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EXPEDIENTE
No edifício novo «lo "Correio tia

Mantía", no largo da Carioca
11. 13, estão jft funçcionniulo to-

das as suas scceões, excepto as

of fiel nas, que cm breve estarão

lambem ali installndas.
São os seguintes os números dos

nossos apparelhos telcphonlcos:

5698 -¦ Central
5443

I.ednci.So. .
Gerencia. .
Escriptorio.
Of-icinas. .

5701- "

. 37- Norte

A serviço desta folha percorre
os Kstiulòs «le S. Paulo o raianii

o nosso representonto Peilro Ba-

ptista da Silva i%| o qual sollci-

tamos a cos.um.I3_ benevolência
de nossos nssignantes e amigos.

Vinte e sete annos
Vinte c sete annos conta hoje a

Kepubliea. Vinte e sete annos que as

forças armadas derrubaram as insti-

.ttições monarchicas, que regeram o

Brasil desde que elle se emancipou e

6C constituiu nação independente. O

periodo republicano j'á <é 'bastante

Joiigó para que ac possam devidamente

anreciar os effcitos da revolução vi-

ctoriosa a 15 dc novembro dc i8S_.

Com a moiiarchia fizemos a Indcpen-

dencia, com a monarchia mantive-

«nos, .íté a 'Republica, uno c indivisi-

VC1 o Império em que vse convcrtet\

toda a imincnsa colônia .portugueza

,1a America do Sul. A monarchia,

qne nos governou .sessenta e sete

annos, sem contar os annos do Reino

<!.-> lírnsit; que imuit-5, com razão,

incluem em nossa vida de nação au.

íonoma, se coitlicccu dias tormento-

«es, se experimentou motins, rebçl-

_:5c_, revoltas, não conta ria sua his-

teria o que se possa chamar guerra

civil, generalizada por vasta exten-

são do território nacional. A revolu-

çãc dos Farrapos, a que poderia dar-

se tal qualificação, limitou-se ao ter-

ritorio da 
'província 

do Rio Grande

«Io Sul, c a um município meridional

<le Santa Catharina. Nos annaes do

Império contam-se guerras externas,

mas quaes, porém, conquistaram os

nossos soldados louras immarccssiveis

cm victorias que fizeram respeitado

o Brasil. Respeitado também foi elle

no estrangeiro pela sua honradez, rc-

velada na pontualidade com que na-

quelle longo tempo satisfez os soits

compromissos, Sob a monarchia, o

Brasil jamais passou Rclo vexame c

pela humilhação da bancarrota e da

moratória. O Brasil progrediu mate-

_ ialmcntc. mas progrediu sensata c ra-'

zoavelmcnte. Emfim, assegurou-nos a

inqi.archia um regimen- dc ordem, de

respeito a todos os direitos, de tolè-

rancia a todas as opit.iões, a cuja

sombra medraram e floresceram os

sentimentos democráticos da nação,

dc f* 'sorte, que pôde crescer livre-

mente a propaganda republicana até

ti sua victoria incruenta. O chefe

prcclarò 4a nação, sr. d. Pedro II, foi

o amparo e a garantia dos adversa-

rios do regimen, oppondo-se sempre

a qualquer resistência material 011

pela força ao apostolado -republica-

«o. Nenhum republicano foi perse-

gtiido na .monarchia. Nenhum sentiu,

lior motivo de crenças políticas, cor-

tadas as suas aspirações. O Brasil

fo: sempre dclles, como dc 'todos os

brasileiros. Dizia o magnânimo priri-
cipe que os brasileiros tinham o direito

«lc se governarem .por si, como bem

lhes parecesse, ou do miodo que, no

seu entendei-, devesse melhor c mais

facilmente conduzil-os á própria fe-

..cidade, c o paiz, íi grandeza e á

prosperidade.
Foi esse o reginicu monarchico 110

Brasil. O regimen republicano, jül-

guem-h- ilittstfcs batalhadores de

propaganda, republicanos de con-

scieueia e de té. Que dizem elles?

Que a pratica do regimen lhes tem

sido uma dcsilhisão. Não tem, nestes

vinte c sete annos de existência, cor-

respondido aos seus ideaes c esporan-
«;,._'. Mais de um desapontamento,
ílit.is de 11111 desengano tèm dilacera-
do a alma desses patriotas. O anuo

passai!.', nesta data, uni órgão da
imprensa carioca ouviu alguns velhos
republicanos sobre os benefícios que
ao Brasil trouxe a revolução victo-

riosa na manhã de 15 de h-vembrò'.
Uai dclles foi o d,i\ Ubaldino do

Amaral, veterano da Republica, delia

fervoroso e consciente propagandis-
11, dos que mais trabalharam pelo
ser triimipho. Proclamada a Repu-

l.lica, o dr, Ubaldino do Amaral

oecupou todos os seus mais altos

cargos; e o seu nome. mais de 11:11a vez,

tem sido lembrado para a suprema

magistratura da .nação. Nos conse-
' 

¦ lhos republicanos, nenhuma palavra
mais acatada pelo seu critério, pela
sua sinceridade, pelo direito de falar

cm nome da Republica'. Perguntado
sobre se o povo brasileiro tinha mel!'.'.1-

rido de condições com o novo regi-

...cri, respondeu o velho republicano,
fiança e dcsassombrádamcnte: 

"'Não.

A resposta não é duvidosa; cm vez de

melhorar, tem pcorádo. As classes

dirigentes, os gozadores, esses, sim,

encontrai.1 o seu paraiso, só penar-
bado pelas lutas iut._i.inas, que tra-

vam entre si. na partilha d.os despo-

jos. Para o povo, isto é, para o

Brasil, excepto os privilegiados, o

empobrecimento progressivo, a misc-

ria, a fome e a suprema vergonha
nacional — o descrédito, a deshonrá,
a humilhação perante o credor es-
.r,".ligeiro."

Juizes insuspeitos como esse não
íaltatn. dv certo que o paiz progre-
diti. .mas todos os outros da America

progrediram nas .mesmas proporções,
e alguns até em maiores ainda! Pro-
pediram pela força das coisas. A ei-
«__tk do Rio «lc Janeiro saneou-se,

à.ormoseou-sc. E' outra que não o
velho Rio de Janeiro -colonial da mo-
riarchia. E este é o maior serviço c
a maior gloria da Republica. As es-
tradas de ferro estenderam-se pelo
vasto território nacional; con-
struiraiu-se portos; a nossa frota
mercante cresceu. Mas quanto custou

tudo isso? Não deliramos quando
nos mettemos a muitos desses em-

prchendimentos? Não fomos muito

além das nossas forças? Sim, reco-

nhecem os melhores republicanos.
Todos os dias estão «lies a falar cm

prodigalidades e lor.curas. O paiz
estaria noutras condições com muito
«ri-nos. mas realizado criteriosa e
sensatamente. Não estaria nos apu-
ros vergonhosos, humilhantes, em que
se debate. 'Não estaria o povo tão

perseguido -e tão .ppr.mido de im-

pestos. A vida lhe não seria . tão
amarga c torturante. Temos todos
esses progressos e melhoramentos, é
verdade, mas com elles esta o Brasil
a dever ao estrangeiro 130 milhões
esterlinos, >ou 270 mil contos da nossa
moeda, no que não se comprehendem
as dividas dos Estados, dos munici-

pios, das empresas particulares ga-
rantidas pelo nosso governo, isto é,

pelo Estado brasileiro.
O Correio ia Manhã não tem sido

moirarchista. Nunca propugnou a
•restauração. A1 mutação completa do
reginien preferiu sempre reformal-o,
nielhoral-o, «tipralizal-oj lcvantal-o,
emfim, do profundo abatimento c
descrédito a que baixou. Por isso nos
temos 'sempre balido pela .revisão,
appcllando para a propria Constitui-

ção, que previu a necessidade dc ser
reformada. .A reforma, entretanto,

para salvar a Republica, tem que ser,
conforme palavras d'O Estado dc
S. Paulo, autorizado c prestimoso
órgão do velho republicanismo pau-
lista, "completa, 

profunda, de alto a
baixo, nas .leis c nos costumes prin-
cipalmente". Mns essa reforma, não a

querem os dominadores e explorado-
res da iRcpublica. Oppõem-se a toda
e qualquer tentativa de revisão dos
textos constitucionais, tartufescamen-
te, inculcando-se os melhores defenso-
res das instituições, elles, os seus priti-
cipaes demolidores. Não é, pois, dc
admirar que revivam as saudades do
Império e quo floresça e cresça a
piopaganda monarchtea. 'Se a Repu-
bbca fòr incapaz de «habilitar o
Erasil, dc restituir a felicidade ao
seu povo, a_sc_.urando-.hu todos os
direitos e pcrniiitiiídú-lhe o proveito
e o desenvolvimento de toda a sua
actividade, os brasileiros não hão dc
sacrificar a palria'á Republica. Voltar"
se-ãò para o passado, no empenho dc
reintegrar o Brasil-no credito c re-
spcito de todas as nações,"'tlc promo-
ver-lho a prosperidade assizada e
circumspecía, com todas as satisfa-
ções para o seu espirito eminente-
mente liberal e democrático.

ministro do Exterior, que nessa ocea-
sião lhe. cotnmunicou reassumirá ama-
nhã a direcção daquella pasta.

Ao deputado Leão Velloso dirigiu o
dr. Álvaro Cova, chefe de Policia da
Bahia, o seguinte telegramma."Bahia, 14. — Ha mezes,' deu-se o
lamentável facto a bordo do Tcnnysoii
em agnas neutras, arribando o navio
ao .Estado do Maranhão.

Frederico Benn,- na qualidade de
agente, requereu inquérito, afim de'
apurar o facto, juntando o telegramma'
do commandante do Tennyson, dizen-
do ter 'havido explosão a bordo, nas
immediações dos caixões embarcados
na Bahia.

Os referidos caixões continham ml-
neraes e, cm negativos, films cinema-
tographicos destinados a Nova York.
Apurei em inquérito terem sido os'cai-
xões despachados para Lisboa, a man-
do do sr. Raul Elysio, despachante da
Alfândega. Esses caixões lho foram
entregues por Ninertte, director da
Companhia de Energia Electrica. Di-
vulgado o caso, Ninertte ausentou-se
para logar incerto, assim como Fhor.
dem, seu companheiro. Do inquérito só
consta a prcsiimp.ão de ter sido Ni-
nertte, o autor do attentado. por causa
da sua fuga.

Terminado o inquérito, apurei a in-
competência da justiça bahiana para
tomar conhecimento do faoto, por ter
o mesmo oceorrido «m alto mar, em
águas neutras, a bordo de, um • navio
estrangeiro.

Pedi parecer do dr. Castro Rclicllo,
procurador do 'Estado, que opinou tam-
'bem pela incompetência da justiça ba-
hiana, Achei melhor solução renietter
o inquérito ao juiz federal, para que
este se pronunciasse a respeito. O
juiz deu vista ao procurador da Repu-
blica, que opinou pela competência da
justiça bahiana. Mas o juiz federal,
dr. Paulo Fontes, opinou- pela compe-
tencia da justiça ingleza, e mandou

que o inquérito ficasse no juízo fe-
dcral, á disposição da justiça ingleza.

Depois, Frederico Benn agiu como
cônsul, desejando a prisão de Ninertte,

que, já havia fugido para logar ignora-
do. So a policia da Bahia opinara pela
competência da justiça ingleza, como cconomistaSt

pedir a prisão preventiva? A que nu-

recepção official hoje,- ás 2 horas dá
tarde, no palácio do Cattete.

Depois disso s. ex. assignará decre-
tos de perdão e indulto a vários sen-
tenceados civis c militares, ainda solen-
nizando essa data.

VESTIDOS de paiaeio e interior. .
Chapéus de senhora, e moclnhaa.

Casa Nascimento. — 167, Ouvidor.

Oiegimen
do silencio

O propósito do Senado em tributar o
álcool dc mais de 30 gráos Cartier -jâ
está produzindo os seus esperados ef-
feitos. Um telegramma enyiado úe
Pernambuco á. Agencia' Americana . e
por esta fornecido aOs jornaes seus as
signantes, narrou hontem o principio
do fim. Destillarias e usinas pernarn-
bucanas' negociam o mel que destina-
vam ao fabrico daquelle produeto, _
So rs, o litro, "quando se sabe que quía-
tro litros de mel dão um de álcool".
Diversos industriacs dão de graça o
mel a quem o retira das usinas, Uma
usina de Jaboatão deitou ao rio o con-
tendo de enormes -tanques dc mel,. o
que, reduzindo a producção do álcool
em Pernambuco e . consequentemente
diminuindo as vantagens-, fjscaes dos
cálculos do orçamento, fez exlraòrtjinn-
ria mortandade dc peixes — diz o telc-
gramma. Nem os peixes escapam aos
nossos (i.lbcrts!

Não quizeram os legisladores da Ca-
mara, como não querem os do Senado
attender ás justas solicitações que lhes
foram e são feitas, para a isenção do
álcool industrial; o ministro da-Fazen-
da, agindo nas duas casas do Congrés.
so, mostrou-se irreducttvcl. Su'alm.a,
sua palma. A industria do álcool mor-
rcr;i, desde que não se modifique-a
decisão dos illustres pães da pátria;
mas o Thesouro não levará a melhor,
cm conseqüência forçada da paralysa-
ção das fabricas, cujo produeto não
supporta o imposto. O orçamento man-
tem o imposto. Pois será pró-for.inila,'Perante 

a necessidade; que rcconli^j-,
ccmo3 imperiosa, de augmentar a <C-
ceifa, publica, cm vista dos grandes
compromissos cujo vencimento se an-
nuncla próximo, os directores do traça»
lho orçamentário deram-se com absoltt-
ta cegueira a gravar os gencros dc
maior consumo e necessidade, mais á
mão. Desgraçadamente os financistas

.encarregados da salvação nacional não
Pelo contrario. Em-

quanto deixam a producção entregue
tondade? Se nos autos nao havia,conr .._ 

^ _._ _.».._. 
^ .

tra Nmertte senão .prcsumpçao d au-, 
;,,._..„ . incent:v_,_ lh_ ahra

toria, devido a sua fuga? Pelo Cod.go 
,.„._ ... .,_ otc_ç5_

do Processo so .tem logar a prisão pre- fc,£ ^^ __ ^ _ p
beneficia mais os interesses do Estado
do que o tributo directo, fazem a lápis
as contas de chegar das coberturas do
déficit. .E não chegam nunca a resul-
tado porque não têm onde haver as

j~ ! vantagens pedidas ao imposto, que è
I sempre de arrecadação 'phtbniça e de
I effcitos perniciosos. E' o caso dò álcool!

do Processo só item logar a prisão
vctitiva quando preenche os roqttcsi-
tos seguintes:

i") prova plena «lo facto criniinos-..
de sua natureza e gravidade;

2") indícios vchementes 'de cttlpabi-
lidade, rdstdtantes do depoimento de,

tres testemunhas, dc documentos ou
confissão. j (.u

Nenhuma circumstancia sç deu,'_kigo- _, _e . 
^ ^

seria inexcqu.vel a concessão do man-1 
^^ ^ ^^ 

,nC0CS3Ídade> 0 a,.
^ ' ... _'____ui -Icool não deve, não-.jiode escapar, por,

Se o juiz federal, a qtiemremcttio, ^ dc „.__., ...___ 
^ 

.^
qualquer dili-

imniediatamcnte feita.
inquérito, determinasse qiK.Kii.er¦«...-r-..,..;^ Ma_ çjuc^^q^n,^
gencia, seria ,ii.i...>eu..,.u...v...^ ---,--. ,.. produeto que'se irtgere;—- sô

Pelo exposto ve^ue nao ^ 
^^~\ leni v]cio ^^ pode ... e-TÍáo'sobre .ii

Iklade da jitfliça tah«na - espw, _ 
^ ,icaçri0 imlllstri:ll) ..,<,_,'

caro am.go desfazer qualquer ^1?.^^ acciollam motorc9l se' illijnlináíí.'
etc. Aqui a tribuação' c anti-mão. — Álvaro Cova, secretario

Policia."
cidades,
econômica. Sobre a cerveja, os vinhos,
o paraty, dupliqueni-sé ós tributos

Gil VIDAL

Foi transferido do "dcstroycr" Amo- Lciuaes os qll0 constam do projecto do
sanas para oicr.uzador_K:/ii.n;wfl.^o^ 01,,.men(0. .í.,i_nde-3. isto. Tribute-

Tópicos _ Notieias
o rioiro

Amanheceu firme. A' tarde choveu, <, noite levantou,
A temperatura variou _:..ro iSrtg o _?4ns

 .1 * bb , m 

orçamento. Entende-se isto
se o álcool de mais dc 30 gráos que
pode ser desdobrado cm bebidas. Mas

_.l'.lliO {...!«* -¦ ..-.. f- •-¦ -

tenente engenheiro niachimsta Olympio
Augusto 'Monteiro.

Em matéria de impostos, mandam os'é iníquo que o álcool desnaturado, for-

economistas que elles incidam em pri- j çadamente inapplicavel a bebidas, tc-

meiro logar sobre os objectos ou gc- nha o imposto que a moral dos tempe-
rantes exige do outro,

Emende o Senado a mão, pois ainda
é tempo. Emende-a, se não quizer ver
os seus cálculos falhados, com a morte

ainda outro dia cila se j de mais uma industria. Será uma quês-

HONTEM
Cambio

çonls A' vi-.»
i.d.

S.-IS

ncros stunptuarios, depois, sobre os
objectos ou gencros prescindiveis c,

por fim, cm ultima liypotliese, sol.re os
imprescindíveis'. E' uma lição tão co
iiiesinha que 1—
explanava no Senado com absoluta in-;tão de formula, perfeitamente exequi

telligèiicia dos senadores. Sc não nos vel, a ditfcrcnciaç.io do gênero sobre o

enganamos foi o sr. Lopes Gonçalves
Tiucis

So!>rc F,o_KÍr-?!. ,¦ #-" Hamburgo, . .¦" Parla $,_..," Hcsiwhli.  —" Itália" Portugal (escudos). . —" llucnoj Airc.i (rieso
ouro)  —." Nova York- _

11,.nc*;irÍo
Ca.x.i ni.itri/. . . .

Café — 9;.p_ e 9?5"'. por arroba pelotypq r- •
LibrrtS — íflSfíjO,
l.ctra-i .Io TIiosoh.o __ Aos rcliatcs dc

Mi-, 5. S.iM e 5 i|_ por cento.

=íl>'.l

-tí-MÍ!
-i$_r,r,

.!. c i_ ii__
1. JI|_. C ..li.

quem a trovejou discutindo mclliflua-

,'.]_.;,'!riiente assümptos orçamentários.

|'5° I Mas deixemos por enquanto o Se-

SS,/ liado dc parte... Assim o têm enten-
S''S- I dido

dc parte,
todos os paizes cuja riqueza

de

110.113
A earno

Para a ..-.n_ liovíua .posta hoi; cn.fonsunio :-..st.. ca|i:i_l foram afiixailus pelosmarchantes, -o entreposin .le S. Ilioso. os
preços (!e i;|o a ÍSoo. devendo ser cob.-.i-
dt.^ao imliüc-i n máximo tle" iJoot.
. Carneiro. i$3oo; porco. .J.oo c vitella,.•Oiii) t.* i^ooo.

Os adversários
americana, q:\c

Ia cordialidade

assenta sobre fundamentos verazes
economia, quer dizer, em bases soli-
das. Para não ir longe, temos o exem-

pio da Argentina. O imposto de con-
sumo ali grava nãu> mais de dez ge-
ncros, todos da espécie do álcool e do

fumo — e rende mais ou menos
isoiooo contos. A Argentina offerece-nos
o cspeclaculo de um progresso industrial

! c agrícola verdadeiramente assombroso.

jAgora, o contraste: o contraste, é o

nosso caso. Gravamos iodos os gene-
ros de primeira necessidade, ...ida es-

capa ãos tentáculos do nosso polvo ta-

rifario, que anda á procura de novas

pres:.*. O imposto de consumo, entre

íiósi rctiiic tio.000 contos. Não se pre-
cisa acCcscCntar uma linha aÉ .este
simples registro.

•facs considerações nos oceorrem no

iíiomènto em que, para dcriniir diffi-

cttldadcs certamente terríveis, mas cuja
.emoção não é impossível, nos damos
n. um trabalho dc espliaceílò econômico,
n Iribiitar ás cegas tudo o que passa ao

qual o imposto se rccommendn, pari
que, de cambulhada, não se grave o
outro, que não o merece. . .

GRAVATAS —
Casa Manchc.ter-

T.in.lir.?:
-Riiii O.

nas _ Só
nçnlves D:r.3

sul-!
r;:iu a declamar;

contra o A. I). i.\ (. qlle ,-,i„J;1 _e _.„. |balam cm sonl.oíi mcgaloiiianiácos de
iícgénjonias absurdas, deveu, es!:..' ra-
diántes co:;. os primeiros f*utos da sua !
camjianha. A Prensa, segundo inío.-
1.1a um telegramma de Buenos Aires.
volta ao seu systema de ataque ao Ura-1
sil, àcciisaindo-n-s de apib-ções á tu- JBuirmos 

o

preiiiacia no continente. jiiicnlo
Em um cdit0ri.1I, chamámos, |la! invertemos. Primeiro, gravamos os gc

dias. .1 atlenção para r.s manobras iií-h^os imprescindíveis, depois os pre-
s.indivcis e. por fim, nas cont„s de
chegar, os siiniptuarios, .A Argentina
tiyançn, Nós nos afundamos no ato-
leird.

alcance dos nossos olhos, sem distin-
branco de preto. O ensina-

dos economistas nós por signal o

um cüitorini,
atlenção para

iHs.rc.iis ilòç que proc":;.:n reirre.lir
orientação diniomr.t:c.i, que cl.egòu
levar-nos quasi d itiiniiiiencia dc um 1
rompimento com a grande Repuliüca j
vizinha _ irmã, Xcs^a oceasião oiyser-
vamos que, apezar da insigniücaricia |
numérica desse .rapo hostil ao corigrá-
çániento amcric.inoj ora preciso não
perder dc-vi.ia o facto de que cm po-
üti.a internacional os jeitos impen.a-
dos de meia dúzia dc agitadores podem
crear uma situação desagradável e ale
mesmo
Buenos
c cdenlcs

1* *

perigosa.
¦vires mói

as nossa
V.iepreciso

no, como a ca.
tem de. neutra!
manobras, qíie
a magriiiicá obi
to e_i*ort.o con
quatro r.nnos.
solulíinediKlc
muito vastos
prosperidade
continente

Veja-se o imposto dc consumo que o
Congresso atira sobre o café 110 instan-
te mais difficil que ainda atravessou
esse produeto. Ao café tr.-.itcain-sc-lbe
a esta hora. pelas determinações <'is-
crcdon.iri.is da Inglaterra, os mercados
scaiid.navos e a Hollanda, consimiidorês
dos melhores de nossa producção. Xa

de ¦' propria America do Xortc, ha obsía-
¦o-.jculôs a vencer na propaganda systema-

i tizada que ali se abre contra
>r- .brasileiro.

Cómíriütiica-i.os a Secretaria da pre-
sidencia da Republica:"Carece dc fundamento ,1 noticia se-
gundo 11 qual o sr. Euclydes da Fon-
seca, que em tempo exerceu o cargo
de secretario particular do presidente
d.i Republica, reccbcri_.mcn'.alnioii:edo
palácio do Cattete ou do Ministério vd„,
Fazenda, a' titulo dc. scrviços"ou outro
qualquer, varias gratificações;

Tampouco é s\ s. proprietário nesta
cidade.

O sr. Kuclydcs tia Fonseca não. re-
cube uin vi.1tc.1t dns cofres- publieosi
S, s. apenas percebe c; vencimentos
a iiue tem direito como funecionario do
I.loyd Brasileiro.."

¦.Üm. dos cffeitos mais sérios do

nvpdo desdenheso, como alguns dos

báiigerantes europeus encaram os

direitos dos neutros, é . isolamento

.riv fltié vamos ficando- no tocante ao

quç-«e passa 110 Velho Mundo. Não

sei trata apena. de uma questão de

çtrripsidadc insatisfeita, nem é a bis-

büli-tice que inispira o protesto con-

.(a- o cxaggero das iprecaviçõès com

rjfc se procura impedir que os ncu-

trps; acompanhem a marcha das opc-

rações imilitares e o desenvolvimento
dá vida politica dos paizes empenha-

tio. ina luta contra os impérios ger-
maiicos.

Tendo adquirid.o insídiosamente du-

rarite a paz tim monopólio quasi
abseguto «Ias communicações tclcgra-

píiicas» a Inglaterra, logo que rompeu

aí guerra, tratou de tomar conta, de

tòtfos cs .meios dc transmissão de no-

tí"ias, collocando os neutros — c es-

pecialmente os neutros -situados á

gratnlc distancia do thcatro dos acon-

t-ciipentós — na dependência das in-

f .riçações que as autoridades britan-
nicas lhes quizessem dar. Para con-

seguir o exito dessa politica dc do-

minação da opinião estrangeira, a In-

glatçrra combinou a violência e a

corrupção, apoderando-so dos cabos

iiite'rnacionaes que lhe iião.. perten-
cintn, impondo aos jornalistas estran-

gciros restricções, que os convertem

em .meros transmissores dos boletins

do Press Bureati britannico, c exer-

cendo sobre as agencias .noticiosas,

em troca do pagamentd de subven-

ções, uma fiscalização que transfor-
ma aquellas empresas em órgãos de

prepaganda aluada.
Como todas as medidas adaptadas

pela Grã-Bretanha, em relação aos

neutros, a vigilância sobre a diffu-

são de noticias varia, desde a relativa

condescendência para com o publico
'iTcrtc-amcricano, 

que o governo in-

gtez. «ão se atreve a privar inteira-

mente dc 'informações .sobre ¦o que se

passa 11a Europa, até o rigor iitipla-

cavei, que isola dos acontecimentos
do Velho Mundo, o Brasil c -outros

paizes desfavorecidos.

,n9u_m lê os telcgrammas das agen-

cías .fficiosas, quem vae buscar in-

fcrmaçõos cm unia ou outra corres-

non-cncia jornalística que a censura

tiWnriica 
deixa passar, c tem depois

.partunidadé de obter noticias di-

^•Ma.:>-ti de' passar os olhos pelos

^<*;i_a«?3'inglezes, fica: surprehcndido'diante 
do desembaraço com que os

•íVósisos informantes «os illudem so-

bre a situação real da Europa. Du-

ratite as ultimas .emanas não nos

consta, por exemplo, que a Hayas ou

q.alqucr das outras agencias, que
supprem ao nosso publico noticias

sobre a guerra, tenham nos seus des-

pathos feito a mais ligeira menção

dè dois .movimentos que eslão to-

nmndo na Inglaterra grande incre-

minto c que, embora divergindo na

fi|rtjia, constituem de facto uma

íôrtc .reacção contra a continuação
indefinida da guerra.

. jò- primeiro desses movimentos é

dirigido por' alguns dos prineipaes
hcidi-rs do partido operário, c visa

obter do governo c do .parlamento

medidas tendentes a põr cobro á

.álla progressiva e exorbitante dos
'gêneros de primeira necessidade,
'lauta coisa tefn sido djta acerca da

escassez de viveres na Allcmanha e

na Aust.ia.tantás vezes .nos tem sido

ttnnunciatla a inintinenle sitbleváção

t!:_s populações germânicas, aguilhoa-

.d;.s pela fome a que as condetririott

% bloqueio inglez, tantos coiiimciita-

ptimist.is «obre a victoria dos

ao que corre na City sobre a nossa
situação e sobre a possibilidade da
renovação do funding, c que, comttt-
do, nunca chegam a romper as bar-
rçiras da censura. Assim . qtte, em
meados de outubro, quando se accen*'
tuott a baixa dos nossos títulos, fer-
vilharaní na City boatos e commcn-
tarios sobre a necessidade, em que ia

ficar collocado o governo brasileiro,
de renovar a moratória.

Coniprchende-sú facilmente as ra-
zões que podem levar um governo,
empenhado em «ma guerra como
esta, a impedir que se divulguem

para o estrangeiro todas as informa-

ções de caracter militar. Levando
essa preoecupação até um extremo,

podo mesmo o governo britannico

prohibir que transpirem as noticias
sobre o que se passa na Irlanda, onde
a violência 4a lei marcial reprime o
estado d,e rebcllião,'latente, que ali
existe desde o fracasso da revolução
de abril. Mas é incoivj-bivcl que se
não permitta a transmissão de noti-
cias políticas e financeiras, que são
do dominio publico -e cm torno das

quaes se tecem commcntarios lia im-

prensa.
¦Não se trata, como dissemos, de

uma questão de mera curiosidade.
No meio da grande crise .mundial,
todos os paizes neutros tèm interesse
em acompanhar a marcha do confli-
cto europeu, não sómento seguindo
as operações militares, como yigiáii-
do os movimento da politica interna
dos prineipaes paizes belligerantcs.
O segredo, cm que a Inglaterra se
envolveu, é agora tão espesso que
até nós não chegam nem mesmo o
ruído dos projectos dos. banqueiros
londrinos sobre o «osso destino fi-
nanceiro. Nas condições actuaes, essa
ignorância, cm que o governo britan-
nico nos quer manter, é evidentemen-
te perigosa; c se a imprensa não
pode informar o publico sobre o que
se vae passando na 'Europa, que ao
miinos trate a nossa chancellaria de
obter meios de estar em dia com o
que acontece «o Velho Mundo.

dade se enquadrou mais propriamente.
E' o que cumpre á dignidade do Supre-
mo contra o juiz que o affronta. Ago-
ra não estão em jogo os interesses po-
liticos, nem os direitos de uni gover-
nador ameaçado de esbulho. O qtte
está em jogo, desta vez, c sobrelcvau-
do-sc a todas as outras considerações,
de ordem secundaria no caso, é o pre-
stigio do Tribunal.

Não deixemos que o vulcão de lama
trague também o ultimo refugio da
lei cm nosso paiz.

Abrunhosa ~ 
^"^Vb.^?"'
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Segundo informações do Ministério

da Guerra á Câmara dos Deputados,
as expedições militares realizadas para
a pacificação do Contestado custaram
á nação a bagatela dc quatro mil c
trezentos contos de réis.

E' uma cifra respeitável, e bem dc-
monstrativa de que neste paiz tudo é
posto á margem dc.de que estejam cm
jogo os interesses da politicagem.
Quem inventou o Contestado foi essa
politica regional que nos arruina. Foi
•ella cgualmente que quasi não conscii-
tia cm que essa questão chegasse ao
termo actual, estabelecidos 03 modos
dc tuna solução honrosa para um c ou-
tro 'Estado, desde que as assembléas
respectivas e o Congresso Nacional
saiiccionem o deliberado no palácio
do Cattete.

Felizmente, já-não ha duvidas sobro
esse caso. 'EKc está liquidado para to-
dos os cffeito.. O que lhe resta é
uma simples formalidade.

¦Mas o que fica de pé são os gastos
formidáveis que com elle fez a nação,
alguns ainda não satisfeitos;

Se não nos enganamos, as despesas

já feitas e a fazer com o negocio de

Matto Grosso clcvain-sc a dois mil con-

tos, exceptuadas as despesas extraordi-
narias que hão de surgir sem que os

orçamentos do Qe.artel-Gencral as tc-

nhani prevenido.
E' incrível qtte se registrem essas

coisas num paiz em bancarrota como

este. Em lodo o caso, como isto chega

a ser natural para muita gente, faça-

se tudo, lancem-se impostos sobre • o

povo para se gastar á larga na póliti-
ca, uma vez que o governo faz questão
de agradar .10 sr. Azeredo, obedecen-
•do, sem duvida, a profundas c pode-
rosas razões...

. O sr. Pandiá Calogeras approvou o
orçamento, na importância dc qo.$4,.o,
das obras Ide que carece o salão da the-
souraria da Imprensa Nacional,

BENI.Al.AS — Elegantes e resistentes —
Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

fFoi exonerado do cargo de chefe de
machinas do contra-torpedeiro Sergipe,
o primeiro tenente engenheiro inaclii-
nista Ismael Dias Braga.

Refere um telegramma de Matto
Grosso que o coronel Alfredo Rcieil-
leau foi dispensado do coniniando da
linha de-defesa do sul do Estado, cm-
quanto, um tenente Bctim foi submcttido
a conselho de investigação, "por abusos
praticados cm Tres Lagoas".

Isso está positivamente incompleto.
O publico não sabe do que se trata.
E' necessário que se ponha o asstunpto
em pratos limpos,

Ao que somos informados, o coronel
Rcveilleau foi encarregado da seguran-
ça das estradas e propriedades parti-
ciliares do sul do Estado. Estava-se em
plciia agitação politica. Mas o sr. Rc-
vcilieati ligou tanta importância a essa
commissão, que entrou cm conchavo
com o famoso ex-major Gomes no sen-
tido de garantirem, um c outro, apenas
o que lhes pertencia, tuna vez que ain-
bos são grandes fazendeiros em Matto
Grosso,

1. assim foi féilo. O ex-major de-
predava tudo o que não era propriedade
do coronel, c o coronel por sua vez,
evitava que a gente do governo matto-
grossense pisasse cm terras do sr.
Go.ue3.

Isso chegou aos ouvidos do coronel
Sarahyba, commandante da guarnição,
que representou ao governo. A conse-

quencia da sua representação é a demis-
são do sr. Rcveilleau.

Tratemos agora do tenente Bctim.
Esse rapaz teve o cuidado de conquis-
tar a mulher de um fazendeiro, pondo-o
para fora da fazenda e apropriando-sc
do que elle possuía, Foi uma. coisa
summaria.

Contra esr.es dois casos de pura des.

moralização para o Exercito é conimum
a reprovação cm todas as rodas de

offieiaes. .Urge, por isso mesmo, quo^ o

ministro da Guerra não se limite á dis-

pensa de um e ao conselho de investi-

gação de outro official. Essas dias

creaturas, tão perniciosas ao Exercito,

precisam dc soffrcr o correctivo que
merecem.

ÍÍM>
ALFAIATE

A» .'» Iranco ti"t
1 l> '

De 1 do corrente alé hontem, a Rc

BRANDÃO
 ¦_« ¦

r;os
aliiados foram elaborados cm torno

li-i

cebedoria do Districto Federal arreca-
dou a quantia dc 1.175:9.7?24<>.

Em cgiral periodo do anno passado a
renda importou, em i.iz6:.Ji$Sgo-

CAfoISAS-0 que 11.1 de melhor e clegan-
tc—Caía Manchester — Gonçalves Dns s-

-mi» ¦

O ministro da Fazenda, nomeou o sr.
Lins Raphael dc Azevedo Leite, para o
logar de escripturario da Fazenda Na.
c!onal de Santa Cruz, durante o impedi-
nienro do effcctivo que se encontra li-
ccnccado.

I 1 ¦ ' T-—
A administração do Correio aa Ma-

nhã assim como todos os seus agentes
e viajantes, acceita ássignaturás para
_ revista portugueza O Rosário, uma
das mais bem feitas publicações catho-
'icas editada» d" PorMicnl. Anriiilíípor.

 ¦_*.«•*.*>¦»¦ - ¦ ,'-fo;O comniaudnnte Müller dos Reis fo
hontem ao palácio do Cattctc agrade
cer as felicitações que recebeu uo pre
sidcnle da Republica ..por motivo -

Seu anniversario natalicío." ?_¦
O iiublico só poderá adquirir perfumaria;.,",, 

cscellentr- -':---< «- P«f..man.
Nunes — L S. Francisco 25.

— * 1 im

ROUPAS brancas —Sortimento s.rnV.egtial
— Casa Manchester — Gonçalves Dir.s 5.

Chegaram lionteni ao nosso conheci-
mento os termos da esdrúxula sentença

Pois u.st.i hora
•da.

café
dc diffi-
Estãiiios

Já

teiegramma
, como eram j
.-.Tvp.-iiens.es.
.io o nosso go

meellaria argentina tra-1 ctildadc. aperta-se a cord
ic.-.r .;:::.C.. antes essa;'a ouvir aos nacs do imposto: '¦

l.nd.-j a»comprometer qtte.ii vae pagar, é o consumidor'•
,-a diplomática com laií- J sabemos, Quem vae p .gar é o consu-

strüida i:c;;-s uítímoslmido. que não tem com que pagar e'o
¦Os interesses ligados á \ produeto contra que se arma o imposto
¦brásil.i.o-árgentina são íc cuja exportação a nossa covardia ou

e muito essenciacs ia nossa neutralidade deixa que seja

dos deis paizes c do. distada! desíina-sc a esperar .melhores

n-.e:ro, para que os deixe- j tempos nos'depósitos de Santos.]

Nolicidu-sc lionteni que a policia esíu
'na 

pista de mais unia revolução, c_ íh
espera do momento em que clla.-eiifeiida
de vir á rua, para subjugal-a", .'~ •_,'-

Era só o que .<Üt__vl Â •_pliei3 .á
tem descoberto varias coisas, por força
de cujos possíveis desdobramentos já
este paiz cs'ária entregue á díscreção
dos parlamentaristas; ou dos demngo-

gos mais ou menos eg.taes aquella .pa-
vorosà gente da Revolução Franceza.

O que se apura, porém, depois dc
tudo muito vasculhado por css'.i mesma

policia, é que alguns sargentos preten-
dem intimidar o governo, fingindo
revoluções, c por isso são deinittidos
do Exercito, o:t que cidadãos pacíficos
trabalham no fabrico de bombas para
a quebra de pedreiras r.os sertões da
Eahiá;.

São assim as revoluções dcsla terra,
revoluções de que se destacam alviça-
reiros j.ara cotnmuuicar ao sr. Aitrelino
I.cal a data da sua explosão.

O sr. Aurelino já deve csiar acostu-
mado com essas coisas, e, se põe dc
aicátrcá o seu corpo de aSentes, a sua

guarda civil e a propria policia militar,
o faz menos por préoccupáçõcs de sub-
versão da ordem publica, do que por
dèsehcargo de consciência.

Felizes, os paizes cm que as revo-
luçõcs são anniinciadas. Xo mínimo, o

que cilas trazem no seu bojo é o ger.
meri da sua propria insubsi.-lcncía.

da, creação na Allcmanha de um 'mi-|(]0 sv. _\prigj0 dos Anjos, juiz federal
l.isterio encarregado de tratar dos | interino da secção de Matto Grosso,

concedendo habeas-corpus ao íal sr,
Manoel Escolastico, para assegurar-lhe á

presidenta daquelle Estado, tres dias

problemas da alimentação publica,

que bem se comprehcndc o sigillo

atòra feito a propósito de 'factos se-

ijfcHiantcs que estão òccorrendo na

Iriglaterra.
• ¦'• "i'V 

certo que ainda não foi o ga-
birtQte britannico aiigti.enta.dp com

um .novo personagem encarregado de

zelar pelos interesses dò estenrago

publico. Mas a falta desse Food Mi-

nhier é, na opinião do deputado Bar-

net c dos qtte com elle cooperam na

agitação contra a careslia da vida, a

remo Tribunal haver fei-
general Caetano de Al-

pelo prazer
]o românticos

mos pfricar «inicsmcn.
doentio, que me:.-. i'-™

parecem lirar da ruminação de aspira-

ções c dc programmas originados nas
'.-..-lo colonial e

• tomados a sé-
cs da América

rçmiuiscencias «o per,,
que não podem ir.a:s
rio na?
La:!na.

condições actu;

Com o nrésidérité da Republica con-
fèrenciou hontem, longamente, no pa-
lacio do governo, o sr. L*.uro Müller,

Aos autores do orçamenta, cmqiiantp
é tempo, lembramos que us gêneros
suniptüariós e os gencros prescindiveis.
cujo consumo se faz por abi á larga e

por. quem pode, estão quasi sem |ni-
pastos.

A esles, sim* Minótaitrosl

PUNHOS e collarinlics — Espscialidade
- Car,a Manclvcster — Gonçalves Dias 5.

O capilão de corveta Rcginaldo Tei-
xeira apresentou-se lionteni, ás altas
autoridades da Armada, por ter sido
nomeado encarregado do detalhe a
bordo do couraçado São Pau/o,

depois ilo bup
to o mcsino ao
buquerqtic.

Com o espirito affcito á assistência
dos absurdos deste regimen, entretanto,
caímos dc pasmo. Es:c magistrado,

para quem não era, nem podia ser es-
traaba a decisão da egrégia córlc (em

Corumbá, onde s. s. se encontra, o ge-
neral Barbedò recebeu communicação
official a respeito), achou do alto dos
seus tamancos, de onde faz o serviço

p>i'íicipal causa da especulação que ¦ 
(lo .... ,\zcrcd0, que podia annulltr

torna as vantagens d,o dominiò do\.m aCcórdão do Supremo. Assim man

mar imiteis para as grandes massas dou obra. Não

x;:ndo-as era posição tão precária a

proletários

e deu ao trabalho

Sbaíbadoras do Reino Unido, dei-Ide arranjar argumentos juridicos para
sobreposição dc sua figurinha a sen-

cnça intangível o irrcçorrivcl do mais

Hotel Globo r;£,
-g-nc-Uo'.! para i.\n

o seu numero de quartos. Diária 6$ e ;$.
Quartos 3$ c 4*000-

O presiJeutc da Republica, comute-
morando a data anni.ersnria da pro-
clamação da Republica e a passagem
do segundo anno de seu governo, dará

Confercnciou. hontem, demoradanieii-
tc, com o almirante Alexandrino de
Alencar, ministro da Marinha, o depu-
tado Octavio .Mangabcira, relator do
orçamento daquelle ministério, na Ca-
mara dos Deputados.

Essa conferência versou sobre os cre-
ditos .supplementarei, pedidos pelo refe-
rido titular.

eomo a dos proletários allemães,

apertados pelos tentáculo, dc aço do

bloqueio.
Parallela.ner.ta a essa campanha

contra a carestia da vida, que é na-

tuni-tucnle mais intensa entre as

massas operárias, reapparccc nas ou-

iras cantadas da sociedade ingleza a

vaga de pacifismo periódico qne,
desde o principio da guerra, a tem

interir.ittentementc agitado; Hssc mal

eslar causado pela continuação inde-

íinida da guerra c pela impossibili;

dacie de -se antecipar o fim pelo so-

nbado esmagaiméntò da Allemanlia.

começam .a prepecupar tanto os par-
tidarios da guerra de extermínio; que |
o Times e outros .jornaes intransi- j
gcníemente adversos á paz insistiram

para que os deputados favoráveis á

coitinuação da guerra fossem .fazer

nos 'seus districtos «lcitofáés campa-

h_!às popüiarcs, afim oo rcansríiar o

ciiihitsiasmo bellicoso que so vae

arrefecendo.
Mas não são apenas as noticias po-

liü_as que o governo inglez impede

qu. se divulguem para o estrangeiro,

í-la informações financeiras* que dc-

veriam ser interesSantissimas para o

publico brasileiro, porque se referem

O sr. Pindiá Calogeras declarou ao
minislro da Viação, cm resposia á uma
consulM, que poderão ser cadtdos a
Central do Brasil os matçnaes que se
acham na Villa Proletária Marechal
Fonseca, com excepção, porem de l.err.v
gens, fogões, ele., que são necessários a
mesma Villa.

,
Coiuledoluxemburgo

C. Oiiramb:!

Haja. Theatro Republica

alto tribunal da Republica. Alinhou

meia dúzia de considerandos em torno
de cstafailãs allcgaçõcs da politicagem
do sr. Azeredo e noz fora da presi-
dencia dc Matto Grosso o general Cae-

lano, collocando nclla o sr. Escolastico.
Ao uiis.ii.orio a imprensa sympathica
ás pretensões do vice-presidente do

Senado qualificou de brilhante, ao

c.ibo do que adjurou o Tribunal a tirar

bom proveito da lição do sr. Apri_.o

e a retrocedei- no caminho por r;::c cn-

veredárn.
Se ainda fosse preciso alguma coisa

mais como padrão da alarmante crise

moral que o paiz atravessa, bastaria

esse faclo, para dcíinil-a. Um pinlale-

Krcte qualquer, posto ás ordens dc uma

camarilha e atirado por surpresas do

acaso na i.ntcririidade de um juizado,

já se julga com o direito dc coüocar-

se acima de tudo. A penna com que
elle escreve os artigos da C7ncc.ii de

Corumbá, incendendo a revolução cm
it.... fi-nc-o 1-0.1!-a n eoverno con-

ctiíuido c o que é mais garantido uc.-

de quarta-feira da semana passada por

um habeas-corpus do Supremo, traça a

sentença com- que, em nome da justiça,
depois que esta se manifestou era ul.ti-

ma inslancia, pretende entregar o go.

vento daquella Estado a um dos seus
«ocios de mashorca.

Nunca um processo de responsab.lt-

-__j» «_> « i— 

Se na Cnsa Muniz, rios.outros niczcs,
Os prc.os bnixoá sio,

fluc compras não farão os seus freguezes
Quando cm liquidação !

Pingos & Oespiif s
O jogo do bic'10 está na ordcr.1 do (lia.

Os banqueiros mòstrain-se. satisfeitissimos
c'r.111 (i campanha feita no Scua.lo contra
file.

R' que tem íi.lo enorme n numero dos
r.vc jogam no coelho e elle"... moita 1 e
matta dc onde elle mo sic.

a».' »***i» *••

O Supremo Tribunal r.cgou lidbcas-cor-
pus aos vereadores de Tombos de Caran-

gola,
— Ilabeas-eorptts para Tombos I Pois se

o Tribunal não o devt para os tombos do
Azcrcilo rm Matto Grosso, quanto mais
para os ile Carangota I

O ministro da Agricultura cm resposta
a um pedido dc informações do -ilauricio
de Lacerda sobre falsi/icaçSo de bebidas,
declarou não ;c entender com o seu -Minis-
terio a questão de falsificações.

Do ínclo ; isso de falsificações devo ser
com o Ministério di Justiça que concede
alé patentes... do Guarda Nacional 1

Quanto ao Ministério (h Agricultura,
esse só entende do fabrico da canninba que
c bebida que ninguém ainda se lembrou
dc falsificar,.

« !»
Tioatos!
Está ahnunciada pari breve íiini revo-

lução ; já se sabem cs nomes dos conspi-
radores, o local cm que elles =e encontram

a hora marcada' para o rompimento da
bcntc.rda,

A policia não tomou, nenhuma provldcn-
cia í conta que uma chuva iucspcníla adie
a revolução "sinedia.'',

¦ ¦ 
«

* *:
Be um víspcrtlrio:
"Mártha apanhou o punhal e cravõu-o no

seio. Saiu." 
'

Como ? com o ferro mettido no s.lo ?
V,' dura de engulir I
,( Cyrano R C.

Oscillações
do Cambio

Voltou a so.frcr oscillações o nosJ
so mercado cambial. A.ntc-hontem.
chegou a ser affixada uma taxa abai-
xo de i- Ou 3i 13^ d.), á qual não
foram feitos negócios, mas 'honten.
houva um começo de reacção, e H
mercado voltou á taxa de i- 1I..2.

l'\ppareceram letras de café, da
praça de Santos, ao qtie se deve, dii-
se. a reacção hontem observada.

ÍPor outro lado, ha pessoas qua
alimentam esperanças de que o cam-
bio se mantenha na altura em quo
está até final do anno, baseando-sa
para isjo no boaio que circula com
insistência dc grandes compras do
carne frigorificada — tres .milhões
de toneladas — para a França, estan-
do o contrato na dependência apenas
dc um accordo entre os intermedia,*
rios.

Oxalá qtte não se enganem todos
quantos tão esperançados, se mos-
tram na firmeza do cambio. O nosso
maior desejo é que as taxas subam,
para desafogo do commercio, que
luta com mil anciedades, sem saber
o que será o dia de amanhã. Ma9
nestas nossas apreciações devemos)
procurar ver o assumpto coin clarc-
za, apreciando o valor dos factores
que possam determinar a melhor ou
peor situação do mercado do ouro.

Mesmo que seja assiernado o con-
trato para um tão volumoso forneci-
mento de carne, forçoso é reconhe-
cer que o prazo para a entrega terá.
di. estender-se necessariamente pelo
anno próximo. Tres milhões de to-
neladas, e calculando muito favora-
velmcnte que cada rez pese liquido*.
trezentos kilos, serão necessários dez
milhões de rezes, o que c negocio
assás grande para as nossas actuaes
condições de exportadores de carnes
congeladas!,.. 'Mesmo que seja mais
limitada a proposta, ella não poderá
ser cumprida no anno corrente, dç
sorte que o ouro esperado pela venda
desse artigo não pesará ua nossa
balança econômica senão cm 1917, e
portanto não terá tão cedo inciden-
ei? sobre o mercado dc câmbios. De-
pois, não c só o Urasil quem vende
carne para a «Europa. A Argentina,
nos primeiros oito mezes do anno
corrente, exportou 4.781.251 quartos
de rez, ou sejam 1.195.313 rezes, cm-
quanto que o Brasil, cm nove -nezes,
exportou -6.302 toneladas, approxi'
«nadamente 88.000 rezes.

Também se fala na venda e ^ossi-
vel exportação para a Europa, do
200.000 saccas de café, att.i-u.nda*
se a essa venda a alta daquelle nosso
produeto, Também isso não influirá
na nossa liquidação de 'tim de anno,
porque a escassez dos tran.portes
tomará morosa essa exportação.

Km compensação, poróm, outro fa*
ctor e bem importante se fará sentir
no mercado de ouro: o comniercio
está reforçando os seus stocks a
aproveitará todos os navios que so
dirijam para o Brasil, com o intuito
dc fazer carregar iicllcs as mercada*
rias compradas.

A Câmara dos Deputados, tendo)
votado o acerescimo sensível dat
quota ouro nos impostos de impor-
tação, determinou o maior volume do
compras na Europa e mesmo 1103 h.S-
lados Unidos, para que as mercado-
rias agora adquiridas escapem á
nova exigência do fisco. As com.-
pras feitas nos Estados Unidos são
ordinariamente pagas á vista; as que
tiverem sido feitas na Europa serão
pagas também com presteza, cm vir-
tude do receio geral dc maior queda
do cambio,

lAnalysados estes factores, chega."
se 'logicamente á conclusão dc qua
aquelles qtte Ise mostram esperança-
dos numa relativa estabilidade do
cambio são 'felizes porque nutrem, o
que se nos afigura ser, e oxalá nos
enganemos, d.tileissima illusão.

INesta altura, é natural que todaS
as attenções se voltem para o gover*
no, não por ser governo, mas por set
o maior accionista do Banco do Br.y
si!, e o orientador da carteira Can»
bial desse banco.

Que fará esse estabelecimento tia
hora das agonias que. su approxi.
nirarii? E' certo que elle está verda-
dciramenlc saturado de letras, qttr!
tem adquirido em todas as praças do
paiz, conformo confissão do sr,
Custodio de 'Magalhães, sem que sq
saiba qual o destino que lhes tem
dado, pois o Banco quasi que não
vende câmbios, estando, por assim
dizer, fora do mercado. E' evidente
que se o nosso nriticíbal Banco dei-
xar os estrangeiros e a exploração
cm 'franca liberdade, o j_ogo na baixai
íar-se-á em 'taes condições que o dc-
..-astro poderá ser muito grande, aHe-
ciando o próprio Thesouro. còcrá
uma derrocada apavoradorn, tanto
mais que as casas bancarias estran-
geiras hão de procurar chamar a si
todo o papel de cobertura que lhes
apparera.

•Não estamos propósitalmentc car;
regando as cores do quadro, já de si
bastante sombrio.' .Entendemos, apç-
nas que é dc toda a conveniência di-
-cr as coisas sem rebuço, claramente,
francamente, para que sejam toma-
das as providencias oue o bom senso
aconselhar, afim d,e se evitar o que.
se nos augura fatal.

Não ha de ser depois da casa .rou*
bada que .0 governo, com lagrimas
nos olhos, ha dc pôr ás pressas as
inúteis trancas nas portas arrom.-
badas!

Veja o sr, Wencesláo Braz como .i
situarão se está desenhando, c pro-

de

:urc applicár-lhe os remédios herói-
:os e urgentes. A doutrina de deixar
:orrcr o marfim não i, preci.tiiricníc,
1 que melhor se coaduna com o mo-
mérito presente.

¦a_i » -TI» ¦"» W ¦*

Pela pasla do Ministério das Rela-
ções Exteriores foram hontein assigna-
dos cs seguintes decretos:

nomeando cônsul gorai de primeira)
classe nc JTavre o director de sccçâo
daquella secretaria dc Estado -Rayniün-
do 'Nonato Põcigu-iró do Amaral;

promovendo: por merecimento, a di-
rector de secção, o 1° official Sylvioj
Rotnéro (filho); per antigüidade, a i'*
official, o 2a Mario de Barros e Vac-
conceitos, o a 2", por merecimento, O
3° Luiz Carlos de Andrade Filiioi

Por portarias da mesma data forart.
nomeados:

3" official e auxiliar do brblio!*._CíW
rio, Mario Savard de Saint Biissòn,
Marques;

¦auxiliar do lirbliò.tliçcarioV.o pratica..-,
te Cario. Máximiliaho -le Figueiredo ei
praticante o sr. Raul Braga de Azcvç-
do, que foi exonerado da. Secretaria)'
Geral da Junta de Jtiriscpnsullõs.

Por falta dc numero, não houv, hon»
•.em. sessão na Câmara. Por ser lioje(
feriado, não haverá, ciruamiénte, s-:sslo|

Ina referida casa do Congresso.

Na Procuradoria do Thesouro J..C.Í* -
nal foi assignada hontem, a er.Criptur.u
de venda Ide um lote d_t terreno des-
membrado do cáesr ia parta, ad-iuirid"'»
cm leilão por l.snard & C, pela quantii
de CjtijoÇooo. - : '~

' 
_ íá«.-'-:

miaii>L.'mKmíam»ir»<iu^vsav'^^r,t^Íc- ilegível
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DE SÂO PAULO
[VEM MUÍTÒ A PRO-
(POSITO O CONGRES-

SO MEDICO..,
S. Paui.0, 13 de novembro. — Eram

itoje assumpto de comnicntarios geraes,
mas rodas médicas paulistas e nos cir-
culps officiaes, as declarações de um
illnst-re clinico que percorreu o interior,
déjpláraçõés fciitas a um jornal do Rio
e para aqui transinittidas por telegram-
•ma. Nas vésperas da reunião de_ vtm
congresso inedieo, as palavras-do distin-
cto clinico, por alguns recebidas -com

prevenção e hostilidade, apparccem cora-
uma opportunidade excepcional. Nâo so
•erocre os médicos, mas nas rodas offi-
ciaes, acham muitos que o -dr. Valverde.
.foi dc um pessimismo exagerado. Se o
aceusam disso, não faltará em S. Paulo
quem o defenda. .--,,«

A entrevista do medico Uclmiro Vai-
verde cóm. a redacção ¦d'A Lanterna é,
italvez, bemvindo brado de alarma. O
que elle viu -e observou não é, bem o
sabemos, uma novidade para os pode-
ires públicos paulistas; Mas, se houvesse
alguma intenção dc censura, mas -decla-
rações do dr. Valverde, é certo que não
iria ella attingir apenas os encarrega-
dos da superintendência do serviço sa-
mitario paulista,' mas alcançaria também
a classe medica, cuja actividáde se exer-
cita ein «território paulista.

Pois que! -está 8. Paulo tüo devasta-
do por moléstias terríveis, de contagio
assustador, e não .tratam os médicos,
.residentes no Estado, de ns estudar, e
principalmente de pregar- uma cruzada
sobre as melhores providencias prophy-¦Intima? Parece que, sc podiam defen-
der, vantajosamente,' os poderes publi-
•cos e a classe medica. E -não será de
admirar" que, no próximo congresso,
cuja installação se dará mais ou nic-
nos dentro de quinze dias, o libello do
<lr. Valverde seja respondido, como é
mister.

Não obstante, ha um .ponto das dc-
clarações do distineto medico que já
-estava de aiMcmão respondido, coin o
convite que o governo <lc S. Paulo aca-
ba de fazer ao -dr. Arthur Noiva, para
assumir a chefia da campanha que se
vae emprchender contra o impaludismo.
Outro ponto de muito «levo é o que en-
Hendc com as proporções assustadoras
que tem tomado o traclioma. E' dc
crer que o governo do Estado, por in-
«tenuedio do secretario do Interior, que
Itambem é medico, explique convenien-
'leniente o motivo forte que o levou
a acabar com o serviço especial e cm
•boa hora instituído contra essa teme-
rosa enfermidade de olhos, assoladora
de quasi lodo o interior.

As declarações do disiinclo «medico
que falou á Lanterna servem de muito,
embora possam ser contraditadas cm
alguns pontos. Não ha muitos dias que
daqui appellavamos para o governo do
Estado, no sentido de fazer que a sua
«repartição sanitária estudasse convém-
erúcinetite as causas Jo niigmento con-

¦ sidoravél de óbitos por enfermidades do
apparclho digestivo.

Outras -muitas moléstias sérias, en-
dcmieiis ou epidêmicas, reclamam a at-
tenção da mencionada repartição, por
ancio dc dòliega-dns ou eonunissões espe-
ciaes, como a tuberculose, a lepra, o
¦impaludismo, o taichoinn, a ulcera do
Jlauru', etc. Bem se sabe que o Hs-
tado já fez muito, mas é preciso fa-
zcii õ dobro, ú indispensável que se mui-
iliplique, no seu serviço dc prophylaxia
<: saneamento.

Esperam rodos que o congresso me-
dico, a reunir brevemente; seja uma
espécie de congresso medico constituiu-
te, sob o ponto de vista sanitário. Não
sabemos se 6 feliz a -expressão que nos
oceorreu; paia accentitarnios a respon-
.;..I.í1Í..;h.í* d"tíR9e coüjffiessoy.. —• C.

0 SR, AURELINO LEAL VAE
AO CATTETE

Com o presidente da Republica
cünterençiou hoitfém, á tarde, no pa-
Inció do (íoverno, relativamente a as-
sitmptos do departamento que dirige,
o dr. Aurelino lícál, clicíe dc policia.

Como tenham appareçido insisten-
tes, -nestes últimos dias. noticias so-
J-.rc a descoberta-de uma conspiração
«•onlra o governo, e na qual se acha-
riam envolvidos .representantes das
forças armadas, dizendo-se mesmo
que a policia estava de posse da mea-
da, oceasião melhor não se podia
¦offerecer para inquirir da veracidade
dc tars noticias. O dr. Aurelino rc-
«tirava-se do «Cattetc, após a sua con-
fcrçncja habitual, c abordámos o as-
íttmpto. S. ex. declarou que a poli-
cia não está seguindo uinsitcm, como
j't se propala, .mesmo porque o go- j conservadores, íicia á familia Manes. vo.
¦verno deposita a -mais absoluta con-' ..„¦.-,., 110 dr. Rosado, conforme coiiiniun.ca-
fiança -nas forras armadas. São boa-|;«;„o já recebida,
los-'malévolos, c nada mais...

,Vs ii horas da noite recebemos dò
gabinete do chefe de policia esta nota:"A local hontem publicada em um
vespertino, relativa a unia pretendida
revolução tendente a transformar o
actual regimen .político, carece de abso-
litlò fundamento.

Política dos Estados
i ' Successão no Pará

A representação paraense no Senado- e
na Câmara recebeu, do Pará, o seguinte te-
legramma:

"Constando aqui que A Época ahi notl-
ciou contar a candidatura Sodré grandes
elementos de victoria em Canictá, Santarém,
Gunipá, Bragança, Óbidos, Baião, Mocajub%
lAbaeté, Igarap.-n.iry, Ponta de Pedra, Sou-
ro. Muani, Maracanã, Vizcu, Oeiras, Igara-
pc-assú, Breves, Anajás, Alemquçr, Ca-
cliccira, Chaves, Ital.uba, etc., penca ser dc
máxima conveniência desmentir forihalinen.
te isso, baseado nas seguintes! informações:

Camüta'. — Neste município, os chefes
.do nosso partido sün o" deputado Páulfrio -io
Carmo 0- os coronéis Pedro Barroso e Ma-
noel «do Carmo-Mello, este—mitigo laurista
c. actual fiscal geral do imposto dé. consumo,
estadual, Todos, elles pertencem & Com.
missão Municipal do nosso partido, a qual
tolegraphou aó directorio, approvando pie-
namente a candidatura Rosado.

O grupo lauristai, hoje chefiado por Car-
loa «VictOr e .Paulo de teâo; não «dispSc de:
duzentos votos num eleitorado dc- mil a
oitocento9.', - * \

Os cgnscrv.-ulorcj dc Caraetá, como-, de
ledo o listado, cm liypotlicsc alguma vota-
rãt no dr, Lauro Sodré, ou em nome por
elle indicado.

Santarém. — Ahi, todos os politicos in-
fluentes, estão reunidos em torno úo in.cn*
dente municipal dr. Oscar Barreto. A com.
ini-são do no3so partido telegraphou ao di-
rcelorio aeccitando inteiramente a cândida-
tura Rosado.

O escasso grupo laurist.i, chefiado por
Pudro Nogueira, para constituir sua com.
missão municipal, reuniu àpetias' vinte c
ti-cr, eleitores.

Os lauristas dispõem do cerca de cento
c eincoenla eleitores, contra cerca dc no-
vecentos nossos.

Gubupa'. — Os lauristas dessa circutn-
scripção, chefiados pelo coronel Rabcllo Mcn-
dor-, tiveram, na ultima eleição estadual,
sessenta votos, contra setecentos nossos. O
nosso dira-tnrio recebeu telcgramnia do ín-
tendente Pio Ramos e do chefe coronel João
da Almeida ,dos quaes sc vê que todos os
amigos, tendo á fronte a Commissão Mu-
nicipal, apoiam francamente a Rosado.

Bhacança, — 'Ahi, o chofe dos nossos
correligionários, cr. Pinheiro Junior, cm no-
tnc da Commissão Municipal, telegraphou ao
dirertorio, applaudindo a ramliilntura Ro*
sado.

A politica desse município i oricntaida pelo
dr. Martins Pinheiro.

O grupo I.ittrista, reunido á ultima hora
pelo dr; Mariuno Antunes, que nem lá resi-
dc, não dispõe de mais dc duzentos votos,
conformo prova a ultima eleição.

O nossn ek-itorado rcunc mt! e duzentos

8 itiiaÉCM do chÉiíeipalleii M™ 
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A mobilisação  As causas da inter-
austríaca e mobilisa- • • venção da Inglaterra

ção geral russa  . no conflicto

Berlim; 13. (T. O.) (Conclusão). —
A mobilização austro-hungaro,. allegad-a
pelo Czar, não .podia ser uma desculpa
.para a mobilização- geral russa, porqueentão- a Austria-Hungria só- havia mobi-
llzado oito corpos de exercito contra a
.Servia, a què a Russia tinha já respon-
drao mobilzand«o- treze1 corpos. Só depois
da mobilização gpral russa, é que a Aus-
tria-Hungria, na ínanhãde 31 d«e julho,<nl_tenon. a mtlbilizaçao geral. Quando ia
Allemanha, mesmo depois de recebida a
noticia da -mobilização russa não mo-
billzou immedíatamente, mas em pri-'mciro- logar annunciou o estado de pe-

.rigo imm n«ente de guerra, (jue de n-e-
nhum modo quer dizer mobilização de
forças. A. AKémanlia communicott isto
ao governo- russo, accrcscentando que
faria seguir, a mobilização, caso a Rus-
sianão fizesse cessar todas as medidas
b-rllicas contra ella e a AustTia-Hun-
gr:a, dentro do praso de doze horas, e
se não desse á Allemanha informações
claras sobre . isto.. Assim, deu-se mais
um ipraso á Russia, mesmo quando a
guerra parecia inevitável por culpa desse
,paiz. Da mesma maneira- deu-so aos
aMiadose amigos «da Russia a possibili-
dade do usar de sua influencia junto
dlesse -paiz, 110 mesmo sentido em que a¦Alllemanha o fez com a. sua aluada, a
Austria-Hungria. Entretanto, a Russia,
não deu resposta. A Inglaterra, por seu
lado, ficou silenciosa em relação á
Russia. A França, pelo órgão do seu
primeiro ministro, declarou simples-
mente nas Ultimas horas da tarde de 31
de. julho, ao embaixador allemão, que
a Russia não tinha decretado a mobili-
zação e, por outro lado, decretou a sua
própria mobilização algumas horas antes
da Allemanha. Quanto ao pretenso ca-
racter defensivo da mobilização geral
russa, posso declarar «qui .pela fôrma
mais categórica, qne ao estalar a guer-
ra do 1914, ainda era valilda a instru-
cção exped da pelo governo russo em
1915, tla« n"i1 f:<"i«-nvíi •*» -*>«T":-'v n*>?_ri-

10 textual, da mais alta autoridade:"Notifica-s- i|ii. a u.,;e._,au aa inobi-
lização será ao mesmo tempo a procla-
inação do estado de guerra com a Alie-
manha ". Contra a Allemanha, senhores!
A Russia nunca teria se abalançado a
este passo fuiíesto, se não tivesse sido
cstimulalia desde o Tâmisa por acções

vetos, mesmo sem a eollalioração dos antigos: c omissões para fazel-o. Assim a 30 de
conservadores, do senador padre Borges, julho o cmlia xador allemão cm Vienna
computados cai cem. linha recebido inslriicções pana convi-

Omnos. — A nossa politica, nessa região,, d:'r o governo austro-hungaro, pela fór-
o dirinida pelo intendente e pelas prestigio, i ",íl « m»ls ?ov"a' * en";" em a"°.rtl0

; .,.,.. r. ... . ,. , com a Russia. Accrescentavam ias ins-sas famílias Costa ...ca c Diniz, dispondo . ltruc-3cs que a Allemanha não queriadc seteeentos votos. scr arrastada á guerra mundial, caso
A nossa Commissão Municipal, presidida I não fosse ouvido o seu conselho. A Aus-

pelo antigo laurista Caminha Muniz, tele-1 tria-Hungria declarou-se dc aecordo com
grapliou, solidaria, ao dr. Rosado, spoian-! a suggestuo «la Allemanha, Compare-se
j0.0, ! a isto os seguintes passos dados, por

Chefiado por Corrêa Pinto, o laurismo I S'r Eldward' Grey a 28 dc julho de
reuniu, ,,-,, ultima eleição, apenas eorea de 

j ^ ^^mb-ado^ 
russo -^Londres

cenlo c cincoenta votos. | 111:-lc3 e austro-llungarõs prevalecia a im-
D.MAo. — O lmirisnío ali é iienliiiin. O prM5ao de que a Inglaterra permane-

mitigo chefe laurista Dóiniciano Soares, é ceria it-fanqúilla no caso dc um conflicto,
licje autoridade estadual cm Lago. Verme- ao que Sir Edward Grey replicou " que
lho, nos limites do. município com o do esta impressão ficava annullada pelas
Marabá. Os conservadores, estão de pie. ordens que tinham sido dadas á primei-
„o aecordo eom o intendente BencdietoMes- «*. «quadra ingleza". A 29 de julho o

ministro do txtenor britannico infor-11 „¦ ,. .... ! mou o 'embaixador franecz da notifica-. No ultima eleição tivemos ccisccntos vo- çSo confidencial que .tinha sido entre-
tos. gtte ao nosso embaixador em Londres,

Mocajüba. —1 A maioria do município segundo a qual a Allemanha devia estar
obedece 11 orientação do senador dr. Cruz preparada para repentinas decisões da
Moreira. Inglaterra, o que significava a interven-

Os antigos laurista.. amigos do coronel Ção da. Inglaterra 110 confliclo. Poderia
,. , ,. • , , ,. _„.„ Sir Edward Grey acreditar que tal reve-Gonzaga de Igreja, trabalham de aeeorJo ^..^ f_i(a &> ,mhü-s^f j-..,,.,,^
comnosep. serviria a causa da .paz? Não se acha-

A situação não so modificou. A Com- vam os francezcs com-direito dc consi-
missão Municipal tclcgrapliou eoiniiiunican- derar esta revelação como uma promes-
d.i apoiar a candidatura Rosado. Na ul- sa dc auxilio armado em.caso.de guer-
lima eleição os lauriotas apresentaram 125 ra? Não devia isto animar a França ji
eleitores. Aercdila-sc que este numero, ago- PromeKer por sua vez á Russia o apoijo
ra -deereseenu O noko eleitorado compõe- i"eondicioi-al na guerra, apoio com lan

ss de cerca de s00*
An.MiTF.'. — Neste município or. grandes

chefes da nossa politica são o ir.tcndc.ilc
Domingos de Carvalho, antigo laurista, o
o deputado Aristides Silva. Ligados desde a
fuivilação do nosco parti-.lo, clle"j constituem
um Moco seguro, quo nos deu 6co votos
tfesde a primeira eleição,

to empenho .pedido durante-dias? E não
deveria ia Russia sent' --sc fortalecida

te situação: A Austria-Hungria cedera
á influencia da Allemanha, a eual- des-',impedia 

o caminho para a paz. Ao
mesmo tempo a revelação de' Grey ao
ministro Paul Cambon assegurou' á
Russia o-apoio armado da Inglaterra e
la França, o que dava á Russia a uni-ca .possibilidade de guerra. A Russia
então resolveu a mobilização' e a guer-ra. Quem foi pois o responsável destadecisão cheia de fatalidade?

Estes factos não foram, entretanto,•mencionados por -Edward Grey, que;pelo contrario, procurou dirigir a atten-
çao do seu auditório para detalhes (iãoessenciaes. O Tribunal Arbitrai deI-Iaya, lembrado: pelo czar, seria toma-do na devida consideração; mas, esseofferecimcnto só foi feito quando ' astropas russas já tinham sido postas emacção contra nós. Quanto á próprialembrança dc Grey, de se submetter o
assumpto a uma conferência, o próprioGrey a tinha substituído pela nossa me-diaçao, como o expliquei «petidas ve-zes no Reichstag.

, Antes que um unico soldado allemãotivesse posto pé no solo belga, o ini-
nistro do exterior inglez já tinha ilia-infestado ao embaixador francez,- comoo declarou em seu informe: "Se a es-
quadra allemã penetrasse no canal oif
passasse o mar do Norte coin intenção
dé atacar a costa 011 a esquadra ¦ fríin-
eeza e crear difficuldades á marinha
mercante franceza, neste caso a esqba-
dra britannica agiria para proteger' a
esquadra franceza por uma forma tal
que desde esse momento a Inglaterra
e a Allemanha estariam cm estado de
guerra."

Pode o mesmo, homem que proclamou
que a saida da nossa esquadra consti-
tuiria ura "casus belli", ipode este ho-
mcm affirmar sinceramente que sóinen-
te a violação da neutralidade da Belgi-
ca obrigou a Grã-Bretanha a entrar (na
guerra contra a sua vontade? I

O ehanccller desautorou a assevera-
ção de Grey, segundo a qual a-Aliena-
nha teria pedido ,i Inglaterra a sua
abstenção deante da violação da ncu-
fralidádfc da Bélgica, declarando que
convidava Grey a examinar os factos
no próprio "'Livro Azul" inglez, e nos
seus informes, afim de estabelecer as
-lausas do conflicto.

Disse o orador que no dia 29 de ju-
lho, tinha garantido ao embaixador
britannico cm Berlim que, caso a In-
glaterra mantivesse a sua neutralidade,
a Allemanha garantiria a integridade
territorial da França. A 1 de agosto,
o príncipe Lichnowsky perguntou a sir
Edward Grey se a Inglaterra -promcttia
conservar-se neutral, no qual easo a Al-
lemanha acceitaria a obrigação dc res-
peitar a neutralidade da Bélgica.

Oufrosim, declarou que 'no caso da
Inglaterra permanecer -neutra, seria, ga-
rantida a integridade não somente d»
França, mas também de suas colônias
e que a Allemanha estava disposta a
renunciar ao ataque contra a França,
se a Ingltaerra garantisse a meulrali-
dade franceza. No ultimo momento, .0
orador nrometteu quo emquanto a In-
glaterra permanecesse neutra, a csqúa-
dra alleinã não atacaria a costa se-en-
trional franceza c que, logo oue se dés-
se a reciprocidade, não. realizaria actos
hostis contra a marinha mercante frau-
ceza.

A tudo isso O' sr. Grey respondeu que
devia recusar definitivamente toda- a
promessa de neutralidade o. que só po-
dia dizer que a Inglaiterra queria-ter
ns mãos livres. Pensa Grey que se a
Inglaterra tivesse -formulado tal pro-
messa de neutralidade ter-se-ia- tornado
credora do desprezo do mundo inteiro.
Em compensação, porém, ella teria as-
sim impedido que rebentasse a guerra.
Neste ponto o orador perguntou noyd-
mente: "Quem f|iteria a guerra, acmúUc,
que se mostrava disposto a dar ;i. -Iji-
'aterra todas as garan*_Sls imagináveis,

pela certeza da alliança ingleza e fran-
ceza ?

A policia nada descobriu e sabe que i fluencia eleitoral,
n governo deposita a mais absoluta con-1 _c_, ultima eleição, quando ainda não cst.1-
fiança nas forças de terra e mar, a I ,..,„ enjú^oj todoo ossos elementos, o
nenhum de cujos officiaes esta vigiai!? b^--• ,«.,«.„ reuniu 600 votos. Na nre-
do nem podia vigiar I „,_ ^^ ff. 1n.,rb|_S| conMglj.*0

A Çòínmissãò Municipal i so-

A resposta russa á conversa matutina
com Edward Grey chegou rapidamente,
e cremos que era esperada. Na noite
do mesmo dia 29 de julho, o ministro

A opposição laurista i insignificante. Os Sazondff mandou instrucções ao inibai-
.vador russo em Paris para apresentar o
sincero agradecimento do sett governo
no governo francez pela declaração";

,.,. ,,, feita a elle, SazonoXF, pelo embaixadorIo.MiAre-Miiiv.-A nosra política, em tal f.^.-... ^'^ a R.;s^in po[li;i c011t.ar
inuiiicipio, esta nos iniion ilo intendente li- em absoluto com o apoio dc sua allia-
üheiro Lopes, com os fohes elementos dc ^ a França. Assim, na noite de 30
Corrêa de Miranda c ]ono Cruz, dn soiindor
ll.-.rcia. da família Lopes Sampaio (excepto
R.-iymundo Sampaio), da familia Mourãò, do
écrõncl Ricardo, cte., formaii-dò grossa in-

nas suas intenções de provocar a guerrai não so cm favor dos seus ínteressii--' itmnediatos. -mas também em favor da
França e da Belgipa; 011 sir lEdward,
Grey, que repelliu todas as nossas pro-
postas o ainda se negou a deixar prc-
sumir o caminho, pelo qual teria sblo
possível manter a paz entre os dois
paizes ?

Após ler-se oecupado das assevera-
ções de'Grey, o ehanccller .tratou da
questão da I.igá Internacional para ii
manutenção da paz. Disse elle a respei-
to: ''Nunca occiíltainos as nossas duvi-
das sobre se a paz poderia scr garan
Ilida permanentemente por organizações-

bitraçcin. Não discutirei os aspectos
theoricos do problema neste recinto;
considèrandó-o, porém, do ponto de vis?
ta dc que agora e durante a paz. deve-
mo-nos accommodar com. os nossos vi-
zinhos, cumpre-nos desde já definir a
nossa posição a respeito deste assumpto.

•Se ao terminar a guerra e depois
delia o mundo se aperceber plenamente
da tremenda destruição de vidas e pro-
priedades resultantes da guerra, a huma-
nidade inteira não deixará então de
appellar para o estabelecimento de con-
venios e accordos pacíficos, que, tanto
quanto possível, dentro do poder lm-
mano, evitem a repetição de tão mon-
struosa catastrophe.

Este clamor será tão poderoso c tão
justificado que deverá conduzir a ai-
gum resultado.

A Allemanha cooperará honestamente
no exame dos esforços para encontrar
a solução pratica do assumpto e colla-
borá dentro do possível para a -reali-
zação deste "desideratum , com tanito
maior fundamento quanto, conforme es-
•perámos e confiámos, a nova ordem
creará condições políticas que íaçem
plena justiça ao desenvolvimento de 'to-
das as nações, -quer grandes, quer pc-
quenas.

Então, ,05 principjos da justiça e li;
vre-"'cvolitção dívertío imperai-, não só
ikj continente, mas lambem- nos ma-
rés.
.A isto, certamente, Grey não fez mcn-

ç5o.'As idéas do mríiistro inglez, sobre
as garantias da paz internacional, pa-
recem ter; uma indolc muito singular,
lwando apenas cm conta os interesses
inglezes.

.'Os neutros que, durante a guerra
süpportaram enr silencio a dominação
bfitanniia,. ¦teriam que formar depois
dá-flierra; quando a 1 Inglaterra -pensa
tet.còiiquistado à Allemanha, uma união
pftra-'garantír a estabilidade de nova
orgéitjjzaçnof^britanriica. " 

. 
'

_Si»6e'mos; de fonte' autorizada., que a
Iiigliíterra e a ffráhçiüjár.èm 1915 ha-
viaii.-«prouiettido á Russia o dominio
sobre 'Constantinapla, o Bosphoro e a
margem occidcntal dos Dardanellos,
com o seu hinterland, ao passo que a
Ásia Menor, seria dividida entre as po-
tencias da Entente. ,

O governo inglez guardou silencio'
até-agora sobre estes planos, apezar das
interpellações que se fizeram no parla-
mento a respeito.

«Semelhante politica de força bruta,
nâo pôde offerecer base para uma effi-
caz; Liga Internacional em favor da
paz.

Taes são os planos de annexacão dos
nossos inimigos, a que se deve aceres-
centar a Alsacia-Lorena, ao passo que
eu nunca manifestei a intenção de an-
nexação da Bélgica, ao falar do nosso
objectivo na guerra.

A primeira condição para a evolução
das relações internacionaes, por meio
da arbitragem e do aecordo pacifico
destinado a regular os interesses em
conflicto, deveria consistir em não mais
se formarem colligaçõcs com fins ag-
gressivos.

¦A Allemanlia estará sempre disposta
a entrar na Liga a favor da paz, em
que ponha um freio ás manobras per-
turbadoras da paz.

A historia das relações internacionaes
antes "da 

guerra, apparecc bem clara.
Antes de tudo. apparece como motivo
o pacto celebrado entre a França c a
Russia na questão da Alsacia-Lorena;
depois vem o empenho da Russia para
obter o seu objectivo na questão de
Constantinapla; poç .ultimo a Inglatcr-
ra se une a estas potências, porque a
Allemanlia. mediante o trabalho pili-
fico, sc fizera 

'demasiado forte para
ellas.

Sir Edward Grey, declarou: "A Al-
lemanha com o seu primeiro pffer.cci-
mento de garantir a integridade da
Bélgica' e da 'França, pretendeu conse-
guir da Inglaterra o sen consentimento
para tomar das colônias franeczas
aquillo que qtlizessc".

Nem ao homem mais insensato da
Allemanha oceorreu a idéa dc assaltar
a França no intuito de roubar as suas
colônias. Nem foi esta tampouco a
causa da guerra. Esta causa se encon-
tra uo facto dc ler o governo inglcz
favorecido os planos francezes c rus-
sns de conquista, planos que não se po-

"São Loarenço" - <gm
Rio Novo, puta üoo reis. com valiosos! ,10ssas l0ljns ligadas cm torno do inten-
brindes — I.OPES S.V .'V C. ! fl-;., .._.„., c'_i- c llo -ailrc Calado, cs-

^hor vhypofl
j agora iro.
j lidaria com o dr. Rosado.

ICÀIiAl'ii'-tAssu' — Ahi, influencias

K ESTATÍSTICA NO BRASIL
iente corunel Caia c cio p;

tão ein collnboraçãò franca eo:n os antigos j
conservadores c eom lods s eleitores diri- j
giiios lambem soh a influencia do dr. -Mar-j
Uns Pinheiro. Os lauristas só. dispõem de.
elementos escassos contando apenas com uni '

de julho a Russia affrontava a seguia- internacionaes,
urrj\trmm .wn -n -¦ «am ^mmm^mTwpmwi(tr^mÊm,tmK2tiwwK-m^mwnmmB^

SO Io ,
cie desconto em tocios os artigos, inclusive

as ultimas novidades recebidas
3 O t

nos artigos fim de estação da secção de
confecções

X^S - 3r?/u.:s__ Ouvidor

s cortes de ar- .diarn realizar sem a guerra etiropea.

ECOS DAS MAXOBRAS

rt,aiMMOTii««»siaa^ataga'iStMUWgMaigB3i
Sob a direcção do dr. Bulhões. Car-

valho, direfctor geral dc Estalistica dõ
Ministério da Agricultura, acaba de ser _ j 

-{i 
c.„s_lll0 (lo municiiiio.

publicado o primeiro volume do An-
nuario Estatístico do Brasil, referente
aos annos di: 1908 a ipi-'. t) volume
que acaba de ser distribuído oecupa-se
do território e população brasileiros e «.'¦ fes da -nossa politica
precedido por um magtlifici prefacio do f;, .ícmento
di\ Uulhões Carvalho.

Como unios feilo notar, um dos bons
serviços que está scnldo feito 110 Brasil
com carinho ü decidida dedicação, é, iu-
iiégavulmentc, o da estatística nos seus
diversos ramos. Pina i que- cm alguns
deiles, ella esteja ainda atrazada, 111115
coinprehendemos que, lralando-sc de
trabalhos novos, para a boa execução
dos qüacs ú m_ct_ssuriò crc;it* toJos os
oleinci.toá dc informação cònscioncíosa o
depois coordenar esses clemeulns, ler-
lia-se indispensável algum tempo c não
pouca cictivuladc. Todavia, como vamos
prograílinclò sempre, chegar-sc-á ao mo-
mento desejado em quê os diversos ra-
uios estat-'.sticos íi* íi4ircsoníctn vm [lt:t.

O Annuario Estatislico do Brasil, é
11111 volume Ide 472 paginas, enriquecido
com quadros gr-aphicos ile iniiiio valor.

—— . "fti.. -*_*- 3__£ -<iH .S=" ¦¦"¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ —

Bobcr. . . Iodos bebem, inns sú
bebe liem ((uom bebe

r.\S(!.\Tl.\il.\
imm. ¦ —¦«&¦
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A coiiimissào deste já deu lodo o apoio
candidatura Kósado.

Biutvr.S — Ali estão unidos todos os che-
Não perdemos

t
nesse iiuiiiici.1'0 1.500 votos, ao passo qne
ds lauristas, «llêfiadas oor lEustorgio de
'.Mir-iid.i, tiveram somente 30a.

A maioria tio cmiselho c o iulciitlontc, sio
«-.(..ses. A commissão municipal lelcgraplloii
110 directorio .'garantindo., solidariedade cem
o dr, Kosadü.

AxájaS — Os chefes dã nossa politica
nesse ponto do listado cstfo perfeitamente
uniâos.

Sio «-I
:a 1'aivd c os coronéis Ecrtiaitdcs Penua
e Kcacmle. Xa ullima eleição reunimos ali
_. 50b dcilürcs. Xão pei le.iios ulcmcnto
algum. O laurismo «í tnsignificaulc'. A cuni-
missão immici'1 z\ mamí^-íoü-sc st>liiiaiia
í-, 111 ii .'.r- Kosiitlo."-

tAuJMQUEi. — Na ultima eleição tivemos
áli 5r;s votos lauristas, c os lauristas iro.
Os nossos elementos são os cf.ic obedecem
a influenein dt> intendente llchto Montei;
\o. A contniiòsão imtnicipal já garantiu seu
.'.j^io ao dr. Rosado.

