

Um cstiitlo _o«socio'o_ia politica ora 5 aclos
da íilb-ica da moda

Fox Film Corporation
posado pela grande trágica da aotuulidado

BERTH™ KALISHme

A^VJaSa T Seríi ° especta. n!o pri-,
A™&w<*Yao ¦ moroso o'sem conlVonto
tanto- pelo -eu apparalo, o realidade de
sua iíecSô como egualm.nte pela Intellectnii-
lidade do assumplo, quo o PATIIB' oflerceo
ao «set» carioca, de quo é composto os seus
habitues.

I JACK 1
I O film nue plus ultra do anno, cujo suecesso liium- B

pliul excedeu Iodas as espcclalivas do ¦

I Qjj_-L^ PALAiS I

_^H _r - - _P! B_i^M *^^ PSí

™™__™___™__™__™-E__™™_- 15 H
H PARA GÁUDIO DA PIÜTIZADA : H

JACK I
CM MAIINEE INFANTIL M

H Nesse dia a espera será um novo diverlimonlo 9
no Salão do CINE-PALA1S, onde o chimpuiizé- S
moleque espera cm carne c osso a guriziiJa para EE

cm sua honra fazer as suas mais engraçadas mo- I
micos c galifonhas. H

B JACK na tela. B
JACK em corno e osso ; ¦

j NSo tendo havido auuraonto QÚàrtà -- féjgá fl
do proços de entrada, apezar do M

¦¦ custo ai) .irdo pago por osto lifm, Todos ao il
(©) I só será gr.ituita a entrada para H
® 

_¦ os petizttilios do menos de seis mhm nii iim I

m j""os CINE PALAIS I

1 iXjj-i 1 m 11 111
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Oppunnu-iic nr> 1*.¦• cclcntcdranmtheatraio I-ATIIE' apresenta o Drama Real
nue o" Mundo viu:

Documentos OlRciacs fornecidos
polo Esiudo Maior Francez. Publi-
cação do Ministério da Guerra do
França

3 Partes »io alto valor
b _, .__ documentário

, ,f---i..n ,intt nvor.->!tii^ nlllndos 110 Somine — Nilo ctba nas atlribui-
Seria descabido fazer-so commcritarios arr. »f^m^^^li^^X^m .ue os apparelhos registram; O
e.ões dos reporters cihoiiííttographicos realçar os-m^M ° •^^^taXresiuna s«'u*io da .iiiadros a.iimidos quo vAm
i-lnoma Patíió tom intenso jubilio err. hojo apresentai* aos.seus «sP^t"'^Q 

inústraclos, dns gravuras ou das doscripe-ões.

Theatro RepubliQjii EMPRESA
Oliveira. &___¦

oomolelar de modo J«*n/. ns inens qiu *juasaiu .o ,.-. "níriniiãfósos 400 cmaceão-Como «ollns so renuem»-um issa to
Vereis poli. primeira vez: Tiroj do«.«biii*ra«e«. pelo* '3-O3 IfgS - Aspectos das históricas aldeias do Dompierre,••rep.ro do art'.lh.aria-Os "poilus'' & W™^-""»^ ¦^n^ÃS^O ™>ol* _™i™«-lntcmogBiorloa - Vialtns ofliciaes.
lletlionoourt, Gurlus, llar.loc.niir;, Flavi^-ouit ~.^ ™^1'0 üc ldrn>

CINEMA IRI3
Em"prcsTj7CruJ! Juniof mia da Carioea,*W o 51

3 flms incditos-3 lindos trabalhos om
«primeira mão»

a O melhor pvògrammã - O maior suecesso de hontom
1 HOJE _3_3_l -MLatiix _>o e soiróe HOJE

«j Segredo do Pântano
5 piirlcs-- Knrodo omocionante, de mystoiio o«de sensação.

Obra admirável dn grande fabrica UNIVI* * sai.
O crime cio lsagro

í nirtos — Drama om quo tamhem o mysterl * empolga
O doüeto vao ser punido... legara o innooonte 'i

. Film ila fabrica (.Coronn Film»
! Giffetta e os seus Anjos da Guarda
! ", nártos— Comedia intorossnnl.issima da fabrica italiana

• •:-' AMIIHOSIO , . ,
CIGF.TTA, a bella artista de eomociia, bregeira c fascinante,

vao dar-nos um trabalho excepcional
Qulnta-l-ira- A CHL"/. ÜÉ Hll 1.11 \NTES 4 partes-

t por Magdalena Ç.lint; o MOÇIOADK OK COIlACAO, .1 par
í tos pnr Fnbinnno l-tibregos, - O SACltltlOIO DL UM; I.
i UIO, driim 1 policial cm 5 actos da Universal. -1 ™«. _
MN«ltMe(MN«NI™™N«e9M<(NIMfNMC(N™

