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EXPEDIENTE
No edifício novo do "Correio da

Manliã", no largo da Carioca
11. 13, estão jii funccionando to-
das as suas secções, excepto os
officinas, qne cm breve estarão
tanilicm ali installadas.

São os seguintes os números dos
nossos anrmrelhos tclcphontcos:

Rcdacitãoi . . 5B98 - Central
Gerencia. . . 5443-- _
Escriptorio. . 5701-
Ofiiciiias. . .37" >>orto

\ serviço desta folha peveorre
os Estados de S. 1'milo o Piuíiiui
A nosso represent niiti! Pedro l!tj-
«lista da Silva pura o qual solmi-
tnmos a costumada benevolência
do nossos assigiiantcs e amigos.

PROGRESSO
II11I0

'O.? <]tic vivem çóntcntissimos cotn a
Republica, para o que têm lá as suas
•razões, aprovcrtaràhi-se do anniversa-
rio dc liontcm para decantar o seu

.rogresso assombroso, c desancar os

que não participam clo--mcsmo cnlhtt-
stasmo, c não vêem por que bemdizer
a revolução de 1889; È' sempre com
o progresso assombroso do paiz, com-

parado com o progresso moroso do
Impcrio, que os arrivistas republica-
«tos procuram encobrir as mazelas tia
Republica, c desmentir os velhos re-
publicanos que francamente reconhe-
cem que para o quc abi está não valia
a pena ter o Brasil -mudado ile go-
verno. O Brasil progrediu, não ha
duvida, nestes vinte c sete annos;
progrediu mesmo muito. Resta saber,
jiurém; se o mesmo progresso não sc
teria realizado com a .monarchia. E
por que não? Não ba quem de boa
fé e conscientemente af firme quc o
progresso dc um paiz se consegue
apenas com a 'simples mudança da
tua fôrma de governo. Se o pro-
gresso é próprio da Republica e só
sob a Republica 05 paizes sc podem
enriquecer e desenvolver, como sc
explicar a maravilha ila Allemanha?
Porventura em egual numero dc
nonos os Estados Unidos progredi-
ram mais do que o Império allemão?
Talvez, com o governo monarebico,
tivéssemos menos portos construídos,
menor extensão da linhas férreas

dc linhas tclegraphicas, mas
também tonamos menos compromis-
bos, 'necessidade menor dc impostos,
vida mais segura para o funeciona-
lismo civil c militar. 'Não teria-
«nos tido duas bancarrotas e duas
moratórias, estas com a imposição
humilhante da hypotheca dc todas as
rendas de todas as alfândegas da Re-
publica, isto é, a quasi tolalidatle ila
receita nacional.

iNão poderíamos responder melhor
aos quc filiam o progresso do Brasil,
«estes vinte e sele unnos, ás institui-
ções republicanas, do quc -citando

palavras de uni brasileiro illustre,
.alheio -ás lutas partidárias, estranho
absolutamente á política de que tem
sempre fugido, .servidor do 'Estado
republicano c honrado pelos governos
republicanos para varias commissões
do seu officio de engenheiro, com-
missões que, todas,'tem desempenhado
cabalmente. Referimo-nos ao illustre
dr. Pires do Rio, quc, no seu livro
inlcrossántissiino — O combustível
na economia nacional — escreveu o
seguinte) "Xossos 

governos, desde
d. João VI, sc têm mostrado solícitos
nó amparo dispensado á iniciativa
particular, csfórçando-su pelo pro-
gresso do paiz. Analysando o passa-
dò do Ilrasil, mima descabida compa-
ração eom o presente, fazendo um
estudo absoluto dos processos de go-
verno, muitos dos nossos historiado-
res, inevitavelmente, são injustos
para çom o; nossos antepassados.
Raros os quc, fazendo a critica dei
Brasil colonial e depois imperial,
conservam em pensamento idéa clara
ilo caracter rccenlissimo do prõgrcs-
so dos principaes paizes a que nos
comparamos. Que eram os listados
Unidos em 1R30? Nem um palmo de
estrada de ferro havia ali nesse anno.
Quc era a A'llemanba em 1ÍJC0? Ain-
da vivia de vender trigo á tngláter-
ra. Que era a Republica Argentina
liir í.Sío? Vendia lã, pouco trigo c
nenhuma carne aos paizes que não
c.impravam xarque". Xão nos illuda-1
ntçis: o progresso do Brasil, na accé- i
pçãò moderna da palavra, só ieri.i j
podido avançar nos últimos annos do \
Injn.crio, mias, principalmente, ua Rc- i
publica. Tara um desenvolvimento
análogo ao que tem tido a Argentina,'
Lanada, Austrália, S. Paulo no Bra-
fil, os descuidos de nossos antepassa- j
dos seriam de nuila influencia. Comi
effeito, é nas terras quc lia pouco íi- j
gijrávam nos niappas sob a denomi-j
nação de "terrenos desconhecidos lia-!
bnados pòr Índios" que S. Paitlo tom
a região mais rica e íuturosa do seu
tetritorio'. O mesmo 5e deu na pro-
vincia tle Buenos Aires, onde Bahia
Etanca, por exemplo, hoje o grande
porto dc lã c trigo, era iia vinte I
annos visitado pelos índios da Pata-!
gimiri. Façamos justiça aos que nos
precederam: elles cumpriram o seu!
dever dc patriotismo, administraram,

e uceordo com a sabedoria da época I
". uos entregaram cm" 15 ,!c novembro
tm: paiz bem dirigido, que prospera- jva tanto quanto era possivel, grande \
etn ;.'i! território, unido na sua poli-<iea. irmanados os soas filhos 

' 
na |«n.esma tradição, no mesmo idioma c \na mesma cultura moral."

A Republica ji encontrou, em todo
o paiz, quer no norte, quer no sul.\
estradas dc ferro em trafego e outras
cm construecão, conviado notar que, j•» periodo republicano, o grande «es-'

( Bvolviniento dessas estradas data da

presidência Affonso Pcnna, como
também o pouco quc sa tem feito
cm colonização na Republica, que se
não pódc comparar com o que «este
assumpto, da maior relevância para
o progresso e civilização do paiz,
fez a crionárchia. O telegrapho
nacional já se estendia do extre-
mo norte 'ao extremo sul do paiz. As
docas de Santos 'foram contratadas^
ro Império, como as de outros por-
tos. Os estabelecimentos de ensino
superior e secundário daquelle tempo
são 03 de 'hoje. 15' verdade quc as
cidades ainda não crajn illuminadas
á lnz clectrica, ainda eram burros quc
puxavam bondes, e os tilburys e ve-
lhas caleças desempenhavam as fim-
cções do automovol. Mas a culpa não
foi do Império. 'Só nos seus últimos
tempos foi quc se começou a aprovei-
tr 1- á electricidade como força, c 05
automóveis aluda não existiam. Em
iodos os paizes esses 'melhoramentos
se realizaram nestes últimos vinte
annos. Tampouco o Império poderia
ter debellado a febre amarella no Rio
dc Janeiro, com a rapidez c seguran-
ça que fez o d.r. Oswaldo 'Cruz, por-
que ainda não havia sido descoberta a
transmissão do micróbio pelo mosqui-
to, nem tinha a tlteoria baseada nesse
facto. saido triitmphantc da experien-
cia om Havana. A producção do paiz
não. podia ficar estacionaria. Tinha
que forçosamente crescer. Não é liei;
t', pois, transformar em louros da
Republica os algarismos da maior
exportação e importação, lí ainda
que tivéssemos ficado na mesma im-
portação de 1R8., tis rendas d,as alían-
degas teriam miais que duplicado só
cem o augmento das tarifas. Ahi fa-
Iam melhor que as cifras os íormen-
tos da vida caríssima para o brasi-
leiro dc hoje. Nem os estadistas do
Império, por cmprchcndimcntos des-
atinados, loucos, como reconhecem
atí fervorosos! enthusiastas do .pro-
gresso republicano, tiveram que cn-
frentar as difíietild.adcs com que sc
está-vendo a braços o governo actual,
creada* pelos seus antecessores, que
arrastaram o paiz á fallencia e á
mina financeira. O que se vc, ao
lado de tanto progresso, é o Ilrasil
obrigado a pagar para o anno juros
de sua divida externa na importância
de seis milhões esterlinos, sem ter dc
onde os tirar, c a que acerescem dois
milhões também esterlinos de garan-
t:as de juros a estradas de ferro e
portos. Além dessas soinmas, respon-
de ainda ò Brasil pelo pagamento dc
quatro milhões; lambem de juros de-
vidos pelos listados, Districto Fe-
tieral e varias municipalidades. Tanta
tlivida realmente não teve o Império.
Esta' gloria lhe não cotibe. Nunca
fez mais do que pôde. Também ne-
nhunt paiz do mundo gozou no cs-
tiangeiro dc mais credito, e os bra-si-
leiros desse tempo não tinham menos
commodidadcs, menos conforto, nem
se julgavam menos felizes que os de
hoje. Tinham, entretanto, mutilo mais
por quc se orgulharem do seu paiz.

Gil VIDAL

Tópicos 1 Noticias

e adquiriu o direito de oecupar um lo-
gar de especial destaque no quadro da
nossa diplomacia.

iRealiza-se hoje, ás 2 horas da tarde,no palácio dò governo, o despacho col-lectivo do Ministério, sob a presidênciado chefe da Nação.

O sr. Alfredo 'Ellis, que quer passar
por grande homem no Senado, em uma
crise do seu exhibicionisnío habitual
entendeu hontem de tornar conhecida,
numa entrevista a um vespertino, a sua
opinião sobre a suppressão dc verbas,
Proposta pelo relator do orçamento do
Exterior na Câmara dos Deputados.

•Referindo-se á creação das embaixa-
das de Washington e de Lisboa, disse
o sr. Ellis que a de Washington foi
dotada com sessenta e sete contos
ouro, emquanto a dc Lisboa foi con-
templada apenas cora a de quarenta e
trea contos, deixando entrever queesta teve tão pouca sorte porque era
destinada ao sr. .Rcgis de OMveira,"homem bastante rico", que provável-
mente não necessitava do dinheiro do
Estado. E a evidencia de que o sr. Rc-
gÍ3 era isso me3mo está, para o sr.
Ellis, na circuiiiítancia de quc o extin-
cto embaixador do Brasil cm Lisboa
alugou, por contrato, o palácio Cragan-
tino, pela quantia mensal dc 200 cs-
cudos, sem estabelecer no mesmo con-
trato a "cláusula rescisória", do nia-
ncira que o senador -paulista não sabe
como sc arranjará o sr. Gastão da
Cunha -para sc sair dessa situação.

•Ora, o sr. Ellis I O 'sr. Rcgis dc 0>':-
veira não era o millionario qtte elle
deixa suppòr, c mesmo que o fosse, a
verdade é que não pagava aquelles 200
escudos pclo aluguel mensal do pala-
cio, como não os paga o sr. Gastão da
Cunha, devido á razão muito simples
de quc 6 o Itamaraíy que arca com
essa despesa.

Refere ainda o senador paulista igno-
rar se o sr. Gastão dispõe de fortuna,
prevendo o momento em que, por não
poder, na qualidade de decano, tomar
a iniciativa das feslas dc representação,
o sr. Gastão .tenha de declinar da hon-
ra de representar o Brasil,

Isto é uma historia mal contada. O

dc condemnar o sr. Bulhões c o sr..
Caiado, porque este áe aferra ás doçu-
ras do governo e porque o outro, de
beiços -seccos e língua estalando, as pre-?
tende. Nem o sr. Bulhões acceitou o
accordo paranymphado pelo sr. Wen-
cesláo, senão para obrigal-o a dar-lhe
opiportunamente o apoio do general
Barbedo, nem o sr. Caiado,'de posse
da faca e do culcHo, o acceitou, senão
para dar tempo ao tempo, preparando a
gcito a sua assembléa, qtte fará o seu
presidente, O de que cogitamos, ape-
nau, é de pedir ao sr. Wencesláo quc
ponha um termo á sua obra pacifica-
dora. '.;

O seu ramo de oliveira põe azar, nos
próprios Estados que dormem!

O ministro Via Fazenda remetteu ao
delegado fiscal em Pernambuco b pro-
cesso relativo ao relator'o da commis-
são de inspecção da Alfândega do Rc-
cife. iafim.de que, com as devidas cau-
telas, seja duvida a defesa do fiel Üo
armazém n, 5, Andronico Rodrigues
Passos.

ROUPAS brancas — Sortimento sem egual— Casa Manchester — Gonçalves Dias 51

Não sabemos se o sr. Wencesláo i
revisionista de princípios, mas todos1
os seus actos propendem para que se.
accelere a reforma constitucional da
Republica. Os revisionistas não pod:-
riam encontrar em hypolhese alguma
auxilio mais prompto ástia campanha,
nem melhor justificativa aos seus re-
ciamos. Deante dos últimos actoa do
presidente, não ha vacilações sobre o
grande problema político que. não
acabem em firmeza absoluta: o paiz
cuja Constituição pcrinitte tamanhos
dispauterios, sem offerecer meios dj
se lhes oppõr um freio decisivo, ca-
rece, como quem carece dé salvação,
dc rcformal-a de alto a baixo.

A.ultima de s. cx., mandando.,'o
Congresso votar a prorogação do actual
Consçlho do Districto c mandando qtie
se dê ao governo a escolha dc oio
intendentes na organização do novo
Conselho, indica que o nosso regimen
constitucional fallitt, que essa Consti-
Inlção c irrita. São os seus princípios

r. Gaslão é rico, tendo feito fortuna' fundamentacs que assim se «onspur-
com as verbas de representação, ajudas cam, á vontade dc um homem. Contra
de custo, etc, que lhe têm caido nojo projecto do seu esbandalhamento c
bolso desde que entrou para a diplo- enxovalho, 'falham todos os obstáculos
macia. quc cila erigiu em defesa do regimen.

Para proval-o basta lembrar que foi O interprete supremo quc cila se deu,
clle quem pleiteou a embaixada de o Supremo Tribunal da Republica, ain-
Lisboa, usando dc todos os expedientes da ante-hontetn, r.o caso de Fiiburgo,
para adquiril-a, c que tem grossas ]avou as mjos com0 Pilatos e... man-
sonimas cm mãos do banqueiro- Custodio, dou crucifical-a. 'Do arbítrio do 'Gatti-
de Magalhães. Isso é do dominio l»u- tc, cm cujos batentes a representação
blieo, c e verdade, . nacionai se genttflecte, por insopitado

Como vem agora o sr Ellis íalar- ( inslillcl0 de conservação, receando-ias
nos da possivel pobreza do sr, Gastão? ,.,..,. •i,rrcsponíavcÍ3 üe jlipHcj.( dc3Cem
P.Ji"0.^6, 

d5.Prchf,ndc,^af_PalaVras.'?_eSS': os desígnios de vida, ou de morte,
— Quem o ukasa do czarismo preme':!
011 condemna, para' a consummaçáa

cofres nacionaes, com o acerescimo da; j»**»»'? d°s dccrelos^lvinc.^- 1 
^

verba destinada á embaixada de Lisboa. | A5,5lm ° sr. iVVcnceslao proroga o

: E' o que sc não pôde admittir. OI mandato dc eleitos do povo, .fazendo-se

erário publico deve estar íóra do ai- i semeerimoniosamente o povo que On-

cance das predilecções c caprichos dos I torçiow o mandato, para renoval-o,

senador é que elle deseja, como alguns
dos seus collegas, at.meurar a fortuna
do cmbaixador-andòrnlm, á custa dos

figurões do Senado,

PUNHOS o ixilarinhos — Especialidade— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

Solicitou exoneração do cargo dc
comniandante do cruzador " Barroso", o

não satisfeito, procura evitar canscifas
dc pleitos ao eleitorado, pelo processo
suiumario da nomeação dos rcprcsèn-
tantes do poder legislativo municipal.
Opportunamcnte, s. ex. prorogará o
mandato dos deputados c senadores,

OHviira MnÍT^ ?C'T'e-ril!0 U:l Cosía i Para o mesmo fim democrático, segun-
Paeraast'tbst'uuil-o, consta a nomeação!''0 a sua concepção dos princípios icon^

do capitão ile -mar c guerra Augusto
Heleno Pereira

O TEMPO
¦',*, <!c uni nnblnd.-j oremm*

íoi o dia dc Iiontc-.ií, nu<
ile lm

Dc mrir.
ci.vlor áe  „t  ., ...
inífa manhã, ainOa tev»! umr.s rcsleiís tle hiz
sóIaV, i\\\o ilesar-liarccerani a;Ues da. tardei
não mais voltando,

Temperatura, nesta capital: r.miiinn, i<>°C
máxima, ?y°,o.

1 • m
IIO.IP,

lístá i!e serviço tia rcnartiíão central dc
Policia o 1" tlcl.'K-T(ii) auxiliar.

Na rrcfcííara p.iRn.ro a
cinwiuíos do :\cz ih\.\o ho3

folha ilo ven-
^'ojeii^iJos ide

A enrno
I*ara a canto Iiov':ia ror-i.t Itojc cn

còttMimri ncpla capitai foram affixatlos nclos
niarcJiantCfi. nó cnírcpostn tle S Diogo, >>>
pivgos «lc ít>.n> a S800, devoitt!;) ser cobra-
d\> ao intljlico o 'i;nxinio de t$óoò.

Carneiro, tjtíoo; porcu. i3-:oo c vítclia,
$<joo e iíjoo.

1'asw. hoje a direeção da pasta das
Relações Exteriores das iriãca do minis-
tro iiiteriuo, o sr. Souiia Darilás, para
as do titular effcclivo, o ir. I,atiro
Müllcr.

Durante quasi cinco iv.czcn o sr.
Souza Dantas exerceu uma interinidade,
que a situação iiitcrnâcisnal decorrente
de guerra etirepca tornava nieliiidroca
c complicada. Lutando com diíficiilda-
des, tanto externas conto internas, cou-
seguiu o sr, tntiro Müllcr evitar que
no.?' cnvüí.'essemos na luta curopén c,
ao mcsinb tempo logrou graiigcai' o rc?-
peilo dos governos dos dois grupos
beligerantes. O sr. Souza Dantas, sc-
guiu o tiiliio qu: o chaucçllcr çffectiyo
traçara', tendo para isso dc vencer ob-
staciilos que ao titular da pasta mais fa-
ei! teria sido remover.

Graças ao seu lacio, ii sua iiitclli-
gente coitiprçher.são da situação inter-
11.;ciou._d do Brasil c .'1 si.i pratica da
diplomacia, coiiscgiiiti o sr. Souza
Dnr.;r.s entregar hoje a chaiiccllaria e.n
sr. í.auro Miiücr soai uue a politica ex-
terna d.) Brasil houvesse softridõ o nii-
nimo dcsvif>. Para levar a c:tbo essa
tarefa, leve o ministro interino <!e lutar
com diíticuldadcs creadas pelos que se
queriam aproveitar da ausência do sr.
Lauro Müllcr para forçarem o governo
a quebrar a neutralidade;

Resi:"-;iii::o a c-.as manobras .premiou
o sr, Souza Dantas um inestimável ser-
riço .".o paiz. K tão grande foi a habi-
lidade com quc cüc soube agir nesse
terreno perigoso, (\::e cs representantes
de 'odes cs paizes uelligerantcs junto
.10 nns;o governo tem procurado cercar
o ministro interino das Relações Kxte-
riores dns mais significativas provas dc
respeito e apreço.

Aates de desempenhar as funeções dc
ministro interino das Relações Exlèrio-
res, já tiniu o sr. Souza Danias presta-
do ao Ilrasil grandes serviços cin ou-
tros postos e, especialmente, ua lega-
ção de Bucno3 Aires, onde lhe coube re-
presentar um papel nu-.iío importante na
apprpxitnação brasileiro-argentina. Mas
coma ministro interino das Relações
Exteriores, o sr. Souza Dr.ntas con-
solidou definitivaraenícr a sua repujaçãa. 1

Hotel Globo 'V <Ios i'A*ía? -
*«»wuv* AiiRnicnton para i.|oo sc.t numero de quartos. Diária 0$ e ;$,

Qoartoa .í$ c 4$ooo,

Entre as promoções que acabam dc
ser feitas no Ministério das Relações
•Exteriores, figura a do dr. Sylvio Ro-
mero a chefe de sccção. Xão poderia o
governo ter tido um gesto mais feliz dn
que esse acto cm que, rendendo justiça
a um moço dc grande.valor iiiíclleclual
e de vasta culhi

tucionaes da Republica.
Mas é a revisão que vem cm cami-

nho I...

A Delegacia Fiscal cm S. Tatilo, re-
colheu ao Thesouro Nacional a quantia
dc 800:000$, saldo da renda arrecada-
da, durante a semana passada;

r.TBI.TOTHECA POrULAR — Abcr-
ta ao publico das 11 ásji lioras, no
Lvecu de Artes e Officios.

O ministro da Viação solicitou do seu
éctlégn \'a Fazenda, o pagamento, cm

aproveita ao mesmo I apólices, eio engenheiro Emilio Sçhiípar,
tempo cm um posto de maior res-! enipreiteró da consirucção da secção
ponsabilidade na liicrarchia :idiiiin:=tra-! d:l cstiradadc.ferro entre Alberto hooe-

son c Büllo Horizonte, da quantia d-liva -os serviços dc um funecionario
exemplar.

BEHflALAS _ Elegantes c rniitentei —Casa Manchester _ Gonçalves Dias s.

ioo :5Tiíooi>, relativa á medição provi-
soria' des trabalhos executados, na mes-
ira estrada, durante o periodo de : dc
setembro a 31 dc outubro do corrente
anno.

inistró da Fazenda autorizou a I CAIAISAS—O nue na de melhor e clesi.-in-
Didegaçia Fiscal 110 Ceará a receberuma parte, da venda da Escola dc Aprcn-

tc—Casa Manchester — Gonçalves Diis 3.

d zes Artífices cm letras do Thesoitrb,
conforme solicitou o Ministério da Agri-,cu.tura,'uma vez que a dita Delegacia' tciii que o general
verifique quc ns leiran são os mesriias
que entregou á dila Escola em 1014.

;Está a furo o caso político de Goyaz:
vae haver duplicata de assembk-a," para
haver duplicata dc presidente, e entre
o sr. Ramo.-, Caiado e o st. Leopoldo
d Bulhões, o coração do sr. Wciiccs
láo balança,.,

'Mas o qne o leitor ignora, C- q:ieesse caso é obra dc um' accordo -.'ro-
movido c authenticadò pe!0 presidenteda Republica. Como uni terdadeiro
anjo de paz, o sr. WcncçsMo chamou
ao-_Cattctc, faz poucos mezes, os dois
contcndorcs rcnilontesu 'Era preciso aca-
liar com aquillo! O cr. Caiado escolhe-
na o presidente do Estado, e por si-
gnal o sr. Caiado escolheu um parcn-lc. O sr. Bidliõcs escolheria o r vice-
presidente, e por signal o sr. Bulhões

Jornaes de Manáos publicaram hon-
Tliauiiuilurgo dc

Azevedo chegará aquclla capital i:m

principiou dc dezembro, para assumir o
governo do Estado.

Os amazonenses receiam par isso uni
movimento de conflagração tlò Er.tado.

Trata-se de um receio positivamente'
,. in fundado. O general Thaumaturgo

não se arriscará a sair desta capita!/
porque já sc convenceu de quc ninguém
iiojc cm dia leva a serio o seu governo.
Mas, mesmo que clle o quizesse, o mi-
nistro da Guerra não lhe daria a per-
missão para viajar a Manáos, sabendo,
como sabe, que os seus projectos vi-
sam perturbar a ordem.

O chamado caso do Amazonas está
enterrado para todes os cííeilos. O
si. Alcântara Bacellar é o homem quc
substituirá o sr. Jonathas Pedrosa,
eleito quc foi c reconhecido pelo unico

escolheu um... revisionista. Quanto I [""'or competente para fazel-o, não
ao Congresso ficou decidido' quc' iriam I l,ri53;,nJo lle :1I0r° expediente, que fr.v
disputal-o cm urnas livres. ]lcbcu-;e' caf?n!'' ° rcclu'50 tentado pelo sr.
chairipagitc e os accordantes juraram
sobre. 03 compromissos assumidos': O
sr. Wencesláo chorou de alegria, ohten-
do quarenleua para o setimo ou oitavo
ciso de seti fecundo governo. Ora, em
setembro, rca!«ar.ihi-so as eleições dos
deputados á Assembléa gòyaná. Cüni-
priu-se o accordo com -unia solenidade
lal. que um dós hebdomadários presi-
dentes daquelle Eslado, calão cm exer-
cicio, lhe offercceu o apparato da for-
ça policial "como 

guarda dc honra pres-
tada á soberania dos stiffragios :popu-
lares, As continências desandaram cm
pancadaria grossa, Tcgislrárani-áb algu-
mas dezenas dc mortes c o governo ga-
nhoti. Depois era preciso cffccluar a
apuração dos votos enja vicloria cada
uma das parles sc altribuia, O gover-
no goyano dissolveu os conselhos que
creariam obstáculos á sua eritlimctic.i c
fez conselho; n granel por nomeações.
Eis a situação do cr.so. Vac-sc proee-
der á apuração do pleito O.c setembro,
cs membros dos conselhos dissolvido1,
membros das juntas apuradpras, darão
ganho de causa ao sr. Bulhões e os dos
conselhos nomeados, c já empossados,
darão ganho de causa á chapa do go-
verno. Algumas gotas de sangue se ac-
crescentarão ao volume infinito do
oceano e numa duplicata e num habce.s-
corpus acabará a historia. Qúcai appa-
rece- depois que a termine,
.¦¦Entretanto, está longe dc nós a idéa

Thaúmattlrgo para dar apparoncias dc
legalidade á Assembléa inexistente que
o ''reconheceu".

O sr. Wencesláo Braz conhece, por
experiência própria, o. effeitos da sua
fraqueza, cm determinadas circumstan-
cias políticas.

Xo mínimo, o que resulta dessa fra-
queza são e.aslos extraordinários com
expedições militares, c convivsõcs esla-
duacs, cm quc a responsabilidade dc
ccnflictos, nos quaes sc sacrificam mui-
tas vidas, cáe inteira soljrc o presidente
da Republica. Haja vista o negocio de
Matto Grosso,

Xcssas cnndiçõc», o sr. Wencesláo
Eiaz não tem o direito dc consentir que
o sr. Thaumatnrgo daqui sc ausente
para tentar a conflagração do Amazo-
nas. »

, O_ ministra do Inferior nomeou o sr.Mario Brae.i, para exercer o locar dccs.Teventc juramentado do scrvcntüa-rio v:ta!iç;o do i" vffict0 fle dislribui-
oor do Foro do Districto .'-'cral,

PEIGMOIRS, DESHAhTLLEí IHATl-NÉES e SAUT DEUT3
Maison Xnscimeiito.—tõ,-, Ouvidor".

p/dirccipr do Patrimon:o do Theson-
ro Nacional autorizou o inspector daLaixadc Amortização a cnlre-gar ao sr.
Joaquim Pereira Bcntardcs o forno .para
mcineração de papel moeda quc o mes-mo adquiriu em leilão, tendo recolhido
aos cofres do Tie=ouro a respectiva im-
portancia- --i

CONSPIRAÇÕES
; À comimemoração do 15 dc novem-
bro ficaria incompleta, se não tives-
semos tido o .boato- da revolução
•aiauialmentc aiinuncrada, como um
Jtumero indispensável no programam
¦festivo da data cm que realiz^ámos a
nossa equiparação continental. Des-
mentindo a noticia de que o governo
ie as instituições corriam perigo, o
chefe de policia desempenhou uma
das funeções do nosso serviço de se-
gtirança publica, que, quando não in-
venta conspirações, desmente boatos.

Mas os inventores da malévola
ballela', na sua preoecupação de per-
turbaram a tranquillidadc dpsr.Wen-
cesláo, não cogitaram no absurdo da
historia que forjavam. Uma conspi-
ração 'não 

pude surgir quando ha
W»enas quem queira conspirar; é pre-
cise- também que exista alguom, on
alguma coisa, que sirva, d.c alvo ,ao
movimento .subversivo. No regimen
•dos despotismos ferozes, quando o
poder esti nas mãos enteis de 'iim
tyranno implacável, nos momentos
em quc uma vontade arbitraria osma-
ga as consciências, .ha muita coisa
contra a qual se conspire, mas as
cxnjirraçõcs nem sempre vão por
aeante, porque para entrar 'nos con-
luios contra o poder é preciso possuir
•uma tempera stoica, que nom sempre
se encontra entre os descontentes
cora a oppressão politica.

dim outras oceasiões, os candidatos
ás conspirações pullulam, mas falta o
objectivo que concentre sobre si as
colcras revolucionárias. Podcr-sc-ia
dtzer que os mãos governos se divi-
dem em d.uas classes: — governos dc
força oppressiva e governos de dis-
soktção. Os primeiros correspondem
ás pliases da barbaria, são caracteris-
ticos das épocas de super-activiiladc
dos povos c geralmente terminam vi-
ctimas da 'Stiblevação dos opprimidos.
A' segunda categoria pertencem os
regimens quc proliferam por entre a
pütrefacção social; são governos qtte
não governam c cuja missão ó apenas
liquidar a fallencia .politica de insti-
tuições imprestáveis. 'Contra estes
governos -não se conspira.

iSe o sr. Aurclino Leal, mie é um
estudioso da organização politica das
r.açõcs c que conhece a fundo a sym-
plomologia da -pltase agoriica dos re>
gimens perdidos, deveria ter achado
.supérfluo ir ao Cattete tranquillizar o
nosso timorato presidente. Quem se
lembraria do conspirai' contra o
actual governo e como seria possivel

.unia:conspiração contra uma atttori-
dade que se djsscívctt na infinidade
dc parcellas politiqueiras em que a
Republica presidencial sa nlesaggrc-
ga? Para conspirar contra ttm gover-
uò 

'é 
preciso antes de tudo que os

«tonspiradores saibam quem governa,
quaes são os homens cm cujas mãos
está concentrada a suprema autorida-
dç politica.

No Ilrasil actual, o poder está sub-
dividido pelos fragmentos de uma
oügarcliia, que esteve mais 011 menos
cõliésá emquanto gravitou cm torno
do -sr, Pinheiro Machado, c que hoje,
cc-hscia do naufrágio 'do regimen, que
•lhe de» poder, riqueza e fausto, vive
|>rcocciipa'da cm salvar da não meio
otibmersa tudo o quc lhe cáe ao alcan-
cc das unhas. No meio dessa liquida-
çãò politica, o sr, Wencesláo c ape-
lias iim .symbolo c o seu governo não
¦passa i\c uma Vaga expressão rheto-
rica, com quc, por uma liberdade de
linguagem, o povo exprime a acção
¦malfazeja dos politiqueiros qtte 1103
dirigem.
[ Mas se conlra esse simulacro de
governo não 'é crivei qne alguém
sentisse desejo de conspirar, onde tc-
riam ido os boatos encontrar os or-
éaiiiza'dorc3 da projectada rcvoltt-
ção? Qual poderia ser o programma
do movimento?

A deposição pura e simples do sr.
Wencesláo seria coisa supérflua, por-
que o presidente já se depoz volun-
tammciite, para deixar o poder nas
nãos (I05 politiqueiros quc o cercam.
Eliminada essa hypothcsò, deveria,
portanto, ler o isinistro movimento
iiai objectivo 'mais vasto c mais radi-
cal. O premeditado golpe revolticio-
na rio visaria o próprio regimen. Esta
expressão ó deteittioía, porque ora é
applicada cm sentido resiricto c ape-
nas abrange o presidencialismo, que
os fanáticos da Constituição persis-
ttm em ki.eníificar com a Republica,
emquanto cm outros casos'adquire si-
ghificação ampla, estendendo-se ao
conjunto das instituições estabeleci-
dàcr.cm 15 dc novembro de 1S89. 'Km

qiiàlqijer das hypotheses, os adversa-
rios da ordem actual não perderam
o seu tempo cm conspirações. Os re-
pübiicános revisionistas, exactamente
poi serem parlamentarista;, nunca
a;.pei!aria:n para os methodos vioien-
tes que divergem das tendências e
da indoie dos mcthodo.; liberaes de
geverno 'C de propaganda. Os monar-
(.'listas não precisam correr o risco
d.c organizar revoluções contra 'a Re-
publica. Oa proceres do regimen
estão mostrando tal aetividade r.a
demolição da própria casa, que, se os
republicanos revisionistas não çonsc-
giiirem.,.alíerar as instituições de fór-
ma a tornar possivel o próximo
advento dc gente nova, aos inimigos
irrecpnciüavcis da Republica não res-
íará 

' 
dentro em breve outra tarefa

alem. da remoção dos destroços da
dcbircTe republicana.

'Não'; ovsr. Wencesláo pôde ficar
trnnquütal Reina a paz 110 Brasil, in-
clftsive em Matto Grosso. Os únicos
Cpnspiradores que continuam activos
ra stía conspiração subterrânea, des-
afiando a policia d.o sr. 'Aurelino, são
os negocistasi que, sob a égide da
Republica, proscgttcm tran .uiilanieate

vo assalto ao Thesouro. Mas essa
conspiração não perturba o somno do
presidente

Restaurant Paris-»^ g$l
Ruignottc. Rua Uruguayana, 41. Preçosmoütcos,

Em sua sede social, á rua Vinte e
Quatro dc Maio n. 64, estação do Ro-
cha" realiza hoje, ás 7 lioras da noite,
está associação scientifica, uma assem-
bléa geral, em primeira convocação,
para approvação de propostas de sócios
honorários.

Caso não haja numero legal, ficará
marcada, à segunda convocação para o
dia 22 do corrente, inez ás mesmas ho-
ras.

O escândalo oceasionado pela mu
dança do director do Instituto Nacio-
nal de Musica não ficará, relalivamen-
tc fi esse estabelecimento, no pé cm
quc sc acha. Outro facto reprovável
abi se prepara. Assim, a senhorita
Paulina Ambrosio — uma, aliás, das
mais festejadas glorias moças da mu-
sica, no nosso paiz — foi, tempos
atrás, c devido exclusivamente aos seus
stltos méritos, nomeada docente daquel
le Instituto, interinamente, na vaga, por
morte do respectivo cathedratico. Isso
succcdeti ha já algum tempo c a
senhorita Paulina Ambrosio se tem
conduzido 110 seu magistério de modo
absolutamente digno, como, dc resto,
não podia ser de outro modo.

Pois bem! Apezar do nome c da
reputação valorosa com que se acha
glorií!eada a nossa distineta patrícia,
cogita-se de afastal-a da docência do
Instilu'to, promovendo-se á realização
de concurso para provimento, com essa
formalidade, da vaga que cila oecupa
tratando-se por outra parte, dc diffi-
cultar-ilhc a nomeação èffecliva, com
lhe .embaraçar, .por todos os modos, os
meios do sc tornar victoriosa naqucl-
Ia prova e — mais ainda — de até
delia tomar parte. K poder-sc-á levar a
effeito semelhante' injustiça?

As pagtldorias do Thesouro Nacional
-cffectuaram vários pagamentos na im-
portaneia approximada de soo:onnSnoo.

Na 1" Pagadoria pagam-se amanhã af
folhas relativas a diversas pensões d:
Guerra c novos contribuintes da Man
nha e Guerra.

GRAVATAS — Lindíssimas — S4 na
Casa Manchester—Rua Gonçalvc3 Dias 5

¦ »»<»
Ainda não ha muito, andou-se por

ahi a apregoar quc o sr. Calogeras
não estava cm boa amisade com o sr.
Francisco Sá, pelo facto do ter este
deixado perceber ao Senado que dirigia
o ministro da Fazenda. Falou-se mes-
mo quc, devido á sua magua, o sr. Ca-
logcras- não maia visitava o sr. Sá, só
consentindo na permanência do seu fi-
lho no gabinete por um requinte de
gentileza.

Passam-se os dias. o o que se veri-
fita é quc o sr. Calogeras continua
milia c carne com aquelle senador, che-
gando até ao extremo de dedicação
de prestigiar a sua politica no Ceará.

O sr. Sá, como ninguém ignora, é
genro do velho Accioly. Tor isso, e de-
vido á sua influencia, não se dá uma
vaga nas repartições dependentes do
Ministério da Fazenda naquclle Estado,
quc o -sr. Calogeras não preencha com
um qualquer remanescente da oligar-
chia liquidada, que tanto desmoralizou
c expoliou aquclla pobre terra.

Agora mesmo, pretende o ministro da
Fazenda entregar a agencia do Lloyd
em "Fortaleza ao sr. José Accioly, o li-
lho que herdou em gráo mais elevado
as qualidades do antigo dominador do
listado.

O sr. Wencesláo Braz não pôde nem
deve consentir nesse trabalho persisten-
tc do seu ministro da Fazenda, relativo
á reconstituição lenla, mas efficaz, da
deposta òligarchia cearense.

Compete-lhe evitar que ellc siga
avante. São bem condemnaveis as fa-
lhas deste governo para quc o presiden-
tc da Republica queira accrcsccntar aos
seus deploráveis atributos administrati-
vos c politicos o de "reconstruetor das
oligãrchias esladuaes,"

Tistcvo animadíssimo n chá offercci-
do pelasd irectõrias do Centro Paulista
e dn Grêmio das Senhoras Paulistas,
nos associados c convivas daqiiellas as-
sociaeòcs.

A encantadora festa quc começou ás
.( horas da tarde terminou :is primeiras
lioras da noite. Houve musica, dansas
o niiiila alegria.

A sédc do Centro achava-se artística-
mente decorada. O serviço de buffet
foi irrcprchensivcl.

o mu«M

A 1 HST.V DA BANDEIRA

Os reservistas uavaes vão, do-
iniu.0 próximo, prestar o
juramento da bandeira

Preparam-se os reservistas nayãcs,
como icnios noticiado, -. a s- -u-
dade do Juramento da bandeira, domin-
go .próximo.

Kssa. solcnnidàde fcalisar-se-á junto
á estatua de Barroso, na praia ido Rus-
sell, com a presença do Presidente da'Republica, ministros de Estado, altas
autoridades dc lerr.a c mar, membros
das duas casas de Congresso e do mun-
do official.

As forças quc constituem a reserva
num total approximad.-imcntc de 4 mil
homens, serão con.Uuz'dãs ao local, as
lla_ ia cathegoria (marinha mercante)
peio scii instruçtor, r tenente Marcos
Autran de Alcncastro Graça; as da :"
ca"liégoria (sr.-•--¦ .las ir-larli-: l.
remo) pclo respectivo direclor capitão
dé fragata José Maria Penido c os do
Tiro Naval pelo seu director, capitão
de corveta Frederico Villar.

_ A força armada deverá ficar cons-
tituida dc uma companhia da 1" ca-
1'hegon'a; um batalhão da z" e um ba-
talhãó do Tiro Naval, além dé outros
reservistas que, provavelmente, presta-rão juramento, desarmados por carece-
rem ainda mais algum iempo de exer-
cicios para a conclusão de sua instru-
cção c não terem promptos, os respe-
ctivos uniformes.

A in cathegoria dc reservistas, num
total dç 1.500 homens, será represen-
tada, somente, por uma companliia, cm
virtitíé d'o modo por que recebem esses
reservistas a devida instrucção quc,somente lhes _ pódc ser ministrada,
miando 05 navios om í;;:c servem se
encontram fundeados em nosso porto.

A cerimonia do juramento da bandei-
ra será is 2 horas da tarde.

Na praia do Rusiell estarão iodaa as
bandeiras k!o3 diversos corpos dc mari-
nha e dos navios da esquadra.

Os reservistas navaes vão receber
suas bandeiras, do seguinte modo:

A direetoria do Lloyd Brasileiro, of-
fererá aas da i* cathegoria; n Cara
Leitão, Irmãos & Comp. aos da 2"
cathegoria e a relac-ão d'"0 Impar-
ciai" aos do Tiro Naval.

As forças Idos rcser.-sta? desfilarão,
cm seguida, cm continência ao Presi-
dente dã Republica nnsçando dcrini=-
Pela Avenida Rio Branco e deman-
dando, a seguir, o Arsenal dc Marinha,
onde se dispersarão.

. Hctltcni JJCÍ_ .niar.hí. n« cneíoa Jau

clubs dc regatas fizeram exercícios no
Arsenal de .Marinha -. .u a .11 '-.\ão do
capitão tenente Soare9 de Pmna, aju-
dante do Batalhão Naval .tendo com-
parecido 3S0 reservistas quc marcharam,
cm seguida precedidos da banda do Ba-
talhão Naval.

¦Tomou também parte nos exercício»
a Ixinda ide corneteiros e dc tambores
constituída pelos reservistas. ¦ » ém mm*
BRANDÃO A„ApL;!A„^Av. Rio Branco, 101.

'Encerraram-se antc-hontein as aulas
da Academia de Altos Estudos.

Durante o anno lectivo, liontcm fin-
do, foram dadas 43 aulas na t* ca-
deira (direito civil), de quc é professor
o dr. Alfredo llernardes. Dessas 4,1 au-
las, 20 foram dadas peio dr. Pinto da
Rocha, tambem professor, que substi-
ttiiu por algum tempo o lente effcclivo
da cadeira.

Na 2* cadeira (direito constitucional
e historia constitucional do Brasil), dc
que é professor -o dr. Aurelino Leal,
foram dadas 54 aulas.

Na 3* cadeira (direito commercial)',
de que o dr. João Martins de Carvalho
Mourão é professor, foram dadas 45
aulas.

A 4" cadeira, de que c professor o
conde dc Affonso Celso, foi oecupada,
em sua substituição, pelo professor dr.
Amaro Cavalcanti, que, depois dc ter
dado 15 atdas, foi substituído pelo com-
mendfldor Antônio de Barros Ramalho
Ortigão, que até hoje deu 37 aulas.
Foi de '32 o total das aulas da cadeira
de economia politica.,

Nos termos do art.' 22 dos estatutos
da .Academia, estará aberta, dos dias
16 a 24 deste mez, a inscripção para
os exames finaes, que deverão começar
no dia 25. á tarde, sendo a chamada
feita por ordem alphabetica e só po-
delido prestar exame o alumno que es-
tiver inteiramente quite com a Acade-
mia.