Os cinco mil c©___0S'
E A"Revista da Semana"

Como o? leitores' sabem, a "Revista da
v- ütttinn i-lcic"io «tivemos Semana" aihtiilriii um bilhete da graurteN.i mii.na 1M..0 l^" s. ,„._,.!., jc Hcíp-mlia, d.) Natal, o numero

34.865/. dcslimidò a uma isírie tlc i.o.üo
;:çs.irnaiites. A concorrência foi tão grau-
de que em poucos di:..? se completou a
inscripção. ll.iveiulo por«':n muitos peili-
«los de nissigiiaturas, n enipresa da hellis-
sima revista, adquiriu por telcgramnia um
outro bilhete, «> 11. 21.743, que, como o
inímciro ficou depositadu no Credit Lyon-
liais de Madríd.

Como os nossos leitores «liiin a grau-
..Dosa loteria dò Uc-panlia ilo Natal ea
maior c a mais acreditada do mundo, d:s-

I f.ilrain-.lo prêmios 110 valor total de mais
Intendente municipal Perci-1 je trinta mil contos

Terá .1 " Revista da Semana" a lortitna
«le distribuir pelos sc-s asi-iginiuc; o prc-
miò dc ...000 contos ? Ou mesmo o sc-
gundò de s.soò coutos ? On uni grande
prêmio a cada um iIos números ?

Quem salic I A sorte é Ião capr.chor.-i.
(M 3212)

«^¦^•«O^H!^

, _ , .... C..citoi!ii!.\ — Todos os nossos amigos
A .luta (lc hoje.no Instituto .i(.ham... „„ col.j„g-llos em torno lIa ___._

90110 1'l.ll.iMVO t.-micllte ,„.. Vicente Miranda. Na ul-
Bello Horizonte. 14 — (A. A.l — , . . .

O Instituto João ípinheiro conuncniora-|llI.El. eleição ^ tivemos Joo votos. A com-

«Ha quasi quatro mezes que os cal-
ceteiros da Prefeitura não recebem os
seus minguados vencimentos.

Nos tempos diffi.ccis que atravessa-
mos, bem se comiprehcnde as duras ne-
¦eessid.-ulcs poi-quc está passando essn
pobre (jente. .

Chamamos, pois, para a írrcguiarida-
dc. a attenção de quem competir.

¦ IU III ffP O IW" "

— Xc aimiHciplo não ha sei- UriiauilVlUUI 1
política. Os amigos eiemcnto3 coíisèr-

coelliísta c laurista unidos Fob a!
obtiveram

rá a data de 15 de novembro, comi
unia festa em que os seus alumiios ia-'
rão exercícios de gymuastica e evolu-
ções militares.

O Batalhão Acadêmico daqui Iam-
bem festejará a data de amanhã, com
uma formatura geral, após a qual roa-
iizará unia passeata pelas principaes
ruas da cidade,

AS MISSAS DE HOJE
Rcsam-se ns seguintes, por alma de:
José Pereira de Lima, as p horas.

ia egreja de Santa 'Rita.
1" tenente Palniyro Serra Piilclierio,

is 9 horas, na capclla «io Collegio, á
rua dò C:ittete 113.

Luiz Siqueira Lima. ás p i'-', na
5grt.jíi t'.o tu. Santo,"" 

Jlnrianna de Castro Pinto, ás S iij, I
«.1 Calhedral de S. João líaptista. ein |
Kicthe.ro>-.

Justiiio Joaquim Velloso,' ás q noras :
na" e-ircia do Divino Salvador, na Pie-1
íàdc.

Publio Pereira Gonçalves, as 9 ho-1
f»s. na matriz dc [raia. I

foão Moreira Octaviano, ás o horas, I U"'J0 nes,l! numicipio^
»1 egreja do largo do Estacio, Maracaxa — Os elementos politicos dali

Maria Angelina dc Souza, ás o ho-, obedecem á orientação de Martins Pinlici-

o municipal é solidaria com o dr. Uo- VISTA-SE V,VM'. Çompt'0 um ter-

A, PARTIDA DOS Y0LÜÍ1TÂ-
RIOS PAULISTAS

•Regressaram hontem a S. Paulo, en-
Ire 'acclámações e palmas, 03 jovens
miül.-ires que, attendendo ao -appello do
minisiro da Guerra, alistaram-se como
voluntários no Iíxcrcito nacional.

Ao botafora dos rapazes, que tantas
afíeiçõcs «deixaram nas casernas desta
capital, compareceram o capitão Pedro
Cávalcarifi; representando o presidente
dn Republica; o general Caetano de

,4J;u»it| .ni.iiislro da. Guerra; .Q gençral
Gauiilo Uezotiro, inspector da 5a região,
c todo seu quartel-general; general Lino
de Oliveira liamos, conimanâanfe ila 5°
brigada «le infanteria: deputado Alvará
de- Carvalho, "leader" da bancada pau-
listai e seus companheiros dc represen-
.;ac.âo Ilueno dc Andrade c Rodrigues
Alves Filho; general Gabriel Botafogo,;
1" tenente Marcòlino Fagundes, repre-
sentando o general reliciano Mendes de
Moraes; capitão José .Maria Franco Fer-
reira, representando o general Bento
Ribeiro; corutiel João Martins d'Avila,
commandante do 1" regimento e oííi-
ciàlidade; tenente-coronel Izidro dc Fi-
Htieiredò e officialidade do 2a regimen-
to c limitas prai.-.is. i|i;c foram se des-

dos seus companheiros de ar-

POI.ITIGA FliUMIXK.NSB

O CASO DE FRIBÜRGO M
SUPREMO TRIBUNAL

Com o -ser boje feriado nacional, o
Supremo Tribunal .Federal, seguindo a
praxe estabelecida, rciiniu-sc hontem,
julgando o caso de FriburgOj dc que nos
temos .por vezes oecupado.

.: Como se sabe, o.,dr. Galdino do Vailc
Filho, presidente da 'Caiíiara Municipal
de Eriburgo, teve assegurada, por ac-
cordão do Supremo Tribunal Federal,
ein pedido de habeas-corpus, a .proro-
gaçfiq<lo seu mandato, visto terem sido
ahnuilados mais dc 'metade dos votos j pedir
conferidos aos vereadores que consti-[""mas,
tu.iriam .-1 nova Câmara. .. I,inumeras pessoas'!, do--«povo « fami-

Com essa prorogacao, seria elle 111511- u.is também estiveram na gare da Cen-
lido no exercício de varias funcçqcs.,,....,, Bm despedida aos rapazes,
executivo, da comarca. I 0 d0ronel Eduardo Sócrates deixou

U pres-íleirte do h-slado, entretanto, lle comparecer por ter perdido uma fi-
nomeou prefeito odr. liduardo Barreto Uiinha, fazendo-se, eníretanto. represen-
de Andrade, restringindo assim aqueb I (.,rIas funeções asseguradas por lei ao prc- f 

"7 '¦, 
, .-'""-'.-._ „-.-j... .,„ .0 -.• Os valttntarios incorporados no =n r.-sidente da C.vai

Nasceu- dahi o segundo! habeas-corpus
.impetrado, rfiscutindo-sc ahi a questão
interessante de saber se o presidente do
listado tem competência para crear Prc-
feilur";.

Foi -relaior o ministro Oliveira Ri:
beiro, que ex-noz o caso jurídico, após
o que subiu á tribuna o impetrante, sus-
tentando os fundamentos da petição.

Demonstrou assim que, de aecordo
no nn moda por -15.S oii 30$, lt. j eom a Constituição do Estado, a admi

CASA l'-\UIS. I tvistraeão dos_ municípios cabe, cm re-
gra, ao

; cipãès
pre;'deiites das Câmaras M uni-

pimento seguiram sob o conimando do
capitão João Augusto Guimarães, que
tinha conlo subalternos os tenentes
Theopphipo, Draco Barreto e Mario
Travassos.

A companhia do i" regimento seguiu
sob o commáhdo do capitão Telles 1'cr-
reira. tendo como subalternos os tenen-
tes José Carlos Dnbois. Antônio Car-
los Bittencourt e Pinheiro Cruz.

O trem especial compunha-se de sele
carros de 1" classe, tendo dirigido o
serviço o agente da Centrai e seus au-

| boa amparado pelos elementos dc Ulysses nieÜdo pelo-presidente, em dois casos:
Tavares e dc Octavio Pinheiro (antigo lati-! quando o listado tenha despendido <H.
,-ist;l). j nheiro c-m obras no municipio, ou «pi.-.n

Os consérvàílorcs àconi^áiiham com-
Ro-

chefia cio intendente Caeelln,
i>a ultima eleição i.^oo votos;

Ponta dü Pedras — Os antigos çonscr.
vidorçs sob a direcção do coronel Pnoíre,.;^.-..- .luu.ici,,,i _oM2rü com o dr
os coel.histas sob a dc Alfredo Pereira, c 05 __Io>
lauristas sob a de Joaquim Blilhosa, iuten-, 

" 
q^j^ _ 0_ cl_.,.cn!c„ políticos de

Oeiras obedecem ao intendente municipal
Victor lt.-.s.os, antigo laurista e do coronel

«Ume 'iiititilcipal, todos unidos em solido
blúcò, prestigiam francamente a cândida,
tura Rosado.

O laurismo é nullo.
Souaii — Aqui todos os elementos iu-

fluentes unidos «tão ao lado do governo,
ejíceplo o dr. Pedro Uezcrra, coin ttm
«eleitorado de 200 votos, no máximo.

O eleitorado dc Sourc na ultima eleição
foi i!e i.íoo.

Moaka' — íA situação inteira está nas
mãos do dr. Ferreira Teixeira. Na ultí-
n*? eicição tivemos ali 500 votos c os ad-
vtrsarios nenhum. Não lia laurismo consti-

rantoja; antigo cocllilsta que contiiiuaai
firmes coiiinosco. Não ha huirismo orgini-
zado nesse municipio até agora. A com-
missão municipal é solidaria cc:n o dr.
Rosado.

tT.urrr.. — A nessa r^lilíca c ali diri-
gida pelo coronelVRayniu-ido Brasil de ac- -ni-slros Lacerda, Viveiros. I.essa e Mi-
cerdo com o intendente Caetano Corrêa c i bie.i.

il » nU> » tm 1

por cx-çepçao, a prefeito no- |..xi!iares,
Precisamente ás 7,45 partiu o com-

boio, debaixo dc uma salva de palmas;
antes do embarque, cantaram os volun-
tarios unia marcha militar, que arran-
cou acclámações da numerosa assisien-
cia.

—^0 coronel Abilio de Noronha, com-
mandante do 3° regimento de infante-
ria. cm louvor a determinados volun-
tarios dc manobras, baixou a seguinte
ordem do dia:

mento do rc-Cürso ,-v™ i-v .nw.--,," -.„-¦! ! . 
"detido, 

iPor oceasião do grande exer-
d:
ordem

Apurados os votos, foi a medicln ne
contra ,55 v"tos apenas dos ini-

do seja fiador de algum coiiiprotiiis
do liiunicipio.

Ora, nenhum desses dois casos se
deu.

O relator discursou loucamente cm
torno da hynotbese. não ábordanilo, no-
rém, a sua feição constitucional in-
leressante.

K concluia era pelo não conheci-

;í!;;...ílf' !*r::?°- ™J"° "Woprio-..par» c!cio do 'à ,_ . 5o ^r= 
•.,. 

f-innw .1 quesuio. ora pela negativa da | [b. ., . 6, 
lbrjgayJs 

lU Uxiu-.nc-rü, bri-
gaitas dc artilheria e cavallaria da 3'
divisão do Exercite, nos. campos da
Villa Militar, realizado a S do corrente
:ncz. o voluntário de manobra do 9°

.„ „ „. _^__ . batalhão Victor Pio Pedro, salvo com
com o coroiiòi lages"; antiga chefe conser- mm. a, m» t- u_  . r;sc- (!;l p^fa v;.ja .„,na pr;i-. do
vndor, todos firmes eónraoKO. A cor.ir.iis-. A respeito da veiida do S. João da\3° esquadrão do 1,-,° regimento de ca-
¦¦ãc municipal dá inteiro apoio a Rosado. [Barra, a que nos referimos hontem riu- valiaria, quando em forte disparada o
Ka anterior eleição municipal o candidato | Wl..0 , .V-fom-5 «Procurados pelo -coronel |: cnyallo de sua montada caiu num tre
laurista obteve ia votos. ! Manoel Ferreira 'Machado oue. cm no-; imèdalj if.ttbmcrffÍndo-SG( ficando

I111!».
de ?. Francis de 1 ro c de !"<>>• Simões, constituindo a tola-

iunuy>i iguala --yucjiann íiuc. cm nn- : iineam. -s.iiiriicrfTiG-.to-iC, í!Ca._üo essa
me da directoria da Companhia dc Na- j praça 

'debaixo 
do animal e com um dosveg.içaob. Jo;io da Barra e Camprs,, pés preso ao estribo, louvo-o pelo aclo--• nos declarou não scr procedente a 110-: espontâneo, no qual demonstrou des-

João Pinto de Rezende, i.
\\ cothcdral de Nictlieroy.

¦Norival tinto dc Rezende, ás
fcs. nn matriz de S. Christovão. ....

Felicidade d» Silva Santos, ás 9 ho-1 v,ssu ~ A "ossa W11-1!» ,,c5ic mum:

De tedos os pontos do interior d
tado estão chegando telcgrammas c cartas; I ticia. Com a actual directoria não liou- |'ipr"endiinento,: abnegação e a •.!.:. "ü
fará o nosso directorio exprimindo absoluta '.ve nenhuma proposta para compra, nem(-p!e!a noção de humanidade. Louvo csualj ÍVittdc do elcítoraxlo que 6 <lc 500. A com-

.) boras, I ,mjs53o lnu„icip3i manifestou-se solidaria | solidariedade com a car.didaf.tr.. Rosa-lo. j exame ncnmim «lo referido.;yapor. Tsl-1 «pente os tíimbem vòluntarioá Foi-.tm.ri
com o dr. líosido como já o fizeram as dc
Soure e M.ur.iá.

O senador Martins Pinheiro segue hoje
«para a zona do Salgado afim de dirigir
l^cssoalmente os trahralHos do pleito. —

í». ua egreja ti Rosário. p'd.. pelo intend Bruno bis- j '1"iisotohio BB Bairro!

vez, anteriormente, tivesse havido qual-! Alves dc Souza, Alcides Callado Rodri
quer coisa, nesse sentido; mas a nova I RUes e Arthur Guimarães de Araujo•ltrectoria justamente se constituiu para «Jorge,pelos relevantes serviços co-r «fie

amanhã a's 9 €lS

iBEI/TX) HORIZONTE. — Sob a pre-
sidencii' do dr. Delfim Moreira, pre-
sidente do Estado, realizou-se uma te-
união para constituir-se o directorio re-
gional da Liga' pela Defesa Nacional.

O dr. Delfim Moreira convidou para
secretários -da reunião o deputado Ncl:
son de Senna e- o dr. Carvalhaes Paica,
director da Imprensa Official, dando a
palavra ao dr. Nelson de Senna .para
expor os fins dá Liga, lendo os esta^
Uitós « attribuiçõcs do directorio . rp-
gionali' cuja- commissão executiva só será
eleita depois que os 25 nomes indica-
dos forem- nomeados pelo Directorio'
Central.  •

O presidente «do Estado, fez ttm an-
pello no sentido de! se. trabalhar com,
afinco para a realização do nobilissimo
ideal. -. - . - ¦ •

A essa reunião estiveram presentes
os' srs. Américo Lopes e Raul' Soares,¦secretários do Estado; monsenhor Mar-
tinrro Mendes dê- Oliveira, dèsémbarga-
dor Edmundo Lins. iConca. e> Arthur
Ribeiro, deputados.Nelson de «Scnnai At-
berto Alvares, drs. Mendes Pimentel. e
Carvalho Brito e muitas outras'pés-
soas-,

Durante o. intez. de outubro a Se-
cretaria da Affricultura forneceu aos.
¦agricultóres do Estado 86 machinas agri-
colas, entre as1 quaes vários engenhos.

Segundo ouvimos em rodas offi-
ciaes, só para março é que serão- instai-
ladas as comarcas e termos legislativos
ultimamente creados pelo Congresso Le-
gislativo.

S. JOÃO D'EL-REY. — O dr. Odilon
¦de Andrade, agente executivo desta ci-
dade, acaba de regressar de, Bello Ho-
rizonte, onde esteve alguns dias. Corre
como certo que s. 9. trouxe resolvida
a entrega dos terrenos-da extineta Us-
cola de Lacticinios á Oeste de Minas,
afim de serem nclles inst.alladas as no-
vai officinas dessa estrada.

Era uma velha aspiração dos .«n-
joanncnses essa que o dr, Odilon de
Andrade acaba de conseguir.

Foi uin acto acertado a nomeação
do sr. Antônio de Mello para o logar
de .pagador da Oeste de Minas. Por
esse motivo o sr. Antônio Mello tem
sido muito cumprimentado.

Transcorreu, em dia da semana
passada, o annivcrsario natalicio do co-
¦ronel Severiano de Rezende, ex-politico
e jornalista,'« quem -muito deve a- ci-
dade de S. João d.ElLRcy;

—A Tribuna, desta cidade, annuncia
a vinda do padre dr. João Gualberto,
¦por oceasião das festas de Nossa Se-
nhora da Conceição, na egreja da Vc-
nerave! Ordem Terceira dc 'S.. Francisco
de Assis.

O,-distineto sacerdote fará uma série
de conferências, a começar do dia 20
.próximo.

Ha aqui grande animação por essas
festas religiosas, que promettem reves-
tir-sc do máximo brilhantismo,

TRES CORAÇÕES. — A directoria
da Santa Casa de Misericórdia.conlinu'a
empregando esforços para que cm breve
seja dado começo á construcção do edi-
ficio.

Nos dias 10 c 11 realizaram-se os
exames dò Collegio Tres Corações, acre-
ditado estabelecimento de ensino diri-
gido pelo professor Gorgulho. . _Vão bem ádeantados os serviços
da .estrada de automóveis Tres Corações
a Cambuquira, devendo em breve ser
aberto ao publico o transito. Já amir
esteve o dr. Thomé Brandão, prefeito
de Cambuquira, que fez o percurso de
automóvel.

Foram vendidas nesta praça, du-
rante o mez de outubro, 12.036 rezes,
pela importância de 3.0031507$; a me-
dia por cabeça foi dc i66$4Si -e por
Uiio $Soo. Existem actualmente para
serem vendidas 3.000 rezes.

PONTE NOVA. — A Câmara Muni-
ci.pal reunir-se-á brevemente cm sessão
extraordinária para tratar da reforma
tributaria, que não se adapta mais ás
actuaes condições do município.

—-O Instituto Propedêutico, .coneci-
tuado estabelecimento de. ensino desta
cidade, progride bastante; çraças á di-
recção intelligente do vigário José Ma-
ria Petara.

Já foram iniciados os.estudos para
¦p'construcção da linha de bondes ele-
etricos ligando o bairro das Palmeiras
a esta cidade. Ha grande cnthusiasmo
pela «realização desse importante ane-
lhonamcnto, devido principalmente ao
dr. Francisco Vieira Martins.

CATAG-UAZES. — A Companhia
Força c Luz Cataguazcs-Leopoldina as-
signou o 'contrato com o governo do
Estado para a construcção dc uiiia.es-
trada de rodagem ligando o municipio
de Leopoldina á cidade de S. João Nc-
pomueeno, passando .pcla eslação de
Roça Grande.

QUELUZ. — A Câmara -Municipal
desta cidade acaba de crear um imposto
¦de industria e profissões sobre minas
dc manganez, divididas cm quatro cias-
ses: a .primeira é tributada eom qua-
rent-a contos annuaes; a segunda, com
trinta; a terceira, com dez, e a quanta,
com cinco contos.

JUIZ DE FORA. — Tratá-se de or-
ganizar nesta cidade uma sociedade ni-
ral para dar o maior incremento possi-
"cl ã pecuária. A -sociedade sc encarre-
gani -de organizar, todos os -annos, ex-
posições c feiras dos melhores produ-
elos do liiunicipio.

A' testa desse movimento encontram-
se os srs. João Pcnido. deputado fe-
deral, e coronel Theodorieo de Assis,
oue estudaram a organização de socic-
«ladcs congêneres na Argentina; drs.
Tose Procopio Teixeira c. Hermcncg-ldo
Villaça; além dc outras pessoas, 'todos
fazendeiros c criadores ádeantados.

Papa ostn spceiio, ncceltnmos to-
dns ns noticias dc interesso gcrnl,
ficando ns íiirsmns.sujeitns ao cri-
terio da redneção.

Tendo terminado o contraio com a fabrica do
calçado amercauo, a CASA COLO Si BO liquida <> stock
restante aos pr<;ços que se segnem :

Calçado para senhora 3$, 4$,.5S, 6$, 7$ e 8$
Calçado para. homem 8&, 10$, 12$ e 14$
Calçado para creança 4|, 5$ e 6$

VENDA DEfllflTlVA

Vestidos dc verão;
novo sortimento

desde çjo$ooo
ACABA DE RECEBER A"CASA DAS FA2ENDAS PRETAS"
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AS REVISTAS ÚTEIS

"Lavoura e Criação"
E.' este o titulo de uma nova revista

mensal, fundada .pelo sr. «Fernando L.
dos Santos Werneck e tendo como di-
redores também os srs. Augusto Ra-
mos e Eduardo Cotrim.

Lavoura c Criação iniciou brilhante-
mente a sua vida jornalística dando um
numero exeellente, com iiuitiuicros nrti-
ges de utilidade e boas gravuras elu-
cidativas dos assumptos tratados.

Do seu programma destaca-se espe-
cialmente a vontade de trabalhar para
o progresso geral da agricultura nacio-
rial, promovendo sobretudo o descnvol-
vimento da industria pastoril, em todas
as suas manifestações, industria ainda
tão pouco cuidada entre nós, apezar dos
grandes recursos que possue.

Com semelhante programma é claro
que Lavoura e Criação se tornará, den-
tro em breve, precioso auxiliar para
tn-.los os lavradores, agricultores e cria-
dores.

Imporiai-te compra
Sabemos que a "Sul America", co-

nhecida companhia de seguros, acaba de
íiizer a acquisição do extenso terreno
situado defronte do Ministério da Via-
ção (.perto do Cáes Pharotix), sendo
destinado á construcção do edifício
para funceionãmento da sede social,
tr;insferiin'o-;i. assim, da rua do Ouvi-
dor, So, predio este que. aliás, também
i de propriedade da "Sul America".
Este terreno consiste eni 1.300 metros
quadrados.

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

OASCATIXIIA

itar qualquer
tido. .

tránsacção nesse sen- j secundaram tão .-com
pelo seu valoroso companheiro."

ada

pa
O dr. Paulino Silva, juiz -«Ja 2* vara

cível, decretou hontem a fallcncia do
ooitimercianfe M. de Sá; estabelecido á
rua Barão do Rio Branco n. 36, a re-
queriniento de Alfredo Celestino Car-
doso Ferreira, credor, por 2:230$, par
uma nota promissória.

O juiz marcou o dia 14 de dezembro
Ipara a assembléa dos credores e o prazo1 de 20 dias para as declarações de cre-

dito.

O MA NO SENADO
EMFÉT, Õ-TPAES DA
PÁTRIA CONSTRUI-

•' 'RAM
Depois'dc muitos dias cm que sc li-

mitaraiü' ;v junthr. pmlras, os senadores
deram hontem. numero para 4 vo»agão

:das dezenove matérias de que constava
a ordem' do dia.' A' hora lcRal,". o sr., Urbano.dós San-
tos, secretariado pelos srs. Cedro Bor-
ges e José Metello, assumiu a ¦presiden-
cia,, declarando aberta a sessão, i

Após as. praticas, regiinentacs, 11a
hora do expediente, o sr, Lojks Gon-
çalves oecupou a tribuna, contestando
um tópico do Imparcial sobre a sua
interferência para demissão do pro-curador da Republica no Amazonas c
aopelando para os srs. presidente da
Republica e ministro do Interior, afim
de que declarem, por qualquer -meio,
se lhe fez qualquer solicitação nesse
sentido.

Eni seguida, o sr, II'. de Almeida,
justificando-o brevemente, enviou á
mesa um projecto, de lavra do dr. Au-
relino Leal e perfilhado por s. ex.,
instituindo a Ordem dos Advogados.

Na. ordem do dia, annunciou-se em
primeiro logar a votação, em discussão
única, do parecer da commissão de Po-
licia ri. 23, de 1916, propondo que se-
jam nomeados supplent..... da redacção
dos debates os srs. TariVas dos Aymo-
rés Carvalho. José Sizenando Teixeira
e Antônio Corrêa da Silva, que já os
exerceui interinamente,

l) sr. !',$. Je Almeida requereu
então a volta do parecer .i commissão
de .finanças ,afiin de fazer-se a remo-
delação definitiva no quadro dos cm-
pregados da secretaria do Senado.

O requerimento foi approvado una-
nimente.

Kor.1111 também apnrovadas:
cm 2* discussão, da proposiçüo da Cahiara

ílos Deputados, n. ç", tio iqi6. i|iic abre,
pelo Ministério da -Vzciida. u credito espe-
cia! de 70:360$, para pagamento dc juros
de apólices do emnrosiinio da i8o7i

cm _3tt discussão, da oronoLiçiío da Cama-
ra dos Deputados, n, 55, dc 1010' que abre,
peto Ministério da fazenda, o credita es-
paciar de 8:8oo$g77, nara Da_ran.cnto do
que é devido ao dr. Tonquim Cardoso de
Mello Keis, cm virtude dc sentença judi-
ciaria;

cm 3" discussão, da proposição da Ca-
mara dos Deputados, n. 67. de iqiGj con*
codendo um anuo de licença, com' o orde-
nado e em ororogaçào, para tratamento <Ie
saude, a Paulo I.cvcl, praticante de i" cias-
se da Directoria Geral dos Correios;

cm 3a discussão, da proposição da Ca-
mara dos Deputados, n, 6n dc 1916, que
abre, pelo Ministério da fazenda o credi-
to especial de 5415050, para pagamento do
que i\ devido a Joaquim Pereira Boruardcs;
citi virtude-de sentença judiciaria;

ptn 2» discussão, da proposieão da Ca-
mara dos Deputados, n. 141. de igis. que
abro, pelo Ministério da Viação c Obras
Publicas, ó crcdjro de 16:540$. supplcmcn-
tar á verba 16» do art. 20, da lei u 2.924,
dc 5 dc jonciro -de 1915. para paRainenlode vencimentos v-.o c nes nheiro lírnesto Otc-
ro, chefe do secção addido á Inspcctoria
federal de Portos, Hi.s e Canaes;

em 3a discussão, da proposieão da Ca-
mara dos Deputados, n, 70, do 1016, queabre, pelo Ministério .1.. razcmlo. o credi-
to especial de ..:o6i$8t8, para pairaiiienlodo nue é devido á d. Maria AiirusIo Nn)'-
lor. em virtude de scrilcnca indiciaria;

cm 2" discussão, da pronòsicãn <la Ca-
mara dos Deputados: n. 64. de nnO. fi-
xando as forças de torra para o exercicio
dc 1917:

em discussão nnica, do parecer da Com.
missão de Policia, 11. i85. de ioití, opiuan-
do quo seja conccdkla a licença dc dois me-
zes. solicitada pelo senador Kuv Barbos.,
para irataniMito de saudei

em 2" discussão, da nronosicãn da Ca-mara dos Deputados, n. 06. de 1016. upabro o «credito necesario para oajfar á d;Aiina Alves da Silva, a importância corres-
pondente ás mensalidades da pensão <lomontepio deixaria á sua fálleoida mãe, pelocx-Ruawla. da «Alfândega do Kio de Jami-ro. Francisco da «Fonseca Cunha;

em 2" discussão, da proposição da Ca-mara dos Deputados n. 76. de 1916, quenbre, pelo Ministério da Viação e ObrasPublicas, o credito de 4:6668666,. p.ir'n oe-correr ao paramento <le vencimentos aoagente do Correio do Uio Cirande do Sul,Antônio Dias dc Castro, aposentado, reíc-rente ao período do 26 dc novembro dcigi.1, a is dc novembro de 1014;
cm 2" discussão, «la nronosicão da Ca-mara dos Deputados, n 32, do 1916, queconcede a Antônio Pereira Teixeira Iraba-

Uiailor da Estrada «lc Ferro Central do lira.
sil. seis mezes do licença, com abono dc«dois turcos da diária, oara tratamento dc
saude;

cm 2" discussão, ida nrnposição da Ca-
mara dos Deputados, 11 82, dc igiC, quenbre, pelo Ministério da Fazenda, o cre-
dito especial de !í:50o$, nara oceorrer ao pa-
Raincntii do qne «i devido a A. C. Perci-
ra ü C, .como prêmio nela construcção do
rebocador nacional NcMuuo:

cm 211 discussão, a proposição da Cri-
mara «dos Deputados; n, 8;. ile iqiíS — nr-
ticos 17 c 27 — que fixa n despesa tio Mi-
a.isterio da Marinha para o exercício dc
1917.

eni 2a discussão, o substitutivo da
conunissâo de Finanças ;'i proposição
que abre; pelo Ministério da Fazenda,
o credito dc 97 :aq(j$4;9, para restilui-
ção de impostos'aduaneiros'pagos inde-
vidamente,..íi Ltjiz Hcrjiiany & C. ;

cm 3a discussão, o substitutivo da
commissão dc Finanças n proposição
que nbre o credito de 357 :7i;?;'jG. para
pagamento de despesas feitas pcla admi-
nistração da Faculdade 'dc Medicina da
Bnliia, com àciiuisiçao de material de
ensino, installação dc ;i;iparclhos «t re-
puros 110 edifício;

cm discussão única, o veio do presi-
dente da Republica á resolução que con-
cedia uni anno dc licença, com o orde-
nado e em prorogação, ao bacharel Al-
fredo dc Araújo Lopes da Costa, .." of-
ficial úb.' Secretaria de Eslado do Xli-
nisteiio» da" Justiça e Negócios Inte-
riores; •

c cm' 3a discussão, a proposição da
Câmara «dos Deputados 11. 46, dc ioifi,
adiando' as eleições para a renovação
do Conselho Municipal c dando outras
providencias (com parecer da comniis-
são_dç Constituição e Diplomacia sobre
as emendas apresentadas c offcrcccndo
sub-cmendas);

A propósito dessa ultima, o'sr. Soa-
res dos Santos mandou á mesa uma de-
ebulição dc voto, que foi lida.

S. cx. declarou ter votado contra
a Suh-emcnda da commissão de Consti-
tnição e Diplomacia á proposição da
Câmara dos Deputados ri. 46, deste
anno, pelos seguintes motivos:

porque proroga o mandato do actual
Conselho Municipal do Districto Fe-
deral, ate 31 dc março de 1017, dando
assim a es.-es intendentes uma autori-
dnde que excede á delegação ipie lhes
foi conferida cm virtude do eleição di-
rccla para servirem num período dc
tempo certo, fora do qual elles não po-
derão legalmente exercer esse man-
dato;

porque_ estabelece unia nova espécie
de funecionarios, dependentes do presi-
dente da Republica, com attribuições
para crear impostos arbitrando novas-
taxas na confecção do orçamento muni-
cipal.

A confusão de cgualdadc dc poderes
eníre os intendentes que serão iiomea-
dos c os que forem investidos pelo pro-
cesso da eleição, menos quanto á in-
tervenção para o . reconhecimento des-
tes, não parece cõnsentanca com o rc-
gimen constitucional estabelecido pela
Carta dc 24 de Fevereiro, que manteve
a autonomia municipal como a cellula
mater da organização republicana.

Ainda que consideremos o Districlo
Federal com uma organtz-ição provi-1
soria, tem o seu funceionãmento na!
capacidade clecliva dos municipes aos
quaes não íe pôde negar o direito dc
escolher os -seus representantes.

A este respeito a emenda da com-
missão do Senado foi mais longe do
que pretendia o projecto Mello Franco,
porque este creava medidas rc-sírictivas
pelo tempo limitado de um biennio. e
a emenda do Senado estabelece uma si-
tuação definida durante um periodo
que durará emquanto se prolongar o
regimen da Capita! da Republica, no
Districto Federal.

A proposição da Câmara fixando as
despesas do Ministério da Viação em
1917 e que ia ser votada em 2" dis-
cu;sâo, voltou _á conunissâo dè Finan-
ças para cmitlir parecer sobro diversas
emendas apresentadas ú mesa.

Essas emendas são a? seguintes:
Do sr. Dantas Carreto, estipulando

na parte que autoriza o governo a en-
trar em aecordo eom arrendatários de

CARNES VERDES
' MATADOURO »E SANTA CRüa¦— l'oram abatidos no ¦matadouro «1«
Sai-ta Cruz, para o consumo desta ca-
pitai, 563 rezes, r<(o porcos, 35 carnei-
ros- ç 4V vitcllas, sendo: dc Durisch

.& C, 21 -rezes,; de Cândido Ev de Mello,

.4* rezes, g porcos e 5 carneiras; de«Arthur. Mendes & C, 8;. .-.cs; ds Lima
& Filhos, 56 rezes, 12 .p-ji-cbà e- 9 vil.!-
Ias;. <ie Francisco. Vi.cir.a Goulart, /S
rezes, 35 porcos « 19 vitellnsj de jofioPimentar de .Abreu, 26 rezes; de Oli-

.veira Irmãos * C.-, 80'rezes e 39 por-cos; «a Cooperativa das -Retalhistas 10•rezes; de Porttnho-4 C, 29 rezes; deAugusto Maria da M«tta, s8 rezes. 5porcos e 30 carneiro»: de Basilio Ta-
vares, 13 vit«llasj de Fernandes & Mar-
condes. 11 porcos; do P. P. dc Oliveira« C, 33 rezes; de Edgard de Azevedo,
29 rezes; de Alexandre Vigorito So-
hrrnho, 13 porcos, e.de Sobreira & C„
70 rezes.

Foram rejeitados: 13 rezes, 9 porcos,ro carneiros e 5 vitcllas.
líN-RWOSTO 1)13 S. I)IO(iO —

Vigoraram, os seguintes preços- rezes,de ?74 oa $800; porcos, de i$ioo a1*200; carneiros, de i$(5o'ò a 2$, e vi-tellas, de Ç900 a i$ooo.
ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS— Pa-¦ra os Armazéns Frigoríficos do Cáes dotorto foram no -matadouro de SantaCruz, afim de serem exportadas, jS.rezes. J

A aberto do "Salão" dos
Humoristas

Inaugurou-se hontem, ás 4 horas d»¦tarde, o 1" Salão dos Humoristas.
tom muito interesse, todos os traba-lhos expostos foram apreciados e exa-minados pela numerosa assistência, queaccorreti a ver os bonecos, charges, etc,

que ali se encontram expostos.
O presidente da Republica, que havia

promeltido comparecer, não se lembrousequer de mandar um representante,-.suyerani presentes os srs. Carlos Ma-xuniliano e Azevedo Sodrií, respectiva-mente ministro da Justiça e prefeitomunicipal.
Foi sem duvida a nota elegante e hu-moristiea do dia, a abertura do "Salão"

dos Humoristas, que está franqueado a«
publico diariamente, das 10 da manhã,as 5 da tarde, nn ala esquerda do I,y-
ceu de Artes c Officios.

a^-tst*«*am
O Rliciiimitisuiò 6 «mu inflam,

maçíio dolorida dos músculos uu
div cobertura das juntas, acompa.
nhnda algumas vcaes <le inoliaçiio.
A dòr é -aguda o não tem rclncã»
com nenhuma outra parto do cor-
po porém'; depois de se ter lociili-
zado numa junta ou músculo poralgum tempo deixa-a c passa parauma outra.

As applieações externas podem
aliviar por algum tempo, porém
a moléstia não podo ser curada
até quo o sangue tenliu sido pn-
rificiido — Para obter ostn purl-fíctíção use as Pílulas Rosadas do
Pr. Williams, O Grande Tônico
para o Sangue e Nervos.

1889-1916
A Republica íaz

annos hojo
A data dc boje, que regislra o 27»

anno da Republica, será cbndignamenté
coiiimemorada'.

O Centro CiVico Sete de Setembro
realiza uma sessão civica, que terá In-
gar em sua sc-de, á rua Barão do Riu
Branco 11. 14," ás 8 horas da noite, fa-
laudo diversos oradores.

Também falará em nome do grande"comitê" de propaganda conlra o anal-
iphhbetisino 110 Brasil, o coronel Sil-
veira Lobo, c o 1" tenente Affonso Cou-
linho, pelo Grêmio Literário José 13o-
uifacio.

No começo da sessão será cantado o
hymno nacional, «pelo corpo de alúinnoj
do Centro, c no fim o da Bandeira.
Ferimnada a sessão, a escola de esgri-

111:1 á baionela ilo Centro realizará 1111'
assalto de esgrima, cm frente ao edi-
ficio escolar e cantará varias canções.

Sendo a solennidade de caracter in-
teirameiite .popular, a entrada é franca.— O coronel Francisco Galvão de
Moura Lacerda, advogado e professorem Rotiicatu', nó listado «lo São Paulo,
organizou ali uma conunissâo composta
dos srs. major Nicoláo Kuntz, coronel
Antônio Cardoso tio Aniaial, dr. Octu-
vio Simões, professor Deoeleciaiio de
Toledo Pontes c dr. Alberto da Rocha
Lima com o intuito (|_ auxiliar á ini?
ciativa da Liga da Defesa Nacional,
da Associação Brasileira dos Escoteiros,
e a Liga contra o Aniililinbetisiuo, e
ao serviço dessa commissão vciu ao
Rio,_ depois de ter estado na capilal
paulista, realizar tuna conferência pu-blica, que terá logar hoje, às 8 horas
da noite, na Avenida Rio Branco, eni
frente no enfe Suisso.

A thesc dessa conferência é a se-
guinte:"— Quinze de Novembro dc ioi(i —
Quem sou f — Que pretendo, falando
ao povo ? — Pela defesa nacional, of-
fectivn, vibrante, intransigente — Pela
remodelação sociológica e educativa do
paiz — Pela saude e .pela revivescencin
anatomo-phyr.iologica da raça — Pcla
Republica, definitivamente, pela acção
c pela reacção — Que í ;i Republica ?— IJ porque só nela Republica, intran-
sigentemente ?"
—• • —¦BrtB^-^S^tw»!»  - i.—

O COMMERCIO E O ALISTA-

«A Liga do Conunercio, de aecordo
com os seus estatutos; instiltiiu cm
sua secretaria, um serviço iperfeitamen-
te organizado, para o alistamento ciei-
tora!.

Grande numero de pessoas do com-
mercio. especialmente estrangeiros, tèm
se utiiizailo desse serviço da Liija, que
está sendo feito com ordem e mctliodò,
evitando assim perda de tempo, pois os
papeis jiara os requerimentos iá sc
acham impressos, com loilos os dizeres
necessários ao mesmo tempo a secre-
(avia fornece toda c qualquer informa-(''5°- ,.•Acreditamos, pois, que o conunercio
alistará tini numero tal, que poderá nas
próximas eleições ter representantes- no
Conselho Municipal e mesmo 110 Con-
gresso Federal:

Além desse c outros serviços que a
Liga teu prestado á sua classe, pódc-
se.açcresccntar o «me acaba de conse-
guir de todos os ministérios referentes
ás garantias dos _ commerciantcs que
fornecem ás rciparti.ües publicas.

Ainda por officio de 10 do corrente,
o ministro da Agriotiliura, comimini-?;.-
va á directoria da Liga, que havia de-
terminado ás repartições subordinadas
ao seu ministério, procedessem ua.
questões referentes á fornecimentos, de
aecordo com as idéas suggcridas pela
Liga.

serviços da União, no caso dc proroga-
ção de contratos, .serem diminuídas as
taxas dos arrendamentos; dos srs. Son-
res dos Santos e Rivadavin Corrêa,
autorizando o governo a auxiliar -oj
proprietários c empresas de minas de
carvão; da bancada i-io-grandcr.se, au-
torizando o governo a entrar em accor-
do com a Companhia de Portos c cn-
campar todos 03 seus serviços c obras,
de aecordo com os contratos existen-
tes, c do sr. Araújo Gó.-s, autorizando
o governo a prorogar o contrato qu«
tem com a Companhia Pernambucana,
aié março de 1917.

E nada mais houve

;.«vS'«jy
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em memória de Servnlo Donrado
-.4
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O commandante Miiller dos Reis U o seu discurso no cemitério de S. João 'Baptisfa; algumas das pes'
soas que assistiram á cerimonia da colheação da placa da praça Servnlo Dourado; a viuva Servido Dou>

rodo e. a sra. Miiller dos Reis
'Rcvcstlrát. rS_ de grande imponência

6s coinincmoraçócs fúnebres dc hon-
tem, á memória dc Servu.o Dourado, o
jiranteado «lireclor do Lloyd Brasileiro,
«endo todas cXas promovidas pela
Brande familia maritima, mie o adorava,
c ás quaes sc ággnegtni com grande in-
«cresse esse outro •prestigioso director• |lo Lloyd Brasileiro, • o «oninihndantc
Ãliiller dos Reis, siicccssor . continua-
ilor da -patriótica obra de Dourado: o
ircsii.giiiieiúo da nossa marinha «Je
coiiini creio.

A\ 9 Uioras da manhã iniciaram-se
«rssas ccrinionias, pela missa de suífra-
í;io, mandada rezar na capclla da Im-
maculada Conceição, do Collegio das
Jrmãs de Botafogo, çcK> almoxariíado
«Jo I.loj>_ e familia Müller dos .Reis.

Além da viuva «le Servido Dourado,
«Ia sra, Müller dos 'Reis, sra. Mossone
c sra. Ramiz Ualvão, vimos nial-s:
•leputado Ditnslice de Ábranchcs e se-
«ihora, capitão Daniel Lamarca, Ma-
íioel Ú. Alves da Silva, Francisco José
«Machado, Luiz -Devoto, P; Costa Gon-
•.'alves, .loão Braga, pelo Grêmio dos
Rlaclúiistas j Vianna Terra Lima, Cie-
•incnliiio da Sih'a Barros, Antônio B.
«Ia Silva França, João Thonié, dr. M.
Olarradas, Manoel Antônio Junior, l")o-
¦uiiigos dos Heis e Sil-a. Alcidio de
ü''roila.., v.Htva Gabriel Moss, Arihitr
JIoss e . senliora, Paulo clc Andrade,
Ztilmira JHonist Barreto, Joaquim I.or-
«lello. Krico Guimarães, Albuquerque
«In Mcllci, José dc Faria, A, Carroll,
Vicíor Ligbet t; 'linicrciiciana Padua,•Ir. Ceialdo Barbosa Lima, por si c
jiela directoria das Officinas do Lloyd;
Alberto Macedo, Alberto Gonéáivc.,«Clcobulo de Freitas, Macedo ft Irmão,
JJiictjtiiel Miiller, J. T. Fagan, Anui-
liai i\*mies Pires, Alexandre Guimarães,
r.iniliaiio de Castro, Pedro Nioac de
iSouza.: Júlio Marcellino <le Carvalho,
[icIm Soc'_dailc União dos Foguiatas;
_*ed._ Kclasco de Souza, Manoel Fon-
tieca Gonçalves, Sebastião Guerreiro e
J. J. Alhanasio, pela Federação Mari-
«una Brasileira': .Américo Campos de
Medeiros, .pela Congregação da Marinha
í-ivll; José Thoniaz Fernandes, pelo<!remio dos Máchiriistàs; Augusto Luiz
Tlias. José Bernardino dc Souza, Car-
Ios Basilio, João Vasqucs Alvares, Abe-
lardo Brandão, Alberto de Mello, Fran-«cisco Chacon, Pinto tle Balsciuão, Luiz«lo Rosário, Carlos Pçrcjra; Gastão de
Almeida, João Liberal, Tliomaz da Sil-
Ta, Rodrigues Alves, dr. Kuclidcs Lo-
fits^ e limitas outras pessoas.Terminado o niedoso acto, seguiram
<odos .para a Congregação dos Offi-«ciaes da Marinha Civil, onde se ia rca-lizar a inauguração dc um ratrato do
i;randc morto.

Presidiu-a o sr. Antônio Lages, di-rector da Companhia Costeira, lndea-*lo pelos di._dtores actuaes do Lloyd,-çoiímtáhdatitcs Miiller do. Reis e Mi-
«UOS!.

Logo que caiu a bandeira nacional,«me vedava o retrato do morto, o dr.
jlyiiclydes da Fonseca pronunciou um«lirilhaiitc discurso, enaltecendo Scrvti-
>j Dourado, terminando por estas pa-lav.rns:"O «Ha de hoje .não deve ser umasexta-feira da Paixão, o dia dc hoje
liara os amigos leaes de Servido Dou-rado deve ser o domingo da Resíirrci-
«.-ão. "Sursun corda" — disse lia pouco>ia Câmara o deputado Barbosa Lima,c o pai;: quasi ir.leiro, vibrou a este
Rrilo dc esperança. Animo, corações,
vos digo eu aqui hoje, parodiando o
ítraride tribuno brasileiro, porque Ser-
iiilo Domado não morreu. Sc o esoi-
rito abandonou a matéria, por não po-der caber eni envoliicro lão pequenoillillii lão grande, elle não nos abando-
liou um só nlpiiicúlo por que tem estado
sempre entre nós, porque agora mesmo
«deve pairar sobre as nossas cabeças,

porque emfim está continuando a sua
obra pela mão d03 seus mais dilectos
discípulos. Ji' por isso, senhores, que
ao correr a cortina que cobre o scu rc-
traio, eu digo "Siirsiin corda".

Saudado com palmas ao findar, o seu
eloqüente discurso, o sr. Américo de
Medeiros, secretario da Congregação da
Marinha Civil, leu a seguinte poesia em
verso solto, expressamente escripta para
esse acto pelo dr. Affonso Costa, ç que
o mesmo não pôde pronunciar devido a
incommodo de saude:

A' memória de Seivulo Dourado, »t_ dia
cm que passa sua data nalalicia

"Scu eorpo tem altares tá na terra,
Sua alma lá no céu!"

laitrindõ Rabcllo.
Cedo apagou, ingrato, o sopro do des-
l**l:,!v!!! , li ;; [tina.
Implacável c cego, a luz brilhante epura

De tão cara existência;
Vazio ficou o lar c nessa noite eterna
Da morte tenebrosa, itíiirieii.ã, soberana

Iiumcrgitt. para sempre.
Da esposa carinhosa amargurado prantoCopioso regou a face conturbada,

Ao golpe da desdita;
Que em luta transformou os dias dc

[ventura,
Em negra viuvez os sonhos do futuro,

Em soledade a vida.
Da infância jubilo.a o riso carinhoso,
Alegre como aurora c doce como um

[trino,
Sua alma embevecia;

Alma feita de amor c de bondade feita,
Estranha ás mais paixões, a Deus vo-

[tando culto,
Ao bem ergeu altares.

O soffrimciilo alheio, a magua cruclante,
Que ao lábio não aífluc c o rosto não

[retrata,
Carinhoso amparava j ,Mais forte do que a dor para embotar-

[lhe os golpes
Do selo lhe brotava á flus a caridade,

Que lagrimas redime.
A' pátria prestadio, escravo dc devores,
De infelizes amparo, abrigo da omlian-

[dade,
Da pobreza refugio: .'

Escondia a modéstia o gesto caridoso,
U conforto leal que, pródiga, espargia

A destra generosa.
Xão mais nossa alma enlule o pranto

[da saudado,
Xão mais nos sulqíte a face a ligrima

[sentida,
Pois, elle vive ainda,

Para sempre immortal no lábia das
[creanças,

Dos bons no coração, na prece dos ai-
[tares,

No culto da memória.
_ Decorridas duas horas dc descanso,
á i hora e meia da .tarde cm ponto,
teve logar, perante iiuiucrosissiina as-
sistencia, a inauguração das novas ,pla-
cas, na antiga praça das Marinhas, que
passou a chamar-se, desde lionlem, praça•Servido Dourado.

Desccrrada a primeira placa pelo
comniandanle Müller dos Reis, discur-
sou, da_ varanda do edificio do Lloyd,
o sr. Fausto Ferraz, que poz cm esta-
que a obra do grande morto, o amigo
da genle do mar.

Durante a cerimonia tocou a banda
de musica dos fuzileiros navaes.

Depois, seguiram todos os presentes,Kit 20 bondes especiaes e mais de fio
automóveis, para o cemitério dc S. JoãoIía.piista, era romaria piedosa ao mau-
soléo de Servido Dourado, falando ali
o commandante Miiller dos Reis, quedisse:"Xão fossem os deverei que me as-

sistcm como presidente effectivo da
Federação 'Marítima Brasileira e não
me animaria ,i f^lar aqui júuto a este
túmulo.

Deixo de lado a minha estima de ir-mão ao morto de hontem, á margem
a minha situação de director do Lloyd,sentado na mesma cadeira que elle
tanto honrou, para, investido apenas doalto cargo de chefe da maior institui-
ção maritima da America, murmuraruma saudade c verter uma lagrima so-bre a lage iria desta sepultura mie-
rida. _.Aqui, onde repousa o maior dentreos maiores dos que, em nosso paiz, jádedicaram uma existência cm prol da•marinha de commercio; aqui, onde des-cansa aquelle que, arrebatado pela -mor-
te, teve a sua queda «Ia vida convertidaem ascenção para a gloria c para obronze; aqui, onde habita hoje o quenunca deixou, nem deixará jamais dehabitar o coração dos marítimos brasi-leiros; aqui, íinalmeiitcT onde, cm bre-vc, o_ mármore consagrará o exemplo 1dignificiinte de quem soube merecer aestima publica, cooperando honrada-
mente para a grandeza da pátria o da
Republica, nos detenhamos um mo-mento.

_ Senhores I Olhando através da Insto-ria intima dc Servnlo Dourado, vere-mos que a sua acção bcmfazeja foi
alem dos horizontes da marinha mer-cante da nossa pátria, espargindo aconsolação.._ o conforto por inniuncros
ares infelizes. V, assim é porque nãolonge, soluçam orphãos de que elle erao unico e affectuoso arrinio, e sabei*

que os orphãos, no seu desabrigo, Iem-
liram directas ligações com os mari-
nheiros: elles choram a solidão pelafalta do carinhoso regaço materno enós choramos, nas noites tormentosas
c nas longas travessias, cm plenooceano revolto, a ausência do lar ami-
go, porque "negro é o mar tempes-
tuoso'; negro como o sonho dos máos,
como o fundo dos abysmos, como a
iioitc dos proscriptos e a soledade dosorphãos .

Quanta viuva, quanto infeliz, sentem
a falta de Servnlo Dourado, porqueelle era, autes dc tudo, o exemplo raro
do bem.

dr. Nervalde
Gouvêa

—-—«
Falleccu hontem,-ás a horas da tar-

de, á rua Carvalho de Sá n. 14,' onde
residia, vicliníado por uma arterio-
sclerose, o dr. Oscar Nerval de Gou-;
vêa, cx-director da Escola Polytechni-
ca, de onde era lente jubilado, bem
•como 'do Collegio D. Pedro II.

O extineto era doutor em scicncias
naturaes e .engenheiro civil pela Ksco-
Ia Potytcchnica, onde fizera um curso
biilhantissimo. 'Era doutor cm mediei-
na pela Faculdade do Rio de Janeiro,
tendo abraçado a medicina liomocopa-
ilhlca, saIienta11do-.sc como clinico dc
grande nomeada. Kra ainda doutor em
scienciás jurídicas c> sociaes; pela l'a-
cutdade de Scienciás Jurídicas, dc cuja
congregação tambem fazia parte/tendo'
regido diversas cadeiras, entre ellas as
dc Philosophia do 'Direito c Direito.
Criminal.

Como homem de scicncia c de vasta
erudição que era,' .publicou diversos
trabalhos. Entre outros, destacam-se:
"Compêndio dc Physica; para o curso
secundário"; "Estudos sobre classin-
cações niiiieralogicas", em «litc se rc-
Vetou um' especialista nessa matéria;
These dc doutoramento na Faculdade
de M-dicjitia, sobre "A Yeci. tivldadc
mórbida". . .

A sua capacidade dc trabalho era
de tal ordem une ainda se revelou um,
jornalista de alto valor, dirigindo o
diário catholico "A União", cm uma
das phases da sua existência.

Coirio professor, era o que. se pode
denominar um -modelo, tal a profieien-
ein dos seus ensinamentos e o seu
treto carinhoso para com os seus alu-
«mos. Contam-se por centenas os ho-
mens formados nas diversas carreiras
iibjracs, qüe foram seus' nlunuios. o me

• '^Z^^m^m^Sml^';^* "¦ -v'________! ____¦_! ¦

Na Faculdade do Scienciás Ju-
ridicas e Sociaes

- Montem, ás 9 horas da manhã, na
'.Faculdade de Scienciás Jurídicas e So-
ciucs, o professor Leão Velloso, ao cn-
cerrar o seu curso, foi alvo dc signifi-
.ativa manifestação.

Usando de palavras 'cordiaes, como
ii!:ás sempre as teve para com os alu-
ninos de queni se despedia, manifestou
a saudade que levava, esperando tatu-'bem que o não esquecessem os estu-
dantes, dc quem sempre íóra um leal
amigo c um servidor sincero e des-
interessado;

Terúünada a oração, muitas palmas
ovacionaram as ultimas palavras do
•peritlu mostro',

Faln.i v.tt seguida o aliuinio Fioriano
«le C.ií^.ro Faria; que, em nome da
lu:ma, saudou ao manifestado, com
(ibrascs cheias de eniliusiasnío e de
¦jlichte emoção, nffcrcceildo-'.'he unia
linda palnía dc flores naturaes, "que
iiiuaiijiã talvez esteja murcha, mas cuja
¦significação permanecerá indelével 110
çoiáçüó cios seus discípulos".

Tnnihcm foram muitas as palmas que
acolheram o brinde do disiincto aca-

¦ (lcniico.
No.vàinente, então, o dr. Leão Velio-

so. muito coiiiiiiovidó, agradeceu-.
Por fim, falou o sr. Alberto Morei-

_.i, erguendo 1:111 viva ao illusire pro-
íessor, viva* este que foi acompanhado
com calor por Iodos 03 aliiiiinos que
iiié á saidá o ovacionaram.

Entre os picselilcs notámos os srs.
«Carloa Sussckiiid de Mendonça, Uõhçr-
to de Lyra Tavares. Arthur Duarte
Cavalcanti, Paulo Borges Monteiro,
[Pátilò dc Lyra Tavares, Phriitciliõ Ba-
jitisía ilo Oliveira, Jo^nino Monteiro *lo
Brito, l-i.irio de Carvalliò, Waldiiuir
Neves! Carlos de Freitas Filho, Júve-
ma' Joaquim Fernandes, Luiz Gòiiz.i-
i;.' Casliiho de Carvalho, Slãnlcy tio-
iiie", Cid Arnoud Costa, Anionio Pc-
icira Gestal, Francisco Augusto Tavá-
i-c-. Franco.

Xa mesma Faculdídè encerrou liou-
Hcm o seu curso dc philosophia do di-
reito o dr. Passos dc Miranda.

Ao começar, a aula, o dr. Passos dc
Miranda dirigiu affectiiosás palavras
aos seus áluninps, Depois pediu a pa-
lavra o distineto acadêmico Paulo de
ü.yia Tavares, que, cm eloqüente dis-
ouso; saudou eni ncv.uc de seus colle-
Kas, o distiifcto caíbedratico. O ora-
«lor, ao terminar a sua oração, foi vi-
ranicnlc ovacionado por todos 05 seus
collega:) e abraçado ,por todos 03 pre-
sentes, inclusive o homenageado.

Campo Grande vae ter uma
Escola Normal

O presidente do C.-.iisclho Munici-
pai promulgou bonie;-,i a resolução domesmo Conselho que .-.uio-iza o pre-feito a erear, na estação de Campo
grande, um çarso aormal, «anexo áBscoia >i ornai.

LIVROS NOVOS
•'Visões", versos, da

senhorita Laurita La-
cerda.

Morto amigo I Eis-nos aqui, no mes-
1110 dia cm que, ha utn anuo, recebeste
a maior das Homenagem que jamais fo-
ram tributadas a quem quer que seja
pela marinha mercante brasileira, parate rcndçr uni novo preilo de admira-
ção, muito mais imponente c majestoso,
por ser a documentação de que, embora
dçsapparecido da terra, ainda vives e
viverá» semnre no coração do' mari-
nheiro patrício que não mente, não trac
c não avilta.

A Federação Maritima Brasileira tc
vem trazer a sua saudade itnmorrc-
doura c% as suas lagrimas ardentes.

Chefe de hontem, dc hoje e de ama-nhã I lírgue-tc; sacode as pedras mu-
das desle túmulo; sobe ao céo e lá,
junto ao Deus omnipotente, pede pelodestino dessas crçanas que tu, na mabondade de • santo," ácariciavas com as¦tuas mãos limpas do ouro que despre-
zasle, porque essas creanças fão 03 uos-
Sos filhos, que não podem ficar 110 des-
amparo, ao orvalho gelado de uma
agonia que mata.

Chefe: espalha sobre nós n leu espi-
rito e protege os nossos passos.Chefe: Sê beiudim!"¦üo cemitério seguiram para o edifi-
cio da Obra de iProlçcção ás Moças
Solteiras, onde sc realizou a inaugura-
ção de um outro retrato de Servnlo
Dourado, falando, mais uma vez, o
deputado Fausto iFerraz.

ii assim findaram as homenagens;— A; ornamentação externa do Iu-
mulo foi mandada executar pelo pessoaldo Alinoxarifado do Llovd.

As dividas em virtude de sen-
tenças judiciarias vão

ser pagas

O dt. Nerval de Gouvêa:

sentiam por elle profunda veneração.
•Como catholico praticante, foi cx.em-

plar, nunca recusando os seus serviços
e . o seu • prestigio moral a .Iodas as
qtieslõcs que interessavam á egreja ou
á causa catholica. Foi membro do
coiiscslOio director do Circulo Catholico
c presidente da União Catholica Bra-
sileira.

Tendo sempre vivido como crente
fervoroso, .dando assim um bello exciii-
plii da alliauça da Seieucia com a Fé,
morreu confortado com todos os sa»
ciumentos da Egreja, que constante-
mente reclamava c que lhe foram ad-
ministrados alguns dias antes da siui
morte.

lira viiro de d. Guilhermina No-
gucira da Cama Nerval de Gouvêa,
filho dos condes de Bacpcndy, e deixa
uma filha, Maria José, que, tendo pro-
fessado ein Konin, na Congregação Re-
ligiosu de N. S. de Loitrdcs, adoptou
o-nome de Soror Maria do Xazareth.

A sua caridade nunca teve limites;
tudo quanto ganhou nas diversas pro-
fissões distribuiu «111 obras de carida-
de, já auxiliando dircctaincnte a po-
breza, já educando e formando moços
dc pouco, recursos, já prestando os
seus serviços clínicos e fornecendo re-
médios a quantos recorriam á sua
scicncia e generosidade.

O attestado mais evidente do que
acabamos de afunilar é o facto de
legar á sua filha tão somente o seu

.montepio de lente jubilado c a suabi-
tíliolheca, que c aliás de alto valor
scientifico. ,

O corpo do dr. Nerval de Gouvêa,
revestido com o habito de "Oblatodo
S. Bento", foi, pouco depois de sua
morte, collocado em câmara ardente,
cni caixão de 1" classe, o exposto á
viuita dos seus amigos e discípulos, Je-
vendo hoje, ás _ horas, ser celebrada
uma missa de corpo .presente por um
religioso benedictino.

O sainientò se realizará ás _ horas,
para o cemitério de S. João. Baptista,
para ser sepultado no carneiro perpe-
ti-.o, onde ha quasi seis annos repousam
os restos mortaes de sua esposai

A mãe do dr. Nerval dc Gouvênj
d. Maria Augusta de Goitvéa, .lambem
fullec.tt aute-lionieiii. ás primeiras 'ho-
.ras da noiic. /v triste noticia não íoi,
110 entanto, conimunicada ao dr, Xer-
vai de Goiivc.i"; devido ao scu cslado
melindroso.

,VA' RELATA O OR-
ifiAMENTO DA AGRI-

CULTURA1' I
•Ainda hontem esteve reunida, «mtstudos sobre os orçamentos, a comrais-sao de Finanças do Senado, funecio-nando sob a presidência do sr. Vi-ctorino Monteiro c com a presença dossrs; Bueno de Paiva, João Lyra, A.Guanabara, João Luiz Alves, Erico Coc-llio e Francisco Sá.
Iniciados os trabalhos, teve a .pala-

vra o sr. Bueno de iPaiva, que fez umalonga exposição sobre o orçamento dasdespesas a cargo do Ministério da¦Agricultura, como seu relator.
Havia pouco a fazer este anno, por-,que sendo impossível alargar os ser-

yiços do 'Ministério da Agricultura,—como fazer maiores economias no seu
minguado orçamento? — cumpria man-
tcir o statH-qiio,

, O relator fez minucioso estudo com-
parativo das verbas da proposta do go-verno e da proposição tia, Câmara, sa-
lientando .13 extremas economias rcali-
zadas.-

li propoz as seguintes emendas:'. "Verba 3a. — Titulo I — Directoria
—" 'Material t
[•'Km. vez de_ "despesas postacs-e tele-
gràphicas", diga-se:. "Despesas postaes,'tclegrapliicas e lelephonicas".
, 

'Titulo II — 'Hospedaria de Immi-
.grantes — 'Material — •Acrrescentc-sc,
depois das palavras " material mariti-'
,111o" o seguitite: "enlerrumcitto de 1111-I
.piam n tes".

Titulo IV — Serviço de colonização
— Material — 'Rcdija-se assim:"O necessário ao serviço das Inspe-
clorias, comprehcndendo aluguel de ca-
sas, diárias, ajuda dc custo, passagens

(C transportes, bem assim a conservação
té o custeio dos miclcos cotoniaes, in-
clusivc as despesas com os zeladores c
trabalhadores de núcleos emancipados".

s "'Na verba G» — 'Materiacs — Na o"
c ultima consignação, sup. rimam-se as
palavras — "de instruetores agrícolas"
,c em logar de 14 chefes de cultura, etc.,
—• 4a:ooo?ooo — diga-se 26 chefes dc
.cultura ou administradores «lc campos
de demonstração, ;S:ooo$ooo".

; "iFaçam-se as seguintes corre;çõcs:
1 Na verba 15a —-Serviço «lc Industria
Pastoril — Onde se diz •'•Snpprimidas
as quotas correspondentes ao Posto
Zootechnico de Ribeirão Prelo* 27 :ooo$
dc pessoal e 60:000$ de material", di-
ga-sc: "20:40o$ooo, cm vez de 27:009$,
pois aquclla c não esta é a soiniua in-
jçlüida na .proposta para o pessoal do
ireíerido 'Posto. .Consequcntcnicutc, aba-
tc-se no total da verba a importância
dc _:.«.oo$ooo — ficando ella assim rc-
duzida a 3.j_+:400500o".

1. "'Xa verba ifi1 — 'Etn vez dc ......
515:000$, diga-se 545 :ooó$ooò, pois tal
é a sonnna das diversas consignações
da mesma verba; a saber: inj.orlancia
<|a proposta 4so:ooo$ooo; augmentos
votados pela Cantara, 95 :ooo$ooo .

"ilim conseqnencia dessas correcçucs;
eorrija-se 'tambem a iiiaporlancia total,
papel, do art. 52 — ciue é 15.332:086^,
c não 15; 204:486$! como .publicou o
•Diário Official, de 4 dc novembro cor-
rente". .' "Suppriina-se: verba 15" — Serviço
«le Industria 'Pastoril. — 'Pessoal — I,
Directoria: 1 auxiliar tochmeo (vago),'+:8oo$ooo; VIII, liscola de Lacticinios
de Barbacena: 1 mestre para fabrico
do queijo (vago), 2:4005000 .' Todas estas emendas apresentadas
.pelo relator foram approvadas.
'. cO sr. Alfredo Ellis apresentou 11 se-
guinte:"O art. Co, da lei de orçamento da
¦Republica para 1917, approvado pela
Câmara dos Deputados c enviado ao
Senado, diz: "Fica transferido á muni-
eipalidade de iRibeirão Preto, listado dc
São Paulo, o Posto Zootechnico do
mesmo nome, exonerada a União de
quaesquer encargos decorrentes de eus-
teio e administração". .

Accresccritc-se:"Ficando o governo tambem autori-
zado ã entrar cm accordo com o go-
verno do Estado de São Paulo para•transferir no mesmo a .liscola dc Aprcn-

•ilizes Artífices do (Ministério da Agri-
cultura, em idênticas condições ao es-
iabeleeido com o Instituto Teçhnich c
Profissional de iPorto Alegre — Alfrc-
do Ellis". •

A coniinissão acccitmi-a.
Depois dos mais eífusivos elogios a

capacidade do- sr. -Bulhões dc Carvalho,
director da Repartição de Estatística

:do 'Ministério da Asricultura, a com-
missão resolveu dar a verba por elle so-

licitada (aliás reduzindo o pedido de
v'2'0 para io por cento) para o serviço
de .publicações.

Quando se tratou dos addidos, o sr.
JJrico Coelho defendeu-os, referindo-sc
i\ situação particular de dois delles. o
dr. Manoel Rodrigues .Peixoto e a da-
ctylographa d. Laura ilinzer, que, de-
vido a uma resolução do governo, não
podem concorrer para o moute-pio, ape-
zar de garantidos pela lei.

A conunissão nada resolveu sobre o
assumpto, visto tratar-se da compctcii-
cia do executivo.

Foi adiada a discussão da emenda do
sr. lírico Coelho, sobre o aproveita-'''mento do carvão nacional." De .•ftcordo com o resolvido pela
conunissão, o sr. Bueno dc Paiva apre-
sentará amanhã o seu parecer escripto.
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A PALAVRA OFFICIAL
De todas as linhas de

frente
iAuiíman-ha - Berlim, 14 - O

quartel general coninitinica em datade 13 de novembro:
Principe' herdeiro da Baviera:Jiiilre o Ancre e o Somme ducllos•de arülheria de temporária violência.

p_ nosso 'fogo dispersou a infanteria
inimiga no terreno em 'frente á nos-sa posição .10 .sul de Beaiilancourt eimpediu e-ficazmente a concentração
das .tropas na. trincheiras ingleziis a(Veste dc liaucourt TAbbasx. Comi-nuanioj a_ oecupar a orla leste de•bailly-bailissel. A' tarde, atacaramos fr_nce_.s, com grandes 'forças deambos 03 Jados da aldeia, sendo, po-rem, repellidos.

IPxincipc herdeiro allemão: Um as-s'aHq fraucez, levado a -efíeito, apóso_ preparo da artilheria, ao norte dorio Doller, na lAlta Alsacia, fracas-sou completamente.
iPrincipe .Leopoldo: Entre o marUaltico e os Carpathos, nada tle im-

portancia.
lArcliiduque herdeiro Carlos: Nos¦ montes ,'C.yergyo, batalhões allemães

e aiistro-hungaros apoderaram-sc de
Alzurila (?). Ali, bem como nas ai-tttras a loste de Belbo e da Pütná
branca, tentaram os rumaicos, repe-
íulanieiite, disputar-nos, por meio decontra-ataques, o terreno conquista-
do. Foram, porém, repellidos não sónessas pontos como 110 passo Oitoz.

A noroeste de Campu-iung, oc-oiipamos Caudesci. A -sudeste do
pasiso Rothenthurm, na estrada deSzurduk, c ao norte <le Orsova, con-
tra-atacaram os rumaicos infrutife-
ramente, soffrendo perdas isaíigréii-
tas e deixando mais de 1.000 prisio-nciros em nossas .mãos.

•Marechal von Màckcuscii: Desia-
camentos iuimigo.?, que avançavam,'tacteando 5 terreno, ao longo doüatiubio, contra a ala esquerda ila
nossa posição na Dobrudjai scptcii-
Irional, foram rechassados. Cerna-
yoda foi bombardeada, egualmente
da margem esquerda do Danúbio,
po..m sem exito.

; flíacedonia: Na planície de fllonas-
tir, violento fogo de artilheria. .Man-
temos as nossas posiçõas allenifis" c
búlgaras coiitiia os ataques do adver-
sario nas i..-_med,iaçü.3 de I.azec. Ko-
nali e 'a nordésteí de T,toú. As perdas
inimigas .ão graves."

(A.á.íiiA — Vie-riiia, 14 — O esta-
do-maior ido exercito coifutiiínica cm
data dc 12 dc novembro:"No valle do Alt tomámos novas
posições inimigas. Nos combates ao
sul do pa's.o iRothenthttrm aprisio-
miinos, desde 10 do corrente, ifi offi-
ciaej e 1.000 soldados, capturando 7eanh.es.

i.\a frente 'italiana: a, situação é
inalterada.'1

Está despertando o
maior interesse pu-
blieo o grande stock
recebido pela

Joalheria Adamo
Preços de "recòrd",

TOSSE? Use
XAROPE DO BOSQUE

Dcp.: Orou. Pacheco — Andradas, .15.

THESOURO XAOIOXAT-'
'Ás 

contas áe exercícios lindos
O presidente do

Píptçnde remetter,

O sr. PanJiá Calogcras sitbiiicUeráj
110 próximo despacho colleclivo, á assi-
Riiatura do presidente cia Republica o
decreto abrindo ao Ministério da Fazen-
da o credito necessário para pagamentodc loJas as dividas existentes 110 The-
soi-.ro Nacional, cm virtude de sentença
judiciaria.

A st.ihorita I,a'urila Lacerda
"..Visões" ii o lindo de um livro de

versos de uma estreante cujo talento
promissor augura desde já a conquista
de mu logar de destaque 110 nosso Par-
naso para a sua autora, a senhorita
I.auriia Lacerda, filha do nosso collega
de imprensa sr. Joaquim Lacerda'."Visões" consta de tres parles: Visão
panthcisla, Visão mystica e Soneto, "e è
prefaciado da seguinte fôrma pelo mcs-
tre Alberto de Oliveira:

A LAURITA LACERDA

Abri teu livro como
Se um cofre ensandalado
Abrisse, e derramado,
Do pequenino tomo,
Todo o thesouro vi.
São pcrolas sem preço
Ou versos, são brilliantss
Ou rimas scintil/anles.
Que, como em adereço.
Vejo raiar aqui.
Ao publico, Laurita,
Que as lia de amar não tema)
Ofierccer. Ucs gcmmas,
Vindas lá de ende habita
Teu puro corajüo.
Zoilo (ou zoih) somente.
Receia, que não pode
Ir onde ao sol sacode,
As rémlges valente.
A tua inspiração.

1 ¦*¦*»>•>¦ ¦»

MOVEIS A PRESTAÇÕES 8

S. JOSÉ' 72
M, GOMES DE ANDRADE |

Escola Nacional de Bellas Artes
No salão de honra da liscola Nacio-

ral' dc BéllasrArtcs acham-se cni expo-
sic;âo. do Ah iô cm deante, os
trabalhos do concurso no prêmio
de viagem, na secção de pintura,
cujos concorrentes foram os altimnos
Marque» Junior e Henrique Cavallciro.

NA PKKrKITlIIA

A folha de niiiiiiili;.
(Ka Prefeitura pa_.vse amanhã a fo-lha de vencimentos referente ao ínezfindo, dos aposentados, de leiras 1 . Zif»

CIMENTO 2ÈÍ..Ü
Xclenliciio 834. Central. — Kun

Santa Luzia, 202
___ ____{__i_________S_' & °- "~

em c.vwo c;n.v.vi)i:
Vina vraçn que muda de nome
Por' decreto dc hontem, o .prefeito

deu a denominação de praça 1). loão
lisbúrard ao actual largo da -Matriz;
Cr,:upo Grande.
DR. ALBERTO DO REGO LOPES —

I)r> Hospital ila Mtíen.-ordia, Via* u:i-
r...:i_;, operaçüei em geral.
DR. APRIGIO DO REGO LOPES -

Do Hospital da Misericórdia. Molestiaj da
garganta; naria c ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES -
Oculista, proi. da Facilidade d. Medicina.
Consultório: rua Sete dc Setembro n. 99,

(A S1.4)— »*¦*»_¦
XA MtAIA DO AKPOATIOB

Vae ser consíruido um estaiie-
lecimenío balneário

C, j.r.f.:;-1 saneciondn hontetn .1 rc-
sóltição do Conselho .Municipal que o
autoriza a conceder a diversos enge-
nheiros civis, 011 cnipresa que organi-
rarem. o direito de construcçao c~ cs-
ploração. durante cincoenta atines, <le
uni cstãbèkcimcnto balneário, na praiado Arpoador, uiediante cou-Jiçõ.s esta-
bclecida».

NOTICIAS DE PORTUGAL
Lisboa. 1.. (A, II.) — A íiilssjio mi-

liíar ..ngio-franeciza v;:e assistir amanhã
.-.os exercieios d_ Tancos.

Os officiacs francc.cs iiartcin para
Paris 1:0 próximo sabbado.

Lisboa, i.|. (A. A.) — Virá breve-
iiicníc a cs:a capiial o gõvcrnitlbr civil
de Angola.

JJsse adniinislrador v,eni tratar com o
_ove-.no cciitrnl dos interesses cia co-
lonia, especialmente d.-s negócios refe-
rentes a sua sitti. vã'ò financeira.

<- ¦ — » m& m —¦ ¦ —í

Moaitah 
uma sala de visitas ou -,tn\

gabinete sem unalysar a linda ex-
posição da casa I.HAS1H.0 MAIS-

T1XS & (?., á rua -,1o Ouvidor 93 e 95
e nos antigos armazéns Ourives 39 a 43.

Tiro Naval Brasileiro
Rca!i_ani-se boje, ás 3 hora. _a

tarde) no Arsenal de Marinha, os exer-,
cicios. geraes cio Tiro 'Naval llr.i.ileird,
preparatorioa da parada de 19 do cor-
reiite, para a cerimonia do juramentoda bandeira.

Tribunal de Conlas
até o fim do mez,

Câmara dos Deputados, para a aber-
Utra do respectivo credito, a relação das
contas dc exercícios findos, clc I9i-'.,a
191,1, (|iie não foram pagas por iiisufii-
ciência de verba?

A 2" suh-directoria, cjtic eslá ciicarre-
gada deste trabalho, já tem proni.plas
ás relações das contas dos Ministérios
do Exterior, Ciierrá; Fazenda; Agriçíil-
'.ura e Marinha, faltando ;i3 d;i Justiça
e 

'Viação,; -
" -u» m *> ¦¦ 

CARNE SECCA A 1»!
Consta mtc_ o governo obteve das

Empresas J^Xavcgação uma lão impor-
rahtc reducção de fretes cpic para uuii-
lo breve vamos ter a carne secca dc
ia qualidade ipclo preço, relativamente
baiv.lissinio, de _i$jóò o kilo. Sendo as-
sim, já o publico elegante não pódcdi_cr que a unica coisa barata r-uc exis-
te no Kio são os ternos de casemira
ingleza, «r.ic valem Í2Ò$óop e a Guiinii-
bara — R. Carioca, 34 vende, sob me-
dila, por 80.0.0.

1 ai «a> 11 .

Voluntários, alerta í
Còmintinicani-fins:"Tendo sido fraca, n.síe? dias, a cm-

Corrènçia aos exercícios de tiro, coni-
plèiueritares _s «íauòbras, 05 voluhta-
rios do 9" são mais uma vez avisados
de que deverão comparecer ao quáitcl,'.o-los os dias uícis, ás 5 i|_ da manhã,
05 das 2" e 3' companhias, c ás .1 da
tarde, 03 cia iu, para exercieios alterna-

. dos, no snb;target, e de liro de guerra;ua linha da pn'-ic:_, á tua Frei Caiiecà.
As sete condições Ac 'liro a qne são

obrigado.?. para obtenção da caderneta
de -reservista serão disputadas durante
es:es quinze dias, „ão havendo, pois,
tenipo a perder- -"'

Hiii! llip ! llmiuli I
HAXSEATICA !

 u » ¦ 1 » .
A BE1'A1-íicCiO DK ÁGUAS

A alirrliira (Ias iiroposlns do for-
ii-cimcnto de materiacs

; A Repartição de Agnas c Obras Pu-
bücas pede fazer publico aos interessa-
dos que, por determinação do minis-
tro da Viação, foi íixa.lo o dia ;o do
corrente para .1 abertura rias propostas
referentes ao fornecimento clc :na;c-
riacj e aníigõs diversos duraatc o exer-
cicio de 191.

Comtudo. não deixe
e'is visitar a exposição dc moveis J.e
Mobilier, á rna Chile 31; verificar os
preços e condições de pagamento.

A guarda da Alíaiitíega do
Reciíe

O sr. 1'andiá Calogeras, respondendo
á coiuiiiuiiicação do minislro cia Guerra,
•de ler mandado retirar' a força .que
imdritavn guarda á Alfândega de Recife,
visto haver terminado o processo sobre
o incêndio da mesiiia aduana, agradeceu
.1 s. ex. os serviços prestados pelo com-
mamlâittc da _* região miliíar.

!»¦«**_>-¦ — _

GASA ALVIM
Agencia de. Loterias
rugainciito iniincdiato

ilim da Asseiublín 95
Teleph., 5CS.!. C.

A Caixa Beneficente dos Guar-
das Municipaes

O prefeito velou hòntcni a resolução
do Conselho Muhkipal qiic çemiitte
nos guardas uutiiieipacs consignarem
ntetisalmcittc á Caixa Beneficente dos
Üuardas Municipaes até uin terço 'le
seus ordenados, para pagamento das
contribuições a que te obrigassem com
.1 mesma caixa, somente por que dii-
ficiiltaria a escriptá da Dircetoria de
Fazenda- " --<_J_

No Mosa e no Somme
Como se deu a tomada

da aldeia de Saillisel
pelos francezes

Pm-ií, 14 — (A1. H.) — Os france-
zes tomaram definitivamente a aldeia
de Saillisel, apoderando-se dc uma dc-
zena dc casas situadas nos dois lados
do caminho qtte vae da aldeia até Fer-
me Gouvernemcnt, 1.500 metros a su-
este.

A ameaça do cerco dos ullímos gru-
pos de casas da aldeia,' perfeitamentecaracterizada á tarde, . estava á noite
concluída. Ás conimunicações dos alie-
mães tinham sido cortadas c o inimigo,
obrigado a defender-se 011 a render-sc,
offercccu obstinada resistência, graças
ás metralhadoras que não foram des-
Unidas.

«No fim de duas lioras, iporém, os
granadeiros francezes tomaram sueces-
sivamente todas as casas, que estavam
organizadas como ipequcnos fortes,
aprisionámos centenas dc homens não
feridos. Os feridos, que eram cm gran-
do numero, foram transportados para
as linhas francezas juntamente com as
metralhadoras.

A tenacidade dos allemães cm defcit-
der esta localidade á custa de perdas
tão pesadas é explicada pela sua situa-
ção privilegiada no caminho da cota
15.1. «Fie é um observatório de utilidade
indiscutível donde se descortinam os
montes dc Sqilit-Qiieritiii e toda a ex-
tensão das linhas inimigas cm direcção
ao norte.

A tomada de Saillisel, aldeia csta.so-
bre .1 qual se apoiava toda a organiza-
ção dc trincheiras do bosque dc Saint-
Pierre Waast, permittir-nos-á proseguir
no nosso movimento envolvente para o
norte e .prova u superioridade da infan-
teria franceza, que conliiiii"a nielhodi-
camehtc a avançar apezar dos obsiacu-
los accumulados pelo inimigo.

A perda dc .Saillisel será tanto mais
dolorosamente sentida pela Allemanha
quanto é certo que o Estado Maior ai-
lemão apresentou uma simples c mn-
meiitanca vantagem local, obtida de .5
para 6 do corrente, como unia grande
victoria (pie deu logar a vários artigos
dythirainbieos da imprensa germânica,

¦Os allemães, qltc dificilmente coit-
coidani com uma vantagem dos franco-
zes para além de Alil.aincourt, tentaram
tomar a nossa primeira linha dc trin-
cheiras entre Ucrry e üomiecourt, e,
com esse intuito, realizaram 11111 .ataque
com importantes forças. 'Mantivemos,
porém, lodo o terreno anteriormente
conquistado:

O "Excêlsior" insiste cm af firmar
que os allemães, ú medida que lhes vão
cs. ãsseando homens, os substituem por
canhões e metralhadoras cm todos os
scclores da frente occidental.

Os inglezcs fnzciu prisioneiros
Londres, 1. — (A. II.) — Annun

cia-se officialmente que. o^ numero de
prisioneiros feitos pelos inglezcs 11.1 bn
lhante acção de hontem e Já arrolados
attingc a mais dc ires mil e trezentos,

A tomndi» do Beaumont-Hauicl
lidos inglezcs

Londres, 14 — (A, HO^.O com-
múni-ído ofíicial do general I-Iaig con-

Yarias noticias
Um protesto de pola-

cos residentes no
estrangeiro

Paris, 14 — (A. II.) — Xumcri-.sos
polacos c eminentes chefes políticos
rciiiescntaiitcs . da Polônia,. Giilicin,
1'esnania e SiMcsia, residentes no es-
trãngeiro, redigiram uni vclieiiiéiitu
protesto contra a creação austro-allc-•inã do reino da 1'olonia, compreiieu-
dei do apenas os territórios oecupados.

O referido documento considera o.
projectos militares da Allemanha e d.i
Áustria como ttiii grande desastre pata'
os polacos c o acto politico da cousii-
túição do reino como unia nova sá'n>
cção da obra de partilha.

Uma mensagem do cardeal
Jlercle.

•\

Amsterdam, 14 — (A. II.) — O car.
dea! Mercier fez .publicar no dia 7 do
corrente uma mensagem dirigida ao
n-.undo civilizado e na qual protesta in-.
dignado contra as deportações eu
massa dos civis belgas.

A mensagem é assignada por todo o
episcopado belga, com excepção <1q
bispo dc Bruges, a cujas mãos não che»'
gcu o appeUo, '

O minislro dns milícias do Canadá
pedo dimissão

OiMrra, 14 — (A. II.). ~ Pediu de.
missão do cargo de ministro das Mili'
cias o sr. Sam Hughes,

' wiwii» ¦

)
Remessa de bilhetes

de loterias
Vide o aniúincip que o OKNTRO LO-

TF:RICO publica na ultima pagina.

O SUCCESSO DA CERVEJA

não sc exprime por palavras, mas pela eloqüência
do factos

MILHÕES DE GARRAFAS
(Ow sido consumidas desde o sou appareciuieuto

PORQUE?
Que o digam os apreciadores de bóéí

CERVEJA 1 .

FOIlSHCiDA PASOHOAL — O
maior amigo da lavoura; niconlta.s*
em todas as casas ds primeira ordem,
desta capiial a de todos 03 Estados.

OS IXTRUJõES

Uma feiticeira e quin-
ze consulentes

agarrados
I*m outro grande trabalho dns nulo-

ridailes suburbanas tctli sido, idcni da
cuca ans ladrões, o da perseguição aos
exploradores da credulidade de unia
infinidade dc incautos, que se enlre-
gani sem o menor escrúpulo a atidacio-i
sos_ ciirandèiròs, que sc coinproiiictteiii
a fazer verdadeiros milagres por meio
de abtisues e rezas.

A policia do 20o districto vinha cl
ha niiiito recebendo repetidas denuu-
cius de uni an:ro de fciii-.arias exis-
tente nas proximidades da Terra Nova.
no lo_ar conhecido por Engenho do
Matto; que fica 110 caminho da listrada
dc Melhoramentos;

O delegado resolveu cffectuar uma
diligencia para apurar o que clc verda-
de havia nessas denuncias. Assim, ás
primeiras horas do dia dc lionlem, a
policia foi ter á alludida casa. Kncarrc-
garam-se dessa diligencia os coinuiissa-
rios Ccmiriiano c 'Accioly.