_™_0-r_3 r* -A-'» 8 3X4 - _E3CO.T__3
Òriadlos. cspcctãcttio 

"em Ce™a artistU-a é Í'*;*«(icÍJitd?t.'° 
ac''or c "

director tia companhia CAV^F.NRICO VALLb

.v.v.-vyw^vtfC*,JWW-WCASTA SUZANA
.v^^vv.-W-^VL^™™J,--V.^^™™í^^•?u™!™^lUA IV.ANISl! Uumbirto.; STEFFI CSII.LAd; l*oma-

rei, 
'Enrico 

Valle: lluriio ile.-i Aubra
lhe-, A. llaiiulli; c.i.u-n-.m-.m..Nclly

raticev. (1. 1'onr.i Alento.*. O. -MijHi.
Ltiígi Consalvo; llcllina; sua inii;

(i.irv; Renato, Wulter llrr.nt; Chn-

N,. i-,:crv.-il!o ilo n" par.i p .1» «cto. <

úUAS, «rui liespanliol).

íestejado, cantará com o
CSll-tiAG; i". «i duelo
O DUETO DOS PAKA-

TÍT-V N11 A: — CONDK DE LUXEMBURGO,

nuinfi-feira ™ — -<n recita ile Msigiuíu'™, a novíssima,-òpereta
,'. 9co l*al| (autúr <lu f'1'rli.cc™ do» ilollar»), "Les Mcrvcilleuscs',

absòlitta nuri-ilailo parn «a Amcrici _ Si_

Ho Oinema Majson^ Moderne
Torneio™ de

RAtVHBOLK
Das 6 horas da tardo em deanto

HOJE HOJE
Vi .«gra™»™™™ co««iple-

lamento .. «»vo
Bilhetes com bonificação
..ínccinnondo npp.irolhos privi-
legiados pelas cartas .patentes
lis. 4011, i-61™. . .513, 4.511, •1.0'™

o 7.003:

1 '1SECÒ DO r.ILlIfiTF. 1SO0O
Valido P'«r lü dias '¦

Sorteios ás (3 o as 9
horus da noite

mim

lliilici á vcr.iiln das io o horas; nõ Jornal do liras
Números premiados liontem,,

iDrevemcnic, grnndSs novidades.

jilàMKffll S* MIL
Kmpresa Paschoal Segreto

Compitnlita Nncioiinl, fundada
om 1 do julho de 1011 — IJ.i-
reccilo sce.iilca do tictor F.duar-
dn 

'Vieira. — Maestro da oi-
cli8Stra,_lo_J Nuuei).

HOJE 14"de novembro HOJE
Na 1- sossAo—A's 7 lioras

A revista portúguezá
A' BÉDEA SOLTA
nrillianto ilc-empcnho pela Cum-

liaiiliia Nacional
Nas '-•¦ u :!• soss*'ies — A's 8 ,\

a 10 Mi
\ revista phantastica

EM CASA DA SOGRA
Original de Cândido de Castro,
musica do maestro l.uy. Junior

Os espectaculos coriieçáni pela
cxhibieíio dó lilmscincmiito-

grupiiicos
Amanhã, mailtíío de gala-O

«.STOLlo, e a noite, «A uedea
_ olt-a» e «Em ca«sa da Sogra».
p Btita-Ieira, «Dácaopí». 1

•rHIBifBf»^ «nrmf!!». Companhia Alexandre Azevudo
TH_AT_10_RBCR6I0 Toiiriiée i.remil_a_de Oliveira
hòjb SensaciQnãl 

"ncvidaae 1J[pJ^
A's -7 31-4- Duas sessões -Vs 5> <f\*

FEST«\ AÍ?i*Í«S*i'iCA «JO ACTOR
ALRXANDUB DE AZEVEDO

¦sciitáçõcs (Ia r.ol.-.vi-l peca em 3
escriptor priíriir: o JOÃO DO RIO

aeto?, do !••

e.VA, Cremilda Oc Oltveira — JORGE, Alexandre (le,A-ç.ç-o
-. Godofrcilo de Alencar, Alves da Cunha - .Sntiz,i 1 rate, eoii