No dia 25, ás 5 horas da tarde, sc-
rão sorteados os pontos para o exame
escripto da Ia cadeira (direito civil),
de que é professor o dr. Alfredo Ber-
nardes da Silva.

No dia 27, ás S horas da noite, sc-
rão sorteados os .pontos para a prova
escripta da a" cadeira (direito consti-
tucional e hisioria constitucional do
Brasil), dc quc é professor o dr. Au-
relino Leal.

No dia 28, ás 6 Iiora3 da tarde, sc-
rão sorteados os pontos para a prova
escripta da 3a cadeira (direito -cominer-
ciai), de que é .professor o dr, Carvalho
Mourão.

E, finalmente, no dia 30, serão sor-
leados, is 5 horas da itarde, os pontos
para a prova escripta da 4* cadeira
(economia politica), de que é .profes-
sor o commendador Ramalho Ortigão.

Rcalíza-sc hoje, 119 a tia hora9 da
tarde, uma sessão extraordinária da
Congregação da Faculdade de Scicncias
Jurídicas o Sociacs, sob a presidência
üo director, conde de Affonso Celso.

A primeira parte da ordem do dia,
que começará ás 2i|s precisamente,
constará de votações do parecer da
commissão de contas e outros pareceres,
bem como da decisão de petições, A
segunda parte da ordem do dia. que
terá inicio ás 3 horas, constará das pro-
vas do dr. Alexandre de Albuquerque,
que será arguido pelo director da Fa-
cuidado c pelos professores drs. Inglez
de Souza, Souza Bandeira e Carvalho
Mourão. Essa parte da ordem do dia,
a <iuc assistirão altas autoridades, será
publica. , , .

Na mesma Faculdade, abrem-se hoje,
ás 2 horas da tarde, as inscripções para
03 exames dc primeira epoca.

A ADMiNisTaAçno do Correio da Ma-
nhã. assim como todos os seus agentes
e viajantes, acceita assignaturas para
1 revista portugueza O Rosário, uma
das mais bem feitas puWicações catho-
licas editadas em Portugal. ÁnnoCSooo

'No despacho collectivo dc hoje, será
nomeado j" tenente medico do Exerci-
to o dr. Humberto Martins de Mello.

Ivis chegado afinal o desejado dh I
Quc não deixe o leitor de procurar o nn-

Tnuncio
Que m 3* Papua.Faz a 'Casa Muniz, <ic i.\. I.ima & C.

A Perfumaria Nunes é a casa que maio van-
tageus offerece, cm qualidade c preços —¦-
L. S. Francisco .'.5.

Do Republica é depressa
•Correr A bilheteria I
'"I.cs .Mcrvcilleuscs" é a ptça
ünc hoje a Caramba annuncia.

Pingos & Respingos
O sr. Olegario Monteiro requereu á

policia para o fim de aüc-tar-se, um altes-
tado do identidade.

No requerimento dava clle como tendo
nascido a 6 de março dc 1955,

O conimUsario informou :' — O suppli-
cante, pela data acima, ainda não nasceu.

Não nos parece um motivo p.ira quc se
não aliste o fcupplicantc; sc sc vota de*
pois dc morto porque não, anles dc ter
vindo ao mundo ?

•*3
'•* _•

"Será o princípio tio JÍhi do jo?o do
Ucho" ;** ;u(h,.a uni vespertino de liuntcm.

Uni viciado i — principio .lo fim ? ali !
isso é avçslmz c vacca.

r.Tm demente apresentou-se
ii policia da 4" districto di-
zendo-sc enviado por um es-
pirito superior, eom o fim de
saltar a Pátria'.

Indaguemos do demento
O plauo^de salvação;
Elle lia de ser, certamente,
'Egual aos que. ,-ilii jd estão,'
Conforme os planos expostos
For salvadores aos centos :

Creação dc novos impastoa
15 córte nos vencimentos'.

Ha Rasão no abysmo iir.mcnsd
Dcialde se conjectura
Oud_ é quc acaba "o bom-scusoi
lv onde começa a loucura...

:!t i!(
Ora vivem vocês .por ahi a reclamar

nuc a Kepuhlica não presta, que foi um
conto do vigário e mais isto c mais' aquiib.
Ora, eu acho que 1105 devamos dar por
muito fcIiV.es.

Aclias ?
De certo. Sc a Republica fosse uma

rayilha de .perfeição, sem vicios, sem
defeitos, sem gatunos, sem íyr.innos, etc,
Ie que havíamos ¦de viver nós 03 joraaüs-

las cp.!e fiscalizamos o regimen, i

- Qu.; acliãs da bemarda de que tanto
se fala ?

— Uma tolice. Se a questão í derramar
sangue ó preferível' entrarmos na guerra
c-irope\a que é uma matança já organizada,
funccipiiahdo regularmente, cora todos oa
níataáorcs..,

at
i*! - i^

O dr. Arthur Neiva, informa ttm tele-
gramm.-i, cm conversa eom os representan-
tes da imprensa "ém 

S. Paulo, leve" «sta
jdirase: "Arranquemos paulistas de mim
tudo o qtte quiserem, listou prompto a
servil-os com a n-aior dedicação,

O joven jirofes?or csqticccu.se de abrir
amn íxcepção i não lhe arranquem, os ca-
bellos, que não adcantaai grande 

'coisa.

L ,,_-.,J Jtr.' _ - _-á..--.'_ - _ rtfKMNA fV -*•—

CRITÉRIO
MINISTERIAL

Está pendente de terceira votação
no Senado uma entenda ao orçamen-
to da receita, pela qual pugnou acti-
vãmente o jíçtieral Dantas Barreto,
mas que a commissão de Finanças rc-
jeiiou por suK_cstões do ministro da
Fazenda.

O projecto dc orçamento manda
acabar com a isenção de imposto do
que tem gozado o álcool de 30" Car-
¦tier. Sc assim dòr, em ultiiua vota-
ção, resolvido pclo Congresso, o
álcool de graduação superior a 30'Carticr pagará a taxa de ieo réis porlitro.

(Foi: apresentada uma emenda sen-
satissima: quc o álcool naqucllas con-
dições, c portanto para só poder ter
applicações industriaes, pagasse a
taxa de 10 réis por litro, com a con-
dição de ser de.vnatiuado pela addi-

o dckerozcnc a dois por conto..•Ti' fácil de verificar qual o intuito
desta eimciKta: o governo obteria
uma reitdit fiscal, que na actualidade
não possue, porque álcool de 31) gráos0:1 mais eslá isento dc imposto;¥ç as
industrias que o appiicani, e que não
são prejudicadas pela intromissão do
kerozene, continuariam a aproveitar-
sc daquella matéria prkna.

Oppoz-se! ténminantètneivic a essa
medida o... — adivinharam já, não
e verdade? — o ministro da Fazenda,
aquelle sábio Pánd,tá Calogeras, queé o ministro ideal do sr. Wencesláo
Braz, quc nelle tem visto sempre
unia smumidade) notável revelando'
com isso que é um homem felicúsi-
mo, porque conseguiu ver o que mais
ninguém ainda pôde observar!

O álcool desnaturado pela addi-cção do kerozene, absolutamente fi-cara imprestável para a confecção delicores, de períuniarias, ou mesmo
dc simples aguardente. Para maiorseguranja atnd.a, Dará maior tran-
qmlidade do fisco, aquelle álcool po-dena ser desnaturado com tres 011
quatro por cento de kerozene, e oimposto poderia ser de vinte cm lo-
«ar de dez rjéis. Mas o ministro daFazenda a nada se moveu, e quemvae afinal soffrcr as conseqüências•do golpe rude t[o imposto será a Ia-
aroura de cannal

Não lia grande ou pequeno fabri-
cante de assucar oue deixe de dislil-lar os resíduos que lhe ficam da sira
fabricação, obtendo álcool superior,
de mais de 30o 'Cartier, o qual en-
contrava sempre mercado, principal-mente como combustível para maoM-
msmos. Oe resto, na Europa, e na
presente guerra, o álcool addicciona-
do de kerozene está sendo emprega-
di com vantagem nos automóveis,
substituindo a gazolina. Creada parao álcool de 30o Cartier ou mais uma
taxa_ módica, aqtiella materia primacontinuaria sendo aproveitada, ofisco tiraria delia uma renda quopresentemente tião aufere, e a lavou-
ra de canna não soffreria nenhum
prejuízo. . "

10 general Dantas Barreto defen-
deu a emenda; o próprio senador
Bulhões, relator do orçamento dareceita, inclinou-se para o alvitre
apresentado, mas tudo isso foi inútil,
porque o sr. Pandiá* não quiz queella fosse votada, e não quiz porqueinvocou um singularissimo argumen-
to que define c caracteriza a nossa
administração publica: entende o sr,landia qtuj essa coisa de álcool des-naturado com kerozene, para appli-
car a fins industriaes, só pódc visar
o futuro, e elle apenas cogita do ma-
mento presente!

O futuro! O presente!
05: precisamente porque os nosso»

homens públicos assim raciocinam, e
porque p _ regimen político pcnmíttc
que a administração publica seja con-
istituida por «tcçcssivas soluções de
continuidade, que o Brasil se encon-
tra na situação que atravessa!

O presente, para os governos do'
Brasil, são 03 quatro annos presiden-ciaes, durante os quaes quem gover-na faz o que entende, sem nenhuma
preoecupação com o dia de amanhã.
E o di_ de amanhã é esse futuro,
para o qual ninguém trabalha, parao qual ninguém coordena a adminis-
tração, cotn o qual ninguém se im-
porta, agarrando-se todos os gover-riantes ao velho provérbio: quem vier
atrás, que fcolie a porta!

Quem aiialysar a vida dos governosdo iBrasi!,_ nestes vinte e seis annos
de Kcpiiblica, verificará com a maior
facilidade que cada 'presidente, com
pi; respectivos ministro., salvas insi-
gniíicantes excepções, só têm cogita-
do do seu presente. O futuro dc" uin
presidente vae ser o presente do pre-sidcnle que lhe sticccderá 110 Catlc-
e. este, quando entra cm exercício,

procura d.csde logo dtamaiicar a go-vernança, ordinariamente sacando
sobre o futuro, quc virá também a
ser_ o presente do seu súccessor. aassim, numa incessante desorganiza-
ção das forças pròductoras c dasenergias econômicas, sem liaver a
noção de que o futuro das nações
será fatalmente apenas uma rèsüllan-
tç directa e inalterável do que tiver
sido o passado dollas, o que se cor.-
segue dc facto e dc positivo não é
o progresso do paiz, mas o retro-
cesso, ou, pelo menos, a paralysação!

Quando .um ministro de um regi-
micn affirnia a sua íespreoccupação
dos interesses futuros do paiz, parasomente querer soluções para 03 pro-blemas de momento, soluções quc, dc
resto, sobre o futuro irão refleclir-
sc e pesar desastradamente, o minis-
tro c o regimen são' fulminados pelacó.ndemiiação publica, implacável mas
justíssima.

Foi por essa theoria dc abandono
dos interesses nacionaes futuros quao marechal Hermes arrazou a nação,
porque eKe entendia tambem que só
devia preócetipar-se com o seu pre-sente. Dahi o que nós sabemos: toda
aquella infindável série de bandalhei-
ras, dc ataques ao Thesouro, de des-
respeito ás leis, de uma tão grande
serie dc atíenía.los. que ellc só pôdemanter-se no poder graças ao recur-
so permanente da suspensão de ga-rantias!

A escola do sr. Pandiá í seme-
Ihaníc. S. cx. não se prcoecupa conl
o futuro;, para s. ex. o presente é
tudo, e, assim, quem vier atrás quefeche a portal...

_ Já sc vê oue o ministro não fala-
ria assim e teria _ em mais considera-
ção o futuro nacional se o chefe do
governo fosse homem de outro çstó-fo que o actual. Assim, á mollc-
za de um corresponde a estulta ou-
sadia de outro, mal encobrindo o'
absoluto desconhecimento dos inter-
esses verdadeiros do .paiz, que não
podem; nem estão circumscriptos ao
dia de hoje. E o Brasil afunda-s.»
lentamente., unas inevitavelmente; ini«
pelüdo^p-or ess.e desastrado crit«ri$
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CORREIO DA MANHA,-- Quin

A'MARGEM DA fiDERRi

0 Jall'Mlil a
(SUAS VARIANTES)

.Não sei se o,titulo deste artigo ex-
prime bem a minha intenção ao aban-¦ car-mc para redigil-o. O meu intuito
é deixar aqui descriptas, de accordo
com a impressão por mim recebida no
contado em que lenho estado com dif-
ferentcs representantes das raças que
constituem os principaes belligerantes
da Europa dc hoje, algumas das varian-
tes ho modo dessa gente, cada qual de
per si, manifestar o scu patriotismo na
vigência da guerra actual. Essas mani-
festuções, quanto a sentimentos que
concernem com o amor da pátria cm
rperigo, num momento em que, como
nunca, a paixão não conhece impeci-
lhos para se revelar, porque as sobre-'puja com a sua violência delirante, re-
«Intuíam na mais apreciável e viva das
demonstrações dos traços essenciaes de
caracter, de alma c deinlelligcncia des-
ses povos que se propõem ao papel dc
ageilar aos seus int—esses respectivos
a directriz da civilização em que vive-
mos. Despidos, pelo atordoainento da
luta, dc quasi toda a hypocrisia habitual
«los tempos nonnacs, e entontecidos pelo
ódio reciproco, assim como .pelo desen-

. freio das ambições na espectativa do
triunipho, pôde o observador, como
raro acontece, exaininal-os como que
moralmente nús e em estado de semi-
embriaguez.

Nunca elles se nos apresentaram,
coino-agora, tão verdadeiros na sua nia-
tieira de ser. Alguns, no mesmo dia, se
nos revelam ferozes e sentimentacs; ou-
tros, dignos do nosso apreço pela sua
bravura, mas merecedores da nossa pie-
«inde pela sua illusão; outros, ainda des-
concertadores pela sua insensatez;
aquelles, apaixonados por temperaméri-
to, mas sabendo, por vezes, reprimir a
própria paixão quando solicitados pela
intclligcncia, e mais aquelles, finalmcn-
te,, seremos quanto ipossivel, apezar da
torraenta, práticos, apezar do atropelo,
recusando-se friamente aos esforços
inúteis c promptos a tudo quando se
convencem do seu proveito.

* # *
No numero dos principaes bclligcran-

les — o que exclue, por conseguinte, os
belgas — o patriota mais merecedor da
sympathia geral c o francez. E, nesse
jparticular, a humanidade civilizada, dc
lies annos pari cá, deu uma prova tn-

(feressante da sua grandeza de alma,
riórquc não ha, á esta hora, nação mais
idcrciida de affeições do que seja a
íÇrança. «Ella própria, nunca se deu
ejoiita do numero de amigos sinceros e
ardentes que, havia espalhado pelo num-

fa 
fora.

Uma das mais fortes razoes provoca-
«oras da explosão presenciada, em to-
dos os continentes, desse interesse pela
•França, reside no facto da consciência
cm que está o mundo de que aquella
nação, na hypothese do triunipho de
seus algozes, seria a mais gravemente
ferida das potências que tomam parte
na guerra. Além disso a França destoa
sympathicatncnte do grupo das grandes
nações empenhadas no conflicto, por
ser a única propriamente que. luta cx-

- «ilusivaineiite pela dofesa do seu tem-
t,orio, sem ambição de conquistas, J-',lla

apenas lula pelo que é c .pelo que foi

O patriotismo do francez c, dc todos,
o mais inteiro, o mais incondicional e

o mais' violento nno suas expressões dc

dedicação pela gloria de sua terra. U

seu exaggcro vae ao ponto de nao que-
i-er reconhecer -publicamente p 

valor

«me possam ter seus inimigos.; (J tran-

«•ez tem a convicção, alias legitima, de

nue, durante alguns séculos ainda muito

recentes, não houve raça que tanto se

illüstrasi™; como a sua, nos differentes

ramos da actividade humana. No seu

activo ba dc tudo — trlumphos mllita-

ves grandeza naciotial.reformas sociaes,

descobertas cientificas, obras primas
<Je arte c literatura c ate galamena,
no sentido de cortezia c elegância ex;

itrcinas. O patriotismo do francez e

animado sobretudo .pela idea dc que,
com essas tradições,, a sua raça nao

«leve deixar-se dominar por quem,quer
«uc seja. No século em que chegamos,

tendo elles concluído, a custa de muito

santuie e trabalho, a sua epopea, a

g era a mais disposta, dc todas

«potências, a respeitar o dire. o

alheio, di só linha um desejo — que

lhe respeitassem os seus. .
Coriipenctmdo como ninguém das

obrigações que .lhe; competem nesta hora

cm que elle é forçado a defender o

scu solo, o íraiiccz, hoje em dia grave
apezar dc seu temperamento jovial, e

talvez o unico povo cujo patriotismo
não c'e lenha prestado a ridiciwa.
conuiiumtiiciHe uma nota imprevista

graça e de bom gosto nas mais

giiificantcs manifestações desse
Bontimpif to,

* í: *

Xo polo opposto está o iilletuão. Sem

prejuízo do respeito que elle possa m-
spirar pelo gráo de preparo militar dc

que se mostrou cnpnz, nã» ba povo,
como aquelle, menos querido cm toda a
superfície da terra. A razão da anti-

palhia quasi unanime que acabou por
cercar o allemão, tem um fundamento
indiscutível. A mais prospera das na-

jilcs curôpcas desses últimos quarenta
annos, a Atlémaiilia, logicamente devia
ser a menos interessada em perturbar
uma paz de que só lhe provinham 'bc-

lieíicios. Provocar uma hecatombe como
'¦esta, 

ua esperança dc angariar, dc uma
nsseiitatb, .proveitos que forçosamente
lhe viriam com o correr do tempo, era
revelar-se animada dc ambições q;:c, de
legitimas, passavam a desmedidas. Dali;

'a repulsa geral que o inundo lhe está
jjppondo. . .

\ . .Ao patriotismo do francez, fundado
. tia concicncia de uni passado clieio dc

. grandeza, oppõc-sc o do allemão, yc-
xadò pela memória das suas misérias
.passadas c impedido pelo desejo, «mpa-
ciente de suffocar a reininiscciicia «los
seus padecimentos dc oulr'ora sob a

' massa dc uma prosperidade c dc uni po-
der cspcctacuíosos. Xão procede de ou-
Iro modo o parvenu, cujo espirilo não
çe dá por 'satisfeiro emquanto não lhe
fõr .possível oppót', dc uma maneira of-
fiiscamc, o quadro da sua riqueza rc-
cenle ao de sua pobreza inicial. Acon-
loco com a historia dos impérios o que
sc passa com a vida dos monumentos.
Só o tempo — o Icnio desenrolar dos
Bcculos — lhes dá a palina que lhes
jilgmcntam a graça, c o preço aes olhos

.tios amadores, Esse trabalho de uma
essência 'toda vagarosa, o allemão quiz
ix.il'r?.:i!-o vertiginosamente como uni in-
dustrial edifica um estaleiro.

Deu com isso uma .primeira prova
flagrante de falta dc equilíbrio nas cen-1
eepeões do scu pensamento. Depois, rc-j
velou o seu máo gosto em suecessivas i
demonstrações populares de patriotismo
ironia, sobretudo, na confecção da-
quclla estatua de lenho do mais ilius-
tre dos seus gehcraér., c;n cujas eoslel-
Ias cada hoinem ou mulher, dos que
lhe são reconhecidos pelo que fez, tem
o direito, mediante alguns tostões, de
lhe cravar um prego. O allemão, que
inspira boje em dia pavor ao mundo in-
teiro. não só pela latitude dc suas am-
íiições, assim como pelos meios dç que
mostrou dispor para leval-as a effeito,
dá, não obstante, por vezes, uma im-
pressão sem egual dc ridículo aos de-
mais. pela falta de graça c pelos exa-
geres de dcsélegaiicia postos nas suas
prova; dc admiração c no scu culto pela
própria raça.

POLÍTICA PAULISTA
NOVA PROROGAÇÃ.3

DO CONGRESSO
S. Paulo, 14 de novembro — Está

resolvida mais uma prorogação dos tra-
balhos legislativos até 31 de dezembro.
Não se pôde estranhar muito, tanto
aqui, como no Rio, a elasticidade da
sessão annttal do Congresso. Além de
praxe, parece definitivamente recqnhe-
cido e proclamado que o prazo assigna-
lado na Constituição, para a realização
dos trabalhos legislativos, é escasso.
Ha um mez, mais ou menos, na impren-
sa local appareceu uma censura ao Se-
nado, porque eram muito freqüentes
09 dias em que havia falta de giiornm.«Não diremos que não eram' justas as
censuras. O próprio presidente do Se-
nado, segundo se falava em rodas pp-
liticas, estranhava que não houvesse
numero, quando.os senadores ausentes,
em sua maioria... eram vistos nas ruas
centraes da cidade, á hora em que o
Senado devia trabalhar. E alguns ha-
via que faltavam quasi todo o mez,
não deixando, porém, de comparecer,
no dia cm que saia o subsidio. Outro
senador, que não pertence á mesa da-
quella casa do Congresso paulista, de
ttma vez que aceusavam o Senado por
vadiar, disser

Não temos lá o que fazer.
™ provável que assim acontecesse. O

que é certo, todavia, é que o Senado
não tinha mesmo grande tarefa. A pro-
rogação dos trabalhos legislativos não
é considerada, como se podia antolhar
a muitos, mero desejo de estender o
subsidio. Ainda não foram discutidos
os orçamentos, o que quer dizer que
o Congresso ainda não pode cumprir o
seu mais importante») dever constitucio-
nal. Se o Congresso se nroroga, é por-
que não é possível discutir os orçamen-
tos nos limites do tempo que lhe está
a correr c qtte breve deve terminar.

Antes de começar o funecionamento
do Congresso, um deputado nos dizia,
a propósito do parabém que lhe dava-
mos, pela sua eleição:

Vamos ter uma sessão extraordt-
naria. Seria bom que a emendássemos
com a outra, abolindo o interregno de
um mez e pico... Mas o Cardoso está
duro. Diz que é preciso alliviar o
Thesouro, evitando mesmo as proroga-
ções.

De facto, o sr. Cardoso de Almet
da, na qualidade dc secretario da Fa-
zenda, está sendo de uma intransigen-
cia muito louvável. Se fosse dispensa-
vel — é o que se presume — a pioro-
gação do Congresso não se faria. Será
mais um mez dc trabalho e mais iun
pouco de subsidio... já que, em São
Paulo, como 110 Rio, ainda não foi. pos-
sivel conseguir que as sessões legisla-
livas fiquem dentro dos limites, ou das
piescripções coristitucioiiaes. —! C.
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NO PALÁCIO 1)0 CATTETE |

a recepçãoIada hontem
pelo presidente da

republica
No palácio do Cattete realizou-se

hontem. ás 2 horas da tarde, a recepção
dada pelo chefe do Eslado, em comme-
moração á (laia aiinivcrsaria da procla-
mãção da Republica e. do segundo anni-
versario do seu governo.

S. ex., que se achava 110 salão de
honra, em companhia do viec-presiden-
te da Republica, secretários de Estado,
prefeito municipal, chofe de policia,
membros das casas civil e militar, che-
fes de gabinete e ajudantes, dos minis-
tros, recebeu ali os cumprimentos dos
membros dos poderes legislativo e judi-
ciario, das alias autoridades do Exerci-
to e Armada c representantes de todas
as classes sociaes.

S, ex. recobeu ainda iiífectuosos te-
Icgraninias dos srs. Fcliciano Vicyra,
presidente da Republica do Uruguay, e
Edwin Morgan, embaixador americano.
e do conselheiro Rodrigues Alves, ex-'
presidente da Republica, concebido, este,
nos seguintes termos:, — "Apresento a
v. ex, minhas respeitosas homenagens
na grande data de hoje e affectuosos
cumprimentos pela feliz terminação do
2o anno de scu Rovcrno".

Após a recepção, o presidente da
Republica assignou os seguintes decre-
tos, apresentados pelo sr. Carlos Ma-
xiniiltano, ministro do Interior:'»

Indultando Antônio Mcrola, do resto
da pena dc tres mezes de prisão celltt-
lar, a que íóra coiidcnuiado, por cri-
me' de of.fcnsas physicas, leves;

coniimitando em seis- annos a pena de
doze annos de prisão, com trabalho, a
(pie fora condemnado Dcocleciánp, Le-
aiidro Barbosa, .por crime de homicídio;
c em Ires mezes, a pena dc 7 i|2 mc-
zes de piisão cellular a que fora .con-
deinnado Anionio Gomes dos Santos,

crime de offcnsas physicas.

Lisboa, 23 dc QUHtbro. (Do corre-
spondente), — Que dizer das eleições
.camaradas que ' estão á porta?

Até o carapáo já attinge um preço
E'. difficil porque se estabeleceu ta-

manha barafunda no3 arraiaes políticos
que ninguém se entende.

Hontem foi publicada pelos jornaes
a lista democratico-evolucionista, que e
apresentada aos suffragios dos eleito-
res de Lisboa. -' .

Os vereadores a eleger pela capital
são todos novos, excepto quatro, facto
que favorece a propaganda eleitoral,
visto que a actual vereação deve dar a
sua alma ao Crcador sem uma, jagrima
reconhecida de qualquer municipe in-
dependente. Antes ultimamente faziam-
se tremendas aceusações á Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, que a tornavam in-
compatível com a cidade. ,

Mas compreliende-se o quanto, foi dif-
ficil congraçar os dois partidos da
união sagrada para a confecção dessa
lista.

Os unionistas puzeram de parte a or-
ganização de unia lista da cidade c apre-
sentam um nitelco partidário.

Os socialistas activam a sua propa-
ganda e organizam a sua lista de can-
didatòs. . .

No Porto lavra grande confusão a
propósito da lista camarada e ate en-
tre os democráticos. .

Nas províncias essa confusão nao c
menor.

Ha terras onde se juntaram monar-
chicos e catliolicos para disputar o
suftragio com o rotulo de conservado-
res. , .

Em outras terras os unionistas jttn-
tam-se aos conservadores; em outras,
com os democráticos contra os evolu-
cionistas, e cm outras cvolucionistas c
conservadores contra democráticos c
unionistas. ,

Em summa, uma perfeita Torre <lc
Babel que difficil', repetimos, sc torna
de perceber.

Da Guarda dizem que se juntam ps
monarehicos c catliolicos, evoluconis-
tas e unionistas contra o partido demo-
cr.vico, chegando a noticia, sc ali a
estada dum dos secretários do ministro
do Fomento' para a realização daquelle
pacto.-

O ministro do Interior» chamou a Lis-
boa todos os governadores, civis do dis-
tricto, afim de tratarem dc assumptos
relativos ás próximas eleições.

Convém ácccnluár que a Lueta, cm
nome do partido unioiiista, falando
acerca de eleições, fez a seguinte c
peremptória declaração:"Andam peV ahi certos democráticos
a -falar de accordos. elcitoraes entre
unionistas e monarehicos..

Pará nós, as eleições administrativas
não têm caracter politico e corrcligio-
narios nossos podem figurar cm listas
cora mbnarclircos, eni quetn-òs eleitores
reconheçam a competência e a lioues-
tidade necessárias para o exercício do
mandato. - 
. Mas-os--democráticos, que tanto con-
dcmiiam os entendimentos com os mo-
narchicos, não nos dirão o que anda a
fazer em Caminha o senador democra-
tico sr. Ramos Pereira?

Acaso não trata elle de obter o au-,
xüio de monarehicos e catliolicos para
ás eleições camararias?",,

Entretanto que os políticos de todos
os matizes áe batem com a impçtuosida-
de de feras, para a conquista do *bo.'j mu-
nicipal, continua a sentir-se a crise das
sttbsi9'.encias duma fôrma assustadora.

Os generos de primeira necessidade
estão por preços exorbitantes e, certa-
mente, em muitos lares já impera a nc-
gra fome. ,

A batata, que lia cerca dum
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custava 45 réis o kilo,,'é lioje vendida
cm Lisboa por fio réis. .

Até o carapait já attinge um preço
fabuloso. Hontem os peixeiros pediam
pela duzia 240 réis e pela sardinha 1S0I

Ao governo vae ser entregue unia re-
presentação pedindo a niod-ficaçuo do
actual regimen da panificacão c a crea-
ção de um só lypo dc farinha para la-
brico c de üma só qualidade de pao n
peso c o preço da venda dc cada lolcj
dc pão. ,

O governo determinou que o assucar
ultimamente distribudo -pelas refinarias
seja vendido aos cnmmercianlcs de re-
talho, denois de refinado, pelo prew ile
370 réis o kilo, para estes por sua vez
o venderem ao publico pelo preço ile
390 réis.

Bolior. . . todos bebem, mus so
bebo bem qnem bebo

CASCATIMIA
mít • CH> *A" Ç°!

Aurélio Badone de Pala Gama, nasci-
do cm Portugal, não se sabe em que
recanto, entrou para o cadastro criml".'
nal, concertando e levando á effeito
um assalto á ourivesaria 01.veira, á ruaj
S. Vicente da Guia, cm Lisboa.- "

Roubou importância vultuosa «le
jóias notabilizando-se o assalto, entre-
tanto, menos oor esse facto do que pelo
audacioso processo com que foi elle
executado.

Aurel.o Badone nâo conseguiu, toda-
via, fugir á acção da justiça dc sua
pátria: foi condemnado a expiar o seu
crime, na penitenciaria do Limoe.ro,

Certo dia, 03 guardas incumbidos dc
velar sobre 05 condcmnado3 foram so-
breaaltados com a ausência dc Aurélio
Badone no Limoeiro: o ladrão da ouri-
vèsaria Oliveira lograra escapar, pela
fuga, da penitenciaria lisboeta. E eni-
barcou. isto feito, para o Brasil.

Aqui abordou, lia cerca de 18 me-
zes atrás, e, mal aqui aportara, enrba-
raçou-se logo com a policia carioca e
com a nossa justiça: lançou-se na fa-
¦bricaçãd de moeda falsa.

Processado, foi Aurélio Badone, que
tem a autonomasiã de Pavão, denun;
ciado e pronunciado. Quando, porém,
devia Pavão comparecer perante o juiz
julgador e receber u castigo 1-egal do
¦scu novo delicio, não o encontrou já,
110 Rio de Janeiro, a nossa justiça: o
¦audacioso gatuno aesapparecera niyste-
riosamente.

Entretanto, contcmporaneanicnte a
esse desapparccimento, verificava-se o
assalto contra a joalhcria dá nia Ro-
drigo Silva, nesta capital. E o proces-
00 verdadeiramente surprchendente com
que foi levado a effeito esse assalto
teve as mesmas características do as-
salto praticado contra a ourivesaria
Oliveira, na capital lusitana.
COMO "PAVÃO" REAPPARECE

Em agosto deste anno, Aurélio Bado-
nc embarcou para a Bahia, tomando o
•paquete Olinda cm Viçtoria, onde se re-
fugiára, depois de pronunciado nesta
capital».

Xa capilal bahiana, 'hospedou-se no
Hotel Oriente, com o nome de Aurélio
Badone de Pala Gomes, sendo, entre-
tanto — segundo as suas declarações á
policia da Balira — o scu nome regis-
irado apenas Aurélio Badone.

Lendo um annuncio na imprensa lo-
mcz I cal, Píimo dirigiu-se á casa As-tris., qiie

Um encontro de cari-
í^\í--:j\ Ástáé- :';-:i>~-

O BOTAFOGO DERRO-
TA Q AMERICA E

O S. C. BRASIL O BO-
QUEIRÃO

Perante regular concorrência, reali-
zou-se, hontem, no campo do Botafogo,
a tarde de "football" organizada cm
beneficio do Patronato de Menores da
Lagoa Rodrigo de Freitas. ¦

'Em ipritueiro logar, bateram-se os
primeiros "teams" do S. C. Brasil,
esperado campeão da 3* divisão da
Liga, e o Boqueirão, da 2* divisão.
Após uma ardorosa luta. venceu o S.
C. Brasil, por 1 "goal" a o.

O embate principal do dia desenro-
lou-se, a seguir, »ob as ordens do sr.
Affonso Castro, do Fluminense, juiz
l;ue se houve 'perfeitamente, , agindo
com independência e iritelligericia. _

O America apresentou o seu "team
desfalcado dc Ferreira, ^Adhemar e Ga-
briel, faltas de que muito se resentm
o eonjuneto, não agindo com a mais
leve cohesão. O "keeper" Ferreira, o
¦mais efficaz coadjtttor da "equipe,
americana; esse, em primeiro plano, foi
o que mais prejuízos trouxe com a sua
ausência, ao "tcani" a que empresta a
su-t competência.

O Botafogo, por seu lado, disputou
sem o concurso de Rolando e Dontnho.
Mais feliz, -porém, que o seu antagonis-
ta, viu nos jogadores substitutos com-
ponentes que se houveram tão bem como
se effectivos fossem.

A collcctividade alvi-negra jogou ad-
miravclinente. ... ,¦

A" sua defesa continua a dar optwna
conta de si. ...

O ataque, com o poder da iniciativa
de Aloysio, poz cm constante perigo a
área do "goal" adversário.

Compulsados, assim, os grupos anta-
gonicos, copreliende-se a superioridade
de acção, individual e dc eonjuneto, com
que pugnou o Botafogo e ninguém se
poderá espantar sabendo que elle der-
rotou o America pelo elevado "score
de 7 "goals" a 2.

Passemos ao jogo.
A saida foi dada pelo America, que,

desde logo, cedeu terreno aos contra-
rios.

O Botafogo se colloca na invminen-
cia de abrir o seu "score". Para esse"desideratum", Carlito perde propicio
onsejo, mandando sobre o "goal" uma
bola que lhe proporcionou um "furo" de
Paulino.

O America commettc dois "eorners .
No segundo delles, após ligeiras peripe-¦cias decorrentes do mesmo, Aloysio
¦apodera-se da bola. Faz unia troca de
pés, c, com o esquerdo, envia, com sue-
cesso, um "shoot" á rede. Marcava o

DE WS

do para a capital do Estado, no paquete"Maraliu"'. ','.,.
' O sr. .Álvaro Cova mandou pedir ao
gabinete de -capturas-os mappas diários
de entradff e saida dc hospedes nos ho-
teis c pensões, e, fechando-se 110 seu ga-
bihcte, ,pas'sou a cxaminal-os.

Depois de algum tempo, encontrou no
mappa da "Pensão Ferreira", ao Ta-
boão, o nome dc Aurélio Pala.

Havia chegado ha poucos dias e a
súa procedência era justamente da ci-
dáde de Ilhéos.

Sciente disso, o chefe de policia co-
meçou a agir. destacando para ò servi-
ço o agente Eduardo Vianna.

Reconimendado pelo secretario da Po-
licia a um amigo que se achava na"Pensão Ferreira", o agente pôde con-
viver alguns dias com Pala.

Na oceasião das refeições, quando to-
dos se reuniam, c que elle mais se sa-
iientava.

A alimentação nunca lhe agradava, só
podia beber cerveja Autarctica bem gè-
lada, etc.

Com toda essa exigência, porém, re-
sidia 110 quarto n. 7, pequeno e pouco
confortável. -—,*  - . - .- ,, ,-> i«-

A' noite, saia sempre para o jogo, j ?ot.afo>j0..'0„s,e.u. PrP.e.'l0 ,,..B°Íi„;.
pois é a sua especialidade o "pocker".  ""
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As coisa™ èo -Amazonas

A ClílSK 1)0 PAPEL

A supnVcssSti dos direitos sobre, o
papel destir.íido nos jornaes

Buenos Aires, 13. (A. A.) — O dr.
Luiz Mitrc, presidente do Circulo da
Imprensa, confcrencioii com o dr. Iii-
poliio Irigoyen, presidente da Repti-
Silxri, a respeito da suppressão dos di-
rei'os de importação sobro o papel
destinado aos jornaes.

O dr. llipclito Irigoyen ¦promettctt
oecupár-sc desse assumpto, rccommen-
díiin.lo-o á attenção do Congresso Na-
cioiia'1 e do dr. Salabcrry, ministro da
Fazenda.

Um interessante gênero de
pintura

O ?r. Beltòni Faria, joven pintor, of-
fcrcccu-hos um lindo trabalho de an.ua-
rclla sobre velludo, «cnero iiiteirámente
desconhecido de pintura.

O sr. Belloni Faria mostrou-nos
muilos oulros trabalhos, paisagens, ma-
rinlias, bandeiras de varias nações e
de clubs de palas, trabalhos esses que
se acham evposlns na papelaria Mascot-
te. da rua do Ouvidor.

\m-\t et» •Xt9» if» *¦_¦!-—— ¦" ¦ ¦ ¦ —

O PECULATO DO ADMINISTRA-

DOR IK)S CORREIOS PRO-

VOCA UM INCIDENTE JORNA-

IilSTICO-PARLAMKNTAR
Em .defesa de seu correligionário c

amigo Raul dc Azevedo, administrador
dos Correios do Amazonas, que, per-
ante a justiça federal desse Estado,
responde a um processo dc peculato 110
valor de mais de cem contos, o sr.
Lopes Gonçalves oecupou ante-hontem
a tribuna do Senado. E. contestando ao
seu nc-pote a hoje virtude cívica dc
fazer seus os dinheiros do Estado, o
sr. Lopes affirmou que a imprensa
eslá sendo victima da "iiisolenciã, cy-
11Í51110 e iinpudeiicia de alguns des-
classificados, que lhe estão ministrai,-
do falsas informações. Montem, o nos-
so confrade =>• Guilherme Estclüla,
um dos dircctorcs d'.-l Rua e irmão
do procurador da República 110 Aniazo-
nas c que á imprensa Icni fornecido
elementos para a elucidação do ca «o
cm foco, encontrou o senador Lopes
Gonçalves, a bordo do /'.ii'iL minutos
antes desse paquete partir.

O nosso confrade declarou cnlão ao

necessitava de 
" 

tírn empregado, ineul-
cando-se como lal. E dentro, assim, de
xutIos dia3-dc estadia ali, estava o ga*-1
tuno collocado 110 coiumercio da Bahia.

Pouco tempo depois, todavia, aban-
donava Pavão a casa Astris e. a 12 de
setembro ultimo, embarcou para o sul
do Estado, detendo-se ua cidade de
Ilhéos. onde se hospedou na Pensão
Fernandes. Não achando emprego.! *hi
— continuam as donla-raçõcS dof g<ífBho
á policia da Bahia — obteve, • pelo
trespasse dc 170S000! uma casa (Io Mau-
rrr.ic Colien, negociando, cnlão, eni
miudezas e cutilaria, ,, , 1^

Em Ilhéus,-porém, ¦ oecorrerapi, . rjjirj
crses tempos, furtos .vcrdiideiraincnte]
escandalosos cm cqíibeqiienoW lio ¦ prí |
cesso com que foram perpetrados, pai-
rando sobre o seu autor o mais profun-
do mysterio. ,, , •

Algumas semanas ápós'o seu estabe-
lccimcntq conio neeoeiantc, Pavão li

qúidòli os seus negócios' em J.lhéps,- re-
ereosando 11 capital da líahia; onde, s*
hospedou, desta feita, na Pensão Fer-
rcira, á ladeira do Taboão, dando o
nome .dé Aurclip' Pa*'h;.. 

'E nessa pensão
é que a policia da Bahia o foi surpre-
'liender, pondo-lhe as mãos cm cima c
òbrrgaiido-o a rcapparecer 110 noticiário
-pnltcial ''•¦'i inirircnsa. ,. .

UMA SÉRIE CONTINUA DE LA-
DROEIRAS oi

Antes, palestrava com os demais lios.
pedes, aos quaes, cada vez mais, ca-
ptivava còm a sita gentileza.

Entretanto, sabia-se que Pala, na Ba-
hia, não se entregava a nenhum nego-
.¦io licito que lhe permittisse ganhar di-
nheiro para gastar ás maiicheias,

A PRISÃO DE "PAVÃO

Tudo fazia crer que "Pavão" era ef-
fectivaiiicnte um traqttejado criminoso

,e por isso o sr. Cova ordenou a sua
prisão.

Dois agentes do gabinete dc capturas
foram á pensão e intimaram Gama a
comparecer á polioia.

Respondeu-lhes que attenderia á inti-
inação mais tarde; naquclle momento,
porém, estava repousando.

Os agentes exigiram que cile os acom-
patinasse e depois de grande relutância
foram allendidus.

Pala Gama seguiu para a secretaria
de policia, onde o sr, Álvaro Cova o
aguardava. Ali, habilmente, passou a
interrogal-o.

O elegante "pick-pokct", com desem-
baraço, respondia as perguntas, saltcii-
tando sempre que era um.homem labo-
rioso c honrado, não sc justificando a
ultimação recebida.' 'O sr. Cova determinou que o dr. Pc-
dro Mello e o escrivão Salles Pontes
procedessem uma busca na pensão Fcr-
reira.

Chegando á Pensão Ferreira, esses

decorridos nove minutos dc peleja,• Quatro minutos depois, o jift assi
gnala um "pcnalty" por parte dos de-
fensores do Amcricv

Osny bate-o e acerescenta o 2' goal
ao computo do Bolafogo.

Verifica-se uma rcacção rigorosa por
parle dos vencidos, cujos movimentos
não surtem nenhum effeito por falta
de concafonação. Eram passes e
"shools" dados á matroca...

Quando faltavam dez minutos para
escoar-se o i" meio-tempo e tendo o
Botafogo retomado a vantagem da of-
fensiva de ha muito, 'Carlito adquire o
3o "goal" do club local, aproveitando-se
de optisio passe de Aloysio.

Passamos ao segundo periodo da
prova.

O America aprcscnta-«e com forças
novas para diminuir o "score" com que
estava sendo subjugado e, neste intuito,
tenta melhorar a actuação qtte vinha
exercendo.