A casa foi cercada. .
Quando ns autoridades entraram 110

antro de exploração prenderam cm fia-
grame a feiticeira Antoníã Jesuina da
Silv-a, que se achava rodeada dc appro-
ximadaincnle quinze consulentes, ho-
mens e .mulheres.

Todas as pessoas encontradas ali fo-
ram fazer companhia á velha explora-
dora, na delegacia do 20'' districto po-
licial;

Foráiti apprehendidas no antro todas
as hugigagas de que a feiticeira, se
servia para explorar a boa fé de quan-
tos a procuravam. Foi levada para a
sede do districto uma infinidade dc
flores, ipalhas, papei, e toda .a sorte
de "artigos" empregados pela bruxa.

Todos os presos estão sendo jiroccs-
sados.

Sh actiiátidaôe, pensüo a Cof, só na CA-
BAÇA GRANDE: .r. Mem Ue Sá, 1.1—15.

— » O «_¦
XO MIMSTK1U0 DA VIAÓAO

O aproveitamento de um addido
Repariição de Ãguas e Obras Publicas,
o minislro da Viação hqíiíeou o sub-
contador da .mesma repartição João Ta-
magnini dc Abreu Navarro. .

Para esle cargo foi nòmc|do o chetc
dc deposito dc material, Vddidoj <!a
ni.siiia repartição, João Augusto Fer-
leira da Cosb». "->„,

O anniversario de
D. Manoel ile Bragança

Aonde se poderá comer ura polvo Irc.ei
í iiuípanliula? só na CABAÇA GRANDE.

(M 326?)
— > m > ¦ '

EFFF.ITOS DO ÁLCOOL

Ura; rapaz aggredido
por seu próprio pae'1'elas autoridades do _o'' districto foi

bontem registrado um fado re-
voltante, praíicado por um velho chefe
de familia que, dominado pelo álcool,
sc tornou o algoz de sua familia.

Chama-se esse infeliz homem Manoel
Marques, é já edoso, empregado da
Cily Improvemetits e reside com os
seus á rua tlarimundo Mello 11. $9, no
Encantado'.'Manoel Marques é um ébrio invetc-
rado, que, continuamente, ao chegar a
casa, põe tudo em .polvorosa, querendoesbòrdoar a mulher e filhou.

Iiontem, pela manhã, já elle sei acha-
va completamente alcoolizado, quando,
chegando ,1 casa, discutiu fortemente
com um seu filho, menor de 13 anuas,
passando depois a esbordoal-o, arniaii-
do-se de uni cacete,

Alberto, o filho de Marques, não
! querendo reagir contra scu pae, .pro-
i curou defender-se o «inatilo pôde, mas

mesmo assim ficou bastante maltrata-
, do e com muitas contusões na coxa,
t perna c braço esquerdos;
» .'Houve _raude alarme c a policia

acudiu, mas 'Manoel ¦Marques priz-sc cm
fuga. o qiié determinou a abertura de
um inquérito;

Alberto foi medicado pela Assislcii-
cia e ficou cm tratamento em sua n:-
sidciicià.

S(» \.V CAHA 1*0«TLT«UI?S1C .10K'
Rua Assembléa, 40 — é ciue se cn-

coulra manteiga fresca mineira supe-
rior; kilo, „$8oo.

 *l>«lli .

D. Maneei
Mesmo 110 exílio, mesmo muito longe

dc sua pai ria, o sr. d. Manoel dc Bra-
gança, o rei dcslhronado por uma revo-
lução ijilpublicahà Iriuniphantc, receberá
hoje saudações sinceris dc seus amigos
e correligionários politicos.

O sr. d. Mano;!, que nasceu 110 r.tcs-
mo dia -era que o Brasil proclamava a
sua Republica, faz annos hoje, e essa
data assás festiva, vae ser s:iicc.a„tento
conimcmiráda pclo3 porlitguezes que
Vivem no Drasil, c que ainda conside-
ram como scu rei o principe que tem
sido tão rudemente experimentado desde
a sua adolescência.

As associações poríuguczas c cs ho-
meus mais eminentes da colônia enviam
hoje para Londres itelegrammas dc sau-
dações ao sr. d. Manoel. A Liga Monar-
ehica enviará tantlicní uma saudação
tcfcgraphica, cm nome da grántle assem-
bléa que hoje sc reunirá, sob a presiden-
cia do sr. Joaquim Freire, para festejar
còndignaineiitò o annivcrsario do scu
patrono. ,

1» a_ »A's ciúítitas-ft-lras. Succulenta Feiioada.Ss o da nisuliâ. só ni CABAÇA CRAÍJDF..

Fallecimento em Alíenas
'Alfaias, 'i.| — (A. Á.) — Faiícceíi'

nesta cidade, a viuva d. Kita dc Cássia
Manso Vieira, mãe do acadêmico de
jliédiciaà sr. André Manso Vieira,

•AÜKO-CLUB BBASliiEir.O ji

Yamos andar de nariz n. ar
Com a entrada do aviador brasileir»

Luiz BcfgSianri para a corporação de
aviadores do Ae. C. D., .resolveu a di-
rectoria dcslc club levar a effeito
uma série de vôos sobre essa cidade
e espera brevemente dar começo a cs-
tas provas,•A propósito desta deliberação jéhpníein o aviador Bérginatin esteve ef-
fcctitando. no Acrodroino do Campo dn;
Affoiísps, diversas experiências de vqo,
pi|dtándo um ap.parelho Morane-Saiil-
nier, motor I.e Rhône, de So II I', quaesteve algum lempo em reparos nas offi-
cinas ali installadas.

A esle monoplano foi hontem mesmo'
adaptada uma helice fabricada nesla ca-
pilai, sob os moldes e direcção do sr..
DõnijngitCs da -Silva, e este propulsornacional trabalhou com todo proveitoe com as vantagens sobre 03 cslran-
geiros já verificadas 1105 outros queeste industriai tem feüo cons: ruir a
adaptar' a todos os aeroplanos do club.

¦ '¦¦-m

firma' a noticia de que a aldeia fortl-
ficada de Beaumont-IIaniel foi tomada
de assalto pelas tropas inglezas, que
avançaram até ás cercanias de Bcau-
court-sur-Ancrc,

O numero dc prisioneiros feitos pelainglezes já ultrapassa dc quatro mil.
O combate continu'a.. 1 *

As operações ingleza* «ns dim*
margens do Ancro

Londres, 14 — (A. JI.) — O avait-
Co das tropas inglezas nas duas margem
do Ancre effectuou-se numa frente de
oito kilometros,

O combate contiiiti'a, sendo pesadissi-
mas as perdas já soffridas pelo inimigo,

A luttt do n.tilhé.lit 11a rcgiíiit
de Pressoir <s

Paris. 1.1 — (A. íl.) — ConiniunU
cado official da tarde:"Xa região de Pressoir, lula dc arti-
lhcria.'As nossas tropas repellirani um forte
destacamento inimigo qne procurava ap-
proximar-se das nossas lilinás a oeste -
de Auherivc. . (/'

A noite correu calma no resto da li-,
uha de frente."

¦:^

:'¦

eles cU^ÍTernos sob medida
íimos figurinos do casemira
de côr, azul ou prelo. Teci-
cidos Inslezes 01ii-En_land.
__ — URUGUAYANA — za

rOLITICA UBUGUAVA f.

a.) - r.*
resolvida a

ministerial.
Hilário Horgtiora commttniçoit

Montcvidéo, u —. (A
provável que hoje fique
crise)
bontem ao dr. Eeliciaho Viera, .presi-.
dente da Republica, que acceita a pasia''das Industrias, para a' qual íórã couvi-i
dado. ' —

... ¦. aa ILEGÍVEL "¦ 
,- _ ... *' . :•»¦_- .
;->'¦¦': i ¦•-'SÊ*- .'

_«^__i.3ÍliÍ_iSÍS*"-v.it
,231*.
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r Teremos em exposição nas nossas vitrines, no interior do armasem
¦teccão de Roupas feitas, grandes SALDOS de camisas, ceroulas, pyjamas, rou-
ninliís de creança, roupas para homens, collarinhos e chapéos, mercadorias to-
dás dc primeira qualidade, que venderemos por preços báratissimos.

AU CARNAVAL DE VENISE Rua do Ouvidor n. 136*.
O ASSAIilO DEJ_A_-MBY

Os autos contra "Moleque 1
ri-ho" sobem a juizo

O dr. Sylvestre Machado, delegado
do 9" districto, enviou hontem ao jui-
zo competente os auW9 do famoso
«aso dos 140 contos de réis roubados
ao capitalista Fortes, que foi assaltado
«in Catumby.

Os autos foram acompanhados de um
minucioso relatório. Nessa peça, o de-
legado do 9o districto relembra, desde
a queixa que lbe foi levada pelo capi-
lalista José Antônio Fortes, que se
disse assaltado e roubado em i?9:959?,
quando descia a rua Padre Mtguelmo,
cm direcçao ao largo de Catumby, nte
á prisão do suspeito ladrão "Moleque

Marinho", sendo tambem contadas as
diligencias cm que a policia se em-
penliou.

Depois de haver recebido a «denun-
cia, o delegada ordenou que se inicias-
sem diligencias para descobrir o autor
ou autores do.assalto.

Essas diligencias nSo foram infrit-
li feras, e, no que colheram as autori-
dades, chegou-se á conclusão de que
o criminoso era o Preto lliomaz Ma-
rinho dos Santos, vulgo "Moleque Ma-
linho", ladrão muito conhecido, de uma
audácia c uma esperteza assombrosas,
juntando o resultado das diligencias
com as declar-ções da victima, que re-
conheceu no retrato de "Moleque Ma-
i-inho", que lhe íoi apresentado, o seu
assaltante. , ,

Foram ouvidas varias testemunhas, de
vista, que affirniam haverem visto
"Moleque Marinho" assaltar o sr. For-
tes,' arrebalando-lhc das mãos um cm-
lirulho.

Outras testemunhas foram ouvidas e
todas itffiiniam que encontraram na
rua Padre Miguelino, na liora do as-
salto, o aceusado "Moleque Marinho .

Essas testemunhas, acareadas com
"Moleque Marinho", rcconhcceram-n o
como sendo o assaltante.

Unia das pessoas ouvidas durante o
inquérito é Jesus Lopes, que confessou
que de facto fora convidado por Mo-
leque Marinho" para auxilial-o, o que

. íoi recusado. ,„.
. Com o proseguir das diligencias, co-

incçnrnm a apparecer provas de que
Ricardo' Machado, Manoel Joaquim .dc
Barros, vulgo Bólc-Bóle, estabelecido
¦com botequim na rua da Saude, eram
cúmplices do assaltante.

Depois, o delegado, antes dc termi-
nar o seu relatório, fez referencias aos
-antecedentes do assaltante e apontou
.Moleque Marinho!! como incurso no

artigo 35<5 do Código Penal.

1TM.V DILIGENCIA
Depois de haverem sido mandados a

juizo o relatório e os autos sobre o
assalto soffrido pelo capitalista Forles,
o dr. Sylvestre Machado, tendo rece-
bido uma carta anonyma, determinou
aos commissarios Mario Nogueira c
Arides Tavares que fossem, em compa-
nhia do official de diligencias Barbosa
dá Silva, fazer uma diligencia uo An-
d.iiaiiy, onde, segundo a denuncia, ha-
n-ia algucni que tinha parte do dmiieiro
roubado ao capitalista Fortes.

Depois dc louça*, -pesquisas as auto-
Tidades voltaram sem que tivesse fi-
cado alguma coisa apurada, o que da
a entender que a denuncia contida na
caria anonyma era falsa.

lf, »!¦«•*¦
UM DIPLOMATA EM VIAGEM

O sr. Morgan chegou a
Buenos Aires

Buenos Aires, 14 — (A. A.) — O
sr. Kdwin Morgan, embaixador dos F.s-
lados Unidos da America do Norte,, no
Kio de Janeiro, chegou a esta capital,
110 ultimo domingo, sendo saudado ao
desembarcar «por um ropi-cscnlantc do
dr. Carlos Becu, ministro das Relações
Exteriores'; _

Hontem, á noite, o dr. Emiliano «Fi-
glterôa Lanam, ministro do Chile,
ncslu capital, offereceu um banquete,
na legação, ao sr. Edwin Morgan, as-
sistiiido o dr. Carlos Becu, ministro
das Relações Exteriores, e' os svs. Pa-
bio Solcr y Guardiola, ministro dá Hcs-
punha; dr, Lima Ramos, encarregado
de Negócios do Brasil c diversos outros
diplomatas c pessoas de nossa alia so-
cieiladc c da colônia americana.

Ao champagne foram trocados brin-
des muito cordeacs.

i-H «¦ < »i
XO TI-tiATllO LYIMCO

0 grande concerto orcliestral
Em commciubráçã'o á dala da pro-

clamáção da Republica, realiza-se hoje,
110 theatro Lyrico, ás 4 da tarde, o
grande concerto «musical organizado pelo
Centro Musical, 110 qual tomam parle
150 executamos, cm conjunto com a
banda do Corpo de Bombeiros c_ sob
a direcçao dos «maestros Alberto Nepo-
«iiiuceiio, Francisco Braga c Agostinho
de Gouvéa, cujo programma abaixo ipu-
liliciiinos:

L. Miguez —- Hymno da proclama-
ção da Republica.

C. Comes — Symplionia do "Ctia-
rauy''.

L. Miguez — "Ave Libcrlas"..,
11. Oswaldo — "Bebê Scndorts" (cor-

das).
C. -Gomes — Prelúdio do 4" aclo Ja

opera "Schiavo" (alvorada).
A. ¦Ncpomuccno — "O Garaluja";

arin da opera "Abul" (soprano), cau-
tada pela sra. Lydia dc Albuquerque
Galgado! Grande ouverture soletine'•181-".

F. Manoel — Hymno nacional.1— » ai ¦

AS VOCAÇÕES

O^eria ser iornalista
de qualquer modo

Correspondente do "Commercio do
Paraná", o sr. Bento Simões, no dia
e do respectivo gerente, o seguinte te-
dade onde é publicado aquelle jornal,
e do respectivo gerente, o seguitne te-
legramma:"Acceito mediante instrucções minha
ultima carta."

A carta a que se referia o referido
gerente dava instrucções para que não
excedesse ,1 correspondência de mil «pa-
lavras diárias, visto a empresa não po-
der snpportar grande despesa nesta
quadra.

Caiu das nuvens o sr. Bento Simões,
nada comprehendendo de _ quanto se
passava, pois que não havia tido ne-
nhuma communicação telcgraphica, çc-
dindo dispensa dos seus serviços e in-
ditando para substituil-o um sr. Ray-
mundo Magalhães. _

¦Explicações foram pedidas a Curity-
ba, i ficando o caso esclarecido com o
seguinte despacho:"Ha um embusteiro que tem sc uti-
lizado de seu nome no telegrapho.
Acho de bom alyrtre entregar o caso
á policia."

Averiguado o caso Raymundo Maga-
lliães, no dia 6 do corrente, dirigira ao
"Commcrcio do Paraná", um tclegram-
iria, nos seguintes termos, sem assigna-
tura, mas, só podendo ser attnbuido ao
sr. Bento Simões:"Indico hábil correspondente Ray-
mundo Magalhães, Rosário 148, hoje
substituir-me com ordenado mensal dc
120ÍO00, visto não «poder continuar o
serviço." , .
- Levado o facto ao conhecimento do
delegado do 1° districto policial, kay-
mundo Magalhães foi.preso c esta sen-
do processado.

jl
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VIDROS

RHUM

DE-

Ernesto 5ouzo
Com Iodo,

Glycerina e Hypo-
phosphltos de Cal-

cio e Sódio
BRONCHITES,

Asthma, Tuber-
culose pulmonar.

Rachitismo
TÔNICO PODEROSO

GHHHADQ E C.-1.° de Marco,»

DATAS INTIMAS
Festeja hoje o «seu anniversari» natali*

cio u juven Augusto, dilecto lillio do il—1
lustre professor da Ffacu)<Jade de Medi*
ciná, dr. Augusto Faulina Soares de
Souza.

Fazem annos hoje:
O sr. Carlos Auguoto de Albuquerque

fimccionario da llepartâçSo do3 Telegra*
pSiosja senhorita Guiomar de Albuquerque,
filha do capitão Carlos Antunes de Attm*
querque;o sr. Manoel Pereira do Nascimento!

— o menino Dario, filho do sr. Arman*
do Duque Estrada de Barros, a» official
da Directoria Geral dos Correios; _a sra. d. Joaquina Carlota Guima-
rãea Novaes Couto, veneianda mãe. dos
drs. Francisco Pereira Novaes da Cunha
c Jaynie Lopes do Couto i

I' a sra. d. Mercedes Botelho;
 o capitalista Estevão Pereira; , ;o joven Elpidio de Souza Ribeiro;

a senhorita Guiomar Zulmira da
Silva, irml do sr. Carlos Joaquim do Sil*
va, funecionario municipal;

o sr. Benedicto Braga de Slo- Sab*
bas;

a sra. d. Armia Torto, esposa do
commandante Dormevil Porto;

o roronel Adolpho Xavier de Mello,
capitalista de nossa praça;o tenente. Armando de Figueiredo;

 o sr. Glycerio Vellasco da Silva,

fcrente 
da casa S. Sebastião, na rua

rei Caneca;
a menina Odette, filha do sr. An*

tonio Joaquim Teixeira, negociante desta
capital; .. , , ¦

o sr. José Maciel do Espirito San*
to, sub-oíficial da Armado;

—- a ara. d. Sara do Amaral, esposa
do «sr. Alexandre do Amaral, chele de
contabilidade do Banco Nacional Brasi*
•ciro; . . -a sra. d. Ambrosma Torres, esposa
do sr. José Ferreira Torres, ,1° olficial
da Directoria de Hygiene Municipal:

o major Archimcdes Jõhristòii Souti-
nho, a° ofiicial da Directoria de Fazenda
Municipal c fundador d'"A Cidade";

o coronel Manoel Vaz Madeira;
o sr. João Simões, negociante desta

capital, a quem será offcrecido pelos seus
amigos, utn "pic-nic" na Pcrtlia;

o sr. Thcmistocles A. Cardoso; ,Por motivo de seu anniversario, foi
hontem, muito,, cumprimentado o er. Vi*
cenle Antônio da Silva, estimado nego-
ciante de nossa «praça.

O annivcrsartanle offereceu Ss pessoas
de smas relações, uma bella c agradável re*
cepção. . ,o sr. Josc Enncs de Lagc, estima-
do empregado da conhecida "Casa Pas-
choal".

-- Festeja hoje o seu anniversario na*
alicio, a graciosa senhorita Glaplúra Por*
tiigai. . . .* 1Ü .
ASAMENTOS . ..
Acham-se affixailos na 5* Pretória Çi*¦jc\, os e-itaes do casamento da senhorita

..nua dos Santos, com o sr. Guilherme
1'ercsra Loureiro, estimado empregado no
.ümmercio-

IÜ !Ü *
B-.ETrS_jD.OS

Com o «seu primeiro anno de travessu*
ros, haptiza-sc hoje, na matriz do Enge*
alio Novo, o galante Gilberto, que rc*
cehcri por esse motivo muitos mimos de

.ta queridos progenitores.
Servirão de padrinhos! o sr. A. J. re*

reira e madrinha, a senhorita Judith Bit-
tar.

NOTICIAS

mm»
UMA VALENTONA

Quiz engulir mas foi engulida
A lictaira Jandyra Guimarães da Sil-

va, que por muito tempo flanou pela
riin da Conceição, ali se tornou hé-
roina em crime sânguiiiolenlo, matan-
do ura: soldado de «policia.

Dahi o vuIro porque è conhecida"Engole Homem".
Absolvida pelo jury, a Jandyra aban-

donou a vida alegre « foi viver mari-
talnienlc com o trabalhador do cáes do
Porto, Domingos Pinto de Arngão,
morador cm um barracão no celebre
morro da Favclla.

Hontem quiz a "Engole Homem" cn-
gulir o Domingos, quiz matal-o a ma-
cbadadas, mas, saiu-lhe o trunfo ás
avessas, porque o honienzínho. virou
bicho e pespcgoii-lhe tremendissitua so-
va de páo.

Ambos foram parar ao xadrez do 8o
districto policial.

NO rORTO BO KECIFB

Quando so enfermam o .chamam
nm medico, a primeira coisa que
elle ftiss é administrar-lhes um rc-
médio purgante.

Faz isto por duas razões: Pri-
meira, porque nenhum outro re-
medto tem bom effeito se os. in-
testinos não funecionam bem; se-
gando, porque com toda a proba-
bilidado nüo enfermariam se a
acção dos intestinos tiver sido
normal.

Quando os resíduos dos aliinen-
tos permanecem demasiado no
systciua» corrompem-se e dão lo-
gar a mãos gazes quo incham o
estômago, causando f latnlencla
(ventosidade), náuseas, dôr de
cabeça o uma desgraçada sensação
de se estar cheio e debilitado.

Se não se eliminam prompto-
mente, estes resíduos podem con-
taminar o viciar* todo o systema'.
São causa do males do figado, do
bilis, indigestões, nffecções do es-
«tomiigo, inflanunação intestinal,
Iiemorrholdcs, o da maior parte
das cnfemldades cutâneas. Des-
graçadamente, muitos ao acha-
rem-se com prisão do ventre re-
correm a purgantes violentos que
contêem mercúrio e outras drogas
fluencia o a debilidade dos intesti-
nos completamente desfallccidosl.
A isto se segue quo o doente terii
quo ir augmentnndo a doso para
conseguir egual cffeito, at. que o
remédio perde de todo a sua iu-
fluencia e a debilidade dos intesti-
nos se torna permanente. As PI-
LUÍ/AS ANTIBIL.OSAS DE DOAN
não contêem nenhum ingrediente
mineral. São puramente vegetacs
A sua acção é rápida c cabal, sem
causar dôr on mal estar, tal como
so a evacuação fosse natural. For-
tulecem gradualmente os intesti-
nos, o depois de nm, periodo ra-
zoavel o remédio podo suspender-
so todo.

Ao não ter oceorrido uma eva-
citação livre dos intestinos duran-
to o dia, dovo tomar-se som falta
ií noite uma dose das PILÜI/AS
ANTiniI-TOSAS DE DOAN.

As PI_iTJLAS ANTIBILIOSAS DE
DOAN-achniii-*;" ti venda cm todas
as Pharmacii"'

Enviar-se-á amostra grátis, fran-
co do porte, a quem a solicite. ¦

FOSTER-McCLELLAN CO-
Caixa do Correio 1002 ,

BIO DB JAXEIBO
¦*¦ t »¦> > ¦»

A GUERRA

O "Benjamin Coostant" tem
leito exercicio

O almirante Gustavo Garnier, chefe
do Kstado «Maior da Armada, recebeu
hontem tini telçgramma do coinmamlan-
te do navio escola Benjamin Constam,
participando-llie que a bordo do seu
navio tem se realizado exercícios pra-
ticos com e_cellcntc proveito para a
turma de guardas marinha embarcada
nesse navio, onde tudo vae correndo
sem novidade.

1N0 Recife, a officialidade do Benja-
min, para ensinamento aos guardas ma-
riuba está effcctuando o levantamento
da «planta hydrographica, que ficará
prompta dentro de alguns ilias._

Depois o Benjamin, «proseguindo na
sua viagem á vela, demandará Abrolhos
e dali nara o Rio, onde deverá chegar
por lodo o íim «do mez corrente, ou
em principio do mez vindouro.

A ULTIMA SESSÃO DO
ACTUAL CONSELHO MUNI-

CIPAL
O expediente foi iniciado com a ora-

torta do sr, Osório de Almeida para
responder ao discurso do relator do or-
çaincnlo. S. s. fez um estudo sobre o
nugiiiento e creação dc impostos, ter-
minando «pela promessa dc uma allu-
vião de emendas salvadoras dos intê-
rcssc:; dos contribuintes da inunicipali-
dado.

Seguiu-se-lhe o sr. A. iMcnczcs, -pro-
pondo sc dê a 11111a escola publica o
nome do sr. Augusto de Vasconcellos
e lembrando a compra dc unia grande
coroa dc bronze, que será depositada
pelo Conselho 110 túmulo que encerra
os despojos daquellc político, üepois
de se dar por approvada essa indicação,
coiiibatcu-a o sr. I-eite Ribeiro, que
propóz fosse n acquisição feita á custa
de cada um dos intendentes, Por isso,
foi retirada a indicação.

O sr. 11. iPimcntel defendeu, ainda
uma vez. o orçamento, respondendo ao
sr. Osório.

O sr. Alcântara requereu a inserção
na acta dc um voto de louvor ao pre-
feito «pela homenagem prestada á me-
moria dc Servido Dourado.

Approvada a ordem do dia, foi lida
á resenha dos trabalhos approvados nas
sessões do Conselho e depois suspensa
a sessão, por meia hora, para que se
lavrasse a acta de encerramento c
agora:

Rcqiticscal in pare.

O Supremo nega "tate-co.-!

pus" a vereadores

EM TORNO DE UMA TUTELLA
ri-STAME.XTARIA

Um aggravo interessante
•Debateu-se hontem na Corte de Ap-

«pellação um interessante caso dc tutel-
Ia teslamentaria.

Joaquim Pereira da Silva fora no-
meado por testamento tutor de um mc-
nor. Tendo fallccido o testador, reque-
rcu o tutor ao juiz de orphãos que lhe
fosse admittido assignar o competente
termo.

O juiz, entretanto, exigiu que o tutor,
como prova de idoneidade, apresentasse
a certidão de que era casado.

E como isso não fosse possível, pelo
facto de scr elle solteiro, o juiz inde-
feriu a tutella teslamentaria.

'Km aggravo para a Corte de Appclla-
cão, o desembargador Gemiuiano da
Franca, relator do feito, deu o seu
voio contrario ao despacho do juiz de
orphãos.

Argumentou com a Ordenação que
não iticluc dentre os incapazes «para
exercei' a lulella os maiores de 21 an-
nos sem scr casados.

Nestas condições foi dado provimen-
to ao aggravo, contra o voto do desem-
bárgadòr Saraiva, afim de ser adinitti-
do o aggravante a assignar o tcrnio dc
tutella.

As links de tiro

Para solcnnizar o seu primeiro anniver.
í_rio, será levada hoje á pia baptismal. a
intcrc«_aiite Alzira, tilha do sr. Manoel
Lopes Victor c d. Alzira Victor.

Serão parnnympbos: o sr. Anmba] dos
Santos Aguiar, proprietário da "Produeto*
ía de Lacticinios", e sua esposa d. Al*
berüua dos Santos Aguiar.

¦»

Baptisott-sc ihontcm, o menino Gilberto,
filho do dr. Octavio de Souza, vicc-dire*
ctor da Maternidade do Kio dc Janeiro,
e neto do coronel Alfredo Ernesto dc
Souza, director geral da contabilidade da

Foratn padrinhos, o sr, Adolpho B. de
Oliveira Andrade e sua esposa.

. . *

PKSTAS
Realizou hontem sua festa inaugural o

Eden-Club, que acaba de sor fundado na
estação de Olaria. ,

As dansas prolongaram-te animadas ate
alta madrugada, sendo a directoria «ua novel
sociedade pródiga em geiiülraas para com
todos os seus convidados.

, .
Por motivo de força maior, foi transEeri-

da a recita em beneficio das obras de «.
S. do Rosário da matriz da Gávea, nue
devia realizar-se hoje, no Uub Gymnastico
Portuguez.

*
Comnicmorando a data do Proclamação

da Republica, o Ramos-Club offçreec hoie
aos seus sócios, uma linda iiioíiiuv intantu,
organizada pelo dedicado dircctor Carlos
França. , , i

A malinâe, nua com.-çara ás 2 horas ,da
tarde, constará da comedia: O voto ftimm-
n". um acto de cabarct c baile infantil. «1

*..*.;#
n * *---MTKTF,B

Realizou-se hontem, no Restaurante Assv-
rio, o banauoie offerecido 00 maestro Al-
berto Ncpomuccno

A coiiiinissão organizadora da homena*
cem era composta dos ors. Arthur Napoleao,
Miiiiiaio Araujo e Alfredo Bcvilacqua.

iS s. $
VIAJANTES

A bordo do paquete f-ró, segue hoje pa-
ra o Recife o illustre dr. Fábio da Silveira
Barros, deputado federal c uma das fígu-
r.-.s mais prestigiosas da politica pòrnambu-
cana.

$ 1!: S
llFJ-fGIOSAS -.' --;--' _.

Rcaliza-so hoje, na Irmandade do_ ano
Pedro e Nossa Senhora da «Conceição «lo
Encantado; uma gAindo "kcraicssc , em
favor do sen templo.

Haverá leilão de prendas, apregoadas pe*
los irmãos .cliciano Osório c Roldão Mar*
ques. 1'unccionarão varias barracas, diri*
«idas pelas prcstimoSas irmãs dd. Marietta
Maia Cardoso e Lavina Barbosa Lemos.

¦Um um coreto tocai, uma cxcellente
banda de musica.

•MISSAS
No nltar-mór da egreja de Nossa Se-

«nhora da Lanipadosa, avenida Passos, toi
rezada hontem, ás 9 horas, missa dc sc*
timo dia em sufíragio da alma- tle d. Ma-
ria Ferreira da Cosia Rubim, progcnilora
dos srs. tenente-coronel Alcibladcs da tos-
ta Rubim, major Archimcdes Frederico
Kappc da Costa Rubim o madrasta do ai-
mirante .Raymundo «Frederico I\iappe da
Costa Rubim.

A piedosa cerimonia, mandada cejciirar
A' piedusa cerimonia, mandada ce cl.rar

pela familia da saudosa íallecida, assistiu
grande numero de pessoas amigas.

O major Archlmeiles Rubim, tem recebi,
do iniuiineros carlücs c tclcgrainiiias dc
ccndolencias.

* e: *
FAIi-EClMEXlOS

Fallcceit hontem o menino Murillo, filho
do dr. Kuclides Alves de Faria e da pro-
•fessora 'Mtmoela Vclloso dc 1-aria. O en-
terro sairá da rua lluaiquc de Macedo 52
para o cemitério dc -laruhy, Nictheroy, as
4 horas.

*
Falleceil hontem, á tarde, .1 innocciile

lAida, filhinha do sr. Eugcnio Ciraldi. cm-
«pregado dcsla folha c que hoje completava
Ires annos de edade.

O enterro realiza-se hoje, as 2 horas,
ila Chácara da Floresta 11. 15 para o cc*
miterio dc S. João Baptista.

*
Falleceil hontem de manha, na Villa Mi-

lilcr, a menina Filandiria, de 14 annos
dc edade, filha do coronel Eduardo A. So-
crates, coniinaiidante do 21 regimento de
infanteria. .'¦',.:,-'.¦„

O saimento partiu da estação da K. -.'
Central, ás 5 i|a horas th tarde, para o
cemitério «lc S_ lrriinc:pr.i Xavier.

MALUCO A' ÇFOWDA!

Está sendo perseguido pela
policia

João de Brito i um creoulo sacudido.
Ha 'tempos .praticou um crime: roubou
um anel da casa do dr. Raul Autran.
A victima, que -ra naquclle tempo au-
toridade policial, mandou internal-o_ no
Hospicio Nacional. Desde aquelle dia a
vida para o João de Brito tem sido tun
sttpplicio. Toda vez que lhe dão alta,
o João vem para a rua e, mal respira
um pouco de ar, a policia agarra-o e
manda-o de novo ipara o Hospicio.

Nesse vae e vem, João de Brito já
deu dez entradas -no Hospicio.

Hontem, o João Maluco, como é ap-
pelidado, saiu do Hospicio, com per-
«nissão do dr. Juüano Monteiro, c, como
tivesse sido preso outra vez, veiu a
esta redacção pedir providencias.

Aqui fica rccommcndado o João Ma-
luco.

O "Times" e o suecesso
inglez de Beaumont-

. Hamel
Londres, 14 — (A. H.) — Com-

montando o recente suecesso das armas
britannicas ein iBeaiunont-Hamel, diz o
"Times":

"«Embora por agora faltem- por.meno-
res, sabemos que as nossas galhardas
tropas obtiveram no Ancre um brilhan-
te suecesso, de grande importância es-
trategica. 'Effectuámos assim a segunda
parte da obra que iniciáramos em julho
deste anno, isto i, a destruição das li-
nhas a eme os allemães haviam consa-
grado dois annos de contínuos trabalhos
com o fito de tornarem-nas inexpugna-
veis. ,

Para conrprehendcr a importância do
suecesso obtido não se devem recordar
os movimentos executados cm guerras
de outros tempos, mas precisa-se tem
em consideração que as posições que
tomámos eram as mais poderosas de
todo o systema de fortiíicaçõcs alie-
mãs naquella região e que as defendiam
as melhores tropas germânicas, com
grandes cffectivos. A sua conquista é.
portanto, sem contestação, um grande
acontecimento militar.

A repetição de golpes eguaes a este
é que poderá impor a derrota aos alie-
mães no unico theatro onde a guerra
pôde decidir-se definitivamente.

O suecesso de hontem elimina o sa-
liente de Beancourt, e que faz com que
pela primeira vez «possamos prosegmr
em operações numa frente relativamen-
tc extensa". „ .

Sobre o mesmo assumpto diz o Uai-
í. Maü": . ' 

. ¦ , --"O ataque brilanmco, lançado com
violento ímpeto e rematado com,exito,
constitue o melhor meio de auxiliar a
Rumania. Acabamos de desferir sobre
o inimigo um bote sério, conquistando
as linhas cm que, em julho passado, as
tropas da Nova Zelândia lutaram com
heroísmo, mas sem resultado:'¦ Nno nos illudimos sobre a significa-
ção da nossa viotoria. Sabemos bem
que a victoria conseguida liontem não
implica que estejamos em marcha sobre
Berlim. O certo, porém, é que conquis-
támos fortificações, a menor das quaes,
era mais poderosa que. Plcvna ou Se-
bastopol, e matámos tua grande numero
de allemães. ....

- A victoria de Beaumont^Hamèl e um
sério golpe para o general von Hinden-
burg, que ainda' recentemete declarava
que o «Soinine, ipor si mesmo se guarda-
ria bem, e foi ganha em face de todos
os obstáculos levantados na frente do
Somme pela sciencia, a despeito da hos-
tilidade.do tempo, das difficuldades do
terreno convertido pelas chuvas num
iinmenso lamaçal".

tar a agglomcração do publico na en-
trada e saida dos carros. Todas as por-
¦tas podem ser abertas e fechadas au-
tomaticainente pelo conduetor. Mas ao
mesmo tempo existe um macbimsmo que
permiflc aos passageiros abrir as por.
itas,

*

O quinto empréstimo de guerra

¦ » 1 * m.

GERVAO

— D_--
Einesto Souza

¦¦s**Mm\«1
ANIZ

Inappetencla,
Mio Hálito. -isDi-t-l-V

Sins di Cabeça,
fiji.0 lipenladi,

TT. inas Turvas,
Piipilifin do tutafíi.

TUN1C0 DO SYSTEMA
NERVOSO

SC.-1.9defflarço.l.

OS CANOS DE CHUMBO

Recebemos o seguinte lelegraiiiina:"Lavras, 13 — O honrado ministro
da Guerra, em despacho de 7 do cor-
rente, mandou confederar o tiro 246,
de Lavras.

A mocidade c o povo entliusiasma-
dos, promovem grandes festejos para
15 de novembro;

-üngúem cogita, porém, de reerguer
o tiro 65, extineto cm virtude de lei,
cuja maioria dc sócios e directoria
pertencem a esta corporação. — Povo,
mocidade, atiradores."

— • tm *mm

Dois ladrões e um intrujão
presos *

«Mais um caso dc furto de canos de
chumbo teve a registrar a policia do
19o districto.

A industria «nesse districto tem tido
um grande desenvolvimento.

Hontem, á tarde, foram presos em fia-
grante, pelo fiscal da guarda nocturna
do ip" districto, Franco Filho, os la-
drões Gentil Ribeiro e José Silva, quan-
do procuravam vender grande quanli-
dade de encanamentos roubados. lista-
vam elles na casa do conhecido ititru-
jão Eduardo Marques, residente á rua
Capitão Rezende n. no, no Meyer.

O intrujão Marques foi t.Tiiibein au-
toado cm flagrante.

Ladrões c intrujão foram mcllidos no
xadrez.

— > — » — 1 

KAIOS X—ELECTRICIDADE
MEDICA

Exames, pbotographias e tratamento
pelos raios X. Applicações de electriei-
dade nas moléstias em geral. Dr. J.
de Toledo Dodsworlh — 10S, Avenida
Central (ao lado do Jornal do Brasil —
Teleph., 2326, Central.

m+Zmm-mmm

UM l.MPR.Vl.E.TTl',

Caiu áo bonde e ficou
gravemente machu-

cada

Uma procissão de desagravo
Fomos hontem procurados_ por uma

conunissão de «catholicos residentes no
Meyer, que nos «pediu S seguinte pu-
bllcaçãò:"Os catholicos dos suburbios desta
capital realizam hoje, 15, nma procis-
são de desaggríivo, por offcnsas feitas
á religião christã por um seu inimigo,
partidário de uma seila religiosa.

Esta demonstração «publica da_ fé e do
muito amor a Deus será realizada no
Meyer, devendo partir a procissão, ás 7
horas da noite, da rua Cardoso, junto
ao Santuário do Imiiiacülàdo Cor.-ição
de Maria, levando alçado o estandarte
da linm.icul-da Conceição.

Na praça, junto á estação, falará so-
bre o motivo o dr. Plácido de Mello."

— O mt »tm

j Pelas oilo horas da inaiihãi dc bon-
1 tem, o liespanhol Rodizci.dò de Casti-

O Supremo Tribunal, em sua sessão ] lhos. esquecendo qne já não tinha a
de hontem; julgou mais um caso dc agilidade dos tempos de r.-ip.iz, pois

deno

:vr

"habeas-conpus" dos vulgarmente deno-1 conta .32 .-imios, prcleiideu tomar um
minados políticos. electrico. linha São Luiz Durão, que

Alfredo Soares Vargas c outros vo-1 corria pela rua Marechal Floriano.
rca.iores eleitos e empossados na C'a-| Foi fatal a imprudência, porque caiu,
tnaiT. Municipal de Tombos dc Carang.i e com tão grande infelicidade mie fra-
ja, foram nli impedidos de exercer o | ctiirou o braço e a perna do lado di-
mandato cm vista da coação exercida reito, recebendo diversos ferimentos
ipcio governo do listado de Minas._ pelo corpo.

Usando do recurso constitucional Foccoriido -icla Assistência, foi man-
j.niio no juiz sccciuiial, l*»erain nes;;- j uado inítírn-ti" nn SaiUu Casi ile Misé-
do n pedido e, recorrendo «para o Su- ricordia.
premo, viram císa decisão confirmada. I E' empregado nn commcrcio, viuvo e

O relatório fei -feito pelo ministro residente ;i rua da America ti. 7.
Viveiros dc Castro, votando apenas O niotorueiro Joaquim Pedro foi pre-

cia concessão do "habeas-corpds'^ os | so para depois ser mandado .iiioaz, -«or• - - - ,_.-_,_ tt.. responsabilidade c--imiii.it
1 occo:rer.çi>

P.

TB-XPAIíIHCES RENDOSAS

O gallo de madame Olympia
Madame Olympia é uma das muitas

pythouisas deste nosso Rio lão rico cm
endireiladores de cspinhela caida c pro-
phetas de pouco mais ou menos. Mas
madaiuc Olympia, vendo que a carto-
maneia, a chiromnncia e quejandas tia-
palhices antiquadas já não rendiam o
preciso para seus gastos e gostos, nrrnn-
jou um Iruc novo: um gallo artificial,
dc magníficas virtudes, que dizia a
quem lhe desse uns tanto mil réis sc o
coristtlènte estava ou não com azar.

Foi uma chuva dc dinheiro na casa
de madame, mas a policia soube, e fez
uma visita ao templo, apprcbendendo o
gallo milagroso e levando-o para a de-
iegacia.

. Bumbesci em poder dos
allemães

Nova York, 14 (A. A.) —Um radio-
gramma de Berlim diz que os attstro-
allemães tomaram Bumbesci.

A Noruega fleíende. a si nei
tralidade

Londres, 14 (A. A.) — Um torpe-
deiro pertencente á marinha de guerra
noruegueza canhoncou e poz a pique
um vapor dc nacionalidade alleinâ que,
não obedecendo á intimação que lhe fòi
feita tres vezes, continuou a permane-
cer em águas territoriaes daquclle paiz,
violando assim a sua neutralidade.

Copcnhaguc, 14 (A. A.) — Um vaso
de guerra da marinha nacional noruc-
gueza inutilizou com dois tiros certei-
ros de canhão o apparelho radio-tcle-
graphico installado a bordo do vapor
mercante allemão que permanecia em
acuas territoriaes da Noruega.

*

A acção dos inglezes uo Ancre
1 °Pári*,' 

14 (A. A.) — As ultimas j-p-
ticias officiaes vindas do quartel-gcne-
ral inglez annunciam que os exércitos
•britannicos obtiveram uma grande vi-
ctoria na região do rio Ancre, fazendo
aos iilleiuãcs uma bella presa de guer-
ra, sendo que capturaram 70 officiaes
e 5.000 soldados inimigos.

*

O "Daily Telegraph" e a acção
dos inglezes no Aucre

Londres, 14 — (A. H.) — O DmV.v
Telegraph escreve que - avanço victo-
rioso das tropas 'britannicas no^ Ancre
é tanto mais notável quanto e certo
que as posições conquistadas agora, sao
precisamente aqucllas que resistiram
ao ataque dos «primeiros dias de julho,
quando se iniciou a grande offensiva
do Somme, O elevado numero de pri-
sioneiros prova, na oponião do mesmo
jornal, que o inimigo começa a sen-
tir-se fatigado dc tanta luta. Alem,
disso, conclue o Daily Telegraph, a
imppjjtancia estratégica do novo sue-
cesso está cm' que novos reforços de-
verão ser enviados aos allemães que
se acham ali, justamente no momento
em que o inimigo esperava poder enviar
todas as tropas disponíveis contra a
Rumania.

Os servios tomam po-
sição na região de

CernareKa
Londres, 14 ¦— (A. Hv) — O ulti-

mo communicado servio annuncia que,
depois de sangrentos combates na re-
gião do Cernarcka, as tropas sérvias
tomaram importantes -posições perto de
Toparei, causando «enormes perdas ao
inimigo e capturando mais de mil pri-
sioneiros, na sua maioria allemães.

f.

O que informa um
communicado russo
Pctrogrado, 14 (A. H.) — Coinniu-

nicado official: ,„ ,"Sobre o Narajovlta, nas «regiões do
Lipinica-Dolna c «Svistelriiki, os csclarc-
cedores da nossa artilheria c os lança-
minas estiveram em grande actividade.

Nos Carpatos, repellimos um ataque
na rcaião de Javornika, ao sul da «mon-
tanha"de Pneva, assim como na Tran-
silvania, onde inlltilizaràm varias ten-
tativas inimigas nos vallcs dc irolus,
Oiluz e Tirgu-Jiuly. _ .

Persistentes ataques inimigos 110 valle
do Ealo obrigaram os rumaicos a re-
cuar ligeiramente. Np valle de Jiul o
inimigo occupou Buinbeshli.

¦Na Dobrudja a situação «maiileiii-se
sem alteração."

Berlim, 14 (T. O.) — Da importan-
cia total do quinto empréstimo de guer-
ra, foram pagos até 7 de novembro,
8.924 milhões de marcos, ou 83,8 ipor
cento. Os bancos de empréstimo- de
guerra facilitaram 268,6 milhões, «ous,45

por cento dos pagamentos itotaes.
*

O relatório semanal do Rei-
cbsbauk

Berlim, 14 (T. Ò.) •-- O relatório,
semanal do Reichsbank,. em 7 de no-
vembro, aceusa os seguintes «dados:

Reservas ouro 2.512 milhões, apre-
sentando um augmento de seis ímlhoes;
títulos commerciaes, bônus do Thesou-
ro, 7.79S milhões, com uma diminuição
de 83 milhões; notas bancarias cmcir-
culação, 7.2*46 .milhões, com uma dimu-
ção de 14 milhões: depósitos partícula-
res, 3.404 milhões, com uma diminuição
de 55 milhões-, reservas em ouro, co-
brindo notas cm circulação, 34,7 por
cento, contra 34,5 por cento «na ultima
semana. .

Declarações do governo hollan-
dez sobre as minas si-

marinas
Berlim, 14 — (T. O.) - O ultimo

discurso de Balfour insinua que a In-
glaterra tem especiaes cuidados com os
neutros na questão das minas subma-
nas dizem as declarações oficiaes do
governo «hollandez que, durante o mez
de outubro de 1916, foram arrojadas
ài praias hollandczas 145 minas soltas.
Destas, 121 eram de origem ingleza c
somente 13 de origem allema.

O total das minas arrojadas «durante
a guerra á «costa «hollandeza é de 1.553.
das quaes 926 inglczas c 251 allemãs.

*
Torpedeiros allemães

em acção
Berlim, 14 (T. O.) — O Almiran-

tado communica o seguinte:
«Na noite de 10 para 11 de «novembro,

varios torpedeiros allemães, partindo dos
portos do mar Baltico, fizeram um raid
de reconhecimento no golfo de Finlan-
dia. Este importante ponto de apoio
russo foi bombardeado eíficazmente dt
curta distancia.

*

Pela saude do imo
O Laboratório Municipal de Analyscs

sempre tem julgado bons para o consu-
mo os produetos LEAL SANTOS":
CONSlíRVAS — BISCOITOS —CHO.
C9-ATES — SEMOLINA rHOSPHA-
TADA.

Grande; Fabricas: Rio Grande do
Sul c Rio de Janeiro. 494S

O resultado de uma
<<.. .»

ministros Pedro Lessa c Guimarães Isa-

canoa
O sr. Antônio Villafranca Inglez,

operário, foi colhido ante-hontem, em
Maduréira, á rua Domingos Lopes, nor
tuna "canoa" policial qne ali andava
em diligencias, ás 8 horas da noite.
Preso sem o menor motivo, nem sequer
o «le trazer armas prohibidas. foi leva-
do para n 23o dislrieto, onde esteve
até á madrugada'

Resultado: além da violência soffri-
u.i. qlitisi perue v i^Kiu -ki _ai.in.a c»íi
que trabalha.* Não haverá um meio dos_ policiais
incumbidos dessas missões agirem com
iiiai.i discrnimcnto_ para evitar esses
çqúivocqs prejudiciacs?

na I Aqui narramos o íacto com vistas a
•quem de direito..

Instrucção Publica
O director geral assignou "íonleiu Cs

seguintes actos: designando Anna Cou-
to Coelho da Frota, Estber da Cunha
¦Machado, Iracema de Mello «Moraes c
Julia Marcai, para os logares de sab-
Stifittas de adjuntas licenciadas; Ondi-'
na Rollo, substituta, para a 1" escola
mixta do 11o distrielo; Barbara da
Conceição, idem para a 6* mixta do
2"; Zayde d'Ávila, idem na 5* mixta
do 5o; Joanna Vera de C. 'Rego,
adjunta na 13* mixta do 20; Anna M.
de Quc:roz Lopes, idem, na 1" mixta
do 7°; 7.ef«rino Caldas Servio. idem ua
13' mixta do 5": N.emia Rego de OH-
veira-, idem, na 5" mixta do 14"; Mar-
parida Adelaide da Silveira, idem, na
6" feminina do 3"; Francisco Alvares
Barato, auxiliar »a 3" masculina do 4°,
c Affonso Rosas Taucrcdo, nu. Escola
Normal,

Os combates no valle de Uzul se
succedei sem interrupção

Bucarcst. 14 (A. H.) — Conimuni-
cado official:"Na fronteira oeste da Moldavia. no
valle do Trolus e do Uzul, reduzimos
ao silencio a artilheria inimiga. _

Entre o valle de l*í*.il c o rio Casm,
o inimigo ataca sem interrupção, desde
29 de outubro, mas todas as «tenlati-
vas tom sido repòllidas com sangrentas
perdas para o» atacantes.

As nossas forças contra-atacaram e
capturaram S3 «prisioneiros e Ires me-
tralhádoras, na região dc Drago-Slavle.

Cedemos um potici «de terreno na
nossa ala esquerda."

*

A industria allemã

O protesto :do cardeal Mercier
contra a deportação de

civis belgas
Londres, H (A. H.) — Tclegrapham

de Amsterdam:
«"Já éaqui conhocido na integra o

protesto dirigido pelo cardeal Mercier e
bispos belgas contra a deportação de
civis belgas para a Alleiíiànlia.

"«Cada dia que ipassa — começa di-
zendo o episcopado lítlga,— mais ai-
guns milhares dc inoffensivos cidadãos
são deportados da Bélgica pelas auto-
ridades militares * enviados para a Al-
lemanha, onde são submettidos a tra-
balho forçado. O trabalho forçado, no
começo, ora somente imposto áquelles
que estavam parados, mas mesmo esses
somente deviam trabalhar na Bélgica,
em serviços que as autoridades se re-
servam o direito de indicar; os contra-
ventores eram «passiveis de multa e pri-
são." ., ..

Recorda depois o manifesto que ja
,em 19 de outubro o cadrcal Mercier
protestou isoladamente contra a depor-
«lação de civis; mas o governador-geral
allemão, barão de Bissing, «rccusou-sc
a tomar cm consideração esse protesto."Hoje — prosegue o manifesto —nao
sc itrata mais de trabalhos forçados na
Bélgica, «mas -na Allemanha c cm pro-
veito dos allemães. Entretanto, os alie-
mães, para se desculparem, «pretendem

que os operários se mtrabalho consti-
tuem um perigo para a ordem publica
e um fardo para a assistência offi-
ciai." . ., „ .

Na carta dirigida naquclla época ao
barão de Bissing. o cardeal Mercier re-
futou esses argumentos, O governador
allemão, cm resposta, pretendeu então
justificar o seu acto, dizendo que a
desoecupação prolongada fazia coin que
ps operários perdessem as suas apti-
does profissionaes..."Havia outro meio de proteger as
nossas finanças — «prosegue o manifes-
-to:—era poupar.los o pag_mento das
contribuições de guerra, que attingiram
a bilhões «e que continuam a nos ser
impostas á razão de quarenta milhões
de francos por mez. Deviam-nos ser
poupadas tambem as requisições cm ge-
neros, cujo valor attinge a muitos bi-
lhões e que nos esgota. _ O meio dc fa-
zer com que os operários não perdes-
sem as suas aptidões profissionaes era
deixar á industria belga as suas nia-
chinas, os seus accessorios. as suas ma-
iterias «primas c os seus .produetos fabri-
cados, que eram enviados para a Alie-
manha. A verdade 6 que cada operário
deportado é um soldado a mais para. .
exercito allemão: o operário belga irá
tomar nas fabricas da Allemanha o lo-
gar do operário allemão, sendo este
transformado cm soldado. Em resumo,
400.000 operários belgas, a seu pezar
e sobretudo devido ao rcgimen da oc-
cupação, fiòaram privados de trabalhar,
mas mantiveram-se em attitude respei-
tosa c dentro da ordem publica. A so-
lidariedade nacional provia ás suas mais
prementes necessidades. Esses cidadãos
pacíficos foram agora arrancados im-
piedosamente ás suas famílias."

Em seguida faz o cardeal Mercier
uin quadro commovedor, narrando sec-
nas pungentes desenroladas á partida
das levas de deportados para a Alie
manha, e continua:

"Eis que mais alguns milhares de
belgas são reduzidos á escravidão. Por
diversas vezes tem-se extorquido o
compromisso, que se ousa chamar vo-
luntario, dos operários belgas assim
arrebanhados; mas, não se tem recru-
tado tambem grande numero de ho-
mens que jamais estiveram sem traba-
lho? li' oceasião de lembrar ns garan-
tias íorinacs, dadas por dois importan-
tes funecionarios allemães, dc que as
liberdades dos belgas seriam respeita-
das. Depois da rendição de Antuérpia,
von Huehne, governador militar alie-
mão, deu-me a garantia, por escripto,
de que os belgas não seriam deporia-
dos, garantia que foi confirmada por
von der Goltz."

Nesta altura do manifesto entra a
resposta dada pelo barão de Bissing,
o qual desculpa a medida tomada pelas
autoridades allemãs e diz que cila nada
tem a ver com as operações de guer-
ra c é apenas motivada por considera-
ções sociaes e econômicas. Depois
prosegue o manifesto:

"Como se a palavra de um homem
honrado pudesse ser annullada ao fim
de dois annos, como aquellcs contratos
dó arrendamentos de casa, feitos por
officiaes c cm que ha nma cláusula
que os declara caducos caso os arren-
dataria, sejam transferidos de corpos I
Como sc a declaração feita em 1914
não excluísse expressamente as opera-
ções de guerra e os trabalhos força-
dos!" .

O manifesto termina por_ tun appcllo
aos governos dos paizes alliados c neu-
tros. c mesmo aos governos inimigos,
pedindo para «me seta rcspeiiada a di-
unidade humana."

Declarações de sir Grey sobre
a lista negra

-omfríJ, 14 — (A. H.) —Respon-
dendo á nota dos Estados Unidos, que
qualificou a pretensa Lista Negra bri-
tannica como "uma interferência arbi-
traria no commercio dos neutros ,0
ministro dos Negócios «Estrangeiros, -Sir
Edward Grey, declara que a prohibiçao
de negocio com certas ipessoas residen-
tes em paizes estrangeiros é simples-
mente uma legislação municipal que se
applica a pessoas,do «Reino Unido. E,
acerescenta o ministro:"O governo de sua magestade nao
tem o intento nem de crear entraves
nem de impor quaesquer saneções ipe-
naes a pessoas neutras ou ao coramer
cio neutro. A medida apenas impõe aos
que devem fidelidade á Grã-Bretanha a
cessação de relações commerciacs com
pessoas aceusadas dc prestarem servi-
ços aos inimigos da Grã-«Bretanha _ -
direito de approvar semelhante legisla-
ção como Estado soberano é tão çviden-
te que estou certo que os protestos que
chegaram ao meu conhecimento ba-
seam-se em um mal entendido quanto a
extensão e. objecto das medidas toma-
das".

Alludindo depois aos receios, mani-
festados pelo governo norte-americano,
sobre a extensão que pôde ser dada a
esse systema de prohibiçao de commer-
ciar, o sr. Edward Grey faz notar que
as vantagens derivadas de transacções
commerciaes entre subdito inglez e es-
trangeiro são mutuas e que «prohibir 03
subditos inglezes de commerciarein
com quaesquer cidadãos de paizes cs-
trangeiros implica necessariamente cm
diminuir as optportunidades commer-
ciaes c, consequentemente, constitue um
¦prejuizo para a Grã-Bretanha,. cujo in-
teresse próprio de per si a impediria
de collocar na Lista Negra todosas ca-
sas que operassem em transacções le-

gitimas com os neutros. .ontinu'a sir

E%aúcr^iosy'Estados Unidos, quer nos
outros paizes parece haver pessoas a

q em é impossível convencer que as
medidas tomadas visam o inimigo e nao
têm simplesmente por fim _ exipandir o

nosso commercio em detrimento dos
neutros. Apenas posso aqui repetir
aquillo que já muitas vezes expliquei:

Que o governo de sua magestade nao
tem em vista nenhum objectivo tao

Pouco dignÒ. Ao contrario, em todas as

medidas tomadas para impedir os• ngle-
zes de commerciarem com determinadas
firmas tivemos o cuidado.de ca"sar °s

menores transtornos possíveis ao com-
mercio dos neutros e que e tanto do
seu interesse como do nosso.

Faz o ministro dos .Ncg_ocios Estran-

geiros outras considerações e aceres-
centa •"iPei-mittam-me recordar que o Rnvev-

de sua magestade de modo algum
pretende dictar aos cidauaos dos _sta-
dos Unidos 01. aos de outros paizes
neutros quaes são as pessoas com quem
nodem ou não commerciar; mas em

?omp™nsação tem e mantêm o direito,

que na crise aotual tambem constitue
m dever para com as suas populações

e os seus alliados, de retirar todas as

facilidades aos otw encaminham seus

O PECULATO DO ADMIN1.*
TRADOR J)0$ CORREIOS

DO AMAZONAS
Contestando o que publicámos, hj

dia3, sobre o crime de peculato a qu«!
responde, perante a justiça federal do
Amazonas, o administrador dos Cor*
reios desse Estado, sr. «Raul de Aze-
vedo, o senador tambem do Amazona*
e egualmente ncrysta, sr. Lopes Gon*
çalves, divertiu hontem o Senado com
o estrondo de suas apostrophes c com
o ridículo de sua .gesticulução imjiro-
pria.

Causou-nos natural espanto o gesto
do representante dos Nerys cm asse-
gurar no Senado que o seu apaniguado
Raul de Azevedo é um funecionario
sem mancha 1

.Esquece-se o sr. Lopes que a prova
provada das deshonestidades do sr.
Raul foi já publicada 110 Diário do
Congresso, a «pedido do deputado Mau»
ricio de Lacerda. Lá cstfio, como ai -
gumento irrespondível, as despesas es-
candalosas com a lancha "Lírio de Si-
queira", e numerosas linhas imagina-
rias de conducção de «malas, cujo fim
era simplesmente o dc 'fornecerem pre-
texto legal para o administrador pe-
culatario justificar os gastos da ;ua
vida faustos.-!. O sr. Lopes, que tanto
gosta de citações em inglez, bem podia
dar-se ao trabalho de verificar e dc-
pois explicar ao Senado como foi que
o sr. 'Raul de Azevedo gastou em 1915
perto de 21 contos de réis só na con-
servaçfio da citada lancha " I.yriò de
Siqueira", cujo valor não ;ultrapassa
de 15 contos 1

O sr. Lopes Gonçalves pròmcttcn
que, ua primeira sessão, provará a
innocencia -do seu amigo jíeciilatarin.
Pois ouça um conselho nosso: antes de
faztíl-o, «para se firmar bem, em me-
lhores c mais exactos elementos, peça
ao governo informações officiaes so-
bre o sr. Raul de Azevedo. «Mas não
se espante se lhe disser o ministro da
Viação que o seu correligionário tem
na Directoria dos Correios varios pro-
cessos ¦. de responsabilidade. Indague
especificadamente que 'solução leve n
ajuste de contas do si-. Raul relativas
ao anno de 1915 e poderá «depois falar
ao Senado com segurança. Temos a cer-
teza de «que o senador amazonense, mes-
mo por desejar produzir cabal defcsii
de seu honradíssimo amigo, não deixa-
ra de pedir ao governo as informações
sobre o sr. Raul dc Azevedo,

¦a * m » »«

A conferência do deputado
João Penido na S, Nacional de

Agricultura
No saluo da Sociedade Nacional i(

Agricultura, o sr. João Penido, depu-
lado federal por Minas, realizou liou-
tem uma conferência, a propósito de
sua ultima viagem á iRepubliea Argou-
tina.

Depois de assignalar o valor daqucl-
Ia sociedade e dos seus principaes di-
reot-res, «o 'sr, Lauro -Müller c Miguel
Calmon, o conferencista abordou us
excellcncias dos serviços urbanos da
metrópole da vizinha Republica, assi-
íjnalando não só os progressos mate-
«riacs dc Buenos Aires, como tambem
k> magnífico resultado obtido «pela
acção governamental, abolindo os mal-
trapilhos e mendigos das ruas populo-
sas; favorecendo o desenvolvimento da
sociedade «sóbria portenha, a arte, etc,
tecendo, ,por outro lado, largos elogios
á disciplina social observada. A «propo-
sito dessa discipMna, o conferencista
pô_e verificar que, cm Buenos Aires, n
imprensa, ao contrario do mie suecede.
entre «nós, aboliu, de ha muito, o «noli-
ciario policial escandaloso, omitlindn,
egualmente, a vulgarização de informa-
ções relativas a suicídios, assim como
a .publicidade de photographias dc 11111-
tilados, por este ou aquelle motivo.

Alludiu, em seguida, o conferencista
& transmissão do poder presidencial,

dementVme.uôV"ádõ,""lê"nrellcs ainda que ¦ que assistiu, em Buenos Aires, assigna-
demente uieiuu^^ 1^ __,if__cj_ jutai qlie i_nd0 a disciplina popular entap obser-

negócios em proveito _do inimigo
as casas visadas apreciam .essas facili
dades ao ponto de preferirem renun-
2iar ao seS conunercío com os .nossos
Sigos em vez de correrem o risco de

se verem privadas dessas mesmas facih-

dades, o governo de sua mages ade^não
nóde admittir que a sua acceitação dc

garantias para esse fim seja -arbitraria

ou inconipativel com as convenções 111-

te.Â?ludenaedêpois sir 'Edward Grey 4

idía preponderante em certos círculos
de que a situação militar é tal que se

orna desnecessário ao governo ingez
adoptar quaesquer medidas que possam
píejudicar, me-ino em infi.no, grão, o

commercio neutro, visto que ja se vis-

íumbra o fim da guerra e a W°as™-
m da cm paizes neutros remotos nao

Soder ter nenhuma influencia sobre a

S0^ceíloadcsejariamos - accrescenla

^^íi^^^-TseWSé
^SViHtardos^iad^hamgra.

Berlim, 14 (T. 0.1 — O dividendo
da Conipanhia Geral de Electricidade
(A. E. G.) rendeu doze por cciuo. con-
tra onze por cento no anno anterior.
A companhia con£»-.iiu novo_s carros pa-
ra a Estrada de Ferro Subterrânea.
Toda a construcção c de ferro; sómen-
tc os bancos foram construídos dc ma-
deira. Nestes carros se introduziram
tambem outras innovaçõcs para ntígnien-
tar a segurança dos passageiro-;. Assim,

a «vi-

O sr. Dumba
morreu

nao

exigirá ^'"emírego de todos os meios

legtimos ipara o esmagamento do advw-
sadoi Quaesquer que sejam, pois, os n-

convenientes que o exercício do direito

dos bclligerantes possa causar aos neu-

rros, elles não podem scr comparados
nem «por um instante, aos soffrmientos
e ás perdas impostas á liu™"-^
pelo prolonga,mento da guerra durante
uma simples semana."

O visconde de Grey disoute, om sc-

guida, a decisão tomada «pelo governo
inglez de recusar carvão aos navios que
transportarem mercadorias «pertencentes
a casas ííisoriptas 11a lista negra, ç per-
gunta que objecção legal se pódc lc\an-
tar contra semelhai*c «medida, uma vez
que se traia de carvão bntannico.

"Porque havíamos dc pernuttir o seu
emprego a quem ajuda os nossos mi-
migos?" ,

Deve «egualmente recordar-se que o
governo allemão, com a sua guerra sub-
marina procura diminuir a tonelagem
mundial Os allemães tambem afunda-
ram sem aviso prévio certos «navios pa-
erficos,. pertencentes «não só aos ipaizcs
alliados, «mas aos neutros, navios no-
rueguezes, dinamarquezes, bollandczcs,
suecos, liespanhoes e gregos. 26a.vapo-
res foram destruídos pelos submarinos
allemães entre 1 de julho c sode-setein-
bro do corrente anno 73 eram ihgl.ezesiT.23
de outros paizes alliados e «36 neutros.
Esses totacs comiprehcndem.dez navios
inglezes afundados som aviso, do que
(resultaram oitenta e uma victimas; dois
vapores de outros paizes alliados, com
duas victimas, e tres neutros, com. uma
victima. Nenhuma informação foi re-
cebida quanto aos outros. Esta lista nao
está, pois, completa e provavelmente ou-
tros navios foram «postos a pique sem
aviso, o que elevará o numero dc vi-
climas,

Pódejse accrcscentar que áquelles que
lograram salvar-se, o fizeram quasi
sempre -embarcando em chalupas' de
bordo.

Ate mesmo os navios transportando
viveres para a commissão de «soecorros
ao3- 'belgas foram afundados varias ve-
zes c, a despeito dc facilidades espe-
ciaes concedidas para o abastecimento
de carvão aos vapores ao serviço dessa
commissão, esta foi impotente para
importar na Bélgica os gêneros neces-
sarios ao abastecimento das populações
famintas. Quem pódc, pois, estranhar
que o governo «inglez se mostre decidi-
do a limitar o fornecimento de carvão
brilannico de modo tal que possa re-
serval-o tanto quanto possível aos na;
vios empregados no commercio de boa
fé entre cs paizes alliados e Os neu-
«tros?"

Sir Edward Grey alludiu finalmente
á appreliensão, existente entre os neu-
tros, c que tira sua origem de pode-
roso predomínio que, 110 tocante aos
meios de transporte, exerce a unica na-
ção que delle se poderia aproveitar para
desorganização cm seu interesse . parti-
cnlar c commercio mundial. Disse o
ministro:"O governo dc sua majestade prevã-
lece-sc desta opportunidade para decla*
rar que de modo nenhum ignora as
•obrigações que incumbem aos que pos-
suem o poder marítimo, nem a. «politica
tradicional seguida pelo Império -Bri-
tan-nico de conformidade com a qiíál
esse poder é considerado uni '.«çgado
cujo exercicio deve ser feito no inter-
esse da liberdade. Não precisa o gover-
110 que se lhe lembrem taes considera-
ções, mas tão pouco admitíe que o em-
prego dos seus recursos cm carvão, nas
actuaes circunistaiicias, seja considera-
do contrario aos seus deveres ou ás
suas publicas declarações a tal respei-
ío."

Terminou Sir Edward Grey dizendo
I ter esperanças dc que estas explicações
I desfrii.i«seiii todas as desconfianças c
| corrigissem ;i errada impressão que pre-
| valecia nos Eslados Unidos em rei.-

ção ;.o assumpto."

A situação militar dos alliados
Paris, 14 — «Voi hoje publicada a se-

guinte nota oificiosa:"A offensiva do. Somme. lonire de di-
mimiir de intensidade, ampliou-se hon

vada, não obstante tratar-se de . uma
radical mudança da politica situacionis-
Ia da prospera nação argentina.

E entrou, depois, a enumerar os epi-
sodios históricos e a influencia «bcti-fi-
ca exercida pela similar da nossa So-
cíedade 'Nacional de Agricultura —; a
Sociedade 'Rural Argentina — na vizi-
nha Republica, resultado que se tem
resolvido numa messe de beneniercncias
para com o desenvolvimento agrícola
do «paiz, «ultimamente evidenciada por
oceasião do terrível flagello da secca,
que assolou os «pampas argentinos. A
•propósito disso, o dr. João Penido rc-
latou .0 que observara «nas visitas que
fizera á «fazenda «Moninjara, no Para*
ná, em confronto com o que apresen-
tava a Villa Maria-, eabana aígeiitina dc
propriedade do dr. Celedonio Pcreda,
particularizando os seus estudos sobre
a exploração da creação de gados, com-
«parativamenite a ambos os paizes: Ar-
gentina e Brasil. E o conferencista
concluiu a sua instr-uetiva palestra com
palavras animadoras c patrióticas para
com a actividade e o esforço dos bra-
sileiros que ora se empenham sincera-
mente no desenvolvimento das nossas
-fontes dc riqueza, notadamente 110 que
diz respe .0 a industria nastoril.

m* m »__¦ -

NOTICIAS DE PORTUGAL
i-i-íioo, 14 — (A, II.) — O sr, Ma-

galhães Lima, que ú esperado breve-
mente nesta capital, partirá em prin-
cipios do próximo anno pnra o Brasil,
em missão de propaganda da confia-
ternização luso-brnsileira. O alludido
político visitará todos os Estados do
Brasil, no que será acompanhado «pelo
sr. Tavares dc «Mello.

Lisboa, 14 — (A. II.) — Os offi-
ciaes da missão militar franceza apre-
sentaram hoje as suas despedidas aoj
ministros c autoridades, por terem de
partir brevemente «para o seu paiz.

Ainda ha desaccordo
no México

Nova Vork, 14 — (A. II.) — Infor*
mani de Atlanlic-City, que, cm conse-
quciicia dn vigorosa opposição levanta-
da pelo delegado mexicano, sr. Cabre-
ra, a commissão niexicano-americuiia
reunida naquella cidade não pódc ain-
da chegar a 11111 accordo sobre os pon-
tos principaes do plano traçado, como,
por exemplo, a questão da retirada das
tropas americanas que sc acham 110
México e outros assumptos essencines.

« 1 sç çoliocaram portas, de modo

,. , 1 \ k -. ii„-. „..i,t:

cação dc fonte officiosa,. «procedente de
Vienn.i, desmente a noticia que cir-
culou de 'haver fallecido o sr. Dum-
ba. cx-embaixaddr da Austrlá-IIunpria
junto ao governo dos Estado» Unidos
da America do Norte,

«.,,!.. TCno JL*cnon. Je
um intenso bombardeio, que durou 48
horas, os inglezes, atacando desde o
norte dc Thiepval nlé á região de Com-
miécourt, no sector ainda intacto, mide
se encontravam deante da primeira li-
nha allcmã — quando enire o Ancre e

o Somme haviam ultrapassado a ler-
ccira linha inimiga — apoderaram-se ¦
por toda a pnr-te das primeiras linhas
de defesa do adversário, fortificadas
com um iparticular cuidado desde o ini-
cio da offensiva de julho. Oecuparam
os inglezes a aldeia c importantes trin-
cheiras ao norle do -Serro, reduzindo
muito o salienlc do angulo direito alie-
mão e infligindo ao inimigo perda»
muito elevadas. O movimento de of-
fensiva, «preparado desde ha varias se-
manas por operações preliminares do
reconhecimentos aéreos, explosões de
minas; acções de surpresa e pesados
bombardeios, fora retardada pelo nuiíi
tempo e desfechou-se entre intenso nc-
voeiro e antes do romper do dia. Sc-
guiu-sc ininiedialameiile uma luta mui-
to encarniçada e o inimigo, cercado, ce-
deu e rendeu-se cm Saitu Pierre Divi-
on c, depois de um combate corpo a
corpo, rendeu-se em P.eiiiiiuoiit-IIaiuel,
onde ,1 batalha continuava hontem á
noite, visto que os allemães, bem au*
filiados por metralhadoras, utíercciara
resistência desesperada.

O "•Excelsior" diz que Beaumont-
Hamel foi tambem oecupada. O nume-
ro considerável de prisioneiros, para
uma frente dc oito kilometros, demous-
tra a importância do suecesso.. O total
de prisioneiros augriientou, porém, con*

. sideriívelmentc e os comboios -allemães
' continuam ainda a chegar ás linhas dn
i retaguarda. Os alliados apoderaram-se
! lambem de importante matéria) ainda

não inventariado.
As forças franceza?, inteiramente de

posse de Sr.illis.l- organizaram, essa ?o-
sição sem que o inimigo reagisse."

il* servios e os francezes alcançaram
novos e brilhantes succe?sos a léste de
Mònastir, alargando consideravelmente
a frente, depois de combates furiosos.
O território servio libertado já niiiu-
ge qiinsi o dobro do que era até sexw-
feira,.
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NAÍAL-19I6ÜIu si lín•9)leieinr
UM MUNDO DE OURO

LIBRAS «AIO LIBRAS
Distribuídas pela easa VEADO aos fumantes dos mus cfarei-
ros por melo da Loteria Federal de 28 de Dezembro de 1810a1

41 PRÊMIOS constando cada prêmio d*uma bolsa de prata contendo '
LIBRAS IO

EM OURO
- Que serio entreguts • quem apresentar bilhetes forneci.ot pila en»
VEADO com números eguaei aos primeiro* 41 primloa malorta dt Lo»
Urla Federal do NATAL de 1818.

CONDIÇÕES
A quem apresentar na casa Veado a Rua da Ass.mlil.a, 94-93 o coupon

iqul junto acompanhado de 10 vales das nosias carteirinhas de cigarros,
receberá em troca um bilhete numerado cujo numero correspondendo
tos primeiros 41 prcmlos maiores da Loteria Federal de 23 de Dezembro do
1916 lera direito a uma bolsa dc prata contendo dez libras en. ouro.

A troca dos bilhetes porá o concurso terminará em 15 de Dezembro de
1916. Serio attendidas as remessa* pele ."orrelo quando acompanhadas do
nn scllo de 100 reis para o porte.

Os prêmios estão em exposição ias vitrines VEADO

NATAL-M3.B

mm veado
lSMs^/FU..CORR[ÍÍoRtíftHHÃ

Corte este coupon,
junte-lhe 10 valea
dos cigarros_¦

e troque por um bilhete numerado da casç
TEADO

para se habilitar ao GRANDE CONCURSO ü»

m MUNDO DE OURO
______

BOLSAS 1 Hffl .OI __D_ BOIS.'
io MM. mmm

_________¦ H _Hl__i i _

ÍI

THEfiTROS & C1HEH___|7
«M> ¦Sr*.* -rgr»_t-i-ai> ____. ¦ ¦¦- ^~*

PRIMEIRAS
"EVA", NO RECREIO

Üm recita de beneficio ilu actor Alex-an-
dre (Azevedo, uma das prineipaes figuras
da companhia .ue trabalha no thcatro Ue-
creio, representou-se hontem, nesse antigo
theatro d.i rua Espirito Santo, a peça —
"Uvva", original do sr. Paulo Barreto.

Coincidindo a festa de Alexandre Azc-
.edu com a "preiniére" da novo peça o
Recreio regorgitou, apesar da impertinente
chuva de hontem á noite.

Pelo adcantaüo da hora não podemos dar
unia noticia círcurnstancíada da nova peça
c do festival do Br. Alexandre Azevedo,
(areia da qual nos desobrigaremos cm a
nossa edição de amanhã.

*
"O CONDE DE LUXEMBUR-

GO". NO REPUBLICA
A noite de hoje. marcaiá por certo mais

tini grande triumpho 'para a companhia Ca-
camba : represento-se no R.publi-a, cm
"p-fníitTe". a popular opereta "O Conde de
ILuxcnilmrgo", um do. melhores trabalhos
em conjunto da "troi.pc" de artistas nue
.ctualn.entc oecupa ó vasto thcatro da ave.
iiida Gomes Freire.

"O Conde de Luxemburgo" tem na com-
fi.nliia Caramba um desempenho magnífico
«m que tomam parte Slcfi Csiltag, Maria
Ivaiiist, Wallcr Grant, Knr.co Valle e Con*
«alvo, dirigindo a orchèstra o maestro
Ciusti. A montagem ó magnífica. O guar-
da-roupa foi desenhado pelo próprio Ca*
lamba.

CARTAZ"'DO DIA

pre". O grande suc-C-So da reví-sta "De ca-
pole e lei.i.0", vem sciído novamente re*
gistrado no Carlos Comes, pela interpre-
lação ipie lhe'.da a cuinpanhia do lídcn
Theatro. dc Lisboa. *

Hoje, na "matince" de gala do bliea-
tro S, José, Ãerá reprosentada a revista"O Pistòlão", ile -suado Raposo e Res-
liar Júnior. A' noite serão levadas á
scena, as revistas "A' reden solta" e "Em
casa da sogrii". Qualquer dessa..peças o
publico já conhece c tem Apreciado, no
popular tlieatrinho do Rocio.

* » *

piompt» • precisa explicação, tf ia de me-
lhor provar ser elle oriundo de falsas In-
forma.....

Não í absolutamente. exacto que a em-
presa tenha obrigado «l espectadores do
theatro S. José a saírem pelo salão onde
funeci-na o Sport Athletko denominado
''Ra_l•B-_-,,. A Terdade í a teguiote:

A empresa, nas proximidades das festas
do Natal, costuma dar gratuitamente aos
frequentadorea do referido theatro S. José
uns brindes tirados 4 sorte.

Nío tendo um logar apropriado Para fa-
ier _, extracçJo dos prêmios no fim de
cada sessão, achou melhor e_.ce.ua.- no
amplo e illuminado salão onde funccloria
o "Rambolk", deixando, porém, Hvce e des-
embaraçada a saida pelo portão, aos que
tivessem pressa ou não quizessem assistir
i sobredita extracção.

Sendo o salão do "Rambolk", um ver.
«tadeiro recinto de theatro, com camarotes,
plaiéa e accessorios, nenhum prejuizo en-
controu a empresa para o publico, convi-
dando-o a presenciar a distribuição dos pre-
raios, quando muitas familias oecupam sem-
pre camarotes do salão do "Rambolk", para
assistir aos torneios e partidas do conhe:
cido sporl athletico.

O próprio coupon olferecldo ao especta-
dor, que dà direito ao sorteio, trás um
aviso concebido nos seguintes termos, bem
expressivos :

"(Aos espectadores que níío desejarem as-
sifltír ao sorteio, previu e-se que a saida
continua sempre a ser pelo parque Uaison
'Modernc, o que 'poderão fageUo â vontade
«auto pela porta deste, como pela do "Ram-

Lollc, ile fácil saiila e coiuinodidade para o
publico.

li tanto isso é verdade que os especta-
dores das geraes, que não tini direito aos
brindes, saem pelo antigo portão, sem
passar pelo salão de "Rambolk",

Os brindes que a empresa distribnc, como
estimulo e propaganda, são objectos de ar-
te das casas llazar America, Casa Sloper,
Faria & Janeiro, Jacob Fnoco c outras, re-
clame anliga e usada até pela imprensa
desta capital.

O sport athletico "Rambolk", conhecido
desde .908, na •Exposição Nacional, foi-se
desenvolvendo em >.o. e .910 no Parque
lMiiniincnse e desde i.n, na Maison Mo-
ciente, di bonificação e premios aos fre-
(Hicntado.es do seu cinema, onde são exlii-
bidos films das mais importantes fabricas.

Na larga discusão travada na imprensa,
•!<clo apparccimento deste sport athletico, a
empresa muito deve ao "Correio da Mi-
-hã", que fez justiça com elevado brilho
c seguro -conhecimento do mencionado gene*
ro dc sport.

....procedo, ainda, o Inconveniente argui-
do sobre u saida do púbico do theatro Car*
los Comes: n da falia dc uma sala dc cs-
pera no mesmo thcatro.

O thcatro Carlos Comes, outr'ora chama*
Co SantVAnná, sempre teve uni só portão,
ipnrít entrada e saida dos espectadores, que
era ladeado pela parede do predio então
existente. Convém sa*.ciliar que n área, que
existe ao lado do mesmo theatro, não é
uma dependência dclle, e sim 1r.11 terreno
separado, próprio para qualquer edificação.

K a verdade resàltá dos termos do con-
trato de arrendamento, que, na cláusula
primeira, assim estalue:

"O iiuinovel arrendado — thcatro Carlos
Gon.es, é tão somente o tl.eatro proprian.cn-
ie dito, suas dependências próprias dc casa
de cspcct.iculos, os arinazcns, pequeno es-
cript-rio, mictorios, retretas, etc

A duques» d» Bat TaVrim e Mercado dê
muchochaf, esta ultima ura dos grandes
suoc-ssos da companhia Esperanta íris.

«fe S' possivel que venha alcançar Jjraadeexito, no Recreio, pelo, companhia Alexan-
¦Ire Azevedo, a opereta A du.wna do Bal
Tabarim, que aquell» companhia represe--
tara pela primeira, vex na noite de sexta-
feira, 34 do corrente.

A peça, «ue foi traduzida pelos escri-
Mores Bastos Tigre. Luiz Palmeírim e
Rego Barros, esta «endo montada a ca-
.priebo.

Q papel orincipal, a protagonista, esta
entregue a . Cremiída de Oliveira.
? Vae ser uma festa muito animada a

.do actor Antônio Serro, na segunda-feira
próxima, no Recreio. Rcoresentar-se-io. duas
peças • de grande suecesso do repertório da
r.cmpanhi.i Alexandre 'Azevedo! O o_-_, na
1» sessão, e O Canarío_ no 1. Em qualquer'dessas peças o roferido actor tem uma
belíssima creação.

<+ Deverá apparecer breve, a revista
theatral "Comedia", profusamente ilhistra-
da e noticie—1, tendo como director, o
apreciado trumorista J. Brito.

CINEMA AMERICANO
(COPACABANA)

HOJE — MATINÊE INFANTIL— HOJE
A'_ a horas

«Cora distribui _ão de bonbons á peti_a*
da. "Trúst dos Diamantes", drama poli-ciai em 6 actos e "A filha do Circo —
ultima série — em 2 actos. Fecha este
programma uma linda comedia americana.

Amanhã  A deusa da belleza cinema-
tograpl.ica "'Mlle. Robiune", no filtu dra-
.11 a tico — "Choque mortal", ein s actos

CAMISARIA E PERFUMARIA
RAMOS SOBRINHO &C_

____-_-_-¦¦ ¦! II. I _¦¦¦¦¦ .— —¦.¦¦

Ruas do Hospício n. 11
. e Rosário n. 64—Bio

Esta easa Importa dl- ÚNICOS DEPOSITÁRIOS
reotamonte da

Europa todas as suas
mercadorias. Tem

completo seu variado
sortimento

dos sublimes extraotos
Cilaode Ooty,

Roslolor de Delettro* m
Cceur do Duloo de

W. H. Qreon

Sports
TURF

lá. CORRIDA DE HOJE

Centro dos Carteiros
O QUE SE~PÀSSOU NA

ULTIMA REUNIÃO
Sob a presidência do Sr. João Tei-

xeira Barbosa, secretariado pelos srs.
Melchiades Dormimd e Pedro Costa,
reuniu-se em 6 do corrente, o conselho
administrativo deste Centro. Lida a
aota da ultima sessão foi a mesma ap-
provada1. No expediente foram lidos:
carta do sr. Victorino Procopio Ribei-
ro,. agradecendo o voto de louvor in-
serido em acta de 24 do mez p. pas-
sado; balanço relativo ao 3° trimestre,
que é enviado a comniissão de finan-
ças; proposta para sócio do sr. Milton
Vaz da Moita, que vae a comniissão
de syndicancia, c offieio do t" secre-
lario. Arthur Pereira de Jesus, com-
nuinícando que em vista da deliberação
tomada pelo conselho em sessão extra-
ordinária de 26 do ntez passado, rc-
nunciava o alludido cargo.

Por haver obtido parecer favorável
da comniissão de syndicancia. e appro-
vada. a proposta acima referida e sub-
mcttido a discussão o offieio da rcmin-
cia do 1. secretario. O presidente diz,
que bastante surpresa lhe causou some-
Ihante resolução tomada pelo digno 1°
secretario, e termina concitando o Con-
selho, a recusa do pedido. Usando da
palavra o sr. Dalthazar de Castro —
diz lamentar a altitude assumida pelo
peticionario; aprecia os serviços pres-
iados ao Centro por tão incansável con-
sócio e 'termina propondo que se of-
ficie a s. 5. declarando jamais lhe será
concedido tal pedido, e a sua coiitiniii-
dade no desempenho dc lão honroso
cargo tãü iritpfe.sce11di.vci5 para com o
Centro e que o dilo offieio seja entre-
Site ao illustrc consocio pelos membros
d* directòria. Falam sobre o assuinpto
os srs. Custara Vo.ir.l, que apreciando
as causas de tal resolução, e pondo em
relevo os serviços prestados pelo pre-
sado consocio, termina affirmando dar
o -seu voto a proposta apresentada, e
Melchiades Dormund, que diz lamentar
ter sido o causador da renuncia, com
a proposta que enviou e que foi appro

•Os prognósticos do "Correio

«Ia Manhã"
Tendo ,por baso o grande prêmio" Quinze de Novembro ", .prova das mais

interessantes que ultimamente se têm j
realizado, pois que sendo na milha:
reunirá animaes dos mais velozes, reali-
za hoje o Dcrby-Club a sua annunciada |corrida drtraordinaria no prado tio Ita-
n.araty.