«le «lo Vaticano, l.nvira ile Souza — Condcsía <le boiiza i.aicj,
Adelaide Coutiuho -. Mme. Azambuja, Judith Roílnsucs — JJr.
Mala, .le liii.iiiin.H, Ijãiz .Soarei — 1™™0 Ziicnnanii, Mario Aro-
so — fnrlinlios, lo™ Soares— De Granir, cônsul da r.jan". *¦*
?. Paalo, Oscar Soares _ Ouval, rínhclro, Jcronymo; Aroai-i —
Oulõmar, nrasliia I-nz.iró _ Estlter, Jitiicta Vaseonccllps.--«!'»
rvisi-u-ie na fazenda At Souza 1'ratcí, a 15 minutos >.e «il>cir..-i

r'UMi-™-C!i-s™ne 
do Alexandre de Azevedo — As tçHçles .h

actriz Cremilda dc Oliveira Io ram confeccionada» nes atclicrs «1-
Maiiante Teixeira, Av. Central 11. ur.

Amanlil — Ém ir.atinte
l.l 11.87) Ei

ás 2 i',j e á noite ás 7 3i4 * 9 3\A—EVA.
DO- BAL TARAR'M.-lios -A DUOUKÜA

50—Praça Tirattentes—50' ¦ ' Empresa Couto Pereira

HOJE Senac'™™™ acontecimento HOJE
. Éxliibiçàõ do incompunivol cinc-Olm da mais
f]a_ranto íciuiilidadb mandado oxoculitr polo Mi-
nistro tkGucrra-0 unico «lllm» oflicial vindo d.e
Portugal •'

Papada pai da Éisão em
Mentalvo

(PORTUGAL NA GUER3EIA)
Dividido em õ lo..„as jiart.s com líSOO metros

«lo extensão
No. .a parada tornaram pjirlò 20.000 homens
preparados pnra seguirem pura linha do Irente

c leve a assistência do chefe do Eslado,
corpo diplomático e enviados militares dc Pratica;

Inglaterra; Ilcspanlia etc,
Completará este progratnmá :

A APOSTA
Maarniílc™ comedia dramática om 3 longos

actos dcNòídisfc, interpretada pelo notável actor
W. Psillandei*.

UM PONTO IMPROVISADO
Engraçada comedia em 2 exlcnsos^ictos.

AVISO: Parte deste programam o fornecido
pela grande empresa cincmalographica J. lí,
Staílii.

5* FEIIU — SOB A AMEAÇA.—Esplendido
trabalho ora 5 actos interpretado pela acíriz Ma-
rie Loni/.e Derval

Qulrita-folra - Divisão \aval Portugucza, grandioso
Jllm:nàtural-exercicl08 da marinha portuguesa. R.3U76!

¦™™™H-H-™n>

CINEMA AVENIDA
«9i*~*« T*B*~~Contiiiuaeão da exposição do maior fllm, onde se pitcntca attonilo a grandeza do .arrojo, n
iHãWw Jmà audácia c coragem da muis bella quão ..-cepciona". artista

m^SMÊSSEm _^flB^^ -_^__l_BI Br***

Bhsk, ___\v W • _.- ¦'J*** . •í*.- *19_B___B H_? '-'yjQSfàs*__QKâGflH

r_i____f _Wt-_l™K..^fl{ ^^^*^-_R?j^v '* ¦"*5__^_SSI_Hht_85__hBb33^^^1™J

lffPv'jBy^^ BJgS mi9^'___^_:_f_ít_^M »»^nvJB*W

l-3^ •^•yC B^^B ?ÍB_MBrvI^_W_i__|
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MM llfil
c o prololypo da ãud-ciiijã artisi-.
americana vence cmi relati"-!)
1'acílidade os obstáculos qnn i.ti
lhe aprcscniiim.Todos os iiij-slc
rios da jçráiidò-nietj-opóle
New-York, nlladescortitiu, pois
niio leme e não olha a morto.

WMkmâ
AüiAHK.1

i. o.
*¦, <-

çhmmoventcs, dominantes ri i;i
lensamenle arriscadas do in.ii
film dc emoção e arrojo, em 1

séries.
1* série — Helena (íeseju

morle.
2* série— O salto vict.ov.ios
3* série— Unia vida eus _•

Segunda-feira — Continuação deste film —4- c 5' séries — A perigosa salvação de Helena c
lula na estação das liulias 

QUINTA-FEIRA — Pugne e Gaby no fllm nacional — EVTUE O AMOR E A ARTE.

Aluguel destes films - _t-.-u.el ™3. José, 57
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