Um "penalty" de Joncs dá-lhe cnse-
jo de marcar o 1° "goal", dc que foi
autor Ojeda. Quatro minutos depois,
estimulado por essa conquista, a sua li-
nha avança. Villaça não alcança, com a
cabeça um passe alto que os inimigos
fazem e deixa-se cobrir por elle.

Álvaro apodera-se da esphcra e, com
forte "shoot", consegue o -" "goal"
dos seus.

Essa atniosplicra de suecesso para 05
vencidos foi, porem, pouco duradoura.

O Botafogo, um minuto decorrido,
marca o seu 40 "goal", de "shoot" fir-

lois propostos da policia penetraram no j me de Menezes, após magistral passe
[Ofentqíp,. 7,!'iniciando as pesquizas. j dc Aloysio.
/Abíi.iiaif.ã- fitjfreía de uma .mesa que ali
¦', ,aâi.-v(-|!{.[ilotrarãin ter a mesma um

líèd^-fàíso.--?':•
Examinaram-na attci-.ciosamcnie, cn-

ontrando afinal uma pequena caixa
¦itçiid-o ns seguinte» jóias: 1 pen.:

Dahi por deante o Botafogo acentua
a sua superioridade. As suas investidas
se desenvolvem 'quasi ininterruptas.

Ainda Menezes, de passe dc Aloysio,
levanta o 5o "goal" dos vencedores.
Este lanço sc verificou nas niesmissi-
mas condições que o anterior. O kc-
eper" americano ainda segurou ua bola,
mas esta, devido á violência que leva-
va, foi ter á rede. ;'",-•

._    .... O 6" "goal" do Botafogo é adquirido
ifbriiicos com dos solitários e 

'pedras 
por Aloysio, aproveitando-se de rasse

itJ*i,tij?«gm brilhantes-e" rubis, uma bar-
tji5íe;;;3ejour.o com brilhantes, uma bar-
!i*le'';coiii chuveiro de brilhantes e um;"rubi, 

um aiincl com brilhante verde, um.
annel com ires 'brilhantes', um par de

BELLO HORIZONTE — O dr. Sa-
mucl Libanio fez, ha dias, nesta capital,
uma conferência sobre a organização
hospitalar na Republica Argentina.

A conferência do distineto. medico
foi concorridissima. O dr. Samuel Li-
banio discorreu sobre os retardados in-
tellectuaes nas colônias escolares da-
Argentina ei expoz ò modo pelo qual é
feita a assistência medica ás popula-
ções dos campos.' Tratou da organiza-
ção hospitalar no vizinho paiz <s com
erudição ct eloqüência poz cm realce a
magnitude de tacs.assumptos no Brasil,
concluindo por declarar ser necessário
combater as endeinias ruraes, "proble-
ma para cuja solução — affirmou o
distiucto medico — a sciencia dita re-
gras seguras e precisas."

Foram feitas, durante a conferência,
varias projecções luminosas dos insti-
ttitos médicos da capita! bticnaircnse.

Na próxima segunda-feira, come-
çarão as provas do concurso para lente
substituto da 5a secção da Faculdade de
Direito. Inscrcveram-sé os drs. Fran-
cisco Luiz dc Campos, Jacqucs Maciel
e Gudcsten dc S.i Pires,

Já sc acham abertas, no Externa-
to do Gymnasio Mineiro, as inscripções
para os exames de primeira época dos
alumnos do curso parcellado de prepa-
ratorios aos estudantes estranhos aquelle
estabelecimento.

Seguiram, ha dias, para Guaxupé,
afim de proceder á vistoria dc 86 kilo-
metros da Rede Sul Mineira, entre
Muzambinho e Monte Santo, os drs.:
Francisco dc Godoy Moreira, José Gon-
çalves Barbosa e Hippolito Pujol Ju-
nior, peritos e escrivão do juizo fe-
dcral de Bello Horizonte: drs. Noguei-
ra Peuido e Prospero Ariani, inspector
geral c sub-inspector geral da Compa-
nhia Mogyana.

Seguiram tambcm os drs. Relógio
Lobo e Bento Vidal, advogados respe-
etivamente da Companhia, e do autor.
A vistoria prende-se a uma acção ordi-
naria movida contra aquella empresa de
estradas de ferro, pelo dr. J. D. Leite
de Castro.

UBERABA — A Câmara Municipal
desta cidade vae providenciar sobre o
fornecimento de carne verde á oopula-
ção local.

Está marcada para o dia t5 a
inauguração, no salão do jury desta
comarca, do retrato do juiz de direito,
dr. Epaminondas Bandeira de Mello.

CATAGUAZES — Acha-se enfermo
o coronel João Duarte Ferreira, presi-
dente da Câmara.' :0 estado do coronel João Duarte nao
inspira cuidados. S. s. tem sido muito
visitado.

. — Appareceu nesta cidade mais um
jornal, "A Folha", que tem como seu
director o sr. Joaquim Figueira, depu-

DIAMANTINA — A Escola Normal
Américo Lopes dará este anno à sua
primeira turma dc normalistas. As fu-
túras professoras convidaram para seu
paranympho o patrono da escola, dr.
Américo Lopes, secretario do Interior.

JUIZ DE FORA — Visando bçnefi-
ciar os seus associados, a direetoria da
União Popular de Marianno Procopio,
pensa fundar nosta cidade uma coope-
rativa que fornecerá generos alimentl-
cios dê primeira necessidade por preços
bastante módicos. Nesse sentido, haye-
rá proximamente, uma grande reunião
para tratar do assumpto.

. — Inaugurou-se a nova mesa tele-
graphica da estação da Estrada de .*ei-
ro Central, nessa cidade. Ao aeto esti-
veram presentes muitas pessoas, entre
as quacs o dr. Cícero Faria, represen-
tando a direetoria da Central.

Já se acham terminados os estu-
dos para a captação do córrego Linha-
res, destinado a atigmentar o abasteci-
mento dc água da cidade. ,

_. Estão concluídos os serviços de
construcção do"' forno dç incineraçao dc
lixo mandado, cm boa hora, fazer pela
Câmara Municipal. '

O dr Oscar Vlr.al Barbosa Lagc,
ex-presidente da Câmara, recebeu in-
números'telegrammas e eartas de teli-
ciações-por motivo de ,scu anniversario
natalicio. passado lia dias.

RIO DOCE — Vários exportadores
para o penueno mercado do Rio, ouei-
x.im-se de que estão sendo victimas de
um espertalhão une usa diversos nomes
para melhor illudir a gente seria. O
facto é que tal indivíduo envia para
aqui cartas pedindo remessas de aves e

,c n« incautos, minando tratar-

CARNES VERDES
MATADOURO DE SANTA CRU»

— Foram abatiijos no matadouro d«
Santa Cruz, para o consumo desta ca-

pitai, 519 rezes, 62 porcos. 25 carneiros
c 33 vitellos. A matança foi feita por:
Cândido E. de Mello, 42 r., 2 c. e
4 p.; Duriscli «S* C, '13 r. ; A. Men-
des «S- C, 7S r.; Lima iS* Filhos, 68
r., 8 p_ e 13. v.; «Francisco ..V. Gon-
lart, 21 Ti, 29 p. e 17 v.; João Pinieii-
ta de Abreu, .23 r.; Oliveira Irmãos
6- Cm 71 r. e 12 n.; Basilio Tavares
4 y.; C. dos 'Retalhistas. 10 r.; Por-
tinho &~C:, 27 r. ; 'Edgard de Azevedo.
25 r.; Çerriàndes & Marcondes, g p. •
Augusto M..da iMotta, 50. r. e 21 c.;
Alexandre V. Sobrinho, 2 p., e Sobrei-
ra «. €., 56 r.

Foram rejeitados; ti 1I4 2|8 r., 8
p., 1 c. e" 2 v.
. KNTRKPOSTO DE S. OIOC.O —
Os preços foram • os seguintes: rezes,
dc S640 a $820; porcos, dc 10100 a
t$i5o; carneiros, de i$fioo a i$Soo e
vitellos, dc $900 a i$ooo.

MATADOURO DA PENHA —
Foram abatidas hontem. no matadouro
da Penha 16 rezes.

ARMA/5ENS ERiIGORIFdCOS — No
matadouro de Santa Cruz foram abati-
das para exportação, por Caldeira e Fi-
lhos, 440 rezes.

se

enores, um annel de platina e ouro,
iim»annel dc platina e ouro com bri-

[diante, iim 'atinei de ouro com brilhai.-
e aiiiarello, uifi annel de ouro com pc-

dra' branca, uma marquise com brilhan-
.ys c pequenas' pedras a.ziies, um par de
brincos: com ttittnalinas. verdes, um par
ils brincos com turninlinas àzttes, 11111  --.- --¦ .- ...
nar de brincos com turnialirias azues c I dos locaes, Ojeda ínaclmcou-sc, mutili-
ledras bra.pcas, 1 par de brineos com | zando-sc para o restante do cniliatc.
ilrinHliiias vehnelhas, unia marquise A prova terminou; pois, com a v

tres ria do Botafogo por 7 g°als a 2

de Carlito, cm rápida entrada pela meia
direita.

Finalmente, ao faltarem seis minu-
tos para o termino da luta, Aloysio ad-
quirc o 7" c ultimo "goal" das suas cô-
res dc 11111 passe largo para a frente
dc Vadinho. -

Antes de ser consignado o O" . goal.

Com a detenção- de Pavão, cotncçòV
a policia da Bahia a filiar uma série ã'e
ladroeiras e tentativas praticadas' nn^
capital do Estado. ¦ '*"

Uma manhã, appareceu na porta-la-
tcral no corredor, uma, chave falsa, ua.
casa dé frutas "Nova Cintra", ali. ,

Parece qne não foi póssivcl unia plio-
lographía das impressões digitacs -por-
que outras mãos as tinham confundido.
Nada se descobriu; . ,' ''

Loeo após, com mais exito,, era aber-
ta, com instrumento idêntico,, .apcrfei-
çóádissimo. 11:11a porra da loja Duas
Américas, á rua Chiíe, na capital ba-
liiana, senilo ¦surripiada das gavetas im-
portancia superior a 3:0008000,

O Gabinete de Investigação do Esta-
do nada linha conseguido aoitrar, quan-
do circulou a noticia de alternados da
gatunagem em Ilhéosi . .¦__,.,

O sr. Hugo Knitímann, chefe da fir-
ma Kaiifmann & C, dali, devia reco-
Uier ao cofre forte dc sua casa com-
—ercial a somnia de i.oõo.:ooó$ooo

5 de

vi cto-

NO .MARANHÃO

A Companhia Fluvial aiigmentu
suu fldlll

.V. 1,1112, 13 (A. A.) — Os aççípriís-
tas d.1 Companhia Fluvial Maranhense,
reunidos cm sessão extraordinária, de-
liberaram comprar os vapores "Lassan-
rc Cunha", "liarão de Ibirocahy!', e oito
barcas pertencentes á Companhia São
Luiz a Caxias, construetora da
dn ferro, pela quantia de 3oo;oooSooo

O primeiro dos mencionados vapore
.paíÃürá a denominar-sc "Ruy Barbosa!;'
o o segundo "Rio Br.Tnco".

11 •mvG&-S&~*X_>*Í*^mm-m-m m

Beber. . . todos bebem, mns só
bebe liem «ineni bebe

CASCATINHA
™»é»»ii».

representante amazonense que preten-
dia escrever-lhe unia carta, declarando-
se-lhe o informante da imprensa, a. ver | (mil contos de réis) para compras
se s. cx. mantinha os conceitos inju-
riosos expendidos. Mas, como tivera a
opportunidade de cncoulral-o, fal-o-ia
de viva voz. Perguntou, então, o nosso
collega ao senador amazonense sc este
sabia quem informava os jornaes so-
bre o caso citado, ao que lhe affirmpü nas
o sr. Lopes que não podia sitppór miem
fosse!'., ...as, continuou o sr. G. Es-
tcllita em sua intcrpellaçãô, se o sr.
Lopes soubesse que o informante era
o seu interlocutor, se manteria as cx-

pressões de que usou cm scu discurso.
Rcspondcu-ihe o senador pelo Aiuazo-
nas que não. que se tivesse conheci-

'. 'Ti 
minto de que o scu interpeliador era

'"" quem 
informava os jornaes, não teria

falado daquelle modo.
A intervenção do. um amigo communi

deu fim ao desaguizádo.
O incidente ¦nrqduziti escândalo c

I foi testemunhado, entre outras pessoas.

de ouro e platina com pérolas,
barrettes de melai branco, unia barrctlc
do latão-coiu pérolas falsas c quatro pa-
re> de parafusos.

."Foram .tambcm apprchcndidas tres
üi.alas e uma •Á.àliso, >: ciiKjUdUi-o o -r.
Ãtrllo com o cscVivão Salles Pontes la-
vravam o termo da apprehensão da cai-
xadas-joias, o secretario da policia, ná
secretaria procedia á abertura das ma-

.Ias de.Aurclino Pala cm sua presença.;
iJNellas, foram cncon(radasi .10 enixan:

'de 
.perfume 

"'Colgates". contendo cada
'uma 

cinco frascos; 51 duzia dc botões
para ,peito de camisa, 9 

"soutoirs" dc
metal dourado, 21 caixas de navalhas,
duas 'lliesouras para unhas, 1 lata de
sabão cm pó, 39 molas para gravatas 9,
guárnições de botões para còllcte, 3 bo-
toes «le metal amarello e ij pares de
brincos.

Tiirlo isto Pala confessou que retirou
da "Casa Astris", quando ali esteve

>eaipr!egado em sc-.embro, com o ctupre-,
go dé chaves falsas, sem qite o scu pro-!
priéiarijü iiebcomid-ise uo iuiii)ü._

Chegando á setretaria de policia ¦* sr. |
Marcos Ferreira rccoulicccu toda a mer-!
cadoria como lhe pertencendo. i

esto da haga-

Os "1 canis" eram .
Bolafogo: — Abreu; Villaça e Osny;

Pino, Tcagnc e Joncs; Menezes, Aloy-
sio, Carlito, Vadinho c Leo.

America: — Nunes; Paiva e Pau-
lino; Gáldino, Witte e P. Ramos; Os-
car, Ojeda, Paranhos, Álvaro c Nelson.

Ó movimento do jogo foi o seguinte:
Saida America. ....... 3-4=
iü "goal", Bot, Aloysio'. . . . .1.57
2" "goal" Bot., (penalty) Osny 4.1
3o 

"goal" Bot., Carlito  4-iS
Meio tempo  4.28
Saida Botafogo. . .... . - • 4-45
1» "goal" Amcr. (pcnalty)
Ojeda  4-51

2" "goal" Amcr., Álvaro 1 -55

4° 
"goal" Bot; Menezes. ... 4.56

«;'> "eoal" Bot,. Menezes. ..','.¦ 5
6" "'goal'' liot., Aloysio. ... 5.8
7" 

"goal" Boi., Aloysio  5-ai
Final: Botafoso ?X:.,. . . „. 5.=7

Cada partido fez 4 
'eorners .

Depois das partidas foram entregues
aos captains «lo S. C. Brasil c Botafogo
as valiosas taças a que fizeram jus.

.-¦»3^<a.™CHr.

O referido in-
em

caiam

ovos. Os incautos, julgando
dc pessoa seria, satisfazem os pedidos
Mas' Ò"cor é que não recebem uni vin-
tem do nuc fornecem
dividuo, cujo nome publicaremos
breve, afim dc qne outros nao •'

,,a esparrella. é tenente da Guarda Na
cional. '*

Pitra osta sccção, ncccitamos to-
dns ns notiirins (lc interesse geral,
ficando as mesmas sujeitas ao cri-
terio «Ia redacção.

 mil» nu »¦¦

Politica ilos Estados

— Chocolate,
carao. Revistando, porem

Na noite cm que t.il. oceorren. casa gem ,je Pala, o sr. Álvaro Cova cucou
e cofre foram violados, encontrando, trou uma gu;;l _\c despacho «de doi;
porém, o ladrão ou a .quadrilha; apenas amarr;uios de Ires caixões Cada

00, dinheiro c jóias. Ilhéu;, pára 11 Bahia.
Dado o alarma, a policia notou, ape- Syndicoti sobre o facto c apurou que

ao pé do cofre, - mu pingo de çs- 05 ;„csm03 se achavam depositados 110
perniacetc. 6" armazém do cács do Porto.

Fm cernida, foi a joaV.iena dos srs. . ¦¦ 'imincdiaiamcr,le rc(|iiÍ3:tou-os do su-
Henrique Callo & C-taniiiem em Ilhéos, ''pferirnendétite das Docas, que mandou
presa dos amigos do alheio. Os in es- transportar os amarrados para a secre-
mos que tinham penetrado na casa hjr-ria'de policia.
Kailfníann? Não se conseguiu saber. 1 i. Ah tinha os fes cmxões

Tinham desapparecido 9?. i-ciogios OCJr Kêgiiro'r?->-.int 110 oiitro por unia líraçndci-
ouro, prata e 11 ickcl e outras jóias, cal- y^"Ac metal.

Café Globo f[
enlate, só do Blierlng fi C.

bor.I-oiis
dc. clio*

Sct. lo.i.

A imprensa paraense e a cândida
tura do dr* Rosado

EíleM, 15 (A.* A.) - Oa quotidianos
«• listado do Pará", "A Tarde", "O Dia-

rio" c "A Noile" sustentam cerrada c ar-

dorosa campanha pela candidatura Rosado,

contra a "folha «lo Norte", que a hostiü-

Zn dcsabrldanicntc, tendo nté ha pouco

tempo proclamado o alto valor politico c

n-.oral c os iiicstimnvcis serviços prestados
á causa republicana, pelo (lc. Kosailo,

como companheiro de Lauro Sodré, con-

I r.iando as relações de estreita amisade

com oqucllc, assim como os sacrifícios fei-

tos com o scu partido, até data recente.

A DATA DE HONTEM NAS ES*
COLAS MUNICIPAES

Cumprindo a determinação do dire»
ctor geral da Instrucção «Municipal, to-
das as escolas primarias dc letras do
Districto Federal coiiiniemoraram hon-
tem a data da proclamação da Republi-
ca, fazendo sa respectivas calhedratica»
preleeções sobre o facto e entoando os
alumno» hyinnos patrióticos.

IE111 dois districtos. porém, as festas
do dia tiveram excepcional brilho. Fo-
ram elles o 20 e o 7°. , ,

A bella commemoração do 2" distrt-
cto effectttou-sc na escola Deodoro.
A's 3 horas da tarde, presentes o pre-
feito, director geral da Instrucção, e
muitas pessoas gradas, Veve inicio a
solennidade.

A respectiva cathcdratàca,' d. Ameba
Campos da «Paz 'Bomfim de Andrade,
leu um .magnifico trabalho sobre o
acontecimento histórico, sendo cnthusi-
asticamente applaudida pela assistência
e felicitada pelas altas autoridades do
município ali presentes.

A seguir, varias e intelligentes alu-
mnas preencheram a parte literária,
cuidadamente escolhida, c que agradou
cm absoluto, merecendo referencias, es-
peciaes do prefeito c director da Iintm-
cção.

Os hymnos cantados pela Rrande mas-
sa coral foram regidos .pelo maestro
Enrico Borgongino, professor das esco-
Ias -primarias, e tiveram brilhante exe-
cução. .Foram elles o da Proclamação
da 'Republica, da Independência c Deo-
dom. .'Muito agradavclmcnte impressionado,
ao retirar-se o dr. Azevedo Sodré fe-
licitou a inspectora do districto, d. ,l*.s-
tiicr Pedreira de Mello, e a professora
Maria Amélia 'Campos da Paz Bonifun,
directora da escola. , . ,.

Deixando a Deodoro, o prefeito di-
rigiu-se para a avenida Pedro lvo, onde
se acha localizada a Nilo Peçanha, do

7" districto, c uma das maiores escola»

primarias de letras do Rio dc Janeiro.
S. ex. era acompanhado do dr. -Atra-

nio Peixoto, director da Instrucção,-. do

dr. Costa Leite, secretario da Prefei-

tura e da inspectora do 2" districto.'
Recebidos á «porta do estabelecimento

pelo inspector do districto Heitor Mello
c pela directora d. Aliee Deniillccamps,
foram os drs, Azevedo Sodre e Atra-

nio Peixoto cobertos de flores pela»
altimnas, que abriam alas á P*'r'i'l?cn'
da primeira ¦ autoridade do Distrito
«Federal. ... , • .

Já então, o edifício da escola regar-

citava. Estavam presentes, .1110111 de

membros do magistério municipal e. su-

perior, paes de alumnos, funecionario»
da-Prefeitura,- entre os quacs o. dr.

Lcopoldino Bastos, director da bazen-

da, cuia esposa, d. Leopoldina.Bastos,
foi a primeira catlnrdratica da iNilo lc-

çanha, c muitas outras pessoas gradas.
Iniciando a solennidade, depois de

desfilarem as centenas dc áUjmnos cm

frente ao governador, da cidade, foi

cantando o liyiunp (Ia Proclamação, o

calorosamente appiáúdtdo'. ,
A seguir, attendeiiilo a convite tle,

uma commissão du docentes, falou o

professor da Escola Poly-leclinica, dr.

Ennes dc Souza.
Depois, teve inicio a parte literária,

cm que tomaram parle as meninas .lar-
delina Menezes Bastos, Isabel C.omte
Lofredo, Hilda dc Carvalho Leite, lr.d.1-
Ih Soares, Ophelia Paranhos. liana
Costa. Helena Sá, Oorotliéa Carvalho,
Aida Tupiuámbá, Aspasia Menezes Bas-
tos, Zuleika Tellcs de .Menezes, Lticili.a
Torrcns, liponina Maia, Helena «berrei-

ra, Arlcttc Moreira. Isuléa de Carvalho,
Lais Sodré, Olga Sá, .Helena Sá. Helena
Guerra, Maria dc Lourdes/, Rita A111I1I,
Edith ¦Machado e Christiiia dc Oliveira.

Numero por numero do programma,
era calorosamente aipplaudido, tendo o
dr. Azevedo Sodré palavras de muito
carinho para cada qual das gentis alu-
ninas, iodas da uma grande intelligcn-
cia e vivacidade, especialmente a meiii-
11a Jardclina Bastos, «pie, na rallegoria. á
iRepublica, representava o Distiicto l*c-
dcral.

Encerrando a commemoração, foi en-
toado o hymnp da Independência por
todo o corpo discente.

Pouco antes de 6 lioras da tarde, re-
tiravam-sé do edifício da escola o pre-
feito e dircclor da Instrucção, felici-
tando a directora da Nilo Peçanha. e
suas auxiliai-es pela linda festa civica
que haviam levado a effeito, comniemo-
rando a data do advento da Republica.

ÉÈ foi, de facto, brilhantíssima a com-
memoração hontem realizada pela prin-
cipal escola do 7" dislriclo.

uniu. *¦!»•*• <n> ««y.Bg*»1*'"'-1 ¦¦

de, EM S. PAULO

UM CURII YBA

Rcst.ir-nic-ia falar do inslez e do
ctriii.iiio. O traço característico do pri-
jiieiro é a ambição fria e o trabalho
iscrcno, sem estardalhaço, sem paixão
appareiite, mas ininterrupto, na pio-
cura dc todos os meios práticos para
levar a cabo o scu desejo, sem bulir,
sempre qne fõr possível c só quando
isso lhe não prejudicar, com a opinião,
c 05 interesses alheios, que cile sc '¦
esforça pnr fazer crer qne lhe merecem ,
respeito. Qur.iuo ao italiano.apaixonado ¦
c alé exaltado por temperamento, não
fc lhe conhece um só gesto cujo im-
rjvrí.n, apezar dessa paixão, não tenha

1 Obedecido a uma nitidez de itáèlligcn-
cin c dc coniprelicnsão que se lia «lc
seguramente revelar dc uma maneira
r.rii-la nv.Ts brilhante quando chegar a
hora de apurarem os belligerantes os
resultados desta guerra.

fíáo fosse o receio de ciicompridar
demasiadamente este. .irrigo, eu jne cs-

.tenderia cm maiores considerações so-
«ire as variantes do patriotismo no cnu-
ccrnehte a essas duas ultimas raças.
A .p.irte. porém, consagrada ao; fran-
ccz e ao allemão já foi nssás lorr;c. 0
festo ficará para a primeira oppoittinl-
íade que se me offerecer.

ij, outubro, .910.

Um banquete ao Cr. Afíonso
Camargo

Curitiba, 15 — (A. A.1 — Ama-
nhã, as classes cbnsêrvndqfas do Kstrnlo
offerecerão no dr. Affonso Camargo.
presidente do Estado, 11111 grande b.-.i-.-
qttêié 110 Palace Theatrc.

Já adhcriram a essa homenagem oi-
tenta firmas commcfcines desta praça.
A cominissão que assigna o convite.c
conipo sta dos ncRorianícs Wcncesláo
C.l.isscr. A-íííusto LoreirO, Joaquini Sam-
paro. »SarS'iago Callo, Nicoláo Mr.dcr e
Aur.indo C-.iiha.

... v^C-^™™™^»fc-™~a.-  ' ¦¦¦-«¦

Camlnli

-c ™*~ . r.^;*:n:t*í-, poi cilin«*i t!e
. '-,• ^ r-.>'rirn de Andrade, ã
1 c"ri*!*i i,n C&nuo.

J.u.,i:r.i VcltofjO, 5? o Iions.
; S I' 1 ;i nci íco (íe 1' .uJ.i.
- FiT.vira Lcp.s, 55 9 !iòr3S-

pelos drs. Cunha Mello, iuiz federal
do Amazonas; Arsenio Nobrega, coro-
ncl Rego Barros c por quantos accor-
rer.-.m ao ponto da discussão, attraidos

pelo escândalo.
^.,_ ., ¦¦¦¦Mjq«ft» *g><t'-™™*» '»-—- ¦--¦—-

TRATAJHONTO DAS MOLÉSTIAS
PELAS GRANDES MEDIDA-
OõES PHYSICAS PELO ESPE-
OlÁIiISTÀ
DR. ÁLVARO ALVIM — Exame

pelos raios X. Trat. dos tumores niali-
r,nos, das moléstias da pctle .—¦ coze-
mas. das hoporrlioidcs, das artiéiiláçõcs,
atropllias, cie., da asthma, hysleria.
gotía, cto.; largo da Carioca, ii, 1" an-
dar (de io 1Í2 ás 4).
———¦—¦--- '¦¦wn,a**s>--»'3ig***&-cr:' ¦¦ _..i.—.-.-.

culado tudo cm cerca de io:ooo3noo._
E diligencias succcdcrain-se cm vão.

caindo suspeitas sobre alguns árabes,

pequenos c(im-'iierc:aiites locaes.
A sra. Anna Callo, irmã do sr. Hen-

riqiie Gaílo. residente á rua do Sodré,
na caiiit.il bahiana, sabendo que o seu
irmão' havia sido roubado tm 1'héos,
certa noite, correu até a casa do suu-
delegado Trindade, do distrielo de São
Pedro, conmiiuncando-llie o oceorrido.

O subdèlcgádo fez ver nue não poda
tomar nenhuma providencia, promettcfl-l lhiiã? de

ia ao f\-«--coiii ¦

O dr. Arthwr Neiva faz
visitas píüciaes

S. Paulo, 15 — (A. A.) - Hon-
tem, ás onze lioras, o secretario. do
Interior visitou o dr. Artliur Noiva;
na "'Rotisserie Sportman", c cm se-
fiuida foi, em sua companhia, ao pa-

! lacio do governo, apresentando-se po
dr. Altino Arantes, presidente do Es-

ra (le „.- . .'Aberto ó .primeiro caixão, coniinli.
elle somente -biscoitos avariados, -,-- - .- v ¦ c. .lenío-

O st..TUii.Io linha a primeira camada fido, cair! quem o cli. ™ei\a -O (icti.u
de biscoitos e lójjo abaixo uma taboa, rou cm amistosa palestra.
csTmido debaixo desta trez caixinhas de Conversando com os representantes
chaítiitòs, contendo a primeira: 71'Sooo j;l imprensa, o dr. Artliur \'civa dis-
em ceduhs velhas, (as subtrahidas ao .„ ,i,a lrcs annos n_0 visita este

11.-,-.» K.:-iim.-.nn). sendo 7? ce_duia3 ,?c. An a_-j„^ (je ra5ado ÍU,ma ía.
c que achou notável

adeant.imento na capital. Conhece
todo o Brasil, mas o listado que mais

t.j •--.t de Olvclr-,
¦\:*tOi:io Ú03

1 A-auio, ;

í c'ii
relire-'.
s O ir--,

"t 
Io«»e l.v.h Víar.n

i* i.i -f,i EV.r.ilclnria.
M_ rrcilr? 11 .:!'ri!r-*3 _e Mr^rtlliãe.

FÍorêisv*«ii /
ja di- S \ -.:¦ «r

Vlni-n iW i .1.1,
ni Cni'l.-1-..u .

Donuncoi ('.'ciro dc Almeida, ie o ho-
ra», a» i.'r.-r4 lini ..íc.ropolilan».

ài 9 hora?

Carva.ho,

ho-

is 9 1I2.

Os socialistas apünps e a ca-
réstia k vida

BilcHOj ™t'rcj, 15 - (A. A.) — Fsia
larde tiveram inic«o as conferências so-
cialistas contra a carestia da vida.

Compareceram quasi todos os cie-
mentes do partido nesta capital c grr.n-
de massa popular, que ovacionou com
cnthusiasmo os oradores.

Xo sabbado próximo haverá o pri-
mèiro trr.iivlc "inecting'*.

rt*a-_j™(csi-^t*-a™ri

A posse do novo pra-
feito de Buer-os Aires

Buenos Aires. 15 — (A. A.) — Xo
palácio da Prefeitura Municipal, effe-
ctuou-se hoje, á tarde, a cerimonia da
posse do novo intendente, dr, Joaquim
LIambias,

Assistiram ao aeto todos os funecio-
narios daquella repartição e represen-
tantes do governo.

do, no eaitanto, que a apresentaria
chefe de policia. -

Èffèctivaiiicnte o fez, ouvindo'o Sr.
Álvaro Cova a queixa, declarando este
já ter tido conhecimento do facto, por
trí.çgramiiia, e p",-om'e.ttendo pròvidcnj*
ciar ¦;*c'ont interessa para descobrir tão
¦>er.Íf_Õ-0 criminoso,

AS PRÍMRIRAS SUSPEITAS DA
POLICIA BAHIANA

Ila quatro mezes, mais 011 menos, o
sr. Álvaro Cova recebeu denuncia de!
que na Bahia se achava um perigoso
c afantado gatuno, dc nome Pala Gama.

lvrn segredo, procedeu a varias diii-
gencas, conseguindo saber no,mez de
setembro ultimo que se havia cntpr.é-
gado na "Cnsa Astris", á pr.içi da Pie-
dade. um portuguez, com esse nome,
cavalheiro de fino traio.

O sr.'Cova não mais o perdeu de
vista. Sabia de todos os seus passos.

Pala freqüentava as melhores rodas c
salas, sendo geralmente estimado.

A autoridade agiiardava, entretanto, o
momento azado para agir.

Assim, recebendo coiii.n*.'.in:cação_ dos
furtos oceorridos em Ilhéos, o chefe dc
policia, que sabia ler Aurélio Pala Ga-
ma seguido pnra rli, tclegraphoú ao
delegado de, policia,daquella cidade, pe-
dindo informações sobre cile.

O delegado respondeu que Pala G.i-
ma negociava cm navalhas, hospedado
no melhor hotel, cultivando éxccllentes
relações de amizade.

Pouco depois, soube tambcm que,
após os casos mysteriosos dns casas
Kaufmann c Gallo, cllp tinha embarca-

d.* 5S000. 136 dç .-S000 e 49 de 1?, ar- õauíiste
irciüii «10111 12-cliavcs cliatas, de metal, «\iiia p.iui.bUi,
branco, pnra cofre de ferro. _

1 pouca de 21 chaves differentes, 4' : ferro, 1 tomo de ferro, 1 cha-
quatro peqmriios dentes, e dois

outras caixas ha-

admira é o de S. Paulo, pois p-.recc
que sú aqui se trabalha sem pre-
occupàçãp de qualquer. natureza e
com sitrpreliendente aclividade. Con-
sidera S. Paulo uni paiz estrangeiro
encravado 110 Brasil e tem, por. isso,
muito gosto e grande enlhusi.istiro
em trabalhar para o progresso c.dcs-
envolvimento dc S. Paulo. "Arran-

quem os paulistas, disse o illustre
professor, de mim tudo o que qtiizc-
rem. Estou pronvpto a servil-os com
.1 maior dedicação.'"'

O dr. Arthur Noiva assistirá ama-
nhã á -parada da Força Publica.
„—¦ . .~.'».mwmKü\r*e*-Gr>***S»u,,m'-' — ¦¦

,1?; Um bando coliiido pela policia
I.V.ram nrcsos lionlcm. no largo do

ciibor, de madeira; n
via jóias.

No segundo amarrado, o primeiro e o
terceiro caixões continham biscoitos, o
segundo tinha também ires caixas dc
charutos, contendo jóias.

Abertas, as ca'xinlias, de charutos, o
secretario verificou existir nellas 11111a
infinidade de jóias!

A ÁRSENIO I.VPIM
Roubado, Henrique Gallo, após o

alarma; nppareccu-lhe " Pavão " 
. mani-

feslàndo o seu inimenso pezar e incum-
fi ndo-se dc proceder a varias diügcn-
cins ra capital, 110 encalço do galuno,

•1". n -«eu p ¦!-"- foi rnciiiitrada a en ta
ségitiiite, intcress.íntissi.ma, cm que
"scroc" conta á rua victima, o rcsul
do de suas pesquizas:"Amigo Gallo — Um conformidade
com o combinado r.hi entre nós, percor-
ri aqui todas as enras que me citaram
duvidosas c acostumadas a- trnnsacções
obscuras, e .por mas que sondasse não
¦tógréi o menor indicio.

I Dc todas a que mais diligenciei fo: a
; tal Primavera, -já pela indicação do sr.
: como por tantas outras que aqui mc dc-'• ram.
| Snio no próximo domingo ou scgtih-
| da-fera para Minas e até íá fnrei ainda

o que puder, se bem puder dispor de
po-.tco tempo.

! . Desnecessário seria dizer-lhe que ain-
da rsTpvcrei se -.'vv-er .'[»¦•¦*. in,! cio.

! 
'Aproveito a oceasião de 'lhe dar a

! dura informaç<-0 tle que a ¦pesquisa ou
seja a revista feita á babagem quando o I mais curto praso de' 

im valor, teve, I pala Gama. *•

Os novos prefeitos em Pernambuco
Rixinr, 15 (A. A.) — Serão empossa-

dos hoje os prefeitos dos mtmicipios do

Estado, eleitos no pleito dc 10 de julho.
Krfos actos serão, cm maioria, festivos.

* ™ íi
A suecessão do Pará

A representação pr.ráon.ie recebeu o se-

gi:i:ite telofíraimr.a.
"Directorio Partido Republicano Conscr-

v.vdor, veiu hoje commuiilcar-me sua dc-
liberação suffragar Roçado, como cândida-
tina, que pelo seu caracter conciliador mo-
llror corresponde aos interesses do Estado c
a conllntução c alar^ainciUo da política do
ccneraçninento quo p.'ocur.itr.os realizar.

Não posso deixar dc fazer ncíDr quanto
apreciável nos é essa aütuíle tomada, con-
forme niesmo directorio n:c íiffirmou, sem

preoècupaçõ.cs subalternas nem exigência
compromissos fu.uro:. — P.úêas Martins.,:
_,  ¦™»™ar_<>-<B»*^'_s=i"«

Ilotn Cnfii, Clinrolnto c Rombnns
— Só 110 MOINHO DK OURO.

¦» » iC^o-n-.,

Foram presos lionlcm, no lar
Rjcio. quando combinavam uni assniío,
o; meliantes Paulo Neves, Vicente Ray;-
mundo Caboclo, Guncnlhcr.no de Oüvci-
rn, Manoel Valentim c Marcos _van-
g*?!'-^- ....Todos c'!es foram recolhidos ao xa-
drez do 4o dislriclo.

vapor iatracado, nenhe

porquanto, não prevendo o rigor preçi-
so, pcjdc por isso mesmo passar... dia-
br) que seja.

Tal falta de cumprimento revolta ,0
intimo mais pacifico, move o typo mais
apático.

Emfim, como nada se lucra com rsta
barafusta, termino nor fazer vo'oÇ im-a
que lhe tome ás mãos suas coisas, no' tempo. — Aurélio

A MORTE DO VISCONDE DA
VEIGA CABRAL

A colônia portugucza' desta cidade
acaba dc perder um dos seus mais
prestigiosos liicnibros. Falleceu hontem
o visconde da Veiga Cabral. Augusto
Ccsario Teixeira Cabral, antigo com-
mcrc.í.i.tc que por muitos annos foi che-
fc da firma Teixeira. Cabral & C, cs-
tübclecida- na.ru.v Primeiro de Março.
Obrigado ha annos a fazer um accor-
do com seus credores, .pouco tempo
npós a. rctir;ida Mc um cou sócio, con-
seguiu todavia fazer hoiirosa liquidação.
Ultimamente em director da Companhia
de Seguros Previdente,

'O visconde deixa o sou nome viu-
culado ás principaes associações pnrtu-
guezas; ás quaes—'prestou assigrialados
serviços, tendo 'c'.-jo presidente do Ga-
binetc Porluguez de Leitura e da Cai-
xa -de Sbcçorros D. Tedro V, onde
obteve reeleição, tão nolavel foi a sua
acção naquclle magnífico instituto de
pieiláde c dc âllruismo!

Também na Santa Casa trabalhou
com devoção peios pobres, principal-
n-.er.te 110 hospital dos Lázaros, de que
foi mordomo por. vezes. Pertencia ain-
da a varias eon^rcsaçu.s o"*t irntanda-
des religiosas.¦Era '.1111 hdmcm bom, c tão grande
íoi sempre a sua bondade que resistiu
a innttmeras e profundas amarguras in-
timás!

O visconde orçava j.i por perto de
ieterj,'.a annos, c era dotado de or^a-
nisnío fone. Era natural da província
de Trás-os-Montes, Portugal.

Seu cnícrmiuciito realizou-se 'hontem
mesmo, com grande acompanhamento.

A prelecção civica de liontem no
Instituto La-Fayette

Em commemoração á data de 13 de
novembro, o sr. Lindolpho Xavier, fez,
liontem, no Instituto La Fayettc, uma
prelecção civica aos alumnos, 11:1 qual
discorreu sobre o histórico desta data,
mostrando a sua importância; c, com
palavras de verdadeiro ardor civico, cx-
liòrtou-os a ser bons cidadãos, incutin-
do na sua idéa o grande e nobre sen-
tiincnto do amor da pátria. Relembrou
as figuras historieis que tomaram parte
no movimento social brasileiro, citan-
dn a acção dc Quintino, Benjamin, Ruy,
Wandenlcolk, Demotrio, Deodoro, Fio-
riano e Silva Jardim.

Descreveu á scena da proclamação e
a transformação. politica com a saída
da familia imperial e a implantação do
novo regimen. Estabelecendo a compa-
paração entre os dois, salientou a su-
perioridade da democracia, onde o povo
assume o seu posto dc responsabilida-
de e gosa de iodas as regalias, laes co-
1110 eleger o chefe da nação e todos os
demais representantes,podendo requerer,
discutir, protestar e processar. Mos-
trou quanto o Brasil rosperou sob o
regimen republicano .tendo-se alargado
a instrucção, o povoamento, a viação,
a agricultora c a industria, o commer-

.cio e as artes.
Mostrando que, na Republica, só o

voto consciente pôde determinar a so-
lidez do paiz, concitou todos os moços
a ter uma opinião sincera o esclarecida,
a estudar c pensar, a cultivar o cara-
cter. c pregar o patriotismo, dando o
bom exemplo, quer 11a vida particular,
quer na vida publica, cultivando a re-
1'giáo da pátria, a quem devemos todos
defender com armas c braços, com o
cérebro c o coração, quando o paiz
precisar de defesa. Incitou á coragem,
á inlrepidcz, ao brio, ao estudo, á ali-
negação, para que desse eonjuneto saia
o llrasil srnnde e respeitado pela for-
cn de seus recursos e pela niagnanimi-
d.ide de seus filhos.

Os alumnos e professores ergueram
vivas ao Brasil c á Republica, -entre
palmas éstrcpitòsas.

%h_. ,J_¦— "¦•'¦Cr., ¦ ¦•-..-.•¦,; -****_-*"'"* \j^*$$ú»>+r&:'''"""V- ¦'.
—™- .*--_«-..-wM™*..^.,4,*,v . ..-*«„».. ;*.—,.¦-¦?r*.**^.r;>:,>•'*?¦•"**'¦

"A FAZENDA MODERNA"
Recebemos o ultimo numero relativi

ao mez d(r r.ijosto, da Fazenda Moderna,
que-se publica nesta capital, sob a di-
recção do sr. Enrico Sanlos.

Revista profusamente illustrada c ds»
dicnd.t á agricultura, pecuária, indus-
trias rur.ics e coiumercio, o numero
que lemos presente abre con um arii-ro
do sr. Raul Peixoto, sobre a .Primeira
Conferência Xacional de Pecuária, pin-
movida pela Sociedade Nacional do
Acrictillura. publicando um Iiclío retr.i-
to do escriptor agrícola dr. Eduardo
Cotrim, presidente da .próxima coufe-
rencia, a rei:liz:;r-se de 13 a 25 de
maio dc 1917.

Todos os outros trai ml bos da Faren-
da Moderna são interessantes e dignos
dc leitura.. ¦

„ -. -» •'-':
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Para a boa organização c melhor ordem das suas exposições
Só abro ás S horas, funccionaiulo até ás 7 horas da noite

V. ex.a a bem de seus interesses NADA DEVE COMPRAR sem visitar as nossas exposições
ÚLTIMOS MODELOS

EM LINGERIE
Dos PREÇOS ao

m, 15$, 18$ 125$
POR

7$, 8$, 10$ e 12$
PEIGNOIRSE" tmmttLl » 9saoo,12ToOel4s700

CRETONE rui LENCOES Tt«X •*•«-• 
J*.