Com excepção de Espatia, cuja pre-
sença de resto tiraria quasi todo o in-
teresse que aquella carreira vem des-
pertando nas rodas turfistas, todos os.
demai. parelheiros ne'?l.l inscriptos —
Ornatinho, Pontet-Oanct. Argentino,
Eivergica, Gu:tí» Spano, Sultão c Bat- .
tery'— serão apresentados a disputal-a, 1

'todos ostentando boa forma. !
Os restantes pareôs que constituem o I

iprogi-mnia estão da mesma fôrma in-
tefesantes, promettendo bo.i_ corridas.

iAos nossos leitores indicamos 03 se-
guintes prognósticos:

Donau — Fábula — (12).
Jagunço — .Espanador — ('3)> ,
Mame — Guayaimi' — (.14).'Alida — Alegre — (25)-•'Royal Scotch — B. Aires (.4).'Scamp —¦ M. Christo — (14).
Sultão — B.ttery — (24).

IVelhinha - David — (.3).
:. # «1

JOOKEY-CL-B

Como juiz da partida principal actua-
rá o sr. Affonso de Castro, o excellen-
te juiz do Fluminense F, C.

* *
TAÇA AXUARAHY-S. OHRIS-

TOVAO
•Por motivos de força maior, que di-

zem respeito á "equipe" do Andarahy,
não se realizará hoje o "match" luar-
cado por este club, em disputa da taça"Competência".

Em substituição, jogarão o Bangu' e
São Christovão, em "match" de des-
afio, tendo por prêmio um objecto de
arte. Destina-se a receita a uma insti-
t.iição de caridade.

Como estava annunciado, o "match"
ferir-se-á no field da rua Figueira dc
Mello, sendo dado o ".place-kick" ís
2 horas para os segundos "teams".

Esse cncon.ro desperta desde já gran-
de interesse devido ás condições de
cntrencnieut dos "teams" disputantes.

ft 

¦";; 
*

O campeonato de tiro
ao alvo

As obras de cobertura das entradas e da I \ada, e não tendo sido possível com-
separação da área foram feitas depois da parecer a sessão em que tal. resolução
celebração do contrato dc arrendamento.

Nenhuma outra entrada 011 ..lida podia

Theatros
"Evit" (comediu). A'.R ECR Kl O —

2 ib, 7 .I1-. e o.llt
CARLOS GOMES — "De capote «

.ético" (reviMa). A's i'.|_, 7 3(4 c 9 ;.|*|.
PAl-ACK-THEATRE — "A ilan-ariiiii

descalça" (opereta). A' 1 i|^. "Cinema.
Rlar" (opereta). A's S 3)4i

REPU11I.1.CA — "Cnnile de Luxem-
btirgo" (opereta). A's f?3I-I.

S. JOSÉ' — "O pistolão" (revista).
A'i 2 11__. "A" rédea solta'' (revista)."Km casa da sogra" (btirleta). A'_ 7,
8..U e io >|_.

AMERICANO — "Trnst dos Dlaman-
tc;" e ''A filha do circo (dramas.)* a. *
Cinemas

mulher audaciosa
'"tack" (do natural).
Guerra ao jogo"sóciaes'.' (dois epi*

AVENIDA — "A
(rimimO .

CINE PALAIS —
EXCBLSIOR —

(drama). "Os pirata,
èódiots).

IDEAL — "O escravo de Sntnri" (dra-
ma). "Luta de amores" (drama); "His-
«toria di.* itm velho actor1' (comedia).

IRI.S —* "O crime do lapp" (drama);"O segredo do pântano" (drama); "GÍ*
pctta e os seu_ anjos da guarda" (come-
dia).

ODEON — "Maciste" (drama): "A
grande bataiha do Soüiiuc" (do natural).

PARIS — "Purt.iiíid tu. guerra" (do"UmE.ierr.
natural).; "A aposta" (comedia);
ponto iíupròvísado" (comedia).

PATHK' — "Ambição" (drama)
batalha do Sotnmc" (do natural).

e "A

.': >|i

RECLAMOS
Theatros

A companhia Vitale, que partirá na pro-
x.R.fl **e}.'utnl.i-kir;i._ para R. Paulo, e da*
!i para Itnrnoi Aí^cs, está realizando já
cw; euã.-i( ultima-, recitai., no Pahcc*Thea*
tre. lí^H'. teicmos ali. dois ínagnilícos cs-
_irdtftc*-flo5-. A penúltima " inatínée"; co*
iiict;;ir.'i á i c 11Í2 da tarde, por terem os
músicos iTa orcheçtrn do Palacc-Theatre.
de tomar parte no concerto do Ttieatro
I.yrico, A "niatinée*! será com a ultimia
representação da opereta de ... Clatir.e."Os SalMirthancos". A "soir«5e'*, *erá com
a despedida dp palco do Palace-Thcatre,
da Ò.wrcta "Cinema St.u".

Rc; rir-fc hoje. no theatíro Rceteio, a
l.eça " l.va", original de Paulo jvirrctn.
fíiie íoi hontem r.ci.e ílicatro com nuutic*
rosu concorrência.

Km "matince" c á noite, será repre-
sentada ,no Càr!os Gomes, a revista por*
tuj.ue.rn " De capote e lenço", peça nue
d nosso publico conhece e applaitdc icm*

Cinemas
Nos salões da .Coni.ãnl.in Clnemãtogra;

pliicn lirasilcira, temos .unia grandiosa "rc-
íuise", qual a do monumental f. n. ' Cabi-
ria". Reeditaiidoo asora, o Odcon vae ao
encontro de pedidos sem conta, recebidos
rara repetir esse drama dc aventuras,. em
nue faz o proiauonista o artista Mac.ste,
que tão admirado foi na "labina". Com-
.pletando o proBramnia, será ainda cxlubido
uin film con. episódios da sangrenta bata-
lli. do Somiiic c "S. A. R. p Príncipe
Ucnri .ue", interpretado pelos artistas ar.as
e Rufalo.

Uni maravilhoso proEranima. é o que
está esliibiiido o luxuoso Pnlhe. Aelle íi-
giira, coinii -noia prcilonu-Iiantc, nas ses-
soes de liojc, o arrebatador drama ' Anibi-
ção". en. 5 magistrães artos. interpretados
pela distincla artista licrtlia Kalish. Apc-
zar desse soberbo fi'in constituir, por si su
um attracut. cspcctaciilo, correia niáis na
ih o empolgante íilni dc guerra — ' A ba-
talha do Sòinnie". .

*
O Cine Pulais, teu. iluda no seu car-

taz lim grande film; Trata-se» nada mais,
nada menos, do que dc tuna original con-
cepção cin.nratoK.aph.ico cm que entra,
como se fora um verdadeiro artista, um
.......de clilmpazé. E é elle próprio, o
'"lick", que d.i o titulo ao film. Aprcscu-
tondo-sc ao lado de sua domadora a gra-
ciosa actriz Ucrtlin Nelson. "Jack , diiran-
te os s Ioiiríis aclos da fita apresenta um
trabalho sensacional. w

Surprcliciiilciite c admirável o program-
ma que a empresa do confortável Avenida,
organizou para estrear boje. Ifcsse program.
ma. coustit.ii.I- pela primeira serie do dra-
mr. dc aventuras — "A mulher auilac.o-
su" de episódios arrojadíssimo,. -. ...ter-
pietar o principal papel, surge a reputada
artista Helena llalves.*.*

Os "iiahltués" .lo poptidar cinema Ideal,
tén. vibrado violentamente ante a pro-
iecção de um film ciiiociomntc. I.ciionii;
na-se elle — "O escravo de Satan . E
uni drama de aventuras, cm 5 partes, cheias
de situações complicadas c myster.osas. }:,
como se isso aind.i não liastassc. o aprecia;
dn cinema (ia rua d.i Carioca, apresentara
ainda "Luta de Amores", empolgante dra-
n-.n da |I'ox 1'ilu. Coiporation, em 5 longos
actos.

O íris. a popular casa dc diversões da
ru.i d.i Carioca, tem ainda boic um pro-
lir.iiiimii delicioso. Tres trabalhos d.-..nn-
rortnnci,. prefazer esse conjunto. O "Cisne
do Laço", c un. passante drama cm 4 par-
tes': "O sccrnlo do Pântano" - uni outro
dunná dp concepção engenhosa c, final-
mente, "C.ii:elle e os seus amigos da guar-
dr.", bella comedia em _ partes.

ás
No cinema Paris lia ainda hoje 11111 pro-

R.aiiiin.i sensacional. "Parada Rcral da. di-
visão em .Montiilvo" é o film que constitue
a sua primeira parte, em .. longas partes,
com -.500 metros. A segunda parte esta
comprei, elidida na comedia dramática em
Ires actos, da Nordisk — "A aposta". Vc-
cha o procranuua a comedia "tJni ponto
Improvisado". 1.

No cinema 'Kxcclsior, á rua do Cattete.
será hoje passado nm ütldo t proçramma,
assim orpnmzado! "Guerra ao Joro"; edição
Pathé; ''Piratas sociaes" o° e io° episódios
com os títulos — "O mitjanoria desapparc*
cido'* e "Ücstna&carando um velhaco".

Xo ponular cínenia Americano, cm Co-
pacanaha, serão hoie exhíbidòs <^s grandio-
oss films "Trust dos »l)iamantes" e **A fi-
.lha do circo". A "matinée" é dedirada ao
mundo infantil, havendo furta distribuição
de bombons á petizada.

I foi .tomada, enviou o sen modo de pen-' sar, logrando a approvação; co.itinuan-
,, , , do diz que já era sabedor dc tal dcübe-

a empresa dar ao thcatro Carlos i-onics,. r^ç-0 _ .„. |._^a so|icit;l_0 _e __ 3>
que assim sempre fui.ccio.iou a contento do j a retjr,ida do pedido, não sendo, porém,
(publico e dos directores de companhias j altendido, nestas circuiilstancias, dá o
ci.mo o da actual sr. Alberto Corjâo. j seu voto ó approvação. Encerrada a

i O theatro Carlos Gomes, alem da cober.: discussão é approvada a proposta do
, „._._, .„.„ ,.m i.r.,n^» ,-ilãn -io sr- Ealthazar de Castro. Contra o votota da entrada, tem nm grande salão ao ] ^ s__ pc dccla .._

lado dos camarotes, onde se, podem abrigar,, ..__ procede_ po. .pi-ecei'tos _0cÍaUstas.
do frio 011 chuva, ou mcs.no descansar cen-. Bcm gera) __ _sa _a palavrá o sr. Vo-
tenus de pessoas. ;: | gel. que cõmhuinica1 estar regularizado,

Talvez nenhum outro thcatro tenha tão tmloq ue se refere as consignações de
espaçosa sala de espera, com tantas cí- j mensalidades c termina propondo, auto
dei ras.

Varias
¦po empresário Paschoal Segrcto recebe*

mos a seguinte carta :
"A' illustrada reda.çlío do "Correio da

Sol, a cpigraphe "Irreguíaridailes que a
Policia vae sanar", publicou o vosso con-
ccituado matutino um artigo que merece

Jamais a empresa scriu capaz de tomar
.unia medida que podesse desgoster ou dc-
primir o publico, pois, vivendo dc_'c e para
para elle, não teria cxp!:cação sci.iellia.ite
procedimento.

Uma empresa que mantêm, desde i_>*T»
unia companhia nacional em seus theatros,
«ue tem reconstruído, dis. endendo enormes
sonimas — quatro casas de d'versões, —
05 theatros S. José, Mais.11 .Modernc* Car.
los Gomes c o Rambolk, tudo isso para bem
servir o .publico, não iria proceder como
insimiu o vosso informante.

São estas as explicações que a empresa
julgou dever dar a esta illustrada redacção,
agradecendo, desde já. n acolhida que me-
•recerem em vossas columnas. — Paschoal
Segrcto. Rio de Janeiro, 14 dc novembro
nc .9.6."

*
A COMPANHIA ADELINA

ABRANCHES
No sahhado, 2*, de corrente, e st rca, no

thcalro Pheuix, o elegante thcatro da rua
liarão de S. Gonçalo, a compr.ri._ir. drama*
tica portugueza de Ad:!ina-Aurn Abraiiches.

A companhia debutará com unia dns me-
Ihorcs peças do seu variado repertório,

*
UM FESTIVAL, NO CARLOS¦GOMES

TC no pioximo dia 17. oue o actor João
Silva realiza a .ua fcjt.i artística levando
á scena a revista-íantasia O Dominó, A
Ceia d°s Cardeacs, co.n o mesmo npparato
do dia 5 do outubro, c uni acto intitulado
iirfcii Cabaret, no uu:;l toniain parte todos
os artistas c com uma enocenação de com-
plvta novidade.

O- actur Henrique Alves recitara uma
poesia, dedicada no rei da Bélgica, c a actriz
Tina Coelho, cantará, á guitarra, versos
expressamente escriptos: p.ira essa noite, pç-
lo poeta portuguez Vicente* Pindella (conde
d' Arnoso): o sr. Simões Coellio. delegado
commercial do governo ui.rtus.itcz e dclcRa-
do da Sociodade Propaganda dc Portugal,
realizará uma conferência; sobre ass.ump.to
patriótico, afóri õuiras sun.rcsas, reserva-
.das pelo beneficiado.

}1*

AS RECITAS DA VITALE,
NO LYRICO

Amanhã e depoia não haverá repcctaculo
da eo.npai.bia Vitais, no Palacc-Tlicatr.e, por
uuanto se realizam 110 thcalro ; F.yrico as
duas recitas de beneficio. A orimoira. ama-
nhã. ,i favor da Real c Benemérita Socic-
dade Portugueza dc Beneficência; a segun-
da, a favor do Gabinete Portuguez de í.ei-
tura. depois de a.nanliã

lí
COMPANHIA LYRICA

BILLORO
K' provável que nes visite otn breves n

companhia lyrica dirigida pelo conhecido
ctrpresario Uilluro, que acaba do fazer uma
pjoveitosa temporada no lÜo Grande do
Sul.

A companhia acha-se presentemente no
Paraná, ondo reforçou o seu elenco com
artistas novos, contratados na Argentina,

Aquella troupe virá contratad;, pelo in-
ccnsavel empresário José I.ourciro e aqui
trtballiará no Republica, a preços ver da-
dclramonto populares.

? Na temporada que fez nesta capita],
nos theatros Republica e 'Phenix, 

a trans-
foimista Fátima Mirta realizo -34 espe-
cteculos, que prodiuiran. a receita bruta
de 9t$Soo$ooo.

E* um resultado extraordinário, tendo em
centa os preços populares estabelecidos pela
distincla artista.

Um seu regresso ao Brasil, nos começos
do anno vindouro, Fátima Miris trará no
seu repertório as apreciadas operetas 

rização do conselho para proceder a
venda dos jornaes existentes no ar-
cliivo, visto o mesmo já se achar re-
p!eto, cortando dellcs tudo quanto se
possa appro.citar referente ao Centro;
e o produeto apurado, seja incorporado
á verba do Tronco social. Posta em
discussão, e encerrada a mesma é ap-
provada.

O sr, Ba.tlía-ar dc Castro, usando da
palavra faz varias reclamações attinen-
tes a diversos assümptos, inclusive a
não ter a comniissão dc finanças ela.
bòrádò o seu parecer sobre o balanço
ultimo e a demora em pagamentos de
beneficencias, e -termina pedindo que
se officie ao general Joaquim Ignacio,
apreciador do Centro dos Carteiros, en-
viando-se pezames pelo golpe que sof-
freti com a perda de sua filha.

Falam os srs. Raul Escorcio, e Theo-
doro Mondcgo, aquelle da. commissão
de finanças e este thcsoi.reiro, que ex-
plica.n as cansas da demora, referentes
as reclamações do vice-presidente. Pelo
adiantado da nora, é feita a collccla do
tronco social, agradecendo o presidente
,1 presença dos conselheiros.

A corrida «Io próximo domingo
. As inscripções encerradas hontem

pára a corrida de domingo próximo de-
rãm o seguinte resultado:

Pareô "Ypiranga" — 1.600 metros
-4- 1 :soo$ooo — Triumpho II, 54 *"-
lós; Dictadtira, 541 Escopeta, 54; Do-
nau, 52; Iceberg, 40, e Fábula, 47.

1 Parco "Velocidade" — i.45° nie-
tros — 1 :soo$ooo — Dagon, 52 kilos;
¦Maciste, 51; 'Espanador, 51, e Miss
Florcnce, 47.

Pareô "É. de F. Cenlral do Tira-
sil — 1.450 metros — 1 :soo$ooo ;—
Tahu', ... kilos; Buenos Aires, 53;
Idyl, 53; Trunfo, 52; Miss Linda, 51,;
Image, 51; Palmeira, 51; iRato Bran-
co, 50, e Castilla, 4S.

Pareô "Animação""— 1.600 mçtros
— 1:5oo$ooo — Voltaire, 53 kilos;
Alegre, 52; David, 52;/Royal Scotch,
51; Patrono, .50 e Velhinha. 50.

Pareô "Dezesei; <!e Maio" — 1.600
metros — 1:5oo$oo0 — Helios, 52 ki-
!os; Goytaeaz, 52; Stromboli, 52; f?.
raná, _!.•; Dardanellos, 50, e Arauca-
nia. 48."Clássico Consolação" — i.ooo me-
tros — 3 :ooo$ooo — Gragoatá, 56 ki-
los; Hurrahl, 49: Hyovava, 47: Ca-
melia, 56; Hortensia, 47: Estilhaço,
55; Yago, 541 A.ul, 401 Triumpho II,
53; Dictadura, 52; Sydcria, 51; Por-
to Alegre II, 40; Guayamu1, 40; Ele-
cha III. 48; 'Estil-tte. 54, e Fagulha
H. 47.

Parco "Jockcy-Club" — 1.600 me-
.ros — 2:ooo$ooo — Argentino II, 53
kit.s; Sultão V, 53; Pontet-Canet, 52:
PJerrot III, 51; Battery, 50, e Pegaso,
48 kilos.

Parco "PraVlo Fluminense" — i.45.o
metros — 1 :soo$ooo ^- Dionéa, 52 ki-
los; Yvonette, 52; Joliette, 50, e Fran-

Òs .parc09 "Velocidade" e "Prado
Fluminense" foram reabertos nas mes-
inas condiçSes até amanhã, ás 4 i|2 <la
tarde, e serão considerados organiza-
dos ainda que não reunam outras in-
seripções.

& * 1» . .
VAHTAS NOTAS
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REMO
CIjUB DE HEOATAS 1)0 FLA*

MKNGO
O sport náutico brasileiro está hoje

.11 festas pela passagem <lo 21o antii-
ersariò da fum'-ção do g!ori090 Fia-

íuciigo. A vida-1 -te centro, da nossa
canoagem representa unia série de glo-
'rias conquistadas para o rowing bra-
sileiro.

Xas lutas náuticas .realizadas na cn-
scada _a Guanabara, este club apresen-
ila-se sempre como um denodado com-
petidor c não raras vcz.s deixa de ser
vencedor. A data de hoje relembra os
nomes dos "rowers" Augusto Lopes,
Mario Spindola, José Fciix de Mene-
zcs. Maurício Pereira, Nnriol.ãb de Oli-
veira e José Agostinho Pereira da
Cunha, que foram os seus fundadores.

A sua installação está feita em ele-
ganlc gafage, á praia do Flamengo,
com bastante conforto, luxo e elegan;
cia. O numero de seus associados ja
é avultado e as suas. victorias são nu-
nêrosas.

A sua primeira directòria era assim'constituída: Domingos de Azevedo
Marques, presidente; Francisco I.ttcct
Colas, vice-presidente; Nestor de Bar-
ros, secretario, c Felisberlo Laport, the-
soureÍTO.

A's .muitas felicitações que os glo-
riosos rapazes do Club de Regatas do
Flamengo receberão hoje o Correio da
Manhã junta as suas.

A ~$ 
4

LIGA METR0fPOT.ITAX.- IDE
SPORTS ATHXETIC09

iCominunicain-nos _a secretaria:"Os .proprietários da pliarmacia Gon-
çalvcs Dias, que ba 'pouco acabaram de
oíierecer a valiosa Taça Ioduran, .para
ser disputada entre cariocas e paulistas,
farão também a offerta ou de uma
bola de prata ou de uma taça do mesmo
metal, que caberá ao club collocado cm
segundo logar no campeonato de foot-
bali" que se está disputando este anno.

O valioso trophco terá também o
nome de Ioduran e será em breve ex-
posto em uma vitrine^ de uma casa
commercial desta praça".

* #:- *;.-¦¦',

PELOTA

FROXTAO K-OTHBROY
Esta casa de sport da vizinha cidade

realiza hoje mais uma funeção do emo-
cionante jogo basco. .

Começará o cspectaculo ao meto dia,
como consta do annuncio publicado na
secção theatral.

PATINAÇÃO

O Stud Campo Alegro

RINK DO LEME
Realiza-se hoje mais uma soiréc chie

Massa de Tomate- A me-
lhor é

a da Companhia t Matm fae tora de
Conservas Alimentícias.

AS JÓIAS DA ACTRIZ LYDIA

A appreliensão íeita a bordo do
vapor "Frisia"

Cumprindo o determinado pelo inspe-
ctor dn Alfândega, os escripturaiios
daquella repartição. Affonso Faria e
Monteiro dc Carros, fizeram hontem a
verificação da* jóias apprchendidas a
bordo do vapor "Frisia", em 7 do cor-
rente, pelo ajudante de guarda-mór,
Airnibal Nunes Pires, e que a policia da
Bahia desconfiou, que fossem as rouba-
tias á actriz Lydia Gentile, naquclle
Estado, nn véspera da saida daquelle
vapor, conforme noticiámos.

As jóias que, lionteni, por engano,
demos como as auprehendidas são as
roubadas; as nppreliéndidás; que os-es-
criptt.rarios Affonso Faria e Monteiro
de Barros verificaram e avaliaram em
1:776$ooo, constam d evarioo brincos,
botões para punhos, medalhas de ouro
com pedras falsas e de bolsas dc prata
para senhoras.

1> «¦> -— 

O Esperanto entre nós
O interesse progressivo que pela in-

teitiacional língua auxiliar demonstram,
actualnic.ite, pessoas de todas as cias-
ses sociaes, é bem uma prova do seu
valor sob todos os pontos de vista.
Não ha qiicm não saiba que. .10 nosso
paiz, já existem innumeras associações
mantenedoras de .letiva propaganda. E
o testemunho disto é qtte, segundo as
notas obtidas pela nossa reportagem,
brevemente, teremos mais um curso
gratuito de Esperanto, a funecionar
uma vez por semana, das 4 ás 5 ho-
ras da tarde, na sede da Brazila Liga
Esperantista, á praça Quinze de No-
vembro, 2 (20 andar).

A's pessoas, que desejarem inscrever-
se, ou necessitarem outras quacsqner
informações, podemos adiant.tr oue dc-
verão dirigir-se, pessoalmente ou por
escripto, ao secretario do "Brazila Klu-j
no Esperanto".

Por pessoa que nos merece inteiro
.credito, fomos hontem infoimados <Je
_.u_ o sr. Alfredo Novis, proprietário
do Stvwl Campo Alegre, cujas cores
nas temporadas passadas figuraram
brilhantemente nas nossas pistas, ven-
dera no fim do corrente anno totfos
os seus parelhei-ros. afastando-se defi-
nitivamente do turf;

•'¦"*.:"*

Animaes quo não correrão liojo
• Além de Boulangcr c Lord Canning,

cuja ausência nas provas, em que e_s-
«ão inscriptos foi já noticiada, nao
disputarão 'hoje o grande premo 15
de Novembro" Gt.ido Spano e Pontet-
Canet. A ausência deste ultimo, po-
rém, não estava ainda hontem a noite
definitivamente resolvida.

*.'•'.-•
FOOTBALL

GRANDE MATCH 1>E CARIDADE

oBtafogo "vcrsns" America
O nosso publico desportivo terá cn-

sejo de assistir hoje a um bom .matçlv.
entre os valorosos primeiros . teams
dos queridos Botafogo e America, este
campeão de 1916.

O Botafogo tudo fará para vencer o
campeão de 1916, mostrando, assim,
possuir um conjunto á altura do seu
valoroso adversário.

O America, por seu lado, esta dis-
rosto a, contrariando os desejos do
campeão de 1910, fazer força para con-
firmar as suas duas victorias deste

Assim, teremos um dos melhores en-
contros entre clubs da iMelropol.tana.

Alem disso, o desejo de conquistar a
rica taça offerccida. é grande, pois -

cila uma das mais belias que tem

V-_st. "match". conforme ammnciá-
mos é em beneficio dos cofres do Ia
trenato da Ereguezia de São João ha

ptista da Lagoa, e terá logar no 
campo

da rua General Severiano, as .6 horas.
Os "teams" são:

BOTAFOGO
Abreu

Villaça — Osny
Pino - Teaguc — Rolando

Menezes -Aloysio-Carl.to_--.Va-

Álvaro - Gabriel _ rar.1nl.0s_- OJe-

Paula iRamos —' Wlittc — Adhcmar
¦Paulino — Dc Paiva

.Ferreira
AMERICA

- Antes do importatc encontro acima.
haverá outro, ás 13 horas e 45 „"»nu-
tos, entre os primeiros, tcams rio
Club de Regatas Boqueirão do 1 asseio
e dp Sport Club Brasil, cabendo ao
vencedor uma artística taça.

¦O '•team" do Snort Club Brasil sçi-a;
Carlos Alberto (cap.)

Ribas — Poncy
Affonso — Veiga -- Sylvio

Porchat — Dc Lamarc — Azevedo —
¦Edmundo — Pessoa.

__-.lll__t_-_.V_ liuj- ,._¦..... ..  -

na pista do Rinlc do Leme. Essa festa
é para comnicmorar a grande data de
15 de novembro. E' grande a n.maçao
que reina entre as gentis senhoritas e
cavalheiros que se deicam ao bello e
i.lil sport. _ .

Com certeza a ímmensa arena scra
pequena para contel-os. Achanvse re-
stabelecidas as aulas de patinação, sob
a direcção do sr. M. Guimarães.

«¦»«_»«._¦

De accordo coin o que ficou rcsol-
vido pelo ministro da Guerra, realizou-
se hontem, no polygono de tiro da so-
ciedade n. 15, em Nictheroy, a entrega
dos prêmios aos vencedores do cam-
peonato de tiro ao alvo do anno cor-
rente, da Confederação do Tiro Brasi-
leiro.

A patriótica festa, qne se revestiu
de toda solennidade, fo. presidida pelo
coronel chefe do estado-maior da 4*
região militar, representando o ministro
da Guerra.

TamSèiii se fizeram representar o
commandante da 4" região militar, o
secretario geral do Estado do Rio, os
conii.iandantes dos 55" e 58o bítalhõçs
de caçadores, o commandante d"
regimento policial do Estado do Rio,
a imprensa, moitas pessoas gradas e
grande numero de atiradores.

A distribuição dos prêmios obedeceu
á mesma' ordem em que foram dispu-
tadas as provas do cimpeonaito.

i* prova — 'firo rápido — '" vence-
dor Alfredo 'R. George, premiado oom
um' fuzil Mausor; !-° vencedor, Joa-
quin. Mariano de Oliveira, premiado
còm unia carabina de repetição Win-
chester; 30 vencedor, dr. Felippe de
Azevedo, premiado com um objecto de
arte, ,

2a prova — Officiacs do hxercito e
da Armada —Pistola P_i.-bcll.im — i"
vencedor, 20 tenente Gttilítérmé Para-
ense. -preiniado com um serviço para
café'; 2" vencedor, capitão Valcrio Bar-
bosa Falcão, premiado com um estojo
pistola 1-rabcllimi; 3° vencedor, capitão
Rèynaldo Francisco Lourival, premiado
com um estojo talher de prata.

3» prova  Campeonato de revol-
ver _ i» vencedor, Alberto PrBraga,
premiado com um estojo corrente de
otiro-platina para relógio;. 2' vencedor,
Alfredo E. George, premiado com um
serviço de prata para sorvetes; 30 .en-
cedor Alberto Cruz Santos, premiado
com um serviço para .toilctte. Alom dos
prêmios acima, foram distribuídas me-
dalh-is de ouro, prata c bronze, de cam-
pões dc tiro de revólver de 1916.

4" prova — Campeonato de fuzil —

1» vencedor, Alfredo Eugênio George,
premiado com um fuzil Matiser j;.-• ven-
cedor, capitão de corveta Geraldo Can-
dido Martins Júnior, premiado com um
estojo 'talher de prataj 3o,logar, dr.
Felippe de Azevedo, premiado çom um
par de jarras para flores. Alem dos
prêmios acima, foram distribuídas me-
dalhas de ouro, prata e bronze, de cam-
pões de tiro de fuzil de 1916.

5" prova — Fuzil — 400 metros —

1° vencedor, capitão de corveta Geraldo
Cândido Martins Júnior, prein.ado com
tun fuzil Mãuser; 2° vencedor, 2° te-
nente Guilherme Paraense, premiado
com um apparelho aquecedor para agua;
3° logar, dr. Felippe de Azevedo, pre-
miado com 11.11 centro de mesa. .

_. prov,. _ Alumnos dos collcgios —

i? vencedor. Guaracy Raniallio (C. Mi-
lilar), premiado com um '¦estojo Kern
para desenho: 2° vencedor, Gentil Fran-
ca (Ex't. Pedro II), premindo com um
¦tinteiro; 3° vencedor, Adalberto ;R. dc
Albuquerque (C. Militar), .premiadocom
um estojo Kern para desenho.

7" prova — Praças do Exercito e
da Armada — 1° vencedor, 2° sargento
do 3o regimento de infanteria Manoel
Antônio dc Moraes, premiado com um
relógio de ouro em estojo; 2° vence-
dor calw do i° .regimento de infanteria
Ezequias José Pereira, premiado co.n
«in relógio chapeado, cm estojo; 3
vencedor 3° sargento do 56" batalhão
de caçadores 'Nicanor Albuquerque
Ucliôa, preiniado com um par de bo-
itões de ouro para punhos, cm estojo.

Os atiradores (pie não comparecerem
para receber seus prêmios, deverão pro-
cural-os nos dias uteis. da j as.2 da
tarde, na direcção da Confcdcr
Tiro Brasileiro.

«¦

NA RUA DA ALEGRIA

Uma locomotiva vae de encon*
tro a um electrico

Pela rua da Alegria, no trecho «os»»

5rchendido 
entre a rua Bella de Sio

oâo e a estação da praia Pequena,
narallelamente correm os electricos da'Light and Power" e os comboios da-
Estrada de Forro Rio do Ouro, sendo
oue neste ultimo ponto uni guarda,
usando de bandeira, dá o signal de que
a linha está impedida.

Hontem, á tarde, o motorneiro <_ue
dirigia o bonde .1. 221, que arrutM
o reboque n. 1.403, desrespeito... f
signal, pretendeu passar á frente da
locomotiva, na referida estação.

Infelizmente «lão teve tempo de fa,-
zer quanto desejava, pois a machlfl'*
chocou-se coin o reboque machucando
as seguintes pessoas: d\ Claudina Io-
senha da Silva, viuva dc 50 annos, bra-
sileira, residente á rua Nora n. 70 (
d. Joanna Augusta do Rego, viuva, de
41 annos, moradora á rua D. Clara.
11. 21, e um seu filhiiiho, de S annos,
de nome Arthur.

Aproveitando a cônfiibãò estabelecida,
o responsável nelo accidente, que bem
poderia ter tido as mais graves conse-
q.ten.iás, dc. apparcccu fugindo á acção
da policia do 10o districto.

Os feridos, depois de recebçrem cura-
livos, foram para as suas residências,
não inspirando cuidados o catado de
qualquer dclles.

— i _. t _¦

Ladrões presos
Por agentes do Cor.po de Seguranjd

foram hontem presos os ladrões João
Rosa Marques c José Mariano, vutgo"Estopa", apontados como autores de
um furto praticado ha cerca de tre»
¦mezes na casa n. 91 da ma Dtiquezâ
de Bragança, residência do sr. Hauf
vou Fciger, de onde foram levados dol»
relógios de mesa, que foram vendido*
pelos ladrões no belchior da rua Vis-
conde de Itauna n. 183.

Os relógios foram apprchendidos.
«li_ i- . 1

Não queres o meu amor? Poi.
lá vae pedra T...

Visinho da viuva d. Herminia Fran*
cisca de Menezes, o machinista Anto-
nio Monteiro dos Santos, esqueceu »
senhora com que é casado, sentindo O
coração aos pulos como a agua ferven-
do das caldeiras de bordo.

Mas, por infelicidade dn apaixonado-
tenente, enquanto elle eslava a lodo o
vapor, ardendo como um vulcão a
viuva parecia mesmo um trecho do
polo Norte inaccessive! até aos esqui-
náos.

A declaração foi feita com todos os
matadores dc um bravo guerreiro, mas,
d. Herminia francamente dcsilludiit o
Bplphinho. . •

Entãu resolveu elle vingar-se, esquer
cen o respeito devido a uma senhora,
á sua familia. aos moradores da rna
Visconde de Ilamaraty _, hontem, r
falta de lanternetas, armou-se dc pe-
dras, a.irando-as sobre a Inexpugnável
praça.

D. Herminia ferida nos braços e per-
nas. procurou á policia do 16o districto,
contando ao delegado a escandalosa-
oceorreucia.

do

AIDEALWI
Moveis e tapeçarias
RUA S. JOSÉ'
Teleph. 5324, Central

;ê
Os velocípedes na roâ Maria

Engenia
Pedem-nos os moradores da rua Ma-

ria Eugenia, na Gávea, chamemos a at-
tenção da autoridade competente para
as corridas dc velocipc pelos passeios
daquella rua. interrompendo o transito
c atropelando os transeuntes.

Ora, essa irregularidade é prevista
nas posturas municipaes com multas de
30$ooo a ioo$ooo,

Porque não as appüca a autoridade.
¦ a a »i»

Diversas noticias do Ministério
da Guerra

Foram transferidos na arma de ca-
valláriá 09 primeiros tenentes Accaco
Teixeira, do o" regimento para o 8" c
Firmino Soares de Oliveira deste para
aquelle. ,

Ao i° tenente Alberto Lyra.nl,
professor interino do Collegio de Bar-
bacena, permittiu-se gozar as ferias no
Rio Grande do Sul.

Foi transferido do 7o regimento
dc infanteria para o 4°, o 2° tenente
Guilherme Lemos Faria.

O i° tenente Antônio da Silva Ro-
cha, foi exonerado, a seu pedido, do
cargo Ide instructor de equiíação da Es-
cola Militar. . .

 O capitão Francisco de Vascon-
cellos foi nomeado, auxiliar da 3a di-
visão do Departamento Central.

_ Foi exonerado o pratico de pl.ar-
macio da fabrica de Piquete Américo
Corrêa.

— »«¦>_¦

o
batalhão

Roubou uma bicycleta e íoi
presos .

Quando Iionlem passava pela Ave-
nida Mem dc Sá, 'Ernesto dos Santos
Carvalho, que de ha muito vinha aca-
leniando o desejo dc possuir uma bi;
cycleta, ao chegar em frente ao n. 39,
onde é estabelecida a firma O. Pinto
Sr C., vendo á poria unia dessas ma-
cr.ina'.s tão almejadas, como se fosse o
dono.' pássoü-lhe .1 mão, é bem dizer,
passou-lhe a perna e sai:, pela avenida
a correr.

¦O Corpo dc Segurança recebeu que:-
xá c. .pòndó-se cm campo, alguns agen-
tes. hontem mesmo Ernesto foi preso
com a bicycleta, que foi restituida ao
seu dono.

O ladrão foi .iieítido no xadrez da
Central.

A PROPÓSITO DE MANOBRAS
Escrevem-nos:
"Na nolicia sobre as ultimas mano-

bras militares, carece de fundamento o
tópico fornecido a vários. org,i.;s. da
imprensa .por um officioso .mor-
niante, evidentemente interessado cm
deturpar a verdade, referente a um pre-
tenso aprisionainciito de todo o 9" ba-
talhão do 3" regimento dc infanteria,
por um esquadrão de cavallaria do par-
tido Vermelho.

Para os interessados na bravata ou
para os leigos houve qualquer coisa
mais ou menos parecida; impõe-se.
pois, que a titulo de recli-içaçãp seja
esclarecido o faclo:

A.pós vários incidentes da acçao.
coinmandaiitc Erasmo, cujo
fora desde o inicio posto como reserva,
estava então apenas com dois pelotões
da _.i companhia junto ao coronel Abi-
iio de Noronha, commandante do regi-
meuto, achando-se as demais límdades.e
stib-iinidadés do mesmo batalhão lança-
das cm diversas missões e.pcc.acs i.nde-
pendentes. lEntrementes, o coronel Abi-
lio teve noticia de qne uma força dc
cavallaria. assignalada a nordeste, na
direcção de Olaria, c sobre cuja idcnli-
dade houvera a .principio duvidas devi-
do não sú á confusão nos uniformes
como pelo facto de que no caso dc ser
inimiga teria transposto a linha consi-
derada neutra, fora, não obstante, 111-
leiraínente dizimada .pela acção certeira
do fogo dc uma metralhadora cm po.si-
cão, sol. o commando do tenente l.cw.
ton, á direita do 8° batalhão, cm pri-
ineira linha. ,. .

Pois bem. essa mesma cavallaria que
não podia transpor zona neutra, que,
dado o caso. estaria posiuvamenle an-
niquilada e fora de combate, portanto,
e 110 caso real reduzida a almas do 011-
tro mundo, appareceu deante dos (o.s
referidos .pelotões pretendendo tel-os
venções! Ora, desrespeitando con-
venç cs agindo "a Ia bruta , porque
não se tratava dc balas, que forças po-
deriam impedir que homens '

§01 m 1705 Ternos «lo raspinirn inslwn. rtiirn
lã, iircto ou «lc côr, sob medida.
—* ALFAIATARIA PARIS *—

78 ~ Run Urti-uayana — 78
—.;•_. .Xfio tem filial) —*—

€iiie,insi*The._tro S. José E,nprtEc.uEToIOAL
Compaiiliin.-Nacional, fimilailii em 1 da Julho .Io 19U — iDireccão

S-enica do actor Eduardo Vieira—Maestro da
orcltcstrn, José Nunes

E_£Oje-15 de Novembro de 1916 - _E__oJe
A's _- 11 1 da t:u-de

Grandiosa matince de gala em homenageai á data da
Proelaini-Çào d:. Republica—A revista

O PiSTOLÃO
A*s 7 - 8.3j. - 1 • e 2- sessão

A revista phantasüca¦»_!_[!«__: CASA PA. SOGRA
A'. 10 li2 — 3- sessão

A hilariante íar.a

A Caboc.a de Caxangá
Of espectactilús comocam pela exibi.ào de films cine.n_.o-

graphicos
Sexta-feira, prctniúre da revista de grande nioníaçem

Oi- oà. o pé R32Õ4

EMPRESA <|
Oliveira & C. i,

;; Theatro Republica ¦
Oraiide companhia italiana de opéreás r_VR,')M HA • SCOGXA.M 1101.10 _ Director artlsiico CAV. ENIIICO VALLE — Direcçãomusical do maestro CílUSTIHOJE ~ _A.'s 8 3i_fc — I3CO_r___

RECITA DE GALA
." representação .l.i nucrida opereta a

: O CONDE DB LUXEMBURGO
Angela ..Di.ilcr MARIA IVANISI: Julicta. STEFI CSILLAG:

lSe,Ml ?ni'}""rní.«-1 
'ÜÍ'"r"'0', WAl,7?R GRANT; Príncipe Uas.-

,.' n- I.CONSALVO: Condesí.i l.okusoí. ADELA BARATEL-LI; Br,_._rd, pintor, ENRICO VALLE; Serjco, notarlo, Zar.onPelegnni, o. Mussi; An.iolio, G. Tozzi.
DESLUMBRANTE MISEENSCENE DE CARAMBA

AMANHA — Quinla-ieir.irS« recita de asslimatara. a novíssimaopcre.a de I.co Fali, autor da "Prínceza dos DoILars".

Les IVServei Ile uses
i 'ias .0 ás 6
i-.at.o.

Iioras da terde, Jornal doKÜheics á vewl
Brasil, e depois nc

r» O» ?» ?» «H> «.» ?» 4» *>» <? »» ^»4»_»»^»_4
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montados
avançassem até dois pelotões de infan-
teria* estivessem elles onde estivessem?
Chama-se a isso aprisionar alguém, e
muito .menos um batalhão .

E* possivel que na edade media, no
.empo das adagas de gancho, quando
ainda não existiam metralhadoras nem
fuzis dc. repetição, tudo isso fosse piau-
slvelj hoje não. Imagine-se a situação
de um esquadrão de cavallaria. armado
a lança, completamente isolado dc suas
forças, mettido numa base de operações
inimigas, onde a .pequenas distancias
estão postadas nessa ou naqticlla mis-
são forças de todas as armas!

E diga-se positivamente, no caso,
quaes foram os aprisionados ?

Quanto ao outro facto, o da pistola
apontada ao major Erasmo, só existiu
na imaginação do informante. Além de
constituir unia novidade . perigosa em
manobras, por vários motivos, inclusive
o de não haver cartucho dc festihl para
tal arma, um gesto qualquer nesse sen-
tido teria tido logo inimediata respos-
ta".

Santa Cruz em sangue

UM DESORDEIRO'
GRAVEMENTE

FERIDO
Sanla Ct.iz tem sido, nestes ulllmc*

mezes, o suburbio onde mais freqüente-
mente se dão scenas dc sangue,

Hontem, mais uma desagradável s.ea_
se leve a registrar, sendo protagonista»
um niagarefe _ un. conhecido desor-
deíro.

O desordeiro é Ananias Ramos, um
indivíduo perigoso, que iein uma infl-
nidade dc entradas na Casa dc Deten-
ção.

Pela madrugada, Ananias andava per-
hnibiilnndò pelo logar denominado Areia
Branca, naquellc subúrbio, quando, en-
cpn.rah-0-se com Antônio de Andrade,
lúagarcfc, resolveu que devia praticar
mais unia das suas façanhas.

Pará começar, á falta de outro me-
lhor pretexto; entrou a provocar o nia-
garefe, que calmamente seguia para o
seu trabalho, no Matadouro.

Vendo que Andrade não lhe ligava
importância, Ananias começou a inâiil-
tal-o, até que se travou uma tremenda
discussão.

Julgando que o magarefe queria evl-
tar a luta por covardia, Ananias exce-
deu-se um pouco e isso deu cm máo
resultado para elle, porque o insultado,
ao ver que ia ser aggredido, Iaiiiçaado-
mão de um.i afiada faca, lhe vibrou um
tremendo golpe, que não falhou.

Ananias, a esvair-se em sangue, caiu
ao solo, sem acção. Eslava com um pro-
fundo ferimento no ventre.

O criminoso, o niagarefe Antônio de
Andrade, ao ver o seu aggressor caido,
a empaliidccer á proporção que o san-
gue jorrava da ferida, poz-se om fuga,
lonia.ido destino ignorado.

O facto foi, poréni. levado ao conhe-
cimento das autoridades d.o 27° dlstri-
cto policial e o comuiissáTÍq cie dia íoi
ter ao longínquo local que é a Areia
Branca.

Ananias Ramos foi soecorrido, .endo
enviado para .1 'Santa Casa, onde foi
recolhido cm estado grave á 16* enfer-
maria.

.Feito isso. a policia empenhou-.* aa
procura do ¦criminoso.

As medidas tomadas para esse fim
fora... as mais acertadas.. Depois «le
ligeiras buscas, as autoridades conae-
gu ira iu prender o criminoso, que 9»
achava nas immediações do Matadouro.

Antônio de Andrade conta 50 annos,
é viuvo c mora cm Areia Branca.

Levado para a delegacia dn 2;" distri-
cto, não negou o crime de que era
aceusadh. Declarou, porém, que o pra-
ticara para se defender do desordeiro,
que se.11 motivo o aggrcdira. Sabia que
se o não ferisse teria sido victima de
sua terrível sanha.

Andrade foi recolhido ao xadrez, Con.
Ira elle foi instaurado .processo.

¦i » ¦ 11 1» ¦

DF, BAPTISTA DAS NEVES

O regresso da torpedeira
"Goyaz"

Da enseada Baptista das Neves, onde
se achava á disposição da Escola Na.
vai, chegou hontem, ás 4 i'J_z horas da
tarde, ao nosso porto a torpedeira"Goyaz", 

que desde setembro ultimo ali
estacionava.

A 'Goyaz1? veiu sob o commando do
capitão-tenente Raul Radmacker, tendo
feito cxceüente viagem e estando era
oplimas condições de navegabilidade.

FROITU -.ICTHSROY
HQJE-Quarta.feira - HOJE

Dj meio-dia ás 8 da noite
SPORT DA PELOTA

Intendente — Liborlo Raiz

EaX^c_Ttheatre I THEATRO LYRICO

PEL0TAR1S
Hermene«rildo, Soloza-

bal, Casimiro,
Nilo, -

Arngouéz, Goenagn,
Luiz, José, Júlio

e outros
Funceiüua — Doinin-

gos. dias feriados e san-
tiücadoe, ao meio-dia.
Bonde Ponta d'Areia

Entrada franca
II 3175

Grande ÇompUnliin Italiana «le Operetas VITALE
(Cyclò Theatral Brasileiro)

hoje --15 d-"Novembro, Quarta-feira - hojeGRANDIOSA MATINÉE quo começará á 1 e li2da tarde por terem de tocar no 1 hsatro Lvrico os músicos
que fazem parle da orchèstra do PALÀCE THI.ATI.E

OS SALt-MBÀNCOS
Notnbilissima creação de ÍTALO BERTINI

ESPECTACULO DE GALA
A's 3 e 3|4 da noite deslumbrante soirée comoi r_iejvi a__5_______ r

Succes. o incomparavcl dc Bcrtlaí, Pina Gioana, Maria
Gioana, Ciprandi e Pompeu Pompei.

A empresa garante que sao as ultimas representaçõesdestas peças por ter a Companhia de partir para SâoPaulo. — Bilhetes á venda na bilheteria do theatro.
Amanhã e depois espectaculos de beneficência no Lyrico

SABBADO e DOMINGO — Primeiras e únicasropdeaeno..?lfa Sangue de artista

HOJE — 15 DE NOVEMBRO— __XG_f__J
AS 1G IIOI*AS

CTIANDIOSO CONCERTO i.romovido pelo CENTRO MU-
SIOAIi, om commemoração íi data da Proclamaçfio «Ia Re-
publica, sob a direcção dos distlnctos Maestros Alberto Nc*
pomueeno, Francisco Braga c Agostinho Gouvêo-

—*— PROGR AMMA —*,—

I — Ti.
tas !

2» parto

Miguóz — Ave I/iber»
— Poema symphonico.

Boba
de

1" parte '
— I.. Mlgnêz — Hymno da
Froclamação da Republica.

II — O. Gomes—Guarnny-—
'.Syiiiplionia da opera.

IM — C; Gomes—Scl.iavo—
Intermczzo sinfônico.

IV — ... Ncponiucenorr-Abnl
— ária de Iska — canto—
pela distineta soprano Dona
Lydia Salgado.

— A. Nepomucono — O
Garatujo — poema sympho-
nico.

Orchèstra «lo 150 executa ntes, com o concurso da ba»
da do Corpo de Bombeiros, gentilmente cedida pelo seu U>
lustre conuaandnnte, (3267) >

EC — TI. Oswaldo —
s'ciidort — Instrumentos

III Tschaikonwsky—1812

1— Ouvertnre solcnnelle.

IV — Francisco Manoel —•
— Hymno Nacional.
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Central Iras!-
leira de Cirurgíes-

Oentstas
Realizou-se i> «9* «««são ordi.*-

d» desta associação, prcild™» pelo
professor A. Guedes dc Mello, c tf-
crtoriada pelo» drs. Sevenno de
Silva •; Carlos Sinto».

Depoi» d* lida e »w»ro?«* a «ela
«1» sessão passada, durante o expe-
diente oediu a palavra o professor A.
Coelho, e Souza, quo. fsiendo varias
«uulderacô» sobre a acção do pro-
feaor Frederico Eyer. quer como pr»
íessor da Faculdado de Medicina,
quer como presidente da associação
apresentou 4 mesa a prooosta de llic
ser enviada a seguinte moção:"£wno. sr professor Fretferieo F.yer
— Os vosso» omiRos, colleras e diicl.
ptdoa, por melo desta moção, vêm a
voas» presença anrosentar-vos 03 pro-
teito» de sua nunca interrompida con-
sideração ao mestre illustre, 00 colle-
ea distinclo. ao amigo dedicado o sin-

W ura» prova publica do reconheci-
mento que mostramos aos seus «cr-
nlcoi inestimáveis, prestado, ao curso
d» odontologia, ouer no magistério,
qod* ae «em revelado um professor
uadreadissimo e honesto e dado mos-
trai de tu» Incontestável capacidade
«wdagoglqt. quer na associação, a cujos
«lestipos preside desde sua fundação,
devendo.se & vossa energia e prestigio
ô grio d estabilidade e vida cm que
¦e tem mantido até n hora acttial.

O» abaixo-assigiiado» esnoram que
íceeiteis esta moqão. portadora de to.
nos os nessos corações, aue a vossa
o»—» dedica a mais sincera af feição."

Debaixo de uma 01 olontrada salva

ÍI» 
palmas, terminou o professar Coc-

ha e Souza a leitura deita moção,
oue foi unanimemente approvada pela
¦issembléa, permanecendo de uc todos
os associados oresentes nesta oceasião.
Fassando-se a parte scietitiiica, usou
da palavra o dr. Xenophontcs ™. de
Abreu, aue fez a apresentação e de-
monstração dc um novo Ivoo do den-
_,& amovivela, de sua Invenção, para

cqnítrucclo dc "bridj?wcrk". 0
trabalho do dr. Xenophontcs Abreu
íoi multo clorriado oclos colloías pre-
sentes.

Compareceram á sessão OS srs.: A.
Coelho c Souza, Sevcrino Ja Sttxa,
Mi dos Santos Nojueira. J. B. Sa.
lema Garcão Ribeiro. Antônio Ccrinj
Ilcnjamín C, N. Conzaea Roberto
l/ilclicbarne. Abilio Ribeiro. Francisco
JHurte e Silva. Pedro Ricliard Filho,
Xwiophonte L. Abreu. Antenor I,o-
nea Ribeiro, tttiz Teixeira da Fon-
? cca, Alberto Attailemo. Carlos San-
liis. Tcdro Dias de Carvalho, I.uiz
Ferreira da Costa, Raguziuo Barccl-
¦1„, Octavio Enrico Álvaro Corydon
límrico Álvaro Tose Teixeira da oil-
va, J»sé da Sjlva Dias, Toão dn Cruz
Telle», Roberto Luiz Ulint, Antônio
™iow Netto, Antônio Pires Junior,
(Francisco I*« Miranda, T. M. ler-
iiaralcs Titnior. Emílio Dczonne, Ar-
tinir Fernandes v Agenor Guodes dc
Jlello..— '¦- «i ttm «1»

MOVIMENTO OPEKAIUO

Federação Operai'!*.
Reúne-se lioje o comitê federal

para Iratar de assumpt is tirgon-
tes.

Associação dc Classe dos Ma-
imfactores do Tecidos

Terá legar hoje, á 1 hora da
larde, a reunião desta associação

para leitura dos estatuto».

União Brasileira
Hoje, a 1 hora da tarde, realiza-

|e a asscmbléa geral, afim,de lo-
nar conlieoimento dc vario» as-
ettmptos urgentes

As retretas de hoje
A banda de musica do 55" bata-

llião de caçadores fará retreta
lioje na praça Sacnz Pena,

A Direetoria ia Despesa
concede credites

' A Direetoria da Despesa Publica
concedeu os seguintes créditos:

de i :2S5$2o;, ouro, para salis-
fazer ao pagamento da restituição
a que tem direito o cônsul geral
sr. Roltorto, de Mesquita;

de ijo*.-_'4B$547, á (Delegacia 1**13-
cal no Amazonas, para pagamento
íis -forças federaes, da fliiarniçiío
<i ao i° escripturario da fazenda,
Waldemar Costa.

J RENDA DA ALFÂNDEGA-
DE SANTQS

X Alfândega «le Santos remcrttci
ao Thesouro Federal .1 quantia, de
47o:ooo$ooo, importância dc sua
renda durante a semana finda.

¦¦3 » » «, ¦¦

Os terrenos do Cáes do
Porto

O ministro da Fazenda mandou
lavrar escriptura da venda feila
pela Fazenda Nacional ao sr. An-
tonio Dias Garcia, de uni lote de
íerreno sob m. 116. do Cáes do
¦Porto, pela qiianlia ile 74 :goò$óoo--m» e.m.

MACONARIA
'Realizou-se segunda-feira, 1,1, a

sessão da Soberana Asscmblca Ge-
¦ral do Grande 'Oriente «lo Brasil,
composta dos deputados das socic-
dades niaçonica-s de todos ns 'lis-
itados do Unisil e. dos represen-
tantes das .potências maçonicas de
rodas as nações.

•Não tendo compareciilo o aluir-
Tanto Veríssimo dra Costa, grão
mestre adjunto, assumiu a presi-
dencia o dr. Sá Antunes, 1" vice-
¦presidente, sendo secretariado pelo
dr. 'Espozel.

•Foram discutidos cm 1* e 2"
discussões diversos projeetos ir fo-
•ram approvados os seguintes:
eteaiido o serviço de Assistência
¦medica k judiciaria; instituindo a
IMnçonaria dc Adopção para se-
tnhorasi .oí> a fúrma de associaçílb
«lc caridade; creando o registro do
patrimônio niaçouico 110 Brasil, c
Olltt-OS.

Falaram cs srs. <lr. Virgilio An-
tonio, dr. lapa Pinto, Miguel
(Pappntcrra, «Ir. llorlit Barbosa;
«orofessor . Ângelo Torleroli, dr.
[Pedro Vieira, «Ir. Loureiro de An-
tlrailc. dr. ©aemon Auirlitio de
Magalhães, «Ir. Souto Maior, dr.
íliiigo Martins, major Hroença,
iRicchezza, dr. João liastos c 011-
tros.

j>mt_%mT!_mmímm^^
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COMMERCIO
Rio, 15 de novembro de 10KJ.

NOTAS 00 DIA
ASSEMBLÉIAS CONVOOJDAS

Companhia de Seguros Uras' «lia
18. ií 1 horas.

Fabrici dc Fumos Brasil, dia so, ás
i hora».

Companhia Constrtictora Ipanema,
dia »o, ás 5 horas.

Companhia Industrial Campista, 'dia
20, ái 1 horas

Moinho de Santa Cruz, dia 27, as
2 horas,.

Companhia Grande Manufactura de
Fumos Veado, dia «8. ís -horas.

CONCORRÊNCIAS
ANNTOGLVDAS

Direetoria Geral dos Correios, para
serviço dc conducção de malas e

collocta da correspondência, nesta ca-
pilai, dia 16, és 3 hora*.

ICstrada dc Ferro Central do Brasil,

fará 
o firnccimcnto de materiacs de

Iluminação, electricidade e automo.
veis dia 16. ao meio-dia.

Collegio Militar do Rio de Janeiro,
para o fornecimento de artigos de are-
nediente. acquisição c encadernação de
livros, material para aulas, instrumen-
los e objoctos de ensino, dia .7, á 1
hora.

Fortaleza de S. Toão c 2» batalhão
de artiíhcria de posição, para o for-
necimemo «de gêneros alimentícios,
tqrragcns, combustivel e lubrificantes,
dia 20. 00 meio-dia,

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de carbureto de
cálcio, dia 18. ao meio-dia

Conselho de Compras da Marinha,
para o fornecimento de dietas, fazen-
da» e, iviamotitos, calcado c peruei.ras. dia 18, ao meio-dia.Direetoria Geral dos Correios, paraa venda dc 5.728 k.ôoo dc ctiumbo,
dia 20, as 3 horas.

Direetoria Geral dos Correios, paraa acquisição dc 20.000 malas paracorrespondência, dia ,20. ás 3 horas.
Conselho de Compras da Marinha,

para o fornecimento do iirupo i —
açougue. dia 21. ao meio-dia

Collegio Militar «le Barbacena pa-raé o .fornecimento dc ee**ieros alimen-
t'Cíos artifio.s para limpeza, illumína-
çao ferragens, ele., dia 32, á l hora.

Estrada de Ferro Central «lo Brasil,
nara o fornecimento de ferro Guza.
dia 22, ao meio-dia,

listrada de Ferro Central «lo Tira-
sil, para o fornecimcnlo dc tiras fal-
nitejadas «lc madeira de lei, dia ,lo,ao meio-dia.

Directrria Cera! dos Carreio*, parafornecimento de nuvial, d\i 30,as 3 horas.

REUNIÕES DE CREDORES
Credores do Mcirclles e Pereira,«lia 10, as 3 horas.
Fallencia dp F. J. Tires, dia 21, &_ Jiora.

, Fallencia de José Camso dia 20,a 1 11 o r,i
Fallencia dc I„ Soares Filgueiras,«J*.a 23, a 1 i|3 hora.

CAMBIO
Iíoiiler.i, este mercado abriu inileci-so, com os bancos sacando 11 ii.nl.1-'

«• I2d., c comprando a 12 1I16 
'e

•2 31.12 d.
Pouco depois de iniciados os Iraba-llios, o mercado nasswt a 'funcciimar

«•stayo., eom quasi todos os bancoi sa-
cando.. a 12 d. c . adaitlrimlo as letrasile cobertura a i2ih-*«l.

O nanco ilo llrasil conservou, paraos vales ouru, a taxa de 11 solda d.
O mercado fechou colmo, com osestabelecimentos bancários bancários

sacando a 12 d. «. comprando o papelparticular a 123Í321I.
Os' negócios do dia foram dc poiteamon Ia.
Foram afíixadas nas tabdias dosbancos «
A 00 dias :

I.oliilrcs ...;»• ,- 11 í5!ifi a iMllaiiibiirgo. . . ,- s7J, a j7'j.r«fi?- .-¦.¦. -. $721 a $7™A vista :
r.ondrcs .... 11 ulifía ti ir.liCJ*aris. , , ,
líiimI)tiri'o, ,
Itália. 7 , ,
Portugal. . .-
Nova Y',rk .
Montcvidco .
Hcspâiiha . ,Uuenos Aires
Suissa. , , .
Vales do café
\ ales ouro. .

S7.i2 a
S750 a
S™4 a

2Í7S7 a
4™.io a
43.100 a

SS78 a
iS88s a
Í8js a
$7io a

$74-
S760
$6114

2$l)i0
4*5120
4S.Í60

Sí)02
1 $1100
S8+4
5740

2.2ÒA

,. , WHRAS\ enilcilores a 308700, e comnrado-res a 2ü$Coo, com ncirocios realizadosa_____|Cso,

Caixa de Conversão
porto & o.

São quem melhor ágio pagam.- AVU-XIDA UIO IIRANÒO, 
"g-

I.I-.TRAS DO THESOURO
tii7rls ,P»Pel forüm cotadas 1,0robatc de iiU; a s;i 4 por cento, lia.vendo .compradores, conforme a datade enusiao. nos extremos «le .1 tt • a0-1*2 por .cento, oorC-m sem vcntlcdo-res conhecidos.

PINTO, _Ol'„S & O.
¦Rua. Marechal Floriano, 17.1.tpmmissarioa de café, mauteicr.ecercaes. "

CAFE*
-MOVIMIJXTO DO MI-RCADO

A-/tój Suecas
dc tarde. 35C.3™

11.1.360
4JI.I0U

1.530 10 '30

354.(196

iíxi.stcncii em u,
liiitrailas em 11

|v- V.. Cêritrál .
'-• •'. I copoídiii;

T.T..t-il. . . .
Eniliariuics em

I*.; Unidos, . .líuròpã. , , .
Cabolngciri , , ,
lixi.slc-acia em í.t. líé larde". _-,.._„„
, J-.iilr.ir.im desde o ilin 1 dc julho ntéliontem, 1.162.2,3 saccas. c embarea-'•¦-•!'.*-•¦«; égua periodo, 008.522 ditas.Houte-it. este mercado abriu estailei, «ini alguma nròciirn e regularmimi.ro de lotes cxçostos á venda,lendo sido ericcluadas. de manhãtraijsaccues i|,r 3,577 MCca™ aos pre.c-i-s de i)Ç,|oo c íSjoo. u arroba, iicloUno; 7.

_'A tarde, foram realizadas onera-Çucs calculadas cm cerca dc í.íohsaccas, nas mesmas bases da abertura,fechando o mercado cm poficã., cs.
A Bolsa «lc Nova York abriu com1 a a pontos dc rrlta,
Passaram por Juiidialiy d.-.300 sac-

cas.
•> OS700 c nSíl.in

i)™.)n e 0S5000$IOO [' <J?_00
 SSSuu (.: Sjyou

SANTOS
Km 13: ¦¦¦¦•*-.- 

¦

Knlrailas: 55.386.
DiíPrle i": Ü05.i;o saccas'.
Medin: 3S.™=íq saccas;
Saidas: S0.500 saccas.
líxistciicia: -*.4tij.jS;.
Preço poi* 10 kilo-': 5^600.Posição do mercado: caimb.

V.i-ío Irmãos c.iiii:n:r,-i:«ni que as
colações de café sio :.s seguintes:

m os xaropes
de pselha

Tendo sido julgados nocivos á
satidç . «publica, polo Laboratório
[Municipal de Analyscs, o xarope
de grosclha dç -Máilii.ts Junior ít
«C, c o cliouriço em conserva de
J. A. Moraes, por conterem ma-
teria corante derivada do alça-

«trão dc 'hulha e etheres da série
pra-xa, c dr. Paulino Wcrncclr, di-
•rector dc .Hygiene, cm circular
remet.tida liontem aos drs. chefes
de dislrictos, ccmmissarios -e sub-
commissarins de Hygiene e Asíis-
üciicia Publica, rcconimctiilon q-.ic
procedam com aquellc.í artigos
nos termos c de accordo com a
!ei.

D que o Thesouro Nacional
.ae papr

O Thesouro 'Xaciunal. de nceer-
Ho com o registro do Presidente
do Tribunal de Contas, vr.e effe-
ttti.ir os seguintes pnganientos:

de ito:o35$Si7. á límpresa F.s-
trada de Ferro Tlicreza;iolis, dc
jnedi«.'ije5 provisórias <lc abril a ju-
«1I10 dn anno rorrcr.íe:

dc i_-.(:53i$.i6i. a 12. Rebecclii
Sr C, dc fornecimento ao Minis-
Jtcrio da Vacão j

de C76:eoi$,-'ii, aos mesmos,'«egualmente de fornecimentos r,o
«nesmo ministério;

dc 21 :ooo?oo.r. ao Instituto de
ÍAssiskncia a Infância, correspon-
dente á quota -Ao 20" semestre da
nubvcncão concedida an mesmo;

de 23 :,io7$i32, a Miguel Joa-
«Tuini Ribeiro dc Carvalho, da
metade da despesa, «ffectuada ¦cm

jjutho e agosto ultimo:
1 de sotocotooo, á Maternidade
mio 'Rio de Janeiro, do duas pres-
tsufics da suVençSo concedida.

Typcs Por 13 kilos

3. »*.«., . I0$700¦t* 10$ 100
5- inSioo

r.ssu.i
pSjoa

oS.-o)
.J*^.'  ¦ • * • _j 8$ooo

ASSUCAR
Knlrada. cm i.í: soo sacco...
Desde i": í*-:;t...'j; ditos
Paiilus cm 13: ;,í6i saccos.
Desde 1": ..5;2*fO ditos,
lixistenciá cm 14. dc tar»]c: 382.040

KiCCOS,
Posição do mercado: rít.ivcl.

CÓ.T AÇÕES
r.runc.i crystal. . . . $580 .1 ™ioo
Crystal nmnrcllo. . . . §.\9o a $520

Mascavo. . . .
Ilranco, 3* sorte
Mascavo. •¦¦. •
SertScs
frimeiras sorte» .

, . $380 a $400
, , $580 a $590
, . $470 a $500

2*/$ooo a íí)$ooo
257000 ra 27Í000

*¦ Z_f_\

1 ii' I miMWt Ift*?'»1'.*
™«íBf¥'''S-'!—f5*»''"' '-' -'-i'-"''-"vf*« - "'¦

;.- 
*"-\\%••. •*:¦,¦--^.' '¦'-¦¦¦ «."i . _,- •'¦¦'-y-É\''™-4i:--

;.™ .'•.» ¦* -
MmÊ 1

K™r

COTAÇÕES
Entradas em 13: não houve.
Desde 1°: 5.131 fardos
Saidas em 13: 26. ditos.
Desde 1°: .1.358 fardos.
Existência em 14, de tarde: 4.601

ditos.
Posição do mercado: calmo,

BOLSA
liontem, a Bolsa funccionoit anima-

da, tendo sido realizado regular uu-
cicro de ««sócios.

As apólices da União, a» Populares,
aa Municipaes de '1906, as de £ sa,
as Mineira»; as ncçBes do Banco Com-
mcrcial, a» das BIina9 S. Jcronymo e
a» das Doca. da Bahia foram susten-
fadas- a» da Rede Mineira e as das
™oteria». mantidas e as apólices -Mu-
nicipaes de 1914, frouxas,

VKNDAS
Apólices :

Geracj de 200$, a. , . v • 770^000
Ditas idem, 1, .- 7811J000
Ditas de 500$ 1, a. . , . , 73o;ooo
Dita. do 1:000$, I. 1. 1. 2.

.1. 3. S.*5$ooo
Ditas idem, 1. 3. 2, 10. 10.

2, 8-'7$ooo
O. do Porto, 4, 943S000
C de F,. de Ferro, -io, a. . 8o?$ooo
Ditas idem. g. 11, a. ... • 8oí!$ooo
Ditas idem, 10, • Sio$ooo
Provisórias, 2, S*jo$uüo
C. do Thesouro dc 200$, 1.

2. 3. 770$noo
Ditas dc 1:000$, 3, t-j, a. • » tíao$ooo
Ditai idem, 20 ™i.i$uoo
Ditas idem. 3. 5. 10. 10. a. . 804J000
Municiivic» dc £ 20, port,,

g. 10, 20. 3iS$ooo
Ditas de' 1906, port., 2. 3, 30.

7. 36, 115, ioiSoqo
•Dttaa dc igt4, port., ioo.

500, 185*53011:D!tas idem, 20, 30, a. • • íSftSjuo
Ditas Idem 4, 5. a_. . . , . 18750110'E. de Minas Geraes dc¦irooos i, Pofiíooo
Diln.i idem. 1. 2. 6. 10, a. . 8uH$ooo
Popular, 2, 32, a. .... . 81S000
Ditas, 4 a. . . ....-« S.'íoüo

Bancos :
t™vour.i -20, a, . • . ,- -.- . i.|o$ooo

Companhias :
Dòcíis da Bahia; 200, a. • • a2$3oo
Ditan idem. ioo, a. . ¦ . . 23$ooo
Confiança Industrial 7 . , , iõii$ooo

OPPERTAS
, Apolhes Vcud.

(loracs dc 1:000$. 82S$noo
O. do Porto, , . 8io$ooo
C de E. dc Ferro 8008000
C. do Thesouro . 804S000
S. «Ia Baixada. . 806S000
Provisórias , , , SioSooo
.Tudioiarias .... 800S000
15. do Rio Cfl») 82$ooo
h. do Uio, dc 500?,
nom  —

Dito de M. Oeraes SoSSuoo
Ilit.is do U, Santo —
Mthiicip. «le 1906. 107'noo
Dilas nnni. . -¦ . 200S000
Ditas de ioi.|,porL 3205000
Ditas, 110111. . . . 3.i7$ooo
Dilo de 1004 . , 18SS000
Dilas de iin.i.port. iSjSíoo
Ditas dc Deliu Ho-
rinonte
Bancos:

Comniércial * »• •*
Urrisil. ....
Lavoura. . , , ,
Gommorcio. . . •
Nacional. . , . .
Mercantil ....

C. dc Seguros:
«.ra_.il. ....,»
iMincrva, , . • •
C.aianti.i. ....
Integridade. ... —
Varegislns. ... 

listradas dc Ferro:
'M. S.i Jcronyiiio . 2S$joo
Noroeste. ...»
Goyaz, . . , , ,
Rede -Miiidr.i. . ,
Norte do Brasil. .

C. de Tecido";llrasil Industrial .
V. Industrial ¦ .
S. Fclix. ....
Alliança
Corcqvado. . , .
Pctropolilaim. . .
S. P. de Alcântara
Cíirinò™
America Fabril
Mnlr.Vi.nsc. . . .
Cof. Industrial , .
Cometa
Tijuca .....
In.!, dc VnlcnÇh, ¦

('. Dircr,tn.r.
Uoc-as da Bahia. .
TK (le Santo.-, uom.
Dilas:;ao norl, , .
Loterias . . . ,
T . c Ca cruagens .
Centros Pastoris. .
Melh. dn Maranhão
T. e Co'bnÍ7.aç„o .
Mcrc. -Munieinal «
Melh., n.i llrasil. .
Cervejaria liralima.

Dcbentnrcs:
Docas de tSin(os . —
America i''aliril . . 20o$ooo
llrasil industrial . lotSçoo.
T-çcidÒs Carioca. . ij.5$òob
Marc. Munieinal . 20-tSaoo
Profí. Industrial . sooífòoo
Anlarctica Paulista —
Toei.los Alliança . eiioíoon
S. P. do Alcântara 2oo$ooò
R. U. S- Paulo, . — -
Tecidos Magêensè. ribSooo
lloül P:i.-tor. . , . li)2$Ò0p
Ind. Mineira. . —
Conf, Industrial —
Corcoyado. ... —
Cervejaria' Uraluna. ' —
-focídos /íüitiM. —
Nav; Costeira. tgSÇobo
Tocüdosi Botafogo. —
f-.ua Stearica. . —
¦M. Huiuinensc. —
U/. de Sar-Dpctuba 200S000¦T, Campísla, . i7..$ooi.
y. Lfelis .... io,y.?üc.fj

Comp.
8_7$ooo
Soí;$ooo
806S000
Ü02$ü00
8oo$ooo
8oo$ooo

8:$ooo

426$00ll
SiijSooo
Cij.iÇooo
10. $000
ío_|ooó
3t7?ooo

jSiSooo
i85?ooo

I47$ijoo

i8y$fi00
etoSooo
H íSooo
it-óSÒòo
iS«;Jooo
212?ü00

30 $on II
.|0$ÜUO

eoSo^o
,1-j3poó
l .$000

1?0$000
fíoÇooo

tSo$ooo

170S000
sooíoon
i"5$uoo

,.0™000
iOo$ooo

iRoíooo
400Í0CU

23S500
4Sô$oòo

t.iíooo
62$obtt
2-'?000

7$joo

IC5S000
206S00.O

I72$U0O
175 $000
20j$CJ00

35Í000

3_o$uoo
58S1100

150^000

2S$0(10
20$000

33?l)0O
I-ÍÜDO

I9o$ooo

4-$ooo
iCS-Sooo
140SU00

302S000
2oSuoo

150Í1100
i2o$oao
ioo$ooc
34u$ooo

22$500
.tCiSnoo
4Úu$ooo

IÍÍ250
5S$uüo

4üSóbo
rs.wo

66$dÕo
9O$00O

iCo$qoo —

aoíSüòp
io6$ooo

íoníoíio
l.iSSüuo

lo.iSooo
i95$uoo

CSSooo
T2Ò$"pOÓ
IÇOSODO
ioíSooo
iSõíopo
IQOíOtlO
201SOOO
iS.ííooo

S8™òó
ièpSpoo
i;ü$joo

ríoSooõ

KRXD.VS PüBIiIÇAS
UlSG-BI-bÒRlA DK JI1XAS XA

CAPITAI. FEDERAI.
Arrecadação do dia 14. io:84i$i,i8
De 1" .1 14. .... 174 :.|(Í2™38
Km egual periodo do

anno passado 1-3 -^iò?-6j

MAMPÉSÍÕ DE
ÍSIPOIITAOIO

Tcb vapor nacional "Maroini", des
portes do sul — 'Carga recebida: 100
caixas ilo biiulia, á ordem; ioo ditas,
á ordem; 87; saccos de farinha, a
Kerriiz Irmão; 625 ditos, a Guimarães
(rmâo; 400 ditos, a Fernandes Soa-
res; 300 ditos, n Carvalho Rocha;
1,700 dito., ã ordem; .t.000 >ditos, á
ordeui; 500 saccos dc fcijSo, á erdeni;
i.ooo dilos, á ordem; 500 ditos, á
ordem: -'iS ditos, ;t ordem; y.' ditos,
íi ordem: 50 saccos de polvilho, á or*.
dem; 300 tardos dc aUaüa, á ordem;
íoo ditos, a llenit Sloll/.; 40 ditos,
á ordem; 300 ditos, á ordem; 23 sac*
cos dc colla, á orjem: 32 ditos, á
ordem; 5 dilos, á ordem; 13 saccos
dc cera. á ordem; 109 fardos de £ti*
1:1,1. á ordem; 2111 ilitus. ,'t ordem; 989
ditos, à ordem; 2.17 ditos, á ordemi
.0 dilos, .1 ordem; 10 factius. 2-1 caí-
sas c . caixas dr xarque, ú ordem;
230 fardos de atfafa, á ordem; 1 rolo.
1 caixa de couros,:t a Uretssau; 4 cai*
•.ms de linííuiças, á ordem: 202 sac-
cos de feijão, a liarbosa ..Vbuquerque.

Pelo vaiior ivacional ; 
"I\*.ru's", de

Santos — Carga ''reccbula-: 1 (juartola
de oleo, a K. Pereira; 50 caixas> de
oico. a Oonçálves Campos; 30 ditas,
a Cruz Moita.

Pelo vapor nacional "Itaúba", dos
portos do sul — Carga trecebida: i„3
caixas de banlia, a Gunlta Carneiro;
so dilas, a João da Cunha; 50 ditas,
a Souza Valle; 50 saccos do ú-iião.
a C>reste Pranzoni; 40 dito?, a Cítti*
iharães Irmão; 32 divos, n J**err.iz I,r-
mãi ; 100 sacco \ de arroz, â ordem;
mo dito:*, a *M. Chaves Pinto; z$o
ditos, a Cuimarüçs Irmão; 3S2. ditos,
á ordem: (t*> calvas ile málitcica, ã
ordi.'!!;: 2^ ditas; *a Guimarães Irtiião;
iro ditas, a Júlio Barbosa: 10 barri-
cas de carnes, a Dias Uamallio; 12

CASS DO PORTO
UelaíSo dos vaporci a embarca;

Cáes d«" Porto (uo trecho entregue¦:.t tle novembro de ioiT-, ás 10 horas
**™S -m™-_;j»™™™. >\í-™.-js™*jv-í___«j- 5™U™=5

c tc achavam atracados no
pasiiia du Port) ua dia

man Iii;

EMBARCA ÇÃO I
Ar.li.l^SM ~™ —_ OBS6RVAÇ5e3

I
CXAS5. NAÇÃO NOM, 1

 
11 1

P. cjrvãn ! | \ atro.
•1 |-Chai88."..'.lN"acíonaes (.Diversas |t-ec. carvão,
_ V*apor INórueguez ["Sverre"* I Desc. d_ carvão.

3—7 Chatas..'.'.{-.ácionaes  Diversas [Cjc. do "Calííor-
I ! iilan".

4— S Chatas....yXacionaes .... (Diversas (Ctc. du "Carotyn!'
: Chata jNacional (''Albertina" iCjc. do **T>. Verde"

5—7 Chatas.,,;iNacrnnac3 (Diversas fC|e. do "Krnmborg'
Chata Nacional l'-'Sla.Cnu" IDesc. de f. tiitjo.

O—; [Vii-.-ii:-  Italiano l*\-Vnor" I ,
[Chatas....íNjciutiaes 'Diverbas (Clc. do Ifúiziana".

I Cen. tab. II.
3 f  (Dcsc. di creu. Ja

L ¦ ¦' 
I tabeliã H.

Pat. n (Chatas... .ílfacionaes ..... (Diversa.* (Kxp. de maugactcz.
r, S(ag. (Chatas—("Xaciouaes IDíversaá !CÍc. du V. vapores

I IV300.
V. 10 .Pon('™...i\'a.-io:ral ("Esperança" Cabotagem.
P. 10 IPoutão IXacional i"L'r:.i" ICabotagem.

10 \ ajior lltietVz I "llicirlrillil !'• WdUU" i"tv. earuõ eungc*
.).,",' I lida-
r. tidvapor Nacional  "Ibiapali-.* (Dcsc. de trigo.

11 (Vapor INacional  "Carlos Gomes*. .I-Cabotagcm.
P. 13 IVapc: lOriental  "FavoritoDon I

i. Sd:iti.i*rí'j*'iDest_ de triao.
15 ' IVaga.

16—8 (Chatas....INacbnacs (Diversas IClc. do "Dcmemra
17 I  Vago.
18 [Chatas....IXacionacs IDiversas ITksc. de bagigen-..

r. Maui ! IVaco.
«.

dka», a Almada Tavares; ao jaeá» de
careie», a Alve» Irm.lo; »o fardas «le
xarque, i ordem; 4 caixas de conser-
ps, a A. Kist; 5 saccos de trremoços,
ã ordem; 5 caixas de tremoços, á or-
«tem; 20 caixa» de toucinho, á ordem;
33 fardos de peixe, á ordem; ao sac-
cos de batatas, á ordem; 160 ditos, á
ordem; 40 «litos, a Gnimarie» Irmão;
S caixa» «le queilos, 4 o«Iem; 30 quin-tos de 'Vinho, a Nobreza Pereira; 25
ditos, a Teixeira Mello; 25 quintos de
vinho, a Gonçalves Roque; 25 ditos, a
Alberto Amarante; 135 fardo» -de cri-
na, & ordem; 257 'fardos de fumo, á
ordem; 4 caixas dc fumo, á ordem;

caixas de couros, a Iireisson; 2 far-
«los dc aoln, a Pinto Ângelo; 40 vo-
lumes de comestíveis, a age Irmãos;
6. -fardos dc xarque, ao mesmo; 117
ditos, a F. II. Waltcr; 100 ditos, a
Souza Valle; 50 ditos, a Teixeira Ilor-
kcs: 65 saccos de arroz, « Guimarães
lrmao; 200 fardos d «alfaia, á ordem;
200 ditos, á ordem; 5 caixas de do-ces, a ™. Ferreira Costa; 1 fardo «le
couro, n R. Silva; 1 dito, a J. Sil-va; .1 dito, a 1'. J. Oliveira; 1 ala-
do c 1 rolo de couro, ao ínesmo; 1rolo de couro, a F. Souto; 1 atad dccouro, a, J. liastos; 90 saccos de ar-r°2. a t.iiimarãcs Irmão; 100 ditos, aimi" forres; 17 saccos dc feijão, aoniesmo; 100 caixas dc Iratatas, a MartiPacheco; «no ditas, a G. Affonso; 150«mas, a Guimarães Pinto; 50 ditas, áordem; 10 saccos de cera, ã ordem;
30 fardos, de peixe, n Vieira da Sil-va; 23 ditos, .a Pereira Almeida; 15duos, a Corrca Pinto; 50 ditos, aoriicm; S3 c,ni.x;,s fc batatas, a Salva-dor Cunha: 38 saccos de batatas, aomesmo;; 270 saccos de couros, a Du-risca; 62 atados de cabos, á ordem;-«-• amarrados de tabòihhas, a Vivei.ros; 59 ditos, a Raaclic; 12 rolos desida. a J. F, llrai-a.

leio vapor nacional "Itacoloinv".
dos .portos do .sul _ Carga recebida:-00 saccos de u-ijão, á ordem; 340 di-"s','*»i «/o ditos, á ordem;1.000 ditos, a ordem; 1.300 ditos aUiimiraes Iriiiãu; 93( ditos de fari-
, -n/i-?ra;:n-lí 56 dilos' â or.em;i.-Soo_ ditos, a ordem 4-6 ditosi a Fcr-
™iJ. 'í0i i00 -ccos (le «irro™ á

•ordem; 250 ditos, a Barbosa Albuquerque; 200 ditos, á ordem; 100 d".
,?,: m ordera! ,150 ditos, á ordem;
_l.i,lZ- 

á -orrdon.; 300 
'ditos, 

d !,!«tem, 297 _«lilos, a ordem; 300 ditos,a Guimarães Irmão; 144 saccos dé
den.(l0,R. 

'f-.0rJ.,: '"» ditos, ii o™
|15-,dittall0™-,,í,,:a,f;lf-''i°r'1™'
W™&™^eSu. 

'«A™'"3"";*^

mésnív,. 
',- Alvarc-5i ' do bacon, aon™s,nio, 1. «le liresitiilos, a L 1 Fi.

ni??"*.*"8*5, ? 'ferreira Irmão;«í Si-aBcrnardinp Daniel; ,;, r- camilloMourão; 15, „ Ca.rva!li0! Rocha- S aBeriiardino Dáiilcl 10. a Mar i Pa
™^COi 2t?'' Ín ,CoeI,'° MaHI™í?"_b dê
çha, a Pmto encena: 1, á Cnsa Co-
wíikl0™' a f-7- .', Stod.7. _So'«Íwliiü.cv a F. Hcrm dn; -«. a Soe. Etèm $*&n*> fardos delavélafe.
SS5 ,H°",t,-'"'?l 1 de canella. aomesmo; eoS barricas de uvas. a San-tos lpntes; 408, n Ferreira Irmão &>-.. 400, aos mesmos: 250 aos mes.mos; ..»<> aos nicsinos: 1 caixa depaui'1, a Gepp Edwards: 3. ao niesmo;4. ao mesmo.; 71'fardos, a SilvaráCardoso; 23, „ Alcsandre Ribeiro; 5
í £riL'lei 

n\"mKS- -1 O lioettclier;fardos dc-bacon.;ao mesmo; 1 cai-'».•?' il V?r.iJ. o Koçb.a: 40 barricas dc2.i™.*.o, a Companhia M. IJrasileira;20, «lo arenques. a Como & c.; ioó
.**?. do «.Ij a Coelho Martins; 100,¦lc tijoloa, a A. G. Fontes; iuo. anmesmo; 40a, aa mesmo; 20 saccos desaes, a Geppe lidivards; 6 caixas dcuapel para toill.. a C ülsburg; 6 decouros, a Sac. Et, Am. Gr.tty; 26 doDroynocsV a Augusto Magalhães'; 1 dcimcrçaijorias. a I„ S. Figueiras; 8,a ,1'çreira Jriuão; 17 voltimes, a JúlioLima. ™-Ç.j 1 fardo.a Pinto Ângelo;caixas de couros, ao inosmo; 27 vo.lume» de piovisSos. a Alves íi C;107 volumes «Io azulolos, a j. 1'errer

1 L'1'50 s'Mm/' t!o uoz«. o Ma-co,.o auva; 13 dc peixe, ao iiicarao;137. caixas de aliiivi ao mesmo; 50barricas de iivaf, a Ch. I,. Ebêrt; 50volumes, de .frttlaa a Santos Fontes:
;2S ? Dolianiti Irmão: 28. a Ferreiralrmao .S: C; 35, a Joaquim M. Pe-rcira: 80. barricas de cal, a AntônioK. reçcira.

Pelo vapor franco;: "Pampa", (leBuenos Aires. Carga recebida: 384i-accos. dc cevada, a Milhomons' oi C;
44 caixas, ao3 mesmos; q.C64 saccos
tle Irigo, d ordciii; 11 bonlalezas «le
acho; a C. Olabiirtr; 2 ca xis. a I,.
Aliertou: «j «lc iircsuntos ao mcsnío;

Pna F,. 1'. Central do llrasil (SãoUiogo). Carga recebida: 22 caixas deíiinmçiga, á r.eiieriii Modelo; iS latas,
a Pinto I.opcs & C.: ij, a A. Ama-n;.nte; 6. a Pinto I.opcs & C; 11 ja-vas dc flueijoo, a Álvaro Barroso; 3,a Martins Saraiva: G. a A. Boocl;
300%; 7.a Gaspar Ribeiro; 10 caixas,
a lv. Rocha ói C; 2 iacás. a Toão «Ia
tiuilia; 2. nn mesmo: i-t, a Dqmiisio
« (¦:} f.o caixas, 11 Tcão da Cunha;

,iacas. a Gaspar Ribeiro: (i, a Mc-
deiros .Cocha! 7. a Alvos Irmão; S,
a Corroa Vasnties; ji caixas, á lelro.
ordem; ç jncás, ;. 'porres Kciio; í.t;
a João da l unlia: S. a Rodrigues Í!i-
uu: 2 de c.ii-in-s. ;\ A. Amarante; 2,
a Gaspar Rib'u:ro: 4 cestos, a Siqueira
« C,; s. aos nièstuos: 4 jacas, ti Tei-
xeira llortres;. 2, a Soares dc Rczeii.
oc; 3 ,a Ferraz Irtiiu,: 1, ;1 João da
Cunliii: 5. a G. F. Athavde: 1 de
toucinho, a I.. Ribeiro: 10, n liarliu-
ha Amiiutiorque; 10. a G. Affonso;
So saccas (ie batatas ,a J. P. ordem;
o, a A. R. ordem; 11. 11 R. S. cr-
dem; 130, a A, G ordem: 200. a Cl,
mesmo; io, a Josó Romeiro; io, ao
iiicsmo; 12. a justo Pinheiro; 71, n
A. G , ordem; 20. a Justo Pinlu-irn;
u. a Gtiidn Sr C; 7, a lurto Pinhoi-
rn; ia,a Siqueira & C.: 26. a .1.
Pinheiro; 18 a Antônio Garcia: 12,
a Am. F. Garcia: cS. a Coelho Duar-
te; 7. a Justo Pinheiro; íi. a M. An.
«çlolli; 3. ao mesmo: 30' a Cuiilia O.
Pinto; 103, a Perra™ Irmão; 18, á
Guimarães Tnnáo; 20, a A, Aniaraii*
te; 25, a Pinho Campos: 12, a Gui-
marães Irmão; S ao mesmo: m jacas,
a Arlhur Garcia; 2;, a Pinho Go-
mes: ii, n Teixeira Carlos; 20, a
liarbosa Albiutiiemue: 22 a Gaspar
Ribeiro; z_. \\ Cabral Inpão; 20, a
Marinho Pintn: 40. a Thomaz Perei-
ra; 25. a Pinho Oiinoos; 2 caixas, de
presuntos, a A. Gomes; 2 jacas de
toucinho,, a Rioueira ¦*. Comp. ;
6 iacár. dc louciniio, a 'Soares dc >**e*
.ctute; 9 ditos, a Perra™ Irmão; 5 sa'-'*

cos de celiol ™S, a u\. G, ordem: 20
ditos,"-a Ayres F. Garcia; 1 jaeá dc
mocolóa, a I. nia lUibciro; 21 amarra*
dos do couros, a Barbosa «Mbiiijaer-
que.

S. Diogn — Carga rceo-liida: 5 la-
tas dc manteiga,' u Alvares Pollcry;

díías, a lAdo-píio 'Schmidt; 10 ditas,
n Adolpho Solinii.ii; 14 ditas, a .1. A.
Kihciro; 5 ditas a Casíniiio Pitito;
5 ditas, a S. .Macedo; 5 «iiia . a Cal-
das liastos; 20 ilitus. a F. Irmão; 2
ditas, a iV. Vásscl; 25 jr.irás de quei-
jo.-, a I™ e-C.i -t ilitus, a João da
Cunha; 8 ditos, a D. e C; 4 ditos, a
.M. llochãj ¦- ditos, no mesmo; fi di-
tos, a Corrêa Vasques; o ditos, a Tci-
xcitu Carlos: 6 ditos, a João da Cunha;

ditos, a D, u Ci 2 ditos, a A. II.
Soma; 7 ditos. .-. G. R.-j 1 caixa de
aiicijos; .1 A. Santos; 1 jocá «lo quei-
jos, \\ t\. Pontes: i dilo. a .1. Alves;

ditos, a Teixeira Carlos; 
*io 

(Üi-Já,
a Martiuri Saraiva; 17 (Uto;, a Tcixcr-
ra Cãríos; íi ditos, a João da Cunha;
.*> dites, a u\. lioeek Jong,'; :: ditOij;
a Martins Saraiva; 3 ditos, n Gui-
tnarãei Irnião; i dito, a iS. Oliveira;
b ditos, .1 João da Cunha; 2 ditos, n
il.. I,eo;iplilinensc; 2 ditou, a Soiua-
Oliveira;'-5 ditos, a A. Barroso; 1
caixa dc queijos, a Prederico; 3 jacas.lo tilioijos, 11 Martins Saraiva; a iii-
tos,;™ C. irmão; 1 dito, a M. Rocha;
«., dilos. n João da Cunha; 3 ditos, n
C. Vasques; n dita?, :i João da
üiiãlia; l*i ditoí, a Gaspar" Ribeiro;
8 ditos; a Damazio; i dito, a C. Vas-
ques; 4 ditos, a Pereira; 3 ditos, á
ordem; 20 ditos, a Gaspar Ribeiro; 15
ditos, n Teixeira Car'i.s; 5 dilos, :i
Damazio; S ditos, a M. F. Alves: 2
jaeás du carne, a .1. F. Fernandes;

dito. a Coelho Duarte; 3 caixas de
requeijão, a Cnu I-rmiio; 1 dita, n M.
Carvalho; i enfadado dc manteiga, a
Çasemiro Pinto; 1 cesto de manteiga';
á nrile-.-.i: 10 lulas de manteiga, a Tor-
res c Rego; io ditr.s, a C, Ribeiro;
8 diivis. :-. \'ny5Íere; 11 ditos, a Pin-
to Lopes; 7 dítr.s. a A, P, Cosia; 2
caixas dc manteiga, á ordeiii; 15 en-
gradados: (lc manteiga, a Cascmiro Pin-
to: 1 caixa de manlctga, a 11. I.cal;
•I l.ilas do iii.iiui.-iaa. a I.. iMoilelo;
:i ililns, a Brandão Alves; 10 dias,

a Carlos Tavcira; 4 ditas, a T. Ma-
chado: 1 «lita, a ílv. I.opcs: 1 lata ilo
requeijão, á ordem; 1 hnrric-i do li-n-
*;*.:Ís*a?. a Aí. I,.: io lutas de mamei-
ga. á l.eitcrii liol; 1 jacri do touci-
nlin, n Fcrnmidcs: 21 latas Ai man-
t'_i>.i. a Pir.l 1 I.o;.'!>: ro dita?, à A,
R. Oliveira; 24 duas, a Teixeira Car-
los 40 ditas, a Damazio; 20 ditas, a
Amauilio Pinto; si* ditas, a Alvos Ir-
mã«j; 10 dita™, a A. Martins; to di*
lis, ao mesmo; 4; d.i&s. a JüUo Par-
liona; 12 ililas.a V. Santos; 13 i!:_
t;*,s a João da Cunha; 8 titãs, a Bran*
dão Alves; 26 ditas, ao mesmo; io di-
t:u. n Alves Irmão; ;o d:::.;, n G.is-
irr.-r Ribeiro; 13 dilos. a iA. R. OU.
veira; 19 ilü.is. .1 Thomaz iVrcira; 13
dilas. :i Alvos Irmão; 4; ditos, a Gis-¦par Ribeiro: 14 d;.a_. a Alves Irmão;
- • ditas, ao me-nao; 30 ditas, a A.
R. Oliveira; 97 ditas, a C. B. I.acli.
cinios; 40 ditas, a mesma: 41 ditas,
a t Andradcr lAIontetro; ;q ditas, a .T.
Alves Ribeiro: 6 caí-i-i de manteiga,
:.o incsino; 3 iacás du (;-ioij-)S. a Ti.iar.
to Martins;t 2t caixas de queijos, a
Ç, R, l.acticinios; 8 «acâs *ic queijos,
a ,M. 1!. .Alves; 2 diton. a Gaspar Ri-
íiçiro; 1 dito, a Mavh.iio P!:'.!ò: 7 di*
tos, a J. R. Pe-reira: -3 d'tís, a .l-rão
da. Cunha; .1 ditos, ao mssmõ; 7 ditos,
.1 Márlins Satatva; 5 dÍW3, a Caaf™r
Ribeirv; 12 ditos a M. F, Alves; *4
iliios, a Damazio; 4 ditos, a M. Ro-
cha; 6 ditos, a «Martins Saraiva; 4
ditos, a Guimarães Iruião; io ditos, a
SM, Rocha: 2 dttos, r.o mesmo; 3 ja-
eis de carn«, a .\l\cs Irsnio; 2 ditos,
a Fernandes Moreira: 2 ditos, a Tor-
res e Roso: 2 ditíis, a Gaspar Ribeiro;
1 dilo, n Marli Pacheco; o ,li'.os. a G.
Affonso: 8 ditos, a '/.. A. ordem; 7
dilos, a G. ordem; 7 .irios, a Teitei.

ra Borgo; 5 dito», a Avelino I.Ixa; j
dito»! á Ferraz Irmãoi 5 ditos, a Mar.
tins Saraiva; -) Aivoú a Thomaz Pe-
rcira; 1 dito, ao mcuao; 13 caixas de
carne, 1 ordem; 4 jacái de toucinho,
a ). 'Alves Rjbeir»; 4'. ditos, a F. Mo-
rcira; 2 fardos dc touciulio, a Alves
Irmão; 2'ditos.fa'IP. Almeida; '4
ditos, a Torres, e Rego;. 8. ditos, a
Marti Pacheco; S dito», a rG. AI-
fonso; 22 ditos, a Teixeira Borges;'10 ditos, o Avelino I,ixa; io jacas dc
toucinho, a Adõl|lho Schmidt; ai di-
tos, ao mesmo;,*2 ditos, a mesmo; 1
fardo do meudos, a Marti Pacheco; 4ditos, ao mesmo; 4 ditos, a A., or-
dom,
200 saccoi de batatas, a J. P. or-
dem; 330, a lt. Torres; 100, a Cou-
1? 

**. t-i i°> a J-" c- ordem; 100, a
Itcnririitc Santos: 480. a A. G. or-
dem; 20, a Tctieiri Mc'.*o; 40, ao
mesmo; 6. a A. Barbosa; t. a Lotv-
ronco. Silva; 25; a Soares Cunha; 20,
a leixejra Mello; 25 jacas, a Álvaro
Barrçso; 35, a Corrêa Ribeiro; 10, a
Alves Irmão; 10, a M. F. Alves; 15,
a Thomaz Pereira: 36. ao mesmo; 52,
a M. Saraiva & C.; 06 caixas, a João
da Cunha; 100, n Tring. Torres; 86,
n Adolpho Schmidt; 180. a Dias Ra-
malho; 1, a F. Garcia; 16 jacas, .1
vieira Monteiro; 6. a C. Bastos; 6,
a Cunha Pitito; 6, a Corrêa Ribeiro;
27, a B. Albaquo.-fluc: 34. a Carlos'lavcira; iu saccos. a Cunha O. Pin-
to; 10, a.Pereira 'Carvalho: so, a.Jus-
to Pinheiro; 20. a Antônio Garcia;
-o, ao niesmo: 26, a Justo rinheiro;
25, a Cunha O Pinto; 17, a Teixeira
Borges; 35. a JUJto Pinheiro; 6, ,1
Cutilia O. Pinto; Í30 iacás a Guima-
rães Irmãos; 11, a Aivcs Irmão; 20,
a Gaspar Ribeiro; 20, a R. Queiroz;20, a Dantasio &.-C: 12, a X. Co-
mes; 7. a Marques Sr C.J 10. a Tob
xeira Borges; 14, "a>Adolpho Schmidt;
32 caixái. tao mesmo: 11.1 a Dias
Ramalho; 5 iacás, ao mesmo; 13, .ao
mesmo; 30 caixas, an mesmo; 6 ja-
cás, á oCrrõa Ribeiro; iS caixas, a
Guimarães Irmão; 14 raccos de co-
bolas, a Ayres 1.. Garcia: so, a Ra-
malho Torres; ai, a T. P. ordem;
go. a J. C. ordem; 6 saccos de feijão
a Aivcs Irmão; ,13 farrjos de xarque,
ao niesmo; 3 iacás de banha, u Iíduar-
do Grijó; 2, a ítarti Fachc.ro; 200
uuartolas dc sebo.ja Duriscb & C.; 100
a Oliveira Irmão? 10 latas dc man*
teiga, a Ferra» Irmão; 12, a Finto
Lopes; 2, a Savcdra; 1. a Prechcl; 2,
a Deoclcciano; 12, a Guimarães; 19,
á I,ciitcria Boi: 2, a B. Daniel; 5. a
Alberto; io, a T. A. Ribeiro; 15, a
Barroco H- C, íG, í, II S. C".; .4
li.tas dc manteiga, a Damasio & ,C,i
14. a Adolplio .Sclimidt 17 a Pmlo
Lopes; 41 a A. Amarante: i, a A.
Vasscl; c volumes, a Lacticinios; ".
a A. Annirantc; j 1 engradado! a M.
T, Carvalho; i, "ixi 'Dolmé & C; ij

11 P. T. I,cite; 2, a S. Cabral; 3 ja-
cás dc ouoijoSj a ipãò da Cunha; 3,
ao mesmo; 17, ao mesmo.: 2, a A.
Môurfi-o* 7, a Álvaro Barroso; 16, a
C. Ferreira: .*. a Martins; 12, a Coo-
lho Duarte; 4. a. João da. Cunha; 6,
a Alvea Irmão; .» ii Corrêa Vasques;
4, a Alvcõ lrmãiifr 4. a O. Santos; 4,
a 'Álvaro Barrosoj fi, a J. Simões: 2
a Marinhe; 3. a >1. S. C: 3. a N.
S.: 14, 3 Torres ci Rego; 8; ao incis-
mo; 4. a Alves Irmão; i, a G. F, Ci
8. a M. Fi Alves; ... a Alves Irmão;
3. a Medeiros; 2. a Martins; 10; ri
Damasio & C.; 2, a Teixeira Carlos;
a. a Corrêa Vasques: a. a Guimarães;
2. a V. M.J 10, a Teixeira Carlos; 8,
íi 01 ilccu; 1, a tV. Castro: 1 caixa, a
Müller; 1, a R.ttarfiosa: 3. a ,Guima-
rães Irmão; 2 jucás dc toucinho, a
T. B. ordem; 5/11 T. ordem; 5, a
M. order.-; 5, n II. S. ordem; 7.
a B. (ii-iloin: 2 de carne, n T. or-
dom; 2. a M. tfrdcin; 1. a II. S.
ordem; 1. a J. S. Avollar; 1 de
mcüdos, ao menino; 2 de mocotós, a
T. B. ordem; i engradado de banha
n Alvarj; i sacco de batatas, a B.
Santos; t cesto de lingüiça, á ordem;
2. a Corri;' Ribeiro: i. a. Caldas Bas-
tos; r a Tcisoiii Honres* 1 de re-
íliifiião, a Teixeira Rociei ,

Cantareira: 6S6 -s?eco» de assucar,
á ordem; li * *,, á fordcin^

Ií, lf. Theíczanolis: 200 latas dc
massas, a Lebrão -& C.

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Portos do norte, "Haliin". ... 15
Portos «lo norte. ,"A. Inocg.uy". if«
Porlos do sul, "Ruy liarbosa". 16
Rio da Prata, "Caronna". . 17
Calláo c esca., "Orli-ea". ... 17
Uio da Trata. "Drinii'1 17
Nova Vorlí c eses.. "Rcmbr.iiit" 18
Portos do sul, ".Minas Cernes". 19
Inglaterra, "Amazon" co
"^r^oü do su!, '*'Mayrinl;", ... 20
Nova York e esos. "Jlyron". »i
R.o da Prata. "Vasari". ¦ . . 21
Gênova c eses.. "P. do Udinc". 21
Rio da Prata, "Fi.isia". 

...... 22Norfolk c eües., ***Paraná". ... 22
Portos do norte, " Ceará''. ... 22
Rio da Praia, "Demerará". . .'. 24
Nova York c etes., "S, Paulo". 24
Torre \'icr:a, "Tatiuary", 25
Mórd-õs e csrs., 'íffvtgcr" 2$
Norfoll: c eses., "Arajuary". • -6

VAPORES A SAIU
Portos d) norte. "Pará". . . 13
Portos do sul, . Itaub..". . .( . irt
Aracaju' e esc?., "I.tanòruU™". iG
Ntossoró e eses., "Caries Gomes" iíí
Rio da Prata, "lbiaj>aha". . . 'ió
Amarra.iio c c.;es., "C-aj-ivary", 16
S. IMdelis c ises,. "Teixrriuha". 16
Tíordéos e eses., "(t-jivnna". . 17
l:i({1™terra e eses., "Ortega". . >7

...-o.-., c £«-«. Drina". . 17
Rio da Prata, "Bragança". . .„. 17

• rtiambuco -c eses., "Jaguaribe". -7
Pon os do sul; 'Mtaipava" io
Recife c eses., "ltagilia" iS
Portos do sul; "Ilacoloniv". . 19
Portos do sul, "Itapuliy". ... 19
Rio da Prata, "Gualiyliii". . . 'io
iT.ajiuua e eses., "Anua'*. . .(. 19
Rio (h Praia n eses., "AmàJ.nn*!, co
"!o •«¦.. Prniii, "I*. di Udluu". 2.1
Rio da Pintai "Byron". .... 21
. ¦-, i'ork e eses., "Va-uri". ,t ™i
Nova Vorli c csas.; "Minas Ge-
rnei" 21

Recite e eses., "Jtojubá". ... 21
Mo-.ileviilóo e C£cs,, "Ruy liar-
Amslerdmr. c esesi-, "Prisía » . 22
'Manáos c eses.. "líahia". . . 2.2
Re.-ife 'i eses., "Javary" 23
bosa" 24

Inglaterra e esc;., "Demorara"; 24

NOTICIAS 00 CEARA
Porlalcsa, 14 -- (A, A.1 — O

.presidente do l'.sl'ádi> segue hoje
liara' Cedro, nfiiltj de assistir á
inínguração daquella rstacão, no
Ijrqlotigniliçiltp da linha ila estra-
da -dc ¦ferro «lc -It.ilurrl™

Fortaleza, 14 ;-- (A. A.) —
Vários iicirocintitirs desta! praça
«|iiei.\\im-se tle (|tie, al-hn «ias dif-
ficuMades próprias das coinliçücs
do porto, lulani com a cxorbitaii-
cia das taxas do descarga, cobra-
«Ias T«cIo contrntatite de serviço.
Dizem que .não [Uili para «iiicm
appellar, visto o contratante ser o
próprio irgente do l.lojrd liras:-
Iciro.

Fortalcta, 14 — (A. A.1 --
Corre aqui nnç ?c aprescnt.-nip di-
versos candidatos avulsos ás pro-
ximas eleições estaduacs. entre os
quacs os srs. Reiiato Viriniia e dr.
João Bezerra.

OE FLORIANÓPOLIS
Florianópolis, 14 — (A. A.1 —

Será remai ido .para S. Bento o
«Ir. Selr.üro Campos, actual juiz
«io direilo <!.* Caíioihlias.

Florianópolis, 14 — (A. A.1 —
Sc.erite «b.o.ic pnra 'Cámbòriu. o dr.
1'úlvio 'Adticci, secretario seral do
lisiaJo, que .ali yne assistir ás
festas promovidas pela Municipa-
li.iadc local, para cotnmeniorai* a
data da proelamãção da Repú-
(>l!ca.

— ii™i m> <_.'¦ ^-Bbi-

O Commercio em Portugal

GRANDE HOTEL BORGES
PORTUGAL — IilSBOA

(Eecommendado pela Sociedade
Propagadora de Portugal)

Hotel de 1* classe inteira-
mente renovado. Luxo e con-
forto. Aquecimento geral.
Banhos em todos os andares
e quartos com banho.

Hotel sempre preferido pc-
Ias familia brasileira».
Pensiio, tudo comprclien-

dido a 1.600 ruis.

Um despejo lllegal
Queixa-se d. Joseplia Garcia, rc-

sjdente á rua dos Arcos 11. 60,
quarto n. 10, de ler sido despe-
jada pelo proprietário do referido
predio, apezar dc ter os seu» alu^
gucis cm dia, pois o despejo foi
feito aiuc-liontctii, e o aluguel do
ultimo mez só vencia liontem.

Indo queixar-se 110 juiz, este de-
daroit que não tinha expedido ne-
nhuma ordem de despejo, e que,
se este foi feito, foi illcgalmcme.

AVISOS
CORRKIO — F,sta repartição ex

•pedirá malas pelos seguintes patine-
tei:

Pará oara Viçtoria c mais portos do
norte, recebendo impressos nté ás 8
horas da manhã, cartas para o inte-
rior até ás 8 i|2, idem com porte du-
pio até ás 9>

Punia, para .: Nova Yorlc, recebendo
impressos até ás 8 lioras <la manhã e
cartas [tara o exterior até ás 9.

Amanhã:- Ilauba, para Santos, ParanS, Santa
Catharina c Rio Grande do Sul, rece*
bendo impressos até ás 8 horas da
nianliã, cartas l/ara o interior até ás
S i«2, idem com porte duplo até ás'0,
c objoctos para registrar até ás 6 da
tarde do hoje.

Ifio de la.Flala, para Sanlos cBue-
nos Aires, recebendo impressos ate ás
8> lioras da «minhaj cartas para o inte*
rior até ás 8 1I2, idem com porte du-
pio c cartas para o exterior nté ás g
dn, manhã c objecto. para registrar
ato as 7 horas da. noite do hoje.

Carlos Gomes, _ para Bahia, Recife,
Ceará e *Mossoró, recebendo impres-
sos até, ás 8 lioras «Ia manhã, cartas
para o interior até 63 8 i|2, idem com¦porte duplo até ás p,Hapcrur.a, para Cabo Frio, Cara
vellas, llliéos. Bahia c Aracaju', re

cebendo impressos até ái hora da lar-
dc, cartas para o interior até á 1 1J2,
idciu_cotn porte 

'-duplo 
até ás 11 da

manhã o objectos até ao fnciò-dia.
Ibiapaba, para Paraná, S. Francis-

co, Florianópolis, c Hio d.i Prata, rc-
cehciido cartas para o interior alé ás
12 i|2, iilem com porto duplo c cartas
Para o exterior alé á 1 da tardo, e
objectos para registrar ale ás n da
nianhíl.

Nota — lista repartição fechar-sc-á
hoje, á 1 hora «la_tar.le.

Gottas Virtuosas t «f™;;
Curam hemorriioldçs; males do 

'utero!

ovarios, urinas c a própria Cystitc.

LOTERIAS
CAPITAL FEDERAL

Rnsiimo dos premios do plano11. d*» renlisada om 11 novuui-bro de 1016.
Fo1™?,!*1105- Dr; 20:0003 A 1:000}
ín-'™ vond' Capital 2OÍ00OS0O0
?fe?2 2:OOOS«100

íhZ2 1:00050(104lr«'.*. ItWOfOOO
prêmios nii 2oo'ooo :-!p-.'2S 50100 40910 64!™ 1507

8I22 ÜÍ1210 6702Í 1840 (11. lOOilã H6S™8 34.SU 4841 341S4712 52™l «108 0I8M üüOlí-
PI1KMIOS 1)1*. 100«000

4flaS5 240415 02711 1S0U 37711
jiõOS.l. «| 38542 35117 235:17'ò-ll *>H„ „isn;i 1S)':)S 60310

12(404 5S08 2.-0:10 430O9"3(i'3*_
2103 S2I5 306(11 IfiSOü 10SI448s|ítòr OÍUO (V.021 470:15 i 4052S

V-lillIfi 4.705 .42,517; (STütlO- API .li).\I.\IAiJ-.-K*
487!.'!» e 4S731
105: S o 1CC00

HKZKNAS
•1 ..21 a 4SÒ30
10-01 a 10G0O

CKNTENAS
48701 a 4SS00 
10,'iot n íoooo „.,„„„

Todos os mimoros terminados.em UO tum 4SP00
Todos toa niimeros terminadosom 0 tòm 2S exceptuando-se os Iterminadas cm 30.
O fiscal do governo, Manoel Cos-

mc Pinto,
,0 director-assistente, dr. Auto-

uio Olynlho dos Sanlos Pires, vice-
presidente.
,0, dircclor-prc-sidente, Alberto

Saraiva rín Fonseca,
O escrivão, F.irmino de Canina-

ria.

ao romu.AQ™ »»• I-^ves
DA HOOHA

O «baixo assignado vem publi-
camente manifestar sua gratidão
«to sr. dr. Nieve» da Rocha, 110-
«avel oculto, pela brilhante c fe-
liz cuia que cciiiseguiu em sua
pessoa*. . -

Dirigiu-se cego, em companhia
de um amigo, ao consultório tlesle
abaKzado especialista, e tre» dias
depois ora operado, em sua resi-
dencia, com toda delicadeza e .pc-
rieia, por s. s., restituindo-llie a
vista, a ponto de quem nada via
poder já ler e escrever.

Tornando .publica esta cura, so
tem o intuito (lc que outro» que
também soffram do» olhos não
deixem dc .procurar o esforçado
sacerdote da sejencia, notável pela
sua affabilidad.-, pelo seu saber c
ipcla sua dedicação, e, dar a s. s.
este testemunho publico de sua
gratidão."Ao 

distiucto clinieo, sr. oY Mei-
ra «le Vasconcellos, que auxiliou
com grande proficiência ao eme-
rito operador, egualmente proles-
ta sou reconhecimento.

iViCToitixo Domingos 'Moreira.

Rio de Janeiro, 23 de setembro
de 1916.

¦Rua D. Manoel n. 61. (A 65.5S

DEUIJES
HEN:. ™O.T.: CAP.: ASYLO

DA ritUDKXCIA
De ordem do Resp. :. Mest.:.

convido os Ilr. :. do quadr.:. a
comparecer dia 20, á sess.:, esp.:.,
para ini.:. de um proc. :. maç.:.
— O secr.:., adj.:., /. Vivas,
12.:. J 3050

LIGA MOXAISCIITCA O.
3IAXOEL II

A coníniissão ad-
ministrativa 'diòsta!
associação- convida
os senhores sócios
e suas exm.is. , fa-
milias para assisti-
rem á sessão solen-

nc a realizar-se no dia 15 do cor-
rente, ás 8 i|a horas da noite, nos
salões da sociedade, cm conluie-
moração á data natalicia de S. M.
1'1-Rci, o Senhor U, Manoel II.—
João Almeida do Amaral, secre-
lario. .

ChVH MlIilTAU
SESSÃO DE ASSEMBLÉA

GERAI,
(j" convocarão)

Realiza-se, ás 20 lioras dc íG
do corrente, para approvação (Ia
redacção final dos estatutos «Io
Club, c exposição do andamento
dus autorizações dadas á direclo-
riu 11a ultima asscmbléa geral.
ürphanato Osório, Alfaiataria «?
modificações no edifício social.

Rio dc Janeiro, 1., de novembro
de 1016. — i" tenente 7í,ii»'o Rc-
gucra, i" secíetario.

OEXTKO DK COMMKRCIO B
INDUSTHIAS DE MATE-
K1AES DB OOXSTRVOÇAO

RUA DK S. PEDRO N. 206
De ordem do sr. presidente,

peço o coiiipareciiiicnto dos srs.
sócios a asscmbléa geral ordinária
que se realizará 110 dia 15 do cor-
rente, ás 2 horas da tarde nesta
secretaria, para leitura do relato-
rio e balanço geral do cxercicio
findo e eleição da coníniissão de
contas animal.

Rio. 12 dc novembro de 1016 —¦
Malhias de Figueiredo, secretario.

SOCIEDADE UXtÃO COM-
MEROIAL SUBURBANA

DO IUO DE JANEIRO
De ordem do sr. presidente con-

vido todos os srs. sócios quites
a darem sua presença á asscnibliia
geral a realizar-se em 15 do cor-
nrnte, quarta-feira, ás 15 horas, em
sua Fede social, á rua do Engenho
dc Dentro n. 14, afim dc ouvirem
a leitura do balancete aunitál; . e
tratarem de interesse desía socic-
dado.

Riu «lc Janeiro, cm 11 de no-
vcmliro de' 1516. — O 1° secreta-
rio, Carivaldo Spangcnberg .Pires.

R 2215
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Diabéticos! Tomaa
ngu*i do
Mclgaco

COS^ANHIA AMERICANA
DB SELLOS COUTO™™

AOS SEUS COU/ECCIONA-
DORES

Tendo terminado em 31 dè 011-
ttrbro a troca dos sello» . verdes,
passam a ter direito a brindes as
cadernetas de scllos encarnados
que tenham «pelo menos um terço
desses sello» devidamente rubrica-
dos pela Direetoria; porém «s ca-
dernetas qne se acharem coinpk-
tas comente com seitas encarna-
dos, «cm a competente rubrica, s?-
rão trocadas por dcbeiitures da
Companhia, no valor de dez mil
réis cada uma. isso até 30 «lo
corrente, data em qtte também
cessarão essas trocas.

¦Rio de Janeiro, 1 dc novembro
de 1916. — Guilherme Tell da
Silva, direcror-caixa. Jlfcwi Nunes
da Rocha, gerente. (R 3'33

ANNUNCIOS
RODA DA FORTUNA

DERAM HONTEM
Antigo  730 Camello
Moderno... 196 Veado
Rio  4S9 Urso
Salteado.... Cachorro
2* piemio  599

915
970

5, .  597

Agava
A Hora
A Real 980
Garantia 121

R320O

O LOPES
é quem dá a fortuna mais rapi-
da nas loterias e offerece mai-
ores vantagens ao publico.Casa matriz. Ouvidor 151;
Quitanda 79, esquina da Ouvi-
dor; 1° de M«rço 53, largo do
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
15 de Novembro 50, S. Paulo.

Propaganda
319

Uio -11 -11-916. 11 32S1

1.1,

Caia esp .ciai de
dos, plisses, etc.

RUA DOS OURIVES .\.
SOBRADO

Ponto á jour c picot, dcí.fe 20»
réis, plisse desde 100 réis. A itnlca
casa que faz püasé chato, accor-
deon c machos em pr«igas, finas e
borda sontache cm pé. (R.3ÕS1I

9, Largo da Carioca, •;,
(G'andc a.*tiiazeiii junto ao portão

«Ia Ordem)
Moveis a prestações, capas pára

mobilia, o poças, 6o$ooo; oleado
de o,Co e 0,70, « 3S5C"2 e 4?ooo o
metro; «lito para mesas de ,1 a
5 taboas, Co$ooo o noSono; capa-
elio.H dc 1111 e 1111,10 a Si™ 00 t
9$ooo.

Souza Báptista & C.

¦*t5<|ili|«
mm*'* ¦ ¦

III™™!
^_eri?r9^r:rs0W^

JÊfà'l;''--Í'&éíS.i V\

Ip6^*_______m
\f r y«?p*^^i«^"a,^HE'^i"i

^*^V_Sl ffO M-P Ir ** m

DR. SIIíVIXO MATTOS
Laureado com Grandes ri*c«

mios o nicdrilliiis do ouro om
Exposições Universaes, Inter-
nacionacs o .Nacionacs.

Extracções de dentes, -sem
dor. a. 5?.'o.*

Dentaduras de vulcariite,
cada dente  5Í00SObturações, dc 5$ a. . . io$ooo

Limpeza dc dentes a . . s$oooConcertos em dentaduras
quebradas, feitos em
quatro horas, cada con-
certo io$ooo
E assim, nesta «proporção da

preços razoáveis, são feitos os dc-
mais trabalhos cirurgico-dentarios,
no consultório clectro-aentnrio da

RUA URUGUAVAXA, 3,
esquina da rua da Carioca e em
frenle ao largo da Carioca,- das
7 horas da nianliã ás 5 da tarde
todos os dias.

Teleplione—1555—Central
C2823 .1

DINHEIRO

Águia de Ouro
312

3-9-0-12
nio-14-11-910

A IDEAL
is8

Uio-H-11-910. P.32Í3

A Cruzeiro
832

ruo, ii—ii—016. IV '3212

Caridade
S23

M 3217

Fluminense
8282

M 3213

Operaria
S360

Os indios na fronteira
srgOiilino-Sieliviana

Buenos Aires, i-i — C\. A.) —
Os indios da fronteira, què «•_• há-
viam sublevado, íso lerem conbe-
cimento dc que »se íoproxitiiavaiii
as tropas enviadas pnra socenrrer
os habitantes da região, suspende-
ram as suas yipíeticias c fug-mü.
intomaudo-cò r.a- llolivia,

ESTADO H18 fiUnEN SIL
Aiiclorisaiia por cor.tractodc

0 de setemliro de 1012
Extracoiiò tio IJ de novembro

1910
Sabc-so por telogramnia

niEMIOSDE 00:0003 A 1:0003
970S  50:0003000!
OiliS 5:0005000
13312 3:0003000 ¦
8ÍS9 ™:000$000'
*.Xí02... 2:0001000!
1T17 1:0003000
3930 :. : :0i'03'H'O ;
OíiÜS 1:0005000
COSI üOOiSOOO 1
1201(1 líOOOjiiOO
HiSOl l:0OOSÓ0O
15251 liOdÓSOlíO
i"i:i'j2  íiojojtoo;
10.550 1:0OOSOO0
17070 1:0003000

PRÊMIOS DE 50JSC09
2437 5313 53™> 0;ii-5 0729

10017 10103 11001 1193S 12073
12H20 12377 12994 133011 13432
1330O 13036 13942 lOOãS 1710S

17437 17402
Etiltam ISSO prêmios do 30*030

quo constam da lista gerr.l.

A "SUL-AMKRICA"
COMPANHIA Wí S-lvGUROS

D™ VIDA
16o sorteio das apólices de 5:000$

'liealizando-so 110 dia iO do cor-
rente mez o nosso 16* sorteio dc
apólices de 5 :óoõ$oòò, vimos pela
«presente convidar os srs. segura-
dos c o publico em geral a assis-
tir ao referido sorteio, que terá
logar ás 2 horas da tarde, ha. sua
sede social, á rua do Ouvidor,
pelo que antecipadamente agra-
ilcc,

A Direetoria.

'Mais dc 1.700 segurados tive-
ram suas apòMccs sorteadas, rc-
-irescntando a importância de,....
16.920 :ooo$ooo de seguros cm vi-
Kor, som nagainénlo dc prêmios.

Além desta graiido vantaseni, a
Sul-Aiiicrica está distribuindo en-
tre os seus 'segurados, mesmo aos
que, por lerem s!do sorteadas as
suas apólices, não pagam prêmios;
lucros que 'representam íem niuilo;.
casos um augmento de 60 por cen-
to da sonuna garantida ua apólice,
ou unia reducção dc 35 por cento
nos prêmios pagos c que o teriam
sido si> não fossem sorteadas as
apólices.

Gitrmite-so, assim, «111 SF-
GIRO KCONOMICO niiilto ln-
ciiitivo ò COMPLBTAM-KXXK
GARANTIDO DOU UM ACTI-
VO DIO
MAIS DE 30.000:OOOí?000

Diflgir-SÓ á séllo soirinl:
RUA! OO OUVIDOR

(Edifício próprio)

0 triste fim de \m
tlnfureíro

. . Paulo. 1.1 — (A, A.1 — O
tintiirciro Mio.ue!, Lub.-acia, de 34
annos <Íc cdade, morador á rua
Lava-pés, 54, fui lia.«lias abando-
nado pela iamilia. Essa resolução
áca-brunhou «profundamente o in-
feliz qttinquagenário,. que hoje,
pela nianliã, procurou seus paren-
tes novamente p-i-a reatar ami-
zade. A familia Lubracia insistiu
na sua resolução, levando isso ao
velho pôr termo á existência. O
desesperado para realizar o sen
intento, lançou i:i.ío de unia pedra
c com c)!a «lc:-. vários golpes na
cabeça. íerimlo-se levemente. O
dr. Pedro Xicaruto, , inc-Jico de
serviço na Assistência, apnlicoti-
lhe t-s devidos curativos. O iníc-
liz escreveu uma carta ú policia.
explicando os motivos «le seu aclo
de desespero. Tomou contiecimen-
to «lo facto o dr. Virgilio N'asci-
n-.eii.o, 2° «]ck;-".JQ auxiliar,

PUBLICAÇÕES -A PE0I00
ÃXTIGAI, 1)0 DR. MACHADO

E' o melhor rcnicdio, por via
gástrica, para curar a sypliilis.
E' «io custo agradável c não tem
dieta. Vende-se chi qualquerpliar-
macia.

MKI,!,i:. MATTOS
MAX[CURE

Para senhoras e cavalheiros —
Quitanda, e.|i

roíl-MjpiDA MIÜ5INO
O tiuico externiiiiador das for-

n.is.is, Merino S: Mauvy, rua do
Ouvidor n. iCj.

AGRADEOlMlíXTO
Sofrendo ha lo.i<.!«i tempo de

11111a pertinaz enfermidade, i- leu-
tio recorrido a diversas noíabilida-
des médicas c "ão encontrando le-
tiitivò ao meu mal, já me achava
completamente desanimada; «111,111-
do mc aconselharam que cônsul-
tasse ao DR JADlvK DE AZEVE;
DO. Fui, c tra tão boa hora, que
111c acho hoje curada radicalmente
do meu soffriinènto.

Venho, pois,, perante o publico,
agradecer a esse invicto, medico e
ao digno dr. Silva Araujo, cs des-
ve'ós que tiveram para commigo
no meu prompto restabelecimento!

'Dc vv. ecx. att. cr. obr. —
Lticitida Martins Corrêa. (.R.Í140

iA "Enutlsão dc Scolt" substitttc
com «iiinuineras vantagens o uso
do ole-o dc figado dc liaraMiáo; jleia-se o seguinte cen'fica.lo. |"Atteslo 

que tenho usado, aliás 1
empregado a "Einulsúò de Scon"
em minlia clinica, especialmente
de creanças, obtendo sempre bons
resultados, nos casos de dobilida-
de orgânica: Tendo o oleo de fi-
gado de bncalliiio um gosto des-
agradável,este preparado a"E:iiiil-
são <le Scott" faz désapparecer
este linconvcnientc, tornando fácil
o seu emprego. Por ser verdade
passo o presente attestado que po-
dera ser utilizado como melhor
convier aos srs. Scott & Boivne."'Dr. Luiz dc F. Loureiro,"Recife, Pernambuco."

MM™!. 0_V.M1M.V HO VV-
iU LI CO

Declara que se achava ausente
quando o c>:m,i. sr. dr. «Iclceado
fez uma visita á sua residência; á
r. da. Assembléa n. 30. não tendo
sido detida como foi i-.o-.iciado pela

.'A Rua", .pa^ando-s: o factoconio foi relatado ne!_ "A Noite".
¦ ÍM V32

ASISiOOIAOAO DK SOCCOR.
ROS MÚTUOS 1IOMEXA-
(ÍEM AO COM)!*: I>_ LI0O-
1'OLDIXA

SEDE SOCIAL. RUA BKU.A DE
S.; JPAO, 101
Háificio próprio

iExpcdiciile das ir ás iS lioras
¦Sessão coiiimémorativã do 25°

anniversario da fundação social,
hoje. -ás m horas.1— Manoel Gon-
çalves Arruda Junior, 1" secreta-
rio, (3121 J

SOCIEDADK UXIÃO DütlTK-
OTORA DOS RETALH1STAS
DE CARNES VEUDliS
.RUA LUIZ DE CAMÕES, 36
L'e ordem do sr. presidente!

peço o comparecimento dos srs.
sócios qíiÜtcs á assembléa geral
ordinária que se realizará sexta-
feira, 17 do corrente, ás 7 horas
da noite, nesta secretaria, para lei-
lura do relatório, balanço geral e
eleição da coníniissão de coutas
annual.

¦Rio, 14 «lc novembro dc 1916.
1— /. Monteiro Guedes, secretario.

Mme. Latira Guimarães
Participa ao comtiiercro c ás

suas distinefas cüenlcs qne, por
motivos que tornaram absoluta-
mente impróprio o fnnccion.-imcn-
to do seu atelier no primeiro an-
dar da rua do Theatro n. 7, mu-
doii-se para o confortável sobrado
da Perfumaria Nunes.
Largo de S. Francisco 11. 25

(M 3071

M 3219

Qualquer quantia a juros mo-
dicos para hypothecas, (iiniclircsis.
penhores, cauções, descontos, con-
sigtliiçOcs, inventários, coutas do
Governo c da Prefeitura! alugueis
de casas c impostos; compra e
venda de prédios, .terrenos, sitios
e fazendas; com J. Pinto, rua do
Rosário, 134, loja, (iQ39.1)

ormicida

o terror das
formigas

I'e<1ido™ a
Alves Magalhães & C

9Í, 8. Perfro

Variantes
82-00-23-21-02

lUo-li- U-9K, nToü-m

«O QUADRO»
Resultado do lionlcm:

Antigo. . Borbolela
Moderno Coelho
Hio Águia
Salleado. Cavallo

Variantes
1G-5'i-59-D8-S2

Rio, 14-11- me 11 3250]
_i_j

SYPHILIS
Kssencii» dopuratiru rõiieen-

Irudn de curol)* iiilud,»
(Formula de Brito)

Approvada c premiada eom me-
dalha de ouro. Cura: enywges,
boub.-.s, sarnas, doenças do nariz
e dos ouvidos, borbulhas, comi-
diííes darthros, .pannos cczeiiias,

eryy.fiiela, sypliilis «1 rlieuniátisnío
amigo c recente...Preço 2S500.•Dcpoíjtos: Drogarias Pacheco,
rua dos Andradas 45; Carvalho,
rua i" dc Março 10; rua Sete d.
Setembro 81 e gg c á rua «Ia As.
sembléa 14. Fabrica: Pliitriuaci.i
Santo» Silva, rua Dr. Aristiijci
Lobo 22g, Tel. 1.400. Villa.

SIM! M a a
Labiin.
ca ™ 0.

• Iê 0 são os
que têm pago muis ppo.thiòs
e que mais vantagens oi*
1'è'rccdi'n a seus freguezes.
Largo tle S. Pranoisóo de
Paula, 30.

HffifflU
279 í

Rio —lt-II—910 M 3230

Americana
660

Ilio-ll-ll-líUC J 1)101

Vias Urinarâas
S.vphilis c ímilesúiis do

senhoras

DB. CAETANO JOVINE
Formado pela Fuciildado de

Medicina i'e Nápoles c habi-
litado por tilulos da do Rio
de Janeiro

Cura especial e rápida d«*.
estreitamentos urelhraes (sem
operação), gonorrhéas clironi-
cas, cyslilcs, liydroceles, tn-
mores, impotência, Consultas

das o ás 11 e das 2 ás 3 --
Largo da Carioca, to, sob.

1.1MBBB™™
361

Rio-l»-l 1--910 R 3202

BANCO LOTEBICO
K. Rosário 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 - R. OUVIDOR - 130
São as casas que offerecem as

maiores vantagens e garan-tias ao publico

ÍÜ0 MONOPÓLIO
0
9e
13
9
%eaoo
tio

DA FELICIDADE!i

AUTOMÓVEL BEN2
Vende-se um cm perfeito esla.

do, 14-30 II.P. Trala-sc á Avenida
Salvador <lc Sá, 64. 1 R eojj

I_iil;!-li;il!_™E™™llil™ii!ll_igBi!!li™l!!!_™2a

p CÜKA DA |
I SWHÍL1S1

Ensiiiã-se a Iodos tini meio S
K| de saber se lem sypliilis |s

adquirida ou hereditária; iu.- ___
lema 011 externa e como Q

Éà podem cural-a faciliticniii B
em todas as manifeslaçõesg
e periqdos.. Escrever: Cal- ||»
xa Correio, iS.-ld. enviando Ei
sello para resposta. 9

NATAL
MIL CONTOS

Os pedidos dò interior «levem ®
ser GcompanJmdos dc mais 700 ®
ríis pnra o porte «lo correio. 9
liabJhlàc-vbs nestn feliz casa. SP-. SACtlET. n — Francis™ g& Comp. g

ea»83Qg8*8iS3»g«SCttt99eaQ

in£N!i!-l:<l!Si::i!-!:!::S!:ll!™I!Si:!ni;!t:_l

ISCBIPTOBIOS
Al.ltgáin-sc os do sobrado da ru*.

Siicliel n. 2ií. «1( 23.8

UMA ÍI ASA FELIZ
f_U*^™™i3w^.iíç«ir-3-»'™7^v.ir"i^

;|G0N0R_BE'ÀSI
106—RUA ÜO OUVIDOR—iò6

Filial á praja n de Junho 51—Rio
de Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os prêmios süo pagos30 mesmo dia da extracção.
FERNANDES & C.a

__ Tc!, gojjij Norte

Banco Sporti.o
Còmprae bilhetes íiesta casa, e

terci.s o futuro garantido, forte
certa, pagamento immediato! Ruada Alfândega, 4 , esquina da ruada Quitanda. J. DUTRA &¦ C.
Teleph. 41-'. X.

¦'_  

,: ™1 citr™ infíilhvd cm 3 dia
; fí sem ardor, usando "dono

i3 thol". Garante-se a cura
fâ completa com uni só frasco,

Vidro, 3$ooo; pelo Correio
j-j 5S500. Deposito geral .-
vi Phármacia 'iavares, 

praça
Tiradeutes, 0-* — Rio de'¦ Janeiro'. 

™S_a^™27^_C?35^™v2?Ei™_5_

èmm _*__,?&$!
Dn OOXOI?!!IIi':.\ CHROXI-

OA 011 RlíCK.Vn*:, em pouco,
dias, por processos modernas; sem
dòr, garante*se o tratamento, Tra*
lamento da sypliilis. App. 606 a
914. Vaccinas de \Vrrr4hr. Assem;
bica -.i. das B ás «1 e 12 ás 18.
SERVIÇO KOOX.URXO, 8 «9
Xo. -- Dr. Pe.lru iMagall-ãcs.

r< 510.1

QUEREIS TRAVAR RKL.\.
Çõli-S COM A l'Olí'1'l'XA?
Coniprac billiotos nn BOIiSÀ

T.OTEilICA. Av. Riu Urnncò
11. 112. csi.iiiiiii ila ma (\n
Assírmlilía. I.ú ciicoiit-ruridi; 11
rcüliziii-ão ilo io^so ideal.

GR AN 0 E HOTEL
- LARGO DA LAPA —

Casa para famiiias e cavalheiro»
de tratamento. Oplimos aposen-
los ricainente mobilados de novo.
Aeccssbres, ventiladores c eozinlu
d'.* ;* ord«3in,

J;n«i. Teiegr. "Grandhotel",

-™»™1™<™—W*-' ,__. I _ »_3™™tl™_->*. <™
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COMPA» COMMERCIO E NAVEBACÃO
QO "V.AJPOR.EIS -— SS SOO TONELADAS

Hèrviço regular de transporte de cargas entre os portos de todos os
Estados cio paiz

ACTOS FÚNEBRES

ÍEVEovimentio cie vapores
IDA

•MOSSORO'
CIRUPY
AltACATY
J'|.\t;ilV
MliieURV'l'1'l'Y
JALUUY

ÍMHANCY
iASSU'
CORCOVÀDO'1'IIUCA
X1BAGY

a «mirar na Bahia
a entrar no Havre
ti entrar cm Barbado!
ti entrar na Bahia
a entrar em Marselha
a entrar no líeeife
a entrar no -Recife.

VOLTA
a entrar era A. touofc
a sair do Ueciie
cm S. Nanaire .
em Lisboa
em N, Oileain

_B.lo de Janeiro
C.UiAHYBA
lURANA."."."#\0',;AHY ,

esperado do Noite
esperado de Norfolk.
esperado de 1. Vicja
esperado dc Norfolk

hoje
hoje
a ia
a 17'
a ao
a 2i
a ai

hoje
a 16

Q 20
a 22
a 35
a 26

O PAQUETEmm
Sairá no ciia 16 do corren-

te pura
Pernambuco,

Aracaty,
Ceará,

Camocim e
Amarração

0 FAQUliTE

JiÉÜ
17 doSairia uo «li»

corrente para

Santos

O PAQUETE

GUABIBA
Sairá no dia 21 do corren-

te para
Kio Orando,

Pelotas»
Porto Alegro

e Buenos Aires

0 PAQUETE

TÂQOARY

Monsenhor João Nico-
láo Alpen

VIGÁRIO DA FREGUEZIA
SAGRADO CORAÇÃO

DR M?S!!<?

DO

I
Sairia no dl» S5 do

corrente pura

Montevidéo
Recebem-se cargas desde já pelo Armazém n. 14 — CÃES SO POSTO

-Attenção—Previne-se os srs. embarcado res de que as cargas, só serão recebidas, ató á véspera da saida.
Ordens de embarque e mais inforaiaodea no escriptorio da companhia á
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DE JESUS
•Monsenhor J. Pio dos

Santos, encarregado da
IFreguezia do Sagrado Co-
ração de Jesus, convidn o
Tevdrao. clero, os <parochla-

nos e amigos de MONSENHOR
JOÃO NIiOOLAO ALRIiN, jKifa
assistir ás solenne.-; excspiias que,
por alma do saudoso vigário,, se-
rão celebradas, na matriz da mes-
ma freguezia, sexta-feira, 17 do
corrente, ás ie- horas. Participa
quc ipara facilitar as homenagens
ao extiucto fará celebrar missas
ás 6, 7, 7 i\i, 8 e- 9 horasda ma-
nhã, doutro das quaeâ serádistri-
.buida a Sagrada Commiiuihão ás
pessoas dcvidantvtite preparadas.

(2828 T

Luiz Ferreira de Car-
valho

A viuva de LUIZ FER-
REIRA DE CARVALHO
manda celebrar uma missa,
ás g horas da manhã de 17
do corrente, na egreja da

Lapa (largo da Lapa), 3* mez de
seu "assameuto. Para este acto de
religião e caridade convida os pa-
rentes c amigos do fallccido, pelo
our ^i-e-l,. in nnrndce. (R 3168

t

f
Amélia Orsat de OH-

AVISOS MARÍTIMOS

Um BRASILEIRO
Praça Servulo Dourado

(KXTiíM OUVIDOR K ROSÁRIO)

LINHA
O

DO NORTE
paquet»

Sairá hoje, quarta-feira,
15 do corrente, ás ia lioras,
pára Victiti ;, Bahia, Maceió,
líeeife, Cá cdcllo, Natal, Cc*
rá, Maranhão, Pará, Saiua-
rim, Óbidos, Itacoatiára c
Manaus.

lilSÚiV AMERICANA

Minas Geraes

I.I.MIA DE MÇVXia
0 paquete

Sairá terça-feira, :
corrcnle. ás 21 lioras,
Dois Rios, Angra dos
1'arritv, i;i>atuli.-i, Cara,
tuba,'Villa Bella, S.
tião, Santos, Oinanéa,

do
para
Keisi
uata-

Sobas-
Igu.v

Loterias ta Citai Fftral
Companhia de Loterias Nacioaaes do Srasll

BxtrMçõ&spabUcaa sobaflsealizaçãtida governo
iederet és 2 H2 t aos sabbados

ás 3 boras, á
Roa Visconde âe Itaborahy N. 45

_4kuia.ii.hiii
297-40*

2o:ooo$ooo
Tor 1$600, cm meios

Depois de amanhã

1B:000$OQO
Por ffSOO, eui iuteiros

.Sairá no dia :i (lo correule.
ás 14 horas, para Nova Yuri;,
escalando cm llaltia. Recife,
l'-u-:i o San Jii __.

Paranaguá, São Francis-
co, llajnhy, Florianópolis e
Laguna.

lAXliX IMfl SURCtfK
O paquele

JAVABY
Sairá, quinta-íein, 23 do

corrente, ás 16 horas, para
Cabo Frio, Victoria, Caravel-
l.is, P. Areia, llhcos, Bahia,,
Aracaju; Penedo. Maceió e
Recife.

AVISO — As pessoas, que
queiram ir a bordo dos paqtte-
ler, levar ou receber pnssagei-
ro.-. deverão solicitar eartõei
de ingresso, tia Sèçcã» do tra-
Feiro.

I Moifeis a p&taçoes

Sabbaclo, 18 ao corrente
A's 3 horas da tarde~339-51

50:000^0 OO
Por 4$ÜOO, em quintos

SLabbadõ, 25 do cadente
A's a Horas «Ia tarde—300 ~ RO

veira
(ROLINHA)•Rodolpho Oscar de Oli-

veira, Eugenia Orsat Vei-
Ka, .Emilio Veiga, convidam
os seus parentes e amigos
para assistir ú missa de 30"

dsá, que fazem rezar, nor alma de
sua esposa, irmã e cunhada, na
matriz de Santo Antônio dos Po-
bres, amanhã, quinta-feira. 15 do
corrente, ás 9 t\2 horas. (R 3170

t

Feira» ftias í Louças.
Hu Liiiaçi toiil
Preços abaixo I cisto.

Casa Central

f

15O$00Q
esplendida casa

filhos.
insliilla-

Aluga-se unia
para" noivos ou casal-, sem
com optimos coininodos,
..fio clectrica, fogão a gaz, banhei-
ro c aquecedor, pia na sala de jau-
tar: enifim, uma casa para pessoas
«le tratamento; á rua. 1'elippe Ca-
mãrão n. 7-'. Villa Isabel. ¦ 31U

Conorrheas

Querem vv. ecx. comprar mo-
veis cm melhorei condições e por
preços baratissimos, pois visitem a
Casa Sion. ua ma Senador Euze-
bio ns. 117 e ny, teleplione 5a"'J
Nórtw CS 204a

1 >or .SfttOOO, o 111 décimos

Grande « extrfiordinaria Loteria do Natal
Sabbado 23 tle Dezembro :is 3 horas da tardo

KOVO PLANO A47-Í' ^__âo-oootooo&ooo
Pòk r»G*0O<> om octogesimos a lÍO»rs,

EstB.iajiiocUtitcipIuno, aiúmüo prêmio. íuitior, dislnbuo outros
romiüs

dc lO0:ÜOO«t, 3O;0iOO$, 10:000^. ríiOOO$,
?a:OUO«r?, l:0O$ ü 4SOsOOQ

Os pcaidos dc mlliiitcsída Interior devem sor acbatpa-
uliiidos do mais 700 rs. para o porto do Correio o illiilgldos
110» ui;e»tes geraes XAZAMíTH & C, 1WA 00 OKViOOU

(Sil JW, tlàíXA X. S17. toV-ts. MTSVKfi, » na rasa F. GV1-
MAU VKS, KUA HO KOSAKIO TI, esquina do beto d;» Ciui-
.ellas — Caixa do Correio it. 1.372.

PHHGIA
c -5UI15 cõuipliençõèai ...
firoi-cssbs «estiros e rapiilos.
10A0 ABREU. Dns S ns n (¦15 ás i3 horas; ú-t. rua ie b.
Jro, ('4.

Cura r.iilical «»r
l>r.
•Im

Vciule-se nma uos suliitr.bio
com sortimento c com moradia pa-
ra fiiiiiilia. fazendo bom neçnclo,
IiuormaçõeSi Granado & ttIUda,
nia UniKiiiiyaiia, yi. -lSu I

Laura Christina Sar
mento do Valle

Christina Sarmeuto do
Valle ie, seus filhos Álvaro
e Américo, convid.-uu todos
os parentes e antigos pata¦assistir á missa de 30" dia,

por aJiiia de sua idolatrada filhr.
e irmã, LAURA 0HR1STIXA
SARMENTO PO VALLE, que
será rezaila sexta-feira, 17 do
Corrente, ás 9 i|s -horas, no altar
de iN. Senhora ila Conceição da
egreja de S. Francisco de Pau-
Ia, muito agradecendo a todos que
sc dignaram comparecer a esse
aclo. de religião c caridade.

__________________________
Marianna da Silva

Araujo
Os .parentes dc MARI.W-

NA UA SILVA ARAUJO
fazem celebrar unia missa,
amanhã, quinta-feira, 16 dc
corrente, ás o i\z lioras, na

egreja da Santa Cruz dos Milila-
.re», pelo seu descanso eterno, vis-
to completar o 3" anniversario do
¦seu passamento, convidando as
¦pessoas de amizade da finada .para
assistir a «ste neto de religião.

(B 3u3

unuherme J«sc V1"
cente

Miguel Barbosa Ooincs de
Oliveira e sua Vniüm e seus
empregados mandam rezar
sexta-feira, 17 do corrente,

ás 9 horas, 110 altar-mór da
igreja de S. Francisco de Paula,
uma missa pelo eterno repouso da
alma dc GUILHERME JOSÉ' VI-
CENTE. seu amigo, c ex-preposto
c companheiro. Por este acto de
rpHvTin ni;rn:k'p_;u. fJ ..16*>')_

üuilherme José Vi-
cente

¦Maria Uougarelly Vicente,
Deolinda c Durval Messias
e demais parentes, Miguel
Ilarbosa Gomes de Oliveira
e faniilia agradecem proíun-

damente pcnhorados a todas as
pessoas que se dignaram acompa-
nha!-os 110 doloroso transe por que
passaram com a perda de seu sem-
pre lembrado esposo, lio e amigo,
GUILHERME JOSÉ' VICENTE.

t

Marianna de Castro
Pereira Pintoí Luiz Pereira Pinto. Can.

dida de Castro Coelho,
Ignez de Casiro Coelho Le-
rey, esposo e filhos, Alfrc-
do Leite de Castro e Oljm-

pia de Castro Monleiro, esposo •
filhos, agradecem -pcnhorados a
todos que compareceram ao enter-
ramsnto de sua estremecida espe-
sa, .mãe, sogra, avó, irmã, «unhada
e tia, MARIANNA DE CASTRC
PEREIRA PINTO, e convidar!
novamente aos. demais narentes <
pessoas de amizade para assistir
á missa dc setimo dia que, por sim
alma, será celebrada no altar d(
Santuário do S. S. Sacramento
da Catheilral dc S. João Baptista,
de Niedicroy, hoje, quarta-fei.
ra, 15 do corrente, ás S i|-c hora»,
pelo que- sc confessam sümtnamcn.
te gratos. R 283)

i° tenente Palmyro
Serra Pulcherio

Hoje, 15 do corrente, a*
anniversario de seu falleci.
mento, a viuva, filhos e so»
gra, mandam celebrar uma
missa por sua alma, ás o ho.

ras, na Capella do Collegio, á rua
do Cnftéte n. 111, CRjVio.')

f
Mercedes Barbeitos de

Magalhães
e Florestam Magalhães

Sua familia faz celebrar
uma missa pclo eterno <Uí-
causo de smis almas, ania>
nhã, quinta-feira, 16 do cor-
rente, ás 9 horas; ua egreja

de S. Joaquim,

í
de novo convidam aos seus nàk',??, S. Joaquim, para o que çon-

reiiles c amigos para assistir ã v'da l0-03 us l,;"'elll.cs ° amlS,os
missa de setimo dia quc será ceie- «ps extmetos c .antecipam agrade-

i brada sexta-feira, 17 do corrente, cimentos a todos qne compare-
ís 9 horas, na egreja dc S. Erau; cerem a este acto de enridade.
cisco de Paula, pelo que desde já ]
se confessam agradecidos.

ÍJ 31.68)

I

Dr. João José Luiz
Vianna

A familia do dr. JOÃO
JOSÉ' LUIZ VIANNA par-
tieijm aos -seus parentes e
amigos que, amanhã, 16 do
corrente mez, ás 10 lioras,

fará celebrar uma missa, na egreja
da Candelária de ;!o" dia do passa-

Imento do seu idolatrado chefe.
(J. ;trS^

Bi

I

fl*11 us úfcM
• -.

LENHA
Vende-se d« metro, talha 011 acha

sardinha, por preços módicos. In-
formações ã praça 13 de Novembro
n. 30 (Arma-«'tn.i. (293JÍJ)

JRAGH1HA DE
Wnde-se uma Ç0,NT.TÍI^ENTAL;

quasi nova, por preço ile oceasião;
á rua da OuiUmda 17, sobrado.

(J 3184)

Aproveitem a oecasiao
. 1 i saao

MOVEIS E MAIS ARTIGOS PARA FESTAS ESCOLARES

O MELHOR TOMCO CWLLaB
!• Com o sou uso garanle-sc purdliz.ir a calvido
3: A caspa desápparece tornatitlo sceioso o çabolio
_• üasocontrario, reatituo-so o dinliciro

_>ÍCI?OSlTAKtO

Uua dos Ourives 70 - líio de Janeiro

CONVITE AOS AKT1103

TUBERCULOSOS
Curados pelo dr. Gtnlhertre

Eisenlohr
¦ Cuino todos os annos, o dr. Giiillterme Eisenlohr,

íspòçüiUstíi para moléstias das vias respiratórias, con-
vida tolos os seus numerosos nnrtgps iloenles tuber-
eiiwso.i. por ;c'le curados dc sua tuberculose pulmouar.
Ãaryiigiana c intestinal, para comparecerem no _ seu
consultório, á rua General Câmara n. 26, c assistireni
a tuna pequena festa i|tic .'rètèndu dar no domingo, 19
dc novembro, ás 2 heras da tarde. — Sc todos vie-
rem será uma reunião de centenas de pessoas radical-
.mente curadas desta barrirei moléstia, que tanto il-.zi-

11111 a humanidade.—
Aos convidados será oífcrçctda uma clucára.-;de

chocolate.. ('31-6 J

Oráhirã rcducçüo oa qüeiniA; ca-
liras ile ciinclln ou 'irerolia,' para c.imI
o para solteiro, -'5$. íu$, 3H? e js5;
ditas ile arame, a SS e i,-*?i toi.ciic», ,
a .15$ u 5"$; ditos superiores, a 9"f.
rou^i e -i-zui?; Kuarda-VLSlidos', d<: 4(|5 ja I10S; inesaSi <lc ealicCfira, n =«?, 35$ je 30$; cominofins »t 40$ v oo?: giiav- |
iln-l r.itas, a 30$, .I5.S e so$; cadcira.i |
para r.\'x de jaiilar,'.'_ i$=oi). 3$5"i> k I
;$; mesas pnra (|uavto c cozüilia, et C$,
í-$ ale-, 20$: ditas elásticas, ile 5»5
a fio?.; girarila-comiiliis, a ijSuuo. Mo-
liilias vara salai de visitas, tapetei:;
íiani quartos c $'j\:i.s, mal.ia para ruu-
pas, iliuis. i«ua Ççlíeífui o,;outros a.-i-i-
cos. TvtüQ!) c.nii>létu íòfümcíttp uc
còlcllües liará easal ,c para sulleir.i a
.í$. *if$( s$ *ití J-?; ülmofailaa hiaçins,
a 1$, i$."üo c ^oon,._ Fa/.ciu-sc c re-.
formam-se còlclti^es iia critia çmn Jícp
fiíição, na afftcthn e ilepasítò "TKH-
ROU UtlS UAUAtUIltOS". á run
Frei Caiicca u. 309, ifrqxánb a rua de
Cntmiiby: (iM 3222) i

As ulli-mns ciiioiiiictiis iufan-
tis iilitailus pela Casa
Viuva («iienviro & C.

A criada ile servir, para
íiK-nina 1S500

A dansa da moda, idem . 1Ç500
Ü bicheiro, .para ineiüiio . i$joo
Bailado das flores,, qüart-

teto e eõro. ;?ooo
O voluntarii) especial,

grande suecesso . . .' • ii$300
Jucá mesuras para menino i?3uu
A linguaruda, para menina. i?3oo
Us tres garotos; tercelto
cômico i$3oo
NOVIDADES DANSAXTES

¦selíòtlis.dt

tJosé Pereira de Lima
Alice Ferreira dé Lima c

seus irmãos convidam to-
dos os seus parentes c pes-
soas de sua amizade para
assistir á missa que mau-

dam rezar por alma de seu pran-
toado esposo e cunhado, JOSÉ'
FERiREIUA DE LIMA, hoje, 15
do corrente, ás 9 horas, na ma-
triz de Santa Rita. (R 3'43

Turiano Soares Lou-
zàda

Vidro Celestino de Cas-
tro e irmãos, pedem a todoj
os espiritas, preces melo es-
pirito de seu querido »\At
desencarnado em 11

tubro. Agradecem penhor
do ou-

idos.:
SÜl-9 1Bãásaâ

Situação ^u Fazendola

1

Dr. Luiz Siqueira Lima

Í 

Castorina Rodrigues c fi-
lha convidam os parentes e
amigos do mesmo para as-
sistir á missa de setimo dia
a realizar-se hoje, ás 9,Ar

boras. na egreja do Divino Espi-
rito Santo, Estaoio dc Sá. Desde
já agradecem a todos que compa-
recerem a esse aclo religioso.

(M ___j

Viuva Trajano de Car-
valhot

M1211 B

um mobílias ^mMmm.£ puno cjss mobilada j Ca V A n A i
9 D8Ç3S 60$ e 7l.$Q0O 'Negocio serio e garantido. Urtas Lecciona-sc ,1 principiantes, pre- Aluga-se uma casa completa- S| V»I l ¦ I I I I I I m

CO OÍIS nil fAicinfA Rr c"''1 •'¦':-;',»c.iil •¦>,"" c'" "a rl;iJ'v cos baratissimos; rua Theophilo mente mobiliada, á rua D. Ma- M M06I1UO S8RiPi*8 ffl
6di «Ua DA vAnlwliA) 00 cvã,. deste jornal. Ottoni 58, 2" andar. 1S04 J ii.inii.i n. 1S7.. (M-3ii,l) S^——,-»;—m3tssr^msr's^

MOTOR 
ELEGTÍIGo" I r,cisj!ÍÍ ,m)„;i,1:i, fT^ERM^^ WÈÊÈÊ^

Venic-se um do fabricante Ge- cem toda iiitlupendeneia, com ou A (:il|J, llc hYPNO-MACNETISMO. rdü íVrófòsso? KADtR, o __,._•_„«*«
tiefal Electric, 110 volis, 1650 re-Hsmi pensão', em; batlta .thereza; I primeiro e unico na America ile Sul I .3 ÍRlSliCrrliilS
vòlittões corrente continua. 5 ca- para senhor tl-istmcto. Utrlas a * ('ain S lições, pelo seu melhoilò de ensino, qualquer pessoa ji uiiunvuiiu»
vnl!os,rpor.^2Síooo, á, run Ponscca este jornal com iniciacs G. E.. A nídc iiiChieiieiar, dominar, c.ira-i¦ eic. Inwripcóes abertaf loi.r.s os Vewícm-w na Ca«a Wellicli.
íi'. ., Baneff. CM.=-o?)J (\f3oS4y,V..-d«S,..das.,S,..,t,..i^^ Caimiran. io.|.
—¦--¦----¦- ~77_j:-« ____a_____âni 

nmiiiiiuiiiiá -•^**«><ta***'"ffl>a>^>^>^><a><:s**><><?>i3><y^><g>'l^':S><5' (•'->- J

w TJf ^^W-í i PÍaiinai praia 30 a So; réis a' com muitos quartos c grande ter- , „. «'naíioàis-W"%^f¥ffl VA t€ 1 I 
'••' 

Í granima. brillianle.s cautelas do reno, vcmlc-s,' ur.ia proximn 3 * 
V. A -i..-'..V

iW ff58" W\mJ^ 1 m _/^_/ !___# 
* 

ílonie Soceorro e .lc casas dc pe-j Quinta ,la Uon Vista Trata-se íi- ! (louconlie.i)
H Jr m\ 4tf m J&- JmmmmW ^mMW -" U, n|ulrcS| compram-se á rua do H-ns- rectamentè cum A. \ogucira, Al- ¦• Curám-aa rndicnlitíéjitc em j

Jmm0^ mmmtmmr. ..¦***. g picio ;i6, hi'jc Buenos Aires, tmica-j.fandíga 116, 1" andar, das 13 cm , ])ollcos ,y.^ c„m '0 XAROPE B
^^_ ,,v . 1, . ç. B casa que melhor paga. (.M3070 deante, • (3:241) | [: Aí; r}||,ULAS HE MATI-I

^w^^m i:lil-..ll.;ag0 rapidez OS CUbcl- i'pftci.},trn;r_e A MCOlHaíraí 
' 

M A I .1 ^Vei-.de-^c 
'iiiii^nicnte 

, na 8
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Dr. mm
Oculista da Policlinicn

ila .Santa Casa;
Lòií.íi pralin.i nn l'aiz e 1111 Eu-
ròpn. «'.itiirgia dos olhos o do
ntiriz. Itua ilo Ouvidor liiü—así.'
lioras. Hesidênola Gonnàlvcs
Crespo SI). S 31H0

CAFE'

Meu casamento,
(filhos tfiegros) ....

llcijá-me, valsa, 1'olybio 'de
Mattos -Corrêa ....

Supreino mestre, valsa,
¦viuva Guerreiro . .. .

Quamlo penso em ti, idem
F-èliz entre roras, idem . .
Meu coração é teu. idem .
Uma pairiia de gloria, idem
Plaisir 'iVamoitr, Pedro de

Sá Pereira
Alugauirse c vendem-sc pianos a

dinheiro e em orcstaç.ões.
rií.MRUO, 160-

Jlarjá Trajano de Carv»-
lho, lílvira Trajano dc Car-
valho, Trajano Augusto de
Carvalho, senhora c filhas,
Sydney Álvaro de Carvalho,

Ronald Arthur de Carvalho e sç-
nhora c Olga Cunha Carvalho, fi-
lhos, netos e noras, convidam as
pessoas de suas relações para as-
sistir á missa do J" dia do falle-
cimento de sua pranteada mãe,
avi. c sogra, MARIA FRAN CISCA
UE MELLO CARVALHO, íuic por
sua alma se realizará amanha,
quinla-feira, ifi do corrente, ás
o i|_ horas, na egreja da Cande-

. ií.300

t-?5oo I

C$000
1S500
1S500
1S501)
i$5oo

1 $300

Domingos Rlibeiro de
Almeida

ÜRUA DE '

AFRICANO CLARIVIDENTE
Trabalha pelo véril-adeirò sys-

tema dos indígenas, desconhecido
11o Ilrasil. Realiza Iodos os Ira-
ballios por mais ilifficeis iiue_ se-
iam, obtendo tudo que desej.iin,
como: cnsainentos, paz no lar,
IdifíiouUkides na vida, atraaos
commerciaes, c lambem truta de
qühésíjüer moléstias, for mais re-
Ik.'!:1cs. Tr-los os traba-ihos são
feiios rap-danienle. Consultas por
escripto. 10Í000. com direito a
mu tiilisnian scieulifico e pode.ro-
so, ilo gênero' africano, para re-
solver qualquer assumpto. . Cuii-
sullas tio gabiueíé, com direito ao
mesmo tiiKsmau, 5?ooo', Tcdos os
¦dias. il.is S ás 17 horas, á rua
ígtiassu', 324. Madureira, com o
si-. P. Machitilo, (J 310J

INSPECTOR DOS
TEI.ECRAPllOS

Sua familia faz rezar na
egreja da Catheilral Melrq-
polilana, amanhã, qumta-fei-
ra, 16 do corrente, ás 9 ho-
ras, missa do sexto mez, em

süffragib de sua alma, confessan-
do-se desde já grata ás pessoas

t
que assistirem

050.
esse acto reli-

Rua da Asseniblca 113.
trai 18.17

Vende-se uma grande situação
I ou fazenda, no Districto Eedera,,

ittva e Íillios do finado, eom espaçosa e solida casa dc mo- 
. radia e dependências, assoalhada e

forrada, agua magnífica e aluiu-
dante do rio. que atravessa a pro-
priedade e de nascente, na zoiu
mais saudável, fértil e pittorescií
de Jacãrtipíiffuâ, cercado ioo luttro.S
acima do nivel do mar. Terra»
próprias, parte cultivada contendi!
p;istu cercado, extensos bananal';,
grande e variado pomar com mm-
tas fruteiras nacionaes c eslrangei-
ras, e parte coberta de capoeirão
e uma ponta dc matto virgem,
abrangendo na totalidade uma área
de 40 hectares mais ou menos. A
propriedade dista da estação Cen-
trai 1 ijj hora e possue carro,
animaes de parelha e sella, vacca
de leite, alguns carneiros e porcos,
dispondo da boa estrada de roda.
gem. Trata-se com o proprieia.in
direcianieilte, á rua do Ouvidor
n .7S, Alfaiataria Torres. M 2SA&

João Pinto de Rezende
A viuva e filhos do finade

J0A0 PINTO DE RU
ZENDE, convidam os seus
parentes e amigos para a>
sistir á missa de setimo iha

a realizar-sii 'hoje, quarta-feira,
15 do corrente, na catheilral de
Niclheroy; e antecipadamente
agradecem a todos que comparece-
rem a este acto de religião.

R 28SJ

eOKôAS K PALMAS 1>K
FIíOKMS NACHItAIlS

Prepara-se qualquer «icommenda
Casa Arte Floral

Teleph. Cen-

NTCTUEKOY
Marie Josephine Lavi

t
gnasse

VIUVA LAV10NASSE
Henrique Rossigncux, se-

nhora e filha, Fernand Le-
fevre, senhora e filhos. Vi-
ctor Rossigncux, senhora
c filhos, dr. Alfredo dc Le-

mos Duarte, senliora è filho, Ma-
rinu Caldas, senhora e filhos, Ho-
norina Laviguasse, Romain Lafour-
cadê, senhora e filhas, participam
o fallecimento da sua; idolatrada
sogra, mãe, avó, bisavó, comadre

e madrinha, e convidam para
acompanhar o enterro, que saíra
ás 4 ila horas da tarde, da rua
Visconde do Rio liianco, 13, an-
ligo; confessando-sc il todos desde
iá muito gratos. (R 3-6.5)

Justino Joaquim
Vellozo

Rodrigo Joaquim Velloso
convida os ses» parente»,
amigos e colb'"-- •}" sr.4-
nado pae JUSTINO JOA-
QUIM VELLOSO, para aa-

sistir á missa de anniversario que
manda celebrar amanhã, quinta-
feira, tlí do corrente, ás o horas,
na egreja do Divino .Salvador, na
rua Berquó, estação da Picdad».
i?S« H)

t

Antônio Ferreira
Lopes

(PORTUGAL)
Leonardo Ferreira Lopes,

João Fernandes Pereira
Prista, Ucrnardino Lniiren-

ço Pereira Prista, e fami-
lias, parlicipam a morte de

seu irmão, cunhado, sócio e genro,
e ¦pedem a todos as pessoas,de sua
amizade para assistir á missa de
setimo dia. quc mandam celebrar
amanhai quinta-feira, 16 do_ cor-
rente, ás 9 horas, 110 altar-mór da
egreja da Candelária. (S 2893

f

LOTOS
Cuidado com os intruiões
O9 lírop.iotnrios (In Cnsa
dns Fnzoiidns J .etiis, ten-
Uo subiiln nüo «oiitiiiiin a
c.vnloi-açãu tio 1'i'cdito do
iioiiii) do sim estabelcri-
ini-nto por parto do imli-
viiluos suspeitos, iivlsiini
ao niililicii tle <iuc a Ciisú
das Fazendas Pretas não
teia iisoiiles de lulos o não
ínniiilii seus cinpreiriiilos a
domicilio — sem receber

pedido pawi tal fim.
Meras explormloras e tiim»
oem siispeitiis são aquelliis
«me so apreseiitam como
íiutimis coiitni-iiiestrn.s dn
Cusa dns Fazendas Pretas.

1'EDUO S. OITKIKOZ
& 1HMÃO

Tel. C. 191.

fREGUEZUk DE IRUJA
¦Esiação de luliarajá, linha au.

xiliar.
Vendo-se tim.il boa situação,

casa com (í quartos, cozinha e va.
rinida ao lado, com n metros de
extensão, agua nascente boa, vis
ta esplendida e muito saudável,
campo para animaes. arvoredos
He diversas qualidades, com 133
metros de frente, jaõ de e«;i.-
são, pouco mais ou nichos, e toa
nos fundos. Preço iS:ooo$ooo.
Nesse logar vendem-se lotes de
50D5poo para cima, disiantc da «s-
tação 10 minutos'. Tratar com c
sr. Luiz Machado. (I? 3171

Excellente emprego de
capital

Vendem-se, juntos ou separado»,
18 predios á rua Castro Alves, sob
números íS a 24.-e numeração Rn-
mana de I a XIII, a poucos me-
tros dá esiação do Mcycr c doí
bondes das linhas Engenho de
Dentro, Cascadura e outras, quasiá porta.

São Iodos novos e bem construi-
dos, constituindo unia avenida dc
pequenas casas, e dão boa remia.
0 motivo da venda é o proprieta-
rio achar-se enfermo e querer li
bertar-sc da divida iiypothccaria
que onera os ditos predios. O cre-
dor bypothecaiio facilita ao com-
prador o pagamento do preço, 01:
parte deste, por prestações, me-
diante a mesma garantia hypotlu-
caria. Podem ser vistos a qiialqueihora, havendo pessoa encarregada
dc mostral-os, quc é encontrada
no fundo da casa 11. íS (sr, Ma-
chado).

Trata-se á rua Sachet o, subia-
do, com o sr. Antônio da Cosia
(antiga Nova do Ouvidor).

M 28Sq
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TIJUCA
:.\oREFUGIO PARA O VE

Aluga-se, com mobilia, 6 aprru
zivei sitio da Gávea Pequena, com
boas iiccoinmodaçõcs e conforto
para familia de tratamento, gran.
de terreno e esplendido tanque
de natação com cachoeira, a 20
minutos do ponto terminal du;
bondes do Alto da Iloa Vista (Ti-
jucá). Muita agua, vegetação e
clima ameno; trata-se á rua da
Alfândega S6, .sob. (J 31 rS

capins gor-
{lura roxo, e jaraguá

A CASA

>3E\
tsrjl

QIT. VKNÍÜB

|SHOOOS OE BORRACHA E
ÍRANEUÜ PARA APH.IGA-
!gÃO DE AGUA QUENTE RO

Kl' \ !>!;\.\|KiU liUZIiBlO. 7? I WCMTÜÇ conlfii qualHuer dòr.
ftuias do oerolia nan, easab 

^S|, 
SXRMIC ,.(llu..ls, vínSf ngaão',

í*.ifétte«^*ooT-1oõs n"oS „.i.-ioS;,'jne-;[cstouinço, inãntõcs, de utili-
tas ile 

"cabeceira. :oS. =5$ ii.35â: K'm[-' (ladc pura tOllos, imlispeüsn-

"A G0MPETI00F1A"

uiiiano,
XjVHOPE Yl-iKMU-CCü UV, PIíRESTREIíLü, deve ss

i, porque :
- li' muito agradável ao paladar. tanto 'af

o frasco sempre bem acaitieládo, para que
jtiBPÔhdo que é alguma cal.ia de doce.

z"  Além ile não irritar os intestinos como acontece com muitos
outros verniifugos, é dado em doses muilo diminutas.

3" — Não priva as creanças de teus brinquedos, nem de suas co-
111 idas. nem úe sua saude.

4»  Tem propriedade laxaliya, c por isso não e necessário;
após o seu uso tomar nenhum ptirgaiivo.

Àpplicado tanto para creanças como para adulto?, — Vidro 3$.
Remcttc.-se pelo Correio 1 vidro por .',$ooo; 6 vidres, por i?S;oo,

c 1-' «idros. por 35?ooo. Xão se acccita sellos-nem estauipilhas;

IHE-íElâ^A' Gara-affa
RUA URUGUAYANA, 66

MÊÊ & RLIl) Avenick Passos 106
Em Nictheroy. drogaria P.arcellos. (M 2690

\s, garantidas,
Lopes ít C. Rua

n) 17-I, telcpho-

Fazenda de criação
Vende-se unia execllente fazeii-

<!a de criação c lavoura, próxima
da cidade de Rezende, que está a
4 horas e 20 minutos desta capi-
tal e onde param iodos os tren»
paulistas, inclusive o ''luxo". Ten-
do casa de moradia recentemente!
reformada c pintada, casas dc ma-
china.-, trilhas, paióes, ranchos,
fnoinhos a agua grandes terreiros
cimentados, extensas várzeas e
campos de capim gordura, matlas
virgens e cápoeirões, cortada, por
dois poilorósos ribeirões, coin tuna
área de cerca de -'..o alqueires dc
terras de 100X100 braças, medi-

cíemavead: s, com alguns ca
p-issite ainda uma

ilu-vcstiilos. «S. fc5<>5 ,i»u-s. •¦
c.-..-.-Ja l-.-.ier.s. 3i>J 35?.;-JÁí e
meias niòbilbs, oo$t-ioqS. i.ioS.
,1 S5'i>$i ciúirdii-comiilas, 13*, è">
até-" fioí: Ruatilu-casaca». ioot.
.lt* 2ooS; «recos a dinliciro.

Ricos dormitórios, estilo, al.ç-.iiao
a Capitei, vemlcrn-sc ;i d-
prestações. 

vcl em toiltl rnsn ile Iam Uin.
l>cjios!tò (ieml mi CASA150S ;

,^1 GKllAtDKS.
lrm tle S$000 n t«l?000

e IUA
1. R -t"

ÜUUXOS A3HES 3.J.S
- I!ii> <U> .Iiineii'1) —

Tü^TÜa m u m m •mmw

PRENSA
Vende-se uma p

fardar algodão
o sv. Artllur
l>< unico, t'06}

pria para en-
Informações com
tevês, rua Jardim
Gávea.

(M ain)

PENSÃO PROGRESSO
Còmplcrairienle reformada; ma-

gnificos aposentos e preços modi-
cos. Bondes para todas_ as dire-
cções. Largo do ilacnado, 31.

Teleph. 4385, cent. (R 1(197)

29 — AVENIDA
Attende immcdiatnmeute

MEM DE SA' — 29
aos charnailos pelo telephone —

Central 4014. para buscar roupa nas residências — Limpa o
terno por"i$ooo, lava por sSooo: tinge a roupa sem desbotar —
Especialidade em trabalhos era roupa de senhore.

pu_yo9 .uouicos

áãwmm fi É|^91S H ^3
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§ Pobres iniettinittoiitos g
sezões, m_loit.ts o

pilustresjiBua Martchal liara 113§
gEsíiüinn Tòbiás D irpic i li)J g
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UNHAS BRilHUES
Coin o aso constante tio Unhn-

lino. ;is unhas adquirem um lindo
brilho e excellente còr rosada,
que não desápparece. ainda mes-
nia fiepbís de lavar as mãos diver-
sas vezes. Um vidro, i$5oo. Re-
metle-sé pc>o Correio p^r efooo.
Xa "A" ('.arraia Grande", rua
Uruguayana u. 66. e Avenida Pás-
sos. 106. Em Xiclhcrov, drogaria
Barcellos. (M ;CS9

tias
fezacp; A fazciida
numerosa manada dc vacças e no
vilhas eom reproducíòrés elinyl.
uma criação de suinos cnm rc
prodiict.ores polqnd china, animaes
,ie montaria c cargueiros, gansos,
paios, uma beila criação de galli-
nhas rliodes vermelhas etc. etc.