CORTINADOS ÍS.S ... 19$»».. 24*8.., 35$ 48$
COLCHAS c brancas O$9oo. \>$5oo, ll$9oo, l_£$9oo e lt>$8oo

_a____zk_»4« «____sc__t_«--*a &M-_.iffi___M_n

FRONHAS
De superior "cretone 

pelos
preços já reduzidos de

TAMANHOS
_S.V4r> .OXSO OOXOO 70X70

IjjSÕO 1Í8ÕO 3$IÕ0 3?9ÕO
COH. BAINHA PONTO A JOUR

Cretone SchiHting
Tí.n.í.nhno soxso 60X<i5 T0X7°
1 alIialIUUo sgioo 3$9ão sçioo
Çom bainha larga «i Jour e

bordado em alto relevo
5oX So 70X70" 3$9Ôo 4$9oo

Linho bainha laçada o a jonr
.*_ O X50 TO X 70
4&50O riftsuo

FRONHAS com A JOUR
e FESTONE'

Cretone Francez Q
Tamanho 701.70 PAR \7$800

LENQOES CRETONE
PARA CAMA

SOLTEIRO CASAL
2$9oo 4$5oo

Com bainha ponto a jour
SOLTEIRO CASAL

3$9oo 6$8oo

Toalhas para mesa
Todas de ponto a jour adamas*

cado branco
50x230 _50,x3°° 150X3^

121800 14$8Ô.O
Tamanhos': ~

TOALHAS DE ALGODÃO BRANCO FAMÍLIA
Grande Reclamo Tamanhos

I.30X3,0o 1,30X2,1 iai 8,30X3,00
4$300 Õ$_00 0$ÕOO

ATOALHADOS
Adninnscado largura 1,30 va-Íor dc ?g metro ; . . . . iSJOoAdamnscailu largura 1,60 dovalor do 3S5oo, metro . . . 29T9oA riu mascado encorpado, largn-ia de metro 1,.O do 4$, por. 3$5«><_

Adamascado Francez
Largura liGo do valor de S.ooometro <l$í_oo
Idem, Idem ponto a jour mes-ma largura do valor de 8$,metro . ..... .-»80oo

_____ _____«__-«,_-_ . —- 

|COM A POLICIA

A rua Costa Lobo e os
gatunos

Pedem-nos os moradores tia nu Cos-
ta I.obo. iiò .lockcy Club, chauienios a
menção da autoridade competente para
a desenfreada gatitnngctti que ali cam-
|>êa, especialmente du i ás 4 lioras da
•madrugada, .'não cscapnnilo nem jião,
•iem leite.

Urge, po's, nma providencia da po-
licia.  m * *¦» *> m*

U2AE o tinta Sardinha, ncunlmem»
n melhor do nosso nicrcailo.

BRINCADEIRA

Caiu e fracturou as
costellas

A tima das enfermarias An Sanla
Caca de Misericórdia foi limitem reco-
llii.lo Taeiano dc Abreu Braga, riíp.l-
zola dc t.[ annos, filíio de 1'aulp Jpa.
(Ittiin dc Abrcii, morador na Avenida
Atlgclica, casa ?i, a rua Jardim Hota-
nico .,.6.

O tra.ninas, a fazer cxagèradaiuentç
exercieios gynínasticos, cm um i>a!an-
ço, isso uo dia . do corrente, desastrit-
damente caiu, íracltirãndo as çootellas.

O estado do infeliz ó bastante grave.

E' de grande vantagem que as
senhoras leiam com attenção o.
seguinte :

Saude
da jtfulher

cura todos os incommodos uterinos
desde os accidentes da puberdade
até os incommodos da edade critica.

A commemoragão realizada
hontem na Egreja

Bapíisia
'Á 

primeira egreja bnplt.la desta ca-
Jiita!, com sédc á rua de 8ant'Anna,
«.•onimcmor.il a grande data dc hontem,
realizando animada reunião, (|uc_ leve
começo ás ii 11ií horas da manhã, sob
n presidência do rev. dr. Francisco
Fulgtmcio Sorcn; Este ai riu os traba-
lhos com uni cântico çhristâo, sendo de-
jinis proferida uma prece pelo rev. dr,
William línlztiiingér. Teve então a pa-
lavra o dr. Jõahuint Nogueira Paraná,
guá, ex-senador federa! c um dos rcpu-
liiicanos da Constituinte, o qttál nüo só-
«nente nessa qualidade; mas
tomo diaeono da referida egreja,
lironuríciou cloqucnttí discurso.

Associação Brasileira
de Estudantes

REALIZOU-SE HON
TEM A PENÚLTIMA .

SESSÃO BESTE
ANNO.

(Rcúlizou-sç Iiontem, 'no 'Salão das
Conferências do 'Museu 'Commerciitl, a
penúltima sessão annual da .Associação
Brasileira dc Estudante., com a presen-
ça dc muitos associados.

I.cu-se a acta da sessão anterior, que
foi approváda sem debates.

1'alott no expediente o sr. Hilário
Gurjão, director da Beneficência Aca-
detnica c ahtmno da 'Façttltladc dc Me-

tauibeni | diciua.que pediu se lançasse cm aetaum
voto dc pczar pelo fallecimento tio sati-
doso mestre dr. Nerval de Gòuyèa. O

O orador fc: um retrospecto de vários I sr. Álvaro Cuniplidb de Sant'Anna, da
feitos históricos dc nossa pátria até á mesma Faculdade, cm addilamento ao
proclatnaçfio da Kcpubüea, salientando pedido do sr. Gurjão, propor, que n
a necessidade de combater-se o capti- Associação, .por intermédio do s:'cre-
veirò espiritual, neeessitando-se para ] turio, enviasse tini lelegrantuia. á fami-
«•sse fim do concurso do povo baptista, lia jo eminente morto significando o
(juc deve combater a todo o transe os j enorme constrangimento que á Associa-
«nalcs sociaes, o analphnbetisino e ou-, ç_o causou o deRapparecimcnro de tao
tros tantos elemi ntos íltáos qv.e tentam illustre personalidade. Postas em dis-
jiftmdar a nação no lodaçal do vicio, da I cussão, foram ambas ¦ as prc.postas ac-
corrupção dos bons costumes, Diz que I ceitas por unanimidade de votos.
;i liroclainação da Republica foi o grito (j sr. Alcântara Tocci, bacha-elan.lo,
<le nossa autonomia, sob o ponto de | _.u |)revcs palavras fc_ o elogio da ad-
vista administrativo. Prende a attenção ministração do sr. -Raul da Kpcba, e
dos ouvintes sobre os benefícios da Re- concluiu sentindo cxtraordinarianicnte
imblica, que c::tin_uin os preconceitos, não ter podido votar juntamente com
estabelecendo a verdadeira democracia,! os demais collegas que louvaram os tra-
plantando a liberdade dc cultos, aurora balhos do sr. Rocha, resumidos em
radiante ipie abriu largos horizontes |.rc!atorio a vez ipassada, porque, ¦"••

A DATA DA PROCLAMAÇAO
DA REPUBLICA ROS

ESTADOS E NO EXTERIOR
Itcllo llorhotilc, i.i — (A. A.) —

1'oniíani hoje, na praça da Liberdade,
o batalhão de voluntários de manobras,
um contingente do bata.Oiãô acadêmico
e os aluinrids do Collegio Arnaldo.

Haverá tambem parada da .'orça Pu-
blica, que desfilará em continência ao
rir. Delfim Moreira, presid.ntc do
listado, realizando depois rm passeio

i .pelas fti.nsin.aes ruas desta praça.
| A' noite, terá logar no Theatro Mu-
| mcipal uma sessão cívica dos alumnos

lílcgio A!'na''!o, sendo entregues
ja; rçsp.çõ.ivás cadernetas a dez resér-

vistas quo coiicluíraiH o L-itt.-o. Ta:n-
bem será feita a entrega da rica ban-
deira mandada fazer pelo direclor, p.t-
dro Diqtict.

A.pÓ3 a sessão os alumnos realizarão
um espectaculo dramático em beneficio

! da c.-.pella do collegio,
.V. Paulo, 15 - «A. A.. --• Hoje,

ás 7 i'j heras, realiza-se a grande pa-
râçla da i'orça Publica, comparecendo
o presidente dn listado, os membros d.
governo, o tinindo official, iodo o alto
fuhccioiláli'3nK) e numerosas faiuilias.

A' noite haverá "marche au.',- fiam-
beaux" pelas praças da Força Publicáv

Poria Alegre, u — (A. A.) -- ('Re-
tardado) — K' desusado o movimento
de tropas nas ruas desta capital, quer
em formatura, quer a .passeio,

Chegaram contingentes das linhas dc
Tiro de Pelotas, Rio Grande, Antônio
Prado, Passo Fundo e Bom Retiro, Ac-
vendo chegar boje outros contingentes
de Taquara, Matrelia, Santa Maria e
Rio Pardo.

A parada d', amaftíiã promcltlc te;- ex-
tráòrdinnrio brilhantismo, sendo le-
rada a effeito deante do Collegio Mi-
litar, onde ficarão as famílias c altas
autoridades civis _ militares.

. Unia .bateria de alumnos do Colle-
g'o Militar dará as salvas .por oceasião
do juramento á bandeira.

Porto Alegre, 14 — (A. A.) (Retarda-
db) Xas regatas., e Iiantem coube a vi-
ctora no Ckvb AXiiirante Barroso, c no

icoiieurso de liro, tambem licntcni rcali-
! zatlo, entre p_gy._nia.ia_ Anchieta c.luüo

de Castillips e Collegio Militar, venceu
este tiltimo, cMiquislando pela srgtindã
vezò liústci do Marechal Flori.nd Peixo-
10, fallándü-lhe apenas nara nova vieto-
ria para coni|tiiátal-o definitivaméiitc,

NO 15XT1.HIOR
Eueno.1 Aires, 15 — (A. A.) — To-

ilos os jornaes saúdam carinhosamente
o lirasi. pelo anniversario da Proclama-
ção da Republica, fazendo elogiosas rc-
íerencias ao governo tio dr. .Vences-
láo Braz.

¦Xa legação do Brns'l não haverá rc-
cepção oífieial.

Monlevidéo, 15 — (A. A.) •— O dr.
Cyro Azevedo, ministro do Brasil nesta
capital, festejando o anniversario da
proelamação da Republica, dará lioje
uma recepção, na legação.

Toda a imprensa saúda o Brasil, re-
fci\'-tdo-se em termos muito eor.iiaes á
daia que a nação amiga c.tiinicniàra
hoje.

Santiago, 13 — (A. A.) •—¦ Toda a
iinpr.n.a refere-se cm termos muito
cordiaes ao Brasil, que commêmora boje
o annivevsario da proelamação da Rc-
pubiioa, c aos estreitos laços de amiza-
de que o unem ao Chile.

Etn homenagem a» Brasil, rcaliza-se
boje, nii praça Brasil, um grande con-
certo vocal e instrumental, sendo can-
'tados. cm coro, com acompanhamento
de bandas, os liyuinos brasileiro e chi-
letio.

' ¦> ¦ I » 

Instrucção militar
UM PASSEIO DA COMPANHIA DÊ

ATIRADORES DA UNIÃO DOS
EMPREGADOS NO COMMERCIO ,
Hontem, pela manhã, a cnii.pitn._ifi

de atiradores da L'aião dos Emprega!-
dos 110 Conimci.io realizou nm pas-
seio militar, pelas principaes ruas da
cidade" ápiescntando-se todos os sócios
uniformizados.

Quando os atiradores se recolheram
á sede social, o .respectivo insiruetor,
2" tenente l.essa Bastos; fez .publicar o
seguinte boletim:" Congratulações. — Cougraúi!o-'hi.
com tclos os meus camaradas da eom-
panhia de atiradores da União dos
Fintiregados do Gommer-cio polo vige-
siino setimo annivcrsario da proclama-
ç.hi tia -.cpubliea. Regulamento —Para
que esta data fique ainda mais gravada
na memória de todos nós, assi.,ua'arà
elle, de hoje em deante, o anniversario
da nossa ._tnpitc.ua, pois neste primei-
ro .boletim temos publico o regulamento
da mesma. Resultado d.' concurso,. —
Os atiradores .ue se snVneltcram. ao
concurso '.mra provimento dos postos
razos da compí'.:.h.n, oluivcra-u ti s:v
guime 'resultado: Abilio Rocha, ,| 5
.( i|.?; Horaeio Picoreili, 3 3 5: fe-
dro l.uits R. Castro. 3 3 3; Alccnor
Giiiinarãcs, 7 6 6 1!-'; Mauricio Cret-
ton, 6 5 5 ii.': Manoel (.'. .limiar, 4 3

1'c; Alírcdo dVixcirti, 867 1;-';
Leopoldo A. Bittencourt, 4 5 . 1J2!
José tPAviln, 5 3 4; Filelò Moura, 6

3; Pedro A. Fonseca, 5 3 4; José
P. Guimarães, 5 2 3 i]c; Mario Atiío-
uio dos .Santos, 7 5 6; S, Bastos Dias,
ií 4 3; Mario V. Carvivbo, 4 3 ...i|c.
KòHíeaçõês — -" savgcntp, Alírcdo
Teixeira; terceiros sargentos, Alcenor
Guimarães, .fario .Antônio .autos e
Mauricio Crcttpn; cabos, S. Castos
Dias, Horaeio Picoreili, Filcto Moura,
José (1'Avilii, I.conoidn Bittencourt (.
Abilio Rocha: anspeçadas: Mamei de
Carvalho Junior, José Pereira Guima-
rães.' Pedro l.uiz Ribeiro dc Cisiro,
Mario Veioso de Carvalho e 1'edro
Fonseca."

EM WS BOA

ÜM DRAMA MYSTERIOSO
'Lisboa, 23 de outubro — (Do cor-

respondenie) — Prudência llereulano
Martins, sapateiro, natural do Rio de
Janeiro, cnLrott numa easa.de penhores
da rua da Esperança e rpediu á proprie-
taria, Mariauna Rosai qüe lhe avaliasse
uma corrente. Quando cila se voltou
para abrir o cé.fre, o rapaz tirou um
punhal e exigiu-lhe. sol) ameaça de
morte, que lhe entregasse tudo o di-
nheiro que tinha 110 cofre. A pobre
Mariauna dif.pimha-íe a obedecer 'para
não perder a' vida, mas neste instante
apparcceu uma creança (pie grita .por
suecorro.

O gatuno fugiu, sendo perseguido
pela policia e por muito povo.•Ao chegar ao largo das Cortes dois
soldados embargaram lhe os passos e
leram-lhe cuidadas nos braços. O Pru-

'jencio rr.cuou, e cueostando-se a uma
parede, vibrou sete punhaladas 110 pel-
to, morrendo pouco dopois,

«»-o
urniürin , no sitio iii-iia vfcfn;
I tn/intRlI • ,„.llsão mensal ii?0*;
peçam rai'tõw» expllcallvosi 110 eu-
criVitòriit «lestit folha. (J 1501)

—. imimtr*s^.am>~*9**m*mm' "

Mordido por um cão
O menor de 9 annos Sebastião; filho

do sr. João Rodrigues dc l.ima, mora:
tlpr á rua Pedro J.omingues 96, foi
hontem atacado e mordido á porta de
sua rasa por um cão pertencente a um
vizinho.

O pae dc 'Sebastião pc.llu os soecor-
vos (Ui Assistência e tleu parte á po-
iicia.

NOTICIAS DA GUERRA

ã marcha das no Ancre

EM 15KT.U) ÍIOHIZOXTK

Posse ila nova dircetoria tio
Instituto dos Advogados

Fello Ilóriàohlc; 15 (A. A.) —Teve
grande concorrência a sessão realizada
pelo Instituto dos Advogados, para em-
possar a sua dircetoria c as commissões
reeleitas, para o novo anno.

fiara a grandeza d.- nessa nacionalidade, obediência ás leis. militares. cltav
Destaca o valor da educação como base. tl0 campo dos Affonsos, como yolunta-
jiriniordial para o engrandcciiuento de! .;_ especial, não obstante, o orador
Min povo e affiiiua que as paginas da apresenta os seiis parabém ao sr. Raul
Hib.ia sagrada devem servir de ensina- Mu Rocha, pela abnegação e pelo ardor
inenlo aos povos. Prova o valor dos cn- constante ,qtte sempre dispensou desm-
.inamcníos de Ic.-.us, e termina com bri- í teressadainente, afim de serem executa-
lliantc peroração, exaltando o trabalho' dos os nobres ititeníos da 'Associação
ijiic a denominação baptista realiza, Brasileira dc lísutdanlçs, como presi-
jircparalldo a mocidade pata o_ .serei- dente que da mesma íoi durante o anno
tio do sagrado minú-lerio christão, etc. corrente. ,

Km seguida, o presidente deu a pala-] Hsteve .presente o sr. Arthur Manoci

co'legitn lin]ili.stas [ Chrístü de
canto de um hy -'

Moços, que foi convidado
a sentar-se uti mesa da presidência,
tendo sido, pura acoinpatiliiil-o, nomea-

membros. O

atten

vra ao dr. João Watsnn Shepard, fun-1.Webster," secretario da
<1;h!oi* c Ji r*.i-*t úr ti
íle.-ta capital, após
<nno, pelo 

"quartctto" de senunari
«tiuiposto dos srs. Kicardo
André l.oekutng, Antônio (
C.asimirn .Oliveira. O discurso do
Shepard íoi baseado cm princípios, sães
e práticos. l'"ez elle ver á assisten-
«ia a necessidade (juc lcni.de se.r am-
liitilo o niovi'«ento educacional do Sc-. _ 
jninarii) Bapiistal mostrou varias plaiir Ncndè, que, como defesa
<.ts do terreno que precisa adquirir, na |.)0ilil nnteriorinent. apre
chácara Itacitrussá, cujo valor, de cer- discutiu com precisão,
«¦a de 100 contos, provavelmente conlri- profundos conlietimento:
Jiuirá, após as respectivas construcções, a inteUigcntc analyse que fez do vanos
jiara abrigar talvez mais dc duzentos, dispositivos dos estatutos etn vigor, e
seminalisías, une sedentos dc instruc- qll0 ;;. referem aos acadêmicos (Ias es-
«.¦ão irão trabalhar para a grandeza da L,0|as superiores da Republica. O ora-
7>atr';á. Falou ucs esforços* que preci- \iór, que íoi muito aparteado pela as-
sam ser empregados para obtenção dé j gemblúa, ao terminar o scu trabalho,

| recebeu grande salva de palmas.

Pitrowsí.y. .j_ uma comutissão de tres inembros
Oliveira e S1. Webster foi saudado pelo orad' <!r- ofíicial ..dmotido da l.uz Pinto,

muito sensibilizado, agradecei
I ções dc nue estava sendo alvo
i 

' 
Xa ordem do dia. assumiu

lo acadêmico Octavio Murgal de Re-* " de uma pro-
sentada, leu e
demonstrando

hermenêuticos,

Dr. Doméque Meteu, de Senhoras,
V. Urimrtas. fartos

:iacOcs. Quitanda 11 — A's .1 lis, T.:
. (.'. (1 .latij)

¦¦• m •*»¦¦ 

VA HOJE i\
GRANDE LIQUIDAÇÃO ANNUAL

Todas as Noivas C\X ^,.i.^:;;
-retts cexov.ie, r.n PALÁCIO Í)AS ílÒl-
VAS, ira Uruguayana n, 8,1 — Uio —
Peçam catalo&os-

Fallecimento ei Vaussú
rdiiassú', 15 (A. A.1 —Voi aqui mui-

.0 sl*:.:í.Ui o faUt?cimc:ílo d:i sr;i. d.
Francisca Cociho, esposa do sr. iJumiii-
nos Coelho;

¦»_«»>-—

HÃ CASA MUNIZ
RUA DO OUVIDOR, 71 - TELEPHOUE N. 4.170

A. I,DIA & C„ vroprietarios da tradi.rlonal C.\S.\
¦n.ll.MZ, têm o prazer dc pnrticiiiar a seus fròguczcs, umi-
(!oh c 110 publico «mu geral, quo i'onieea)ii hoje, cõiuo uos
annos anteriores; «s suas (ÍH.VNUKs VK.VDAS A PKK-
«'OS KXCKrtllOXAES que terminarão imprt.-tcrivelnieitlo
ti 31 DK D1ÍZKM1IKO PRÓXIMO.

Ti'i(ta-se «le nina -JQIJl l)A«.l,lO AXXC.VL, ahrangen-
«lo todo o sen stock, eujil qnalidutle (• larKiniienln co-
ntieiidíi, esteiiüendo-se, a reiluecão de preços, aos nio-
ilernos nilijios nlliinamente vindos da liuropa c ás im-
portantes encoinincnilas que ainda se acliiiiinia Alfniide<;a,
entre as quaes so destacam ap|iarelhos para .jantar dos
íriuis aperfeiçoados fab.rluuntes inglezes, legítimos erys-
taes Raecarat c finos objectos paru presentes.

Terá o publico oceasião do comprar artigos de 1*
ordem por preços áiiucm dos cobrados iiabitualmeiiU:
nelos inferiores.

^y***_**^***m**^*______-___**?*í****^****"*»,^*,*___*****,,*,*»*******»»»"»»»»»»»»»'-»«--.-|jiJ-|i i in —______>..
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Ws, mWmTimfmm ^^^^^^B BB^^^^B mMt^PmW. _____tÉK_W_WÍ^^B Mg ¦

l^aEÍL '*^^^^^^^*-**^^^^^^^^^^^Biv ___B____________H______3____________-Éi-_6g.l
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_______i F H_á_' |K94____-________a__i_ ,Sr
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Os italianos preparam ttm eanhão-cfiitomovel falto 'entrar 'Cm aeçãt) tio ílionie T.âmerle

A PALAVRA OFFICIAL
De todas as linhas de

frente
15. -

em data
O

Bavicra —

1

IIip ! Hip ! Ilnrrah !H_xs.:..rre.u

URINAS
DR.
dade

Exatné completo,
:..5: de sangue. ío$

XÍAlíUiClO FRANÇA, da Facul-
de Medicina — Uruyuayana, 35.

¦a» > *» I — 

tal ".k'-i,lcra;um", causando boa
lircssão ;:s suas palavras, lim scRttida,
íalon o pastor da egreja, o qual proío-
riu um discurso sobre o assumpto.

A festa terminou cotn collccta e ore-
cão, proferida peio pastor Salomão
ti insinue.

Uma das notas mais inlcr.cssanl.es da
reunião ini o concurso tio coro da esrc-
ia. (|tie, .--ob a regência do maestro Da-

d
l'or ultimo, e ao encerrar a sessno,

foi eleita uma comutissão composta, dos
si-s. Atlilio Vivacqua, Alcântara Jocei
e Raul Barbosa Teixeira, eom u tini de
lavrar parecer sobre os relatórios que a
directoria apresentou concernentes aos
trabalhos deste anno.

•***

rtiel Cortlcs. deliciou a assistência com
¦> aríos byiunos. aim» 

.1 (',:,-,, Otc-ii/oí-, avisa aos seus cli-
entes e amigos que recebeu uovo sorti-
incuto de calcado americano para lio-
mens é senlioras. ultimas formas, da
nfamada marca llaiian k Sou. da qual
é a unica recebedora, Rua Jo Ouvidor,
.7! ; Uruituayona, Sc.

 a j»»»i

5? 1/
cem comprar moreis sem vtsttar, an-
res, a expo^ãíi valiosa ila casa

/R.VXOKO MARTINS ii C.
soífrerá prejuízo inevitável -- Rua do
Ouvidor 93 e 05 c nos antigos arma-
zens á rua dos Ourives ::«. .io a .i.t.

XA AOARKMIA 1)K MIOIHÜIX.V

,Á reunião de lioje
A Acalmna Nacional de Medicina

reune-se boje. ás S horas da noite, etn
sessão ordinara.

A ordem do Jia cons'.. de eleição
para membros correspondentes e dc
coiiununicacões, verbaes e por escripto.

Aggredido e ferido a pau
O turco Tos. Salomão, vendedor lim-

bulaiíte e residente á ma Hucnbs Aires
n. ,.^.i, íoi hontem. tpcla niaàrugada, no
Mercado Novo, iiggre(li.o por Antônio
Manoel do Kasciinca-to, barraqueiro á
rua Xova n. i^~, í(uc ü feriu -coiu
uma cacetada 11:1 cabeça.

O aggresse. foi preso cni flagrante
pela po'ie'a do 5" districto e o ferido
removido ;i;ira ;i s:v\ rrsiilencia, (icoois
de soccorri.lo iKtlti Assistência Munt-
cipal.

— «¦_»»_¦ ¦

A sessão é ptiblic— ? r-
OEXÇAS do estômago, intes-

tino, fígado e nervosas. lixa-
mes pelos raios X. 1)U. RR-
XAXO 1)10 SOÜZ.V LOPES.

José. 39, das 2 ás .< 1 menos ás
aiis aos pobres ás iaiMiartas-fciras)

lioras,
— • «a

Sarnol triple
Ages
Kua

ai

A

General i';

— contra o* campa-
ios, sanin c pioMio.

15, Pins Garcia ,s- C.
, 39-IJ-

Esta c_espsrtando o
maior interesse pu-
blicoo grande stock
recebido pela

Joalheria Aclamo
lYeços de "rccõrd-'.

m » »_> * rm -——
OS AUCOS

.'\r,t.t;MA\irA — Berlim,
quartcl-seiieral communica
14 de novembro:"'Principe herdeiro da
Ktn ambos os lados do Ancre iravou-sc
Iiontem uma violenta batalha,

Fortes .ataques inglcies, preparados.
pelo fogo concentrado dos canhões ma/s
pesados, foram dirigidos contra um an-
guio da nossa linha saliente sobre o.
sudoeste. A' custa dc grandes saerifi-
cios, os inglezcs conseguiram futer
com que recuássemos da salicncu rc-
ferida, formada .por Beauniòht-Haind e
o sector de St, Picrre,' para uma nova
linha, preparada de ante-mão, de onde
detiveiuos o inimigo. Devido á tcuaci-
dade da nossa defesa,, sofíreinos tu n-
bem perdas consideráveis.

lim outros pontos da frente, notada-
mente entre llébüterne c Crandeourt,

inimigo, que avançava, foi rechasc.a.lo
por meio de rápidos c enérgicos contra-
ataques. Fracassarant investidas [vai-
ce.-.as no sector.de Sailly-Saillysel,

Principe herdeiro allemão — NTa mar-
geui oriental do Mosa, a arti!har'a. cs-
teve bastante acliva durante as. ultimas
horas da tarde. Avanços franecaes
contra ilInrdaiuuon, -para.fins de reco-
nhcciinento, foram rcpcllidos.

Príncipe- Leopoldo — Xada de novo.
•Arciiiduquc herdeiro — A nordeste

dc Jncobeiiy, na floresta dos Carpatlios,
dispersámos destacamentos russos, que
tentavam avançar 110 terreno. ante as
nossas posições. Os russos retiraram-se
das montanhas de üycrgyo para a
fronteira, devido aos ataques de lroptis
gcrniano-austro-liungaras. Uãtalliõcs ba-
varo? e austro-lntngaros- -progrediram ao
sul do Passo Toclgycs, ape,-.ar da tenaz
resistência oífcrectda pelo inimigo, lim
ambos os lados do Passo Oito;:, lambem
Iiontem, pequenos encontros pela posse
dc algumas alturas.

Xa frente sn! da Transylvania, "S
combates continuam a ser favoráveis cs
nessas armas. Fizemos novamente) cm
diversos pratos, varias centenas de pri-
s:one'ros, especialmente ao sul do Pas-
so Rotheiitliuriu. onde capturámos ses

•officiiic.. c 656 hom.eiis;
Marechal von Maclteusen — Xa. T>^¦

ibrudja, nada de novo. Os monitores
I aüslro-liuiiflards deram mais uma prova

MÀGAIHARS MAtlIlAllO « O.—--'a sua cfficacia, trazendo depois dc
Una dos Andradas 19 «; SI. O. eiirto combate, po perto rumaico Omr-
maiores armazéns «lesta eopltal. (."> selc reboca.ores, vanos dos quaes

¦ » *»»«»*_— linliain c:irga a bordo.
KM MAX.iOS I Maccdoniti — Xo districto dc Korra.

Inovas escaramuças entre os nossos dei-
facatnentos de cobertura lateral c a in-
.antevia c cavallaria francezas. Xa
planície de Montisiir e ao norte do Cer
na, continuam os combates.

Serviço de aviação — Durante o m.'z
de outubro, ns nossos aviadores cumpri-
ram • novamente, com grande brilho e
dedicação, as suas variadas tarefas, nu

esnlincs d>2 d

iVoMosae noSoinmo
A formidável luta

pela posse de Beau-
mout-Hamel e

Beaucoürt

PORTUGAL NA GUERRA

MOVEIS

O processo contra o administra-
dor dos Correios

.los Correios de haver mandado para a j
casa de seu advogado dr. Araújo filho, | W «nin
para arranjo de sua defesa no processo 1 leste e 1

Matutas, i.; l'A. A.) -—Causou gran
de escândalo a lemincia dada pela itn .... ,
..tensa daqui, acciiKuido o administrador xdiados mssó pe.os-canhões de detcsi¦ - ¦ 'aérea. Perdemos somente 17 aeroplti;

inquanto o inimigo, no oeste, a
para arra-.iio üe sua üetesa no proesaso | »V*e e "os «alkáns, perdeu 10., R.j
de pecultuó. muitos doca-r.r.tos do ar: dos 'tuaes nm combates ^aéreos, 15 at-
chivo Aos tiot-rcius c duas machinas de Ungidos pela nossa artirhcria e. f, (,t,e
escreve-, p_r.tèucc:rtes áquella reparti- i foram obrigados^a aterrar atros das
ção, nas (tuaes trabalham etn ccisu do nossas luwas. Uos 104 appare lios re-
mesmo advogado quatro funecionarios feridos, 60 e.-tao em nossos poder, em-
da administração nostal, que são os srs. j quanto .44 forani destruídos.
Monteiro I.jcks. 

' 
Moura Pinto, ]oão vermeado ,,nor . roservaçoes

Maranhão e Maiheiros Borges. UlniS das linhas intnugas.
A este rrspt-ito, têm corrido aqui W-;:.-; .„ nncn. rVAKSSda tlcn.iiisãò (Io procurador da Rc-1 AS OPERAÇÕES

Paris, 13 — (A. II.) — Iiontem, de-
pois dc formidável preparação pela ar-
lilheriã de grosso calibre, e 'de comba-
tes furiosos c de incessantes lutas
corpo a corpo em localidades — 'Divion
e Beauinont — separadas por cinco li-
nhas inimigas, os inglezcs ícloiiiaratu
aos allemães as povoações dc Iletin-
niont-dJamel e lleaticourt, que consti-
tuiam dois formidáveis bastiões das li-
nhas inimigas, lista esplendida - victoria
das tropas britannicâs permittiu-lhes
attingir .uasi coinplctariiente o objc-
ctivo que visavam, <iuc era a supres-
são do saliente alemão. Aclualmcnte a
frente britannica estende-se etn linha
recta desde as inimediaçõcs sul dc
firandeonrt até ao sul dc Hebtitcrnc e
approxinia-se da fronteira dos depar-
tamentos do Sonime e do Pas-dc-Ca-
laia. Os alliádos mantêm agora dobat-
xo do fogo das suas pecas as •locti.ida-
des de Orandcourt c Miraumont, as
scntincllas avançadas do campo enirin-
cheirado de üaupaunic, a oeste,

•Os dois fortes pontos dc apoio dos
allemães, Sorre ao norte c tjratidcourt
ao sul, ficam dora vante separados e
estão seriamente ameaçados dum cn-
volvimento.

Na região de fleaticourt o avanço
dos inglezes attingiu tres liilonictros. .

Apreciando a victoria das tropas bri-
tannicas diz o Pelit Parisien que o
numero dc prisioneiros feitos pelos
inglezes sobe a seis mil, sendo o total
das perdas .britannicâs muito inferior
a este numero. As perdas allemães são
espantosas. Calcula-se que o inimigo
tenha perdido •,|uiuzc mil homens,

li' digno de nota o facto dos alie-
mães reconhecerem expressamente os
revezes oue acabam dc soffrcr e de
ássignalarcni pela primeira vez a im-
portancia das suas perdas.

1) mesmo jornal noticia que a maio-
ria dos prisioneiros allemães pertencem |
aos corpos da Silc.ia c da Ppmcrnuia j
c são de chulo que varia entre vinte j
c cinco a quarenta annos.

Viol('ii.o_ bombardeio*, «o ml
do Soinino

]'oris, 13 — (A, II.) — Communica-
do official:"Ao sul do Somme, a artilharia in -
miga bombardeou violentamente as re-
giões de Prcssoire, liiaclies e Maison
nette. Respondemos vigorosamente.

Xa Argonne, oecupámos a cratera
produzida pela explosão (lc uma mina
inimiga.

Xa frente de Venlun, canhontrò ni-
termitente, sobretudo activo nas rcj.òcs
Ae Doiíaumònt c Vaux.

Xo testo da linha reinou relativa
calma.

OS AIiT._n_.AIOS, NA AFUKM,
Í9.VO Kl.l>KIililDOS PlÜtiAS

ÍHOPAS l^OUTUGllIZAS
Lisboa, t5 — (A. II.) — As tropas

portugiiczás cm operações na Afriçrt
Oriental altingiram Kiwanda e Xangó-
mo. O inimigo foi recalcado para além
de Xangomo, 23 kilometros para o in-
terior de Ncivala.

O.s allemães atacaram nma cnliinihit em
Mahuto, mas foram rcpcllidos com im-
portantes perdas.

Lisboa, 15 — CA. II.) — O general
Oil, comniandanle das forças em qnerã-
ções na África Oriental, comnuinica :

"Uma columna do comniando do ma-
jor Leopoldo Silva teve um encontro
com o inimigo nas proximidades de Ki-
wantla, no qual os allemães foram re-
pellidos. Perdemos dois mortos e tive*
mos vários feridos, entre os quaes >>
coimiiandaníc da força _ o alteres
Monteiro Leite, que se acham em es-
lado grave. O inimigo, tendo sido dis-
•iersado, cniboscoti-sc no matto c espin-
gartlcou entre Xivala e Maíiuín uni dos
nossos caminhões destinados ao trans-
porte de enfermos. Morreram em con-
seqüências desse ataque o sargento
Cardoso e dois soldados indígenas, fi-
cartitu feridos o capitão Mesquita, e o
soldado Süva Junior, Os allé.mãcs ata-
carani tambem as nossas tropas cm Má-
liuto, mas forani rcpcllidos, perdendo 17.
mortos o grande, numero de feridos.
Aprisionámos vários áscaris. Tivemos
dois indígenas mortos c ficaram feri-
dos o idfercs Thlago e o cabo Pereira".

Nas linhas italo-austriacas >
AS OPl.r5..ç«.lí3 NA 1'JtEXTB

ITAM.WA DO CAUSO 10
DO TBKNTIXO * •

Roma, 15 — (A. H.) — O ultime
conimiiuicaao do general Cadorna M-
nuncitt que no Trentino as duas »rti-
lherias estiveram bastante aclivas. 1

No Carso, as tropas italianas rectifi-
carani a sua linha de frente, rcaiizanda
alguns avanços, c capturaram um laaç*--
bombas.

Os "raids" de aviõei Inimigc-s sobr»
Kavenna, Pontelagoscuro c outros loga-
res, forani ineficazes. Um apparelho
austríaco, foi abatido sobre o próprio
território inimigo, nas proximidades d*
Xabrcsina;

A GUERRA NO AR
o IIO.EU VUDKIO DR IM.DUA

IMOMW AKRÕPLAXOS
AlSTltlACOS *

Roma, 13 — CA, II.) — O ministro
i sem pasta sr. üissolati visitou em Pa-

como foi
exactas,

Um sneeesso dos inglezes em
IScauunnrt.

Londres, 13 — (A. II.'1 — Com-
íminicado official. do exercito cm
operações no continente:

I

publica, -pt-i'-!.! por atui
tratlor Ao* Cücrgios.

;os do adtninís-

Morre no Hospital o desordeiro
Ananias Ramos

Noticiámos lionírm o conflicto que o
conhecido desordeiro Ananias Ramos
provocou em Santa Cru/ c do qual lhe
resultou um grave ferimento no ventre,!
produzido per Antônio de Andrade. 1

AS LINHAS DE TIRO
Até hontem achãvam-se inscriptos

linha de 'firo da Associação des ,
pregados 1:0 Commercio do Rio dc
neiro, 301 associados. .

Grande Commissão Portugúeza
. Pró-Patria

\ subscripção patriótica a carga da
Itriiueira sub-cotumissão atiingia até
á quantia de 3"-1 t-i-iOtjooo.

Um menor ferido
BOLSAS
rua Sete de 3

mu

para senhoras, só na
Cana David Ferro, á

o n. ic.j. (|{ 3139

Felippe dos
pela rua Con-

uio cni crave pa
ali vem a

scu cadáver

a I
falle-.

,110-

Moveis a prestações
Comprei e comprarei na

CASA MARTINS
RUA DA CARIOCA
 — » ia» o —'

WATTEIíMAXS IDKAL
. ., . abrindonta eoiiheçula , , „,.lana Bot""--

A melhor cen cia com
c:'i lotlo o munJo. l\ti
rua do Ouvidor, esquin:
Canrio.

¦ ¦¦«¦_»¦

üíl
:iio,

do

•ich. As escolas primarias municipaes
Santa Casa, Anauia
«ecr homem, solido o í
vido para o Mccroter

O ohito foi comiin
liril virtude da fc-'ti da bcnj-!r.i •

sc couu-.ni.orará t;o próxima tioini
¦RiMiioeúrt 

do ministro no l*ei'ú cm telas as escolas primarias num
1B1t.no» Aires. 15. (A. AA —Vae sçr .paes, o director geral da instru,'

DIPLOMACIA Uitil.ynN.Y

Publica reso:'removido o ministro Ila República Ar.
fen:ina. em L-ma, sr. Car*09 dc E*- _ . , . ." 

«sr» a I.egaçlo d« Montcvidt» I vem fecnadas hoje
que cuuí _c conse:-

Bebam só Café Ideal
Centro Artístico tentas

O mciuiip C!auíliònot
Santos a.i passar homem
de Ac liomíiin. cm cutnpauhia de
o:t;rcs 111 o 11 or¦.*.=!i ;i .*• iV> >c ics\íar
passeio nara não molhar os pes numa.
•poças. (1'agtia que b • haviam formado •
.Vi. Mal per. o pé abaixo do ineiq-fio,
utn automóvel o pilhou, contundiiído-o 1
em varias partes do corpo, ,

O motorista evadiit-se. como s-nipre. |
;i caixa Ja fumaça para i"""~
tomassem o numero do

C.ltr.l.
U feido foi *3Cco::i.!.i pCrt Assis1

tencia.
—¦ «i «_»-fr._Ui

K_[ VISITA V UXIÃO DOS KM-
1'KEGADOS Dt» GOMMKKOlO

A União dos Kn^trcgaüos ão Com-
mercio recebeu Iiontem, á tarde, a visi-° 

j ta do coronel Donato I.cpes de Andra-
1 \ de, presidente da sociedade do mesmo"titulo, 

existente em Barrctos, 1'istado de
São Paulo.

Recebido pela dircetoria da União, o
coronel Donato de 'Almeida visitou to-

as suas ile;>--::nleiícias.

NOS BALKANS
CONTINITÃ. VIOLT.X-

TO O DUELF.O 3DE

listamos senhores da aldeia
I llcattcourt, O numero de prisioneiros
! feitos pelas nossas trop.s passa já dc
icinco mil.

A i.ste do fltttciro de Warl.cticouti,
executámos coni completo exito um
avanço importante, Fizemos ahi mais
oitenta prisioneiros."

AiniuíKkiA

2:500$00O

todo

O

Londres
lezes est

CIMENTO

1 horas da
ia no^ a di-

Xo edificio do I.vc".' Ac Av
fíciós rcaliza-sc anuinhã
tarde, a cerimonia da o,
rectoria,

Para comparecer a esse acto. a dire-
ctoria açtiial convida, por nosso inter-
u-.rdin. todos os directo:es eleites na ul-
tima assctublca.

Gililw. i n.
Kl o/. —

Tcletdir.ne SIí!, Central. —- Rna
Santa l.ii/lu SOU

— l'AUI.0 1'ASSOS Al- C. —
¦ ¦¦ -¦¦¦?•^¦Irf»** ¦ ¦ 

KM 1'lKAIV.n.l

Fallecimento
Pirapora, '-

aqui, o dr. Ma:

le um juiz dn paz
A. I — i''a:!ecc.i

da

_:.-. 4>. .ar. .
causando a stia itor

".

ENTRlí O CERNA E
PREST3A !

Paris, >õ — (A. II.) -- Informa o!
estado-tnaior do exercito do Oriente: I

"Xão se registrou nenhuma nova;
acção do infanteria. Ü duello de arti-|
lheria continu'a violento entre, o Cer-j
na c o la_o de Presba.