Tara informações, procurar, no
Rio, á rua ti. Câmara. S.^ i" an-
dar. o ndrogadò dr. Jeremias N"o-
brega e em Rezende o coronel At-
freio Ferraz; (4167 K'

¦9- 1'Ol.HHTI.M DO "COIlâtKlO ÜA MAX11.V'* '401

cnhor, meu pae? O senhor, amado por minha mãe? Impqstorl Mi

(|tie sou eu. O meio de verificar íactl Interrogue Marcc\

Nfu

Pará açQUgués, eervéjarias', botequiriSj urmãzens,
leitcrias fruetas, residências, etc, ele.

i Fabricante = x* riviffior. Rua Vasco da Gama 166

DEPOSITO DE PAO
Compra-se um deposito de pão,

b.ilas, -etc. mi arrobaldc. bem lo-
calizado, cujas vendas diárias sc-
jám pelo menos de quarenta snil
réis. Deve ter commodo para -pe-
quena familia. Resposla por esta

folha a M. W. A. (M 3"S

EMsir de Pepsisia
Co2Bposto

(Camoniiíla. RliuibcJ'b.0; Cc.tumba
c Pcpsino) Fórmahr de Brito
Aprovado c p-rsmiaOo com me-

tlalha de miro. Eíficaz nas diges-
toes mal elaboradas, dyspesias. vo-
mitos, eólicas do figado e inles-
linaes, inappeteucias dores de ca-
ueça e vertigens. Vidro 2?ooo.

¦Dcposiüos: Drogarias iPaclfeco,
r.a d-js Au Iradas, 45; Carvalho,
Io de Março, io; Sete de Setem-
bro hs: Si e 89 e Assaniblía._-i4.
Fabrica: Pharmacia Santos Silva,
ríia Dr. Aristides Lobo n. 229.
Teii-pbone ti. í.-ino. Villa.

HYMNO Á BÍDEIBA
COMPOSIÇÃO HO MAESTRO

FRANCISCO BRAOA
instrunientaío .para bandas lulita-

res -pelo autor
Preco R- fiSuon

\' venda na C..." Guarany.
—.RUA I>OS OÜRIVBS K. .16 —

'I 1150

O

ror. O
seravcl!

Digo-llie
lina T,ans'on.

Gerard,o caiu sobre uma cadeira. Occuhcm a cabeça entre as mãos.
chorara; mas tinha vergonha do f|tie acabava do ouvir.

•lvllê, Gérãrdo, com uma vida tão honrada, ter nor pae aquelle infame!
Seria possível? (Como pôde e;sc eitle sem honra dar a vida áquólle leal e hon-
rado rapaz? Como se certificaria quc lauta grandeza ifc alma, tanta geiterósi-
dade de caracter, tanta nobreza de idéas, fossem filhas de tantas baixezas?

E repelia com raiva:
O senhor, meu pae? Ora, adeus! Isso é lá possível!

I ic-pois, em .senuida á repugnaiícia que lhe inspirava a idéa de ser filhis
<!c tal homem, pensou que aquelle assassino podia realmente ter sido amado
por sua mãe!...'leve 

então um gesto dt louco para repellir tal idéa.
.\áo, não, não, disse elle. Xão c verdade! Alinha mãe não amou e?l&

monstro... Minha mãe foi enganada... talvez... mas houve nisso mais do
que imprudência, ignorância, e não amor.

Dagtterre olhava para clle com um óorriso de Iriumplto,
Vae, dizia elle, vae agora procurar o juiz investigador de crimes e

dize-lhe o que sabes a meu respeito! Se falares, lambem eu-falarei e toda a
gente saberá que Uagucr-c, o assassino de Valognes, foi preso, por traição
de seu -íilho. Sc fór condcmnadò ás galés, se .subir ao cadafalso, será por de-,
íitmcia de seu filho.

tAhl desgraçado dc mim! desgraçado de mim! dizia Gerardo... Meu
Deus! Qtte horror! ter oor pae semelhante homem!...

De repente, 'lcvahtoú-se, sentindo-se tão fraco que teve de encostar-se á
parede. .\ .-.;í interrogar minha mãç. disse elle com voz surda, porque, na ver-
dade, duvido c continuarei a duvidar...

Pois vae! i''ico á tua espera, porque é natural que voltes; mas recebe
tini conselho, antes de sabres: O sr. Laugicr ha de fazer seguir teus passos,
assim devemos esperar, visto que lhe despertaste suspeitas. To..üa, pois, cui-
ilado, quando vieres aqui, em não me trair. Estás prevenido. »Se acontecer
alguma desgraça, por tua culpa, acreditarei que a imprudência foi prémedi-
tada. Apara, retira-te c pergunta a tua mãe quem é João Daguerre dc Mo-
rienval.

Gerardo saiu, correndo, tropeçando, atravessando o jardim corno louco,
e não parando nem recuperando uni pouco de sangue irio, senão quando che-
gou ás margens do Oise.

Foi naquella oceasião nue Tinson o viu, c o agente não pode deixar dt
reparar na extraordinária commoção do medico.

¦Marcellina Langon tinha saído com a filha. Gerardo esperou ntte ella vol-
tasse para casa.

Quando ouviu o ruído do portão abrindo-se, o medico estremeceu e o co-
ração palpitou-lhe àfflict-ivamcnte.

Ouviu os passos da mãe, que subia.
— Oue vou dizer-lhe? Como liei de revelar-lhe que sei tudo?
Aíigurott-se-lhe que entrar uo segredo da vida de sita mãe,,pôr a nú O

íeit coração, obrigai a a córar deante do filho, era quasi uiiiít irofanação,¦Mareelliaa entrou na sala onde ille se achava, "~~

<f

\ I . . 
¦
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> CORREIO .PAJlAOTJtr^.^^
OAiMUUKM DB IODAS Aí QÜAI.IDAM» .

M. Bufe Oartota, 30 — •*•!. C*»**»* **»••

PEQUENOS ANBfUNCIOS
PENHORES
VENDAS EM LEILÃO g^lojcomprem remédios

sem primeiro visitar a

Drogaria Granado & Filhos
RUA URUGUAYANA N. 91

IPeBagem gratuita em balança «en-
sivel a 1 gramma

leilão ile Penhores
Em 17 de Novembro

DELGADO SILVA&C.
179, Kua Sete

de Setembro, 170

• Rogam-se aos Snrs. mutuários
reformarem ató a vespura do
leilão as buiis cautelas vencidas.

L piores
Em 20 de Novembro de 1916

li. CERQUEIBA
54, Rua Luiz de Camões, 5*

PRECISA-SE 
de uma cozinheira

nuc saiba lavar e engommar; a
rua Floriano Peixoto n. io — Copa-
cabana. (284S B) R

PRECISA-SE 
de uma creada para

cozinhar e lavar roupa, caso. de
pequena íamilia; na rua 5. J.inz
Gonzaga li; 148, sobrado. (_____S______;1

TJRF.CISA.SE. jrara casa de casal,
i. uma empregada para cozinhar e
mais serviços leves, menos lavar e
cngtimmar e que durma no aluguel;
rua Santa Clara n. 61 — Copacabana.

(2740 O R

PRECISA-SE 
de uma boa arruma-

deira; rua de S. Luiz n. 49 —
Haddock Lobo. (2836 D) J

PRBCISA-SE 
de uma lavadeira e

cngommadeira: na rua da E9trel-
Ia n. 24. (3183 D)J

Í>RKCISA'-9E de uma creada para
A «rviços de umo pequena fami-
lia; riu Caiioca n. 34. 1° andar.

Roga-se aos srs. mutuários re-
formarem suas cautelas vencidas
até á véspera do leilão. 1740 J

LÊILÍoIe PENHORES
Eni 24 do novembro Uo 1010

L. GONTHIER & C."
HKXBY & ARMANDO,

giu-cèssorès
CASA FUNDADA EM 1867

45, R. LUIZ DE CAMÕES, 47
'•'«icm leilão dos penhores venci-

dos e avisam aos m. mutuário, que
podem reformar ou resgatar as suas
cautela, «té á véspera do leilão.

imoliFíliDÃDÉ
AMANCIA, vitiya, com £8 «uno,

de cdiirie, quasi cega.
. ANNA DO AMARAL, viuva, ceei

e além disso doente e sem ninguém
para sua companhia, recolhida a um
quarto;

ANGELA PECORARO, viuva, com
(6 annos de edade, completamente
cega e paralvtica;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
Ihinba. com 70 annos de edade;

CARLOTA, jiobre velhinha sem re-
cursos:

ELVIRA DE CARVALHO, pobre
oéjjça c -"etn amparo da íamiha;

ENTREV/CA, rua Senhor de Mat.
tnsiriio.) 31, doente impóssilbilitada
de trabalhar, tendo duas filhas, sendo
Itma tubcrcolosít;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, oéga de ambos olhos e
"JOAQUIM 

FERREIRA CHAVES,
entrevado sem recursos;

LUIZA, viuva, com oito filhos
tni-horcs;

SOARES, viuva, velho rem poder
traiwiih-nr;

MARIA EUGENIA, pobre velha
•tm o menor recurso para a sua sub-
iistencia; ,

SANTOS, viuva, com 68 anno» de
edade, gravemente doente de moléstias
incuráveis: .

THEREZA, pobre ceguinha ,em
auxilio il- ninguém.

GREADOS E GREADAS
A'LUGA-SE utn moço portuguez,

Apara arrumado! d« quartos, eom
muita pratica; para pensão ou hotel,
dando ns melhores refcrt-ncias de sua
oindwia; na rira das Laranjeiras 5.
botcnui.it; informações, telephone 'nu-
mero 5334 Cenlral. (3166 C) J

PRECISA-SE 
tíe uma creada para

luvar e eiigointuar; rua do Mat-
toso n. 96. (2835 C) S

TJRKCISA-SE 4r. uma creada para
A cozinhar e lavar alguma roupa,
dando reíercncias de sua conekiclq;
rua Assis Bueno n. 50. (3047 I>) J

PRECISA-SE 
de uma rapariga pa-

ra eerviços leves de um casai;
informa.se no largo da Sé n. 3.

(2730 C) J

I>líIO."lpA-SK 
ile uma empregada

portitEiicza. para serviços leve»,
em casa de pequena íamilia; na rua
Santo Henrique 11. 85 — Fabrica. cIçh
Chitas (3063 C) M

IJRliCISASE 
tle

. (liiTiuà no aluguel, pira
uma errada, que

copei ra,
arrumiidcirii e quo"saiba".passar roíi-
pa ,1 ferro, na rua Francisco Manoel
ti. 21 — Est. Sampaio.

PRECISA-SE 
de um bom compo-

eitor pata obras; rua do Ouvi-
dor n. 7». (3177 D) B

ALUGAM-SE 1
NA '

SE0C1AO DE PROPRIEDADES
DA"SUL AMERICA"

Rna do Ouvidor 80
Os seguintes predios:- As chaves no» mesmos, ou confor-

me indicação nos respectivoa carta-
zes.

Para tratar das 3 ás 6 da tarde.
S. CHRISTOVÃO _ Rua Gene-

ral Josí Ooristino, 441. com moernt.fi-
cas accommodações para família de
tratamento, porão habitavel, luz ele-
ctrica, grande quintal, etc. Aluguel
37O$0OO. _

SANTA THEREZA _ Rua Santa
Qiristino, 104, com boa» accommoda-
ções para grande familia de trata-
mento, porão, quintal, etc.

MATTOSO — Rua Campo Alegre
o. 89, com magníficas accommoda-
ções para familia de tratamento, po*
rão habitavel, luz electrica, grande
,WAlVdA BOA VISTA _ Tra.
Vessa da Boa Vista 20, com 4 anar-
los, 2 calas, luz electrica, etc. ,

LAPA — Avenida Gomes Freire,
133 com 2 andarei e boas accom-
modações para familia de tratamen.
to, lu* electrica, etc.

PRESTAÇÕESJÓIAS a
Vendem-se das tnais luxuosas até as mais baratas. Preço módico, condições liberaes. Maurício Blanck Ouv.68,8.3sob.

.. lí1-» pessoa ser». «ma
Aboa sala ide frente e um Quarto.
Avenida GojnJ». Freire, «9, —
do. '-. t;- (S

«obra-
MI3)'- E

LUGA-SEic um bom quarto a ça-¦'¦ pouca família.
todas as com.

A LI
Asai em -cisa de
Tem fraudei Ijujntal
modídades
Carneiro, ]4

PRE0ISA-9E 
de uma copeita e

arrumadeira na rua Nossa Senho-
ra de Copacabana n. 1029. (3174 ") J

X»RECTSA-*SE de um» mocl-
A nha para ama secca.. Paga-
Be bem o bom tratamento. Rua
Gonçalves Dias 59, 2" andar.

(J 5191) D

PRECISA-SIE 
de um menino hran-

co, de boa condueta, para casa
dc ttm casal estrangeiro; rua Conde
de Bomfim 1270- <l68S D) J

UM 
rapaz deseja cinpregar.se nara

levar cncommendas e recado*;
Dr. .Maciel n, 85—S.
Ordenado 3o$ooo.

Christovão.
(3147 r» R

lilllBBIHIIIialilllllBiniIlIBliV'
A'S REFEIÇÕES... |

UM CALIX DES

Guaranesiâ §
iiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiBiiviifliiiii
mmtUmWmT» ftiniiiiif-ir- -—»¦.- -»«.¦.-j*.^..

Casas e commodos, centro

ALUGAM-SE 
maínifico, quartos e

sala de frente, bom mobilados,
com opitima pensão, a senhores de
tratamento, estudantes ou casaes sem
filhos; á rua i* de Março 23, >' »no.

(2191 U) J

A ILUG.ASM uma

..aas, na rua Gome,
(Antiga do Costa).

(*8oi) E

Ca iice,
pequena sala.

41. Photographia.
(S 2773) S

Srtrr
ALUGAM-SE" 

sala» de frente para
escriptorio». no . •• e 2' andar,

da rua i"T3e -Março, 20, próximo
a de Ouvidor'" (3 2217) E

I UGA.SE. em rasa de familia,
uni quarto mobilado, com todo o--'- a ca.A! .

conforto, com ou sem pensão,
vatheiro de tratamento; »v. Passos49,
sobrado. (3°c)i •'•) >

A"i\i
¦LUGiA-SE o excellente. sobrado da
rua General Câmara n. í3'). a»

chaves encontram-se na Fabrica .
Trata-se á rua da Carioca n. M.

(304J Jv) J

ALUGA-SE 
ou vende-se o rnagniíi-

co palacete da rua Francisco Mu-
ratori 42, com optima, nccommoda-
ções para familia de tratamento; tra-
lase na rua General Câmara n. 35,
sobrado. <'«3' 

""),"

ALUGAM-SE 
bons quartos a J5$,

30$. 3S$ e 40$; rua da Quitanda
n. 196. (304' E) J

A LUGA-SE
Ai
170$ e o térreo
dois quartos, duas
cias e luz electrica.
das 9 is 13 e das

prediosen'
15»$

n. 267 da
o sobrado

Anrhos têm
salas, dependen-
Abertos para ver

a ás 4.
(2821 F.) J

(3149 C)R

"DRECISA-SE do um» raparl-
A ga pura serviços do pequu-
nn familia; na rim Visconde
do Tocantins 43, Todos os
Santos. O

EMPREGOS DIVERSOS
ALUGA-SF, 

uma moça portugueza
liara lavar o cngonimar e mais. ser-

viços leves: trata-se na rua Frei Ca-
necti n. 281. (3006 C)S

ALÜGÃIsi-l 
uma senliora tle meia

edade, para um casal «o ou uma
senliora só, oara todo serviço do;
mestien: oiicni nre.-isar. 1b_-1n-.se a
rna Martins Costa n 61. Fi«laclOi
pódc dormir no aluguel (2742 C)R

AMAS SEGCAS
tle côr. nara

tratamen-
to; á rua D." Carlos I 20. easa o'.';.V__
liga Santo Amaro, Cattcte. (.i2i6A).M
ALUGA-SE 

uma moça dc
ama secca, nara easa de

to;
tica

8.HiKCISA-SE dc unia
rua Nosso

pacabana n, 1029.

ama secca;
Scnbora de Co-

Cl 173 A) S

I>REC1SA.SE 
de uma menina tle 1.1

a 11 annos, liara ama s.cfn e
mai-» serviços leves; rua i>r. Catram
by n. 1.1 — Tijiica;

PRECISA-SEbmnca;

(3181 A) J

ele uma rapariga
]>reícrindo-se portugueza,

que seja sõ c de bons costumes,, pa-
ra lima secca. Estação de S. Cbristo-
vão (li. F. C. B.), ca-sa do Engc-
nbfirii residente. (2821 O R

Cozinheiros e cozinheiras
* I U*dA'SE uma cozinheira do tn.

XVvial; na rua Bento Lisboa 11. 124.
casa 1, familia de tratamento.

(.¦?07 B) S

V I.UGA-SM uma cozinheira tio tn-
./Aviai, casa de familia a negocio,
dormindo ióra; na rua Barão de São
Felix ;j. (3039 B) J

ma cozinbeira
rua Couátant 1

avenida Silvero n. 5.
(3031I B)

ALUGA-Sl.i 
uma

.para eozinbar;

4 LU.C.A-S15 uma boa cozinheira o;
-ÍT. arrumadeira. nara casa dc fami-
lia súria. dando roféreucias de sua
condueta; na ladeira da Gloria 14.
(iiiarlo 7. Catle-e. _ _ _3____ 11) .1

IJRitíCISÀ-SI*. 
dc lima creada para

coVinbar, em ca «a de faini:ii de
tratamento, â rua Marechal Klorano
Peixoto 11. 11, pharhiaciii. (3105 II) .1

TJRE'CI.SA.SE de tuna boa cozinhei-
X ra para ca-sri dc pequena familia;
a rtia Dr. Satíamini iu 11 — 11.id*
eloclc I.obo. (3120 II) J

OFFERECE-SE 
umo moça l<ira

costuras e mais serviços leves;
cm easa de familia de tntaincnlo e
tle todo o re.speilo. Fala '-iançez,
liespanliol. portuguez. Corleis a Bel-
lita", escriptorio desta folha.

(2810 D) J

ALUGA-SE 
unia bonita sala, com

ou sem mobilia, ein casa de tra.
lamento, para cavalheiro ou casal sem
fillios; trata-se na avenida Moin dç
Sá 69 (3io6 W J

* LUGA-SK o primeiro oavimentó
XAassobradado. da. rua do Rezende
111 77. tom 2 salas, 4 nuartos. banhei-
ra, despensa e esplendida cozinha, luz
electrica e boa installáção sanitária,
nora casa e creados; aluguel 280*;
está aberto das 11 ás 5 horas, e trata-
se 110 Cinema Ideal. (noa f.) J

ALUGA-SE 
um quarto bem mobila-

do. ã rua Azevedo .Lima 150, em
frente ao theatro Phenix. (24731-.) j=

LUC.AM-SE d"~sde 35$ a 60$,
quartos com todas as commocliUa-
.*-._ „* i-t«i.& « •»**-: 2« andar.eles; na praça Maná n. 7*.^-^-^ g

ALUGA-SE 
na praia de Santa Lu-

zla 11. 138. uma grande sala bem
iiiolbiuicb. para solteiros,
banhos de mar,

ALUGAM-SE, 
em casa de família,

2 bons ouartos e uma esplendida
sala de frente, com sacada e .. ja-
neltas. Para escriptorio 011 clornntorio
un moços de respeito; a rua 1° de
Março n. 8, 2° andar. (3073 E) I

AOS DOENTES
OURA RADICAL da gono.

rrhêa cHronlca oa recente,
estreitamento de urethra, em
poucos diju, por processos mo-
demos, nora dor. Garante-se
o tratamento, impotência, sy-
phllls e moléstias da pelle,
appl. 606 e 914. Vaccina
antlgonococcica. Pagamento
após a cura. Consultas dia-
rias, das 8 ás ia e de 2 ás
10 <la noite. T. C. 5081. Ave-
nida Moiú de Sá, 115.

A 
(LUGA-SE a casinha n. 15 da rua
de 'S. Manoel, em Botafogo, de

frente d» rua, .tem luz electrico, pe-
oueno quintal e todas as commodida-
dei para um-casal. As chaves na rua
General Polydoro n. 14 e trata se na
rua do» Ourives 60. («75' Oj J

ALUGA-SE 
por 140$ o sobrado da

rua de S. Clemente n. 87; tra-
ta-se sa mesma 48. (G)

LAPA E SANTA THEREZA
AILUG.VSE 

em casa de família,
um bom .quarto com duas janei-

Ias, a rapazes decentes; na rua da
Gloria, 10. (3009 F) S

ALUGA-SF, 
a casa da rua do Re-

zende U..183, está em pintura;
trata-se no largo da Carioca n. 18,
Bazar Internacional. («471') K

A LUGA SE, para negocio lunoo, a
/Vloja inteiramente nova. da avenida
Mem do Si *n 

349, esquina oa rua
Frei caneca, ponto de grande futuro

(«34 F) R

ArjUGAM-SE 
duas subis,, juntas

ou separadas, entiada nideepen-
máxima

<3-'55 __#_____

dente, com ou sem moveis,
reserva; avenida Mem de, Sa 103,
andar.

ALUGA-SE 
um bom quarto, bem

mobilado, em casa muito limpa e
socegada, a casal ou rapazes de tra-
lamento, com boa pensão, optinio ba-
nheiro e electricidade; na rua de São
José 70, sob. (3a62lE) M

ALUGA-SE 
um magnifico sobrado,

na avenida Gemes Freire n. 140.
Chaves no i* andar. (J175 L) J

perto dos'(30i>E)S

iAFFERECF.SE

ordenado,
por favor.

um rapaz para o

Cartas a este escr.|rtorio.
com as iniciacs A. C.

(iSo- à) )—».-
FFERECE-SE um pequeno de 15

mios. pori...gitez, que sabe ler
e escrever; preicre srr 110 commer-
cio. D.i fiança de sua condueta;
Largo do Rosário. 19, 1-otrqiiim

OFFEIann

(2226 P) R

PRECISA-SE 
dc unia bivader.i e

engoniiuatleira, dando-se preferen.
cia portugueza, na rua Thcodoro da
Silva n. 31-', em Villa Isabel.

(2S70 C) J

1)RE(.iSA-SE 
de uma orr-.prec.ada

que dé boas referencias tle sua
condueta e iltiriua 110 emprego, para
cozinhar e pequenos arranjos de casa
de familia de. nes po-oas apenas; a
travessa Soroíiiba n. 77,, em Bota-
fogo. (3022 B) J

S~~5ISÃSE~'dí i""'1 aprçndiza pa-
ra modista de vestidos; na rin

Silva Manoet n. 134. (3Q77 "ti

p aii>
AndréPRECISA-SE 

de aprendizes
cleititcs de coslura; rua

Pinto 11. 18 — Estação Ramos.
(2853 D) .T

RECISA-SE de uma mocinha iim-F
casal estrangeiro
Ilonifim ti. 1279.

Conde de
(16SC D)J

,v_.__..,. _  olcova,
para"èãsaí 

"sem" "filhos 
ou senhora

ile tratamento; na avenida Mem de
Sá 11T101, 2-? ar.dar. (2459 l'.) o
ALUCAM-SE 

unia.sala
pi

ALU
x\na

LUGA-SE unia boa rasa por 200$;
rua Marechal Nieiiicyer, 52

XAIlotafogo); as chaves estão 110 fun-
elo. Trara-se ua avenida Central, 105
(Cambio). ("59 Jv) S

ALUGA-SEnheiro ? Aluga»
Quereis ganhar di-

1" nndnr da
rua do Theatro n. 7. hoie Tuniman
para officina de costuras, cx-offieina
ile -Mine. Laura Guimarães, c n casa
da sorte. Trata-se na Loja do Povo.

(2861 1-.) R

A LUGA-SE um quarto mobilado, in-
.Adependente, com luz, roupa e ca-
fé simples (50$ooo). Ladeira do Se.
nado, 7. (3M9 E) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Rufino

de lAImeida n, 56; as cliaves no
54 e trata-s» na rua da Quitanda
n. 139. (319» K) J

A LUGAM-SE o armazém e sobrado
Ada rua Senador Pompeu n. 229.
as chaves estão no armazém pegado
c para tratar na avenida Rio Branco
ns. 93 a 07. (2744 E) J

ALUGA-SE 
em casa de pequena

familia um bom quarto a um ca-
sal sem filhos; na rua Menezes Viei-
ra 99- <3"8 E) J

ALUGA-SEt 
para familia, de trata-

mento, o ' 
grande e confortável 1"

andar do predio inteiramente novo da
avenida Menv-.de Sá n. 349. tendo
7 bons quartos, duas grandes salas e
mais deoendencias. (21.H 1-) K

A-LUGl-i-SE 
a casa da rua Capitão

Salomão n. 40. Al chaves estao
na mesma rua, esquina V. da Pátria,
armazem. (^738 G) J

ALUGA-SE 
a casa 11 da rua Ca pi-

tão Salomão, 38. As chaves estão
na mesma rua, esquina Voluntários da
Pátria. Armazem. (316.1 C.) J

ALUGA-SE 
por 142$ a esplendi-la

casa da travessa Fernandinn 46,
laranjeiras, cam quatro arejadissi*
mos quartos, esplendido quintal, luz
electrica e fogão a gaz e mai, ac-
commoerações; as chaves estão no 41
c trata-se ás 11 horas, na rua Alice
n. 39 e desta hora em deante na rua
Luiz de Camões n. 44. E. de Mu-
danças "lAs Andorinhas''. (2;-5t>G)J

ALUGA-SE 
por 40$ em casa de fa-

milia, utn quarto de frente, mobi*
lado, com gaz e roupa de cama. Rua
D. Cario, I n. 94. Cattete.

<3«, G) J

ALUGAMOS |por 250$000
•Adols bons sobrados, 1° o 2°
andares, servindo para uma
ou duas familias. independeu-
tes, contrato do 18 mezes;
na rua. do Cattete 86, sobra-
do; para ver o tratar das 3
da tardo em deante. Q

l!:illBllHIII!9Billl!lll!!l«i!lilJ
AO DEITAR... m

TOMAB VM CALIX DEM

Guaranesiâ 1
««¦¦««¦«¦«¦"¦iiiiiffliiiii'

ALUCA-SE 
um ou dois quartos,

em casa de pequena familia, a
casal ou i senhoras de tratamento; na
ma de S. Clemente o. 94. Botafogo.

(3010 G) J

LUGA-Sli na rua Corrêa Dutra
39, sobrado, um quarto inuito

bem mobilado, a rapa, do commer.
cio. U7°7 G) J

A»lu

ALUGA-SE 
por 350$ o predio â nia

Díonysio Ccrqncira n. 4>i cha-
vos no local
'Administração
Quitanda, 68,

trata-se na _Conip. de
Garantida, á rua da

(S744 G) J

CASA MARTINS
> Rua da

Carioca, 67

Guarda - vestidos.
Guarda - casaca, . .
Toilelte
Cama . 
Muza de cabeceira.

loolooo
lGo£íoo<»'
1 .íoj. 000 1

7o$ooo
4oj.ooo.

Tudo novo, fabricação cm peroba -garantida

ALUGA-SE 
por 330$ 011 veude-sc

por 50:000$, a casa n. 'ioo da rua
da Passagem, com amplas iicoomnio-
daçék-s para familia dc tratamento.
Trata-se na mesma ruu 135.

(3741 G) J

» LUGA-SK .magnífica sala de fren-
Ate, mobilada, com ou sem pcr.sao,
o casal ou a senhor; de tratamento,
com banho» quentes e frios, tclei-ho.
ne, etc., á rua da Lapa oo. ___________

LUGAM-âE bem mobilados, sa-
-r

AlaT^e""f~r«iíe-"e" 
"quartos 

arejados,
com boa pensão, a catai ou a rapazes
de tratamento, areço módico, -em ca-
sa de familia * todo, respeito: na
nta do Ri____«___.2i~__.__ii_ÍÍZ-J..'— i

predio da rua do
riunvho n. 20 (Santa Thereza)

próprio para ¦ familia d» tratamento.
As chaves estão na mesma rua 10 e
trata-se na rua Primeiro de Março
n. 87. t'2'5 F> I

ALUGA-SEl'ri

ALUGA-SE 
no predio novo apa-

lacetado da rua do Rezende, 193,
um bello quarto, com todos requesi-
tos d^Jiwene; i_Li7iíi—

loja da rua Maran-
para negocio lhnpo,

ALUGA-SE 
o prc.lio da rua Frei

Caneca n. 532- Preço, 1...$: tra-
tar na rua de S. Francisco Xavier
n£i)53. ____8_5_ji). 

"

A LÜ.GA-SE qin. coininodo a homens
xXou a ea^al; nã rua de S. Pedro
n. 264, sobrado. (2-143 E) J

A I.UGA-SE um quarto a «ma se-
J\ nliora honesta, eni cisa de fami-
lia seria; á praça 11 de Junho 154-

(2004 E) J

ALUGA-SE 
uai hom otuirlo. para

dois rapazes, com pensão, cm casi
de íamilia; na praça 15 de Nove-iiibro
11, 30. '1082 E) J

ALUGA-SE esnlcndida casa. com. 2
<T\.salas. 2 nuartos. cozinha e quin-
tal; rua Souza. Franco 123. (,.)

A LUGÁ-SK o 1° andar da
¦ÍAruii (Ia Quitunda 54, pro-
prlo puni escriptorio; trata-
se nu rua da Alfandc-rii 11. 60,
sobrado. (J 2737) K

» LUGA-SE um bom nuarlo, com
Xl-ou sem mobília, á _ unia pessoa dc
tratamento, nroximo á avenida Cen-
trai; Asscmbléa CS. 2° andar.

(1223 E) M

A LUGA-SE um esplendido commodo

as coiiiinodidiiiles, nara pequena fami-
lia. Preço, 50$; na rua do Arca'. 38.

(3203 E) M

ALUGA-SEguape, 3Ô. __.••• ¦¦—¦_—.,..,¦
Tem boa moTadia para família; tra-

(R 2750) F
guape, 3í>.

11 boa
ta-se no mesmo

"O HTGlEilICaL"
O mais poderoso

insecticida
O mais efficaz an-

tiseptico
O mais potente

destruidor do mau
cheiro

R,

ALUGA-SE 
a casa de sobrado, com

exccllcntcs comniodns, á rua das
Laranjeiras n. 451. Chaves no 378.

(3073 G) NI

bom quarto inde*
pendente, para uma fíamilia ou

moços solteiros: na rua D. Mar-
curtia 11. 159. Botafogo. (2795 G) J

ALUGA-Sli 
um

a

ALUGA-SE 
por 162$ a casa da rua

Dezenove de Fevereiro iss; tra-
ta-se na rua de S. Pedro n. 68. As
cliaves estão na venda da esquina da
rua Voluntário, da Patna. (-i86oG).f

AíLUGA-SMC
sobrado da rua do

Cattete, 11, 130; trata-se na mes-
ma rua n. 144. (S 2785) G

ALUGA-SE 
o excellente sobrado,

ti. 41, da rua do Cattete. Chaves
na loja. (8 2227) G

ALUGA-SE 
a casa th sobrado, com

excellente, commodos, á rua das
Laranjeiras 11. 451 ¦ Chaves no 378.

- (2032 G) R

ALUGAiM-SE 
a» boas casas da rua

Delphim 11. 107 e 111 o easa, I,
II e V da rua Dclphini 115, avenida
Del-him. (161J G) R

ALUGAM-SE 
a 110$ as boas casas

da rua General Polydoro 166 e
i**j, com boas accommodações e gran-
de quintal. (1614 G);' R

ALUGA-SE 
a loja do predio da rua

Machado de Assis 11. 53. próprio
para quitanda. A chave no n. ií, on-
de sc trata. (2012 G) R

AI.UGA-SK 
uma hoa casa, na rua

íATfüililxjão 11. 64, eom quatro
quartos, no sobrado, um quarto no
andar térreo, sala de visitas, sala. de
jantar, banheiro despensa boa cozinha
quintal e jsídini na frente.

(1968 G) M

Leme Copacabana e Leblon
ALUGA-SE 

o esplendido preilio da
rua Barroso n. 244. Copacabana,

coai dois .pavimentes, aluguel de oc-
casiâo; chaves na venda próxima e tra-
lar na rua Uruguayana fio.

(2477 H) S

A 
LUGA.SE em Copacabana, uma ca-
s.i, á rua Quatro dc Setembro 38.

Alugue', 140.; as chaves com o vigia.
(J023 II) R

ALUGA-SE 
|.ara todo 11 serviço,

um copeiro de cõr, dando fiança
da sua condueta: na rua Voluntários
da Pátria 87. Tclcjilioiic 23S.1 Siri.

(302S C) S

\ IiUGA-SW a excellente ca-
-Asa moderna, da rua liarão
do ltumliv, 21; trata-so ií P.
de Botafogo, 166. Tcl., 164
Sul, (2454 S) G

ALUGA-SE 
'

Guanabara,
na mesma rira,

A LUGAM-SE quartos o pen-•fisão confortáveis desde 4$
por dia, e uma sala com pen-
são para casal ou 2 cavnlhoi-
ros. 200$ mensaes, luz ele-
ctrica, teleplione, etc. Pensão

, casa n. 10 da rua j Familiar, Praça José do Alen-
57. A, chave, .estão | car 14, Cattete. (J 407) G

(3167 G) J

ALUGA-SE 
uma casa moderna eom

bondes á porta; na rua da Passa-
gem 212. As chaves ao lado na cha-
cara n. 198. (3WG)J

ALUCA-SI-I 
uma espaçosa sala, de

frente, tendo todas as commodida.
de", telephone, em casa de família;
na rua D. Luiza n. 36. Gloria.

(1963 G) S

ALUGA-SE; 
um quarto com janei-

Ia, entrada independente, mobila-
do ou não, com ou sem pensão, em -a-
sa de familia; na rua Taylor, 47.

(3201 F) K

ALUGA-SE' 
na Gloria 82, 1» andar,

a sala da frente, bem mobilada,
¦para casal ou pessoa
com ou sem pensão, 1
dependente.

do tratamento,
entrada é in-

(2752 F) 1

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

11,,., !"__ ein casa de íamilia,
AlUga-Sc uma 5aia bem mobi-
lada para casal ou uma. pessoa só,
com 00 sem' pensio, muito próximo
dos banhos de mor; rim Christovão
Colombo n. .121, Cattete. .mtisça a
de De>.embro. (3443,-0) J

bem
ALUGA-SE 

barato um ouarto,
arejado. a pessoas decentes, em

casa de familia;
171.

rua dns Andradas
(1090 E) I

Í>ltEClSA-SE 
dc uma cozinheira

<[iie durma no aluguel, uo boule*
vitnl 2S de Setembro 11. 347 — Villa
Isabel. (26.11 II) .1

Ír>RECISA-SE tle cozinheiro ou co;
X -.ti.il-.cir.i que saiba cozinhar á
íráiiceza, porá grande familia: paga-
se bem: na Villa local, rua Oito de
Dezembro n i»2. (31 n B)

PRECISA-SE 
de uma moça de 15

a 17 annos, para serviços domes-
ticos, em casa ele uni casal, a rua
Visconde de Itauna 11. 41. sobrado.

(j-*-2- 
' ) •">

ALUGAM-SEfrente, orou
llle-Jico; á praça 11

: sala de
dentista ou

de .Itii.lio 154.
(21195 E) J

,4 LUCA-SE o
X\sn sobrado d(i
Ias 84; tltaves
trata.

nc.

.ptendidó e espaço-
rua Senador Dan-
armazém, onde se

(1041 E) S

ÍTÍI II BRASIL
(ISOMK RKGISTHADO)

Cura a infiawimação e paii-*-
gações dos olhos

Em totíL-ãs as pharmar
cias o drosâirias

* LUGA-SE um quarto d« 'rente,
.•Ãxoni pensão; ua avenida Kio Itrjn*
co n. 155. 2° andar. (3208 E)_M

A LUGA.SE um bom coniniodo; na
2Í\.rua .Sete de Setembro n. 9". ¦"•

(3064 E) M

4 l.UGA-SE bom ronimõilõ a rapaz
ÜLsolteiro oil senhora só, com ele-
•ctricidade; na rua General Calilwcll
n. 234. '3199 E) R

A 'LUGAM-SE bons cominodos para
XÍL-moçòs solieiros, de 35$ e .10$; na
rua dc S. Pedro 11. 145, 1" and.

(3198 E) J
>. I,UG.VSE uma sala de frente para

^Veperipiorío ou consultório; na rua
da Carioca 49. (3239 1.) 'M

A iLUÇA-Slí um quarto ein ^as.1 dc
•íltfaniiHà* na rua da Carioca. 4()*

<3f40 2_Lxt
A LUCA-SK o i° andar do grande

^Vpredi oda ma Primeiro de Março
n. 1S9, esquina da rua Conselheiro
Saraiva. As chaves estão na loja.

(3237 E) M

AL. ,commodo,; espaçosos,
c bondes â porta; na
Polydoro 308, Botafogo.

bom quintal
rua General

(2438G) j

Boa opportunidade para as pessoas inlclligentes e
activas. Se V. S. quer vencer difficuldades da vida, ganhar
muito dinheiro em negócios, ter coragem o uudacia, boa
voz, olhar magnético e atlracnte, veneer c dominar
vossos inimigos, ganhar no jogo, recuperar a saúde e ser

feliz em amores e em relações de
toda a espécie, escreva-me imme-
dialamenic, pedindo o meu livro
intitulado TALISMAN DE PE-

DUAS DE CEVAR, onde conhecereis as virtudes das
maravilhosas Pedras de Cevar, recebidas da índia.
Escreva para : Sr. Aristóteles Itália — ltua Senhor
dos Passos 11. 98, sobrado — Caixu do Correio
oOé, Bio.

vuasus iiiiu.i_.us, _;aiiiie

GRATIS
ALUGA-SIS por 400$ o

rua Humaylá 161;
predio a

_. ..... , cliaves no lo-
cal e trata-se na Comp. de Adminis-
tração Garantida. Quitanda, 68.

(293- G) J

ALUGA-SE 
um bom sobrado; 3

quartos 2 salas aluRuel 200$; rua
Bento Lisboa 99; tratar, rua do Cat-
tete 11. 105. (3075 G) J

ALUGA-SE; 
independente, uma sa-

lu bem mobilada
dc Guaratiba, 27.

rua
(*473

liarão
G) S

A LUGA-SE. por 130$ a casa.da. nia
er.eral Mcniia Barreto i63-\'H

trala-se na rua da Alfândega n
Peixoto e> C.

ALUGA-SE 
um bom sobrado, coin

todas as commodidadés para fami-
lia; na rua General Scveriano 98 ;
trata-se na mesma rua 90. (3170G) R

ALUGA-SE 
em casa dc familia, um

bom quarto para moços do com-
mercio ou casal sem filhos; na' rua
Ferreira Vian-na 20. (3141 G) R

ALUGA-SE 
o chalet da tua Deze-

rove de Fevereiro n. 69. As cha-

ALUGA-SEnaandina
rua Alice n, 123.

--"¦¦ ,,x ;. ¦ \es estão r.o armarem do sr. Serra,
(3463 O) w* I nri mesma rua. esquina da de Volun-

ti rios d.i l';.:ria. T-rata-se na rua
Carolina lícyduer n. 75, cm Ca-
tumby. (2859 G) R

tra Vessa Fer*
chaves estão
(2832 G) R

A LUGA-SE uma casa cotn 2 pr;
ü.c

202 O líKALIi.10 1)E JAN* JOT JUIjES MAKY

.Modesta iiconipatiliava-a. , , , - -
A joven iinilavâ doente. A morte de Valognes tiiiha-a impressionado qua-

si tao dolorosamente quanto a Roberto. Não linha tornado a ver o noivo,
mas este havia-lhe escripto apenas. estas palavras, para lhe pedir que espe-
visse: '' ,-'¦Choro pensando nelle, mas amo-a. .

K esperava paciente que Roberto iosse procurar, junto delia, consolação
nara o seu desgosto.

Màrcellina coniprehendeti log-p, pelo rosto transtornado do nllio, que s«
tinha passado alguma coisa grave.

Minha mae, dasejava conversar coinsigò por alguns momentos;
-b-ü commigo?

-Só. ., •''¦',Que tens a dizer-me que Modesta na-o possa ouvir?
-Peço-lhe...

-Está bo.ii'.
K dirigindo-se a Modesta:

Vae, minha filha, visto que leu irmão tem segredos para ti, vae espe-
fal o no teu quarto.

Modesta beijou Gerardo com ternura.
Máo, disse elle.

E saiu. ,.. , ....
Assim que ficaram sós, Màrcellina approxiniou-se do tiílio

Pãrccc-mè que soí'ires muito, meu filho. Que tens?
Gerai-db uão resikm'd,eti. Tinha o coração comprimido. Abafava.

Vamos fala... ti' assim tão grave o que tens a dizer-me.-' Que aconte-
cett mais? Tc-rás nerdido a confiança em Ueaufort, meu 'filho? Não acredites
,en;"io nai|uillo mie provar a sua iniiocencia. So. isso será verdade.

Nâo é isso. respondeu o attribulado medico.
Então, -ue é, meu Gerardo?

De repente, elle desatou em soluços ruidosos, repetidos, convulsos.
.-\ mãe, inquieta, apertou-o de encontro ao coração, cobriu-lhe a testa da

beijos, acariciou-o meiganu-nte, enxugando-llic as lagrimas que corriam ar-
(lentes e incessantes nelas faces.

Mas, que tens tu? 1'ala! Tua mãe te consolara..
—- Oh! meu Deus!
Conseguiu socegar. Afastou-se ila mãe. Queria mesmo não a ver, e di-

zer-llie tudo quanto o inartyrizava .nas de muito longe, tão certo estava de que
ia dèspedaçar-lhe o coração. ¦"-¦¦'.. ''•'.,

Minha mãe, miírmtiiroii elle, eis o que tenho a dizer-llie... estou tra-
tando agora do sr. João Da.i.ucrre de LMorienval, antigo sócio do sr. Beau*
(ort.

Está doente?
Está.

E então?
O sr. Dagucrre... disse-me tudo...

Gerardo bem o tinha presentido havia pouco.
A mãe recebeu o choque em cheiro no coração. Tornou-se de . palluler

«ortal, horrivel. Os olhos reviraram-se-lhe. Os lábios perderam a cór. Caiu,
mo meio da sala, lvirta, repetindo apenas estas duas palavras:

-Meu Deus! Meu Deus! ...
Oerardo teve um momento de angustia, terríveis.

1 LUGA.M-SE os seguintes casas
jTVpnrrt familia:
Kua General Pedra n t f**o.

para uccocio c familia . i,c,o$ooo
Kua Mariz e Barros n. 2io,

diversas casas, in "Vil.
Ia Ivüícuíc" desde. . . ioi$ooo

Rua (losê Clemente n. at.^ , isíÇooo
Rua Santo Christo dos Müa-

jçres n. 102 91(000
Rua San-e Christo dos Mila-

(tres, a loia do n. igg. . noSooo
Rua do Cuolia, a loja do

n. 64. . . ioi$ooo
Ri-a Viuva Claudii u. ,.a_i,

próprio para ncçoeio e
familia no$ooo

Rua do S. Pedro, a loia do
n. 2S1 23.1*000

José Clemente n. 43. . . . of-Sooo
Ladeira do João Homem 6g 142S000
Luz. luic Contra-Aimirautu

Baptista das Neves 11. 30 :o:$ooo
logo da H0II.1 11. 11». . . . i2.-$ooo
S. Pcdrti n. 251. loia. ¦ loi$ooo

Trata-se á rua de S. Pedro 11. 72.
com Costa Brasa * C. (.'139 b) «

,1 I.UGA-SE 11111 quarto de frente,
2Í\co:n 0:1 som ninoilia, e cotn pen-
são; ua- travessa dc S. Francisco C-,.
j» andar. d9/3 -'•) S

A .LUGA-SE
ii trato

tra?pa-P.i-se o cou-
da casa. á rua Sete de Se-

lembro 11. 5S. Trata-se na rua Buc-
iioh Aires 11. (i.l. U024 li) .

V LUGAM-SE. a cavalliciros do
iXcommorcio boas salas o quartos.
tem creado para fnzer litíméza: na rua

Clapn n 1, cm frenle A nraça Oiiinze
ele Novembro; (113" L) h

A I,CGA-SK iinin poifn para
•»"Ajiiiii pequeno viu-i-jo, cm
ponto muito ti-iuisitiulo; Ira-
ta-se com o si-. Duarte Feliv,
largo da Carioca 13. _K

TM almoço ou jantar completo

rua do Rosa-
(2S14S) )

,rnn*
des quartos, duas salas, cozinha,

quinlal e mais dependências, por 65$.
ua rua Cardoso ,'unior 274-

(2843 G) R

ALUGA-SE 
o bom predio da rua

Annita Gar.baldi n. 55 largo dos
I.cõ.-s; a chave eslá na venda pro-
xima c trata-se na rua Bcii.aimii
Constant n. 33, (284-1 G) K

ALUO.V-SG 
unia easa assobradada,

por 154$, tem 5 ouartos. 3 salas c
eraiide quintal e unia casinha por
SRS tem Rrande quintal!; na rua do
Cattete, 214.  ___ V

ALUGA-SliTavares
predío n. 122 da rua

_ .. lias tos, com duas saias,
dois quartos, cozinha « uni grande
salão. l'.stá aberto das n á~ 4 da
tarde;, trata-se na egre-j ade S. Pe-
dro; it rua Tavares Bastos, principio
da rua Bento J.ishnt, no Cattcte.

(1361 G) R

ALUGA-SIÍ 
por 65$, inclusive luz

pequena rasa, hygienica, em fun-
dos dc outro predio; na rua Quatro
de Setembro 06, onde estão as chaves.

(2439 H> J

ALUGA-SE 
em Copacabana, bella

casa rodeada de jancllas,. cinco
quartos, duas salas, cozinha, copa, ba-
nheiro esma'tado, terraço, jardim, etc.,
á rua General Gomes Carneiro 138.
As cliaves na rua Nossa Senhora dc
.Celpacabana n. 1040. Preço, 170*.;
trata-se na rua do Rosário 150; 2' an-
dar. (2827 II) J

,..,...,...,._.,..... - -., -.--.-. -. . "U.

ALUGA-SE 
por 81$ o predio á rui.

Dr. Carmo Neto n. 2iS-A, loja;
chaves ao lado e trata-se na Comi), do
tVdminiotração Garantida, á rua da
Ouitanda, 68. (2,-45 J) j

ALUGA-SE 
em casa tle familia.

uma boa sala do 'frente, com ele-
ctricidade, com entrada bitleiKindente,
com (luas jancllas para a rua. cotn on
sem .-pensão, a rapaze; solteiro, ou
estudantes; na .rua de tí. I*uiz n. 23,
Kstacio d« Sá; tratasj no rtic-smo.(3720 D J'

HADDOCH LOBO E TIJOGÃ
ALUGA-SE 

o predio da rua ..'onda
de Bomfim 791. com cinco quar.

tos e bom -porão; chaves nn
c trata-se na rua Moura Urii

(24x6 kl

itguo
19.

ALUUA-SE. 
a familia .;

menti, a esplendida casa
Haddock I^obo n. ,itg, inteii
reformada, com dtús pavímentos, st-
tc quartos, etc; as chavm uo p*;,

(;|.-f; I') J

ru»
..inentu

ALUGA-SE 
o Rrande sobrado dá

rua Conde de Bomfim 240; com
lodo o ronforto
morosa familia.

próprio nara nu-
{2S4Ó K) S

A LUGA-SE um commodo. limpo «
Xa.arejado,a' pessoa séria ,• sem
creança. é casa dc familia: rna de
Haddock Lobo n. 142 l.e; 10 S

A r^UIAM-SE* com pensão, preços)
¦iAmoilicos. .1 familias e r.i_>.iiea,
limpos e areiados quarlos- rua Had-
ilock Lobo 06. (2433 K) J

ALUGA-SE 
ou vende-se a família

de tratamento o ipredio de doifi
pavimento», em centro de *{i~nntlú ter*
reno, ajardinado e árbòrisadn, coai
oiurada c Rarage para «automóvel: Ira-
ttn-se no huesmo, á rua Ií ¦ irusaS
n. 71. Muda da Tijuea, das .1 ás
17 horas. (15;" K) I

4 l.UGA-SE uma casa com duaí
xSLsálas. tres quartos,' còsiíihn, po.
rão, quintal, luz clcctrica, gaz. Kua
Souto Henrique 48. Trala-;e rio a
50. (S --.-.) R

» T.UGA-SE n loja para negocio»
Xl.com commodos rara familia: Had-
doek 'Lobo 71 e 2 saldas de frente;
na travessa Rio Comprido; P a ver
e tratar na rua Iladdock Lobo. 73.

(323}, 
K) Al

ALUGA-SE 
uma boa casinha, ua

rua de S. Francisco Xavier 3474
Trata-se na rua Iladdock 'l.tl.., 37.

(2810 K) I

Saude. Praia Formosa
e

ALUGA-SE 
uma sala de frente,

por 35$, a umo senhora, com pen-
são ou sem ella; na rua Dr. Carmo
Nclto 37. (2840 I) R

ALUGAM-SE, 
por preços baratos,

boas casas com dois quartos, duas
salas e bom quintal. Informa-se á
rua Cardoso .Marinho n. 7. escripto-
rio, Praia Formosa. (1809 I) J

ALUGA-SE 
o predio assobradado,

da rua. Coronel Pedro Alves n.
161; tem cinco quartos e niais depcn-
dencias; trata-se na rua Theophilo
Ottoni is8. sobrado; a chave esta no
11. 149 daquella rua. (200a I) J

ALUGA-SE por 70$ooo, com bom
fiador, uma casa na rua da

America, 127. Chaves no armazém da
mesma rua,- esquina de. Visconde de
Sapucahy. (S 2205) I

A I.UGA-SE o confortável e
•*~~->niagniflco predio dn rua
Santo Henrique 118. Ai lia-se
aberto todas as tardes.

(R 3112) H.
s,í

ALUGA-SE. 
na Villa do Lôiir

rua Desembargador Izidro -.'. 11
boa casa. (2310 K)

A 
LUGA.SE, por 15,$, r. prodio í
rua AristUles Lobo 146-lV; cha-

ves no n 124; trata-se na Co'ito:iihia
dc Administração Garantida. (Juitasq
da 68. (2741 K) j

ALUGA-SE 
uma casa, eompltiainen»

tc reformada, com luz -Trclnca..
duas salas, 'dois nuartos Rran-dês; co-
zinha, ouintal, mais clc-Dendeiiciaa.
própria para pequena fainili.a .kcento
c asseada. á travessa Affonso n. 2$,
casa II, Tijuea; breco 71$; chaves na
casa I, e trata-se na rua Garibnldi o.
103, Muda da Tijuco, (2746 K) ]

A LUGA-SE. por 283$. o nic.lio *
Arua Salgaidp Zenha 37: chaves DO
armazeen próximo; trata-se na Com-*
panhia de Administração Garantida,
Quitanda 68^  K) i

Vil-

ALUGA-SE, 
para iígocio a boa loja

11. sol. da rua de Santo Christo
dos Milagres, já com armações e çópa,
para um bom botequim ou tendinha;
trata-se i rua de S. Pedro 11. 246.

(2137 D R

ALUGA-SE 
para familia de trata-

mento, uma casa assobradada á rua
Nery Ferreira n. 8fí, pintada e for-
rada de novo, com cinco quartos, duas
salas, cozinha, banheiro, quintal, po-
rão habitavel com installáção eleetri-
ca: as chaves estão nn mesma rua na
padaria defronte. Truta-se na rua de
S. Pedro n. 33. com o sr. Mario
Basto. Telcph, Norte 3918.

(618G) ]

rances ou senhoresl.UGA-SE.
I\i\o conunercio uvr.a ma_*ni.ficà sa-:1
Ia de frente com porta nara o jardim
entrada indenendente. luz electrica o
banheiro de chuva, cm easa *dc uma
senhoraj rua Fuuliuo Fernandes 28.
Botafogo. (1236 G) R

,4 LUGA-SE uma casa por -132:,-,
Acom 3 quartos, 2 salas e grande
quintal; na rua do Cattete 214 e ou-
tra por 122$. com dois quartos, duas
ealas c Rrande Arca, c outra por 87$.
tem grande quintal; na rua Bento
Idsboa, 89, Cattete. (-'44^ G> J

ALUGA-SE 
a boa casa da ladeira

do Aocurrà 130, Aguai 1-crreas,
com jardim, agna nascente c pomar;
a chave está com o vigia da casa cm
obras, ao lado. Aluguel, i4-'$tioo.

(2S62 G) U

A LUCA-SE a easa da rua Benja-
/S.min Constant n. 14.1. com seis
quarlos. salas., luz éclctrica o todas as
cunuiiodidadesj us chaves estão na
nisciiià casa. (3008 G) J

ALUGAM-áE. 
próximo' aos banhos

:dc mar, esplesdidos aposentos
frente, bem -^mobilados
Martins 140

rua Silveira
(3070 G) J

GQEHÇAS HEÜVOSAS - A1THHST1SM0 - ARTERiO ESCLER3SE
Tratamento com completo resultado pelas Cor-

rente» de Alta freqüência o dlathcriniciis, da
neiiiMslhenia, nevralgias, prurido, artlirilismo, arlerio
eseterose. Hxaiiiés pelos r.iios X. Preços módicos.

Consultório do Dr. Renato do Souza Lopes,
especialista em doenças nervosas-, do apparelho digos-
tivo o da nutrição. —RUA S. ~OSI~' o'J, de 2 ás 4.

ALUGA-SI-ma da
no n,.' 9í c•hiíriistràção

por 200$ o predio á
Passagem n. 9;; chaves
trata-se na Comp. ne Ad*
Garantida. Quitanda, 68.

(-'933 G) J
A LUGA-SE cm casa de familia çs-jCA-lrangeira, um quarto bem mobila*

do, a cavalheiro do conunercio; na rua
Baro dc Guaratiba n. 29* Cattcte.

(3233 G) M

A LVfíAM-SE os inagiiificos
^"Apredios da rua das Larau-
jelras ns. 49 o 49-A. As clia-
ves estão na mesma ruu -16
(lu-iii.izcin) o trata-se na ruu

dn Alfândega 60, sobrado.
(J 2824) G

ALUGA-SE 
por 132$ o predio á

rir. Hutnaytá, 60-V; cliaves nos
fundos; trata-se na Comp. de Atlnii-
nistração Garantida, á rua da Qui-
landa, 68. (2440 G) J

ALUGAM-SE bons aposentos, coi
aXou sem mobília e nensãò em ca;
do fa-nilia.*. rua Coma Dutra 146.

(t6n 0)

A LUGA.SE. para negocio, o oredio
XAda rua Visconde de Itauna 147,
com imnitnso terreno nos fundos onde
oóde scr montada uma grande fabrica
ou um elegante cinema, nois o pon-
to é de urimeira ordem; é mesmo na
prata Onze de Junho, (2138 I)R

ALUGA-SE. 
por 80$. a casa

Ia Do n. 7. oara pequena familia,
á rua dos Araujos n. 102. (3.1.2 K)J

A LUGA.SE na rua Maria Amaliif
2M.20 (bonde de Uruguay), ;i ca»
com todo o conforto, jardim, quin-
tal, banheira de ferro, cte.; i.rala-M
na rua Unuguuy u. 232. venda.

(2820 K) J

A LUCA-SE uma boa casa, com y
XVqtiartos, luz electrica; na rua De*
embargador Izidro 81; as chaves no
n. 701 trata-se á rua Gomes Carneiro
40. de 1 ás 3, ou teleplione. ... 68o,
Sul. (27.1; K) 3

A 
LUGAM-SE por 172$ os prédios
ns. 46 o 52, i" c 2" andares da

rua Conselheiro Pereira Pratico; ülu-
minados a luz clcclrica, com quatro
ilions qujairtos, duas salas c depen-
dencias; as chaves estão no $6 e tra-
ta-se na rua da Alfândega ti. 86_ so-
brado. (3133 I; J

ALUGA-SE 
por 70$ uin sobrado

coin tres quartos, duas salas e
grande quintal; r. Francisca Pranczi 45
morro do Pinto; a chave está na loja
e trata-se na rua do Senado 222, ven-
da, com o sr. Teixeira. (31MS I)K

S. Christovão, Iêèiúh
2 Villa Isabel

AI.UGA.SE por 130$ a casa dá ru4
Chaves Faria n. 17 e trata-a-.: na

rua da Alfândega o. 12, Peixoto Sr Cv
(2S91 ) SI

Al.CC.A.xá d'A
SE a Caia da rua da Cai.

Água n. 46, com boas ac
coiiiuio-l.iç/.es para familia; ns chaves
esuio 110 n. 44; 'ratar, rua d-i Assem-
bléa n. 123. (304% L) }.

ALUGA-SE 
a

Souza Pinto r
to, Trata-se na
n. 49_

casa
• 24.

rua

tia travessa
Morro do Pin-
da Candelária

(305» I) R

Caiumby, Estacio
e Rio Comprido

ILUGA-SE uma casa
.qua

rua U

com quatro
A 

(LUG... , . _
quartos, -luas salas, aluguel 125S;'" 

Laura de Araújo iS9..proxi-
i-enida Salvador tle Sá; tra-

ta-se ria rua General Pedra 162. A
cesa está aberta das to ás S. ., „

(2S39 J) R

ALUGA-SE 
o urodio da rua de São

Cláudio n 23. com boat accomnio-
daçõea nara família, tendo 3 quartos,
2 solas, ouintal com arvores frutife-
ras; as cliaves na rua Maria José n.
4:. Estacio dc Sá; (3o8s J) J

A LUGA.SE á
XVtiCl II. 100,

rua General Scvçria.
boas cas;i3, com dois

quartos, duas saia.*', grande quintal.
00?; infoinia-se na mesma rtia, 108.

(14-1 G) J

ALUGA-SE 
á

lica, boas ca
rua t). Maria Angc-

caf-üH a So$, íjo$, um
armazém pôr 100$, com moradia para"familia; trata-'c uo 11. 9. casa vlj.
ir..v,-n). (147,1 G) j

A I.rc.A-.SK o predio novo da
-íA-mu do Hozo n. 14, l.uran-
jeiras. O mesmo está aliei-lo.

(K 1(112) G

AlIvÚGA-SE 
a easa n. 71 da rua

D. Marciana, Ilolafogo. As cha-
vei estão 11.1 padaria
rua da Passagem. .

Cruzeiro, 131;
(115J G) I

i LUCA-SE uma casa. oara peque-
.fina íamilia. com sala nuarto. sala
de iaiitir. cozinha, eom acua nasceu-
to. (lenir. de uiii.i chácara á travessa
do Navarro n. 200: informações na
ine-sina travessa 11. 81, venda, por fa-
vor. (1421 J) S

A LUGA-SK. a familia. a boa casa 30
iAil.i rua Coiitra-Aliniraiitc Baptista
das Neve-,, antiga rua da Luz, proxi-
1110 á avenida Kio Couiprilo. (2i.13j)K

(2-59 J) *

Al;LUGA-SE um excellente aposento
ndepciidenle, para casal 011 cava-

llieiro de tratamento, cora telephone,
banheiro, luz electrica e bondes a por-
ta; na rua dc Santa Alexandrina .132,
próximo uo largo do Bio Comprido.

(1690 j) J

ALUGA-SE 
uma boa

to. Kua José Bernar.liuu
Trata-

sala e quar-
. 20.

(S 3767) .1

ALUGA-SE 
a metade de uma ma.

guifica casa, a Dequent. familia.
com ou sem pensão; á rua Jwig
Kndgc n. 153. (22u. -..) !?

A LUGA-SE,
i*VCliavfls d'aria

casa nova, a rua
5^, com tres

quartos grandes, trei sala?, água
quente c fria, própria para família dei
tratamento. lAIu.ciiel 182$; trata-se sol
ines.i.a, com o dono, a qualquer hora.-

(382J L) I

A 
I.UGA-SM a boa casa ela rua
Thcodoro da Silva n 49; jardim

na frento, entrada ao lado. iüninina-
da, etc. (3739 L) K

ALUC.A.SEconde
predio da rua VI».

de Abaelé n. 41 (.Villa!
Isabel); 6 quarlos( sendo um paro
creado), 2 "alap,2 varandas, cosinha,¦dispensa, banheiro com _ chuveiro,
aiíiia quente e fria; -2 privadas, taai
que, jardim e grande quinl-al Tratai
ua mesma rua n, 58, de 7 â*3 9 o
das 15 is 17. (S 22.'õ) t,

A LUCA-SK um oredio novo, zotà
/Alodo conforto, a familia dc trata-
mento; tem ~t quartos. 2 salas, cozi)-
nha, 'dtwptrnsü. banheiro, bob ouintal,
com en'rada ao lado; rua da Alegria
ti. 163; as cliaves estio ao 167; trata,
se á rua do Kosario 105. loja.

(_W*I D I

X IiUGAM-SB «a casas nu*
-úmeros II e V, da Villa Mu.
rialié, sita & rna General Sil»
va Telles 60, Barão dc Mes«
quita, com 2 salas, 3 bous
quartos. 2 W. O., cozinha, lia-
iiliclra esmaltada o quintal.)
As chaves 110 local. 1'i-eço
104$ cada uma. (J19-16) h

$-

•c na 'iu*

TI
pao por
rio n. 1

E RHOLESTIÍIS DO PEITO usem sempre o

Q 
"XAROPE DE GRIHDEUA"
de OLIVEIRA JTT-|NriO~R.

3EPoaeroso CALMANTE, TÔNICO B BXPBCTORANTE
Pedir o exigir sempre:' GRINDELXA OLIVEIRA JÚNIOR-'

,/l A' vsntla em qualquer pharmacia_6 drogaria Araújo Freitas & O. j^Rio de Janeira

H8

S\J

i LUO.\-SE 11:11 superior sobrado
/ípára '"cnucna íamilia, luz e'ectri-
ca ".' í"'""- Preço módico. Uua N-are*
cbal twriano 11. lei;. Trata-se r.a.
loja.  (S 2,-CS) _tv

um quarto na Avcni-
Si, solirado, n. 40,

de fami-.ia. Não ha creançr^,
outros inquilinos. Preço m-odi*

(3 2203) 1-.

Al 
UG-A.SG

tia Mehi dc

A LÜGAM-SE; com ou sem mobi-
Ü-lia, uma esplendida sala e quar-
to, muito areiatlcs. com muita luz
e bonita i.ista. cm casa I- pequeiia
familia, a caí^cs 

'ou ntA*-*1 r>.Tf He trata-.
mento; cm frente ao palácio presi-
denqtalj rua do Caltcte i-x. sobrado.

(2o.6_G2 J

A LUGA-SE ou vcndc-se o pre.lio 6->
iliKi rua Chefe Divisão F.-y.ido.
.As chaves e=tão no n. 20 (armazem);
para tratar na rua 7 Setembro. —

(2S27 G) R j

A LUGAM-SE casinhas na"íÁiAvenidft 
da Gloria, rua do

Cattcte 123. As chaves nu ca-
sa 15. Trata-so com Paulo
Passos & Comp., rua Santa
Luzia ;ii^; 302. G

ALUÜA-9E 
-perto do mar, por 40$,

üm quarto mobilado,; çom_ eleetri-
1 cidade, em casa dc familia franceza;

tua Corrêa Dana. 78. (4344 G) 'M

AliLUGA-SE a casa da rua -Maria

A LUGA-SE cm casa tle faini.ta,
/iui-i eohintodo a uma senhora. Ein
Geiicial CáMwell. ____¦ (E ______)S

Ã l.UGA-SE pr-r 2,-oS. o pred'-* da
irArua Renedlc.tp lllppolytn 11. 2.12,
cnm diws salus, tres quartos, seleta
I*;ira engommar, dc-p*:usa. cosíiiha
todu ladriihada. com f-'s-to a saz. ha-
nhtira árra quintal cen tanque para
lavar roupa, com hoa inst.VIação ele- ¦
ctrica, pintada c forrada de nnr<*. (

(S 2232) E.

A I.UGA-SE a magnífica casa da rua
Ü.Pinliciro Giiimaiãcs n. 34, com I par_. 

- 
pequ-ria familia de tratamento,

duas boas s.i'..s. tres superiores quar- j Chaves na íudaria da esquina e trás
tos. bom quarto para bat-.lios com ba- , ,,,_._ „_, ru:. na Rosário n. 134, das
nheiro, grande quintal, tanque, fegio > T0 _s ,5 horas, com Heitor Luz.
a gaz, luz electrica e a gpz; chaves j -]-_.__ ,__._ Norte, (2143 G) J
1 ár r-ivnr rn venda Ua esquina na rua

U-3___G) cM i

oriucinio da rua

Ki-:.i Ciandeza.

A LUGA^E
jíXTovares 'Bastos

A LUG.VM-SE duas salas de frente
/le um bom quarto, com pensão, a
casaes, ou senhores de tratamento;
mi r-.;r, Senador Pontas n; --.:, ca.-a

. dc fa-:iilia , (S .-.-34) E

Cattete, uma
casa, muit > ' linina, ram duas salas,
tres nuartos] bom quintal, fotrão a
paz e" mais1 dependências necessária;
as chaves estão no armazém da es-
q.Mti.i. ¦ rttle se irv.a (G)

? LUGA.SE optima sala de frente,
./Amo!'.lada ou não. ' com ou sem
pens-To. em casa cònfort ivel e fresca,
de familia; na rua Voluntários da
I-atria. 420 (3245 G) M

"I

A LUGAM-SE as lindas casas
¦£*- da rua D. Marciana S7
(230$), e 93 (280$).

_(R_104S)

ALUGAM-SE 
as casas da rua Real

Grandeza ns. 35, 37 e At', casa VI,
com cinco quartos, duas salas, cozi*
nha. copa. banheiro quente e frio,
despensa, iuz clcctrica, quintal e jar-
dim; para ver e tralar na mesma rua,
esquina de S. Cltmeute n. 35S. ar-
intuem. tJOiiJ G) K.

ALUGA-Sli 
uin bom predio,

Ires quartos, duas salas,
tendo

porão ha-
bitavcl, despensa. cozinha, jardim t na
frente, erando quintal e luz electrica,
por 150$; na rua Alice n. 84: as cha-
vis no 02. c trata-se na rua da Consti-
tuiç.io ii. 62. Laranjeiras. (2455 G)S

ALUGA-SEo sobrado
por 2S3$aoo mensaes,

___ da rua do Cattele n.
n.(, quasi em frente oo palácio pre-
sidcncíal, todo pintado c forrado dc
novo e* illuminado a electricidade e
gaz, tendo 2 boas salas, 3 quartos,
cosinha. dispensa, banheira esmaltai,
da c \V. C„ quarto para creada e cs.
plcmlido terreno nos fundos. Acha-
sc aberto de 1 ás 3 da tarde e tra-
ta-sc á rua da Asscmbléa n. 43, êo*
brado, de 4 ás 3 da Urde.

(S 2207) G

A 1UGA-SE-a um ou dois cava.
A. lheiros de tratamento, mi cs-
plendida sala e quarto, bem mobi'a*
dos, luz electrica e mais commodi-
dades a poucos passos dos banhos
de mar. lionds á porta, na run Dois
¦j** DcÃciiiuio si. 1*1 quíisi esquina «o
Flamengo. (S 2211) G

A 
LUG.VM-SE casinhas a 50$, 55*
e (13$, com dois quartos, uma. «a.

Ia, electricidade, com grande quintal
• muita água. para lavar; na rua
Ferreira Viinn» a. J«. _€»«*'*;_ .f- . (««• G) J

ALUCA-SE 
á rua Mariz c Dar-

ros n. 229, uma casa com 2 sa*
tas, z quartos, cozinha, quinial, etc;
as chaves na casa 17. (3001 J) S
i 'I.UGA-SK a casa n. 20 da rua

XJuloa Coqueiros, coin arejadal ac*
commodações, luz electrica, gaz, bon-
des á porta, etc.; as chaves estão no
11. 7 da rua Itapiru', onde se informa.

ALUGA-SErua Machado
por 200$ o predio da

rua -Machado Coelho n. 170; as
chave9 cstüo na rua Estacio n. 74;trata-se na easa Pardcl.as. Assembléa
"• ?'• (3357 J) M

A 
LUGA-SK uma moça portugueza
para arrumadeira, com pratica de

trabalho; na ma Paraiio af, caia 9,
perto de Paula Matto». (JM7j)S
A'LUGA-SÍ por soo* o «raoXVconfortavel predio «Ta rua

Kamos 14a (Rio Com-aiá»), .-
commodações para (rondecompletamente isolado, rode.,
muita vegetação t situado e
chave cs.a uo isesmú predio u
ta-se na rua da Alfândega n.
rccommendado pelos bom ares:
sobrado. (3130J)

ALUGA-SE 
um quaito a maç^s ou

a pessoas sem creanças, na rua
Dr. Carmo Netto n. -ii (Cidade No-
va). Depois da Estrada. (315CDJ

A 
LUGAM.SE casas, com dois quin,
tos. ou.is salas, cozinha, quintal,

clc, por 71$; na avenida da rna JoséClemente n. 81 (oraia de S Clinsto-
vão); trata-se na rua Senhor dou
Passo» 216. (1710 L) J

A LUGAM-SE os casas da rua
¦ÍVl). Maria 71 (Aldeia Cam-
pista};, transversal á rua Pc»
reira Nunes, novas, com dois
quartos, 2 salus, cozinliu, ba-
nlic-Iro o tanque (le li;varrem.,
todos os commodos !':;,:...ina-
dos á luz electrica. As chaves
no local. Trata-so na rim Gon»
çalves Dias 31, próximo da ci.
dade, a poucos passes dos
bonde» de Aldeia Canipistu..
cuja pa.ssa-.cm em duas se»
cções é de 200 rs, Alugueis
909 e IOO.,

ALUGA-SE 
a

G ' casa da rua Costa.
Guimarães 11, 39. Retiro da Ama

rica. S. Christovão,. bondes de_ São
Januário; as chaves estão cm írenta
no -rniãzem do sr. Brandão: aluguei
110S000 (080 I.) 1

ALUGAM-SE.Xavier
.1 quartos,
installáção.

á rua S. Eranciscfl
635, bous casas, com 2 «
2 salas, cozinha, quintal **
por 95S e 7s$. ()6:fii.)).

ALUGAM-SE 
as casas n. xx da rui

Gonzaga Bastos, c 17 d.i rua
Thompz Coelho; as chaves e«t;'..) ..d
íS (botequim), ;e trata-se na nia dl
S. Francisco Xavier 312- ("í"^;!*).)

ALUGAhSE, 
para pequena familia,

uma boa casa, por preçu comino-
do, com abundância daeiui. na rua
da Liberdade n. 12, em S. Qjirislo-
vão; as chaves no n. 22 da mesma
rua. onde se trata; bondes de Jocbey-
Cli*. (38o8 1.) J

À LUGA-SE um oredio novo. cotn 1
2TXquarto3, 3 salas, electricid.it!..-. i.a-
nheira. chuveiro, água ouonte, porão
habitavel, varanda ao lado; preço men-
sal 16.3$; na rua Esocranca_n. í; tra-
ta-se na rua Abílio u. óy, São jíniüa-
rio. (2435 L) }

ALUGA-SE 
boa casa assobradada,

com 4 quartos, 3 salas, pori,, I.a-
bitavcl, grande terreno arborizado t
todas as comomdidade.s, oor n-S: r.s
chiiv.es á rua Chaves Faria 72. .r-iíi.
zem, Cancella. S Cbiistováo (24 -.-!..?

"¦

Kàfti^*
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50 ANNOS DE SUCCESSO

\TIBAINA7
> \ GRANADO /

PRODIGIOSO KNUTI1I
Approvado pela Inspectoria Geral de

Hygiene

0 LICOR TMIMGRJUNADO
E um excellente purificador

e renovador do sangue,
empregado com grande vantagem

no tratamento da
Syphllls-Rheumatismo-LeucQrrhéa-ImpIngens

Pústulas - Ulcerações da bocca a da Larynge

Harthros - Eczamas, etc.

A LUGA-SE por 1089000 a
¦Acusa n. 14 da rua Boa Vis-
ta. As chaves á rua Arehias
Cordeiro 466, padaria. Tra-
ta-so na Avenidj» Central 128.
sobrado. * (M 30T2)M

AILU<jA'.\I-SE 
por 70$ as casas da

rua Araújo Uma n. 129, casas
ns. 2, 3, o 4; trata-sc na casa o.

(3231 ) S

* MJGA-SK por 8t$ mensaes o ex-
Jíítcellente predio da rua D. Luiza
n. 10, muito perto da estação do En-

Senho 
de Dentro, com tres quartos,

nas salas c mais dependências, bom
quintal e todas as condições hygieni;
cas; tis chaves estão, por obséquio, a
rua José dos Reis n. 129, onde se
trata. (3062 M) M

ALUOAiSE 
por <J3$ mensaes n es-

plendido predio da rua José dos
Reli «. 131, muito perto da esmção
Fngenho de Dentro, com» commodos
ipara família e negocio e todas aa con-
«lições hygicnic.s; as chaves por la-
vor mo n. 129, onde se trata. 

(306S M)M

ALUGA-SE 
por commodo preço a

casa da nu Faulino Fernandes 6i|
«om c-xccllcntes aposentos para fami-
lia de tratamento; as chaves estilo cm
frente no 73. (3207 M) M

A'LI 
'.'.A-SE por 75$ mensaes o cs-

pl-Suido predio da rua General
¦Uemo Concalvel n. 54, com dois
quartos, duas saias o irais duen.cn-
cias, bom quintal e todas as condi*
ções hygienica». tíoõd JI) M

VENDE-SE 
por «ijaot .um elulet,

situado em centro de chácara,
22X76, 2 salas, 3 quartos, cozinha, m
22X76, 2 salas, 3 quartos, cozinh3.
muita água, arvoredos frutíferos,, etc.;
rua Zeferino 10a, bonde de José Uo-
nifacio 4 porta, Meyer. Póde-se vn
a qualquer hora; para tratar na rua
domes Serra 13, junto 4 estação da
Piedade. Acceitam-so offertas rasos-
veis. («33 N)R

YENDE-SE por 16:000$, um bom
Predio próprio para renda, cm Sao

.Christovão, rende quasi 500$ mensaes.
Acceitam-se offertas rasoavcisj para
ver c tratar na rua Bomfim 172, »Jo
Christovão. (=-'34 N) K

liTPaulicéa
VENDEM-SE 

seis casinhas boas, no
Eng. de Dentro, por 7:500?, com

o sr. Affonso, Carmo 66, sala 4, 4s
3 lioras, (2080 IM) J

VENDE-SE 
uma casa nova, na Es-

trada Nova do Engenho da 1'cdra
n, . i22,cstaçãodeBomsuccesso mhmhm
n. 122, estação de Bomsuccesso, 11-
nha da Leopoldina. (2025 N) J

Reabriu

ALUGA-SE 
uma casa. na rua Barão

do Bom Retiro; aluguel 101$; tra-
ta-se na mesma rua 239 (3221) M

ÍANDO m
NUMEROSOS ATTESTAOOS

DE ILLUSTRES
CLÍNICOS PROVAM A

SUA EFFICACIA.

SENHOR
1 A LUGA-SE uma casa,

, Que eííeve atacado por uma
forto tuberculose e de extrema

. gravidade, _fferene.se (para iniclt-
t-ar gratuitamente a todos çuxe
soffrem de enfermidades respira-
«orlas, assim conto tosses, bron-
chites, tosse, convulsa, asitliina, tu-
berculosc, pneumonia, etc., um rc-
nicclio que o curou coinpVetamicn-
ke, Esía indicação para o bem da
iii_na_ti_ade.' é conseqüência de
um voto. Dirigir-se por carta ao
sr. Eu_eni_ Avellar. Caixa do
Correio, 1682.

1 A LUGA-SE um quarto mobilado, á
-fVvontadí do inquilino, para casal
«iu moços solteiros; na rua Dotia Ko-
«nana 76, E. Novo. Bonde de Lins
'Vasconeellos, na porta.  (L)

A LUGA-SE a casa n. Vil da
Â'M"llla Sans Soucl, sita ao
ISoulcvnrd 28 de Setembro
11. 316, com 2 salas, 3 qnar-
tos, W. O., cozinha e quintal;
ns chaves 110 local. Preço rs.
112*000. (J 1648) -li

i \ LUGAM-SE,
_\.(Alegria),

... _ rua Ávila 114
,, as eoccellentes cazinlias

3 c 4. próprias para pequena fa-
«iiailia ou solteiro; bcal muito 6auda-
vel c tranquilto; aluguel mensal, com
lu.: electrica, 60$; trata-se na casa 6.

U319 M J

& rua São
anuario 11. 283; trala-se na mcs-

ma. (31.T W J

ALUGA.SE, 
por soo$. o predio a

rua Barão de Serlorio 28; chaves
na rua Barão dc Itaoanipc 143; trata-
so na Companhia de Administração
Garantida, Quitanlda 68. (2741 L) J

ALUGA-SE 
a «asa da rua Major

Ávila «ji, própria para peucna fa-
milia; as chaves estão 110 107. onde se
trata. (m< D K

ALUGA.SE 
barato, o predio novo,

com 3 auartos, 2 salas, luí, tor-
reno, etc; logar saudável e que nao
enche; rua D. Romana £8, depois
do J. Zoológico; trota-se no 66

(2820 D R

SUBÚRBIOS

1 A ILUGA-SE 'por i'2o$ a casa da
uYpraçn Marechal Deodoro 18; tra-
Tvisc na rua da Alfândega 11. 1:, __e£
»olo O C. (2890 ) b

| A LU&A-SE a casa da rua Luiz Au-
XVgusto Pinto n. -37Í chaves e 111-
íonua.õcs no 11. 35. Qo" ) g

A 
ILUGA-SE na Uua Magalhães
Couto (Meyer), esplendidas casas

com quatro quartos, duas salas c
mai9 deepndcncias, lu_ electrica, etc.
lAluRiicl «0$ mensaes; informações no
n. uai e trata-sc na rua General
Câmara n .35. sob. (2831 XI) J

LUtU-SE na Tua Martha da lio-
cha 171, E. do Dentro, conforta-

vel casa nova por 40$; informar na
casa V c em Cascadura, 4 rua Ila-
maraty n, 21, outra cisa por 40$;
iurniar na casa I c tratar a rua da
(J ...landa 127. (-82a II) J

ALUGA-SE. 
próximo 4 estação, a

casa da rua 21 dc Abril 22, com
tres salas, tres quartos c cozinho, jar-
dim, água, luz, etc; por ioo$ooo.

(2474 M) S

ALUGA-SE 
a casinha .da rna 21

dc Abril 20. em írento 4 estação,
por 40$. com cala, quarto, cozinha,
anua, etc, (2474 M) a

ALUGA-SE 
a casa da rua Fran-

cisco Manoel n. 31, com duas
salas, dois quartos, cozinha, despensa,
quinta); forrada o pintada de novo;
oreço 81$. (2840 M) R

Gonorrhéa
cura-se em 3 dias com

Uu» 7 de Setembro, 186

A 'LTJGA-SE, predio moderno•tl-oni 2 pavimentos, com 2
salas, 5 quartos, banheiro,
dependências, laz electrica,
jardim, etc; na rua Alice de
Figueiredo 93, por 200$000.
Chaves no n. 51. («12730) M

VENDE-SE 
péqu«no predio, 4 rua

Paula 'Mattos; itforma-se e tra-
ta-so 4 rua Buenos Aires i«j8, das
u 4i 18. y Í3"5 N) M

VENDIv-SE 
uma cata1 de madeiras

de Risa, coberta oon telhas fran-
cezn., tendo tres irapdes quartos, 2
grandes salas e cózfhlta com bom
terrono e bem plantaüò.- wua encana-
da, com abundância, distante dois mi*
nulos da estação de .Ramos, c trata-
se na rua André Pin.o, n. 6;; preto
menos do valor; é ui__Dcc.liiii.ha.

ALUGA.SE 
um predio crande, para

familia dc tratamento, com 7 quar-tos, 4 salas e demais commodidades;
para ver e tratar, á rua Assis Carnci-
ro n. ifi, Padaria Porta da Lua, E.
Piedade. (273Í M) j

A 
LUCA-SE a casa da rua Conse-
lheiro Ferraz 11 30 .bonde L. Vas-

conccllos, com 7 ouartos, of.ua quente
e fria na cozinha, e banheiro; chaves
na venda, em fronte 4 rua. (3i45M)R

ALUGA-SE, 
por 50$. boa casa para

pequena familia, perto dn estação
do Meycr; informa-se á rua Dias d\
Cruz n. 3S (3140 M) R

ALUGA-SE, 
Por 86$ a casa nova e

moderna, da ma Padre Roma 4.
o bonde Lins e Vasconeellos passa
próximo á porta; Cabuçú; trata-sc no
local. (2750 M) J

VENDE-SE 
baratissimo, para liqui-

dar 4 vista c crfi prestações, mu-

Enificos 
terrenos 4 rua Desembargador

imã Castro n. 743, no afamado bai-
ro do Cutxuigo, etn Nictheroy, eom
água nascente, luz e bondes electri-
cos, a 15 minutos dM! barcas, Tra-
ta-se na avenida Rio Jiranco 103, cs-
crtptorio n. i, das 13/ás 16 horas.

' (2142 N) J

VENDE-SE 
por 7:000$, a boa casa

da rua 'Cachamby n. 1S6, .Meyer,
bondes á porta, com 2 salas, 2 quar-
tos, etc., luz electrica o água, ter-
reno regular. Pódc ser vista; trata-
sc com J. Pinto i nia do Rosário
n. 134, loja. (3204 N) M

•yENDEM-SE. cor 14:000$, dois
magníficos e vastos prodios, cm

Riachuelo, tendo grande terreno e
dando boa renda; trata-se 4 rua Anna
Barbosa n. 24, Mcyer Í2864 N)R

TTENDEM-SE vários predios bem Io-
V causados para renda c moradia

.própria; terrenos Para construcções e
Tara revender, siti03 e fazendas para¦'xpioração; compra, venda e hypo*
thc-a, tom j. Pinto, á ra» do Ro-
sario n. 134, loja. (3213 N) _I

Corrimentos
Curam-so em 3 dias com

Rua 7 de Setembro, 180

XTENDfv-SE, por 8:000$, um es-
V ipfciididõ e csoüiçosb prcdfo, «ffl

Riachuclo, tendo prande rtereno, jar-
din». electricidade; trata-sc 4 rua
Anna Barbosa 24, Meyer (2866N)J

ALUGA-SE, 
por 61$, o predio a

rua Paula Brito 131; chaves no
n. 124-A; trata-se nn Companhia de
Administração Garantida, Ouitanda 68.

(2014 M) J

ALUGA-SE, 
cm casa dc família cs-

trangeira. um magnifico quarto
com j a nella o com direito á sala dé
jantar c demais, dependências; clm.
veiro, luz electrica, grande jardim e
bom quintal, 4 rua Gretorio Neves
52, a dois passos da estação do En-
genho Novo, tendo tres linlaa de bon-
de; prefere-se casal sem filhos.

(3011 M) J

ALUGA-SE 
uina boa cisa, com 2

quart.s 2 salas, etc; na rua Ma-
I noel Victorino n. 413 (Encantado).

ALUGA-SE 
uma esplendida . sala

1com tros sacadas .e fic-ntc. 4 rua
bom

(?I44
Carolina Mcyer 66, e um bom porâo^

ALUG.l-SE 
uma casa, com 2 quar.

tos, 1 salas, cozinha, ete-: tem va-
rania ao lado, iardim c gr_nde terro-

ALUGA-SE 
a boa casa da Estrada

Real dc Santa Cruz 11. 2083, per-
to da estação dc Cascadura e bondes
ú porta: as chaves estão com o sr.

rua Condessa Belmonte 104; as I Braga, no n. 2977, oroximo, e trota
chaves esião no n. 98 Ê. Novo; pre-
co 112$. (2448 M) M

ALUGA-SE 
a casa da rua Borges

Monteiro n. 45. Engenho dcDen-
tro, com tro3 quartos c duas salas;
para ver, das ia 4s .15 horas; trata-
se na r_a do llospicio n. 123.

(2440 M) J

sc na rua S. Piidro n. Cq armazém.
(1145 M) R

A 
LUGAM-SE,
os prédios novos da ru..

oor 75$ cuia um,
 _- ...vos da ru.. Valentim

da Fonseca ns. 44 e 44-A, estação do
Sampaio; chaves no vizinho

(a-.4S M) T

\LUGAM-SE 
os grandes armazéns

ns 407 e 400 do Boulevard 28
<le Sotcmhró c lambem se faz contra-
in. cm condições muito, razoáveis; tem
cómoilidos para familia. ouintal c clc-
«itriciilãdc; as chaves estão no n. 41"'
padaria. (2272 L) R
' A LUGA-SU a casa da rua D. Zitl-
-íViniiii i>. 71J, com 3 quartos. 2 salas,
electricidade, ntiinlàl, clc ; chaves com
jMoiilcirj. (2401 L) I

LUGA-SE a easa da rua 1'clippp
11. 1,1.1. "Villa Silvia ,

Slnii 2 quartos, 2 salas, electricidade,
y.-.; chaves cum Monteiro, (2040 L)J

: \ LUC
.JVC..111.

^LÜGA-SE; 
por 132$. uma casa, com

3 quartos e banheiro d'.igua quen-
te; na rua Senador furtado 109; traia-
«se no n 00- (2867 h) j

-A LUGÁM-SE excellcntcs rasas no-
a.vas, por 65$ o 70$. com . 2 salas,

tòSíuartos, terraço, latrina, cozinha, VV.'•ii. cerni chuveiro, bom quintal, etc., a
•Jj_ Silva Rego 35. Itiachuclo, junto ao
ÍSrao do Jacaré, bon.de Cascadura.

(2JS.I L) S

LUGAM-SE coniinoilos a 20$. c
235, pintados «lc uovo o muito

m-cjttito; na rua Coronel Cabrita 57.
S. Jamiorio. (.10-8 L) I

A" 

"iÃÍcTa-SK, 
por 112$, a boa casa

11, 141 da rua Bomfim; S.ChriS:
ilovão; chaves 110 armazém, esquiiia:
ir.itar, rua General Roca 82, babnea.

(2940 L) J

A todos
os que sof-
frem de
qualquer
moléstia es-
ta socieda-
d e envia-

de curar-se. EN-
VÍE.1 PELO 

'COIíRÈIO, 
em carta fechada '— nume, morada,

syniplomas ou manifestações da moléstia — e sello para a re-
sposta, que receberão i.a volta do Correio. Cartas aos INVI-
SIVEIS — Caixa do Correio, 1125.

osnmsims
S.'. IV. H.'.

rã, livre de qualquer retribuição, os meios

* LUGA-SE o nredio era toas con-
-Tl-dições, da rua Anlonii de Padua
n. 41; chaves no mesmo; aluguel 142$;

ESr_Sv
__K?_=y|

WLffnwa^M

A CURA DA SYPHILIS
'Adquirida ou hereditária, interna ou externa etn to-
das as manifestações: Rheumitismo, Eczemas, Ulccras,
Tumores, Escrofulas, Dorc3 "ífsícularcs e ósseas. Do-
tei de cabeça uocturnas, Ülceros do Estômago, etc,
te consegue infallivclnieutc com o

tüETYL
Poieroso antisy-
philitico. Elimi-

cador das impu-
rezas e micróbios
dc Sangue. Cura
sypliilis, tanto ex-
terna (pelle, olhos,
_ uvidos, nariz, etc)
como interna (dos
Pulmões, Coração,¦Estômago, Figado,
Rins, etc.) Peçam
Sratis o impresso

O Pcriffo do Sy-
tltilis. Meios de sa-
ber.se tem o» não
typhilis", 4 C.
Postal 1686. O
Luctyl vcndc-se nas
loas pharmacias.
Preço, 5$ooo.

VENDE-SE 
«ma avenida com qua-

tro casas e bom terreno; ver e
tratar na rua Sanatório n. 26. Casca-
dura. ' . (2214 N) J

ViENDE-SE, 
por 15:000$ o predio

n. 59 da ria Piratinv (Conde de
Bomfim); para ver e tratar, 4 rua
Ibituruna (ex-Canipo Alegre) n. 43,

\rENDEM-SB em Vigário Ge-
V rnl, E. Ferro Iioopoldlna,

lotes de terrenos de 10x50,
10x67, BO c maiores, íi vis-
tn oa em prestações conformo
a tabeliã abaixo. Tèm agaa
do Rio do Ouro. canalizada,
35 minutos 

'de viagem, pas-
sagem de ida o volta 500 rs.
cm primeira classe, e 300 r».
na segunda:

Prtços Signal Prestações
3:000$ 150$ 75$000
2:000$ 100$ 50$000
1:500$ 75$ 36$000
1:200$ 60$ 30$000
1:000$ 50$ 2BS.000

800$ 40$ 20$000
700$ 35$ 17$000
600$ 30$ 15$000
500$ 25$ 12$000
460$ 22$5 11.000
350$ 17$5 9$000

Xo local so encontra pessoa
encarregada de mostrar os
terrenos, c trata-se coni o pro-
prlctario nos dias uteis & rua
S. Januário 89, das 4 ús 8
da noite, e nos domin-
gos, das 8 da manhã & 1 ho-
ra da tarde, em Vigário Geral

(B 1471) N

os novos armazéns oom
um monumental stook de
ARTIGOS, DS GAMA B
MESA ROUPAS BRAN-
CAS PARA SENHORAS
E MENINAS, ARTIGOS
PARA CREANÇAS, E
MUITOS OUTROS ARTI.

GOS recebidos espe-
oialmente para a

VENDE-lSE. 
baratissimo, um bom

terreno, quasi em frente 4 esta-
çüo dc Cascadura, na rua D. Pedro
com 58 metros de frente por 96 de
fundos; trata-so na rua José Donnn-
gues 15.A, Encantado, com Moura
Maia. (2820 N) J

VENDE-SE 
uma chie casa assobra-

dada, com- .porão liabitavel c to-
dos os requisitos da hygiene; terreno
com arvores frutíferas, jardim, duas
entradas, garage; preço de oceasião;
¦na rua Vaz dc Toledo n. 147. cinco
minutos da estação do E. Novo:
trata-sc na mesma. (268a N) »i

VENDEM-SE 
«lois predies, na rua

Prudente de Moraes 65 e folí»;
nem». (1306 N) J

VENDEM-SE 
os melhores terrenos

da rua liarão do ilom Retiro, es-
quina da rua AraujJ Leitão. Preços
baratissimos, 4 vista eu a presta.õei.
l!acilita-se a coistrtieção. 1 ratai cem
o proprietário Annibal Bomfim, rua
da Alfândega 48, i" und.tr, das 2 i|a
ís 3 1I2. Ha no terreno pessoa cn-
carregada de dar informações e de
«nostral-0. 11644N) J

REABERTURA

VENDE-SE 
um terreno, em Sao

Chrislovão, perto do largo da
Cancella; 12 x 15; nreço baratoj .tra-
ta-se á rua Chaves Faria 52, próximo.

(2824 N) J

VENDEM-SE 
dois oredios

tantes. na rua Viuva Cláudio nB.
impor-

. ._ _ _ io nB.
316 e 318; trata-se no 320. (2822N)R

TTT.NDEM-SE 2 confortáveis predios
V 

"t 
nia das Palmeiras c d.i Matriz,

em Botafogo; informa-a c lrata.su ii
rua do llospicio 198. (3226 C) M

E Samo.-.io. (2-48 M) J 1

ALUCA-SÜ. 
por 8i$, o esplendido

c espaçoso predio da rua Silva
Itego 26, Itiachuclo, um minuto dis-
lante d.s bondes linha Cascadura;
chaves an lado. (2865 M)J

ALUCA.SE, 
com 011 sc.n contrato,

a c.ira para ucrocÍo o familia. da
Anna Nery 7}'. trata-sc

as 3.
(2872 M) T

rua D. Anna Nery
UruBuáiatia n6t das

FERBDA5
dártliros,

cmpi-
tens,

cezemas, sanlas,
pannos, comichões, etc, des-
..ppar&ccm irapidamenlp usan-
do Pomada Luzitaiia. Caixa
1S000. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradentes
n. C: (Largo do Rocio.

A 4030

ALUGA-SE 
uma hoa casa, cm cen-

Iro d i terreno, tendo 4 cuiartos, 2
Mias. cozinha; grande quintal; á rua
U. Honnna n. 63; informa-se na mes-
ma rua .1. 67. armazem. (24.14 M)J

A LUOAM-SE oroiios. na rua Ma-
Áracanã' n. . 58, Meycr O oca do
Matto): bonde 4 porta; logar mais sa-
lubrc dos subúrbios. (M)

A LUCA-SE hoa casa. com 1 salas e
íl,i quartos pintada e f"irada dc
novo, 4 rua S. Gabriel n. 62. Moycr;
chaves ua rua Cachamby 2.'6, venda.

(2?'6 M) J

ALUCAM-SE,20S,
no norao. iss

 0Í8 li .ns quartos, com todas
as comiiudidades; 4 rua Pr BaM o.

da Snva 42, Ê. Riaclúdo.
• l.il M

ALUGA-SE 
a família de tratamen-

to. a excellente casa da rua Flack
•-.. 138 (estação do. Riachuelo), com
cinco auartos dormitórios, quatro 6a-
Ias, quarto com banheiro stander, 1 ^ LUGAM-SE. 4 Villa Savana. Tc-
água quente c fria, hoa cozinha, cs- j .Afrorolis cios Pobres, rua V Ni-
plendido porão com grande Falão para , ctheroy 6o. E. Mangueira 2 casas;
bilhar, tres quartos oara creados. des-. outr'ora iióS c iooS' a 70S e 65S;
pensa, saltta para cntrommar, esplen- , verdadeira calamidade de ti&ratczii: e
diclo quintal arborizado com arvores ..provcitarciu. (2858 M)R
frutiferas, banheiro com chineiro. etc; '
trala-sc na rua 24 clc Maio 11. 223.

(1S32 M) R

ALUGA-SE por 182$ o magnífico
XScpredio n. 153 cia rua General
Gurjão, com quatro quartos, duas sa-
Jus c «lepcnilciicias, illiuninado n luz
electrica, -coni bondes á porta o perto
.Idü Ir.mlios de mar; a chave esta ua
Companhia Edificador,., á rua Gene-
t:Í1 Gurjão 11. 4, onde se Irata,

_______¦/

A'l.UGA-SE por 117$ o liem, loca-
XAJiKido prediu da ladeira S. Ja-
ttuárlo n. 13, cora , doii espaçosos
«liiarlos, duas magnífica! salas, de-
ficiidencias c grande quintal ;a chave
«•-tá nn 11, 17 c trata-sc na rua da
lAHahdcga 11. 80, sobrado. (3irSL)J

A LUGA-SE por iSc? o grande
_CÍ.prcdio da rua Tavares Guerra 87,
com quatro grandes quartos, duas boas
•alas. dependência! c quinta., Porto
lies banhos clc mar; n chave esta na
•C. Edificadora, á rua General Gurjão
a. 4, onde se Irata. (.H"oL) J

ALUGA-SE 
o casa da rua do Mat-

toso n. oi, com seis. quartos, tres
•a:¦'.:) f. quintal; trata-se uo rua do
Mattoso n. 96, onde estão ai chaves.

(.UM D R

K LUCA-SE a essa da rua Maxwell
..f"Yn. ^S, Aldeia Campista, com boas
accoininodaçOes para regular família,

t*K>r preço módico; trata-se no 2G, com
«o proprieluriòí (2710 I*) ]

'. 
A LUGA-SE uma cata dc esquina,

•aVc.v.1! dois quarlos. uma sala o área.
por íioS; ua rua Pereira de Almeida¦f. ís. Mattoso; fala-so 110 solirado.

(3069 D M

• A IiIIGAhSH 1» confortável
^^¦(•nsii dn rna Moraes e Silva
_i, 1-_!S; esta rna acaba cm
írento no Collegio Militar.

(J 2703) Ij

ALUGA-SE, 
por g..$, boa casa, mo-

derho, com qualro quartos, fogão
sí g.tz, electricidado, etc; ua rua lvs-•peran^a 50; chaves no 53! borYdcs
S- Januário. (_I53 L)R

ALUGA-SE, 
a pequena familia do

tratamento, o predio da rua Oca-
rá n. 2(5, logar saluberrlmo; estação
dc S. Francisco Xavier parte nltn,
com duas salas, dois quartos, cozinha,
banheiro magnífico, porão habitavel,
quintal c \uz electrica junto do» bon-
des c trens; está aberto. (2?7oM)S

ALUGAM-SE 
casas, na Villa Das-

tos; 2 quartos uma sala; aluguel
51$; ua rua D Maria íoi, na .Pie-
dade; (1790 M)R

in.UGA-SE o predio da rua do
___Engcnhct dc Uentro n. 23C, com
luz dfectrica, «luas safas, quatro quar-
tos, cosinha, W, 'C, banheiro, tan-
«Uics para lavar c grande quintal.
I\s chaves esião na venda no lado,
onde sc informa. (S 2231) M

ALUGA-SE 
lindo predio, rua Con-

dessa liclmoiita 103-U, Engenho
Novo, tres quartos, duas salas, mais
dependências, electricidade, quintal,
jardim na frente; chaves ua mesma,
105; tratu-se na rua Treze dc Maio
42, armazém; cm frente ao Lyrico.

(1979 M) 6

ALUGAM-SE. 
com carta dc fiança,

na lí, dc Ramos, boas casas dc
moradia, a 50$. Co$ e 6íS; tèm agito,
luz, W.-C. c quintal; trala-sc 110 mes-
mo logo-, na "Villa Andorinha".

(2271 M) R

* LUGA-SE uma sala tle f-rnic a
___.uina senhora só, a um _t:l «u a
senhor sério e de tr.tanmntoj na
dc. Hocll". S2.

'\tl

NICTHEROY
ALUGA-SE 

uma boa casa, constru-
cção moderna, cm centro dc torre-

no, á praia do Gragoatá Ms (Nicthc-
roy); trata-so ao lado, no 141. _

(2443 T) J

ALUGAM-SE 
cm Petropolis, dois

.predios mobilados, na avenida Ypi-
ranga ns. 509 e 525, preco dc ocea-
GÍão. o primeiro com seis quartos
grandes, 11500$ por seis mezes, c o
segundo, quatro quartos, por 1:800$,
por um. anno; as chaves por favor
110 59' e trala-sc aqui com o nropricta-
rio, á rua de Santo Henrique C8,
próximo 4 praça Sacnz Pena.

(nos. T) J

Cofres grandes
! Próprios para Bancos c Casas de Penhores, e um da
Itabrica dc Villa Nova de G.tya. Vendem-se no unico
!deposito dos afamados COFi.ES NASCIMENTO.

143-RUA URUGUAYANA - 143
(Esquina da do Tlioophilo Ottoni) I*

A I.UGA-SK, por 220$ mensaes c ta-
CXxni a casa. nova. de sobrado, á rua

3 dc Dezembro n. 81, tendo no pavi-¦lento suocrior, 4 bons ouartos, bom
uiarto do banho com banheira sorvi-
Ia por anua quente c fria. lavatorio

f: W.-C . c no inferior, salas dc visi-
ms c de jantar, copa, coz.nha.despeu-
sa, W.-C. e um nuarto; nara infor-
inações, á mesma rua n 110 c trata-
*c á rua Tbeophilo Ottoni n. 4". sob.

(1Ú18 G) M

(Compra e venda de prédios
1 e terrenos
1 _ ,

AOS 
CAPITALISTAS — Precisa-

se de um «uic queira emprestar
15 a 20:000$ a juros razoáveis para
compra de uma casa para residência
dc um cavalheiro que dá dc si pro-
va dc honestidade. O pagamento do1 capital c juros será feito em prosta-

I çõ s dc 4005000 mensaes. Cartas a
Cavalheiro, ua caixa deste jornal.

(436i N) J

"Pó de arroz DORA"
"Medicinal, adherente e
perfumado. Lata, 2$ooo.

Pelo Correio a$soo
Perfumaria

ORLANDO RANGEL

TTENDE-SE um Brando predio ú• T ma Marqucz de Olinda-, iufer-
«ia-se e trata-se á rua Tlucnos Aires
198. Figueiredo & G. «¦ (3«7 2f) M

\7"ENDE-SE por 10 contos
V bom predio nn rim 8. Lco-

poldo, Oiduilc Nova; rua da
Assoiiililéii l _."(;, ;;l° nndar, sa-
Ia 4, com ò sr. Moraes.

VENDE-SE 
uma grande casa, cm

centro dc esplendido terreno, na
rua Dclphim, próximo á tua \ olini.
tarios da Patrk; trata-se com Ama-
ro da Silveira, á rua Buenos Aires
n. 40. (=84° N) J

VENDE-SE 
um solido oredio, çom

duas salas, quatro quartos, gatune-
to, porão habitavel, grande quintal,
frents oara duas ruas; esta alugado;
oreco de oceasião; na rua h. Çli.ns.
tovão, iunto .a oraca da Bandeira;
trata-sc com o proprietário das 7 as
11 horas, na rua Nova de S. Lcopol-
do n. 88. (__" N) J

VENDE-SE 
ou troca-se,

Pi
.,.,  o, vistoso

predio da rua dcncral José ^Chris-
tino .14, com cinco quartos, porão ha-
bitavcl, tendo todo conforto para fa-
niilia de tratamento, Por uni de um
só ruvimcnlo; nas ruas S. Francisco
Xavier, Vinte c Quatro dc Maio «
Boulevard Villa Isabel; ver c tratar
na mesma. (3074 N) M

Venih.m-.se 
por

Pi 
"¦_.... .... 12:000$, dois

predios novos, construcçao moder-
na, á rua Bcnifica ns. 1S6 c 188; tra-
tam-sc nos mesmos com o proprieta-

, rio; não se admittem inter»cdianos|
(j-areo) n ; rum jockcy-ciub. (32.1c n) m

AO PUSLICO
Roupas brancas" para homens. Senhoras e creança9, quem mais
barato vende é a FABRICA CARIOCA. Roupa branca comprada
nesta fabrica é uma prova de bom gosto e economia — CASA

DE TODA CONFIANÇA.

COLLARINHOS S PUNHOS DE UNHO
Os mais perfeitos e que melhor se engommam, vendem-se na

conhecidaFABRICA CARIOCA
Collarinhos dc linho vira*

dos om direitos, 3 por.
Idem dc linlio Santos Du-

mont, 3 por
RUA DA CARIOCA,

| Punhos dc linho cimples
2$ooo par i$ooo

[ Idem dc linlio duplos,
2$500 par i$aoo
ca — Próximo ao Mercado das Flores,

\7.0X'DE-SE 
por '14:0o?, mas necei-

ta-sc offerta, unia avenida com d'Z
casinhas, rende mais de _oo. «iicn-
saes c um terreno dc 32 por to 111., cm
esquina dc rua, na lvs rada Intendeu-
tc Magalhães, próxima ao largo cio
Cam.inho, logar dc diversas fabricas;
informa-se com Corrêa, á rua liei
Cainca, 13,-, (31-4 N) K

TT. XD'f-SE cm Ipanema um ter-
V reno com 10X50, na rua Xasci-

mento Silva, proxiiu á raimc de
Amocdo. Trata-se na rua V te de
Novembro, 214. (2ÍÍ00N) M

A r.lHlA.M.Sli duas boas casas, com
_Xdoi.« quartos c duas salas, consi ru-
cção nova; rua Daniel Camoiro nil
üo c 71; informa-se na contataria
com o sr. licite, Engenho dc Dentro.

(2^06 SI) li

,4 LUGA-SE cm easa dc família um
iXii-iarto com pensão, o um. casal
dc tratamento; na rua Dr. Dias da
Cru. 237. Meycr. (4oiM)A

a;LUGA SK. por 1C0?, o prodio

Kiaehuel.i
sc Viet.11

íi ouartos. :
Mcirclles 12

salas: trata-
(14-C Ml',

I A tUGA-SE o cunfortavcl predio da
-tVrua S. Francisco Xavier 439Í
«oiia-oc aberto todas as manhã

(315.1 1.) R

! A LUGA-SE a ™sa n. III da rua
XVNogucira da Clama. Cancella; duas
¦alas, dois quarlos; tem electricidade;
«$ chaves estão 110 n. T; trata-se ua
r\;a Senador Alencar 162. (3163 I,)ll

1A LJIGA-SE. por 00S, a hoa casa da
ÜflLrua Soares 6o. S Chrislovão; as
chaves estão, oor favor, no fi.i; traia-
c. na rua Gonçalves Dias a.i Café Pa.
ípageio. (2704 L) 1

IHUW DOS PULMÕES
Cura rápida cnm o

PEITOltAL MA 1NHO
Uua 7 (lo Setembro, 180

i LUGA-SE, por 200S o masni
laL ' fico

prclio assobradado, oroprio para
unas fa.nilias. á rua D. Anna Nçry
11. 42C bem defronte á estação do Ko-
du. cóm .1 boas salas 6 a.uplos quar-
los, crande quintal, installação clc-
ctriea, caz e nona oiicntc o fria; trens
e hondes da Piedade c Engenho de
Dentro: chaves no 11. 20 da rua Ta-
vares ferreira (estação do ltocha).

(1-4S M) J

ALUGA-SE. 
por ioo$ mensaes. o

predio n .7 da rua Manocla Bar-
liosa. Mevcr; trata-se na rna Visconde
de Abade ti. "4. Villa Isabel.

(20S1. M) J

Precisa
comprar

A ALUGA-SE, muito barato, com
-CXou sem contrato, o armazem novo,
da rua D. Anna. Nery n. 460, esqui-
tia de Tavares Ferreira fronte!rp á
estação do Rocha, com amplo salã.o pa-
ra trualíiucr negocio, boas accommoda-
çiW para familia e um excellente pon-

para commercio; chaves no n. 20
dc Tavares Ecrrclra <i74<i M)I

\ LUGA-SE a casa da rua Durão
íTlSj, com duas salas, dois quartos,
acua, quintal, etc.; nor -j.Sooo.

(24?.» M) S

VENDE-SE 
o nredio uovo. com _

bons quartos, 2 salas, cozinha, ba-
nheiro, etc, crande terreno cm rua
calçada illuminada a electricidade;
sito á rua Diamantina iiõ (Hiachue-
lo); ver c tralar, no mesmo com a
proprietária; preço i..:ooo$ooo. (N

COMPRA-SE 
uma casa cm centro

dc terreno, no bairro da Tijuca,
tendo porão haVitavet ou 2 pavimen-
los, com 4 quartos no minimo, etc.
Informações, por obseiiuto, nesta rc-
dacção, a A. C. J. (.i.ij N) R

CHÁCARA, 
situação

ulin,
ou fazendi*

cm qualquer localidade,
compra-se em condiçõc?, ou arrenda-
se como tambem se toma «ma pro-
priedade agrícola para administrar;
escrever por obséquio a Caetano La-
vra — Cidade dc Caldas — Mina?.

12202 S) s

PRECISA-SE 
comprar uma caía

etc 8 contos, com 2 salas, 3 quar*
tos, quintal, nas immcdiaçõe. dc üo*
tafpgo; quem tiver nas condições,
dirija-tsc a rua Fernandes Guimarães
n, 12 — Rotaíogo. (2848 N) U

ALUGA-SE. por 125S. o predio no-
vo, da rua Honorio n. 182. em

Todos os-Santos, com 3 salas, 4 pwar-
tos, etc. (M)

Ar.UGAM-SE 
ns casas da rua

Cunha -Barbosa ns. 33 e 35, com*
plctamente novas, preço dc oceasião;
iralase na rira Uruguayana, 174.

(3260 M) ií

ALUGA-SE 
a casa n. ai da rua do

Rocha, com
despensa, jardim
100?; chaves no .
sario .12.

ouartos, 2 salas,
quintal; aluguel,
trata-st* rua Uo-

O22S M) M

TERRENOS 
— A* rua Barão, de

Mesquita, cm ligação, mac-ada-
misadas de 200 a 400 mil réis o me-
tro de frente A' vista ou o presta-
ções. Tratar, Meira; Uruguayana n.
3. Teleph. 4C54, C. (11N) J

VENDE.SE 
um sitio, plantado com

arvores frutiferas c lecumes: pres-
ta-se para chácara ou pequena lavou-
ra, com casa de moradia o creação:
porcos, i-allinhás c yaccas: na csia-
cão de Cosia Barros. E.' E. C. B.,
Linha Auxiliar; informações no bo-
tequim do sr. Kduardo. na mesma es-
lação. (3160 M) lt

X7EXDEM-SiE por 14 contos
V dois prédios em S. Chrls-

tovão; rua Assembléa 117,
1" andar, sala 4, com o sr.
Moraes. (J 2757) N

1f ENDE-SE nma pequena ca-
V sa com varanda ao lado em

centro de terreno, com nm
lindo jardim na frente e dos
lados, medindo o terreno 11
de (rente o 61 de fundos; tem
multa fartura d'agua e tem
esgoto; o jardim 6 todo d-
mentado e tem um lindo ca-
raraanchão; preão 8:0001.;
pôde ser vista a qualquer
hora ua rua Gulncza 78, En-
genho do Dentro^ N

A' Paulicéa
Enorme quantidade de

_A_.rtigo^
para saldar
por preços eaoepoionaes

fimlTIuFs!!
o mais "bello sortimento em

todas as oores

VENDE-SE 
uma casa na estação

de Ramos, com dois quartos, duas
salas e cozinha, água, privada c^qum-
tal; trata-so ua rua Teixeira trança
n. 23, estação do Ramos, 0i.48M) M

TfENDE-SE, por' por 60$ um mane-
V quim automático, com pouco uso;

rua Bclla S, João 20, S. Christovão.
(1582 O) R

VENDEM-SE 
tres .prédios,

ou separados.
juntos

. ... _., , na.principal rua
dos suhurbios, bondes c trens, subur-
hios e expressos, á rua Dr. Manoel
Victorino ns. 237, 239 « 24I. este
cora duas salas, tres quartos, salela,
lua electrica, W. C, jardim,. ngua
com abundância nos tres, negocio dl-
recto com o propriteario no 241 ou
n. 180. (10S9 N) R

VENDEM-SE 
dois predios. um por

8:000$, c outro por9:ooo$; infor-
ma-sc na rua do Lavradio. 55. -

(222 9) E) S

VENDE-SE 
por i4:ooo$ o predio da

rua da Floresta n. 77. Catumby,
para grande familia, com quintal, c
jardim na frente, gaz e luz electrica
c j'unto vende-se um grande terreno
por 6:000$, coberto dc arvores frutife-
ras, logar oito, fresco c saudável, pro-
.prio para familia estrangeira ou quem
tivor gosto do possuir uma bonita
chácara, no centro da cidade; a cha-
vc está no «. 75, junto, onde se tra-
ta. Pódc ser metade á vista c outra
a .. razo. (1964 N) M

VENDE-SE 
um grande terreno,

prompto para ser edificado, ¦ com
S2tn, dc largura c no de comprímen*
to, próximo a duas linhas de bondes,
para a cidade c da estação dc Todos
01 Santos; na rua Zeferina; trata-
se çom o proprietário, á rua Senador
José Bonifácio n. Si, armazem.

(8.7 N) R

VpNDE-SE 
uma excelente chácara,

cotfi 00 ra. de frentes dc ruas por
105 iu. de fundos, com lindos pomar
c jardim, crande Domar e horta, boa
casa de vjvouda com 4,quartos, 4'
salas c outras dependências, instalhv
ção electrica. etc, própria nara pesosa
dc bom rosto; á rua Adelaide n. 103,
Boca do Matto. Meyer ondo se trata,
com o oroprietario; informações á rua
do Carmo n. 39. sobrado, com o sr.
Chaves." (3176 N) lt

TTENDiC-SE o terreno n n do
T beco dos Ferreiros (em frente ao

Mercado Novo), tendo paredes de
meação; trata-se na rua do Senado
n. 233, c não sc adniitje intermedia-
rios. (3040 N) J
TTENDF-SE lim magnífico terreno.

y orompto a edificar; mede. de fren-
te, 11, nor 40 de fundos; r;vi Adelia
23; trata-so com o proprietário, na
rua Eugenia 2. (3138 N) lt

VENDE-SE 
a casa da rua Ferreira

Nobre n. 47, estação do Engenho
Novo, com bons commodos e muito
terreno, a dois minutos do trem e bon*
des á porta, pela ma Arehias Cordci*
ro, fundos do terreno. Ver e tralar
na mesma rua, primeiro portão.

(1949 N) M

VENDE-SE 
uma linda casa, nova,

própria para residência particular,
com lindo jardim, grande pomar c
grande ouintal; á rua Uruguayj tra-
ta-se á rua Sote de Setembro n, 40,
com o oroprietario. Negocio directo.

(1348 N) 5

VENDE-SE 
um grande terreno,

com 4 frentes, a ma Uruguay;
para tratar. 6 rua Sete de Setembro
n. 40, loja. Negocio dirocto. (i349N)J

VENDE-SE 
uma grande chácara,

cm Mcrity; tem um bom ehalct,
forrado o assoalhado; preço barato;
400111. da lvstação; trala-se com M.
Lomba. (3139 N) It

VENDEM-SE 
(pechincha) 2 casas

com 2 salas, .1 quartos, grande
quintal, frutas, ngua. a 1I2 minuto do
bondo c 5 da^siacão' rua D. Maria
170 c 172. Piedade. Trcço dns duas
cinco contos (2785 N) J

VENDA DIVERSAS

Ííuvl 
G_l_T_l""*r__"l_l_""*_ A dlrl.iii-so ii cnixa (lo CorreioMlrU i C.B1L-1W 10.ir _ Rl0 d0 janeil.0 _

Enviando o nome, residência o o sello pura resposta.—
OTJUA 11A PIDA B GARANOTIjÁ —¦ GRÁTIS.

•{TENDE-SE muito barato o predio*/' da rua Dr. Padilha n. 84. P°nto
dos bondes dc Encenho de Dentro;
tem 22 m. do frente oor 88 dç fun-
dos;" trata-se com o pronrietano- rua
Eugenia 2. ()'« N) H

"\7"l.N_)K-SE um nrodio novo, com
V Kran'L quintal, por Dreco dc ocea-

si.ío; á nia Zeferino (Mevcr): bonde
á Dorta; trata-se ;x mesma rua n.
10S. com o sr. Norberto. (2431 0)j

\fENDE-SE 
a casa da rua S. Va-

Icntim n. 53; trata-se na mesma
rua 11. cs. Preço dc oceasião.

(2461 N) S

\TENDE-SE, 
por 3:oooS. a casa n.

12S. da rua Itaoitatv. Cascadura,
cm centro de terreno, tendo 3 o,uar-
tos. 2 salas e mais commodidades ;
trata-se na mesma, das o da manhã.

— 1 ate s da tardo. (2S22 N) J

! 4 LUGA-SE. por SiS. o predio do
U~V_:ciulcvard 28 dc Setembro 279-IIIí
.chaves no n. 2S6: trata-se na Com-'jprmbia dp Administração Garantida,«Quitanda CS. (3743 I.) J

| A T.UC.A-SK, por SiS. o predio á
(XXrua Costa Pereira =_¦; chaves no
W 4?; trata-se nn Companhia de Ad-
ff5.n.straçac Ciãrãiíiida, Qüitundu 6?,

(--!-• W J
r.ALOOA-SE, por 200$. a«TVprcdio A rua de S. Cliri;'

loia «Úi
tovão io"*;

rhaycs 110 Boulevard S Christovão
Ofi; traía.se na Companhia dc Adntl-
Valetracão Garantida. Quitand.i 68.

(.-9-4 U T

\ casa que mais vanlagem ofCorcco, cm preços e
qualidades éJ±. P^COSTA
Mobiliários (íeestjiò e pimntasia, manipulados

com tis melliorés madeiras do paiz.
Ao gosto do sr.r.is exigente e ao alcance de todos
Especialidade cm capas para mobílias c stores bordados

Rua dos Andradas — 27
TELfclPlIONE N. Í350

TfEND_.SE. por 5:000$. dois pre-
V -dios. sendo um de construcçao

moiderna. rendendo SoS t mensaes. na
rua Belmira n. áo. Piedade; trat.i*
sc â lv. Marechal Rancei n, i. Cas-
ca'dura (2J.12 N) J

VENDEM-SE, 
muito barato. 60 ai-

qurires de superiores terras, com
Brandes capoeiras, pastos cachoeira,
diversas nascentes, distante 2 küomc-
tros da Ponta dos Trilhos: trata-se na
rm do Ouvidor so. (24^0 N) S
TETENDE-SE. por i:?ooS uma casa;

I V Iem terreno de nxss. Indo arbo-
| rizatlo; tratar até ás n horas, na
! ru,. Conh'. Serpa n. cs. Piedade.

(2332 N) R

"iTENDB-SE uma boa casa: 2 .uar-
Y to*. 2 salas cozinha, com pia

íc2.ío. iardim o ouintal • 4:300$, ul-
timoj 2 minutos rta estação dc lia*
n:osj m André Pinto n. .4.

í-3'i N) K

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. PINTO & C. —

VENDE-SE 
uma boa casa. sita á

rua Oliveira Braça: cm Realengo,
distante 3 minutos da estação, com
grande torre no, 11 metros dc frente
por 147 de fundos, pomar tendo 3
barracões; ver c tratar, com o sr.
Álvaro Augusto, listrada Real de
Santa Cruz n .82. Realengo.

(ji44 N) R

\RENDEM-SE' 
dois lindos prcdíól

juntos ou separados, com 3 quar-
tos, 2 salas, cozinha e mais depoaden-
cias; ã rua Vabio da Luz ns q8 e ioó
(ííoca do Mato.; o tcrieno mede
21 x ijS; Irata-se com o proprietário
ÍTorge). ladeira Santa Thcreza 112.

(2840 N) J

\rENDEM-SE, cor 20:000$. duas
t casas, com 3 nuartos, 2 salas, e dc-

mais dependências cada 'imã* h tra-
vessa da Universidade «cj e 27.

(27Í4 N) J

VENDE-SE 
uma casa, de platiban-

da c (Uiiutal; um quarto, dti.ns sa-
Ias c cozinha; rua Honorio 194. T.
os Santos, (3142 N) R

\7ENDE-SE, por .:rooS uma lin-
Y da casa, de systema moderno, com

2 salas grandes, .1 ouartos grandes,
cozinha, tanque, chuveiro, latrina, va-
randa ao lado, muro c cradil na fren*
te, terreno com muro de um lado e
fundos, outro lado zinco e arame; ou-
ira, com 2 salas. 2 nuartos, cozinha,
tanque; ktrina, banheiro, hom terre-
no cercado a tela; preço 4:700$; o
vendedor paga transmissão e escriptu-
ra; logar alto. n 4 minutos da estação
do Ramos; trata-sc na Padaria Cen*
trai de Ramos, cm frente á estação.

(.1098 N) J
\7EXDE-SE uma casa. com

t 2 auutüi a gua, crande
saía 3,

_^ quintal;
na rua André Tiáto 82. E. do Ramos.

(.132 N) R

T. ENDE-SE uma chácara, com boa
V casa <.e morada, com terreno de

.0x140 de fundos; trata-se na mes-
ma, com o dono, na rua do Jockey-
Club n 2.i3j .(¦¦ad _Q R

TTENDE-SE uma casa, bem cons-
> truidn. com sala, 2 auartos; rua

Capitão Sampaio n. 20 .estação de Del
Castilho; vcndc-se barato; Uinha Au-
viliar. (2701 N) J
"_. F.NDK-SE um lindo siiio, na ci-

V dade de Valenca. E. do Rio, pro-
xima da estação; intorma-se tia rua
Joetcy-Club n. 2.1.1 (.1137 N)R

20 ANNOS DE TIUUMrnO... MILHARES I>E OCRAS
Iiii.r.iioPalmr-ivii. Cura infallivel om G alas. 1 só vidro cura
em todas as pharmacias Ao Brasil, Tc?.; Dro.aria r.chcco, Andradas
n. 45. Vidro 33000.

VENDE-SE 
por 4$, cm qualguer

pharmacia ou drogaria, tini iras-
co de ANTIGAE, do dr. Machado,
o melhor remédio da actuaüdade p-v
ra curar a sypliilis c o rlieumatisino,

O

\7'ENDE.SE 
um bonito dormitório,

6 poças, de particular, auasi novo;
avenida Prefeito Valladares 32. sob.

(3023 O) J
"\7*líNÜh'-SIC barato, meia mobilia,
V para sala de visitas, com frízos

dourados; rua da Pedreira ç.., Casca-
dura. (2883 O) J

VENDEM-SE 
os seguintes objc-

ctos: 1 pia do cozinha, assente cm
madeira e mármore. ,.oS: i lustre dc
sala, com 3 bicos dc crystal. 50$; 1
tapa-vistas oara bilhar com duas por-
tas, 40$: 1 vão <lc portai com vene-
ziattas, oor 40S; 1 cama oara casal, de
madeira, estrado, 40S: 1 cama para
creança, por 10S; ver á rua Sá
Freire n. íoi, S. Christovão.

(24S8 O) S

largos e estreitos, lisos e
ohaageaat,

Linda variedade em
Gollas de nansauck desde 1$300

^ggj^^m________a_i¦¦_¦_¦¦__¦__________r

fl\orins e Crefones
Milhares e milhares de

peças maroadas a preços"baratissimos
—?

Enxovaes para recem-nasci-
dos, baptisados e collegiaes

ULTIMAS MOVIDADES
em TECIDOS DE FANTASIA

Crepelines, Voiles,
Broderies, Plumetis, Opalines»

Marquisetes e muitos
outros tecidos próprios da

estação
GRANDE STOCK DE

Roupas brancas
para senhoras e creanças

SAIAS BRANCAS,
CAMISAS PARA

NOITE OU DIA,
CALÇAS E CORPINHOS

PARA TODOS OS
TAMANHOS

Grandes exposições de
Artigos de Cama e Mesa, Pan-

nos para Mesa, Toalhas,
Guardanapos, Colchas para

casal e solteiro, Lençóes
e Fronhas

ENORME VARIEOADE
ATTE1TÇÃO

VKNDI;.M-SIC 
um ma eni fico piano

Plcyj! e um harmoni.m, muito
barato: na rua da Alfúndetra 261, sob.

(=842 0)J

VENDbM-SE 
filhotes do coelhos

de raça Taponcza c Ancora, a 5$
o casal, á rua D. Amélia 24. Anda-
rahy Leopoldo. (2402 O) \

V nel
ENDr.M-SE óculos, pinee-nez, lu-

concertos com rapidez: rui da Assem
Ül„a n. 56. casa Kocha (22;.! 0) S

ESE lermomctros. de su-
perior precisão, oara febre, desdo

.$ oara cima; rmj da Assembléa 56.
casa Uocha (z"3 O) S

\rKNDK-SE 
um bom oiano do ce-

lebre autor Ritter ainda novo e
perfeito; um cito Pleyel. estylo mo-
demo, ainda novo; um' dito a bis,
Pleyel; o melhor formato; rua do Ria-
achuclo 42.. sobrado. (2325 O) .1

TTF.NDfC-SE. um bom piano do an-
>' tor Pleyel, grande modelo. 4 bis.

com cordas e cepo de meta!: está, por
favor, na avenida Pasos 34.

(37.87 O) S

\rENDF.-SE 
um lindo toilette dt

peroba, completamente novo. es-
tylo montrno; rua Buarquc de M_-
«edo 3* <*.»« O) )

Devido ás optimas condições em
que A' Paulicéa adquire todos os artigos
de seu grande stock, garantimos serem
os seus preços os mais reduzidos desta
praça.

GRANDES OFFICINAS DE
COSTUBAS E TAILLEfTRS

Preços fixos
A' Pau

Largo de S. Francisco do Paula, 2
Trav. de S. Francisco de Paub, 40

'

.5

J.; -
¦ ¦ 

—

f:

¦

1

éms
'¦¦¦^h:^i:

¦ '¦¦¦¦¦%,:mw
P

mm.

¦m

•:

'¦..'.Ví

-/,.'í*'.<
''¦Pms&ji-.

! 1

4*

l
'¦¦-¦¦'H

|rs".*. .I

.-.:Ã:
¦-::/;. 

:;.t

¦



«^SBS^^"^__sPw,^^ifa^^l^,w5^.i^^i_^^t^í_wS^^ww
¦ .-'><;. .'¦'¦¦"¦ ..-"..''¦ ¦"'- .'¦:." ¦ .:i'-'-'-:':-2i'r'-^T'-'-' ' .'"'¦"' ¦ :'"'" 

'¦¦'¦• ' "• " - '¦ - •-..', ' '-.'.'_V-'-.

7CORREIO DÁ MANHÃ — QuartA-feira, 15 de Novembro de 191Ó

i_ü

_^ r™7" v--";v-'v' "'".C- "-'-7:-- . : v; • - 
^

Coração
normal

Coração do
iiebedor ' CURA DA EMBRIAGUEZ

é rápida e radical com o SALVINIS e as

formulasdo- dr. Cunha Cruz, com 10 tinnos dc pratica dessa especialidade. Vendem-
se nas drogarias : PACHECO, rua dos Andradas 45 — Rio, e Barucl & C, rua Direita
n. 1 — São Paulo, .'•'••'-¦ (M033)

TTIENDK-S-í uma mobilia para sala
¦: V de visitas, nova, io.$; uma cadei-
r.i de balanço, 30$ j ura Iioin guarda-¦pratos, dc canclla, 75$; tim ítagér de
canclla, espelho liiseauté, 70$; um hom
Kiiarda-roiqia, 40$ o mais inoveis; im
rua ^liiri» c 'JSarros 3-l«J, easa 2.

(307a O) M
"\TI-;.\'1)1I-S'.-I um forte piaoa de au-

i V tor franecz, perfeito, pequeno, ele-
Kaiitci praça Tiradentes, :p.

{3209 0)M
*"ipí.NDIÍ.M-SlC cadeiras austríacas,¦ * mesas de botequim, de hotel, capas

de ¦niariiiorc, armações para totl 00 ra-
mo dc negocio, espelhos dc todos os
íatmínhoi., tolds» divisões, cofres á
l»róva dc íoro, prensas, machinas dc
escrever réu tal rado ras, tudo a resto dc
barato. Kua lfrcí Caneca ns. 7 a -ir.'JVeplionc 5082 Central. (..a^CO)M

VUNDE-SE, 
num dos melhores pon-tos de S. Christovão, um superior

prodio novo, bem localizado, det-cor*
liiiamlo heilissiiua vista, perto" «ia
Q'.t'#'.a da Doa Vista, com bonde á
nnrla: trata-se á rua da Quitanda 8.1,
sobrado, (ias 11 ús$ horas da tarde,
com o sr. Koij.ic. <.71 Só I,) J

VI'!NHI'I.\1-SK 
crystacs finos e fa-

llierc3 do cristoffle! quc-tii precisar
dirisir-se a Romeu, cai.Mi postal 1537.

(-73/i O) J

VKXDI.-SK. 
muito barato, todo o

material dc demolição dc uma pc-
uticiip easa, na rua Minas oS, Saiu.
liai». (.11-,8 O) J

V-ÍNDEJI-SB 
duas telas CásUnliet:

to; para ver c Iratar. á rua Jun-
tiuitlios fl. (.H8q O) 1

Y')-:MDKM-S1í. 
liuiiidiiiulo bons ca-

narios poitiiRiiezcs; rua Katita
Christina «jo. (316.1, O) K

\riíN"PHM-S],: 1 fogão econômico,1V com 6 furos, CuS: t liicyclctta,
firccisiinilo concerto, ocdal livre, 30$;1 ifrainoplionc vrande., com 45 chupas,
)On$; 1 mesa de peroba para alfaiate,
sol); rua íi. Luiz Gonza.r.-i n, jo. '

(31C1 O) U

IJIYKNDR.su unia mobilia, na rua
V Catiiáríslã Meyer 145, ICnjçenliò dc
Dentro. (,ii«)_ O) J

VKXDlv-SK 
tini macaco, muito cs-

perlu c novo;. 30$: á ma General
Jlruce 7.3. (3141 0)lt
TTi;.\DHrSK iiiauiiifi.-o piano tle ia-' V carandá, prando niodclo. inteira-
1.10:1 tc novo; rua luifrasiu Corria yfi,
laru«i Machado. (3l'C,í O) J
nr,'KXI)lüf-SIÍ uma casa de caldo «lc

V canna. e outros artigos, nor inoti-
vo dc doença; trata-sc com o sr.
yictor; rua Archias Cordeiro JoS» dc-
posito dc balas, Meyer (3127 O) J
in.XPKJfcSH lindos enxertos -de

V laranjeiras dc todas as finalidades,
a ííi-íoo o pé, c outras arvores frutife-
ras. oor preços baratissimos; rua SA-
vador 1'ircs 40, estação dc Todos os
Santos. (i:_j O) T
ATKNnivNr-S!':, ú rua Haddock I,o-'V bo ti. 117, canários dc raça fran-
ççxáj prntiipros para reprodiieçagi

TRASPASSES
TWASPASSA-SE um armazém de
X seccos e molhado?, cm Kcalen*

Ko, fazendo bom negocio só a dinliei-
ro, tem casa para familia, aluguel
barato, depende «le pouco capital,
jierio da estação, casa nova do ^r.
Ati.ónio formiga (com urgência),
informa-se no varejo da estação.

Í312D P) J

nMtASPASSAi.SE o bello predio no-
X vo, upaliicctado dn rua do Rczen-

«le 1 oj» Kiiarnecido de ricua moveis
completamente novos; preço dc oc-
t-nsião. (2743 D R

rilKASHASSA-SIÍ um bonito arma-
X zem, oecupado por uma casa de
moveis, tem uses tarais portas <le
oco e cm «um dos melhores pontos
dos subúrbios; préstn-sfl para qual-
niter ramo dc negocio, r com cspcciali-
•bule calcados c chapéos, por ser
junto á estação da Ljslit. ponto dos

áliondes dc Jacarépaguá, e enfrente
estação de Cascadiira;
1), 1'cdro n. is?

rua Nova dc
Cascadura.

OS.. V) J

WRASPASSA-SE em rua central dc
X primeira ordem, c cm condições

muito vantajosas, ema exeellente lo-
ja, esquina dc rua, própria para qual-
mjcr negocio; informa-se a rua da
Assembléa 11, 23. (2131 V) S

mHÁSPASSA-SK iim botequim cm
X hom ponto, casa de esquina, paga

floívcò aluguei, contrato de 7 annos,
lem coiniiiodus liara familia; na rua
de S. Chrl-stovúu n. íe-', (2311 P) li

rilUASPASSA-KH uma boa peiiíüo;
X ci motivo é ;i «lona não poder

<*star á tosta do negocio; para iuínr-
íuaçõcs por favor, na "Casa da On*
ça", á rna UiUHitayaiia n. 72.

I3II-' P)

ACHADOS E PERDIDOS
TOSE1 CAIIKN; run Silva Jardim

#1 11. 3. }'crdcii*se a cautela dc n.
112.1J31, «lesta casa. (2315 Q) J

I>ERUlil?-SH 
a cautela 11. 12.1.252,

da cosa de penhores (W (íui.na-
rãp. ,1 Saiiscvcrinò; rua Alexandre
Hercnlauo n. 5 c Luiz do Camôe-s
11. 1 A. _ I21U Q) J

1J1SSÜK1I-SK 
um cachorro amarei-

Io, com a cauda embaudeirada;
.jede-se a quem o citeontrar, farei* o
obséquio dc «1 entregar á rua Mar»:*
cliíil uiortano n, .'o, loja, onde será
Ki-aiifieado t.);".'.! 0) .'

1_M-'.l.l)l-'.t;-.SI-: a cautela «l.i Alonlc
X de Soccorro n. -o.,"i>5. Pede*sè;o
favor dc entregar «o :r. Frankltíi
Jí;r:ti,i, nos Tclegrapbos, (..040 [)) li

Í)i.l)l.-Sl. 
o favor a quem cucou-

trou uni eiíibi..-.Uio contendo uma
fatia preta, no bondo dc S. Janúãripi
entregar na rua Kscòbar u, 10.

, "¦-¦¦(3J--4v:0):.M

J>KÜl)Kt"-SI'. 
uma cariei ra no dia

),.,_ doádc a nu do Rosário n.
ion, nia o conluiado português, (ira-
Uítea-se bem a quem chi rogar nquli
oú rua ila America 205.. Ut,uQ)l*

IJKUDI.UrSK a caderneta ila Ciilsa
X l.couomíca do Rio dc Jjaneiro, s»>li
o r. .">;.o-'õ, da ..a serie. (aSáã 1' i J

DIVERSOS
A JJVOUAIIO — Aliigá-se iima sala

x\. ;'. rua llucnos Aires n. nS, i»
oudar. (SI

UTOSJ Itii.víí.— ipji-.unicd-.' óleo
para sua lubrlficação, C n Rubj'

K. Únicos depositários J. M. Sani-
pato & C*: rua do Hospicio 112.

(.',«7 S) K

XÍ.ICYCLETriiS e motocyclcttes—
XI Compram-se, trocam-se c concer.
tara-se pelos melhores preços; na
Casa Harley, ú rua do Cattete n.
ipp. Tel. tmtral 883. (115 . S) B

(1ARR1XHO para yeiuler doces" e
J bebidas, Bom principio de vida.

Custou 400?, vende-se por 8o$, paradc-soceuivir logar; praça da Keptibli-
ca u. 193. (aiSi S) J

COt.I-KTES 
de senhora, sob nic-

dida ,12?, completo. Mme. Marie
Lemos, run «kv Assembléa n. 33, :•
andar, abaixo' da Avenida Kio íirau-
co. (124 S)J

ÃRTOKS-Dl! VISITAS~777Tl:.cã-
to ag. Ourives n. 60 _ Pape-

laria. Oscar N. Soares. (2423 S) S

D 
AME FJ-ANÇAISE—Veuve quivie dc son travail três screu.c

bonne cducatíon, eympattquo arrivec
depuis pcu de temps a ítio. désire
layprotectton U'uu mònsieitr d'ttn cer-
tí-Ín age -de position, ( pour l'aidcc
dana son -conimcrcc, répondre A, B.
bureaii de ce Journal. (27S2 S) S

ÍJiNGENHEÍRO 
— Aluga-50 uma

J boa sala com um quarto, para
tirar plantas; á rua llucnos Aires 11,

andar.118, (S)

IjyVITAÜ 
a graviiicz — Sem medi-

J camentos, nem operações, leiam
o "Pharol' da -'"cücuhide", que so
vende a 1$ •o exemplar, no cngrar
xatc do Ciiíc Critcrium, á avenida
Passos, esquina da praça Tiraden-
tes. (.1585 S) K

illllilll IE1Pharmacia e Drogaria Bastos!
A PREFERIDA DO PUBLICO |

¦lill»!!Íli!liilSI!illlllili:i!IIE!illiilll!IHi:ia
Gr.indo sovllmonlo do prodttotos chimicos o esposi.v H

lidados pharmaceutlcas. imponiifüo dlructa dos mellia- ¦¦'es fabricantes da Europa e America. sa
Caprichoso serviço de pliarmacia e laboratório porpes-üsoai habilitado, sob a d.rec.ão do pharmuceutico Candi- _àdo Gabriel. •• g

|aiiai!l!ll!iailllB:ilK!IIIEII!l!!l!IBilEllíB^PREÇOS MÓDICOS
I RUA SETE DE SETEMBRO, 99

Troximo à Avenida Rio Branco
IIBIIIIIHKS»^

(10NSIIT.TAS 
espiritas _ Mine.

J Marie I.ouise continua a iitlen-
der os seus clientes, na rua do Mat-
toso n, 33. (1421 S) R

(COMPRA-SE qualquer quantidadeJ de jóias velhas, com 0:1 sem pe-
dras dc qualquer valor e cautelas do
Monte de Soccorro; paga-se bem;
na rua Gonçalves Dias 11, 37, Joallie-
ria Valentia!. Teleph. op., Central.

(H37 S) B

GAS 
A mobilada — Alugi-se uma,

hcni mobilada . por 2$o% mensaes,
a familia «le tratamento, tendo trc„
bons dormitórios c todo o conforto,
á rua Voluntários da Palri.V. Intor.
inações com os srs. Gaio Martin*
& O.", rua Voluntários «Ia Pátria
11. 20.1. (24(13 S) S

DIMiKIRO 
—Emprestasse sob hy-

jiothçeas de predios a j-.iros ra-zoaveií, grandes e peqiiéi:,i-j quan-tias, juros c caução d; apólice?, con-
Ias da Prefeitura, ¦ lierançasi inventa*
rios, alugueis de prédios incsmo em
Dsofruío ou dotai, compram-'«. prc*dios, terrenos, fazendas e siiiu.»; ruada Assembléa 11. 117, i" andar, sala
n. 4, com o sr. .Moraes. (2432 S) S

DOBnças Oura garantida
de o rápida do

garganta osseima.
nariZ (fetidoz do nariz)

OUVidOS processo inteira-
bOCa monto novo.
DR. EURICO DE I.I',MOS

professor livre dessa cspccial-idad.
na Facilidade de Xlediciua do liso
dc Janeiro.; Consultório, rui do
Assembléa, 63, sobn.do; dar. 12 ás
5 da-tarde. (M 3206

I 
ISQUES antigos, liquidam-se com

J urgência; rua Visconde de lia-
maraty 11. -110. (S)

IAT1M, 
portugttcz, e áríiUmòt-çã,

À para o Gymna.vo, IcL-clouam-sc¦por pequena mensalidade. Kc;.ctii;ôc>
para exame. Curso çummercial,v á
noiíc; ma do Rosário n. d*), a0"- «ti**
dar. (2;So S) J

MODISTA 
_ 1-az vcitidon com

perfeição, do u>$ ft i."$ o ponto
a jour, ds $150 a Sjuo: largo de São
Domingos 11. C>, 1" andar, (306,3 SJ J

MOTORES 
elcetrieos dc iU, i|2,

1, 2 e 12 111'.'j 2 moinhos para
café; 1 machina dc cortar pape'.; 1
serra circular —• Vendem-se barato;
praça da Republica n, 195. (2iSoS)J

MODISTA 
— Confecciona vestido 1

de seda, costumes dc caíiuüfa c
liiiílio, a preço ntodicn;'( attcnde a
ciiamadi.a; rua Uuciios A:rcs i), i/.t.
2" íindar, -. (.123; S) M

E1'IXZARR0NM professor dò pia-no, mudou-se para o rua TJru-
S".-.ay n. 3S1, recebe -recados na loja
de piíinoü Ilcvilacqiia, ma do Ouvi-
dor 11. 145. (j,3y S)_ J

J7«IM 
c«sa de senhora «.ú, onde lia

-i _ loila a reserva, eedo-se uma sala
confortável, para desean-sar; cartas
para esta folha, a Jonotle. (2219 S) S

CASA TIMBYRA
Rua da Oarloea, 04

Sapatos modernos feitio
Carlos IX em pcllicu. envòrni-

sada— bufalõ branco o
c collo-cliromo amarello, o

mais chie
Preço.. . 20$O00

.-PT fl*m^ 
^^^B m^mW

riARTOMAXTK c faz qualquer tra.
\J balliò jiara n bom, não usar dc
cerimonias cmfíilar no que desejarcã
e trata de feridas cíiroiiicíia e ry:itra=
doenças; rua Oliveira n. 38, íuuilos
da capelia do Amparo — ('«scadur.i,

(1146 S) 11

CORTINAS, 
tapetes.- pintara, a

oleo, moveis e «le eseriptorio,
compra c "tíimbctii crièatxóta para mu-
dança, }. J. Martins; rua Oa Alfan-
dega 11. 124. (3C20 S) S

CARTOMAXTR 
habilitada, coivie-

«ida c limito proe-.i-ada peloacerto de si-.j» propbceias; única qnefaz trabalhos garantidos para realizar
negócios com tu crcia cs e reconcilia
ções, na rua S. iV.lro 11. 331.

(3042 S) J

ESCRWrOIMO Aitigtt-sc uthn
boa sala, r. Bacilos Aires 11S, ic

findar. CS)

PBÜíA 8
Compra-se maracujá, figo, caju,

pecego, iiiarincllo, manga, goiaba,
etc. Rua D. Manoel, 33—Compa-
nhia de Conservas.

EXPEDCÀDOR 
F0R11 ApO—I.on-

g-d pratica, preço módico,' .[«ra
exames nas Kscolas: Normal c Na-
vai, Collegios 1 Militar c Pedro 11,
•preparatórios para Direito ou Afedi-
cuia c consuráoi cm repartições;
Trata-se: General Caldwcll n, sio,
sobrado, daa 17 ás iy Jmras; tele-
phone Xortc 44S2. (245S S) S

Qoffas de Saude
TÓXICO REGEXERADOR DO ORC.VXIS.MO E RKGUr.ADOU

DO VENTRE X
Curam doenças do estômago, figado, intestinos, dores rhetima

toiiles, nervosismo, enxaquecas, ncvralgias, Iicinorrhoiiles, fraqueza
geral e dos órgãos da geração e manchas da .pella. Depositários:
Drogarias: Pacheco, rua dos Andradas n. .1,5. — Rio; Bárücl &
Comp., rua Direita ii.-i, S. Paulo. 11 1091

C1AUT0MAXTR 
habilitada, conhe' cida c muito priieiiraJn • peloacerto de íuaa prop-ltecias; única quefaz trabalhos garantidos para realizar

negócios comniorciaes c reconcilia-
ções; na rua de S. Pedro 11. 331.

(31134 S) J

flATAUKIOS de sellos «lo Uris!!,
V'1 com todos os orroá c variedades,
preço i$eoo; Hospício 30; 1. Costa
& filhos. (3,-31 S) S

(MSAt* 
dc respeito ou senhora?,J encontrarão em residência diílin-

ela c confortável de pequena familia,
110 l.nirro dn Tijuca, cm ee:itro ar.
bori.ado e chácara, .loia bons quar-tos fsciíi mobilia). Informes eom o
sr, Santos, na rua da Assembléa 11.
123, clian.taria. (.'4<ij S) S

FAMIf.fA 
de tratamenIoi á rua

Maroucz dc Abrantes, aluga unia
í«n<l'a sala mobilada. Dá pen=üo.Kntraila pela travessa Paraná. 31.
Te!, u;?, Sul. (3213 S) M

Constipação
Tomo

PIülTOltAL aiAKIMKl
Kua 7 do Setembro, 180

Í1AI.MNHAS Orpiif&toii pretü c
vT amarello, raça puni, compram-se.
Ofíertna por esta foBin. (á»94 S) J

M1KÜMAT1SM0 - SYPHILIS - IMPUREZAS DO SANGUE
Kozpiiihs, (lartlifos, tilcri-ns clironiiim c rebeldes, ciinini-
so com o antij;i> o iifuimulo KOB DH SU.MMA. <lo Ãlfvc-
ilo tle Ciirvallui—-Milhitres tle iittesludos. A' veiidii eiii to-
das as iilianiincius o drosariiis do lli» c dos listados. Dc-
|)osilai'ios: Alfredo de Carvalho Ac C—Io de Murro 10.

fU'RAS fluiilicns inagiicticas a «ll-s.
\J tnncln, graus; liarfys 1'sycholo.
K'a Caixa postal iS-T. (jHil.S) U

CHAPf-.nS 
últimos modelos, a i_$,

15$ c io$; tingcru-.c, reformam*
se a 4$, 5? c íi$; mme. Uos, á nia
da Carioca n. io. , (JoyiS)J

rtOU.ÒCÁÇAO COM «OM OU-
l_' DENAUO 1'AKA SKS1Í0KA
activa e dc expediente commercial;
no ".Club harisicjisc'" t"5oeieda'de Kio
Clrandeitòe de Sorlctcs)'; r-*a da ('Jui-
tinida, 107, 1" andar. (31C; S) K

pOM.MOUO — Akiga-sõ em casa
\-' do máximo r;-cio c independen*'
te, a um rapa?, solteiro; rua do Mat*
toso ii. -m,-, sobrado. (3171 S) J
/lACHOltUA — Vende-se um bel-
\J lii especimen Uluior, de barriga;
rua l*arahyba co — Mattoso,

131.WS.'.

D INHMIltO rápido soh liypoíiicens,
*?ó negócios sérios; na ruá liiie-
Aires n. 108, dai 12 à«i 18 ho-

(74O S) J!

I^IXUKIItO 
a prestação-. mensal,

./ sob alugueis de predios, em-
presta-se na rua Cámerino u. yo. dc
r ás .; lioras. (liou 3) J

(lUiAMOPUOXES 
c chapas— Ven-"X dciu-se dc $5«m a 3.?. Trocam sc«le $500 o. ;?. Compram-se usadas.

Çoneertãm"ie grãihophiincs c veudi-m-
se a en$ e ^3$. Coijspralii-er; á ma
Uragtiaj-iiiia 135. i.s_.i ,S'i S

m
caixa
/ida
ro, <
l-MJC
l-'crr.
Qual
gidu

lATlFlÇACJAO — (Iralificã-sc
i Jicssoá i(i,e der notícias dc uma

le éngcnlip, eo-.-.du-«le
por um carregador $i-u\ mune.

tuo ha dias «lesappàrcccu, no
.-u> da c-::«í.-:io «l.i listrada de1 Central,, ;i caiarão Maritima.
ípicr informação .leve _:r .«iri-
para a rua «lu Saude 11. S-.

1.231,0 O) S

l-lvi-i
t;-.-s(|GRAVIDEZ

uirin :
do 'ás velas ahtiseptioas. tíãolinoífcnsivas, commodaa c de rf.j
feito seguro .t'.';iixa com rs ve-
!ü«? 5$oooi Pelo Correio maí-s roo
reis. Depositário: praça Tiraden-,

tes 11. o.', pharinseia-Tavares. l
(1504) I

IM.il.fe/ 
— Seidiora inglcza. ensina

CslCiidioma em .aula ou pnrtientar.mente; nia .S. José, ;p, ..-» tintlar.
(31S5 S) J

MASSACEXS 
niaiuiacs "e injecções

hypodcrmicas, iipplien. senhora
competente; rua do Lavradio 1S11.

(3193 S) J

TlifA.CHI.XA. dé carpinteiro, Uniyer-
IfX «sal, eom cinco pecas, uma àcr*
re. fita, motor, polia, cadeira-, man-
caes, correias, etc; rna Frei Caneca
,ii. 7 a 11. (3"77 S) M

MACHINAS 
dc costura Siuger —

• A. prestações mensaes de 111$ e
a . tlitilícjrp 1 tintar com o agente e
vendedor da Companhia Singcr, l'au-
Uno, rua do llospleio n. a-'o,- lei.
ii,5'S, Norte; lambem se dão üçõeí
de bordados. (^093 S>- )

MODISTA 
— Vaz vestidos a prc-

ços. baratissimos, ensina u cor-
tar c armar por S"$! Ii.yõe3 a ;$ooo,
moldes =.?; uttende-se a chamados ;¦ i
rua l"rei Caneca 11. 79,' sob. Telepli.
519;, Cent. (uioVS) .1

PO' OE ARROZum E' o me-
Ihor e não

é ornais
caro. Ad-
lt e r e ate,
medicinal
emui to

perfumado. a$õqo, pelo Correio...
3$joo. teitóratíno. logar onde re-
side, peça o Lady ao seu fornece-
dor, c, elle não o tendo, pude
òbtel-o rapidamente, Mediante 100
réis de sello enviamos uma amos-
tra «do Lady ««q catalogo de: Con-
selhos de Bcllfâa'; \>ndas por ata
cado^ dirigir-sp"ás casas de suas
relações, nesta; çraça, ou ao depo-
sito: Perfumaria Lopes, t. Ura-
gu.ayanà, 44, Rio,'

QUER1C1S 
SEHlffeUZ, obter em-

. prego, attrajr- sympatliias, casar-
vos e tudo .o <iue desejaes ? cônsul,tnç jior carta ;'« posta restante destafolha a John .i'1'aj-lor; grando .psy-
cliologo notavel,!j>..á3..-. (2SnS)J

QUARTO 
oiusnla — Treeisa-se de

uma cm «asa de familia, paraum casal decente, com «lircilo á co-zinha; preferc-sc;oiide não tctilia cre-ancas, nem 011I.03 inquilinas; Entre
Meyer e S. Erhhcis-o. Cartas 110 cs-
eriptorio desta folha, u F. B."

. (i8ii S) J
Cl-NHORA ç.'f, precisa dc uma
kj creada aimla rapariga, alé 18
Giittòs, 'que sai lu. Cozinhar bem o tri*
vial c todo o servido; que saiba ler
c escrever bem; rfa rua l.arga iSr,
sobrado. 1. (3057 U) J

SO' 
pode ficar chis quem mandar

seus collariiiiio'. pnnhos c toda
a qualidade dc roupas, para a " La-
vanderia- Ilodoli'?;' nâo teni'rival cm
lustre,; ciigommado... Icvinqueamcir.o
c dc.-.infec-váo; manda buscar c levar
a domicilio. ¦Telephone Sul; 570.
ClvXlIOIÍAS c sciihoritaà podem
O ganlar 600$ por mez', aprendendo,
a profi.-são dc inaniclire c niass.-igis-
ta, na rua 2 dc Dezembro 11. 93, I"
andar, Cattete, das 3 is 6 da tardo.

(150.1 S) J

SENHORA portuguesa, «década . c
jKicietítc^ oáierece-se _ para lecçio*

«ar em domicílio, prÍme'ra-5 letras c
princípioâ dc fraucez. Vae còi^sub-
urbios; preços módicos; curtas á rc-.
dacção, a Cieorglna, (3359 S) M

SALA 
para cicrlptcrio conini

— Aluita-ie, tua Buenos 'Ai
i" andar.

rcial
es 1..

- Cèmprant-sc. vcndcmjse
.-pè/* scTlos iwra col!e*

cçõos; Hospicio 30, J. Costa & l'"i-
-lhos. , '.Ijfa (37ò'> S) S

Sfef.LOSc- trocaw.Reu-'

Grandes armazéns Brasil A.Xm,t±BBh Caaa
Souza Carvalb.0

ÚLTIMOS 1NNUN0I0S

1,50, 3$200;

299Òo'; 
'l,60,

1 '•'. r.i r.i v -.1

de. :•; ¦•.!•: ,.1
• -•- ;•. rtT :•:

'•1 !•* w '•" "•!
••: :>! «1 :.•••! •
;.! ,.« ,i i.i -.i

r». :•¦ :•: ¦•!
't' l*i '•'. í»1

«800~1$200
2$000
3$500

4$20«

8$S00
7$500
19900.
5«000
2$200

. I92ÓO
19500
19500
29500
29500
.19500
19600
19500
19800
09000

GRANDE VENDA ANNUAL
Todo o stoclc do Fazendas, Modas, Armarinho, Roupas bran- joas vara seulioras c meninas acham-se rciuarchtlo oom grandes

e rcaes abatimentos
Seoçáo de Tecidos

Baptistos com 0,70, metro. . • : '¦»' '•."¦ '•" '•" r*i
Tecidos do algodão, f untiisin, par» colcha, metro .- .,.,:..¦ r.i
Reppes pnra cortinas coin um metro do largura, metro 1 íi- -.- -.-
Ditos para cortinas com um metro e vinte, metro. . .
Atoalhado de çdi- para mesa, com lm,40, a 29400; com

com 1,60 ......'
Atonllindos brancos para mesa com 1,40, 19900; 1,50,

89700; 1,70, puro linho
3 Linlio próprio para colchão 1,40, 29200; 1,50, puro Unho**' Ci-etonne para lençôes 6|4, 7|, 8|4, 9|4 e 10|4 a começar

Orando sortimento em morim s>. começar it peça
j. Cassas brancas suissas com 0,70 a 15100, 19400, 19700

Cassas do cures com 0,70 a, começar de. . . . ... .: :.- .
Voil de cores com 0,70 a começar de. . . .- .' . .i ,., .-
Voil dc cores lisas com 0,70, it começar de • ¦• ...
Voll fantasia rom 1 metro de largura, a começar de. . .
Crepelitie de fantasia, com 0,70,'n começar de. . . . .
Orépou eom 1.10, a. ....... . ........ .
Crépon com 0,70, metro ií.
Fotilardlue, !gri«t<ido Ivitrieilude, com 0,70, a. . . . .- .-
Cachiinirs fniitiisi», com 0,80, a começar de. . . ,„ •• :.-.., .- .• ••• r.i -.t -,i
Gaburdlne superior com 0,90, n começar de  .
tirando variedade de sarjiis de lã do cores e pretas com 1 metro e 1,10

n começar de ..'..-..¦' 29900
Vasto sorttiueiito de. casemiras com | .50, a começar de.. . . . ;•'•• Vi',.i 99800
Setins de cores, grande variedade, a começar de -,« -.¦ . -.- .i r.i ' 39500
Sellui Tiiberty <l« cores, a começar de. , -,- .- ••• :,« -,- -,< 59000
Taffetás para vestidos, artigo superior, com 1 metro, a . . . , .: -.- . -.- :'.'i 119500
Seda lavavel, com 1 metro de largura, a. . .  :,i :.•:.¦ ... 09300
Seda o linho, a. .' ¦ v r.i -,i r.i 3$SOO
«azo lisa, a 2$800; gaze chiffoii, do cores,  •',- -.i -.- 49200
l.iuho paru lençóes, com 1,80, 2 metros o 2,20 a começai' dc, ¦. -.- „; ;>1 79800
<irande variedaile d» linho para frondas a começar dc •;• -,. -.- -,- 39000
ljinlios para vestidos, coin 1,20, n começar dc. -.--.¦¦.•-.' 29900

Sffi:;=ÍS GRANDES ARM..BKS BRASIL
Serão publicados no próximo annunoio os preços dos artigos da sccçüo de cos-

tuuics p.ira creanças
104 - X^tlEb Ciai J>LSSei_Kll3léâi -104

iintintTTTHHHH»tnHHmHmiHmnnnmiiinimim»._TT«j

(lc iihi r.iiwz co.ii
. <•«•' padaria, üa,Vusconde Itiiuiia n, 281.

(3256 II) ^s

PI.KCISA-S13lir.-itiea <le b.ilcão

VJ-:.\'i)l--Slí 
uma casa

900$; na rua Juão
estação
estação.

1>. «Clara,

terreno por,Macieira », «i t,
dois ¦iiiimitns «l:i

lí-Ci K) JS

COLORINA, Tinlura iàcal
garaiuida, par.ilrçstittur ao cabello a sua còr, ori-

ginal (pr«cta ou castanlia. — Prc-'
ço io$oo<j, pelo Correio, mais ;$.-,
Do_ioaito geral rua ; dc Seteiru
bro n. 127. R. KANITZ.

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis ^ $.,
tencotirt, parteiro, cura os turiiores
dos seioa c do ventre, as moléstias.'das vias urinarias e genitaes <ia mu.Hier, as metrites, 03 corrimento.. ute-
rinos e vaginaes e regulariza n mens-
truaçáo por processo seu. Appüra o60G c 914, cora ou sem injeeção o
esta sem ilòr. trata o diabetes,hcrnia (íjuclirauura) sem operação.
Consultório perfeitamente apparelha.
tlu; tua Koiliigo Silva llí tu; esqui-
ua da rua da Assembléa, das u .1
2 da tarde. Telephone -511; residen.
cia á rua Senador Euzebio 342, Cun>
sultas grátis! (j uSu)

CIMAURIA -ri'-.i
restri.i-

dos.;
cotistipaçõea com febre, bronchítea ei
astluua, Preço 1 $000. Deposito: 1'iiar-
niac.a Kodrigues, rua Marechal Fio-
riano n. 99, (3734 S) R

OKM10UA seda,
O so3, deseja--'"

sem
k? so3, uescjaoM ,par« ttm scníiot
viuvo, tle rcspétpr para governante
da casii, Dirijissc á Estraila Keal
dc Santa Cruz; *• 123-5 — 1'iciladc.

¦comprontis-
fcu-hor

iante
Kcal

(-Mt? S) M

QlilXllOKA.lÍ/,P'.«eisa-£S para visi-
VT- tur' íaimüa^^r j vender ú comniis-
são, artíjçus xlé^fief! còllbeaçãó', !>:-
rijíir-sc á r.ia:]da Caiidriaria 11, 91,
subrado, das tf ás 11, A. M,

. .'. . - (=891 S) S

MODISTA 
(fala iitgl«z e po/lii-

Biie?). Trab-llio esmerado eni
qualquer vestuuríoi taiUeur, de soiréc,
etc., pur prcçüs mòdic&s; rui Unt-
Kttayaua ni 1.17. -' criilar. (15.14 S) AI

MODISTA 
— Faz vestidos costu-

mei o flltapéós, no rtgor ila
iiiod-.ll rua Uruguay ru, 250. Amla-
hihy. 1'reeos liaratlssimos. (abidSÍ.K

QK.VHOKA fÁtn-.-e_a s«i, educada,
lij sem iicr.liutuw còiiiprouiísso, boas
re.lerericias, «lesjfe intoiitrai' ura £e-
uhor sério.-dcv.bo^. posição, para vi-
verem juntos'; tfata-sc á rua lícnja-
min Constaiit -11. 39. (2484 S) J
riJRIiCYCniC -Á Vciulc-se um com
X . caixa c cnv-íperfeilo citado; rui
Senador l.u=c«::o> ii. 21-. (_-Si.. S)-J

MOVETS 
H-aados e mais ol.jee.to:—

Compram-se por p:e.o:i rasou-
veis, ria do Rosário n. 145.

(i.Hf« S) J

TÀPF.TK 
KranJc, com defeito —

; l"oi rouliailo «Ia rua .Ur.- JoséIlyRiiio 11. íStj.MIratilica-sc a riuciii
der noticias. (,10uS S) S

MAXIIIUKA, 
masnagciis cicetricas

a r$boò; Víic a domifi.ío. Atlcn-
i!c Oe :i ás 5 .lan:..,- ua rua da Al-
fandega ti. i-'I, i° and. (içjf«4 S) J

TliTODISTA — Confecção prinioro-
1TX sa de vestidoü e costume;., sys-
tema Parisiense, de :o$ a 30$; tra-
vossa Cruz Línia u. --6 — Flameligo;

ijSii .S) J

MACHINA 
«lc escrever. "Mi;,'noti",

180$, systenta preferido cm u»-
do o mundo. Mais informações..Caí-,
xa postal 13S8—Hto de Jaiieírò;

(14--3 S) R

MQVKÍS 
— Deseja comprar, yen-der, trocar ou reformar o.? ecüs

moveis, oil colc'iõc3i não deve fazer,
seiri primeiro ver o Boriiménto e os
preços da colclioaria do Povo, tjue é
nc-s subúrbios; a' easa mais complc-
ta neste gencro c paraute compelir
coinaa melliorts ou-ías do centro.
Fabrica c deposito á rua 24 de Maio
11. 505 — Sampaio. Tcleplr. Villa n.
i;8s ~- M. Costa c Sá. , (ios;S)R

UM 
rASAlV Nn.ora.ulo cm càsã

muito decente o muito próximo«la estação d.i -Jlcycr, aluga unia
sala tlc -frente, com entrada iudepen;
deute íi mu ca^al sem ÍÜlios ou ,auma feniiora só. . Não tem outros in-
qutlinos. . Póde-se-' fornecer pensão,
quereudo, -Fendo tudo por preço tãl:i-
to em eonttií.nta Cirolina Meyer,
i3 — Est. dn • Jlc.vcr, • (J159S) J

UM 
rapaz «le 20 .111:105, sabendo

ler e escrever, e tendo pratica
de cozitilwr, deseja cmprcgar-sc para
qualquer serviço; quem prec.'«;ir fl'rl*
ja-tc ao Pauüno. riia Antônio do. l'a-
dua n. 16 ~* Ülincliuelo. í joííi S) M

TTM A sapataria de concertos, «:-->m
\J ferramentas, vcmlc-sò á rua Ue-

neiliclo Ilippolyto 11, 4. (áaãÇ V) lt

mM ex-ncgoci.-ir.íe desta praça, «lan-
do «ns melhores informações dc

sua condueta c fiador, ufferecc-FC
para fazer cobranças dc alugueis de
casas,, eqntas j no Thesouro e Prefci*
tura. Carta, nesta redacção, a CA.

(2231 S) A

NA 
Avenida Mem de Sá n. 41, fo-

brado, cm casa de familia, »h'i*
ga-se um cspaçoio oveirto -com düag
sacadas, com ou iom mobília..

(=££3 S)_J

NA 
Avenida Mcm de Sá n. .|r, so-

brado. fa?. costura» por quãlftitèr
figurino, Preco inudict). (2)82 S)J

UMA 
campista

Presiden'.
f-abr- com o
ros Nunes.

residente
Uarroso n. 51.-. Luiz Kclippe

rua
deseja

liar-
(1S09 S) j

TfAUEJO dc íSgarros — Ve-.i-le-sc- V
nm íifregticzado, ponto d

quina; rua Senhor dns Pa-sos 1
O motivo -se dirá ao comprador.

(.1040 S)

30.

OURO, 
prata, cliristoflei e mais

metaes finos, cm# obra, mesmo
usados, còmpra*sfi ua joalheria Ando-
rinhns, rua Uruguay a 11 a rtí.|.

(415j S) S

ODR. 
ERNESTO GARCEZ .-.visa

hos seus amigos político., e clien-
te*, que mudou o Fftil c3cvip!orio para jo largo de S. ift*_..cisco de IV.iIa n.
44; telepli. 3-4, Xortc. (í9S-'S)J

KSWR.rn.SMO-:'-.tV-A ísTÃx-
('.IA, 1 vo!. i$oooj venda nas

livrarias Alves e Carnier. (308 S) It

\rHiST1110S 
lindos modelos em ta-

fetú, filo. desde 100$; Unho, 50$,
voile, .15$. Só ua Miiiion Muguei —
Mme. rerc'r,-., nia 7 de Setembro ¦ 10.1.
iclepli. 4_.8;, Ccnt. (.jau S) M

\rlTRlJ\E 
— Alusa-:o imia com

Jogar porã'^õfücim>, .com ou sem
cotvtrato, na rua 7 ds Setembro iy...
luja. (.ui.i S) M

1Í.HAR.MACKUTIÇ0 
diplomado of

. fcrcce«;e para dar nume ou traba'
l.iar, 'Carta», rua da Carioca n, jt.j

(,i:.VÍ S) R.
TIITanÕS — AJiiíaiu-sè ;«..-r «íi c i
X conccrlani-se por preços üar.itis*
stinos, _ recebo clmnwdos á nm ilo |lltispvio .69. papelaria Teixeira, pro* |siaw i rua «lis Andradas. (3141 S)VR

IJEXSAO 
— Dá-se á mc.--.i. ni:..l-j

tOiàdu eo-tíi peucroâ de ia qüttH* jdade. Preço mtftf.co; rua dó Kó'3h* i
rio d. Oi), a" and. (2921 S) J

I~jT<IÍCISAiÇ.K," paçi-c»3,1 
"dc"TámTlíii 

jdc tratamento, de um moço dc-
cenfe, que saiba ler, afiançado, para jvender biscokoa finos cai uma mala
rio inão, cm casa das familt.iSi das i: jás fi da tarde, üí-íc 25 "j0 do i|ue I
vender, çomc:tdo c dormindo fóm;
Irata-sc tia ran ]Jeíembarg.idor \t\- jdro ti. rS — Fubiíca das ('hiír.^.

U 315S)

\7::'77777

llssx
MÉDICOS

pr«ra o diat.nosíi-
co. e tratamento

il.is (lothcãs do es-
tciiiafio, intestino.!,
íi[;ado, pttlmüc3,

coração, rins. ossos, e.'.c pelo
DR. liliXATO Dlí SOüZÁ 1.0-
l'J;,S. Preços módicos. Rua S«".o

Josó, 30. das 2 ás • (menos ás
qtiavlns-ffiiros)'. A aos

Pelo
Ir.

Lu-.-.
(Is
.iir.a

de Medi-
operador

1>RECISA-S1> 
dc 500 pessoas paracomer a ÍSjoo; rua lí.ietto.. Ai-

res .11. 15S, Kija. (_.;r= S) S

PKlVciSA-SV: 
de itin soeio pira

tinia a:iii(ji «.• bo.i casa de liotil
liara hospedes, com 23 eoinmoiloS
niòtjiiitdn.. e restaurante em um dos
mclitnriS pontos desta capita!, pertoda K. .le I;'. Centrai. O pretendeu-te não precisará entrar com todo o I
capital, -ó s|e íaz que ;tào do pessoa '
seria c pratica do negocio; para in* |íqrma^õcsi caíta nesta redacvuó iiara jser pVocürado, a Uojics. (-?-'.*ü S) S !

Consultas grátis i
Itíttoncourt. «Ia T'a-!i'dailc
cíua da Drtbía, nicdfco c
ci.pcc*á!ista eni

moléstias dos Olhos,
ouvidos, garganta,

naria e doenças ner-
vosas-

Todos c.-i dias, dr.3 ,i á-; íi IíorãjS
da tardei Rua Kodrigo 5üva n. 20.
r» wrJar (ènlrc Aíícmbléa c Sele dc
Saoiiihrõ). Consultório -pcrfcitaíiientc

npparclliat.o eom tu.io o material prtf-
e.tso pari os csánics ó o? tratamentos
constanteá dessas especialidade.1.,

(J ;«->

DENTtSTAtres da
4 as ;
l)r. A.
dra iv

uni precisa gabinete
ia í.e:tia:;a, pendo das

Sioras- da noite, Cartas ao
S. Cosia; rua General Pe-

SS, «riianiiacia, (.3135 S) J

DENTISTA
II. Baldns.Von Flanivkcnstein

lísp. cm obturações a ouro, pia-
tina, esmalte c cxlracções com-
•'..tamente r.cm dòr; colloca den-
tes com ou sem chapas, a preços
reduzidos. G.-.ranlc todo c qual-
quer trabalho e acecilu pagaineni
los carccllados. Das 8 da iiiahUã;
ás 6 da noile. Aos domingos só
ate ás 3 horas. Hua Marechal Fio-
riano Peixoto 11. 41 (sobrado),
próximo á rua Urugitajana.

DENTISTA 
a ejooo mensaes para

òbíuração a grauito, platina,curativos tluáde o primeiro dia. 'J'ra*
balhos dc chapa; coroas, ptybt, etc,
por preços minimos" e trabalhos- fíi.
raiitidos, na Auxiliadora Medica, ua
rua- dos Audrailas 11. S5, sobrado, es-
quina da rua General Câmara, tele-
phone, • Norte 3157. (20J- S) J

PARTEIRAS

SENHORASFartos. Mo-
Iestias «Ias

Tratamento
dos abortos c
suas conse-

quencias, dos
corrimentos,

das eólicas utoro.ovaiianas e das recras
irregulares c uroloncr.das. Aaseniblça,
F4. das ia ús 18. Serviço <\o dr. Pearo
Magalhães. Tclep. iouo, Cent. (RsW

T>ROF1CSSOK.V 1'sti'iiiifioii'a—
-*- Knsinn Frnucez, Inglcz o
Allemão. 1'rcços módicos c
vao om cas» dos iilumnos; na
rua 13 ile Mulo 517, nolirndo.