_. __^ Os franco servios .capturaram, entrei

"ri 
^^.P,^;,3EC?.1•^^.:^!eu,.oia.aXes, 

'A^^Sfí'/.^

Mria'"opc-açaes ctu _en'l U" eaübre, trinta e uma caixa-, de mu-!
DR 

"APRIGIO 
150 niCGO LOPES _ "içôes, numerosos fuzis., granadas 

cji«J
1)7 ií,/?"! da Misciieordi. M-tiestuV. ,1. outros artigos de . material de guerra.'.„..,,., .,,.;- , ouvidos O numero de prisioneiros cleva-se a

DR.,OCTAVIO DO RÜGO 1.0PE3 - i '...•. entre, os quaes sc acham Vinte
n.uHsü. nrof. .iii Faculdade de Medicina, ofiiciacs. 5. m Ae.,.i.s tem a patente de

Sete de Sotemliro :.. oo. coronel''. I n.os fi *
(A Xt.i1 j

i Violentos enmbates na Diikovina n
na TrunsylvanlaLondres, 13 — f-A". A.'l — ITm ra-

O «r. Dueno Rraitilnn parauymj))!» ; diogramina dc Bukarest affirma ipie cs-
dc 1101'iutilistas hão travados formidáveis combates na

Ouro Fino, 13 1 \. A.1 — Os aluamos Bnfcovina e na Transylvania, tendo os
da F.scola .Vor-util da(|tti,.üe concluem o ! rumaicos destroçados num encontre.

escolheram para pai paranj-m- j fora de suas linhas uai rcgimcnto/auã

ALTOMOVETi v

Ventln-so um nmcWenno,
iM'1'oi'iiiudo, estií trabalhaiido. Car-
tas neste «tseriptorio para o sr. Ya-
li'iitim. (.1 Í5271)

— *>¦

Curso de slojd

; — f-\. A.) — ds in-
atacando com grande vio-

a linha alterna na região d-:
• l.acn, desde o norte de Thiepvã) até
!o sul de Gomiiiicoourt. A luta em to-
idos os pontos tem aHingido encarniça-' ]', tendo j.'i havido

'K-sa lição, inteiramente, pratica. .-:cr_
feita pelo conhecido professor Theo-
pliilo Cos

A ci trair. rança.

DINHEIRO
:n.c::to

f 1!
Cor.f^.íunu:

ataques da infanteria

¦¦ » c_» ? _»
r..M 01 rito rixo K 11a região de fJrery

Londres, 13 — ('A. A.1 ¦-— Os
.Ienes assaltaram a primeira linha

I pLo o senador Bueno Brandão, i tria

JII -
nl-

lema na -região .le Grecy, apoderando-
se ,1o todos os elementos dc defesa q;:c
ahi tinha o inimigo, occupando tatnb.iil
uma aldci.i e importantes entrincheira-
mentos ao corte da cidade Serra,

a

lua o local sobre .ue incidiu o ataque
dos aviadores austriacos, assistindo á
remoção das victimas c intçrcssando-se
nelas medidas tomadas pelas autorida-
des.

() "Corrierê (1'ltalia" informa i]tic o
cardeal Gasparri felegraphoti em nome
do papa ao bispo de Padua deplorando
c profligando os bombardeios dc povoa-
ções pacificas o sem defesa, rpiaesqu, r
rpte sejam os autores desses attentados.

| O .papa poz ã disposição das faiuilia.-
das victimas a quantia de de.-, mil lirai

ic 1 e lançou a benção apostólica a todos 01
diocesanos de Padua,

 m» ***¦*>*»¦ 

Os inglezes tomam a quarta linliu
allemã entre Beaucoürt e

Kauiel DiviMion
Londres, 13 — (A. A.) — fh fran-.

co-inglczcs. em um atanue dirigido so- j
bre seis hiiA:'.'.c!ros da frente allemã, jàpo leraram-se da (piarta linha inimi-! tUcaüza-ãe hoje, ás 4 lioras da tarde.
í;.'i entre Bcaticourt c Kamel-DivKion. 

' 
n;l i;SCnla Tiradentes, a quarta lição das

... ida séiic promovida pelo Centro d".
As tropas inglezas atacam a linha | professores Primários Municipaes so-

allemã na região de I.u«ui i_rc o ensino do "slojd" educativo;

sou jiias e cum',*»
do Monto de Soe-

I íorro. condições especiaes — a.5 c.47,' 
rua Luiz de Camões. C_sa Gouihicr.

! Vendada em :.rt.. — » m »*» 
Morte repentina

Í?aljeccti hontem. pela maiiliii, repch»
I (inanípnti*, num dos escriptorios ílai
I Bol.-.a, o indivíduo de nome í-ttiz C:s;r
I Cir:T,í.:-, que ali íraballiavà como cr/n-
Iiinuo, r> sen cadáver, foi removido
1 çar^ o Necrotério da Policia.

Ml .

ilegível
rs»

:¦ *.y<~:,-
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¦ / CORREIO DA MANHÃ — Quinfa-felr*, 16 fleiNoYembro de 1916
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rÜm negocio de desinlectante que
irae parará policia

J 
O .coronel Sebastião dc Oliveira' Lei-

lão é fabricante ou depositário de um
«lesinfectantc qualquer que tem larga
cxtraeção nesta praça,

Ua dias, foi «sse cavalheiro procura-
Ho pelo negociante Manoel Fernandes
Sá, que lhe comprou, a prazo de 30
dia.-;, tinia determinada partida do seu
produeto, na importância de jaoSooo,
sendo-lhe entregue no mesmo dia a
mercadoria,

No dia imiiicdiato, porém, o sr. Sá
requereu fallencia, o que pareceu ao
Er, Leitão um caso de abuso de con-
-fiança. O sr. Leitão procurou então-'o delegado do 12" districto, ao qual deu
queixa contra o 'seu esperto cliente. ..'Essa autoridade mandou chamar o sr.
Sá, que confessou ter feito a compra
cm--questão, mas por conta de .terceiros,
(ciitlo sido a mercadoria .enviada para
b interior.

Ó delegado do 12o districto tomou
conhecimento da queixa, e vae csludal-à
convenientemente para resolver sobre o
casb, epie — verdade, verdade — não é
nada da alçada da policia.
-.  —>«¦>» f 

0 presidente dâ Argentina faz
!•! visitas oiíiciaes

Buenos Aires. i.. — (A. A.) — O
tir, Tlypolito Irigoycn, presidenie da
.Republica, cm companhia do' dr. Julio
(Moreno, chefe do policia, c do clr. ilil-,
judio Gottzalez, 'ministro da Guerra, vi-
ailou o Deposito de Conlraventores,
tranr.poitando-sc dcpoÍ3 para Vidres,
onde foi inspeccionar o terreno desli-
nado á eonstrucçao de' unia colônia
para maiores asylados, na qual apren-
durão diversos officios.

• O chefe dc listado foi muito minu-
cioso nessa visita, trazendo, aliás, lioa
impressão de tudo quanto viu.

WmW&ÊW?K£êT I

ATE AS
CREANÇAS
Sabem qual é o me*
dicamento de inteira
confiança para dar-
lhes saúde e robustez;

A incomparavel

EMULSÃO
DE

SCOTT
Recusem-se os

Substitutos

NA RUA DA ALKGRIA

Üm locomotiva vae de encon-
tro a um electrico

Com referencia a esta local temos a
nccrescciitar que no referido ponto não
existe guarda banldt-ira, c que' a loco-
motiva que deu oceasião ao accicleiitc
estava parada, movimentando-se quan-
do o electrico j'i estava na linha, cho-
caudo-se por isso. com o carro reboque.

RtMMHMMHBMft».... . ;'«*tt*MMN~~~~~~~M~~~Ma

Sò um é o me»
lhor e esse

um é o calçado

Rio, S c -iO Carioca—134 Rua
Larga e outras.-Nictheroy 451 v.
Rio Branco em frente ás barcas
— S. Paulo, Santos, Porto Ale-
gre, Bahia, etc.

OS PERIGOS DO MAR \

Foi tomar um banho e
morreu

Hontem, á tarde, brincando num
grupo dc meninos, á praia Vermelha,
estavam os menores Jorge Coimbra, de
;i 5 .annos, recolhido da Cisa dos Es-
postos, o João Domingos da Silva, en-
cadernactor c morador á praça do Cas-
.tcllo 11. 22.

Jorge fazia parte de uma turma de
meninos da Casa dos Expostos que ha-
via saido a passeio, sob a guarda dn
-bedel I.ydio Pedro de Alcântara, mas
ap.íòvcitando-so de uma distracção des-
te despiu-se c- atirou-se ao mar, cou-
fiante nas exccllcntcs virtudes de nada-
dor dc João Domingos.

lE os dois meninos afastaram-se da
praia, cm largas braçadas, amparando
João Domingos ao seu companheiro.

A folhas tantas, porem, João Domin-
Sos foi accommettido de uma cainibra.e
mão pôde r.iaís valer a Jorge, que não
sabendo nadar foi logo para o fundo,

¦Nadando cotn grande difficultlade,
João chegou até á praia, onde os compa-
olheiros ele Jorge gritavam por soeccor-
ro, ante o angitstioso cspectaeulo da
morte de scu joven camarada.

Acudiu a praça Aureliàno dc Souza ...
Fernandes, do 56" dc caçadores, que sc comniissão organizadora da
atirou ao 

'mar, 
-nadando apressadamente | agradeceu ao dr. Plácido d

para o sitio onde havia Jorge dcsappa-
reeielo. Chegando lá o benemérito mi-
litar mergulhou varias vezes, andando
ecrea de unia hora á procura do peque;
no, que foi por fim encontrado, mas ja
cm estado dc agonia franca.

Ainda assim, dois médicos da Assis-
tcncia, que haviam eido chamados ao'
local, trouxeram Jorge para o posto da
praça da Republica, onde veiu a fallc-
cer, poucos momentos depois dc ali lia-
ver cnlrado. ,

O pequeno cadáver foi -recolhido ao
.necrotério, c o tacto communicado á
tpolicia cio 7° dislricto.

— exe. o m—.

NO MEYER

UMA PROCISSÃO DE DES-
AGGRAVO

Confotme antecipámos em nota qne
nos foi trazida por uma comniissão dc
moradores do Meyer, realizou-se -hon-
tem, no Meyer, com annuencia dos pa-
dres do Coração de Maria, unia jpi-ocis-
são de desatigravo á religião oííendida
por uni ex-menibro tio clero;

Antes de sair a procissão o padre
André, subindo á tribuna sagrada, acon-
selliou o povo a se portar com a maior
prudência, tendo corrido tudo na me-
lhor ordem;

Cerca ele cinco mil pessoas, tendo á
frenle uni estandarte com o retrato do
Santo Padre, cantando hymiios, per-
correu diversas ruas daquellc suburbio.

Ao chegarem á -praça elo Mcyer, muna
tribuna improvisada, falou o dr. Placi-
do de -Mello.

As ultimas -palavras do dr. Tlacido
foram cobertas por uma salva de pai-
tuas.

Seguiu depois a procissão com dcsli-
no á egreja do Coração dc Maria.

A' parta dá egreja falou ainda a dr.
Artiilonco P.iinplotia, que, -em nome da

procissão,
Mello e a

Sociaes

todo o povo o 'scu concurso valioso
•Assim terminou a procissão de des-

aggravo do povo do Mcyer.
O dr. Plácido do Mello recebeu de

Campos o seguinte tclegramnia:"Federação Associações Cálholicas
Campos, cohcrçntes na Fé, pede repre-
senteis solenne dcsaggravo. — Thea-
philo Gotivca, presidente.''

—a o, eo-otp.

Farinha flor.

Manteiga pura uittii(

Ovos frescos, . ,

nnAs lo-iitiiuns cnsòtiiiriis s.

CASA LONDON
Unico deposito no Uio. Ternos

sob medida

50$000, 60$000 e 70$000
Aviamentos do 1* qualidade.

Cuidado com os imitadores. A
uossii ciisa é

m:.A rnrr.r*. y*.va. írto

Biscoutos

Leal Santos
SI4TU ASSASSINATOS !

IMoitlciiiio praticado por um grupo
de ciganos cni S. João

da Unira
Passos, 15 (A. A.) — Nó districto

dc S. João da llarra, deste muiiicipio,
um grupo de ciganos chefiados por um
indivíduo dc nome Braga, coiumctteu 7
assassinios,.sendò tres -das victimas de
menor edade c unia contando poucos

I mezes.
I A policia persegue os bandidos, (juc,

, . 1 segundo consta, fugiram para o Estado

E a sua vontade íoi conseguida; íiü- Pa*i,°
ÒUER1A SER 1.0 L'CO.

1
(Trabalhador na fabrica da Tijuea, o |

lR.au! Magalhães Leite procurou hon- 1
cm o 3" delegado auxiliar, a quem dc- |
clarou eslar louco.

A autoridade achou graça e o Raul
exclamou:

—- Não duvide, caro senhor, estou
louco mesmo. Quero ir para o llospi-
cio.

•PeatUc da sua insistência, o pr. Ar-
«liando Vidal não relutou c íei-o reco-
llier ac llospie:o.

m « tm o —
yiRÔU-SE O 1-F.ITICO...

.. ri » tu» ._, _ji,
E ESTA

DATAS INTIMAS
Faz annos hoje d. Palmyra d'Abreu

Castello Branco_ senhora pornugrueza de
grande illustroçSo, que brilhou nas letras
pátria» e é direetora do "Novo CollegioProgresso". As arnmnaa da distineta pro-fessora tinham projectado pare hoje, uma
festa em homenagem á sua direetora, o
que ee nio realiza por o collegio estar de
luto pela morte de pessoas que muito o
protegeram.1— Fazem annos boje:

A sra. d. Nina Elley da Silva, espos»
do ii» tenente dr. José da Silva júnior;a sra. d. Eugenia Idzer Adnot;o menino 1'otyguar Veiga;a sra. d. Margarida Gomes de Sou-
za, esposa do sr. Agenor J. de Souza,
indirsltrial;

—a senhorita Anna Augusta Nery, íi-
lha do coronel Felippe Nery;a menina I.ucy, filhinlia do sr. An-
tonio domes da -Cruz, capitalista e dire-
ctor thesou-reiro da Liga do Commercio;a sra. d. Anna liamos Pinto Por-
tclfa, esposa do dr. Pinto Porlclia, clini-
co nesta capital;

o menino Osí-as Muniz, fiího da viu-
va Oltilia Muniz;
— o scnftorita Maria Ignez Flciuss, fi-
]ha. do sr, M. Flciuss, secretario pcr.pe*tuo do Instituto Histórico;

o menino Alotisiiilio, filho do capi-
tão Alonso de Niemcycr;

—- Fe* annos lhotitcm, o sr. Antônio
Vieira, filho da sra. d. iürucsiitia -Mar-
tins Vieira e do .sr. Joaquim Alberto
Vieira, pliotograplio da "Revista da Se-
mana".

Fasjnnrios lioje o coronel Eugênio
Franco Filho, chefe rta segunda •üivwão
da Dircctoria de Engenharia. Por esse
motivo, o aunirersariante receberá muitos
cumprimentas dc seus amigos e câmara»
das do Exercito, onde gosa dc muitas
symparliias. Km «ua residência, á rua íí.
Senhora de Copacabana, o coronel Kltge
nio Franco e sua digna senhora, recebe*
rão as pessoas de suta-j* relações,

.Si Si .<i
CASAMENTOS

(ItoaUza-se amanhã, o enlace matrimo-
nial do dr, Paulo dc Gusmão Alves de
Urito, filho de d. Maria Feriiandin.i Abi-
lio líorgcs c enteado do dr. Joaquim Abi*
üo Borges, com a senliorita Ainalia tio
Espiiiito Saftto. fiKia do major Carlos Al-
berto do Espirito Santo, c de d. Julieta
Almeida do Espirito Santo,

O acto civil terá logar á 1 hora da
tarde, c o reli-gtioso, ás 3 ijj horas, ua
matriz (tc Santo Antônio dos Pobres.
Scrvhtüo de tcjteimmlias, por parte da
noiva, o «r. Luiz Gettsio Gome;, c i-»po-
«a, e por parle do' noivo, o dr. Leio
de Aejuitio e esposa.

—Contratou casamento com a graciosa
senhorita Maria OlflieUúa Ftiffe, o sr,
Pompeu Ncponiuccno,

* * *
ENFERMOS

Devido a ter-se ínacsliiicaclo num dos
últimos encontros dc tcnnis do campeo-
nato do Fluminense I'. C; está o distin-
cto spòriimán sr, Manoel Mendes Cam-
pos impedido dc praticar o seu 'desporto

predilecto durante algum tempo.
Felizmente ia contusão não apresen-

tá a mais leve importância e unica-
mente acarretará esse desgosto aoo
apreciadores da perícia do lennisla ex-
iniio. Dos males o menor...

Üt ít Cl

JANTAUES
Por motivo de ser elevado no cargo dc

chofe geral ela propcifianda ela cervejaria
Polônia, o coronel Ar-gelu Gomes, -seus
amigos e admiradore-s offerectim-Ihe um
jantar, boje. ás 8 horas da noite, no bar
Rotisserie Prbgresse.

tS >'t ti
MISSA EM ACÇÃO DE 01ÍAOAS

Na ejrcja da Cruz dos Militafca será
celehradn liojc, ás 9 (horas, «ma missa eni
acção dc graças pela recente formatura,
na Ercola Normal, ila estimada professo,
ra adjunta, senhorita Maria de l.otirilc; da
Silva Freire.

CHAS-CONCEKTÒ
Obteve grande suecesso, liontcm, n 5naú*

Bliráção dos cliás ilas 5 horas; nos "Inllt"
e "ternsses" do novo Hotel Central; de
propriedade dc mme. Afarllta Niodcrbcr-
ger e sito á praia do Flamengo.

O aspecto nuc aprcécutavam todas a?
dependências do hotel, cm que foi ecrví-
do o chá. éra encantador.

O oue ha dc elegante em nnssa socic*
dade lá estava, gozatido o lindo panora-
ma que se divisa da praia do Flamengo.

O 'cliá icpctir-üc-á todos os dominges e
dias ele tosta, á« mciinas boras.

— Fez. hontem oiinos, a scuhorii.a Jfa-
ria Ferreira d'A~"cvcdo. sobrinha do sr.
Bcrnardiijo Ferreira Cardoso, eociu da
Confeitaria Paschoaí:

* * 1S
EXTEURASIEXTOS

DR. OSCAR NEliVAL DE COUVÍA
._ Ctiiráoii dolorosa impressão no seio dos
seus amigos, ainda que a todo o. momen-
to esperado, o Falecimento do dr. Oscar
Ncrval dc Gouvéiv. ante-hontem oceorrido
conforme noticiámos.

O scu enterro cffcctuou-sc hontem, íis
2 boras da tarde, 110 cemitério ele S. João
Baptista da Lagoa;

Pesde que sc -leu o triste desehlace,
até no i9.iÍmcnlo fúnebre, á residência do
ex ti nelo, á rua Carvaüho dc Sá n. :.(, af-
fluíram 3ogo iniiumcra** schoras c cava
lliciros, nve, cariirliosamente velaram c
seu corpo, -dopoátado cm caniara ardente,
conforme j; noticiámos.

Pela niatiliã, com grande tiísisteircla, fui
eelclirada no altar adreje prciiarado, na
sala, onde ostava cr-posto o cor[io do dr.
Xcrviil de Gouvêa ,uma missa dc corpo
presente, finda o qual foi dada a absol-
vição,

Dc instante a instante, chego vam co-
roas c palmas de flores.
,Por occas:-ão do saímento fúnebre, era
tal a aífluciicia de pessdn-s que comparece*
ram, que o salão, embosa vasto, não pó-
dc comportal-as.

'(.'on.l.izido o caixão para ooclic fimc-
bre, ftii esle -seguido dc grande numero
dc carros e au-tomov'«s, até ao Campo
Santo, onde o acompanhou, procedendo a
Iodas ns cerimonias -do ritual cathol-co o
vigário da Freguezia da Gloria, mouse-
lilior Gonzaga do Carmo.

Entre o aviihadó numero de pessoa
presentes, vimos:

A CORRIDOE HONTEM
Argentino e Ornatinho empa-

tam, o Grande Premio
15 de Novembro

iRealisou liontcm o Derby Qub ã sua
corrida extraordinária, com um dia de
sol causticante c um calor formidável.
A concorrência foi boa e assim a ani-
mação. Pela casa das opostas passou o
total dc 83:2i5$ooo.

A principal prova üo dia, o Grande
Premio 15 de novembro, -teve uma
disputa emocionante, que terminou com
tim desfecho sensacional; o empate de
Argentino com Ornatinho, aqueíc di-
rigido per H. Rodrigucz < este por W.
Oliveira.

lA-s sahidas estiveram boas, fi exce-
pção do 3° parco, cm que a irrequie-
tabilidade dos potros ta demorou cm
estremos, levando o startei- perto de
cincoenta minutos para conseguir o
seu deslderatiim.

O heroe do dia foi Domingos Fer-
reira, conseguindo tres bcllas vioto-
rias com Jagunço, Árias e Royal Scot-
cli. Enrique iRodrigucz também se hoti-
ve muito bem, conduzindo ao vence-
dor, além dc Argentino, a Miss Linda,
Ricardo Cruz, com Donau; F. Barro-
so, com CastiUa, e Dinartc Vaz com
Atila, completaram a série de victorias.

Passemos cm revista os Üiffureutes
parcos, com a ordem da collocação
obtidas pelos diffcrenlcs parelheiros in-
scriptos:

*i

j» parco — 6 DE MARÇO — 1.500
metros — Prêmios: 1 :ooo$ooo c ....
sooSooo.

DONAU, f. ai. 6 a. Ta-
.raná, por 'Prcmicr Dia-
mond c , Sahyra, do sr.
B. Mendes. — R. Cruz,
53 ki'os i"

Fábula — D. Vaz, 49 U. . . . . -'"
Diamante — 'C. Fcreira, 47 k. . . 3"
Ortõga'1 — I- Sousa. 47 4»
Le Voilá — L, Menor, 49 lc. ... s"
Hebe — A. Vaz, 45 lt °°

Ganho por meio corpo; terceiro por
pescoço.

Rátóios: Donau, 37i?5°°; dupla
(12), 2=?I00.

Tempo: 104"
iM-ovimento de apostas: 4:OSo?ooo

2° .parco — VF.LOCIDADF, — 1.500
metros — Prêmios: 1 :ooo?ooo 
i-ooSooo.

ÍJ.AGUNÇO, m. c. 5 a.
Inglaterra, por Sheen e
Moos, do Stud Capital —
Domingos Ferreira, 51 Kl-' 
los Io

Zèllc — R. Cruz, 51 k- • • •, • • -"
F.spanador — F. Barroso, 51 k.
Vanguarda -- M.-iriircna. 47 k. .
Poeí.i — L. Sousa, 47 k..... . .
Guerreiro — Zabala, 52 k. . .
Histórico — C. Ferreira, 47 '<• •
Btlrss — D. Vaz, 48 k. .....
Pisfadüb — Michacls, 52 k. . .

Ganho por cabeça; terceiro a 2 cor-

Rdtcios; Jagunço, 2x^300; dupla (23),
26$qOO.

Tempo: O!)"
Movimento de apostas: 7:sog?ooo.

ií:
3" parco — EXCELSIOR — 1.000

mc-tros — Ratüios: 1 :joo$ooo c 
240ÍU0O. ... r

CAST-n.LA. f. c. 2 11. In-
glaterra, por Coant Scltom-
.berg e Cíisse-Tcte, do sr.
/Valero Púeyo. — F. Barro-
so, 51 kilos i"

Gitaytimu' — D. Vaz, 4S 2"
Flecha — Martircna, 45 k. . . . 3
Mame — IJ. Rodrigues, 51 k. . . . 4
Flor do Camilo — Michacls, 49 U. . 5
•Pirata — A. Vaz, 47 k- • -.• • • V

Ganho por uni corpo; terceiro por ca-
¦bcça. ,'",¦¦¦/' \

Ratctos: Caslilla, ioj?Coo; dupla (23),
i'5$*>tn

Tempo: 64 415- .
Movimento de apostas: Di/Oóíoo0-

4" parco — DOIS DK AGOSTO —
1.600 -metros -- Prêmios: 1:200$ c
a^nSooi).

ALIDA, f., ai., 4 atinos,
Argentina, por Druiil e
Araccli, do sr. J. Maxwell
Joties, D. Vaz, 51 lc. . .

Sucrc, Martircna, 55 k. . . . .'•
Paraná, D. Ferreira, 51 '-'• • • ¦• •
Alegre, A. Alonso, 53 It
Watcrloo, Zabala, 51 k.. ...... •

Ganho por.2 corpos; itercciro a 2
P 

ii-tlcios: Allda, 2.j?30o; dupla (4S)
IO(l$;p.O,

Ul-TiMitVS NOTICIAS

í-

3"
4"
5o

cor-

Tempo. 107
Movimento apostas i 11:oCSÇooo.

SUrPLI-MlvTAR -
.Prêmios: -i :2oo$ 1

Eleitor sem ter nascido?
O sr. Olcgnno José Monteiro, ele 21

annos c residente, á rua 13 ele Maio
11. 23, requereu á policia que attestas-
se a sua identidade, e por engano dc-
clarou que nascera cm 11)53. O dele-
gado elo 5" districto mandou o papel ao
commissario; para informar, c o sr.
Ameno Ribeiro -deu a seguinte informa-
ção . 

"O 
.uppücatite, pela data acima,

ainda não 'nasceu. 
Km 13 de novembro

*«' o Elias apanliou uma sova
j de- 1016
! K esta #
¦MMiw iii I7iZVi^!Lw' "Bl^MW*'»»*». —— ¦¦-—¦

perigosa
quaiulo sc
redondezas

'O turco Mr.rliulio Elias,
a.luga c uma fera, c ali -na
da estação de Quintino Bocayuva não
tia ningtieiii que o não tema. Eni se e:n-
ebçhcdaudo, então, até a policia tem
aitrdti .l-.-l!.-.

.lli.n::-,t foi dia de descanso, o u
Waftinho, logo ela manhã, começou a
-visitar as "capellinhas" do logar, aca-
liando por apanhar formidável caria-.-
pana. Nesse estado o Martinho deu tle
ipfovoçttr meio mundo, o que lhe rendeu 1
i1i:iki ititula mestra.

, Occorreu a pequena tragédia no in-
erie.r dc ttm botequim da rua Archias jCordeiro, nas proximidades (Ia estação j

TRATAMENTO DO ESTÔMAGO
VISANDO O KIGADO. URINAS

V, INTESTINOS COM O

TRINOZ
ERNESTO SOUZA

ri
Cc... ,
de Q. Uocayuva. De revólver cm punho
p 'Mártiilho fei vários disparos, indo
anna das balas pilhar o indivíduo
tno^ Martinho, de 19 anno;
tna «beca.

IMas acabada a munição, os popltlarc:
fciii.-i-..! de cacete sobre o turco, massa- j
Bran-.l.i-lhe o corpo á .pancada.''Mariiiilio Elias, que reside á rua As- jeis Carneiro n. jo, foi >niedicadò pela
iAãsi.-.tcncia e recolhido á Santa Casa. c,
ja sua victima, depois ác fazer curativo ;
mo próprio local do sarillio, recolheu-se ja sua casa

Ma' íeriildo-0

I Flxtriicto fluido das tires uo-
| '/.es : Noz de Koln, Noz Voinicit

e \o/. .Moscada, contendo ainda
n MMlilSSA. o ASIZo 6 GUlt-
vão—i)Ysri:rsi.\. axkmia,
J)i;i!II,ll)AI»l-l NEKVOSA. Más

I il digestões, 111110 lialito, ii.-str do* 
csioiiiii-io. dores do cúbécti.

o faliu do npiictite.
GRANADO S>[ 0.-1° (lc Marco, l-l

yc pirco —
t.6otj metrôs -
2-IOÍ000.

'RO.VT, SCO10H, m., c,
3 annos, Inglaterra, por
Miss Majesty e Kilda, do
sr. .1. !C. Figueiredo, D.
Ferreira, 51 1;

Vollaire, Fi Barroso, 51 k. ... 2"
Vvonnelte. D. Suarcz, 52 kl . • _• .V
Buenos Aires. Le Mcncr, 49 k. . . 4'
Trunfo, D. \m, 55 k. ..... . 5

Ganho por 2,corpos; terceiro a egual
dislancia.

Rate-os: Royal Scotch, 1SÍ300; cltt-
pia (is), il»?"»'"'.

Tempo, 107".
Movimento dc anoslas: 14:1775000.

1 tres

dupla (ii),

Mun=ci]luir Moura Gui-
tnarãe*", pelo cardeal Arcoverdc; dr.~..'Sou*
za Dantas. Francisco de Avellar Fiçiteu
ra de Me',!o, Alberto l*iiito Uraiidao c
Fraurtlcõ raes UarVclo Cardoso, represen-
tardio a Aoademia de Commercio; dr*".
jf. dc .Almeida, Antônio Marra Teixeira,
Kimíhiío dc líarro-i FáScãó de r.ncerdà c
Ártirur Pinto da Rocha, pelo corpo do-
cçlitc da Facttldade l.ivre de S.ciencias
Jurídicas c Sociaes do Kio de Janeiro c
pelo corpo discente ela mesma Faculdade, /.„,<-, i-(,s batíliarelãndos José Koberío dc Mace- yf' parco — G^AijNDE
tio Soares, Gustavo da Silva Kamos c j)-.' NOVEMBRO — 1.C09 nielrós
K.-iviiitiinlo tle Distro Máya; Álvaro lt;-

6- pareô — DEZES.ETE DE SE-
T.F.íM.BRO — 1.700 metros — Prêmios:

1 :j(io$ c 3oo$ooo.
ATLAS, m„ c. 4 annos,

Inglaterra, por Slnrgcn e
Seal, do sr. A. C. Mon-
teiro, D. Ferreira, _;j k. , 1°

Monte Christo, 1*. Zabala, 52 k. . ?°
Scamp, Michacls, 51 I; 3_
Hc-lio.-. . Rodrigucz, 52 4
Motry Otiãssii', D. Va/. 53 k. . . . 5"
Lord Cainning, J. Escobar, 40. lc

Ganho por -• corpos; terceiro
cerpo-í.

Ratctos": Atlas. i-s$ôoc
34Í.1O0I , „Tempo, 114 115 ¦

Movimento de apostas

A GUERRA
AS DISCUSSÕES ENTORNO

DO DISCURSO DO CHAN-
CELLER ALLEMÃO

Berlim, 15 — (T. O.) —.Após o dis-
curso do chanceler, na commissão per-
manente do Reidistag, usaram da pa--
lavra 09 chefes dc todos os partidos,
os quaes manifestaram praticamente a
approvaçao unanime de todo o Parla-
mento, quanto aos pontos principaes do
referido discurso. Os oradores fizeram
notar a importância da ordem militar
russa de 1912, revelada pelo chancel-
ler, segundo a qual a mobilização mos-
covita significaria lima declaração de
guerra á Allemanha, e- -manifestaram
que as declarações do chancellcr sobre
a origem da guerra deviam ser coube-
cidas pelo mundo inteiro, não só pelos
neutros, mas também pelos inimigos.
Declararam mais que todos os partidos
:ail'lieriam ao ponto de vista do chan-
celler relativamente á liga iiilernacio-
nal .para a manutenção da paz, mos-
tfatielo-se de accordo com taes opiniões
c;. especificando as próprias idéas. .Os
oradores, na sua maior parte, exptize-
ram, outrosim, as opiniões dos respe-
ctivos partidos acerca da Bélgica e do
problema polaco. O primeiro'" orador,
representante do partido ca-tholiço; aco-
lheu -favoravelmente a declaração do
chancellcr -de que a Allemanha se uni-
ria á liga internacional para a conser-
vação da paz e que mesmo tomaria
a dcanlcira dessa idéa. Accresccntou
que evidentemente cm uma tal união
as questões vitaes 'dos 'Estados não de-
veriam ser repellidas pelas maiorias.
Disse mais que a exocriéticia da guerra
justificava o tlcscj'o de unta melhor
protecção das fronteiras da Allemiinha.
Em seguida o orador fez menção á
questão polaca.

Eni scu juízo a proclamação elo rei-
no da Polônia significa que se dá deste
modo aos polacos a opporlutiidado dc
se tinirem ao concerto das nações c
de seguir a sua evolução 'livre c inde-
pendente. Accresccntou que as mes-
mas considerações devem ser decisivas

^a respeito da Uel«ica. E' necessário
qtie a Bélgica não volte a scr cnipre-
Sada como ponto dc partida para uma
invasão da Allemanha. Em seguida o
orador fez menção á declaração ante-
liormcnlc feita pelo chefe do partido
catltolico, sr. Spahn, segundo a qual
a Bélgica deve permanecer nas mãos
dos aileniãcs, no que concerne ás bases
politica, militar e econômica.

Serguiu-se com a palavra o .repre-
senlante do partido nacioiial-lilicral,

qual disse o seguinte: "'Desde agos-
to dc 1014 sabemos que fomos força-
dos á guerra. Dahi se concilie que dc-
vemos proteger a nossa fronteira, in-
ti-oduzindo-lhe melhoras."

O orador accresccntou que conside-
ra-va duvidoso o valor do anniincio so-
bre -a definitiva renuncia da Bélgica
neste momento. Confirmou que o chan-
celler nunca linha feilo menção á annc-
xação da Bélgica; accresccntou, porém,
que as actuacs declarações do chancel-
ler não implicavam no abandono dc ou-
trás anteriores. Disse que .1 Allemanha
deve obter rcaes garantias de que a
Bélgica não servirá mais de ponte aos
iuglezes para a dominação do continen-
te, pois que de outro modo a posição da
Allemanha durante a futura paz será
prior do que desta vez. Quanto, á que-
sião ela liga internacional própttz -ex-
.primiú o ássentihietito dos seus co-par-
tidnrios, no sentido dc que a Allemanha
cooperará na dita união, fazendo todo o
esforço para a formação de taes inst:-
tuições, nellas collaliorando. Sem cm-
burgo, os seus interesses vitaes não po-
deriaiii scr siibmcltidos a decisões inter-
nacionaes, . „

Occupou então a tribuna o represen-
tante do -partido progressista popu'.tr, o
qual adhcriu cm nome do seu partido a
politica de garantias em interesso da
paz- Recusou-se o orador a manifestar-'se'realmente 

o propósito dc Grcy fora
mostrar tendências para chegar a. paz.
Accresccntou que a Allemanha quiz de-
finir sita attittide de fôrma sincera.
Disse duvidai- que seja possível garan-
tir a paz dc modo permanente, porem,
eittc seus co-partidarios sempre pugna-
ram para que sc experimentasse esse
plano. O esforço, cm tal sentido, conti-
1111011, não sc perderia totalmente. Ago-
ra a qitcsláo prcsuppõe um oulro sigm-
ficado que não o de antes da guerra. A
luiinaniilade certamente anceara por
nina paz duradoura". Acolheu favora-
vclmcnte o fado de ter o chancellcr
prometi ido honesta collaboracão em tal
«íiitido fazendo notar a fôrma sincera
por que elle o fez. Isto vem acaso a scr
niais importante do que poderá pare-
cer 110 momento actual. liom e, disse,

I que o nosso amor pela paz fique .(lc-1 inonsíiado claramente, sem ambiguida-
de. Deve-se inimediatanieiitc deduzir ar,
primeiras coiiseqticncias do que se tem
feilo contra a Allemanha. A organiza-
ção do inundo (le accordo com os desc-
ios itiglczes não póde ser acceita, pois
que isto seria conlr.i o interesse-, elo
mundo Inteiro. As intenções de Grcy,
não podem servir dc base para a paz'mundial. A este respeito, o orador par-
ticíliâvá da opinião do chancellcr .cia
Allemanha. Quer-se a protecção dos
próprios direitos, e as garantias da prn-
iria evolução. Os co-partidariqs do

orador nunca sc inclinaram pela anne-
xação da Bélgica. Agora não se ineli-
nam também, mas isto não elinuiiaria o

mente á Bélgica, disse que o seu par-
tido se opporia ás opiniões do partido
socialista, que só alludiu ao propósito
negativo de que a Allemanha devia re-
nunciar a toda a influencia sobre aquel-
Je jiaiz. Considerou como simplesmente
utópico que « renunciasse, ao terminar
a guerra, a tudo quanto foi conquistado
com o sangue da Allemanha. Manifes-
tou-sc de accordo com o representante
catholico no ponto cm que este disse
que ,8, 

-Allemanhji deveria se preoecuparem impedir que a Bélgica íosse de 110-
vo empregada como ponto de partidade unia invasão contra á Allemanha.
Sustentou que se deveria empregar o
território oecupado da Bélgica para for-
tificar a posição naval da Allemanha.
Disse qtte os ultimos ataques allemâes
contra p canal da Mancha demonstra-
vam a importância de tal politica. Ne-
goti-se também a consentir em qualquerrenuncia a respeito da França".

O membro do partido socialista inde-
pendente assignalott como particular-mente importante, no discurso do chan-
celler, o trecho em que este exprimiu
a disposição da Allemanha dc tomar
parte nas ligas garautievoras da paz.Disse que sir Ednard Grey não tinha'manifestado a idéa de "boycoltar" e
atiniquilar a Allemanha, emas pelo con-
trario negou isto varias vezes. O ora-
dor declarou-se contra o partido con-
serva'dpr a respeito da Bélgica, c pe-
diu ao chancellcr para protestar contra
a idéa da annexação.

6 representante do partido do impe-
no (Rcichspartci) declarou que symna-
tizava com a idéa da arbitragem, porémaccresccntou que se a Allemanha de
ir.14, tivesse acceitado a arbitragem,
teria apenas dado tempo ao inimigo,
cujos planos deviam começar em 1916.
O orador òccupdu-sc cm seguida do as-
sumpto da mobilização russa, citando
acerca do caso noticias de jornaes an-
teriores á data official russa. Assim,
um telegramina do '"Tenips", ele Paris,
datado de ag dc julho c procedente de
São Pctersbitreo, dizia: "A mobilização
progrediu em Kicw, Odessa, Vilna, Var-
sovia c S. Pct.ersburgo. Trens CM-rcga-
dos de tropas passam de quarto em quar-
to de hora, com destino a Varsovia."

Uni outro telegramina, da Agencia
Reuter, dizia 11a mesma data: "Ha syin-
ptouias de que toda a machina mililar
será rapidamente posta em movimento."
A 30 de julho um telcgramma de Hatold
Williams, procedente de S. Pctersbiirgo,
ánmniciayá ao "Daily -Chronicle":
"Acredita-se que em -resposta a decla-
ração de guerra da Atistria-Huugria n
Servia, foi decretada a mobilização par-
ciai, porém na realidade a mobilização
é absoluta, geral. Os reservistas dos
districlos do norle -foram também cha-
piados ás fileiras."

Terminados estes discursos, a com-
missão continuou as suas deliberaçõcs:
disciilindo-se -também amplamente a
questão polaca.

*

O poyo írancez vae ser obriga-
do a lazer economias

Paris, 15 — (A. H.) — Será breve-
mente assignado um decreto contendo
os, primeiros regulamentos, relativos á
distribuição das provisões e outros ge-
ncros de primeira necessidade, tendo
especialmente por fim obrigar o povo
a fazer economias.

Será também creada a Comniissão
Nacional de Vigilância, que funeciona-
rá sob a direcção do sr. Armando Fal-
iiéres, cx-presidenlc da .Republica, e
que terá amplos poderes para agir em
todo o território da 'Republica.

Os esforços das autoridades empre-
gar-sc-ão desde já para impedir o des-
perdicio ele carvão, de luz e dos gene-
ros alimentícios.

*
A Ríissia e a indepen-

• ciência da Polônia
Pclrogrado, 15 — (A. II.) — O go-

verno enviou ás potências um protesto
contra a proclamação austro-allemã que
creou tini reino da Polônia russa, O
gòvct-ilo salienta que esse acto dos
governos de Berlim e de Vienna é ape-
nas mais unia violação dc uma Convcn-
ção Internacional que a Austria-IItin-
gria e ,a Aíleinánliá se comprometteram,
sob juramento, a respeitar.

Os russos iniciaram o ataque a

problema. Não se deve pcrmittir que a
Bélgica seja campo do jogo de ai-,1,.1-

Londres. 15 — (A. A.) — Telcgrám-
( mas aqui recebidos de Pclrogrado di-

zem que os russos iniciaram com toda
energia ataques contra as posições ini-
migas situadas a este dc Narajodka.

fi
Os austríacos atacam

os italianos em S.
Marcos

Roma. 15 — (A. II.) — Um com-
niunicãdo dc general Cadnriia agora
recebido nnnuncia que o inimigo atacou
com tres batalhões; intensamente apoia-
dos jic-la artilheria, a altura de São
Marcos, a leste de Gorizia, bem como o
angulo saliente corrcspondenlc á casa
ele Duc Pini. Os austríacos foram rc-
pellidos nos seus cinco ataques c sof-
írcrám baixas sangrentas.

Em conseqüência do bombardeio de
numerosas artilherias. evacuámos po-
rém, alguns entrinclieiranicntos avança-
dos da nossa posição.

Accrcscenta o communicado que unia
esquadrilha dc aviões italianos boinbar-
deou cfficaznienle a estação dos bydrO

12 :y6o$&oo

PREMIO 1,

aviões ininiiuos cm Eròsccco c o que-
t-ões 

"elos 
iuglezes no continente. A in - bra-liiar de 1'rieslc.

fluencia ingleza deve ser alijada cm fa-
vor ila Allemanha. Entre estes --.- ,
ponlns de vista ha grande numero de j
possibilidades, cuja discussão

para o inimigo ao sul da refinaria, dc-
ante de Ablaincourt -e de Pressoire e
também no bosque ao sul dessa locali-
dade. A nossa artilheria e as nossas
metralhadoras quebraram as vagas de
«ssalto, soffrendo o inimigo pesadas
perdas. Somente algumas fracções ini-
migas puderam attingir um grupo de
casas a leste de Pressoire. A primeira
tentativa de ataque, liontcm. ás 15 horas,
contra Pressoire foi rcpellidi a grana-
da; o bombafdeio inimigo, que conra-
batemos cfficizmente, continua em teda
a região."A leste de Reinis, uma acção dc stir-
preza dos allemâes contra os nossos pc-
quenos postos deante de Trones, fracas-
sou completamente."

9

A Inglaterra íornece dinheiro
aos veni/zelistas

Londres. 15 (A. H.) — Na sessão dc
hoje da Câmara dos Communs, o sub-
secretario da Guerra, Lord Robert Ce-
cli, declarou que o governo havia feito
um adiantamento dc dez -milhões du
drachmas ao governo provisório grego,
chefiado pelo sr. Venizclos.

Um "raM- * 
de hyôro-

planos ínglezes
Londres, 15 (A. II.) — Comniutii-

cado official:"Uma esquadrilha de aerdplanos . c
hydroplanos ingiezes boiubareleou hoje,
com suecesso, o porto c a base de sub-
mariiios allemâes em Zecbrugge. Todos
os apparelhos regressaram Lndemnes ao
ponto de partida."

*

O que informa o communicado
írancez das 15 horas

Paris] 15 (A. II.) — O cohniutni-
cado official das 15 lioras, informa que
as forças francezas progrediram ao .nor-
te do bosque tle Saint-Picrrc-Vaasl.

Ao sul do Somme, na -região entre
Ablai.ncourl c Pressoire, o bombar-
eleio attingiu durante a noite a unia in-
•tensidade cxlreina. De manhã, os alie-
mães contra-atacaram violentamente
com forças muito importantes c empre-
gnndo largamente lit|uidos inflaininaveis
e obuzes lacryihogetieos. U inimigo
soffreil uni sangrento fracasso e teve
pesadas perdas. Das vagas assaltantes,
apenas algumas fracções inimigas al-tin-
giram um grupo dc casas a léste de
Pressoire.

•

Os russos tomam a oiíensiva
em Narajovka

Pclrogrado, 15 (A. II.) — Comum-
iticado do estado-maior:"Na Galicia, na região do Narajovka;
«as alturas a leste clc Upinica-dolna,
tcniániòs a õffeitsivá c expulsámos o ini-
migo das -trincheiras que tinha oecupa-
do dos dois lados do camiiilio que vae
ter a Slaventin. Um contra-ataque ini-
migo fracassou.

No Caucaso inutilizámos uma serie
dc ataques locaes etn Iiarafkam c Mush-
kàtn."

*

Os rumaicos cedem terreno no
valle do Alt

BiicaiW, 13 (A. II.) — Còmmuni-
cado official:"Na fronteira occidental da Molda-
via até aos valles do Slatiic e Oiuiz
continuamos em perseguição do inimi-
go. Os auslro-allemães, suslenuJospela
sua artilheria grossa, cóntra-at.íciirain
diversas vezes, mas foram sempre rc-•pellidos. Maiiliveiuos todas as nossas
posições.

O inimigo, reforçado, obrigou-nos a
ceder um pouco ele -terreno no valle de
Alt. na ilirecião dc Salalrttcu e dc Bre-
zoiu. Os violentos ataques do inimigo
no valle elo Jiul também nos obrigaram
a retirar as nossas tropas para a se-
giMlda linha de trincheiras."

>!'•

Um protesto do governo belga
..PnriS, 15 ( .II.) — O governo belga I
dirigiu aos alliados e aos paizes neutros
1:111 enérgico protesto contra as deporta-
ções das populações belgas c deniiii-
ciando as nações civilizadas os processos
t-dignos dos"nlhiiães que estão manifes-
t.intlo um desprezo absoluto pelos -priu-
cipios dc humanidade c- pelas recras
estabelecidas nas Convenções Interna-
cionaes.

O protesto cslygiiiatiza o procclinicn-
to 'das autoridades allemãs que eslão
exercendo o trafico dos brancos c con-
chie: "Esta vergonha acaba de des-
honrar a oçcupação nileinã."*!*

O perigo dos submarinos
Londres, 15 (A. II.) — Respondendo

hoje na Câmara dos Communs a tuna
intcrpélláçãò sobre o perigo dos sub-
marinos, o secretario do Almiratilado
declarou que as perdas totaes cm tone-
lagcin da marinha mercante ingleza,
dcs.ls o inicio da guerra até 30 de se-
timbro, sobem a pouco mais cie dois c
meio por cento, incluindo navios de mil
toneladas e ainda clc tonclagcm inferior.
Dos navios perdidos, -lerminoii o renic-
senlahlc do governo, uns foram metti-
dos a pitiiic por submarinos inimigos,
outros por accidcnles maritiuios de vi-
lias naturezas.

fiapaume. O primeiro olijectn-o íoi lar-
gaincntc attingido porque varias cente-
nas dc milhares de inimigos foram à-pri-
siõnados ou postos fora de combate e
ttm íumiero considerável de baterias
destruídas ou capturadas. O segundo
objectivo foi também quasi attingido.
Os francezes e ingiezes chegaram até
pequena distancia dc Pcronne c dc Ba-
patiuie que hoje estão seriamente amea-
çadas. _

O "Conde de Luxemburgo",
no Republica

Salvo poucas indecisões, c unia eerla
carência de segurança por parte do tc
nor Grant, o "Conde de Luxemburgo",
representado .hontem no Republica, nã.i
desmereceu dos créditos da companhia
Caramba, a qual montou a opereta da
Leliar com a tradicional riqueza dc
guarda-roupa c bclleza de scenario.

Valle metteii-.se na ipelks <\o pintor,
sem lhe tomar nem o .typo juvenil nem
á -tessitura vocal, obrigando a musica a
adaptações ele "transporte" 

para baixo,
que, desfiguram a linha melódica.

No dttctto do 1" acto com Juljeta os
passos dc dansa entram pelo domínio
elos duos clc apaclu-s, com a mímica tão
característica ao gênero:

A sra. Csillag, aceeitanilo a nova
marcação, ensaia com Armando curioso
remate aos "couplets" qtte sel.úm a pazentre os dois amantes.

. A sra, Ivailisi tem o "pliysique dti
re'.le", c .1 voz bonita que deve fazer
clc Angela Üiüicr 11 idolo do velho
principe russo. Por isso conquistou cila
não só a adoração do Basilio- como tam-
bem o applauso unanime do auditório.

O actor Ctnisaivo deu mu regular
perfil ele princi-pe, 110 qual, .1 nosso ver,
attcmtou, e não pouco, o l-.ido grotesco
do ancião apaixonado.

Walter Grant fez o Conde, como dis-
somos em começo, com algiinias hesi-
tações na -parte vocal; soube, entrefan-
to, conduzir-se crileriosamenlc couto
actor.

Coras afinados e orchcstra sem se-
nões, graças á vigilância do maestro
Giusti. •

Os bombeiros tiveram hontem
de acudir a dois incêndios

, Pelas o horas da noite .le honlem a
Estação de Oeste do Corpo dc Bom-
beiros recebeu aviso de e|in: eslava pre-
sa elas clianimas a casa -1. 113 da rua
llt-lla dc São João. cni São Christovão.

Promptamchtc comparecendo e dan-
do imiiicdiatamcnle principio nos seus
rrnbaUios, oí bombeiros cm pouco <lc-
bellartim o fogo, que apenas devorou o
forro, onde, por um cios officiaes foi
verificado que mão criminosa ali collo-
cara uma porção de estopa embebida
em petróleo.

Vivendo nos fundos do predio, com
sua família, José Joaquim Lopes é esta-
helccido na parte da frente com sapa-
tari.-i.

A polícia desconfia ter sido elle o
autor do sinistro, pois, prudentemente
sairá dc seu domicilio, com sua fami-
lia, a pretexto de passear, acontecendo
pouco depois o appareciiiienlo das la-
baredas.

O negocio está seguro na Companhia
Previdente pela quantia dt; 6:ooo$ooo'

A policia du 10" dislricto prendeu
José Joaquim Lopes, iniciando rigoroso
inquérito.

— Pouco depois a Estação do Xorle,
recebia lambem coiiimuhicução cie t;ue
um outro sinistro tinha logar ua ave-
nida da rua Santo Chíisto tt, 2-$, d.?
propriedade do sr. Joaquim de Souza
Rodrigues, morador á rua «lo Cattcte
h • 3.11 •

Effcctivanicnte a casinha n. 4. na
parte dos fundos, estava sendo devora-
tia pelo fogo.

Residência do foguista da Armada
Antônio Riifiiin Soares, estava elle au-
sente cm companhia de sua esposa.

Os valorosos bombeiros venceram o
fogo, qua apenas destruiu a cozinha e
uin quarto contíguo.

A causa foi aiitilniida ao facto.de
não ter sitio apagado o fogio anles da
saida do casal.

No local esteve presente o delegado
auxiliar «lc (lia. c as autoridades elo-.S"
districto policial.

Os prejuizos jorainjnsicTui ficam cs.

' _—— c»<h»-i>m. —
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O sr. Morgan em Büe-
nos Aires

':I.«L--!fl.í .-liVe-.r, 15 — (A. A.) — No

jESccky C'-.;'.), realizou-se hoje o anhun-
Síldo'banquete que o dr. Eduardo Lima
Stamos, encarregado de negócios do
Jjraíil nc-i.-à capital, offerèceu .ms srs.
clfanccllcr Carlos Bccu e embaixador
jfÜJwin Moigan. ,

Estiveram presentes, alem do amphy-
J;iã_, c homenageados, todos os minis-
tros e encarregados tle nceocios das
Ü;-.-..: Américas, altas, autoridades c pç.5-1
èbãs gradas. I

1 Foram erguidos brindes minto cor-
.'diaés, em qui se poz em relevo a uni-1
-j-el" de vistas c,::e já sc vae notando

' "íitre 
as cacete; -iti* conatituem o oovo

REUNIÃO DE PROFE
Afim de continuar o movimento de

I protesto já iniciado contra o projecto
leio intendente Mendes Tavares, •reúnem-

; se hoje, ás 2 horas da tarde, na sé.le
jeln (\-ii-ro de Professores Primários
! Muniçipaes, á rua Buenos Aires. 1S7,
I os membros do magistério primário'i (lesta cidade.
j O Ceiv.ro de Professores pede o com-
pareciiucnto dos interessados -e espe-

leiatmeule ela comniissão encarregada de
' redigir o memorial que :"i*rá apresenta-
'do aos membros dn Cnns^-rio Muriieinal... -,-.¦--«-.r.>*>»^s>-<>>c'^.'-»»-'-**—_*¦**—

:>iovi:.ii'.xrt> oí'1-:i:.\i:io

: União 1'i-otectoi-a dos Ciiti-nciros
Terá logar hoje, ás 7 bons da,noite,

i a asscnibléa geral desta União, afim de
1 tralar de assuntos dc interesse para
J to.ios os associados.

Pede-sc a presença dç iodos.

. pontúiçnM_

(liiutiio dos Macliinlslas da
Mitt-inlire Civil

Reune-se hoje, em tessão de directo-
..3, ás 8 horas dá noite, afim d;- tratar
de imeresií, aociaes, «ít» '«olltctivi-

i dade..

varo
«ios; dr. Marcos Iiaptista dos Santo-",
Joac lÍ3|»tíi*tá dos Santos, Aorsalfto de
Souza c familia, Adolpho .Mrrtinlio, Car-
le,s A. Barbosa de Oliveira, Serapliiin
Io?é doi Santas, tres irinüs e uma alu-
nina do CóllcgiO da Iiiiniaculada. Conccl-
ção, Tlicodoro Mia-..'!.."tes, <i'r. Je.«é Afiou.
so llantteira tle Mello; pelo pessoa! od-
mii.'...t.al;vu da Kscc-".a Polyt.clinic-i: dr.
ki-áo Car.río Povoa,, dr. Jcsuitiò dc Alui-
ios. tir. Luiz JI. dc M.-.llos Júnior, dr.

I Andrade Neves e- eír. Kaiil Elov devi San-
tos; pelo pessoa! docente da Üscola t'.--
Ivteclitiiea: (Ir. Cliasas Doria, dr. Kaja
Galaglb, dr. Adoípbo Mlirtinlio, clr. Ikii-
rique Costa, clr. lle-iior Sayão ele Busla-
mame. tir. l.icinio Cardoso e <ir. líve-
rareio Backeuser; pel» Club tle língcnlui.
ria: ilr. Henri.pit- C. dc Oliveira Costa,
tir. Gabriel Osório ele- Almeida c Cynllo
Jos-i dos Pontos; acadêmico Gracclm L.
líiibviro. por si e «scu pae Rcnto \.\\\z líí-
beiro Neto; 1-', V. <!e Jurando Carvalho,
Bãptita da Costa Pinto, Solida c Silva,
Fcrdinatido l.nbouriau, dr. Antônio Jla-
ximo Nogueira 1'er.itlo, Cyrp Jl.ir.i-.-.es tle
Soíizã, João dc Souza LaurmdO, Sentedel*
lo 11. Mendes, por si e pelo dr. Bueno
ilo Prado, J. Junqueira H^tellio, pelo Dt-
rectorio Ács.ícmico E". I-oly tcclimcci;
Fausto Torrentes, llclisai-io tavora e ia-
milia. Torce ila Silva Leite. Mario Leal,
tir. Joatp-.im Tainandaré, Mario de ü.
Cfilmon de Hritto, l.uiz Augusto de Mario
Mello, Aliredo Russell, Carlos Maya Ver.
rcírn, Carlos da Fonseca Pimeiita, Fran*
cÍ6<:o Teixeira dc Mesquita, Alexandre
redro ele Queiroz Ferreira, c senhora, Jor.
tre Dutra 7la Fonseca, por fi, polo dr.
Miguel Kamalho Xovo c íamilia. Casenii-
ro Xovo; loüo Francisco de Góes, João
tle So;:?a í.óbo, Dante llcltins, J. Vnn-
clséo de Castro, Cciiíies?a Paulo de Frqn*
Krontin, Henrique Paulo de Frontin,
Américo '•'. de Moraes c senhora,
Paulo Fernandes Vianna da Silva,
Octavio Alves Uarroco c senliora, J. M.
Mactowell da Gosta, Antônio Alves de Car-
valho. Eduardo Pederneiras. Fine cie Hei-
Icns lUz/i c soiilicra, Antônio A. Barbosa
de Oliveira. A. Couto Fernandes, ilr. Iltim.
berto Atilctte, ncr si e pela Faculdade Ha-
hnciri.ini.mna; i".-.:r,!iia Lavor, dr P. Bica-

•lho Filho, Antônio Cavalcante de Alhuque-r-
caie filho, nor si c >..-l.i .1° anno da Fs-
cola rolytechnica; To-.é Torrt-t, ror ri e por
sira mãe, vi viva Augusto Torres* dr. Ju-
venal de Azevedo, Castão Rodriuues rc-
rrira. dr. Lafayctlc Rodrinucs Pereira. Jun-
oúèirá llotclhõ. i:r.-.nci:;ca de Pátria Garota,
d. Leandro Mi Marques de Souza, vu-e-
reitor do Gymiir.sio, nela Associação dos
Oblatos de S. Itet-.t,-.; Mario Leal Nctto -lis
lí.-s. Anna Rosa Leal Nctto dos-Rcys, dr.
Joanuim Mn-cira da Fonseca. F. V. dc Mi-
ranela Carvalho. Jorre; Dutra da Fonesea,
Komulo -de Avellar. dr. Uo.lricro dc Lamnre
Leite e Manoel Cardoso Fontt»; cor.rço
Ctadovcu Cayres Pi.ito. Alv.tro Lessa rop-
dc de Affonso Celso. C.-.rlos de Sntiza Dan-
tao. R. Sampaio Vianaiil dr Osório de Al-
jue-id.i. Lino Colonná dos Santos, \:<MX
JEreim rf tr.ultM outra» frt55_a,.

1'rc-vios: 1 :oooS c- 6oò?ooo'
AROEXTINO, m., z.. 5

annos, Argentina, por Dc-
iarey c Ga-inine. do Stud
Brasil, lí. Rodrigucz, 54 k.

.ORNATI.X.H0, nv., c„
3 annos, Inglaterra, -por
iC.allopiug Simon c Oria
do Stud Campo Alegre-,

\V. Oliveira. 53 '-'• • • •
Enérgica. 'M. Michacls, 4S k. . ;
Sultão", Le .Metier, 54 1: 4

Empate. Terceiro a 'tres corpos.
Rateies: Ornatinho, it)$(íoo; Argen

tino. i2$30o; dupla (ij), 57^3°"-
Tempo, 105". .
JIovi111ento.de apostas: ij^õ-í000

S" páreo -- ITAMAUATV — 1.600
metros — Prêmios: 1:200$ e ?|o$oo'o.

MISS Ll\'DA. f., zaino,
4 annos. Inglaterra, por
Máster ftamli-.iry c Linda,
do sr. O. Jorge, E. Ro- .
driguez, 40 k. l

Velhinha. P. Zabala, 5= k.- ..,..:¦'•. ¦="
David, L. Arava, 50 k. . . . .
Image; V. Barroso, 52 lc. . . .
Idvl, D. Ferreira, 52 fc. .....

."Ganho por um corpo; terceiro
cornos.

Rateio»: Miss Linda, 10.5500;
(34), 5i$too.

Temno. '07 2\$".
Movimento de apostas: 83 :jt..?oon.

¦ «1 »a> » '

-. 3"-. 4"
. 5"

a Ires

dupla

ATAQUE DE NERVOS
op»i

Quiz morrer, tomando stricMna#r'
  1 Inlll

A
doro
ro 57
tellSO;
l-aixo
ram, gemem

nhorita Elisa de Souza, mora
rua Ruíino de Almeida nume-

cm Villa Isabel, tem 05 nervos
emuo as cordas dc um contra-
A' menor impressão, es-.es cho-

ibrando toda a sensibih-
dade de que são dotados.

Aiite-hontein, á noite, a Elisa ac.tott
insttpportavel que a sua progenitora
não estivesse de accordo com o scu pro-
ccdiniento, observando-llie que devia
ter ttm pouco mais de juizo.

A rapariga foi ás do oaJ-o, cnj.cndeu
que devia passar dessa pars me-luor e
tomou um pouco de strychniiia, mas,
tão pouco mesmo, que o medico da As-
sistencia, que foi vcl-a, pol-a ínunedia-
lamente fora de perigo. ,

A policia do 16» djstncto so hontem
soube do acto de desespero da lilisa,
por internu-dio drj boletim_, enviado
gelo faciúta.tiy___,

dois
de

seguir.
sc-ia mais tarde." O orador exprimiu
íihitémcnte a disposição dos seus co-
partidários para collaborar nisto. . ,

O i-e.iircseittantc do pantido suciaí.sta
eli-.se: "Em todos os paizes re intcnsi-

- fica .1 idéa clc epie sc tlcvc oor termo
-!'i guerra. 'O chancellcr havia justamen-

tc 
"manifestado 

que o clamor por trata-
dos interiiaciotiaes que prevenissem as

I Ktté.ras futuras seria tão grande t|ue
i certamente havia de produzir algum

,0| resultado. 'O i-lianccllcr -lambem niani-
fc-siou o temor dt- que a Inglaterra
viesse a organizar uma colligaçao pro-
¦paz excliVsivnnienle de accordo com os
desejos ingiezes. Sem embargo, o pnli-

1'icipio da arbitragem devia ser consicle-
?" Irado'como recti). Considerava (le 1111-
4", porlani-ia a declaração elo cliançul.-.-r, o

ditai disse que nunca tmhn pedido a an-
nc\ação da Bélgica. Porém nunca no
conceili) do orador deveriam nnpor-se a
ficl-gtca condições que dificultassem _o
siceordo" Os interesses nlletnaes nao
tornam necessário que mantenhamos a
Bélgica em nossas mãos. militar, politi-
ca o economicamente. Uma boa plata-
forma seria que a Allemanha tomasse
a frente á colligação para impedir as
guerras, A Allemanha lula cm defesa
própria, não visando conquistas.

O representante do partido conserva-
dor disse que para a paz as ideas da
origem da guerra eram menos decisivas
do 

"que 
a posição c a forca actualmente

ganhas pela Allemanha. Quanto a liga
internacional para a manutenção da

-paz,--o orador não podia mostrar-se de
accordo com o orador socialista, o qual
disse que a Allemanha tinha dado me-
nos importância a tacs idéas do que os
outros paizes. Neste caso torna-se ne-
ces-ario fazer algumas restricções. Se
*e disse que aquel-la attitude augmenta
a hostilidade contra a Allemanha esta
oninião não póde ser accc-.ta. A hosti-

dade tinha razões agora conhecidas,
as quaes avultava o desejo bri-

latinico ele impedir o desenvolvimento
da Allemanha.

Os conservadores assentirão também
em que a Allemanha, depois da guerra,
procure honestamente cooperar nos ac-
cordos pró-paz. A proposta de Grey a
respeito não póde entretanto .ser levada
a serio. Quando o ministro inglez fala
do ideal dos esforços para manter

üm artigo da escriptora Bertba
Bennet

Londres, 15 — (A. II.) _ — Res-
.poiideudo ás recentes allegaçõés, feitas
por miss Ilobhotise, de que os allçm.ács
sc portaram exemplarmente na Bélgica,
a conhecida escriptora Bcrtha Burlclg.i
csü-reve no "Times" :"Se miss Ilobiiouse foi á Allcminha
no interesso da verdade, é doloroso que
__t.ii versão seja tão alterada. Eu mes-
ma fui a Louvain, sem permissão esp:-
ciai dos allemâes, quando ii cidade oin-
da ardia. Entrei nella pelo bairro le
oeste. Por toda a parto só havia tl.-^o-
Jação c minas. A egreja dc S. Pedro, e
Universidade, c Mercado e a rua da
Eslação tinham sido destruídas pelo
i'c;;o. Aqui e ali havia alguns csquclc-
tos de casas, cujos muros miam fr.igo-
rosameilte. Viu miss Hobhouse, na pra-
ça da estação, os túmulos desses bel-
or.s fuzilados pelos soldados allemâes é
enterrados nas covas que -elles m$3inòs
tiveram de cavar ?"Cm jornal inglez recusar-se-ia a pu-
blicar nas suas columnas os ponncnorcs
da maneira asquerosa como os alie-
mães se- por: aram nas egrejas c nas ca-
sas. E' talvez no "interesse da humani-
dado" que a alimentação, mesmo a dos
mais pobres camponezes, é arrebatada
pelos allemâes. Vi officiaes e soldados
allemâes obrigaram os pobres be'gas a
entregar o pouco que elles tinham, mas
não lhes dando nada cm troca.

"Quanto á "tránquillidade", os habi-
tantes da Bélgica devastada compre-
cndeiii que, sob o gtiante allemão, -só-
mente ha paz na morte".

*

O p informa o ultimo commu-
nicado írancez

H.j — Communicado

*

niMEinsrii»lima
os

Eracslo Souso
BRONCHITE

Rontiaidão, Aslbini,
Tobercoloso pslnentr.

GRANDE TÔNICO
ire o appdlte e prorJu a

forca muscíiar.

¦KUNADO * C, 1* di HarcOi U

Paris, 15 (A
das 24 horas:"e\o norle do Somme. progredimos ao
norte do bosque de Saiut-Pierre-Vaast.
Actividade muito viva de ar-iUieria du-
rante a noite na região de Saiilisel.

"Ao sul do Somme,. o bombitdeio,
nue durava ha dois dias. na região de

paz q-ter somente dizer que o objectivo j Ablaincourt e Pressoire, revc=ti-.i-se du-
britannrco é crear uma liga para 

'pro- 
rante a noite de intensidade extrema e

mover o isolamento politico da Ailema- foi seguido de uma contra-offexsiva ai-
nha o «eu anniquilamenío militar, e! lema ás primeiras lioras da manha,
estabelecer contra cila o "boycott" Forças importantes atacaram as posições
econômico. A liga para reprimir os que conquistamos a 7 do corr-nte, des-

perturbadores da paz é mereíerj-ir» de j de a refinaria dc Ablaincourt
que .-se empreguem esforços pa.-a a sua . que
realização. Mas. a sua solução dcf:ni-1 00

ção obtida |defensiva.!
cr.i-.lor fez cm seguida uma breve
.i.õ.i í questât. polaca. Relativa-

tiva deveria depender da po
pela AHemanha nesta gu-
O 

'

m

té o bos-
de Chaulnes. Os ataques, levados

... ^acarnlçauicnto a partir das seis ho-
ras da manhã, apezar.da amplidão, do
assalto c do emprego intensivo de Itqui-
dos iuflamniados e d-, c.liv.zcs lacrymo-
íen-is, rcsiiltaranj uni ír-icasso sa-ijrcn;?

A Rússia vae emiítir honns do
Tiiesouro

Pclrogrado, 15 (T. O.)—Uni "ukase"
imperial baixado lioje. autoriza a emis-
são no eslráiigeirOi de accordo com o
que fór necessário, de bônus do Thcsoti-
r oalé á imporlancia lotai dc .'.000 mi-
lhües dc rttblos.

*
Um artigo do capitão

i Millet
Londres] 13 (T. O.) — O ."Daily

Express", publica hoje um artigo do
capitão Millet, escriptor francez, cxlior-
tando a Inglaterra a oecupar uma exten-
são maior da linha de frenle, perniittiii-
do assim aos francezes descansar tini
pouco mais no inverno, após os vinte
e. sete passados mezes de encarniçada
luta.

A este propósito convém dizer nuc r,a
linha dc frente occidental ettropéa oc-
ciipain os francezes 5S0 leilometros c os
ingiezes apenas i;o.

Os polacos e o partido democra-
tico constitucional russo

Berlim, 1. — (T. O.) — O sr.
Adpicki, membro -polaco na Duma rus-
sa, relirou-se do comilé central do par-
tido "'Cadet", ao qual pertencia até
agora. O chefe do partido "Cadet",
sr. Milyukov, declarou: "Este faeto
não tem importância, pois elle abando-
nou.o -partido por nâo poder submetter-
se á disciplina de dois partidos. Isso
apparenteme-nte significa que enlre o
parlido democrático constitucional russo
ou partido "Cadet" c os pol-acos ha di-
vergencias irrcconciliavcis,

A imprensa de Paris e os suces-
sos dos alliados no Somme

Paris, 15 (A. H.1 — Toda a impren-
sa manifesta viva satisfação -elos ulti-
mos suecessos do Somme e considera-os
simples conseqüências do3 suecessos an-
teriores, uma garantia solida dc victo-
rias futuras mais importantes e uma
prova brilhante de que o poder offensi-
vo dos alliados, longe de diminuir cada
vez mais faz resultar a fraqueza da re-
sistencia do inimigo.

O "Matin" declara que a offensiva
dos alliados visava cm 1 de julho o an-
níouillaménto do maior numero possível
de allemâes. a destruição -!c material
bf.iiçç í s iccsnQüistâ ds ífrcnní c

MORTE REPENTINA
Na Pensão IIuniayl:i. em Botafogo,

íatieceti hontem repentinamente o sr.
Cândido Ferreira Guimarães, brasileiro,
viuvo, appareiitándo contar 70 annos
de ed.-ide.

NOTICIAS De'pOPiTUGAL
Lisboa. 15 — (A. H.) — Um navio

que cruzava fóra da barra dn Tejo, rc-
colheu d.) náufragos, iripulanlcs dos
vapores italiano "Giovaiini" 1; gregos" Stylictnia." c " Soclerinis ¦', mettidos
a pi.ittc .por 111,1 subniariuo allemão 110
golfo da Gásçoiihíl.

Us coinniandantes e inarinliciros dos
tres vapores foram conduzidos para
bordo do cruzador " Vasco da Gania",
onde fizeram, perante o coinmáudaiitc
da divisão naval, relatórios dos torpe-
deanienlos.

Lisboa. 15 — (A. Ií.) —Vae ser pu-
blicada de 11111 momento para outro uma
portaria convidando os interessados a
apresentarem propostas definitivas, no
.prazo de vinte dias, para a creação da
liirba de navegação para o Brnstl.

Segundo o projecto adoptado pelo
governo, 'haverá carreiras de vapores
dc cargas e de passageiros entre :>s
porlos portuguezes c os de Peruanv-.i-
co. Rio dc Janeiro c Santos e carreiras
mensaes entre Lisboa. Funchal (iihi-
da Madeira), Pará c Manáos.

Estas linhas ficarão cm ligação co-n
linhas subsidiárias entre o Brasil, o
Uruguay e a ¦Argentina,

A empresa que se vier a constituir
para a exploração destas linha» de va-
pores deverá scr portugueza.

. 1« mo * —

As retretas nas praças pulcas
.E' o seguinte o proqratnnia para a

refreia, hoje. -pela banda de musica do
Batalhão Naval, no Campo de S. Chris-
tovão:

i* parte — Irisli Paliei. Sr.. Patrick.
J. TI. 'Pitt; Mtdsi.mnter's Eve, valse,
Clifford Courtenay; Mancquinho, tango,
J. Garcia Christo. 2.1 parle: Romeo
and Juliet, Seleclion, Gotinod; Dolnrcs,
valse' Waldteufcl: Fakir, tango. O. ,Fer-
reira; 3a parte; Sylvery Bclls, two-step,
George Batsford; 'Morro ela Eávclla.
tango carnavalesco. Bcrnabé; Pass'inoi
Le Tabac, dobrado, A. Jonberti.

ULTIMA HORA
Georgina Francisca de

í
Menezes

(CH1.V1XHA)
Galliano M. d; Menezes, Eu.

doxia ele Menezes Pinto 1 losé
Gabriel "into, participam ás pes-
soas de sua amizade o íalleci-
mento. de sua extreniosa filha

irmã e cunhada GEORGINA E. Dh
MENEZES, c os convidam para aconi
panhar os restos mortaes para o cem.-
terio dc S. João Baptista, saindo o fc-
retro da rua Corrêa du Oliveira 11. 3',
Villa Isabel, .'.5 4 tia hcr-is 'ia lard-; i'e
boje, ~''ii
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DIRECTORES SEU.
TACTICA

Na luta que sao obrigados « travaf

__la conquista da preferencia publica,
os dire.tores das companhia» perdem,
por ve_5_, a calma e a prudência, e,
desorfenu-do-, começam a agir tio
impondcrudaiiicntc, que «6 conseguem
crte absurdo: — o insuecesso de uma
(emporada quo, ce nao poderia ser das

toais brilhante., teria, pelo menos,
elementos para se tornar compensadora
dos sacrifício, feitos poli empresa.

Na -ypothese que figurámos, enqua.
-ia-se perfeitamente a guerra era que
He «mperbaram as empresas ias com-

panelas Caramba e Vitale.
A segunda dessas troupis, que fa-

¦ia em S. Paulo uma temporada rela-
_»amento proficua, logo que teve co-
Bheclmento da vinda, para o Rio, da
companhia Caramba, interrompeu ali
os seus cspectaculos, c veiu para esta
«apitai,

0 resultado foi o que era dc prever-
ke: a companhia Vitale está tendo um
grande prejuizo, bo Pal&ce-Throtrre.
• da companhia Caramba foi por
aquella desviada uma pequena cor.
«rente do publico que. reforçando a
eoncurrecia que tem tido o Repu-
bliea, daria uma receita um pouco
melhor, de modo a estabelecer mais
«.antajosainentc o equilíbrio orçamen.
tario desta ultima empresa.

Agora, quo jâ se atinuncia a par-
lida da Caramba para S, Paulo, para
ali tanib.ni vae a Vitale.

K' uma luta pouco intclligentc,
essa, das (luas empresas. Nada intel-
ligente mesmo, porque c improduetiva
<_ inglória', mais ainda — «lc prejuízos
certos para uma das companhias, se
o não fòr para ambau.

¦1. osii.ii, por um espirito dc mal
eompn-lii.-n.lr.l_ pyrrbonismo, estão
nqucllas empresas a estiagar duas pra-
c,as cxcellentes, que, cxplor.das como
o devian ser, diriam o maio satisfa-
torio resuitado.'Bast.va que ns duos empresas,
Cônsul.indo os próprios interesses, se
revesassem nas duas praças, traualhan*
«lo _'e.ar,.ii,.mcnlc, em temporadas (|uc
não coincidissem na mesma ípoca.

O publico também ten o sou qui-
«hão de prc-jui-O nessa luta sem van-
.agem pata ninguem.

Unia peça que consegue agradar
«leixa de cer repctiúi, devido á pre-
ecoup-i-rio dos directores das -lias
Komp.-inlii.-s em mudar o caria» dia-
_fnmc.it., no' intuito de assim pro-
curar nttrair maior assistência aos
seus espectadores.

Não coiuprohcntlerao tudo Isso nu
l-ircctoreii dns duas companhias que
estão, iircseht emente, fazendo essa
<_òtnpet!çiin (lc rc_i.ltia._3 negativos e
contr.ijnüdiiceiites?

PRIMEIRAS

UMA OPERETA NOVA,
NO REPUBLICA

A companhia, Caminha Scognamiglio
lar-nosá bojo a primeira representação
ia nova epereta - Les titeriieillciises,
«omplela.iiriite desconhecida «Io nosso

publico librctto dc I,eo Sti.n c musica
Jo maestro I,co Fali, o autoi da Prin-
£esa dos dollars, *¦ *

lJ-.Ís um resumo dessa peça:
A acçã.i passa-se em Paris, ao tempo

_m que Napolcão 1 estava no auge oa
Bua gloria. O seu ministro Fouchc anda
©rcoccupailo em descobri! o outor
_ii.na i-ityra contra Napoleão e conse-
nue saber que Armando, man]u_z de
.Kaivalli'.:. muito querido c\is damas,
foi quem escreveu essa satvra e a en*
•vioú no imperador, manuscripta, sem
rnes.no disfarçar a calligraphia.. Para
íipprclicnder uma prova, Honché precisa
-uma carta, dum documento qualquer
«escripto por Armando; este. porém,
pretexta uma queda dum cavailo, oi-
lojra um ferimento na mão direita» e
IKouché .«ida consegue, apesar -de .pôrcm pratica diversos estratagemas. 1'ou-
cbé não dtísaníma,

U.n dclles foi convencer sua mi.ll.cr,
sua prhrtn Lolotto e diversão damas dc
que Armando apostara não escrever
durante alguns dias, c que ellas dc-
viam fazei' o possivel pari que o Ar-
mando peidesso a aposta. A mulher
ilo ministro e I_o.otic apatx.nam*se por
Àimrin.ln. mas não couce.iv.em arrancar
-Icllc o ii.nis insignificante nutonraplio,
I.oiotte. a quem Armando dedica ter-
..a affoição, ouve derte v.ns versos e
T.ede-llic que os escreva t Armando re-
•cusa c a mulher do ministro, a quem
I.olotte vae por sua vez recitar os
yersos, n.o.stra-lb'os escri» tes. ¦ K* (jite
Armando; anteriormente, fizera a corte
á iíiwHiir dó ministro c tscrcvera-Ihe
nesse1 n.Tiuinal. I.olott* aposta-se desse
maimscripto e entreca-o a Vouebc. o
«mal reconhecendo a ident-díide da cal-
lifvranhia dns versos c da s-ilvra, obriga

Ar.nai.ilo a sair de Paru _wr tcntp_o
indct_.mt_..do. , I

Armando, traído pela hoa f- e in-.
consciente ciúme de Lolotte. resigna- [se a partir, sem attender ar. supplicas e i
protestos de L-lottc, que inutilmente :
procura convencer Armando de que £oi ¦
victima dt um ardil de Koucbé,

No terceiro acto, Lolotic vae partir ]
para Mont-B_jou oom o se... noivo, ura .
veterinário estúpido, quo cila despre-.
na, e que a vem buecar em Paris. Eu-
contra-sa com Armando, já convencido
da innocenciã de Lolotte; e apezar do
perdoado, parte para Mont-Bijou em
companhia delia e do veterinário, que
acredita ser Armando um passageiro
desconhecido, que por amabilidade
cede un. lugar na sua carruagem,

* * *
CARTAZ DO DIA

Theatros
RECRI5I0 — "Uva" (comedia). A*s

. aU e o _l4.
CARLOS COMES - "De capote e

lenço" (revista). A's . .li» e,« 3H.„
LYRICO — "La lrggcnde de.lle

arencie" (opereta). A's 8 3I4. „-,
REPUBLICA  "Les merve.ilcu-

ses" (opereta). A's 8 3I4.
* *

Cinemas
""AMERICANO 

— "Choque mortal

AVENIDA — "Entre o amor e a

£ _nfê; PA-ÀIS - «lack» (come-

4__.CELSK)R — "Os mysterios <le
Nova York" (lrama). ,«,:,..,,

IDEAL — "Aventuras de Waine
(drama)! "O reflexo do oassado"; A
dcsdlia de Zé Cainóra". "

ÍRIS — "Sacrifico de um filho
(drama); "A cru. de, brilhante.-
(drama) i "Mocidade tio coração
M0DEON' - ."Maciste" (drama);
"A batiill.a do Somme" ('ío «.aturai).

PARIS — "Divisão naval portu-
eiiezn (do natural); "Sob ameaças,
(drama) 1 "Lindo presente dc anni-
versario" (comedia). -,,..„„"

PATHE' — "Aventuras de Elaine
(drama); "Pana Hulin" (drama).

* *
RECLAMOS

Cinemas

Amplo
Arejado

Confortável ¦ Al ¦¦¦L_^i,a_
HOJEhojb - As noticias animadas -

do Rio de Janeiro graças ao
FLUMINENSE JORNAL

Modas Femininas—Kscola de Aviação—Lançamen-
to de torpedos — Visitas offieiaes —A Companhia
Caramba, etc.
O celeberrimo protagonista dos Miseráveis e dc
Patrie, o grande HENRY KRUSS (do theatro Sarai.
Bernhardt) representa os _ actos de Pathó :

PAPAE HULIN
Ser bom— Proteger a infância — Amar os fracos —
Ser bom avô...—Eis o thema desta composição sen-
timen tal em que por meios simples e sublimes o ma-
ximo trágico mima francez vos fará sorrir, assustar,
chorar e perdoar.

Aventuras de Elaine
(MlflS FEARL WHITE)
2-

CiHEMA-THEATRO S. JOSÉ'
Empresa Paschoal Sostretn

Companhia Nacional, fundada
om 1 de julho do 1911 — Di-
rec.fio «cínica do netor rCdunr-
«lo Vieira. — Maestro da or-
chestra, Jos. Nunes.
Não dá hoje es-

pectaculopara que
se proceda á mon-
tagem da revista

II' (!' IE
que subirá á scena
amanhã.

Como previramos. o chie P*J»?-«___--,
teve o mais estupendo suecesso coin
n ''renrise" do monumental film de
.venturas - "'Maciste", que conse-
.ui agora empolgar tanto o .publico,
co,no já o fizera em sua primeira
. hibiqáo. Os bellos salões da Compa-
níili Cinen.ato.grapl.ica se viram por
tal forma che os, nestes tres ulUmos
dias, mie aquella enipresa, altemlen-
do a i.inuiucros tiedidos, .se _ve 

forw
da i. conservar a.i.da hoje uo cartaz
Suellè gramlioso film, nao operando
Iioic a sra habitual mudança de pro-
..anima. Comuletarí as projoeçoes
dc hoje o empolgante descri, t.yo da
lialallia do Somniç, com os episódios
mais épicos. *

No luxuoso Pathé, anmincia-sc para
hoje uma "pre.merc" verdade.™ en-
tc sensacional. Consta cila do extra,
ordinário drama -. "Aventuras <le
Elaine?, segundo episódio, interpretai
do por" miss Pcarl Wh.te, a heroma
dos "Mysterios dc Nova York . 'IV
'im film de sechas os «liais emocio-
nantes, que arrebatam o caninto oo
espectador. Só esses tres actos ya-le.iani pelo mais estupendo especta-
culo. No entanto, alem desse film,
ainda teremos mo programma o ele-
ctrisnntc drama "Papa .Hulin", cujo
principal papel estâ confiado ao repu.
tado artista Krauss.

*
Um exito excepcional, verdadeira-

mente raro, é o que «sta fazendo,
desde segunda-feira, no elegante Vi-
nc Pahiis, o film "Jade", em que fi-
f-nra. na rta, «orno "protagonista"
nm cliimpanzé que pratica as maio-
res diabruras, a mando de sua doma.
üora. a artista*

O publico, que atflu.u em massa a
apreciar o originalíssima -filin, nao se
tem cansado de admirar o traballio

do intragável símio. que. boas e gos-
tosas gargalhadas proporcionou aos es-
nectadores. 'E como, em vista da
enorme concorrência que tem apanha*
do o Cine, muita gente ainda nao
pode apreciar ".lack", o curioso film
ainda hoje se manterá no cartaz.

*
Mais um film nacional vae ser hoje

exl.ibido ao publico carioca, no con-
fortavet 'Avenida. Os afamados baila-
rinos Duque c Gaby a.arecerão nessa
fita, que tem o titulo — "Entre o
amor c n arte". E* uma peça cheia
dc lances dramáticos, sentimentais
uns, vibrantes outros, audaciosos ai-
guns. A nitidez do film c verdade-
ramente extraordinária e o traba ho
dos artistas que "posaram" para a
confecção da pcllicula e de molde a
aaradar ao mais exigente espectador.
Além desses attractivos — "Entre o
umor c a arte" ainda tem a recom-
tiiciidal-o a cuidadosa c apropriada
montagem que lhe deram. Vae ser
mais un. triumpho da cincmatograpliia
nacional, tão brilhantemente iniciada.

*
Com o maravilhoso film que hoje

nos dá en. •'premiére" o popular Ideal
vae ter dias de um suecesso formida-
vel c ininterrupto. 15' esse film —
".Aventuras de Elaine", que se acha
dividido em nove episódios, todos de
lances os mais estonteadores,. interpre-
IimIos pela festejada actriz miss Pcarl
Wliitc, a destemida protagonista dos"..Mysterios de Nova York". O pu-
blico certo necorrerá ao conhecido ei-
nenia da rua Carioca, onde lhe esta-
Tão reservados hoje momentos da
mais funda emoção, desempenhados
por artistas de indiscutível mereci-
mento, com Pcarl While á frente..
Çóninlctárão o isrogramma: o drama
social — "O reflexo do passado",
f.cla bailarina russa Naplcrkowska, <;
o acto — "A desdita de Zé Cai.ora .