(3021 J) S

IJRO.IfJiSSORA 
dc jiiauo e musica,

leeciun:'. 2 vezes por scmáiia jo$
nicníaej, e ^5$ fora, sendo 1 hora
de lieãoi rui S, l-'rai-CÍ.'-.*o Xavier
11. «28 (3133 S) R

AVIGULTURA
üMáVa cliocadeira "Triomphc", usa*

nas esce/as tranecía'", custa
menos nova que outra qualquer em
segunda mão e c r.iran.ida: r. José
de Alencar ti, L-9, Catumliy. (1475 SI J
¦fTKNl-HvM-Slí eli.u-iiileiras do sys-do .

tema adaptado "es escolas fran-
cegas, duiío aquêciiiieiitij! iião_ es-
iriam os ovos nem que o Iamptfio *e
apague durante ií. horas, rua ¦ José
dc Alencar 0>j, C.ililiiiby. i.S e-'i8) O

OVOS 
das raças Ofpmgtoh preto,

Orpinylon lirauca e ;Plymóath
Haefc Carij.i; vcudcai-se á rua Ipa-
nema ri. 60 — Copacabana".

<.too; S) S

VENDE-SE 
Mutambl-

na. Unlca loção aro-
tnatloa quo faz renas
oor os cabellos e des"
trutr a oaspa: na Gar'
rafa Grande. Granado tc
Filhos, Hermany e Sa*
lio Elias. Ouvidor ISO

T 2113

UTERO Todas ns moléstias itterinas são curadas com o
uso ilo RI.IXIR DAS DAMAS, do dr. Rodrigues
dns Santos — A' vcmla.cni todas as pliarniãcias c
iiirogarias ¦— Deposito: São Pedro, 127.

Talismã» Grátis para ven-
cer os cofíriiiieu-

tos c Uifficulda-
des da vida, pe-dir a .1. 1». Sil-va, nosta restante de Cascadura, comcnveloppe sellado c sobrescriptadopara resposta; icmeltc-Ee jiara todososhslados. (-.,„ S) j

Gonorrnéas chr onicas a
rcccalc?.
Quer eis fiw
car radical-

mente curado cm poucos dias?.
Frocuiae iãforinaçõcs com o sr.-
Fcijó, que gratuitamente as ofíc-
rece, não conhecendo caso ne-
iiluiin negativo; rua TUeopliilo
Ottoni, 167. (K 43

Perolina Esmalte - 
^SS

que adquire e conserva a belleza dii
pelle, approvado pelo Instituto «le
lleikva de Patl», premiado na Ex-
posição dc Milano. rreço ,i$ooi«. Kxi;
jaan estes preparados, ú venda cm to»,
das as perfumaria: e no deporito «les-
tc c ile outros preparados, h rua 7
de Setembro 186. (j8p S) A'

60.000$ juros de io»j» ao
«Mino. eniprcíta-se sob-j-potlie-as de prédios, na cidade earrabaldes; negocio 6crio c feito com

prpmptidao; trata-?e com Santos, uarua da Misericórdia u. 24, plmrma-c,a' (30=9 S) J

Eliminação da marra
Discos novos
duplos 27 cnt.,
perfeitos, melo-
ntes e eitrineri.
ros. Todos os
possuidores de
Orammcplionei
devem iproveU
t«rc pedir o noi-

so ciblogo, envindo stu mdcre(ô í
GUSTAVO FIGNEH

Rua IS dt Kmsmbfi, 55 - S. PIÜIO

B
CO ^INGER — Liqiiidam-r.c a 10$,•> ao$, 40$ ai«i coo$, para bordaro por.ponl.ir calcado; trocam-se cconcertam-se machinas; é ririícn daKcpubbca n, íps. (..007 S) J

Veterinário l S;do Instituto Pastetir, especialista
nas moléstias dos cães. Consultas
c chamados, rua do Hospicio, ir.i.Tel. 1958, Norte.

Mimo. Marg.i(.rltn Sulcnni llu-
liaiucl, parteira, diplomada pela
Real Maternidade de Fircnzc (Uu-
lia), Acceita çlianiadoà á qualquer
hora. Tci. 3129, Villa. Rua }J.
Miguel n. 80, esquina da rua .?.
Raphacl (Tij-.tca). ...i3 J

PARTEIRA - ffi^
—Com louffa pratica, traía de n.o.ei-
tias dc senhora-, e suspensão, por itin
processo rápido e garantido. Acceita
parturientes em sua residência, á jua
Comci-iuo n. ias. Tel. 44-8, Korte.

( J 5734)

PARTEIRA< Mme,
Francisca

Kci-s, diplo.
¦nada pell
1?. dc M«

de Boston, faa apparecer a menstrua-
ção por processo scientifico c sem
dor; trãballioi garüiuidos c preços
ao aleaneo dc tudos, sem o menor
perigo para a saude; tratfl de¦ doen-
ças do utero; rua (.icneral Carnais
11, no, Tci. it. 3.36S, Xurtc, próximo
«Ia avenida (.'entrai. Consulta- gra-
lis. iS ip;o)

PARTOS niõlcsti»
de n.uUiet o
UR. H. -J*.

ANDKADA cura corrirr.critci hcm&r.
rbáglaa .«.- susponsõesi de mado sim.
pies, evita a gravidez nos casos Indi-
cados; fazendo ãptiarcccr o incontino-
do som provocar hchiorrliacfo; tendo
como enfermeira :'..:iie, TObKPHlNA
i;.-\I.I,lXIJO. pnrtcira 

'do 
H03pif.1l

Clinico dc llarcclona: consultas dia-
rias, pratis ao.-; pulires. Acceita clien-
tcó cm pensão. Consultório e resi-
delicia: rua do I.avradio n. nr, so-
br.-.do. (5S-M PI J

- Còü-pra-sò c:n í['.!:tl-
i;*2r (luan-tidade, t».'.-

Oiirlve-sariã CITRtM.
/t.òíii ¦ (309*) S) J

PRATA
gati'do;so bem.
í.. da I.apa n

Moléstias da pelle0"^
mas* lúpus crytliomatosos,
verrugas, noevas angiomas
vitiligos, urticaria, zona,
pruridos, pelos banhos dealta freqüência, com ou somaffíuvios, peloDr. Neves da
Rocha. Tratamento dos tu-mores malignos, com o epi-
thcliono, o câncer, por meio
das applieações com os Raios
X. Gabinete do Elccíricida-
dc Medica do Dr. Neves da
Rocha, Avenida Central nu-
mero 00. & 070

S.\it Ar.TüLii li, MoL-siJ.no
Rcsidçnciit: Parnnhybn --Piinilijf.
Curado com o Eliàir de, Nn-

(ineirti do 1'luo. ilhcp. Juão tia
Silva Silveira, de. tõrcircts moléstias
de fundo s\|iliili|ico.

íjcdcís Coíinos — Ri»

Moléstias das Senhoras
—Dr. Octavio de Andrade, com pra-
tica dos hospitaes da Europa, evita
a gravidez por indicação scicutUic-i,
sciii prejudicar o urpanismo. Itcuior-
rliagias, suspensão, ele.. llesi-.!euc:<i c
con».: i-iia Sete de. Setembro, n._ if«í,
í.jbruilo, das 9 ás n e de t ás 4,
Telepliònc ! = .«, Central. Consulta*
«raii.: (m kl y

pii.VT.gAp — I.ii-se farta c variada,
J. á nic-a 'Jui. :; domicílio ;o$ c
avulso. i,«5go: .tralanieiito de iD cir-
dem; ;: rua Primeiro dc Março n -'i.
¦ " lindar. (J1R4 S) J

1>i:xsAo Mit.vniiKo __ i;r 0
mçlliòr no ncif-o e lambem (-ir-r.cce a domicilio; Kdsário 105, :°,

(Ji9 S) R

Sarna Carrapatos -BIcheipa-Manqueira-e demais pragas de gado curam-se eom o
ESPECIFICO MAC SOJÍGALL

O original «lestes Específicos -Usados Ua 6U annos. O UNICO QUE \Xo E' VENEXO^OFabricado por Mac Dougull Uros, LU. — Xlanchcsler — lislaboiccidos eni 1815
XT-aico iutroduetor — ROBERTO .RQnTTFoprp

Rua do Mercado 49 — Caixa 1911 — Rio de Janeiro

Dr. Alvino Aguiar
..spccialista em molcslia do

csloiuiigo, rini c fpulniGc.".;
Tratílineilio das anemias, (lo-
patiperaniiiilo nervoso, cie.
llul-esiit-.s de senhoras, Con-
sultorio: rua- Ko'lri-:o Silva;

S; telcpli. -'."n. C. Das 2
i.i 4 iior.is. l.csideticla: tra-
vessa do Torres 17. Telerili.
4.^63 Central.

(.1 50.)-!

DES. 
CARMO' NEt-TÒ c GON 

'

ÇAi.VES. DO COUTO, uávoSa-1
dní. fesçriptorio: rua da Carioca j,.(
sòbíádoi das j- á«t 5. Contratos ino-'ülcos, 

seriedade t; presteza. Adeãn*
tam cusUts. Grátis aos prvbrc-,

(a'156 S) s

VSIMHO
íodo-phosphafado

de \\'crncck
Poderoso iiiedicamoiiío no tratamento da

Tuberculose,
13stcroplxulo.se,

IVc ttrxxsstlxeixia.
consecutiva a excesso de trabalho

intellectual, etc.
.]' ilinriamcnle proscriplo pelos Srs. clipiòos nos

òasosdü racliitismo, lyinphatianio, anemia e
iAcpáupornniéiitó gerai tle qualquer origem; as-
sim nas moléstias ligadas ao crescimento do indivíduo.

Cachorrinhos ^jf
Para lavar cães <le luxo. Desfiai-dor «la sarnn, carrapatos c .pulgas,
«nde-se nas ruas Hospicio iu,t-onwhrçs. Dias 33; Ouvidor 63, 7de Setembro ns. 3 e ,5,, CaUetc
9'. lla. José de Alencar ti. 3.

(li 16S9

e tt > c e r a s
curam-se in-
fallivclmc n t e
com a UO-
RAUXA, á

as pliarniãcias.
S. Pedro 11. 127.

FERIDAS
venda em todas
Deposito, rna «le

DENTADURAS
COMPRASE

quilquer trabalho vcllio da
lírica

OURO E PLATINA
K. Assembléa, 16, loja de

louça. (J 5.13-1

Casamentos ¦t r a ta-so
com 'brê-

vida <1 e,
mes 111 o

sem certidões, civil, 25$, e teji-.
ríoso, 20$, ein 24 -lioras, na íórniaj
<la lei, inventários o justificações,
etc, com Bruno Pchegue, á rua
Visconde <lo Rio Branco, 32, so-
brado. Todos os dias, domingos
c feriados. Altcnde-se a chamai
dos a qualquer .hora. Télèplíoiiii
11, 4.542, Central". — N. H. Oa
noivos que tratarem de seus Jia-
jicis nesta casa não terão o in-r
commodú de ir á policia; não s«
confiuulam — 32, (171- J

Casamentos _¦;$ nu ei-
VÍ1 fl .'('$
rei igios-i,
c o 111 o ti
sciu cer-

tiducs e em 24 horas, todos os dia».
para provar quanto esta ca.ii i séria;
s«i pagam depois dos papeis proni-
ptos: trala-se i rua -Barbara de Al.
varcitga n. 2^, em -íreiilc :i 2' Prc-
toria, próximo ao Tliesoare, cnm Cn-
pitao bilva.  (li i;2e!

Mme. Ciei, cartomante
— Diz tudo com clareza .> «jue d«"}?. -f41'". realiza os Iraliallios maistlifficcis «nic «Ffjauí, amigavelmente ibota o mal para cima de «picui o faz;
a rua dos Inválidos it. ,i«í, sobrado.

(lO-l-i 
S) J

FRIBURGO Z
HOTEL I,EL'RNROTM * •

Com (jrande parque c optimm
acconiinoilações para familia.

Proprietário, Adehtano Silva., 4
V. E.v.. NAO QiBR MOBILAR

SUA CASA SEM GAS-
l-Ut WSH1ÍIHO ?

E' o que pôde conseguir facrl
mente, por aluguel mensal c modi-
co, todos os moveis; rua do Ria*
chuclo 11. 7, Casa Progresso,

COMPRA-SE
ptial«lticr peça dc antiiía porcellai
na 11 rua do Ouvidor 88. 2807 >

EMPRESTA-SE %dinheiro sob bypotüic.as, <b'ii\
üiissorias, avisos oti contas do v/H
verno, caução ou juros de apo-í
lices. penhor mercantil de mercai
dorias, alugueis dc prédios e to*
dos os negócios cominerciaes e ad-»
vocacia. R. A1fande_r... 42, sala 9
de 11 ás 12 e 3 ás .. Unas (en-
trada pelo elevador). (2930 J

GRÁTISs *m
'íSypíiiii. aPeçam o folheto

seu Tratamento*, á Caixa PotKU"iS. -Kin.  (J _72g

ALÜGAM-SE

Mensfruações dolorosas

O espleno-ido prodio novo, coití
todas as cariihioilidaidics modernas,
ua praia do Russcll 11, 4S, e 03
predios tia travessa- Bámbinai ns.-
:8. 32, 34 c 44 (Fabrica das Chi-
tas), trata-se na rua -da Candeias
ria n, 20, com o sr. 'Moniz.

(J 27C2'**

curam-se com 6
DAMAS, «lo dr.
S.-mtos. Deposito,
dro 11. 127,

EPXTR DAS
Rodrigues «los
rua de S. Px-

»,,„,,. c u r ,1111-scescassas «"^
DAMAS, do dr. Rodrigues dos
Santos, S. Pedro 11. 127.

Dr. Ei. Meirelles-
]>ocncas internas, creanças. Vi..? uri*
liarins — Apjwirc'J-105 micrQsc-oí.iros,
clectricôs; dc itliúniiiaçilo para exa-
mes e Iratamenio d«s doenças: urc-
ll.ra, bexiga, rias. reclo, intestinos,
estômago etc, — Trat. rápido da go-norrlica, sypliilis, liydrocelc. Appl.:
6u(i e 914 — Jt. Sete de Setembro
96, da= .1 «is 6—Had, Lubo 45S, Tel.
120.. Villa.

ACgflO ENTRE AMIGOS
Que devia andar lioje, de um

eslojo de dcsenlio, fica transferida'
para 30 do corrente. (2818 ]

CARTEIRAS ESCOLARES
t

Véndeiii-sê usatlasi miiiio -bara»
lo e niais olijcctíK dc escola e es*
rrifitorio. Rua Frei Caneca ns.'
7 a m. (M 3o:<

m }. PEDRO ARAÚJO __ Çòii-'.luno, rca
1 às 4

Sete oe Setembro
S) 1-

DENTISTAS

V110A 
Ic.r.i captiva, prende, at-

1 trio c só dá Iucvu. Etisírta-so
r.<i ma *'.i Abscmblca, ;y, -", Ocsdc
10?; Xão é curso. (-|ü, S) U

A iiVGA.SU, is'..i «.-, o Ihzar Vil-
ÁVItía recebeu uóvo sortimento dç
ViiiM-lli.". «le pedra, iiilnctriis, «iue tsu
v«iiiüeiid«j por precoa de óccaiiio..
saí. rim l''ici Caueea. 1 -ti"as c tro-.is
de cosiíiln jor inciies de -o "[' que
nal ostra, casaj. (20S1 .-•) .1

* RUA Ãsémbléii, 79, 2". ensisa-
. ;,e bem e depressa portug.cz,

«rithiiictlcit, gtosr., !'i>t., etc, tu-
io ãi-i U.5 mciii.ici. Mio je curso i

(2*930-) S

DINHEIRO 
— Empresla-sc sob

hypothcças', cauções de apólices
da divííFa púbíiea, immic.i-acã e pro-
missorias: Rosário 172, íala .1. das .1
ás 5 boras. (306 S) J

WSTIÂS DA URETHRA
Cura rápida com a

INJIXÇÃO MAIÍINIIO
Kua 7 do Setembro. ISíJ

¦ * GliNTliS uni K.i-.uo-'. accçitam
'JA. sc r.a faüiiica «le carimbos <

frav«ra3, 
á r;ia S:.flict" v. iS—_-''"¦

i*-;.;t:i eònd-Çücs a josú Xavier._ÜR
4li:-.':i cumniiiSio. (2;-8S M J

D 1NHE1R0

1>ICVri.i:i"A 
!...va. ingleu. 3 ve-

> lu.il.-.'.!es, tc:il:o:.i. veii.lc-.-c por

Írcc.i 
módico; riu tler.crcl líoci1 Si

Vorica. (--JI" S) J

URSO de nrtpanitorioj leaiiina
um engmheiro por jo$, 4 rua D.

¦soam 33 — E. Notoi ds<>9S;J

Empresta-se ((tmes*
T.ier rjitentia, So-j hyuothceas,ai.iicr.re.:->, juro c cr.-.u;ãõ dc apoli-

çc3 incsmo em u.í-v.rtuo, cuite.am*c.nvciitario.s, terminam-üe obras en*c.irrcga-.e «!.« còniurn r veada «lc
prédios, te:;«:!oí: italar com „ sr.
brado.

rua Ouvidor CS,
S) S

]?.\1 
iuagnii|ca casa, ¦:, rua do Cat-J Icie, nlttiram.se .-ir.orc:i!«i3 esplcn-rido?, mobilada.. 0.1 nâo, a pessoasde tratamento. Infora.à*se pe*> tele*

pbone a. nti, Central. (1406 S)]

T_rvi'OTlll-:r.-\S na ciilu-lc e súb-
XX urbios; RMiidca o;t ipcf]uenns
quaiilws, Juro modivo; lia e^pitala-
ta. Informa nor favor, o st, í'imcn-
tu; rua do Rosário i-i;, sobrado.

Í2S3J S) R

ÍMPOVI-.NTtA 
— Cura-se eo-.n as

.çarrafit-s de eatiiÀbn, remedio ve*
.çt-íaí. vindo do sertão do Ceara,
l.ncontra.c iia rua de Ssato Cliriátoii^m. L-19'1LJ
TOÂQtílM !"--''¦ da Oama Taes,
T joanna llaptisla da üaiua r«,es e

í.ianoei Ji.->.': Tnes Xetto — Üeseji-
sa saber noticiaes das tres pessoas
acima, uatitruca de Pernambuco; Joa-
q-.iii-.i .l-.-.'«: da Gama 1'eí«, há, ;u-.. ..
aiuios moráya em Jcearcpagná. Seá
(jrsiidc favor e inuito kc agradece a
quem '!:.'!l..s enviar noticias, cipectal-
meníc Oe Jo:;m;a Haptista da Clama
Vàcs, já bastante idosa, ao seu si.

lho José A ato ato da Gama Paes, rua
Imperador ü. 5^ — Recife — Per-
rtiambi.co. (tifii S) J

PliXSAO 
familiar _ bá-jc a 

'ilo-
imellio, a praça n «le limito:^j-^- «:-'oo4"... j

Wfi^~r¥^^'~~™X llaüiloek Lobo n. iS; «.- pnnto«]c_p;.re.T.-« «Je lion-lfs. (2230 S) S

MX1F. 
F. r. - Tc V0Ú9 pric !..!.;•

rer tme Ictre a-.i "(torreío da
Manhã", indícant "-,: jç devrai vo.is
denumder — Dr. Alvcro. (3149 S) 11

II
Tome PI.ITOUAI. MA-

l-INHO
Kua 7 <1« .Setembro lSfi

pESSOA, tendo ..« retirar-se paiaX i«;«-,i, vende uma mobília eom:
plcta de fa'.-» «lc visitas e "-.«ia ile
jantar, «Io canclla; na rua Sagração
n. íSj — Icaraliv. 1 .ijc.S; f

1}KXSA0 
— l'n.uccc-5c bem (cita,

dc casa dc família; i::i tv.i do
lüiic.e n. 2S,-, sobrado, «._...,- í.i s

17A.RT0 tiiiüto òspaç-oso — Alu-
£u-«-c eom pcaião; rua do Rosa-

a. üj, a». (i-isüo ài )
Q

T\pr_iicia — DR- 3- MACHA.

morosas medalhas dc ouro; líxtnvcçõis
«lc dciitcs, seip dor. .|$jooi denUdti-
ra? de vulcamle, cida dente, .1^500;
obturagõcj dc í5 * 9$; limpeza dc
dentes a .j?; concertos c.n dentaduras
rtuebradas, 95000. Trabalhos garanti-
dos e pagameiififs c:n prestações. Daí
7 dn manhã ãs 9 da noite, r.a rua
Ucuffü-ivatta ua. 1 e 3, sobrado." O 

iSi-G)

—jA. J.opcs
Ribeiro, cirur*

RÍãb - dentista
p-.-la Faculdade

le Medicina e
I1*.:..r:i:ceia <lo
}\ir> de Jáiiei'

ro, com lòn^a pratica. Membro da
Associação Central Hrasileira dc Ci-
ntrfríões-DcutistBS^ ' for.-».: run d«i
Quitanda; .|S. (2734 S) S

Professores e professoras
ÜiÕLEZ
mezes.
Vae a

l.nr.ei ile
dòmicilioi

pratico, -M r .
l'ne : garante
ctísmãr t:;i seis

$, Francisco n. ?,b.
por preços módicos.

I.ioí-' 8) M

TNG1-EZ, FKANVKZ K I'01:Tl'-
X GXSIÍ7,, pelos profcísorc!: Kod.cer

Itenri; :ii.Cço módico;
íaiiücgu Mio. 'obrado,

ma da Al-
(-'5.1 S) 3

INGLEZ
r:n se...' 1
CO H. ^í).
módicos.

ICÍCS.
Vcc

Krirgo
do

pr.-iti.o, Mr.
1'etcr gáran;
to custiiar

le S. Francis:
lio, por preços

lli 309)

PROEKSSORA de piano
rece-se par.i tocar a

DENTISTA:

aconnamraiaio
na cPdádc ou
rua Condessa
Eiig Novo.

. Oiic-
õ!o ou

orcreslra em cinemas;
subúrbios; Trata-sc á
Ileluioiitc n. :««311 —

feoíl-S) .1

1JKOFHSSOR 
«le ingle?. — l.eecio.

na em sua residência ou na do
alumno; rua Mariz c Barros 11. 34b.
casa ?. I159O SJ K

13RQEI.SS0RES 
-.-

ritila e Franc:
SebaE.mò Ar-

diplo-

TVliNTISTA. --. Laboratório «le _;
±J these, dirigido pelo proícs
1'ae-i É-eniej cspeciali-ita, para iodo:
trabalhos, coroas, dc n-.iro. a (.-$, r$ '
S?-JCo; rua 7 j de «Setembro n. 205

ii — ¦ (HÍ2 S) j

Kolim,
inátlos pela Escol-a formal úç «São
Paulo, iireparam candidatos :'i m.atri-
cn!a, 110.9 fiyiiuiafúos e Escola X^r-
mâi. -para concursos, nas repartições
publicas, etc. AuIm das _* ;'ís -t lio-
ras da lardc, á rua iMarecbal l*Ioría-
uo 1'eixoto :'.. 4-, soli. íSJ

or
PROFESSORA 

— Corta, cote, ar-
nia e ensina, a fa?.er chapéos em

^: lições; vae a domicílio; attcnde
.. cliãmados por escripto; ríw da A=-
ü-ca-.Liiii n. iS, iv?-x ÍJjj4Sj-M

Mr. Edmond
diur.i
iinpren

..Ia ;.««¦

nu :

cr.tc,
brasileira

rto (iu4. suas
1 dar consulía

— Cartomante,
Rrãnde '' me

ditStiitglúido pelas
3 eltraligeira pc*
predições, émúl-

i píira dtseolier.
íns iie fjualquer espécie: na rua do
Ãíattòso, 217, 1* obrado. .Mr. lídmónd
tem si.ilo freqncnUdo e admirado por
numerosos ciietiies da mais alta ca-
tetjoriã, a quciii predisse o roubo do"Museu I\acional", n morte da sua
irmã, a celebre "Madanie /íiziha" e
outros aconíecimeittoa notáveis;

a .-I.--1)

Gonoprheas
curam-se rapidamciiír-, sem prc-
cisar injecçOcs, com o tt=o da

ilaposito: PIIAMACIA IlüÃS
llu.a do Kspinto Santo n. 2«.Próximo ao Uteatro Carlos
Goirios s efi7

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Keiirastlieiiia,
Es|iei'matori'liéa.

Cura certa, radical e rápida
Clinica cieciro-iucdica, espe-
ciai io

Dr. Caetano Jovine
das Faculdades de Medicina
de Kaiiolcs e Uio de Janeiro!
Das 13 ás 11 c das 2 ás 5.

Largo da Carioca 11. 10
sobrado

Embriaguez — £ ra-se
o ter-

r.vel vicio, s.ui da;' rcti.QÜos pára
beber. Uão-se provas das curas
realizadas. Travessa da l.tr.:, 11. -1,
sobrado, Haddoci-: Lobo. Atteii.de-
se gràhiilamcafe, segundas, «iiiar-
tas c scxtas:feiras, das 8 ás 4 da
tiriie. CwV- ifi íamiiia respeitável.

(2-231 S; J

¦gEl.IDES ou lciicomas—'^.Cura destas manchas
dos olhos, pelo Dr. Neves da
Rocha, oculista com long.i
pratica dc sua especialidade
no paiz c nos hospitaes do
Vienna, Berlim, Paris c Lon-
dres, Avenida Rio Branco
n.90, dc 1 ús .5 horas da tur-
dc ou das 10 ús 12 horas da
manhã. M2T00

C.oiicbm dailhros, empin-
gens, cezemas,
frieiras, ssrri/ts,
liroloejas, c'.c,
d esa p-pareccin

fácil e completamente com o
DERMICURA. (Não c pomada).
Vct!il':-se em todas as drogarias
do Rio c Nictlieroy. Deposito S'>
ral: Pliarmacia Acre. nia Acre,
n. ,.S. Tel. Norte, 3:03. Preço
níooo.

SYPHILIS
cc sua preparação,Assembléa n. 54, «d
r_s. Serviço «lo Dr.
i-HÃES, Telepl-.one

Cofres e Registradoras
Vendem-se. trocam-?.c e com*

prani-so registradoras, prensas ds
copiar, m-áoliinas de -escrever, es
rrivnninlias, etc, R-.ia Erei Caneca
ns- 7 a li. <M 307*

. OVOS FRESCOS %
Vemlentr.se garantidos a i$sos

a dnzi», entregues a domicilio;
frangos a i$5oo e gallinhas •
íí.íoo, criação ümpn c garantid».CaininliO' dc Itararé n. 370 ¦—
Caícad-.trá. (R 200Í

Musicas para canto
Alidon Milanez — Analogia (Poe»

sia de II. de Carvalho).
Francisco Eraga — Dá-me at

pétalas dc rosa.
Barroso Nctto — Cantiga (Poe-

sia dc L. Guimarães).
Barrozo Nello — CanSiga (Poe.

dc Ci Coelho).
Barro.io Nctto — Rc cn morresse

amanliã (Poesia dc L. Edmundo).-
Barrozo Netto — Olhos tristes

(Poesia dc L. Edmundo).
Al venda na Casa-Hdiiora Carlos

Wehrs — 47, rua da Carioca, 47.
(J3172)

Papelaria-Typograpíila
Vendem-se uma machina dc ap.i»

rar e tuna machina de impressão.
134, R. Cámerino. (M 3075

Cura I.

Chácara
Vcndd-se un:a urande chácara, corf

lio.i.caívi dc moradia, agna cncan;:d»
e:n Vtbiiudancb, muitas t arvores fnsti-
fcrAS, íbgar alta e a^.iol.s minutos do(
bondes ei ec tri cos. Ver e tratar, ní
mesma, á rua Bosssa' 11. -j. S. Con-
.;rln. N";:thc.roy (20M) t¦ »¦»»» «

17, Senador Euzebio, 17,
Vendem-se moveis .1 prestações; oa
ureços e condições úo alcance de to-'

(A 3452)'

completa mcuie
INDOr.ORES.

Appl, tuo c ot^.
15 IJ 3. 13 \.o-
PEDRO MA2A-
1009, c. . __

PRATA E OURO
Valcilça & C. — Cotr.pra e pãjS

nv.iito bem. Rua Sete dc Scíemhru
n. i8r. *!45 J

¦'¦"n-^i.^';'^*^'
í'*;..; .._!¦''(."—¦:*
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•'CORREIO DA MANHÃ — Qaarta-fe]Ml5^»>Novembro de Í916

ARTIGOS DE BORRACHA
PARA 0 USO DOMÉSTICO

2$000

PREÇOS BÁRATISSIMOS
TUBO do borracha para irri*

findar, metro de i$ a. . *
CA.NULAS de borrachamolle

«para creanças e adultos, pa*
ra adaptar ao irrigador para
lavagens c clystercs, de
liSaoo  a«oo

.ANULAS vaginaes de i$Soo

SONDAS dc borracha «para
dilatar e extrair urinas, de
i$5oo. > •

TIRA-LEIT*. «Je borracha o
vidro, dc 2$ a.

VENTOSAS de borracha e «n*
dro, de i$8oo, 

EIC03 de borracha para gar.
rafas c maniadeiras, de aoo

3$5**

2$000

3Í500
ajooo

5$ooo
CINTOS c fundas de borra*

cha para hérnias timbilicaes
e ingiiinacs, de 5$ a. . .

CINTOS clastirol par» m>
«nhora, de 15$ _2$ooo

&TADURAS de borracha e
algodão, para conter as VI*
TÍzes, de 2$joo a. i. ;¦'¦'•' •

ESPONJAS do borracha para
banho e toilctte, <le 3$5«° a

ClfUlMvTAS dc todas as qua*
litladcs .para entreter crcan-
Çaj, <lc $500, a. . ... . •

SERINGAS para ouvidos e
«inriz, fistulas. clystercs,
etc., do 1$, 

8 Ri

SABONETERIFGER

8$ooo

6$ooo

13*000

ifooo

8*000

CASA GERALDES
Rua Buenos Aires 118

Em fionto _ Praça Gonçalves
Dias

Este prodigioso saflionete, epprovado pel»
Inspectoria Geral de Hygiene, faz des*
apparecer em poucoe dias as mancha» ao
rosto, espinhas, pannos, «antas, cuspas, «n*
pingens, darthrosji erupções cutâneas, »*•
gnaes de bexiga», brotoejas, etc.; tornan-
do a pelle jgradav.elmente íresoa e asse-
tinada, fazendo espargir o mais 6uave trro*
ma, dando-lhe belleza. attractivos, e en*
canto». As mães de família devem, de pre*
ferencia, usar «te prodigioso sabonete pa-
ra lavagem dos lillunhos, porque, piem das
propriedades acima enumeradas, c um ee*
Juro preservativo de. todas as moléstias
contagiosas e epidêmicas.

O sabonete RIFGER conhecido ha mais
de 30 annos se impõe como o melhor pa*
ra o banho, cutis e toilctte por sua aiimi-
ravel transparência c por ser ainda preser-
vodor das enfermidades cutâneas.

VENDE-SE naa melhores casas de modas, perfumaria-, «marinhos, drogar.*»
e pharmacias — Dep osito : Rua de S. Pedro n. ur.

GONORRHE'A
Blenorrhagia ou qualquer corrlmento da urethra, cura radical
em 4 a 8 dias f .om a maravilhosa lnjeoçau secc.itlvii e capsu-
ns 404. Quando tudo falhar este extraordinário prep..rtida-
sempre triumbharâ. O unica nllivio da mocidade I fcxpert-
mentae è verels-o elfeita assç-mbroso ! Nao ha gonorrhéa

-i_i__ ¦-„...-__ quereslata _,éít_ pro-i_iasa"_esco_-rt_.
Venda-se na Drogaria Granado .1 Bua V de MMJI) li ¦ 13 a nas principaes pharraaclas e dro.
-___...__. _l_n__ .. /Ia I-11Í1. r» Ri*a«rt1

404
Marca registada

Vende-se na Drogaria Granado ~
garlas desta cidade e de todo o Brazíl.

ATTENÇÃO!
Ao Chie Parisiense, ternos so.

•medida a prestações, variado sor-
timento de casimiras estrangeira»
c nacionaes; entrega-se o terno
na primeira prestação. 

'Rua Sant_
Anna 66, T. 1756 Norte. Adolpho
Kang & C.

Presentes para festas
Vende-se de um particular obje*

ctos bonitos de prata antiga, e bem
trabalhad«a; carta na caixa do Cor-
rcio da Manhã, a B. C. 1810 J

FALÜA
Vcnde-sc uma de 24 toneladas,

completamente nova. Informações,
rua Coronel Gomes Machado n. 23,
Nictheroy. (R3'57

Gacltorrinha Lulú
• Perdeu-se uma, toda preta, • nas

iminediações da rna Desembarga-
dor Izidro, Antônio dos Santos,
José Hygino, Quem a. encontrou
queira leval-a á rua Desembarga-
dor Izidro 144, que será gratiíi-
cado. (R316»

Campello 8. C. Rua Luiz Jóias quasi de graça ???
de Camões 36

Fazem leilão no,« dia 23 de no-
vembro de 1916, das cautelas ven-
cidas, e previnem aos srs. mutua-
rios que podem rèfornml-as ou
rcsgatal-as até a hrjra de começar
o leilão.

CASOS DE QUALQUER
NATUREZA

Desvendam-se edm rapidez e
seriedade, garantindo-se o mais

absoluto segredo. Escrever com o
titulo acima, para a posta restan-
te do "Correio da Manhã".

.'"¦ R 28.-8

VÁli/ENÇA & C
¦Rua Sete de Setembro n. 181.
Compram-se e vendem-se joiaa

usadas, ouro, prata, platina e oh-
jectos de arte, cautelas do Monte
do Soccorro, etc. etc.

Rua 7 de Setembro n. 181. —
Valença & C. *--4*> J

PHARMACIA

ÁS SENHORAS11
O ELIXIR DAS DAMAS, toni-

co utero-ovaríno, do Dr. Rodri-
gnes dos Santos, é um agente the-
rapeutico,/ de uma acção enérgica
e segura: nas moléstias próprias- das
senhoras, nas irregularidades de
menstruaç-o, difficuldades e coli-
cas uterinas, hemorrhagias dtirnn-
tc a meustruação, suspensão tardia,
dores nos ovarios, catarrhos ute-
rinos, etc. O ELIXIR DAS DA-
MAS modifica e corrige o estado
nervoso das senhoras, autuando
tambem sobre os intestinos, regi;-
larizando suas funeções. üeposi-
to: rua de S. Pedro n. 127.

Vende-se uma bem installada e
bem sortida, em ponto de grande
movimento e eom esplendrda_ mo-
radia para familia. Para informa-
ções com Almeida. Rua Visconde
de Sapucahy «n. 211. ;R 2833

CHA MINEIRO
(MARCA REGISTRADA?

Ninguém deve deixar dc usar o
Cliá Mineiro como um poderoso
climinador do ácido urico, o cau-
sador do artliritismo, rheumatismo,
eczemas, darthros e outras moles-
tias da pelle.. Quem' tiver a feli-
cidade e constância de usar por
longo tempo este Chá está livre dc
nrterio-sclcrose e uremia, .que c o
ulliino periodo das doenças dos
rins.

«O seu uso é uma garantia pari
a boa saude c existência longa, fa-
zendo desapparccer as dores e as
infiltrações (inchações) do corpo,
das pernas e do rosto por sua
acção diürctica, taxativa e diapho-
retica; c faz engordar e fortalecer
as pessoas magras e fracas, por ser
itambcm um estimulante da nutri-
ção. No verão é a bebida que deve
ser jii-cferida na maior dose possi-
vel, como mais saudável e purifi-
cador do sangue; um litro e mais
por dia i um regenerador do san-
guè viciado.

Deposito na -FLORA MEDICI-
NAL — Rua de S. Pedro 11. 38.

Muito cuidado com a falsifica*
ção. Peçam catálogos.

CACHORROS
A lepra, sarna, caieira, darthros e

todas ns tnanifestações malévolas da
pelle, noi cachorros, cavallos. gatos e
nas varias, esnecies de «jado, são cura-
•das com o "Sabão Dojiiie". Esto sa-
lião mata os piolhos, ptilgas, bcrtics,
bicheiras e 03 carrapatos nns animaes.

Lata 2$ooo, pelo Correio, iifiioo.
Não sc acceitain sellos nem estampi-
lhas. fedidos ti Percstrcllo * l-ilho, a
rua Uruguayana 66 e aveni Ja Passos
10C. Um Nictheroy, drogaria Barccl-
Sos. (M -687,

A BOTA FLDHBE
Está liquidando Saldos

Que estão em exposição com os preços
marcados

Sapatos pretos
e amarellos para

Senhoras a 5., 8$, 8$ e loSooo
eram 6$, 8$, 10$

de 18$ e 20IOÚ0,
Botas e borze-

guins Pretos
e amarellos

Artigo superior _
Saltos Luiz XV

ou de sola 6$,
7$, 8$ e 10$,

eram de 18$ e 20$.
Sapatos pretos

Amarellos para homem
a 9$, 10$, 12$, 14S e !5$ooo

Eram de 22$ e 24$ooo
Botas Borzegins de

Pellica preta amarella
ou enwernisada, a lo,j>e l4$oop

Eram de 2o$ e 24$ooo
Ultimas novidades para

Homens e Senhoras
109 Rua MãrêchaTFlorianolOQ

Canto da Avenida Passos I23

COUPUNDKBOA--FESTi_i
(Valido até ao de Dezembro

de 1916)
Destaeando-se esie coupon e

enviando-o á PERSEVERAN-
CA INTERNACIONAL, 171
Avenida Rio Branco, Kio de
Janeiro, acompanhadk) dc nul*
nlientoa reis ein _ sellos do Cor-
reio ou est a mt> ilhas fciierae.-i,,
com seu nome e ciulcr.ço bem
leçpvelmcnte escripto, recebe-
reis; t-dir * volta. ¦ -Ao correio,
uma inacripsio cm seu nome,
que o fará participar ás van-
tagens do Grupo Cooperativo
Predial "Excelrior" da 3* sé*
rie, sen* maia nenhuma con*
tribuicãc-' a pagar.

A'PRIMAVERA
11 1

¦'•'ii«___H' ¦.'ii-tVí-VÍ' 
,

«•¦Il¦•¦.«i-;iíS<":

Continua na grande liquida-
ção do seu variado stock até

31 DE DEZEMBRO
Sedas em todas as qualidades*,

padrões e core»

O Palace-Hotel
O mais importante de Caxambú.

dispõe de superiores quartos. Dia-
ria completa 7$ e 8$ para adultos.

PORANGABA
SALA

As pessoas obesas, barrigudas e
inchadas devem usar o Forangaba,
o melhor e mçis activo tônico da
circulação, que activa a nutrição c
as trocas orgânicas, ff.zcndo elinii-
rar a gordura c desiníiltrar o or-
caiii .110.

Deposilo na Flora Medicinal.
Rua de S. Pedro «..38. Peçam ca-
«alogos.

i tini remédio unico jcla sua
i-fficacia curativa em todas as
affecçõcs pulmonares;

SATOSIN
cura os catarrhos agudos e
elironicos tios broncliios e dos
pulmões nos divenos periodos
dn iiiol«estia;

SATOSIN
no tratamento da tuberculose
coínprovada exerce effeitos re_
iroactivos sobre a infecção até
-um limite tal que paralysa o

> desenvolvimento dos bacillo-
dc Koch até supprimil-03 com
o emprego prolongado;

SATOSIN
é recoiiiinendado por stimmida-
des médicas' brasileiras c es-
ti-,ingciras.

t\' venda em todas as boas; phar-
iiiacia? c drogarias do Brasil.

Precisa-se <lc uma aem mobilia
para 11111 casal que trabalha fora,
no ceniro. Resposta a M. M.,
nestn FnMva. .. <} . 3100

Optimos aposentos
Alugam-se cm casa de familia

de traliantento, na praia do Rus-
sell; telepUonc «Central 3703.

(I 3188

&2H é00"^
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Para a compra das Pneui-ia^etfS

GooDi^Kab
^i_P ___-**^AKRON.OHIO

Diriffjp-se a
A. VASCONCELLOS &C
CASTRO D'ALMEIDA &
FRED<S*..C • 

'• 
¦'¦¦'-

C. CONTEVILLF & C. . .
KNÀUSS<&C;
BORGHOFF, SANTOS &
SILVA FIGUEIREDO. .

ponT£R.vmoo
_, *.« TOIWLSOEL*»*

Mmuvn **s BROHattTss.rosses *
nOL£STfASi0 P£/7Ü ê* G£ML

i_t_.*Vw_,. Ànawor&iráSAtmp &,*

> 
¦

«

' Av. Rio Branco 161.
Cn;Av. Rio Branco 58.
..Rua Azevedo Lima 150.

Rua da Alfândega 99-101.
:kua _•'. Pedro 146.

C.;' Av. Rio Branco 45.
/;Rua Rodrigo Silva 30-32.'Relação 16.GARAGE AVENIDA.

The Goodyear Tire & RoNnr Co. of South America
S. BENTO 30 ' ' , . TBI-. *• 4195

Rio de -Janeiro
Para mais amplos detalhes, enviaremos os

de pneus e câmaras de ar, pelo Correio,
os solicitar. \ ,„ _

mW&mt
MMk-^VlElTAS ain-

da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob.

TAFFETTAS
mmmmmmmmM^m»m~mm>~~»mmmm,~mm~mmMm*mmm-m'mm»»»»mm»m»»~m»^»»mmm—mMmmm^m^mmmmmm»^»mmmmmmmm-

a começar de 4$700

FILO'!
para vestidos — grande moda —

metro a &$000

Roupas brancas

tf 3=4)

BOEIROS «ARMGO.
Para •«''.'• «!«¦ '""" e d; roílagem

4fpvv

1*^^____^*-_i iiar^iy^-i

camisas para dia e noite, «fio*
rins e cretones por preços

excepcionaes. Meias rendadas
para senhora a começarem

de 1$300

Fazendas, Armarinho e Modas

The .......iicui ..oiiin^ .mil C .
Avenida Kio Branco 107 e iog.

Caixa postal 19 Eio dc Janeiro

»Ti_t«i-*.T«*;TT»««rTTTrTr
SARNAS 13 ECZEMAS

. CURA A

Sanacutis

Especialidade em enxovaes para

NOIVAS
Secção de Chapéos em todos

os modelos

Vzxiirxri-----------.

folhetos
a quem

n»r».

GOCGULOS
Combate as doenças tio estorna-

St«., do figado c dos intestinos;
todo aquelle que usar o Cocculos
ii.lo terá maia . torneiras, dôr ile
calieea, -prisão de ventre, extiiação
nervosa, gazes, peso 110 estômago.
'.10111110 depois das refeições c m-
Homílias á -noite, indisposição para
o «trabalho, medo dc morrer, idéas
tristes, esquecimentos. Fraqueza
geral, cio,, etc.

lí' um poderoso remédio para a
ilyspépsia nervosa ou atonia gas-
tro intestinal.

Deposilo na Flora Medicinal.
(Rua de S. Pedro 11. 38. Eccani ca-
ialogos.

PHARMAOEUTIGO
Pódc assumir a direcçao tcchni*

ca de qualquer nhainiacia; pro-
noslas a B. G. M. Cartas nesta
redacção. S 2S9O

CHARUTARIA
Vcndc-se uma, com boas arma-

ções, negocio urgente, _or motivo
de retirada do dono; ria avenida
Salvador de Sá 1S1. S jSjs

4%Vt* **' *J_r^V_U___Í___^3__IT_!- _S__H_f_Í > .***J ^^TmmWm^^SBemmm^mmmWSBm^BBmVVKmWB^BSi
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1^5 _*l-j » m 'ÍÍ^ÊLm3MMMl!^^ÊmmWSmW

I^S_^ISI_fl_JI^__M_MM-_í__S__^.j.^3C^*'«fll^ ilat!-'i_f___Kl_____riT___^ Vni "tti'

Moléstias das gallinhas
A gosma, o gõgo, a corysa e o

rlicciumtismo das gallinhas, e dc
outras espécies de aves, são com-
batidos com segurança pelo Cory-
sol.

Com o uso dcslc preparado as
gallinhas engordam e a ppslura
augmerita. Preço, 2$300. pelo Cor-
reio "$500. Não se acceita sc'lo3
«nem eslaiiipillias.

lim iodas as drogarias c phar-
macias. íi rua Uruguaj-aria 66. Pe-
rcstrello fv Filho c Avenida Pas-
sos i«i6. Em Nictheroy, «lrogaria
Barccllos. (M j6S6

mobília e piano
Vende-se uma elegante guarní*

ção de dormitório, c uni magnifice
piano allemão. Rua Senador Dan-
tas .15, pavimento térreo. 2032 J

TINTUREIRO

Pomada de R. L. ds Brito
. (ANTI-HERPETICA)

Approvada e p.cmiada com meda-
lha de ouro

Infallivcl nas empigens, dar-
thros, espinhas, frieiras, satnps,
lepra, comicliõps, cczeinás, pannos,
feridas e todas 

"03 molcsliás da
pelle. Lata i$5oo. Deposito: Dro-
garia Pacheco, rua dos Andradas
n. 45, c Sete de Setembro 81.

1199 J

João Pinto da Silva
Rua do Ciípcríino n. 7, trata de

todos os negócios, compra e venda
de predios. auu J

TRASPASSASE
tJril deposito'dc*iíl'es è:"ovt)s com

forneccdoi-cs 110 tEstado. do Rio,
lendo addíoiqnal Jjar.i frutas c lc-
guines, 

'bons ''gallinhciros c mora-
dia, ponlo muito central;; O motivo
é o dono ter <lc' retiraç-se para a
Europa. Trata-se íi rua ..D.', Ma-
nocl ri! 55. .-- .*,.-. 

'.eorjo. J

SITIO
Em S. Gonçalo, vende-se ttm

sitio- com boa ciisáj . ironsliucção
moderna, grande .«terreno plano e
arborizado com arvores frutiferas.
Informações., _uají\i Ouvidor ;iC;,
com o sr. Soares»'\ 

'. ¦ ,' .*. i f í r. í. ¦' -1 t > : -

FOLHINHAS PARA 1917
CASA TAVARES

Tem grande sortimento de fo-
lliinhas estrangeiras; ; 'dos, a pre-
ços báratissimos. Folhinhas dc lin-
dos padrões variados ;i preços sqm.
competidor. Ver para crer. Rua
Cnmcrino 3S. Rio. (J 1C.15)

FERIDAS!
Ulceras, chagas, eczemas, frici*

ras etc., "Urigtiento Santo P.r.izi*
liensc". Rua Marechal Floriano
11. I7_. A. Gcsteira Pimcntcl.

(7«J
_U

Precisa-se de um perito na sua
arte c que atimie sua eondueta.
Rua Sete dc Setembro 171.

S 194.1

AGONIADA

SAL ViCHV-lTAT
PASTILHAS «HW

I desconfiar tias (nütaçitn^

FroUsViCHY-ÉTÃT

Combato, us doenças do ulero c
dos ovarios, cuia a suspensão e r.s
eólicas e regulariza as regras, ev_«-
tando a hemorrhagia e os corri-
menlos. E' tun remédio imlispen-
savcl nas toücttes das senhoras;
fiara curar metrites c endo-nictri-
tes. sem haver necessidade da ras-
vagem ulerinn.

Deposito na Flora Medicinal
IRua de S. Pedro ri. *S. Peçam ca-
ialogos.

Ts CHAPÉOS DE PALHA
SUJOS

Os cli.-.péos dc palha, stijos, fi-
cam coinpletaiiientc Mnvpos e com
a a pipa rei) cia úc nevos, quando la-
vados com .1 "Agna Mágica".
íJísis duas vezes ood-erá ainda la-
var uni chanéo, quando novamente
ficar *'.:j'o. Um viilrb dá para seis
chnpcoí c custa ^'$000. Velo Cor-
rcio, .|Sooo. N'áo sc acceita sellos
«ein estampilhas. X.i "A Garrafa
Grande", riia Uruguayana; 66. Em
iNicílierov, drogaria Barccllos.

CM r;6SS

Sal natoni esrralitiJ» Ml tfaa t*
Vlehy-Etab Vcmlt-t» «D ttIXOi ia
125.'2SO-500graiai_M.

il uu 3 «pj-oi* «_¦__ r-faiçõss
t.eiUUn- a c_-:i«ii*Ao-

mai to(.rjiici-íinviJStta
(pira f«ter agna

 digestiva flato-».
Êsiit a marca viOMY-feTAT

THEREZOPOUS
Vendem-se um

e diversos terreno
sobrado, Telq.ii.
Paulo.

10, irü* casas
Quitanda, -.).

;i;«l Norte —
(J 3 'Sr

NIGKEL

molcsliás do
332 — r©8i3 e s

O CAliül OGE^OL—reccita do f)R.,KIíjG'S PALMER èspocificà
còráçâò c iislhmit. . .í*.'. , , ,O 'STE^LOO-ron-ülado sábio''suisáo-'DR. WARTZEN especifica da tuber-

¦ culiisr, piilmOcs.fraci.s, "ncuraMlieriía. onemins,«mngreza, cores pallulas.
SPIROCI1ETINA—descoberta do sábioíWILLIAM GRiáliN contra a syphilis. mor-

phe'a, moléstias da,pülle, feridas, cancros, rheumatismos ósseo c muscular,
cczemns, darthros,, ulceras, fistulas,' manchas.

Drogaria Granado & Filhos—Huu lirugtinyana n. 'ií. — Drogaria Granado * C—Rua 1
Março ns. 11, IC e lü. - Drogaria Beirini-llua do Hospício n. 18. — Drogaria
Gonçalves Dias n. UO — Uio ue Janeiro. ''!!''¦¦.¦.

da
lloürigues—Rua

¦1816.

Onde cm melhores condiçõe.-
compra-se e v-;ude-sc é na rua
da Candelária n. no, com o cor-
retor Moniz. (J 27«J3

SÓliíoaò ostarilisáda para anostiiosia lo
ecrurgm .' 

| 
S

--ãL !__. P^J^jz^v-^ I
$W«I 3f-_-_

S_3
.il ei-

pequena cirurgia
domaria .... ..

\««_3
ito

iminadinto s^g i
uvtT*i^ V_1J--—"^ ro o i;io..ii_.;-.i-N'i* cia*

P0^ ¦.. tem cocaína nem seus derivados .— A'
venda nas casi5 : Ilermany, Cirio, Moreno, Horlido & C. ff;

etc. Kio ile Janeiro-Prc-co caixa de .í ãÍTip. •'•5,"-n

__^_________-__-T

Xarope Peitoral ds Deses-
sartz e Alcatrão da

Noruega
FORMULA DE BRITO f

Approvado pela Inspectoria dc
Hygiene e premiado com medalha
dc ouro na Exposição Nacional do
iqoS. Hsie maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchites, ca-
tarrhos chronicos, coqueiuche, as-
thiv.a, tosse, tísica piilinonar, dores
«lc peito, pneumonias, to.-sc nervo-
sas. constipações, rouquidão, sutío
cações, doenças de garganta, Ia-
ryiiiie, defluxo astlimatico, etc.
Vidro, i$5oo. — Depósitos: Dro-
Sarias Pacheco, rua dos Andradas
n. 45; Carvalho, á rua Primeiro
de Marco, io c 31; á rua Sete d"
Setembro. Si c- «W, e á rua da As-
sembléa n. .14. Fabrica: Pharma-
cia Santos Silva, rua Dr. Arisli-
des Lobo 11, 239, tclephono 1.400,
Villa.

¦se ri
mobilada uma casa oara casal, ten-
do todas as comr.iodiclades, luz
electriea, telephone, etc. Caltete
ii. 330; traüi-sc na loja no lado.•': J 3103

Praia do Flamengo 84
PENSÃO FAMILIAR VIENNA

Alugam-se bons quartos com to*
do. conforto, a familias e cava-
lhciros. Teleph. 3S04, Central.

3964

A'S SENHORAS E SENH0R1TAS CARIOCAS

PENSÃO MlNO
Alugam-se bons c confortáveis

quartos a rapazes do commcrcio,
cavalheiros e casa«cs sem filhos, a
S$ooo, 6$noo e 7$ooo diários, com
ou sem pensão. Pons . banheiros
água intente e friaj- «elecricidadc.
teleplioiio;' 6 todo' o'' conforto. 'Tua

Telephone 5853, Centrai

Jura eczemas, moléstias
da pelle, arttirilisuio c pre-
vinc as lesões cardiacas c
dè todo o apparelho circula-
torio. Agentes geraes :•AHI.OS CHUZ & C.

Setembro Si—Kio

f-_ii*omptam-se lufos
24 horas

em

Rua dos Ourives, 3 _!
TELEPHONE 731 - NOBTE

Qaruso <Ç <?.
ELIXIR DE INHAME

GOULART
Cura syphilis, purifica o san-

gnc e faz engordar.
Preço, 3$soo, em qualquer dro-

g-iria. (2820 J

Ouro a 1$850 a gramma
P-iATlXA a S$000

dentes dc dcn>
500 rs. cada tun,

prata, brilhantes
tr.duras velhas a „
Av, Central n. 105. Casa dc Cam-
bio. (M i«>60

Phoíographia Passos
F.m feu bello e bem ' montado"atelier" executam-se, reproilu*

ecões, ampliações, retratos de mc-
dalha e artísticos retratos dc to-
dos os tamanhos, por preços modi-
cos, á avenida Passos, 53, sob,

(1963)

• r*> PARA VtDMÇAS
jomMim
Ourives 119

—KIO -

2: andar centro da cidade
Aluga-se o a" andar da rua da

Quitanda n. 123, entre Alfândega
c General Câmara, com duas saias,
tres quartos, cozinha com fogão a
gaz, banheiro com aquecedor a
gaz, próprio para familia de tra-
tamento, aluguel 2305000, próprio
tambem para grando escriptorio.

R 3030

Faróis gramle. economia o nmlnreis sempre clegnii-
les si íiprçiHierdès a cortar c 11 fazer, vós íiiesinus, vos-
sos vestidos e vossos clia|it-og. fíai-aiitimos que ficnrúis
habilitadas cm 3 MEZES; c só '.pngiiiicls os li lTtíMKI-
JtOS, sendo o 3°,-grntúito parn 11 pratica. Mandne pedir
prospectos á Avenida ltio Branco, 106 - _T andar, á
directora do .Curso de Prendas Femininas.

'€-.'i^^'l-h^'-li^&^%£ti'\ 
I

. -V-.I.W. -W.-*.,'«fe£s,-''-*5*,.ii*.-v;.i

..iT^HíY^/í;

COGHEIRA

.asa na avenida Atlântica
! Aluga-sè, por prazo determina*
I do, boa casa mobila-la para fami-

lia de tratamento. Informações
N. S. de Copacabana nu-

das 14 ás 17 horas.

m_g_g_g--l
Gachorra desappâri

LOJA «ENTRO
Aluga-se indèptmlcntc ou com
sobrado, as ]oj,.s da rua General

Câmara 211, pre.lio novo; trai.*-
se na própria eàfci. -S.-S J.

Ouro, prata e platina
Compra-se cr.', qualquer estado,

na casa que melhor paga, confor-
me a sua qualidade. Rua Uru-
guaj-ana 13.!. J 1476

_-S_a______ã__?
P UR AM ENTE VEGETAL

Cura radicalmento-
Tosses rebeldes, bronchites,

catarrhos das crianças
Agentes Carlos Cru/. «íi (',

Rua 7 do Setembro, 81 — Rio

«M

Vendo-se uma bem localizada,
•ii .-jXio de frente c 35 de fun-
«s, ¦¦•¦ r.n Coronel Pedro Alies ç,í.

-..«.-sc com o sr. Justino Alves
des, á rua do Rosário A T.
(R3i*ii)

l Neurasthenia e Hysfería
tpn. iiKiicrL.wo pixHÉmó
, Tratamento por processos
V-pocini-s. Cons. FriiRiiayaini

¦ b. 105, 16 ás IT horas.

na rua
mero 1 037

Gratifica-se
ou der indicai
unia cachorri
desapparccida
Mesquita 451.

n. quem encontrar
ão dor.ile se ache
iha preta, felpuda,
da rua Barão de

«M 2SS7

¦ m i; «-"_ *¦*' -.""Si":)'

|_^ 
'piriéAM5r»tMWl*"'-*£*'-:>'*. ¦ -"J

tremas latK&sMtaa-#I mW?XSm9^*lJ!>.L}W\M*M&wlV.\^l.9tW>*XS3lXZV

Rua doliia-O i 3. — Esquina da do lavrai
Aluga-se a grande loja deste predio. completamente

reformado, com installação própria para bar, café, res-
taurant. — --Trata-se na Cia. Cervejaria Brahma. rua
Visconde Sapucahy numero 200. — Telephone Central,

Moveis a prestações
Por que v. cx. não visita a

Casa Sion, na rua do Cattcte, 7,
que entrega os inoveis na 1* cn-
trada de 20 °\° e os seus pre.-os
fão báratissimos. Cattcte, 7, teic-

Praia, brilhantes, cautelas do
Monte de Soccorro, compraiii-sc c

I pagam-se bem. na praça Tiradeh-
I tes. !Í4. Casa Garcia.

ii *'*¦
f-• nerst. ¦_; 1 ¦ ~;-~- - ¦«i| ¦ . .. <m 1 .,,y v, mggg. ^ 1 m.; .1 i ¦; ...r

Ainga-sc para-««feniilia- de trata-
mento a csp'.endi'fí' casa 11. .'Pi da
rua Voluntárioi Ra Paiiia. Pód*
rer vi*«a todos o. dias das 10 ás
13 e das 15 áâ-Çp. lioras. Con-
trato por 6 r.iezos. R :i.;-i phone 3700 Central. (S 1041

Baneo Mercantil io lio le Janeiro L
DACTVl.üOHAIM.AS

¦ Kne-;rre..-.r.*.-ic fia quaesquer
rhbalhos a inscliina; n ama do

lirio 11. i..ó, c° cnUar. sala da

67, Rua Pfi'5íi3eiro de fãsivçojgl
presidentü— João Ribeiro de Oiiveira Souza

Director —Agi. nor Barbosa

Banco de Depósitos e Deseoutoá
VM TODAS AS ÕPÍUÇÕBS BANCARIAS

E! rALVO QUEM QUER.
PK.HDK OARELLOS QÜESI QVV.Xl.'JTM LtAEBA FALHADA QUEM QUER.
IEEM CASPA QUEM QUER.s©

1IN1UGU
Cura infallivcl e absokitatnente

certa rios 0RCÃ03 GENITAES,
qualquer que seja «i cau.a do
enfraquecimento ou edade. com o

Bisspeuítorio Electri coJMa^n ético
do Dr. Wilson, Dcpòáhârtós —
Mcrino & C.u, rua do Ouvidor,
if..'., R:o. licmeucni-sc catalogo.
d_s;e apparelho. -Eopr^entantc
cru S. Paulo: Januário Loureiro-
rua ís de Novembro n. r.

¦WK -^i^*»*F_j---___iT--__--[_ __-—_—. i__M_*n_r-__-______ai__i__________i

FLUXOSEDATINA
do Pixco. S. P. Araujo

c Iicmorrha-Oura eólicas uterinas
gpisis cm menos cio 'J lioras."Devolve-se o dinheiro se nao der resultado''
Agentes Geraes: SILVA GOMES & G.-IUo. R 1470

PHARMACIA
Veii<le-ise uma, «Je .squina, livre

i? desembaraçada^ fa7ctulo regular
negocio, bem p^¦')xinl^ ;>.. ccnlro
<l.i cidade. Tratar á f. Asseíiibléa,
S4, drogaria. (J 31.(8

Gallinhas de raça
Liquida-se, por «preços baratisci-

11103, «um lote de gallinlias Ply-
nioutli _ marrecos de Pekin, iua
Visconde Silva, o'S, Bolaíogo.

(J-3..3

MOVEIS
Tapeçarias o omanie/i.ações — Armadorc.

cstoratloros
Mobiliários .artísticos para todos es gostos e preços

Cortinas, stores, reposteiros, sahefas, colchoaria, etc.
Capas pnra inoliilias, 9 ps. 60$ e 70$00G

63-RUA DA CARIOCA-63
Alfredo Nunes «& C.

BOM PREDIO
tua da Quitanda 71

espolio do finado
. pertencente

ao espolio «to linr.do José Feriian-
lcs dè Almeida, 5crá vendido ama-
nhã, ás 14 horas, pelo leiloeiro
A. dc Pinho. (J ,11(17)

CONFORTÁVEL CASA
A!'.ig_-se por .| ou 5 mezes, r.10-

iiiiiada 011 não, com 2 salas. 5 quar-los, jardim, Uc. Rua Gonçalves
Crespo _o (Aííonso Penha)'.

(2822 Jl

MIIl BE COMERCIO
UHICA

OPTINIO. NEGOCIO'
Vendem-??, conjunta ou separa*

r.-.enre, seis predios. consiriiccã'^
moderna e solida, novos, rc:ulcn«io
12 •|«" líquidos. Informações com
o dr, XeUcn Range!. Carnio, 6S,
nesta. ¦ 2'-i\ .'

_3or<_.i3.«e o
MÍ. RÔMÀNÉLLI

FUXDAUA EM 1002 — TRAÇA QUINZE 1>F. NOVEMBRO
instituiçTiò rte Ensino Supci-ioi- ttu (.'oniiiiercio, 110
Ilio tio Jiineii-o, nuc còhferò diplomas do "iarií-
Istcr officiiil" < f.oi Kcdornl 11. I_:í9, dn O du Ju-
neiro dc 1905).

CUS1S® UE FEUIUS
para preparo do exame dò ndinissüo c mati-íciilii dii-cc(a 11.1

segunda sério do .Ciu-so Geral (Dezembro a Mai-eo)
Aulas diurnas e nocturnas

EXSIXO ESSEXCIALMIOXTE PRATICO—1-erum prospcitos.

Casa mobilada em Santa ~ 
"

Thereza
Aluga-se um?. eõpIcndiJ;.! c.i.a

rcccnic-iicnle mobiliada, ú rur. Pe-
tropolis 11. 1 ió, com dependeu-
cias necessárias para p,cqticná fa-
milia,

Pódc ser vista das 10 çt-i mr.nliã
ás 5 horas <la i.-.rde. Trala-Sii com
o sr. í'cdro Ciimpello. á rua da
Alfaiiãega 11. 72, sobrado.

(M 5194)

HELIOPOLIS
Constando-n-.e mie o senhor Ju.venal Jardim ou d. Celina Jardiiaestá em tnto para vender o ler-

reno conhecido por GAIJRiiU.KS-
CO, aviso a «inem interessar poa*
sa que será ntiUo qualquer i;cr;o*
cio que envolva essas terras, por
fazerem ellas .parle de uma a;«;:ío
de -pcnliora intentada contra os
ráesmos proprietários.

Rio de faneiro, ii de novembr*
de 191C. — E. B. M. Bèllo.

S ,*,coa

PILOGENIO
nns Boaã r;u
CIK.OXI, KL'A
JANUISO.

s cabellòs. imp«
j.-1'icr parasitas
-CÍáS. <Írr;;:_r;;isr;uM.',iuu

d; ri £*.:*! qu-ída c extir.inic cn.rpTii.nn.ente
cia cr. beca, barbi e sobranicltias. A' vendi
c ptrfumarios e no .Icdimioi DROOAHIA
I'i; MARCQ N ir, antigo n, 9. RIO Dh

Professor estrangeiro, ha 7 an-
nos mora na praça da Republica
11. S4, esquina Senhor dos Passos,
attende a sua numerosa clicmela
das o ás 11 da manhã e da i ho-
ra ás 6 da tarde, dias feriados até
3 horas, '.ralando com a mesma
attenção como sempre. Praça da
Republica S.j, sobrado, esquina
Ssnhpr dos Passos. r-u.-

MOVEI!
GRANDES UEDUCÇOES r.o; preços, como sejam: cimas T>ir_ «sol-

teiro, 2$% a 35$; ditas Histori, para casados, 40$ e 4*$; lavatorios m-(çle-cií, =<'$; tòitetteà-commodas, ioo$ c 105S; guarda-vesüdos, 3?$ c 45S;
guarda-lolicas, 35$ e 45Í; giiardj-prilos. superiores, im$ e i—.?; (ruarda-vestidos, «de desarmar, 100$ e rioÇjmesas elásticas, 50$ e 55$; mobílíat
estofadas, 130I, 240$ e 180$; díús Sdl*Amcrica, iooj e :to$; cadeira*
para saia ou quarto, 75? « -5r'$; radriras de balanço, 35$ c 40,; dormi-torios, 42QS e 450$; diversos modelos, a éscoliicr; sala de jantar, 3S0J e
400?i colchões tle crina, mS c 2-.%; capim; 0$ 4 10$, t tudo (ovo ( <t«
primeira qualidade, co — LKão UOS MARES.• ' ~ • - - - ' --..^ PEÇAM CATALOGO,

«.¦-.Ví-ji

¦ "..na. o

m

¦-*';
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12 CORREIO DA MANHJL <4^ <l_Mírt_«_r__R_l 15 d© Noye_ubro de IM»

*Kr\iWNrWt^rtrWJÚWrWUÊVmWiy£
Companhia CtnBmatographlca

Brasileira

HOJE - ULTIMO PIA - HOJE
Este programma bellissimo, em oue se, apresenta M-CISTÉJ

WÍi "'""" "" 
¦*" " *--•"•» «"» _.#-m._-«» __eo grandioso espeetaeulo da BAT\LHA DO SOMME, ser*

exbibldo hoje pela ultima vez -

ACISTE
Um film de arte cm 5 longas partes, da fabrica 1TALA-F1LMS

**» ] ¦'' . -

Todos jú conhecem MAtíiSTB, o Gigante Negro
da Cabirla  _____MACISTE

e o gigante mais forte que um touro c mais ágil que
um ligre, o que foi apresentado pela primeira vez
na «Cubiria», eomo o phcnómena! «Gigante Negro»

-3-_-V.SA.CION AL.
AXTf_Al_-»J-.'_.

EMOCIONANTE

¦¦—jfM—a»____fB*_B^___j_Bt

¦v' ...*... ~ '^VwV*r_8n__ I

_____ ^H ___•___*•"' >.M'•'a-1V-v* k'¦ "*'''

• _-i -___-_--_________:-

Matinée infantil
Entrada grátis á petizada

Completando o espeetaeulo o film oiflcial, autorizado pelo Governo
Francez

Grande Batalha no Somme
1' parte - O gr-ancle iiaioio.

2' parte - Tomada cie Potuxpicrrc.
3' parte - _-_Ca.ricot__*t o Het-bccourti

S—--—-Í _¦ _Bii!i_^r__rTi*ii___i___ífí_Krrr__- ¦ li

PATHE I
____inan2_ã - !ô DE

KRAUSS EM ''PAPA HULIN"
• o £•' Episódio das •

Aventuras de ELAINE
(a heroina dos Mysterios de Nova York)

A DEDSA D..--FAK WEST 3 actos

ÍCENTRO LflTERICQ 1
i i  • I.

SUA SACHET, 4 Caixa rfo Correio 742
RIO DE JANEIRO

-_»-»»-»-»--

Commercio exclusivo em grande escala
bilhetes de Loterias legalizadas

de

REMESSA PARA O INTERIOR
Recebendo esta casa os repartes com grande antecedência,

rcmette com a maior pontualidade qualquer/quantidade do bi-
lhfilfis pelo custo real. Os pedidos deverão ser dirigidos a
SPERANZA & VETEHE o o respectivo importe em dinheiro,
vales pòstâes. ordens commorciaes ou em cartas registradas
com valor declarado.

í -BSERVaÇOES IMPDRTAHfES
Não nos responsabilisamos por qualquer prejuizo ou cxlra-

vio provenientes dc quantia ou bilh"tf.s premiados, rcmcttidos
em cartas registradas som valor declarado.

Pedimos a maior clarçz.i no endrreço, especificando bem o
logar onde deve siirremcíüdaa correspondência.

Os pedidos devem vir acompanhados de mair. 700 rs. para
o porte do Correio.

Chamamos a attenção para os novos pi.nos
Em 22 de Novembro II Em 9 de Dezembro

100 contos por 8S090
Em 2 de Dezembro

50 tontos por 3S500

i

¦wm^^^"^ ¦¦¦"¦I ¦ ¦"¦ _^HBbB
P!!S_--^fflrifMtTl ni—T_-_-ni-iii-i r«*ii«iiiiii ___hllifÍ__B_B^

50 contos por
Em 18 de Dezembro

50 contos por 3S500
E especialmente para a Grande loteria do Matai

a extrair so em 23 de Dezembro

MIL CONTOS DE RÉIS
Custando o bilhete inteiro 52S800 - Octogesimo 700 rs.

N. lí.—Os preços acima são somente para a venda no interior.

1_____!__v^i-_—_______^_x_u_i_—__M 1_BP.?__5 ** *" ^^^v^S__—_8

¦*------=----r------_---_-_--__---_____________.

Crueldade e Ousadia
A caça ú raposa— A Deusa branca —O Rochedo
Negro—A corrida da Morte—O lazzo providencial—
Brancos e Vermelhos-0 _riu__iphopi.rennode Elaino

O sorriso do Miss Pearí White
Os filma «seriados» assignados Pathó symbolisama

união do crescente interesse com o suecesso

CINEMA IDEAL
. a —¦•¦-'¦¦ in I. ¦¦¦¦¦i - ¦ ¦ ,i.i i .—ii ..*¦ — ¦¦ i¦¦M.¦—

g Rua da Carioca, 60 e 63 - Proprietário M. Pinto
Telephono C. 1937

Duas pnjantes peças theatvaes «lo incontestável
suecesso! '

Uma fabrica qno se impõo n adinirn.-O do todos
os públicos do mundo.

Uma fabrica novel quo goza do universal fama:
FOZ FILM OORPOItATIOX, apresenta o gigantesco o
sensacional drama. |j

Lucfa de amores i
5 artísticas partes 5

O sentUftentalismo, a atfelcão, o amor ardente,
o cinmc, a paixão o quiçA o crime são os quadros pri*
morosos em redor dos quaes gira o vigoroso drama
em qne a escrnpulosa fabrica editora, empregou o
mais perfeito buril o osmais afamados artistas do
palco americano. . __

Em film será UM GRANDE SUCCÊSSO !...
UMA MARAVILHA 1...

Um outro intensivo drama aos cuidados dn grande fabrica
IVLUXO fará parte do nosso progr.mma.

O ESCRAVO DE SATAf.
S violentos aetos 5

As tenebrosas tramas do Inferno são apenas nm
symbolismo cm torno do qual está urdido o presente
drama, -.ucifer 6 o espirito máo encarnado numa
creatura do carne o osso quo assalta o assassina, quo
diffundo o' terror o a morte. São scena., pois, da vida

, cruel o não da' vida fantástica das cavernas infernaes.
São exemplos que necessitam ser visto o examinados.
COMO EXTRA NA MaTINÉ'13 — O drama americano sobra

a vida do palco

HISTORIA DE OM VELHO ACTOR
- . AMANHA _ A ii.otvldavel heroina dos "Mysterios de

New York", miss ELAINE, num novo e sensacional romance poli-
ciai. em o episódios — AS AVENTURAS DE ELAINE.

SEGUNDA-FEIRA — Mais um empolgante drama policial,
em 15. séries e 30 capítulos —I A MULHER AUDACIOSA.
Protagonista Miss Helene Holms, a arrojada mulher que assom-
brou o mundo inteiro, com as' nhantasticas façanhas, Nem a vida
pode segurar, devido aos peri gi_ a que se expõe. (M 3248)

_BI!llll_UII!aiVIW!lll»imi!ll!li;ilBII«

JACK
O film nec plus ultra do anno, cujo succpsso trium-

phal excedeu a todas as espectalivas do

CIN 'AU/MS

BI
•.___

HOJE
PARA GAUmo -A PEITI-SAT»* .

JACK
EM MATINE-B INFANTIL

Aos Petizes:
Nesse dia a espera será um novo divertimento

no Salão do CINI2-PALAIS, onde o chimpanze-
moleque espera em carne c osso a gurizada paraem sua honra fazer as suas mais engraçadas mo-
mices o gatimonias.
JACK na tela. e ,«T A.CK em carne e osso j

HOJENao tondo havido augmento
de preços de entrada, apezar do
custo absurdo pago por este flfm,
só será gratuita a entrada para
os pauzinhos de menos de seis
annos.

Na Matinée
e Soirée

mUHAfT-.*1 ff-lfIB-lffl Companhia Alexandra Azevedo
-flfiftljjjU naUélfllU Tournoe Cremilda de Oliveira,
HOJE

_l_VTtlN-__-
ás _;_._. horas

Sensacional novidade
Recitas

de,
Gala

HOJE
2 8BSSÕKS
ás7 3.4c. 3.4

A notável pena em 3 actos do iliustre esoriptor patriclo
JOÃO do mo

L-»_-.JORJjpEVÀ EVA Alexandre
Oliveira

Moveis da Marcenaria Brasileira
Amanha, ás 7 3.4 o ü 3. .-E VA.
Segunda-feira, -20— Grandioso festival artístico

do netor ANTÔNIO SERRA. 1- sessão O Águia —
2- sessuo—O Canário.

Dia24 —Prcmierc da opereta A Duquezatlo
Bal Tabariu. -l-spectacuio completo

. S5^v«_S-T*^:A¦ '^-____K__P!I_>^___________f. wd^^^ .-.

__.*__; _. ___ _____ _____ ____

ROMANCE P0
«__ Cl. ir___.TCAT\TA*_.IÍ_!__ii____l_j_______!^ ___^___:''--:

iwl*. __i____fr**..:.K_a'_.:l_.*«!

li:'ii|i':i__l'«iirs;B:.:|[iili.:-|i.:iili:ii.lii:iiKii-.:::B'«i.!fi »J,»»'li.i_i;ii'_w___rJ,l

CtNEH_ IR
Empresa J. Cniz .Itinior Hua da Carioca,.!) o 51

SU HOJE * ÜLTIM3 DIA
Ertx ____.Eiit.in.ee e soirée

Um prog. amma de film!* inodltos — Uin
ospcctiiciilo especial

HOJE _____a.__aati_-.-ae e soirée HOJE
O Segredo do Pântano

5 partes— Enredo emocionante, da mysterlo e de sensação.
Obra admirável dn grando fabrica ÜN1VE tSAL

O crime âo lctgro
4 partos — Drama em que também o mysteri. ernp olga

O delido vae ser punido... Pagará o innocei.to 1
Film da fabrica -Corona Film»

Gomo extra na matinée :
Gigetta e os sens Anjos da Guarda

3 partes—Comedia interessantíssima da fabrica italiana
AMBROSIO
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AMANHA ANHÃ
Um grandioso programma novo

Para abrir o programma, o bello film inédito

Sacrifício de um filho

MISS ELAINE t«MISTÉRIOS DE NEW TORR'»
[^MBaB^________________-_---_------___-__-________i 
_. . ..... nu.————————_————.i I. ______ _.__^^¦

f
PrHEATRO 

MUNICIPAL
ES FESTAS. '

Susannc-Dcsprés
x L.ugrtc-Poc — Mlle. Vcrncuil
ii SOIRÉE — ai DE NOVEMBRO

DE 1916
Variações «obio LA GRACE DE

FRANCE — Psyché .
Le Baiser

(cantos—il-ns_'_; efc.)
« SOIRÉE — 23 DE NOVEMBRO

DE -1916 ¦ •
Dans LES BALKANS

La -rupturc . <lc SAPHO.
Le Bonhomme Jadis

f-caníos c ihimas)
» SOIRÉE — 23 DE NOVEMBRO

DE 1.16

Poil de Carotte
Sc.uc dc TEcole des Femmes"

Lc Cliat Xoir — POIL DE CA.
ROTTE, en poilu

(cnntos—dansa-9, etc.)
! A (-C-ignatiira 'dessas tres represen-
I tn.;ücs ríclià-sc alicrla na Casa Napo-
I leão, pelos preços d'e: Fr*zãá c ca*

marutes dc .". 1-5S; 
'cadeiras, -5.. ;

!.xi{cüC'_ A c lí, 15?', Imlcõcs outras
írlíis, i3$oob, CJalcnas^ 2^000, por rc-
jVfcsçntaç3oi

Amplo - Arejado
Contortavel PATHE Amplo- Arejado»

Confortável
LI í\ T C1 _. ÜDla 0Dra PrÍnin *¦*• F0X * ''àmJBCl
ilV_/\--Ei Dm documento official actual:

-__.r_xl3Íç-io'

CINEMA AVENIDA
TínTll1 Continuação da exposição do maior fllin, onde so
r>.VJd Li r pitoiu.a attonlto a grandasa do arrojo, audácia e

corasen da mais bella quio excepcional artista

HELENA HOLMES
tÇ o prototypo da audácia.- artista americana vence com
relativa facilidade os obstáculos noo se lhe apresentam.
Todos os myste rios da grando metrópole New
York, cila descortina, pois não temo c não olha a morto

$ Mulher audaciosa
*&*»BSOg*aOgC*^*-^gg*^

50- rraça Tirudciitc? 50
Empresa Conlo

9 HOJE Ultimo dia deste suecesso!
Pereira

HOJE
Exhibição do incomparuvol cinc-film di mais

flagrante actualidade mandado executar polo Mi-
nistro da Guerra—O unico «filme oflicial vindo dc
Portugal.

^-,
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arada geral da divisão ei Mootalvo
. mftOii metros

1, 3* e 3- séries
samente arriscadas

cnnimoventoã nominanlcs o mteu-
do maior film' do cmo>;ão e arrojo,

em lft séries.
i' série—Helena deseja a morlc—2- série—O salto
Yictorioso.3- série— Uma vltln em perigo.

Segunda-feira —Continuação dosto film — -í- o .-;• sfries |
A perigo*» si.ivoüo «lo Helena e luta na estaçilo «Ias
linli.is. _ Quinta-fotra-DiKii!- e Qaby no film nacional
£n(r. o amor e a arte.

Alaguei destes films — Bu» S. Jos« ST I!

(PORTUGAL NA
Dividido em 5 loi.ífiis partes

du extensão
Nesta parada tomaram píirle SO.OOO ltomons
prcparndns para seguirem para linha dc freulo

c teve a àssisto.fci.. do chefe do Kstàdó.
corpo diplomático e enviados miliiares de França,

Inglaterra, Ilcspahha etc,
Completará este programma:

A APOSTA
Magnífica comedia dramática em .'3 longos

actos de Nordisk, interpretada pelo notável actor
W. Psillander.

DM PONTO IMPROVISADO
Engraçada comedia em 2 extensos actos.

AVISO : 'Pnrtc deste programma ò fornecido
pela grande empresa cinemalògraphica J. K,
Stafta.
C3?" AMANHA — nivisão Naval Portugueza, prandiosofilm natural-exercicios damarinh. portugueza lançamento
do torpelos.minas. iminersüo do stibtniirinas.esqtmdra eni
linlui no combate pn.ada da guarniçao do Vasco da Oama,
eto. o .SOU A \MI1AÇ\ — Ksplondido trabalho em !i acto
interpretado poli actriz MARIE Lüül.Sli DERVAt.

5- FEIRA-SOB A AMEAÇA.-Esplendido
trabalho cm 5 actos interpretado pela actriz Ma-
rie Loui/e Dcrval

) XTX-TI-VCO DIA
Batalha do Somme
C- -

__f*l!_l ^-__R___I ___r ¦"'' /fi ''" ''^__r^_cll^__í
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l1' -Ambição
Estudo do sociologia po-

liticà em 5 actos

Ai-iJ-içao ! Será o espe-
claculoprimoroso c sem con-
fronto tanto pelo seu appara-
to, c realidade do sua acçãò
como egualmcnte pela intel-
lectualidade do assumpto,
quo o PATHE' offerece ao
«set» carioca, de que ú com-
posto os_tCU3 habitues.

Obra da Fox Film
Corporation

Bello, arrobatador, sensacional DRAMA POLICIAL cm
j 5 actos — Maravilha» em execução,

Em seuulclii:

Ia chuz de brilhantes
Grande drama de aventuras mystoriosas—3 actos—Pro-

í tíigonistn: a linda MAGDALENA CEI_IAT_

Mocidade de coi*ação
Bramade sentimento, em 3 partes.— Protagonista: PA- H

1 B1ENNE PAHRt.GliS.
12--feira — Liberdade — Liberdade — 2--fcira i
I 20 séries ou a Herança Fatal 44 partes.
1 l-olleaiix Maciste"iBf.Bili!IHI!l»i;i«liliS^

Theatro Carlos Gomes

Mme. I3ortlia.Iva.Hsli

A Batalha do Somme
Documentos Officiacs fornecidos pelo Estado Maior Francez.

3 Partes «io .alto valor
Vercis pela primeira voz: Tiros.da «barrage» pelos 75 — Os poderosos .00 em acção —
Como oolles so rendem»—Um ussaltooPreparo de artilharia—Os -'poilus" i espreita— Mu-
nições o mai.i munições — Aspectos das históricas aldeias do Dompierre, Bothencourt,
Curlus, llardecouri, Flaucourt - O moinho de Fárny etc. O «bois Eto.l_..-Interrogatórios-
Visitas olficiaes. Resultado du offensiva no Somme: ÍO.00O prisioneiros.

Companhia do Éden Theatro dc Lisboa
Em prcs.i Teixeira-largues -Gcroucia do A.fí o rj A o
ANNIVERSARIO DA PRÕCLAMAÇÂO DA REPUBLICA

WlATINE*E A' 1 1{2
2 «- Sessões - 2

As 7 í.|le9 3i_-anoiíeBOJE
Formidável snecesso desta Couipiinliia

A revista cm dois netos o oito quadros, 4p Ernesto
Rodrigues, Fclix Bermudes o João Bi-tos, musica

dc Felippc Duarte e Carlos Galdoron
_ ©©(§) __)®(__)©®@®©______©)®®@@)^

OffiÊSjsag»*!^^^

EDDIE POLO
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CINEMA nUS

O MAIS FORTE !

NO PI* 20 PE NOVEMBRO
SEGUNDA-FEIRA

Terá. inicio a .Série 1 riumplial» lão an-ciosamente esperada pelos innmneros
admiradores do artista h«.rcules, EddiePolo, o nunca esquecido Kolleaiix.

I.ibcrd.idel Liberdade! Este titulo mogesto.-,.
Invocado pelas alma* que vivem oppri.niilas.
llusciraiii em teu seio o tl.enia grandiosoE passaram para té!:, estas pasi nas doloridas.
Rolleaux, o uramie Rollcaux, sem pro lembrado,
Dc quem o oublico jáina:. pó<lc esquecer,
Apparcco a cada instante e cada lado.
Defendendo iieroic-.nierte c descuidado
Ksbelta creatura, qn'on.r'ora viu nascer. .«

20 séries j| # _*.4partea
FILMS EM SEIUES, SO' DA UNIVERSAL I

i «r oi CAPOTE s
ii ii ii yy ®

1

Tal qual fui representada em Lisboa
PATETA Al-EGUli, HENRIQUE Al.VES — ..OM_E_.ES. -

Micarêmc, MARGARIDA VELLOSO

rAi',vjANT"<i.s""" CARLOS LEAL
João Silva- Medina de Souza-Luiz Bravo

Toma, p.irto torta a ompanlii i

Enscen.ição de Jayme Silva-Direcrã!» miisicsl tio
Bernardo Ferreira

Scenarios cguardã-roupa
verdadeiramente deslumbrantes

Amanhã — 2 sessões 2
DE CAPOTE E LENÇO

; Em ultimas repi-scntaçòe.

VEJAM OS ANNUNCIOS DOS CINEMAS E THEATROS fíA 5.» PAGINA
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