*
O íris, o querido cinema da cm-

presa Cruz Júnior, offcrccc boje aos
seus innútüeros "habitues' um pro-
gramma dos mais grandiosos, organ.-
zado com fitas em extremo electrisan-
tes. Eis como está confeccionado esse
magistral programma: "Sacrifício do
um filho'', sensacional drama policial
cm s netos, <lc notável cnscenaçáo; A
cr.uz dc brilhantes", grande drama de
tnystcriosas aventuras, cm vigorosos
tres actos, nos nnaes Imitia, o talento
de Mngdalena Ccliat.a artista que o
nosso publico tanto ja applaudiu no

S_B_F_I_F
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3 actos - A DEUSA 00 ÍAR WLSl - 3 m
Arrojo e sport —O rapto— A caça á raposa — A deu-
sa Branca -«• As Rochas Negras - A corrida du
Morte - O lazzo providencial A carreira vertlgi*
nosa na ladeira da vida e da morte,
_W*-WW_rWWkM*-V^^

- Attenção — Xo deso jo (le satisfazer muitos pe<ll*
dos do pessoas quo não puderam ver ou desejam ver
mais uma vez a delicada fita do Fox :

A Joven das Montanhas
o diieniii rathó obteve da Fox! Film Corporation gen*
til oferta para quo seja exhiblda SOMENTE NO 1)0-
M1NGO, 19 do corante EM "MATINÉE" nas sessões
das 2 — 4 o C horas d a tarde.

mes,. onde. os applausos mais cnthu-
siastícos coroam o trabalho dos prin-clpclts a.l§-tlas da "troupe" Carlos
leal. f.r, •

No 'S. /José, não haverá hoje es-
pectaculo, para üe proceder ao en-
saio de - apuro da burleta-rcvista —"Dá cá o í<".

MUSICA 
*

-"**¦

CONCERTO
O Centro Musiòal, reotizando hon-

tem, á tarde, no .I.yrieo, o Concerto
Co.nmemoratlvo. da Proclaníação da
Itepubjica, imprimiu á si» festa um
cunho arti-stico, que raras vezes t*m
auingidu cm suas já numerosas au*
<hçõe*i e esse cuwio artístico teve
caracter eminentemente nacional, por-muuitò o prograimno, com excepção
ria "ouverturc. historique", do T.el.ai-
kowsky, continha obras dc autores
brasileiros.

Tres regeute.. collatorarani no con-
certo! os maestros Francisco Braga,
Alberto Ncpomueeno e Agostinho
d.v.ivèa; cento e oincoenla. cxeculãn-
tes .orinaram a orchèstra* á qual _c
agfrregára, para o ultimo numero, a
luzida banda do Corpo de Bombci-
ros, ,. . 

'¦
Orohestra. gigantesca, como se vê,

poi. até hoje nunca se conseguiu
um conjunto do tantos musicistãs.
que sendo "de casa" deicmpenha*.em
programma tão importante como esse
de hontem.

Importante era, «em devida o pro*
gramma: nelle figuravam os nomes
dc Carlos Gomes, Oswald, Miguez c
Ncpomueeno.

O exito do concerto não podia ser
senão o que o _n.bl.ico esperava, dc
excepcional brilhantíssimo, dada ain-
da a ci._u.nstai.-ia da nossa orcl.es-
tra haver em audições anteriores,
executado todos os números agora
escolhidos.

Após o Hymno da FroeTamação da
Republica, o maestro AçcrStínho Gòu»
vêa regeu a Prõtophonia do Güafa*
ny com tnl autoridade de artista
que o ¦pirblicoi cm demorada t c ca*
rínhosa ovação, coivsagron mais tuna
vez a competerfeia de tão modesto
quanto valoroso musicista.

O maestro Gouvêa conduziu tim-
bem a possante o/chestra na "Ave
Libertas", de Miguez.

Fmuci-co Braga: en.piii.1iou a sua
batiita sugffçstiva no Inter mez zo do"Schiavo" de Carlosi Gómcsã dando-
no3 a visão de 'uana arvoraua brasi*
leirai conquistou um "bis" na deli-
oiosa pagina dc Oswald, "Beljè S'cn-
dom", e fecliou o concerto com o
Hymno Nacional, dc Francisco Ma-
noet.

Alberto Nopom.iccno dirigiu o Tre-
ludio dc "O Gararuji'', de sua la-
vra, e a areia de "Abul" para ro-
prano: "OU Vietiinaría" cantada
com magistral estylo, pela .ra. --•/•
dia de Albuquerque Salgado.

A audição ammricUda para t ast 4
horas, só pôde ter começo meia ho-
ra mais tarde, por impedimento dos
professores de orchcstnu em:"mãti*
nóe" dc theatro, c terminou ás 6...o.

Dia laborioso para os. nossos ins-
triimci.iictas que mal saiam dc uma
casa do espeetaeulo, corriam pura o
concerto, e terminado esto sobra-
cavam áa 'preasas o -eu i.islrtimentii
para flçudir novamente ao thof.trò,
som tempo sequer para iiina ligeira
refeição.

Dia laborioso, mas, que marca
uma data memorável também nos
annaes da nossa vida artistica,

:. t;i a

¦uma temporada, a rea!iz.ir.£c cr.i fins
de I91T• , , .Os' ylrimos espcctaciuos ua. applau*
dida "troupe", nu doniinv.0 tanto cmi
"matince" c.oiilo á noite, são ço... a
apreciadu, opereta — Surgiit de ar-
tista. . .

4, Uma festa muito svmpatluca e a
que cs.a anmtnciada para a próxima
scgtihth.fcira. no Kccrtío em horac
nagcii. :io poiiltUi. actor cmr.ico Amo-
nio Serra. . ;¦'-¦•¦,".l.uas reçcs dc exilo nbiolutn scrao
represeàti-clns nessa noite — O Anuía,
na primeira cessão, e O _'-iio.i0, na
segunda. O estimado r.clnr éscoUietl os
peça. cm que ..iire.cnta ii:e.lhor traba-
lho, para representar uo dia da sua

i>T)_ve chegar oelo PriVii. do Uo. J
Real HÕlIández, ao Kio de Janeiro; a
.Ilusionista c prcotigiditndor- raitp P.vita
Kniieb, auc nós .theatros da ,/..tropa,
Aniétka do Norte o recentemente na
Argentina fez uma bella ütcurnee .

Os cens cspcctacuios são dum Renc-
ro que sempre agrada, eo.ro: A., som-
nambula vogimò- no ar. dtopitaçao
duma .essoa viva, magnetismo, illu-
sionismo, alta tnasia. iransmissilo da
nensiinieiito, cremaçãp c muitos outros
utimcroá emocionantes.

A estréa, mim d.« nossos primeiros
theatros, realizar-se-á a.it™ do fim do
corrente mez;
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ALFÂNDEGA

Depois de uma pequena excursão
pelo.-. Usisdos, deve estrear sabbado,
-5 do corrente, no Thcatr. rhciiix, a
companhia dramática portugueza Ade-
•lina e Aura Abianches, uma ilíis. "tro.t-

pes" mais queridas do 1103=0 publico.
A peça dc estréa c a interessante co-

media cm 4 a«os — O l^rio, original
dc Plorrn Walt" c traducção de Acea-«i
cio Antunes. Ksta peça, que c com-
pletamenle nova para o Brasil, tem
feito grande suecesso cm toda a parte.
Tanto o nome do autor, como o do
trr .'.netor, são duas valentes recom.
mcr.diiç_c. para a peça.

Varias

.i?mí«;*í?^a«!«í^r.^w^*f,." 
BIBLIOTECA .:

I Correio 1
1 da MauMi
% Acimiii-s. á vciiila os vo-Js
|| lumes: «s

|OMarpzdeFayol!e||
a Vov Gérardard du Xcrral •'

| O Tamanco encarnadol
W Por Ifei.ry Murger

| Um casamento na
I época do terror,I8 Por Mircfourt

, LÁZARO,
iiPor Don Jaciutlio O. Picou.

palco-, ".Mocidade do coração , senti-
mental drama tin tres actos.

*
Um novo e attrahcnte progr.mn.a

teremos hoje no conceituado cinema
Paris. Delle consta o estupendo film
do natural — "Divisão n.va portu-
gueza", emocionante pell.cula que
apresenta ao publico episódios interes-
«_nÍissinios relativos aos exercícios
dos navios da esquadra lusitana, com
lançamentos de torpedos, minas, im-
mersão dc submarinos, etc. b.ssc íilm
fez ..... exito extraordinário, ,mando,
ba poucos dias ainda, fo. exl.ibido no
lAvonlda. Para fecho do progr.iu.ina,
teremos mais o vibrante drama —
"Sol. ameaças", em cinco magníficos
tictos, p_la ajpplaudtda actriz Mane
l.ouise Dcrval. c a hilariante comedia
da .No.di.1t — "Lindo prtsenle de
anniversano".

*
Xa tela do 'Kxc.lsior, n coiKeitua-

do cinema do Cattete, correrá boje
um film assombroso, que já teve a
consagração do maior suecesso entre
nós;

Rd.crimo-nos ao estupendo drama
de aventuras — "Os ntystcrios dc
Nova Yorli", de scenas profundamen-
te emocionantea;

*
O conceituado cinema Americano,

fundado no aristocrático, bairro de
Copacabana, proporcionará boje aos
seus freqüentadores um novo e eu-
cantador prògranihia. Xçlle figura a
irrrc-tósa t» 'nureada artista Kohinne,

que se apresentará como protagonista
<lo delicioso e bello drama — "Cho-
que mortal", cm cinco actos da mais
intensa acção

Theatros
Sil.

O espeetaeulo de boje,. ila compa-
nhia Vitale ó c:n beneficio da Real
e Benemérita Sociedade Portugueza
de Beneficência e realizar-se-á no
thcatro X,yrÍco.

Será cantada a bella opereta —
"Ia leggendc delle orànele", que tão
opp'nudida já foi no Palace-Tlieatrc.

Não só por se tratar de uma réci-
ta para fim tão humanitário, como
jor ser levada á scena uma das mais
interessantes operetas do repertório
da companhia Vitale, é certa uma
enchente, logo, â noite, no I.yrico.

*
A companhia Alexandre Azevedo

repete hoje a peça dc João do Kio —"¦Uva", que n.ite-hontem c hontem
mereceu os applausos do 'numeroso
público que affluiu ao Recreio.

Xíi9 (T.uas sessões desta noite, figa-
ra .io cartaz do Carlos <'.oii.es a Po-
pular revista portugueza — "Dc ca-
pote e lenço".

li' uma peça que não envelhece,
tendo o condão dc -dia a dia maisagradar ao publico.lv a prova dessa nossa asserção estáno facto dc ser .cada vez mais crês-
pente a concorrência ao Carlos Cio-

A PECA DE AMANHA,
NO S. JOSÉ'

Neste thcalrinlio da praça Tiradcn-
tes teremos amanha a primeira relire-
sentação da burlcta-rev.sta dc Candi;
do -Castro c Odttvaldo Vianna — "Da
cá o pé", musicada pelos maestros
Felippe Duarte c Roberto Sorlano.

lvis 09 titulos dos quadros da nova
peça í

>", "A partida do coronel"; 2", ".V
procura do papaeaio": 3", "Fantasia
oriental"; 40, "No Cine-tltcatro .na-
cional": 5", "Za-la-mort": 6", "Fan-
tasiapolis"; 7°, " Paraná-Santa Catha-
rinn i (apothcosc).

Os "compíres" são Carlos Torres
(Tihurcio) e Cecília Torto (Mincr-
vina).

Os papeis foram assim distribuídos;
Homem das çomichões, Alfredo Silva;
<Gi.ai.da Üoátttrho; Camclót, Joo de
Deus; Tihurcio "comnére", 'Carlos
Tnrrcst liinooulo, Calabrote, Asdni-
bnl iMiramla! Cabo, Cascnrilho, J.'Mattos: Boticário, 2" admirador, Ve.
Il.ote, 'Jap.it.e_, 

Frankli.i de Almeida;
'Agente, 1» admirador, Inglez, 'Elle,
.1. Figueiredo; Corta Vento, Vicente
Celestino: _» admirador, Militar, Pa-
raná, Uno Riheiro: Sub-dclega-lo. -t"
admirador, Hespánliol, Bernardinó
Machado: Mnncco, Pedro Dias; Klla,
Pcpa 'Delgado: Douzclla liystcrlca,
Giaslia e Paz, Laura Godinl.o: Mi-
nervina "commére", Cecilia Porto;
Vida a'egrc, Julia Martins; .1» se-nhora, Luiza Caldas; Triste fado. Mi-
d.inctte. Cândida Jjeal; Santa Catha.nua, Beatriz. Martins; _» senhora,ílor da ¦ noite*. Antonia Denegri; .»sonliora, 2" ad.iiirado.-a, i" cocotte,Fantasia, Jmlith Bastos; .» admira-dora, a» cocotte,, pagem, Dólares Lo-nes; Sia Chica, 3" admirador.!, Luizali.ones; .|» adniiradora, Angelina Fer-ran; 3» cocotte, Rosa Castro; .« co-cotte, .Angelina Pinheiro; 1° gatuno,um cavalheiro, Toldas Rodrigues;lloindeiro, _» gatuno". T. Ribeiro; Vi-R.irio. hloy Dias; Juiz, Bcliniro dcAlmeida.

Recebemos uma carta, na qualse nos pede intercedamos junto á di.
recção da companhia Caramba, para
que leve á scena, mais uma vez, a
opereta — "O duque Casimiro", quetanto agradou na única representa-
Ção que teve no Republica.

Ahi fica o pedido, endereçado á
empresa, para que esta resolva sobre
a solicitação oue lhe _ feita, por nos-
so intermédio.

Tem o titulo d. "Margot"
.uma opereta que J. Praxedes ada-Ptou de um original hespánliol p quesçra musicada pelo maestro Felli-io"iiarte, afim de ser representada portuna .das companhias que trabalhamcm nossos tlieatros.

A FESTA DE JOÃO

Rcnliza.so amaí.iS, no theatro Car.los Conrn;, o festival organizado peloactor João Silva, estimado artista daconipaiihia do Edcn Theatro, de Lis-bõa,
O programma, que já demos ,-1 co.nliceer no publico, c tudo quanto pôdeexistir dc attrVihciítc.

, £ T'V V'0 :,"'oxi.«° domingo, á noite,a despedida da companhia Vitale, nueembarca para S. Paulo segunda-feira
próxima, de ende sosuirá para Buc-nos Aires.

O Cyçlo Theitr.il Brasilf.lro firmouf|- r-to mm •.(¦t.ell.i cdmnanl.ia nnra

Cinema Americano
(COPACABANA)

HOJE —- , HOJE
Mile. Robinc — a dc.vsa da arte e

da l.cllezn .10 graiidio.o lilni drama*
tico -- "Choq-c mortal" e duas co-
inedi.it'. americanas.

SAI3BAD0 — D:a chie  -• f.tms
s'c!.3.clbnaçs — "Vavle dos morsoj',
da Fox-Film — cm s netos c 'D.
tuaii", da César-iMiii 0111 fi netos.

ii_c-x_a »mi

Os exames na V escola
masculina do 9'

districto
Xos dias 3. -t. fi. "• ?. "¦ ° "

do c.rrcnto .caizaiam-se oi ex.iuics
da ." escola masculina do q' (lis.
triclo, sob o niaeistòrio dn professo-
ra d. Maria l.ílin Picanço da tos-
ia Magalhães; dando o seguinte re-
suitãdo :

i° anuo — -*n serie, a cargo ua
professora (1* Zuliuira Soares .l'e-
reira; distiiic'ç.b c louvor: Cyro t-oit*
çà'ves, Orlnmlõ Hn-.'rnso e Paulo Sil*
va; dislin-çâo: Antônio de .Miranda
c 'Kvandro de Almeida; plenamente,
sráo ')¦¦ Antenor Gonçalves, Durval
Santos c 1'yr.i da Silva; plenamente,
criu S: Waldemiir Gonçalves e.Was-
1iíiib*.')ii Itaptistii; l-letiamenlc, grão 7:

i 1-sleváo Moreira; plenamente, grão o:
Antônio Pacohahybn . 'jucio dc An-
drade; simplesmente, grão 5: Luc.iido
Cardoso, Waldemà. da Costa e \\nl-
demnr de Oliveira e Selir.sti.io Luz.

1" anno — 2" série, a eargo da
professora d. Maria .Ainalia l.nnies —
•llistiiicção c louvo».: Rodovíildo de
iMello Coutiiiho; distineção! Jarl.as
Goulart, Tsnard 'Esclino da Silva,. Car-
¦los de Oliveira c ..Miguel 'Archanjo da
Costa; pleiiainente, gráo 5: Arlindo
\'ieira Cardoso, Antônio Pinbc.ro,
Itnmar Lúcio de Souza, Jorge .Manes
c Oscar Caviecliio: plenamente, gráo
8: Arlindo Pctrola; plenamente, gráo
.: Antônio Soares dc Mello; plena-
mente, gráo 6: Isaac Rodrigues da
¦Cruz: simplesmente, gráo 5: Oswaldo
Xavier.¦ 2° anno, a cargo da professora D11I-
ec Tellcs Posscdente — Distineção e
louvor: Arlindo Victorino e Hugo
Guimarães: distineção: Kriii.nl More-
«.o Rodrigues c Newton . Gonçalves
dos Santos; nlenamentc, -frrão o* 'Age-
nor Borges <lo Couto e José de Sou-
z.M plenamente, gráo í>: Rèyiiãlilp
Navarro dc 'Mattos e Waldenor Pi-
canco da Costa: simplesmente, gráo
5: Álvaro dc Oiva e João Baptista
Sahdim: siinplesnícnte, gráo ..: d)a-
rio Rodrigues.

„° anno. a cargo da professora
d. O-etaeilia dos Santos Couto — Dis*
t.incçíío c louvor: Jos.no da Gama
Filgueiras Lima e Ofcnr Rodrigues
«Ia Cruz: distineção: Joáp Toaquim
Pacheco, João Picanço da Costa e Os*
car Moreno Rodrigues*- plenamente,
nráo 9: Ricardo dos gSanros; plena-
mente, práo 8: Kugenio Hrandão do
Valle, Luiz ^rorcno Rodrigues c Xa*
tTinliuo l-rntirlão do Vallc: simples--
mente, gráo^ -j: Taúbert Ilasilío da Si!-
va e Joaquim ferreira.

4o anno, a cariro da nrofessora
«li; Clementina de-Oliveira Mello —
Distineção: José Ribeiro Guimarães c
Júlio César Guimarães; plenamente,
gráo o: José Filgnciras Liina c Arv
Ferreira dlIScaj nlenanicnte. grão 8:
Altamiro Neff Ayrosáj plenamente,
práo v.vAchiUcí. Vrcitas da Rocha,
Tnséreãn Vcrrcira Ponto Filho e
Oarfield Canía?.:-* plenamente, gráo 6:
Francisco Tlçnedícto da Costa c Ar-
najtln dc Oliveira: simplesmente, çráor: líuniberto Paune Varís, Antônio
Pereira Guimár-íes, Luiz José Pcrci-
ra c Olègario Lemos.

. DUAS ORPHAS,
Por Mictte Mario

PEDRO E THEREZA I
U Por Mareei Prévost

| UM ERRO JUDICIÁRIO,|
5S Por Maro Mario

I AMOR VENDADO,
¦.

I
k Por Salvador 1'jiiíi.;i oj

| Odio irreccnciliavsl, |
Ú Por Carlos M. Òcahtos U

í Servidão e brio na I
vida militar,

Por Alfredo do Vigny

Memórias de duas i
jovens casadas, |
Por II. dc Tlulzac _g

UM CASO ESCURO, I
U Por II. dc Unl/nc ij

i|Mysterios da Viüa Rosa. li
| Por A. É. W. Mansoii í_

1 POR UM ALFINETE, 
"

j..Por ,T. _'. «Io Salnt-Gcriiiaiii:

| MULHER DE MÁRMORE
% Por Carlos M. Ocantos

| O CORREIO DE LIÃO
l\ Por Marc Mario ü

| Abbadessa de Castro, [
!_ Por Stcndlial (Henrique V
|j Bezle)

«PRRÇOS AVUIiSOS — Nií_
{¦.Capital; Volumes broclia-l*
8 dos, 2$; encadernados emíj
J| percalina, 3$; com en«'ii-|
}'t «lernaçflo de amador (cs-S
«pctial), 48000. i
|j Xo Interior: VolnmesL
)'i brochados, 29500; enca-|
j.j (Icrnndos em percalina, fi
2]c3.S50O; com encadernação]
{•{de amador (especial),!
ii 1.5500. |
\\ Instrucções para assi-.!
8 gn aturas ride nuinarosg
j.j anteriores. Vendem-se col-s
Sjtlerçõcs a preços reduzidos.}
&%!i8..a.!«.%o.!^i?i».8S,_;i5.r.*l

Enxaquecas, suores
;fi'i(8. vômitos, (tôrpsj

no estômago.
Diiranto muitos annos,

ifni victima «lo enfermi-
Idades ilo estômago, <_iii*
| transformaram in i n li a
vidü-pm um ii.aityilo.

Freijiieutemeute tinha
enxaquecas seguidas de
vômitos, dores no' esto*
mago, 'suores 

frios, que
me deixavam inutilizado
por vários dias; tomei
tudo qunnto me receita*
vam, tendo a infeliel-
da«lo do ver repetir-se
sempre o meu Incom-
modo. Deante de tantos
soffrliucntos ó compre-
lieusivel a minha alegria
e s:ttisl'!ii;ão, vindo attes-
tar publicamente que
com duas semanas de
uso das PIT.irr.A_l DO
AI-BADI. MOSS fiquei
completamente livre «;
gozo agora de saude e
bem-estar qne pensei
perdidos para sempre.

CAI...OS DO AMAl.Al*
COSTA.

Rio, 29 Marco 1915.
Km todas as pharmacias

e drogarias.
Agentes ;.Silva Oo.neSi.-C.

Rija S. Pedro 40—-Kio.

Foram designados para servir BB
contos abaixo, de ii a ,io do corrente.
os segunites funecionario^:

Correio — Conferência* ínternaAI'. C. da Cunha .tunior c Amaro Cwmara; confcrc.nte dc saida, Rodo__.
tinoco.

Arqutação c avarias — Alberto Çêi
imbrã e Misai. Penna,

Coufeancias avulsas — T.obo Bote)
lho, Costa Tunior. Armando de 011*1

I Vítrti.. Itego Monteiro, Tliectonio ii
\ Almeida,' -Aujiusto de Almeida, DiV
| amigos S. Thiago, Cruz Setco o Fratt,

cisco PittalUKa.
Cabotaiiem — V.fnmlcC*-.; AdolpA^

I.el.irunn: Cács do Porto: Andrade
Costa e Ribeiro Catalão. .

Bagagem — Annibal Castre; auxilia*!
res, Ciicvcllo de Mcn.lc.nca e Rocha.'

l.ima.
Dcspa-hos .ubre agua: Castro Arâlt-

io e' Amarilio de Noronha; conferetrtlt
inferna, Carlos Pinto.

Armazéns (conferências internas) —-*
... Silva Rego; 4, lovinn llarrat; 5,

| Pereira de Mesquita; 7. Castro Limai
8, J. Fi.iiaiides Barros; .ti. CatniHe
de Hollanda; iji; Torres I.cite e lí,
Mario Corrêa,

tincçiío: Noemia de Oliveira: t plena*
nicniv, gráo y: Adal_.Í.za Scrapi;u>t>Jo-
séphã Sernpiüo e Herondino dc Spú*
7:1 'Ferreira; pléirâmentc, gráo 8:
Hl.msina Ve mande?, Kritliidci Uor*
gr-s de Freitas c Ncláoii Moreira Bor-
«cs: plenamente, gráo 7: Zilda -Mar*
teu v (.-nr.ucn 'Mjuflos Ramos; plena*
mente, gráo 6: Jnconto -Murta e £i;ri*
pleanentc, grão a\ Isaura Oandidn
I.OKí.

Classe .elementar, in anno, a car*
ro da aiiííiliar de ensino: l-isthér da
fosla Cruz; distineção': A'fredò Pa-
cc, lAJmerinda Costa, Latirindá Tor-
res, 'Maria dasíBôVçs Costa Carya-
lho; •pleniimèntc. gráo 9: Carmelita
Silva, Darcy Padilha Macliado e líu*
nicç de Carvalho; plenamente, gráo8; Antônio Serapião e Sarah de Je*sus Tri_ro; plenamente, gráo 7: Kmi-
líu dc Souza e Jojfc Cuttolo; sim-
plesiiiéiile; gráo 5: .Maria dos Anjos
faria, .Maria 'Sccopiéri c Pury de
Fiftticircdo e siin-plcsmente. gráo ¦*:
Ç-autidio Andrade Silva o Gúiomar de
Oouyêa.

O orçamento municipal

íi* debellada promptamente com mi
pastilhas de

A GRIPPE
.liada promptamente

pastilhas de

Laxativo Bromo- Quinlna í
- DF. —

E. W. CROVK
como afl.r1na.11 tedos 03 clínicos. 4

age como preventivo

AVISOS

no Recife
Recife; 15 (A. A.) — O prefei-

lo mtiiiicipal convidou ti Associa-
ção Comtnercial para collaborar no
futuro orçamento 111t111icip.1l.

¦.1— * m* » m
Massa de Tomate*- _lor_
1 da Companhia; Manuíactora de
Conservas Ajimentic''as._

KM BGIiTiO HORIZONTE

Concurso para a livro
docência

Bello llorhonte, 15 (A, A.) —
Araanliã terão começo na Kaculda-
de de Medicina, as Dt-ovas do eon-
curâo «le habilitação para a. l!vre
docência, sendo candidato unico, o
dr. Virgilio Machado.

ÇORUF.IO •- lista renirtição etc-
pedirá malas pelos seguintes paque*
tei :

Afilham Prince, para Victoria; Bt-
lua, Trindade, N. Orleans. c Nov*
Voili, r.cehendo impressos alé á . 1
hora da tarde, cartas nara» o interior
até á 1 i|_, cartas çom norte duplo
e para a exterior até ;is _. horas.

//-ii..., para Santos, Paimiá, Santa
Catliarina e Kio tirando do Sul, rece»
bendo impressos até ás S. horas da
111 ;inhã, eartas para o interior at*S áfl
8 .ij, Idem com porte duplo.até ás e,
e objectos'prira registrar ate ás 6 da
lard. dc hoje.

Kio de Ia 1'lnla, para Santos c 'Bue-
nos Aires, recebendo impressos até ás
S# horas da manhã, cartas pnra'o inte-
rtor até ás 3 1I2, idem cmn porte, du-
pio c cartas fará o exterior até ás 9
da manhl «.. objcctoi pára registrar
até^ ás 7 horas da noite <lo ho)e.(

t Çavjos .M>iíiY.*_ para IJãhiá, Uccife,
Ceará e MossotHi, recebendo impres*
sos ató á:i 3 heras da manhã, cartas
para o inieii.ir até áa S i|-, idem com
porte duplo ate ás 9.

Ilapentua, para Cabo Frio, Cara*
velliis, lllicos, Bahia c Arncajti';'. re*
éèbcüdo impressos até t boi a da tar-
de, cartas para o interior até á I l]_,
idem com porte duplo até ás 11 damanhã e bb.ectos paru registrar até ao
meio-dia.

i_i<..o_.i, para Paraná, S. Francis-
co, Florianópolis, e Kio da Prata; re-
ccbci.d- cartas para o interior até is
I-' .1-, idem com porte duplo o eartas
para o exterior ató á . da tarde, aobjectos para registrar alé ás li d»
manhã.

Amanhã:
Bráamiçâ, para Santos. Paraná, SilFrancisco, Itio C.rande do Siil, Mon-

fevidéo e Buenos Aires, recebendo
impressos até ao meio dia, objectos
para registrar até ás lt Iioras, cartel
para o interior até ao meio-wa; car-
tas com torto duplo e para o exterior
uté á 1 hora da tarde.

Carmina, nara Bahia. Dakar, _,.'_.
boa c Bonléos, recebendo iutoreesas
até ás _ liorns da tardo, objectos pariregistrar nté á i hora. cartas para ointerior até ás 3, cartas com portoduplo e ..ara o exterior ilé ás a bo*
ras da tarde.

A PACA PAR1Q ÉNARÜAURIJGUAYANA_.3.H bJlOA rAMO Não tem filial. 509> 60$ o 70$
Ternos sob medida de tecidos de pura ia,feitio no rigor da moda

EM SARAR,.'

A extracção de minério de
ferro

Saltorá, is (A. A.. — Está
tendo grande incremento n extra-
cvio de minério «le ferro da mina"Correm do Meio", de pronr.e-
dade de nina poderosa companhia
allemã.

¦ «> OS..»-—i
XO AMA5.0VAS CHOVR

ARU.XDAXTEMEXTK
Mandos, i,, (A. .A.i  Tem

cai.lo aliittida.iites chuvas em todo
o Estado, principiando as ciclicn-
tes dos rios, o qne está facilitando
n navegação e o transporte dos
"•(rllllCtÒS.

¦ Sil»-
XO PER.'

Sublçyação dos indigenas de
Zapallaiiga

Limai i" (A* A.) — Os indisc-
nas dns aldciamcatos de Zapallaii-
ga sttl.levaram-se, inalando as au-
torid'n'dé.5 locacs e saquearam as
l!j'_!.Ííl(i(l». viçit.llás.

Escola Feminina do
10: districto

Tern.inarani eom brilhantismo os
exames de promoção dò classe, dos
alumnos, da i* escola feminina, do
¦ o" districto (Barão de ¦Macab.ibas),
presididos 'pela professora cathedrati*
ca d. F.rne-tina de Castro Gonçalves
de Carvalho, sendo o seguinte o re-
snltado : classe média, a" anno, a
cargo da professora adjunta .dc ,.•
elas-e: Isaura CouSinho; distinoçãil:
Universina F'crrcira; plenamente, gráo
9: Virgínia Duarte Costa; ptenamen-
te, gráo 8: Ki.ll.alia Borges dc Frei-
tas e plenamente, gráo 7* teonor
Cirtcs Bié.

Classe media, i° anno, a cargo da
mesma adjunta; distineção: Maria da
Conceição Silva; plenamente, gráo 9:
Paiilina Serapião; plenamente, gráo ;:
-A.ig.lica dc Jesus Thomaz e Myltis
Cunha c plenamente, gráo fi: Maria
das Neves I-cccadio.

Classe elementar, _" anno, a cargo
dn' professora adjunta dc 3a classe:
Margarida Kachcl da Conceição; dis-

Sociedade Ptiílatelica
Brasileira

Sob a Presidência do capitão
Elysio, que teve como secretario o
dr. Rangel, foi realizada a ..1 do
mez findo, mais uma. sessão desta
sociedade, em presença dos socos:
coronel Pamplona, Virgilio Leite,
Dona Undinc, coronel Leal e drs.
Miranda, Venerando, Afranio, Hil-
degardo .Moraes « Lafayette.

Nesta sessão foi admittido. no
quadro dos sócios o sr. Benjaniin
Simon, e propostos mais os se-
gnintes: Adolpho Liebcrmeistcr,
Wilia.is lí. Lee e Amaro Lafite.

Approvoti ainda a assembléa a
tniniila de um artigo para (jiie se
convidasse pela imprensa ao sr.
Pereira da Silva, a fazer e.nirr-.a
de valores em sen poder, conforme
propòz o dr. MiraiuU; resolvei,
sobre o modo de festejar o anui-
vcrsa.io da sociedade; nomeou a
commissão composta dos sócios
coronel Pamplona, dr. Hildeganlo
e Dona Undinc, para drnr parecer
sobre as collecçücs do concurso de
Sarawalt, a nue concorreram: Vir-
gilio Leite, Elysio, drs. Lafayc.-.e.
Miranda, Venerando e Rangel, D,

Undinc e coronel Pamplona; e fi*-
nalnieiite adiou a discussão do pro-
jçcto sobre a publica.;'..) de um
jornal pl.ilalclico e organizaçÜo <_o
catalogo de sellos do Brasil, a pt>dido do seu autor,

Quinina em fôrma su-
perior não affectá ,.

a cabeça
Quando precisardes «le «.uinltia, usa.

as pilulas do

Laxativo BromoQuinina
o qual oííercce todas as vantagemdaquella, sem os seus incon*

veiucntes. Hasta unia prova ! A asai.
g.iatura de E. W. GKOVE

em todos os vidros

EM MIXAj.

Medida para evitar ulteraçdM
nos autos

Bello Horizonte, 15 (A. A.) —•
O presidente do Tribunal da Rela-
ção dirigiu uma circular aos jul-zes de direito do Estado, recom-
mendando-llics que providenciem'
para que todo o algarismo escripto
nos autos, seja também menciona-
do por extenso, para evitar altera-
Çl.CS.

CONTRA O TYPHO ?

Theatro Carlos Gomes
Companhia do Éden Theatro de Lisboa

Em prosa Teixeira Marques -Gerencia dc A.Goi.i»o

BOJE 2 - SESSUES - 2
As 7 ?|4 e 9 3|4 da noite

Formidável snecosso desta Companhia
Ultimas representações

da revista em dois actos o oito quadros, de Ernesto
Rodrigues, Felix Bertnüdés c João Bastos, musica

de Felippe Duarte e Carlos Calderon

|

m
(Dm

@©®®®@®®®<@®®®®®®®®®®®
Tal qual foi representada om Lisboa

PATCTA ALEGUE, HENRIQUE ALVES — (CO.MPE'RF.S) -
Micarcme, MARGARIDA VELLOSO

0 "XjAvrAUEs  CARLOS LEAL
João Silva — Medina de Souza — Luiz Brava

Toma parte toda a oiuiianlii.

THEATRO MUNICIPAL

Jünscenaçtío de Jayme Silva-Direeçãi» ninsicd de
Bernardo Ferreira

Scenarioseguarda roupa
verdadeiramente tjesliimfarantas

AMANHA — Festa artistica do actorf
João Silva

DOMINO'- EDI N-C ABAR ET

rnES FESTAS
Stisàniie-Desprís

Jtl.iiinic-Poe — Mlle. Verneiiil
1- SOIRÉE — ai DE NOVEMBRO

DE 1916
Variações sobre LA GRACE DE

FRANCE — Psy.tió
Le Baiser

fc.mtos—díinsn!-,. ele.*
_-» SOIRÉE — 23 DE NOVEMBRO

DE 1916
Dana LES BALKANS

La rupturo de SAPHO.
Le Bonhomme Jadis

(cíintos e ilansas)
,;• SOIRÉE — cs DE NOVEMBRO

DE 1916
Poil de Carotte

Scchè de "1'Ecole des Fernmci"
Le Chat .Voir — POIL DE CA-

ROTTE, en poilu
(cantos—.lansas, ete.)

A 05signatura dessas tre-i represou-
taçõea aclia-^e aberta na Casa Napo-
leão, pelos preço-; de: Frizas c ca-
ntarotes.de r". 125$; cadeiras, 25$;
ImiCõo. A e It, 15$; balcões outras
filas, u$noo. Galerias, r$noo, por re-
presenta.ão.

Theatro Republica * EMPRESA
Oliveira & C.

Grande companhia italiana de operetas CARAMBA -SCOnVAMIiUL10 _ Director artístico ;CAV. ENRICO VALLE - Birec.âotnimçal do macüro (JUJSTI "'..'.?

X-COaT-S ~ _A."sTo"3i-_T- HOJE8- RECITA DE. Aí_SlG_vA-rUKA
Primeira representação da _«£_,.». oporeta ei. j actos do mães-

Les Merveilleuses
Fouché, E. Consalvo; >Uprth?V«?. ^ . *_™„_°' 

.N' __J[__;Acçao cm Paris, cm i8in. ' au-c"-1' -• "lUe..
Brilhante tnise-en-scene de Caramba

«uíSíliÜ "" 
», oncrc,a. 'le era ndc ?urcc__rH-DUQUE CASIMIRO

lltli-.etcs á venda das
Brasil, depois no ilieatro.

10 ás 6 horas da tarde no Jornal do ?
.*> ?» «» ?» »» 4> „ „ ^ <# t> M T

n 11, ¦fflfJVWilJIi.lllíaiiliiBllilH'..IHIIIIIBl!'Hl'll__.ll!ilCinema Alegre i___!_ç___à___e_i
*»" S Grande Companhia de operetas _t

*ar<T<*-Hr«TaT*M ^^ __,__¦_,¦¦_¦¦„

B »H ¦ ¦ a ¦ B ¦ B B _ I _ § B»

_3 Grande Companhia de operetas _m
VITALE ¦

Rua lulz Gama 18

HOJE HOJE
Das 6 horas em

diante

DE SEIS NOVOSe mm.

i (fyclo Theatral Brasileiro) S
HOJE e AMANHA especta-li
culos de beneficência no thea-1

tro I.VRIC.O B
SABBADO — i' rapresenta- B
ção do grande suecesso dc Ê

RÒmiír*. (¦

pe is artista

¦IUWIIIIIIIII_.ili

Programma com-
pletamente novo.

Ingresso 1$000

DOMINGO — ÚLTIMOS £,ESPECTACULOS ¦
A's 2 .|a, grandiosa e ultima H

matince ¦
A's 8 e .il.) DESPEDIDA DA 1COMPANHIA VITALE 1

A lihdis__ííiid opereta M

II

HIISJA PAS
50—Praça tíradentes-50

Empresa Oonlo Pereira

HOJE—A semana portugueza efe guerra! -HOJE
Continua o suceosso da exposiçãodas forças armadas
portuguesas. Depois da axercUo

exhibe-se

io. o. arusta
._ >*. venda, \

h 3381

CINEMA EXOELSIOR-^SffSt^
Orchèstra sob ti direcg-.o da maestro Octaviano Silv-i

HOJE Quinta-feira, 1G «de Novembro HOJE
HOJE — Estupendo programum novo 11 I Final dc um grande romance policial l! I

ELAINE - CLAREL — JAMESON
agradecem ao publico a distineção que lhe deram, c vos convidam a vir hoje _._._.„ áj 

•_¦_- 
mtttraa uo mesmo film uiumas aven*

MYSTERIOS DE NEW-YORK
:.» e __" srries. Ultimas series destí srande romance policial, cini um, _n.n-.«.. . , •

pela completa victoria do destemido deteetive JU.STIXO CIjARKI.. emocionantes, .ue terminam

Sabbado —.Continuação «lo _>r.in«]«.-{.im :As «llventunas de Catharãna 3
Sei_un«li> feira — Soberbo progrãnim» :

Onde estão meus nilios ?
ter ,lá''\'4l!,VÍ?!. %l "^L^'^%'l^%^^ltA^Z^Ã 

^lE^ADFVrUm !:!:n Iindisüino — L'n-.a grande li.io para a l.untanidadc. Ksta lição .de inoral que graças 4 cinemato-
«rapina srr/i amplamente divulgada a todos an camadas sociaes, talvc. Seja icrida pela critica malévola, o «pie
nao .será de espantar, po.ç se ate a subliniidadc Jo CREDU tcr.i sido attingiJa rela critica irreverente dos
atbcaia; _

i\ seguir — AS AVENTURAS [VI. liLAINE, niaravilliosas proerai c^i nove «lenia-io-iaes capltt-jo?.
n.rcvemcntc — LIIilIRÜADi; OU A HJ;R.\Nt,'A lVvTeVI,, pelo Maciste da Universal "I-OI.L-iWX". emro s.ri.s c 4+ partes, (3_;_)

iI-I
8 .38, Casa Lopes Fernandes «v 9
g C.«. Tel. C. 57... (M 3375)1
liwi-iailigilMaisaiiijpíiiifaiiiyi

JLÍiiíietcrS dest..
»las io tia manli
'le. na_ Avenida Itio Branco n, g

1 «V U-üllil, ~3
ás 6 da lar- B

ü
|

c 4a Series em
8 actos

TIliTHPAI-tJrt BPPBPfrt Companhia Alexandre Azevedo
éflBft.nU flBU-U-lIU Tourn«je__Cr_jnUdada Oliveira
HOJE -AST73l4 E 93í4-HOJE

GRANDIOSO EXITO
A notável peça em tres actos de João

do Rio
EVA

Nlini.1 EVA JORGE
Alexandre

Hzevedo
Moveis da Marcenaria Brasileira
Amanhã, ás 7 3;4 e O 3i-i--EVA.
Segunda-feira, 20-- Grandioso festival arlistico

do octor ANTÔNIO SKRRA. 1- sessão OAgula-
2- sessão—O Canário.

Dia 24 — Premiére da opereta A Duqueza dei
Bal Tabarin.

TCspectncnlo completo

1

(A DIVISÃO NAVAL)
Dividida em G longas partes c 3.*.00

metros do extensão. O mais completo e au-
Ihent.co film reproduzindo todo9 os exercicios damarinha de guerra dá nação irmã: lançamento detorpedos e minas, immersao dc submarinos, es-
quadra em linha de combate, parada da guarniçãodo Vasco da Giima, etc.

SOB AMEAÇAS
Sublime trabalho dramático em 5 arrebatado-

ros actos. Protagonista : a notável actriz MARIÊ
L0U1SB DERVAL.

Como extra piogramiua:

UD3 PRESENTE CE IHffBB-HO
DivertiUissima comedia em 2 actos do N0RÜISK

Segunda-feira — Mistfnguett dectetivé,
monumental trabalho cm 5 actos por essa.eonhe-
cida e querida artista do nosso publico, o Des-
tino vingador, sensacional drama em 5 actos.

M 3373
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Leveza de pês, olhoüb. ühantes, corpo activo,
tudo se segue ao tomar,, por algum tempo, as.

Pequenas Pílulas de Reuter
Estas pílulas fazem desappafecer toda a de-

pressão physica ou mental, melhoram o appetite,
produzem um somno -trahquillo, e a pessoa
sente-se mudada ©com actividade para tudo.

COMMERCIO
Rio, ifi de novembro dc I9i<5. «

NOTAS DO DIA
•corretor Oroznnbo Muni» Bar*

reto 'Júnior autori-ida por ordtm
judicial, vendera hoje, na Bolsa, J>
iicçõcs da Companhia de TecMos _a.iPclix, i titulo de sócio do Club «os
1'. c Tecidos Carioca, 40 acções c.
«álico Jc «cção da Umpresa de Ornas:•1'ublicãs do Urasil, pertencentes ao"
ü-si.o.í) da íin-ula Ire.ie de .y.ir.inila
J'achc.o. r «.• correto.- Josc Viillcm*'
«seus, 5 arci.cts do c.ni.esl :.«) «le,
.90;). emissão para as Obras do Por-

10. juros le s "I?. li valor nominal'
de i:oeü$, r-.'lenccnti'i ao csvi.lio do!
ninado Antônio -Gonçalves Res.

No Directoria Geral dos Correios,'
termina hoje, ás 1 horas da tarde, o(
iprãzò para o rocei).mento dc propôs*
«tas i«ara o serviço de conducção de
nnalas e còllvctas da correspondência
mesta capital, -e na listrada do 1'crroi
Ccnlral do Urasil, no meio-dia, p.ira'
o fornecimento ile materiacs de illu-;
miiiia«,'ão, eletricidade o automóveis.;

Iloic, ís 3 horas da tarde, deverão
rcunipsé os credores da fallencia dc
IMeirelles e Pereira.

ASSEMIlLl-AS CONVOC1 DAS
Companhia de Seguros Brai*, dia

.18. ás 1 horas.
.brici dc rumos Drasil. dia 20, as

«3 lioras.
Companhia Constructora Ipanema,

«lia 20( ás s horas. ¦
Comnaiil.iii 'Industrial Canipista, *Jia

üo, ás 2 horas _ •
Conipanhia de Ácidos, dia so, a 1

- íiora.
Moinho dc Santa Cruz. dia 37, âs

«a horas.
Coiiiinnbin Grande Manufactura dc

1'unios Veado: dia 28 ás 2 horas.
Companhia Industrial Santa -gna*<

cio, dia 29. a i hora.

Caixa de Conversão
1'OBTO & O.

São quem mellftr ágio façam.
*- AVENIDA «KIO BRANCO, 'a.

COXCORItENOlAS
ANNONOIADA8

Collesio Militar do Rio de Janeiro,«nara o fornecimento de artigos .dccei-
medieute. aca, insinuo c encadernação <_e
livros, material para aulas. instr-umen-
nos e obk.los dc ensino, dia 17, á a
Siora,

fortaleza de S. Ibüò e a" batalhão
Me artilheria de pofiiç.o, para ío Jor-'tncciiiiciuo de -eencros nliiiicilticios,
iorraRCiis, conlhusiivcl e lubrificantes,¦dia 20, ao meio-'d!a.

listrada de Ferro Central do'Brasil,
nara o .fornecimento de carbureto de
cálcio, dia 18. ao meio-dia

Conselho ile ¦Colimrits da Marinha,
fiara o forreiimonto dc dietas, :fa_cn-
das c ;; viam «mitos, í calçado e '"peruei,-
xas, dia iS, no meio-dia.

Directorin Geral dos Correios, «pari
•n venda dc 5.728 'k.soo áo :cl:uti'bo,

•lia 20, ás 3 lioras.
Directoria Geral dos Correios, «'para

« ncniilsicão de ot.ooo malas «para
cuiTrspondeiicia. dia 4o, 6s 3 'Ijôfís,

Conselho de Compras tia «Marinha,
•oara o foriiecin.e.ito do erupo 1 —
iiçoiiRUe, «lia 21. ao meio-dia

Colleeio Militar de .Uarbiicena 'pa-
t.i o fornecimento de eoneros alinieii-¦»'-Íos arti ros para Ütnnezã ¦ {Ilumina--C3o forrÓBCUS- etc di.'- su. à -1 li ara."

! Kstradi de -Ferro Central «do Brasil,'
para o fornecimento de ferro -Cuia-V*' -dia 22, ao mc-O-dU." í

listrada dc í'crri> Central do Era-
Kil, Para o .foíneciuiuito di-.tíiras' fal-'
iniciadas de madeira 4_ lei, dia .ío,
no meio-dia.

])iri'c|i-rin Cicra! dos Carrcios. Mira
-«o f'ni.<-.iiiiciito do ai-rHal. dia ..«! u,

ia 3 horas.

ItEDMõÜS DE CREDORES
Credores «In . McircUea e Pereira,

¦lio ifi, As 3 lioras.
I.llencià do 1'. .1. Vires, dia'si. i-¦> M»**íra.
,ii..encia de Jo-ió Curtiso dia so,

é i hora
1'allcncia de /,. Sojtes riluueiras,'

<l'-.:\ 2.1, í i i)_ borx

TINTO, LOPES & c.
«Rua Marechal Floriano, 1174.

«Conunissariüíi dc cale, manteiga li
cereaes.

MANIPKSTO DK lMPOIJ-
TA.AO

Tel ovapor anicrirano "Carnli-n",
<l,i Pliiladeliihio •— ' CarR-i recebida':
1.-5 barris de oleo, a Itoeha Wlrckcr;

_5, a 1'oiiscc.i Machado; 8 caixas dc
«raxa de "-ríetrtileo, 

.'a J. Gueiia c
¦14 liarris de sics, á ordem.

Pelo vapor nacional "-lbiaiiíiba , dc' lDuenoi Airts — Carga recebida:
;i.|-57.| saccos de trigo, com -.^.5-í>o'
ikilos, ao Moinho Inglez.

l'clo Ilinte i:ai:i«.:ii:l "Amélia c Cl«-
tra", de Cabo I''rio — Car-gtl Tece-
),Ulai 41) -sa.xos de camarão, a Son*
res Bastos.

l_lu hiale naciimid "t\uror:i*, de
Cabo Frio — Carga recebida: 30
eaccos dc feijão, a Vieira Monto.ro.

Pelo vapor nor negue;-; "Sverre", de
IN. V. News — Ca:g_. recebida;; car-
-vão.

Pela Ií. I!. «Central dn Urasil —'IS. Diogo) — Carga recebida: io Ia*
çtns de manteiga, i ã Lei teria Modelo;
fio ditas, a Teixeira Ilorges; 48 ditas,
11 Prósscr; 221 ditas, a C. S„ I.acli-¦einios; 25 -caixas do manteiga, n V.
rSetira; ,. j.tcáí. de queijos, n Teixei*
ra 13ui-rcs; 8 dilos, a A. II. Joiig;
incíijxas de r|ueijos, a l.ctr., * ordem;
.1 jacas de toucinho, a Teixeira Bor-1 j*:çs; 13 ditos, a lídltardo Grijô; s«litos, a Teixeira Borges; 2 ditos, a-..'Ferraz Irmão; io dito., n J. C, or-'lem; 14 dilos, a J. ordem"; 2 dilos,
•1 M. _. ordem; 3 dilos, uo mesmo;
«1 dilos, a Prista; 3 dilos, a Crrrên
IKibciro; 2 dilos, a Pereira Almeida;
;í ditos, a Teixeira Borges; 2 ditos,
:i Adolpho Schmidt; fi ditos, a ('«.
íl'. Alliaydc; i dito, o XI. T. Ara-
Kão-, ,i dilos, a Jiüo Silva: 5 ditos,
.1 Aí-eeiKfu) Santos: C dito**, n M.
$ilva; 9 ditos, a Tdixcíra Carlos; -io
ilitos, a . Vcrnandes Moro-ra; 3 dito.,
11 Ucnevidcs Irmão; u ditos, ao mes-
eno; 10 ditos, a Coelho Novaes; 10
• lims. a Almeida «Sieiiiann: io ditos,
n-'M. Rocha; .1 ditos, a Mnri|ncs: 10
.l.llòs, a Teixeira Ilorges; 3 ditos, 11'lerraz Irmão; 7 dilos, n llejlcvidcs
iJrmão: 8 ditos, a Guimarães Irmão;i jaca do carnes, a M. T. Ar.igSoj
a dilos, a J..ão Silva; 2 dilos, a'As*
ceasão Santos; 1 dito, a Tboina? Pc-•reira; o ditos, o Bcncvides Irmão; pilitos, '.1 Teixeira Carlos: 8 dito;, ao
mesmo; 10 ditos, a Fernandes Mc-
reira; 8 dito., n S. ordem; 8 ditos;-b 1'". ordem; i.* ditos, a Ucnevidcs
Irmão; 2 ditos, ao iiiesiio; 2 dilos,Marques; .1 dilo. a Perra: Irmão:dilos, «Ci.ellio Novaes; 7 dilos. a

ditos, a Mx.

dem; 200 ditos, a .1. P. e 4 ordem;
ii5 ditos, a t. T. e á ordem; 150
ditos, a Uamalho Torres; 70 ditos, a
Manoel losé Gonçalves: 10 ditos, a
C. Costa C ; is jacas dc batatas, a
Corrêa Ribeiro; 6 ditos, a Almeida
Sieiuaun; qh saccos dc cebolas, a A.
O, o á ordem; 30 ditos, a Manoel
fosé 'Gonçalves; 15 ditos, a I, C, e á
ordem; 1* ditos, a Ayrcs F. Car-
cia; lis de aKiiardentc. a V. C. Tor-
res; '4 caixas de mel. a J. Vieira
da Silva; ,10o qiiartolas de sebo, n
Uurisch C,'; 2 laias de tiiantciga, a
B. Daniel; '.1 dilas, a I. F. Santos;
66 ditas, a Teixeira Uoircs; 11 ditas.-
a Pereira de Almeida; 2 ditas, a I,.:

.coiiolilincnst; .3 ditas, a Adolpho
Scliinldt; S dilas. a !•'. lunijueira; 2
ditas, a A. Vnsscl; «;i dilas, o F..
S. C; 1 ditas, a Teixeira Borges;
1 dita, á Casa Cave; 1 enf-rada-do (lc
manteiga, L Dòlnic IC.'.; 1 cesto ile
manteiRii, ,a Duque listrada: 3 jacas
dc queijos, o. IV.rnandcs Moreira; O
ditos, a Corrêa Ribeiro: o ditos, a
«Marinho Pinto; 10 ilitos, a Asccnção'
.antos; .1 dilos, ao mesmo; 2 ditos,
a J. Martins; 1 dito. a I M. Cou-
voa; 1 dito, a T. A. Wraübcclc: 1
dito, a J. M. Ribeiro: 1 dito, á or-
ilciu; t <lito. a Luiz. Pinto: 4 ditos,
a Alves Irnião: 2 ditos, n V. Scnra;
d ditos, i ordem; >*; ditos, a Teixeira
Borges; 1 «dito. a D. Uma; 11 di;
tos, a G. R. e â ordem: C ditos, n
A. Jorge; 4 ditos, n Joãu Cunha; .1.
ditos. 00 mesmo; 4 dilos. a Medeiros
Uoeha; o <litos, a Correu Vasnues;
.1 dilos, a Martins Saraiva; n ditos,
ao mesmo; 4 ditos, a Medeiros Ro-
cha; 1 caixa de niicijos, a Asceriçãp
Santos: .1 Jitas. á ordem: 4 iacas
dc cainies, a 1'odrii'iies Barreto; '2
ditas, a l1. rintoj 3 dilos. a V. Soa-
rt_; 1 dito. a M. Ferreira Irmão; (2
ditos, a M. c 4 ordem-. 1 -to. a G. -e
á ordem; '2 dito.-, a T. r a ordem;
? jncSs (!c toucinho, a P. e a or-
•dem; 5 «Pios, a C T. c a ordem;M
dito, a M e á ordem; 5 ditos, a B.«
I 'c «•ordem: 1 ditos, a G c 11 ordem;
.1 ditos, a Tcrcira Tinto; 2 dilos. Ia.
lí. Almeida; 1 ditos n M. I-crrei-'
ra .Irmão; 3 cestos de ni.uclos, a 'M.
Caninos; 3 latas dc biscoitos, a _|5..
Daniel; 1 «emanado 'dc couro, a .Ro-
driciics Fcrroirj: ¦> saccos de «cocos,
á Empresaí-c Frutas; 1 caixa de
fruclas. ,a A. Pinto; 1 i-ira de fru-
Us.rfo ''Correio da Manliã ; 1 'cesto,
dc frutas, n Tericlra: = caixas de re-
nuellão, a Cruz Irmão; 2 dilas,. a F,.-,
Santos; 1 dita. « lordom; 1 caixa dc;
aeuardciite. Ia -T. lAzeve. oi

liatacão de Alfredo Maia — CarRa
recebida: - 8.í ¦ asecos «c Icijíio, -a K.
Ritimíyer; 10 saosos ¦ dq •inillio, a Josu
-l,wl; 10 ditos, a I.. G. santos-, Oo
dilos, n Gasemiro' Santos; s saccos dc
arroz, a Mi Souza; 100 saccos 'ue lei*
jão, a Gonçalves Zenha; '5 jacas dc
loutlnlio, a 'Pcreita Ahuoula; .1 ««di-
.tos,'a «Casemira Pinto; .1 ditos, a 1'.
Moreira; ¦; ditos, a Ucuuvides Iriiiüo;
, iacá de costella, a Casimiro. Pinto;
, jaeã de lombo, ao mesmo- 1 iacá ue
inoooto, -eoiisigiiiido ,a l'. -Moreira; fl,
rolos ile sola. consignado a ^Sinueira;

Pela K. -i Central do Brasil —
Marítima — Carga ' recebida: soo
saccoi de feijão, 1.3 'a ordem; 15 «li*
tos, .a _ii>;ieira; 500 -ditos, a roga-
ca Rbltini; 500 'ditos, ai inesino-, 13
ditos, a C. .Moreira; ' 15 ditos/ a t_e-
reira 'Almeida; 4 ditos, «o J. M* ».•
ordem; •ti ditoí, a-S. G. Affonso.;
43 ditos, 'a J. ttil. S. ordera; 3 A\j
tos, a _* Stani»»; «í6õ dito», a 1-.
,A. (Andrade.; 166 dilos, a Coelho
Duarte; 10 saccos de milho, a ler*
raz: J(> ditos, a Manoel Barros; 75
dho», -a Inlvarci Tollery; 7. dl10*'
no mesmo; 16 dito», a Pereira Al*
nítida; -5» dito», •» 'L. r, ordem;
50 ditos, a J. M. S.; 50 dilos, o
Í-,.:.V.;«-oo ditos, -a. -Ferraz; r-i di(os,
a JI. Lisbcniaiin; so ditos, n J.
Joaquim Silva; ion saccos de arroz,
a João 'Santos; ioo ditos, ao inesino;
167'ditos, a Angelino Si-ii«"«cí; 63 s«iç-
cos.de'favas, a C. N..ordem; 71 < i-
los, a F. 1. ordem; iS ditos, a .1..
M. S.; 40 ditos, a J. M. b.; 51
sacco, de milho, -a A. ordem; 130.
\litos, a Pereira •'Ali.iciila; 2 fardos
dc xarnue. a Meirclles Zamith; 23b
ditos, .1 '.lcilm Mooto; 22 ditos, a II.
Kalkuhl; r.ir ditos, no mesmo; 619
ditos, n 

' 
Barbosa «Albuquerque; 222

ilitos, u II. KaUuh'.; 12 ditos, a
Coelho Duarte; eoo caixas dc agitas,
n F,, 'A. Caxamlm'; 110' volumes de
liatalas, : n Fei riis Irmãoá 23 ¦ ditos
de cebolas, n Uaiiialhii «Tones; ifiu
barricas •de lindüm, >a *-F, N. Ancora;
M7 idiliie. a «M. -Jordão: 10 caixas de
açuardetitc, a S. G. Affonso; 1 bar-
ril de anuardentc. a M. 1). Pinto;
5 farlos dc meml'03, a Coelho Duar.
te; si saccos dc «sementes, no.M.
da '..ricultina;'5 «s-accos dc fubá, 11

•Ferraz'Irnião; 38.1 tamboretes dc car
biireln, o Cnrlo l'arcto; ii,| cngradii-.
dos ide papel, á Cniiipanhia llocoln;
niy; ,0-0 bolas. 3fi i^los dclpapcl. «a
mesma; 6o pacotes -de ...nio, a «Car-
ínj! Taveira; t tíiífcapiidó de coítrp,
llélli; .5 dilos, -a Duriseli: 7-' amar*
radas*'do couro, & Coelho .Duarte; z8
amarrados de ' couro, o Juemies
«Mcyer; -- vagens de couro, a Ilu-
ri-.Ii; ii ania-rra-dos de couro, o J
Meycr; 5 ¦diir.s, a Duriseli; 3 «lit-is,
ao mesiüe; ..06 amarrados de coúrus,"" mesmo; 2 rtmòrrados- i

pélles, a Jacincs 'Nkycr
'M.-.ia — Círgii'ntantclíia, a 0.
In de imintcii,'... a 'JoÜo
lata dc mVHi.çiga, n T-
iacás dc queijos, a Soa;

Pinto «Lopes; i dito;
dito, a lVreira Al«

-ortos do sul, "Majrrink". • . co
Nov»,.Yorlt,.e esc», "Byron". «t'Rio da Prata; "Vosari".... . •-. 'ti.
Cetiova «e eses.. "¦P, do -üdlnef. isi
Eio da Prata. "Frisia;''. . ,j. .% ;aa
Norfolk e eses.; "raran&".:. . «aa
Portos do norte. "Ceará". . . «aa
Rio da Prata, "Demerara". . ... 1=41
Nova York e eses.. "S. Paulo". «4
Torre Vieza. "Taquary". ..... H25
Tinrdii«i9 e eses,, "I.iftcr". . . . efi
Norfolk o eses,, "Aráguary". . afi.

VAPURKS.A SAIU
Porto, «do >ül. ".fauna". .... «S
Araciiu* e eses., "Itspeftftia". 16Mossoró e eses., "Carlos Gomes" 16
Rio da Prut». '-Iblapaba". ... efi
Amarracãf) e eses., "Capivary". 16
S. fídelij c eses.. "Tcixerinba". ifi
ilordéos e eses.. «^Garonna". . «7
Inalalrrra e eses., "OrtcRa". • 171 ,*¦¦-¦• p CJ(_»-;; ¦• Onnâ", • '17
Rio da Frota. "Bragança". . , 17

1 ¦. .«-.«nlni-.-o c Htm " laguaribe''. 17
Portos do sul, " Itaipavn". .... 18
Recife e eses., "Itagiba". . . . 18Porlos do siil,- "Itacolomy". . «9
Portos do sul, "Ilapuhy". ... 19,
Rio da Prata, "Guahyha". ... «19
í.seuna e rses,, "Anua". . . 19
Rio da Prata e eses., "Amazon". so
Rin da Prata, "P. di Udrne". ai
Rio da Praia, "Byron" ai
Nova York c eses.. ".Vasari". . ri
Nova York .e cs;:., "Minas Ge*
r.iei* 21

Recife e eses., "Ilaiuhi". ... 21
Montcvlilío e eses.. "Ruy Bar*
Ainsicrdain e e*c_, "Frisia". . 22«Manáos jc eses.. "Bahia". ... 23
Recife » eses., "Tavary" 23
hosa" 2.)

Inslaterra e eses., "Demerara". =.(

0L1N10A MEDICA, MOLES-
/TIAS DAS /SENHORAS, ¦'¦
[ >: syi-hilis _;. j 

;:
DR. AN-IBAt VARSÉS ¦_- hitiÔ

da» senhoras, pellí e trat. espee.
da íyphilis. App. electr. naa mol.

. nervosas, «o nariz, garganta e ou-«vidoj. tons.: Av. Gomes Freire
99. das s Ss 6 hs. Tel. isoa: C,.'

BR. JÚLIO XAVIER — Clinica me*
dica e dc moléstias de senhoras,
Res.: R. Fclix da Cunha, 43. Tel.
Villa 939. "Consultas: do 2 ás 4 e
lias 7 ás 9 tis. da noite, na R.
liarão de Mesquita 241,

DR. RUBEM BRANCO — Cl. me*
dica cm geral, partos, mols. das
senhoras c syphilis. Cons.: Av.
Mem de Sá ' 115. (das 2 ás fi hs.)
Res.: r. Haddock Lobo n. fi.

ItADIOLOGIA CMMOA
Dr/r. DUQUE ESTRADA — Tel.

931. Sul.
DR. A. W. CAMPELLO — Tel.

1718, V.
Const.: Quitanda, 3. Tcl. sSfifi,, C.
DOENÇAS MENTAES E

NERVOSAS
DR. HENRIQUE ROXO — Prof.

de clinica da Fac. com fre .uenciados principaes hosp. europeus.!
Con3.: r. da Assembléa, 98, das 4fis 6, ras., 4as. e Cas. Kcs. V.
da 1'atria 355. Tcl. Sul 824.

DR. W. SCHILER — Cous.: 2as.,
4as. e fias., r. Hospicio 83, (das
4 ás 5) c Casa de Saude Dr. Ei-
3-as, s.03 c sabbados (das 2 ás 3).
3-is, sas. c sabbados (dns eás 3).Res.: Bambina 40. Tcl. 1143 S.

DR. HELENOÍBRAKDAO — Cons.' rua >& -AssSfblèaiPíS; ü» | terças,' quintas e sabividos, das 15 ás 17
boras. Ses.: Boulevard 48 de Se-

jeml#o í>3_3 (Villa vlsobel). **ffel.'l
-' Villa ••l.o;3. ' -í ' ',
DR LINCOLN DE ARAUJO —

Da Acad. de Med. e do Hosp.
da Misericordb. Coís.: rua Gal.i
Camaro . 116, *!c ás--*)» Tcl. N.
s6u. Res.: *lláddd«á- Lobo 416*;
(Tel. Villa 3«).i\J

DR. LUIZ DEÍMARÇOS — Cons.:
Uruguayana, res. Das a ás 4..Res,S. Francisco Xavier 3x2.

DR. LAFAYETTE VIEIRA — Med.
da Matcrntd. Dipl. rela Mnfeit:
niil. Tarnicr, «e cora longa pratica,
nos Hosp. de Paris. Cons.: Mos*
picio 83; cas,, 4as. e fias. feiras
(2 ás 4). Tel. 3770, N. Res.: R.-
Barroso 34 — Copacabana.

DR. MASSON DA FONSECA -
Docente da Fac. de Med.' e medi».
co adj. do Hosp. da Misericórdia.:
Cons. rua Urufeuaj-ana 37. das 3
ás 5. Tcl. 1043, C. Ues.: Laran*
jeiras .154. Tcl. 5S5S, C.

DR. MIGUEL FEITOSA — Do'
serviço dc Rynccotosia da S. Caaa'
do Misericórdia. Cona.: Uruguaya*
na 35, das 3 ás 5. Res.: Gol. Ca*
mara r,c8, sob. Tcl. 3067. Norte.

Pelle o syphilis — Curas pulo"Kncll-m" o 914—Rstomn-
go, pulmões c doenças liei--
vosas.

dc
..Vlfredo

1 '.laia d««
1 chKfàdii
Ditlilc: 1
Uoeha; 2

«res: 3 ditos,
Cancellos

encapado

rrcilihla:
Ma!

Fumar Seinllln de Havana
6 ter a sensação dns libras.

INDICADOR
ADVOGADOS

DR. AMALIO DA SILVA — líua
Uruguayana 7, 1" andar.

DR. ALOYSIO NEIVA — Advogado
— ¦Rua'da Quitanda 8— Telephone
Central 8.

DR. ARTHUR CHERUBIM-Advo*
fiado — Adeanta custas.' Escriptorio:
Carmo.71. Teleph. Norte 4S1.DR. ARMANDO DIAS — Kbcripto-
rio; 1.1 ás .5; rua i" .de-Manjo

DR.' BERQUO' COELHO - Rua do
Rosário 81. Tel. 3037, Norle.

DRS.iCARVALHO DE MENDONÇA
(M. I.) c SALGADO FILHO —
Advoíadoa.IRua do'llospicio 11. 27.
Tel. S304, Norte.

DR. JOAQ PEDREIRA DO COU-
TO'FBHRA_ NETTO—1(. Buenos
Airc. 11. 12, Tel. 4130, Norle.

DR. HERBERT C. REICHARDT —
Caitóas commerciaes • c inventários.
Adeanta custas. Uruguayana 8;tdl.' C. iSJBC—-1'c'sidcncia: P. .dc i Bola-
foiço 3S4. 1 Pensão Magestic". Tcl.
Sul» o.j 1.

DR. MILTON 'ARRUDA — Processos
eiveis, co.mnciTKiC- c orplianolofit-
cos; de aposentadorias, montepios;
tem representantci nos listados ò cm
Portugal.c adeanta custas — Sachct
11. 4. Tel. C, 34C0.

DRS. OLIVEIRA SANTOS e AL.
IBERTO «ALVES;RIBEIRO—Advo-
gados. Escriptorio': r. Rosário ro.^.

DR. PADUA VASCONCELLOS—U.
Hucnos Aircíi ..5 (antiga do Hospi-
-cio). Tel. Norte 3430.

OfutMCA 3IKDÍCA

mesmo; t 'ditos, ap
1 Pcntandcs t Morei*
mesmo; ,. dito.. *a
t caixa de carnes,
dc liiig-stiçáSi tt 1'.

creme, a T/. -Cu*ue *lí. i.\
«. K. Bon*

líduar; ;
1 caixa ¦ de

de assu.
a Ucriii

X
iA1.-\-.,S.. ¦Sicnmhn
deiros Koclia; i«
.línrí-x.; 2 dito.,
dito, a SumàviUe,
Taveira; 3 iiii,«-'. ;
.1 dilos, a Almeida
« 1). Souza Olivi ir
niíii Pereira! 2 diti
llllthj 1 dito, .1 A
cc?tos de carne, a
.1 .fardos de ineúdój, n Gaspar "Ri.
«iciro: 3 cestos de incitdos, a 11. T., krasao: 3 j.-.cár. ,U* meudos, a Ik-uc-vides Irmãos .1 dito, n «M. ordem ;'i jaca du miúdos, a Bunêyidcs Ir-«nao: .7 d.ios. a 7. o á or«ier.i; 1 dim.n leixeira llorgcss 1 dim a t'.ú-jiv.-.rães Irmão; 1 dilo. o Riimavilic C:- jaca c.-.mbitos. 11 C. c á ordem; 1

tiitoA, a Teixeiral.uí. 1'. Co.ia; 1
S"'Oitos, a Car'<is

n "'tlxeira Tloreòs;
1 '«"n.iiin; 1 dilo.
ra: .1 ditos, a Tho*«-. -i Mcircllçs Za*

òipho Schmidi: íí
Teixeira Horpi

meida; i dito, no
mesmo; . ditos,
ira; 3 dito?, ao
Gaspar Ribeiro;
a -Smiza; 1 cesto
Vianna; 2 laias
rioca; 2 caixas de creme,
meida; 5 laias <lc creme,
zan; i caixa <\c creme, i
'lntós de crome, á ordem; i
creme, a 1'cdro.

Cantareira — C30 sjc.-os
<..iTt ú ordem; ?òo ilitos,
Stoltz.

Pela K. 'V. T.eopoldina — Carga
recebida: 15 saccos «ie milho, a Al*
vares;'.VoUcryj iX ditos, ao mesmo;
36 ditos, 00 mesmo; 4$ ditos, ao
mesmo: -«5 .litos. ho inesino; 10 ditos,
nn mesmo; io ditos, íin mesmo; 51dito., uo mesmo; 17 dilos, ao mês-"io; 15 dilos, 11 Bastos Martins; :.«•,
ditos, 00 mesmo; 14 ditos, ao mes'.mo; 22 ditos, no nic?:iio; _o ditos.íjo mesma: 20 ditos .io mesmo: 1$
ditos, o Rodrigues Queiroz; so dilos,
ao mesmo; 31 ditos, no inesino; coditos, ao mesmo; :i ditos', co '11105-
mo: .i.. dilos, ao mesmo; io ditosa 'Brandão Alves; 3 ditos, ao mes*mo; ei ditos, a.i mesmo; iS dilos,no mesmo; ;.- ilitos, no mesmos 3° '
ditos, no mesmo; .to dilos. ao mes-mo; ;: ditos, a Mario de Souza; 11oitos,Oito mesmo; *í'i ditos, no irics-mo; 3a dilos. ,-.-« «icsmo: r«; clitr.s, nomesmo: r^ dile.-, r.o mesmos 22 di*
jos. ro mesmo: 2 adltos, n Soareslavrador; ili dilos. ao mesaio; 11
ditos, no mesmo: 36 dilos. a Mrri-nho Pinto: .-o ditos, ao mesiiiditos, a llias Garcia: 50 dIMeirelles Zamith; g ditos, rc
;o ditos, a Avcllar; 10 ditos,
1110; ia ditos, a Sallim Assaf; 20 ditos., ao mesmo: 10 iHto., ao mcsmni
5 ditos, tio mesmo: 15 dV.-*. a Ca-se-miro 1'iiil.i; CS ditas, a Rodrigues
Queiroz: 13 diu-s, ao mesmo; 24 di*Ws, a Di.-.s Carola; 10 ditos, a., mes.mo: e-l thtos, no mesmo: co ditos,fi. herraz lnn»o: 44 dites, .a SiquieirâVeigas 17S dilos, .-..1 me.üiio; 40 di-
jos, n «M. S. Irmão: ifi ditos, a

D-, AGENOR MAFRA — Cônsul*
torio: rtia S. Jòsc, 2íU cons.: 'das
a íà 3, Jícsilcncin: rua do Ria.
cliuelo, C32. telepb. 1024, Cent.

DK. AGENOR IPORTO — Pro!. da
Faculdade, t llons. Ilospicio'oc, das
2«ús s. lies.: Marquei de Abrantes
ís. Tcl. cSS. 'Sil'.

DR. A. MAC DOWELI.. — (Doe. da
Fac. de Medicina). Moléstias i:i'.cr*
tias.—Ãjml. dns raies X, jiara o
diafjtiOi-tLco. Cous,: r. Hospício 8j,
<las 3 ís 5—Res.: S. Clemente iS;.
Tel. «i7io. Slll.

DR. ALFREDO EGYDIO-F.s*i. Mol.
das creanças. Vias urinarias. Cons..
U, C. Homfiin 817 CIUi. Freire de
Autiiar), das 8 ás 16 e í-dor. lüire-
bio 50, 12 ás .-. Ues.: r.. C. llom-
<im 70.1 -Tcl. 785, -V.

DR. ARTHUR DE VASCONCEL.
LOS — 'JVssislciito dc clinica uic-

-Idicn ila l.cuhlndc. t uns.: Dosa-
rio 83-•Cdas',1 ás .s hs.) Tel. Nor-
te 111.1. Ueá.: tr. Voiutitnrios da
1'atria 2%. «Tcl, Sul idjo.

DR. BANDEIRA RODRIGUES —•
i'Esp.'.molcEtias senhoras, creanrais,
f;tr'i-hil/s e .cirií, • cm íjcral. -Cons.:
S. Josc 30 '(pliar. ás ..ia a[-.. lios.:
rua 11. Caxias-6. (V. Isabel).

DR. CARLOS DE /-'RElTAS-rl-rof.
da Fac. d.i Biibia. Ktp. Jlols. das
Hcnb., Partos, >VÍa_ rurinarias. Co..*-.
itlruguarana ai (1 ás ' 5—Tcl. .10,

• f'cnt.)..'Rcs.: Itrav. S. Sal.vador'.C(.
llad. liobo. 'Tcl, iojj, Villa.

DR. C. ¦ BRAWNE — Unira pratica¦dos lio.pilaes da iEtiropq. Cliními
medica, E*p.v-coração 'C t,L>toi!ni;i'-' Com.:'rua 

"dc 
S. Josc, 112, di 1

«ás 1.
©R. CAETANO PA-SILVA —lisp.

molostiis «pUluioi—res. Cons. nu"
Urugtlayana 35. das 3 ás ,1. ás tc-.--

-.ça^s-í ¦ quiiitm ^ satibádo3. lU^td.'11. 14 de Mnip. 13:•
DR. COSTA JÚNIOR (A. !•*.) —

Do volta de «sua louca estadia ua
Kuropa. Cons.: r. Marechal Flo-
riano, 90. Tcl. N. 1057. Esp. cm
vias urinarias, tfyphilis* c ijislioi

'-'Cons.: idas to ás »3 c ,t fis ,(.
DR. CIVIS GALVÃO — Clinica me

DR. ED. MAGALHÃES — Mol. da«pelle e mticos.is. ulceras canecro-
sas, tumores fibrosos; artliritismo,
syphilis e tnorplica;
doenças do peito e
Setembro. 313, o 1I3
T. 408, C.

hèurasllieniat
dyspcpsiü; 7« ás 14 hs.

MOIiKSTTAS 1)0 EST05IAG0,
FÍGADO. Tvrrrc«.«*-<os E

N13UV0SAS
DR. CUNHA CRUZ - Cura o lia-

bito da embriaguez, por nuggestão
e com os medicamentos "Sálvinis"
e "Gottas de Saude". R. Carioca
31. 3 ás s. Tcl. Central S6.5.

DOENÇAS DO ESTÔMAGO,
INTESTINOS, FIGADO E
NERVOSAS — EXAMES
PELOS RAIOS X

DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES — Esp. Docente na F. dc
Medicinas r. S. José, 39, das 2
ás 4 hs. (menos ás quarlas-Iciras)Grátis aos pobres, -a3 12 bs.

Clinica -iiedico-clrnrgica tios
drs. Fellx Noguci.ii o Júlio
Monteiro, á run Soiihdo.
Euzebio S-Í8, Tcl. N. 1186.

DR. FELIX NOGUEIRA — On.
partos e mol. de senb., hydrocctc,
estroit. da urctlira, iistiilas c cor-
rim, Trat. esp, da syphiHu; app!.
de'"fiofi"'e "014", (n ás 2) Kes.
trav. de S. Salvador 211.

DR. JÚLIO MONTEIRO — Med.
do Hosp. de S. Sebastião. Mol.
internas, ipuhnjTío, coratfã-o, figado,
estômago c rins, Mol. infccluosàs

«fyphilis, etc) Das «2 ás 4 hs. Ues.
run de Ibituiuna .15.

TRATAMENTO DA TirDER-
ODIJOSE i-üMIONAlí EEIjO
FNEDMOTHOKAX ARTI FI-
CIAL

(Processo de-Forlnninl)
DR. EDGARD ABRANTES —Cons.

T. S. 'José 'n. 1116 (2 ás 3). "Tcl.
'C. s'-337- Uc6Íd.: r. liarão de
1'lamengo 'n. 17. Tel. Sul 960.

MOEESTIAS DAS CREANÇAS
DP.y" MONCORVO _ wTeTtôr fun-

[dádor do Instituto de Assistência!
á Ihftrncia do Rio de Janeiro. Che*
fe. do .Serviço dc (.rcin^as da Po-'Iiclinica.'Especialista ile doenças

.das creanças -c pêlle. Cons.: rua
tí. Dias 41, As 13 hs. Kes.: Mou-
ra Tinto n. '58.

DR. PEDRO CUNHA •— Da Fae.
dc Medic. c do Iust. de Asáist.'
á Inf. Cl. medica' e dr.s'creanças.
(.0113.: GonQ.lvc- Dias 411. Tv\,
30C1 C, das 3 ás 5. Kcs.: S. Sal*
vador ?3, ¦«Cattcte. T. 1633, Sul.

MOLl.S^S^_r~ÃDür,TOS,
DE CREANÇAS E SYJ.HII.iI8
DR. CARVALHO CARDOSO —D.

Hosp. de iMiscrlordia e do Inst.
dc Assistência á Infância. Cous.:
Assembléa ?S (4 ás 6 'hs.). Res.:
iMnrgucz dc Abrante. iüp. Tcl.
Sul 17S1.

CLINICA CinVRGICA, VIAS'URINARIAS

DR. A. COSTALLAT — Do Hosp.
d'i Mi-cricòrdia; Com pratica dos
ljosp. de Berlim. e P.iris^ .Cons.*;
.*. 'ria Carioca 30 (das .3 âs õ bs:)
Res.: Trav. Umbcliiia, -15. Tcl.

DR^CARLOS WERNECK — Cirur*
gifio da Sta. Casa. Cirurgia de
fl.dultos e creanças; mol. das viai
urinarias e dis scníibras- Cons.:
r. Ourives 5. das 3 ás 5' bs. Res.
r. Senador Octaviano u. 5-'. Tcl.

DK."cARL_S NOVAES — Mcirlli.
-da 'Ass. Fmnccza dc Urdlogia..
Trat. da b.enorr. flgtida c cliroiti-
c;i. estreit. c prostatites chronicas
pelas 

' roorrciitós tliürmo-el^l^icas-
Cons'. r, C':irint::i t.n, dos 12 ãs 17.

DR. JOAQUIM MATTOS — Do
Hospital da. Saude. Moléstias .detcnlioras, vias urinatU.-», _ licnitas,''íhydròcl-los, tumores dos seio. c do
ventre, Uua ¦Kodniro Silva n. 5.

DR. -NELSON MARCOS CAVAI.-
CANTI Dos "Uosp.: Jlisericor*
dia e lletiet. ,]'ort. Cirurgia, mol.
íh.s senhoras e vios urinarias. Con<3.¦T,ü, Ourives, 3 «3 5 ns- Hes*. r'Passos Manoel 34_ T. 3107, C.

Dr. F. G. Eaulhaber
Cirurgia' c mols;
.Cons,: Carínca
Kes..i Riachuelo
Cir.t.).

«Ip íipr>:i. uraiano.
¦31. (3 'isi 5 hs.)

íOfi (Xcl. 510--.

PARTOS. MOLÉSTIAS DAS
SENHORA- E RA8.CREAN-
CAS.

=4
:tn3, a
mesmo;

co 'mes-

.10.iacá ile orelhas, a O o á oril.
caixas do banha, a Tci\-t*;rn V
4" ilit-is. a AI. Silva: ii; dilos, n"C-.-.1rscmirõ Tinto: 23 diías. a V. Senra;

a 'Teixeira líõrccsj o ditíis,
Iniião; ; ditas, o Cãlihis¦ 'ditas; n Teixeira Borges;

a ( Ilciíeyidcs Irmão: - ¦¦ dí-
Ma .Siciiãmi: ií rjt-in

2; dilas.
ci Ferraz
iBastos: d'
10 ilit,:.-.
ias, .a Al
J. C. cá ord ...
a;. Costa: 30 ditai
10 dUas. a Carlos
? Teixeira Carlo.-u
ii ortlem; -. dilas
_S «iiias, a T. R. c
;i J. S.# o a ordem
a Medeiros Rocha;
.Minto?, a Tclxci

17 d
. a Carlos
Taveira; 1.
;S ditas, .1
a I. c ií
h ordoca; 1

3 caixas d«
2 estos 1

norerâ

Inilz
Praga;
ditas.
r. c

ordttni
ditas,
mios,

¦ t»re-
. fardos

.<.¦¦ xarottc, n Casnar Ribeiro; ío di-
tos, a Tohn Jíoorc; ií iacás do tia-
3,-itriS, a Alberto Amarantc; 21 ditos,
a Ferraz Irmiio: P ditos á ordem;
r ditos, o F.inrc. Uastos* 20 dito?,

_n Almoi.a Sicmann; ao ditos, a. Dias
Jlamállto: 154 caixas de b_t_!_?. a•;Frini: Torres; '20 dilas. a Martitilió'.Cunha: 140,saccos de batmas, a C.:.«f i o.-.!.-:r: fo ditos, a A. G. e i or-

Teixeira Horges; _j ditos, a SoaresCunh.-í: S diios. a Oliveira 1'inionla;
70 ilitos. a lAIbcrto Amarantc: 15 <li.tos. a Cunha Pinho: .11 ditos, a Tel-«ira llorses: co ditos, o Ccrnuoirahoaresi 13 ditos, ao inosino: '3 di-" Ciranatoi
Sii
f.i
ilii r>.
Mac<
c. H.«

a Li

Silva:
ditos, .. Fraun

Pcixpti
líihctro;

ditos, .
iMOS. ,-t iMonerat;
iJiiio Inuãp; io

•litos, a
Piii-tcirò

fterra;
t > ditos.

1 1A.I0I
llobcr plio Schmldl;

ao mesmo: .*o
ditos,

Gottas Virtuosas
Curam licn;orr!:oÍde., inaleüovarios. urinas c o pr.ipria Cj-siite.

Emes-
Sousa,
11'.cio.

MARÍTIMAS
VAPORES ESPRRADOS

Portos do r.Dríe. "A. laccgnay". *iiG
Portos do sul. fRny llarbosa". 16
Rio da Prata, "Caroiina"'. . 17
Calláo c eses,, ''OrlC3i". ... 17
Uto -.ia Prata, "DrinaV :r
Nova Yurh e eses.. "Rcmlirant" iS
Portos do tal, "Minas Ocracs". 19
Inglaterra, "-Ani-cou*. , » . 2«i

dica, feypldlis, vias urinarias. Kxh-
tnes dc pus, ..escarras, urina, -etc.
App. o í»'»',i CV9M- Cous.íe res.:
r. Gonstituii-Xio 45, «obr. Tel. rjuj,

DR.C'eGAS'DE MENDONÇA — As-
sistente dc cliiii.-a na Pãciildadc.
Cons.: r. dol-Rosano mo, ús cas.;
4as. c 6as.. das -' á-5 4 l»s* (Tel.
Norte .in--n),

DR. P. ESPOSEI, do Hosp.iAluída.j
e Ãa S. «Casa. !A«*sisl. livre 'locc.
clin'. nevrálgica da l'*acd. Kspcc.
cm dot*itç,t3'*;ncrW)Sívs e meninc.
Assembléa, n.i, jís, 5-°-- c sali.,
1 b. 'Tcl, 5C.15, r. Kes. Flamengo
11. nS. Tcl. -ti, Cent.

DK. FLAVIO DE MOURA — Cli-
nica medica. Esp.: mo;, do eslo-
ma;:» e do fifjndo. Kes.: rua iUrU;
cu.iv. .-ÍU. Tel. io;o. y«illii.

DR. GAEFIEED DE A-MEIDA —
Director do IIosp. .S. Sebastião.
Docente da Fnc., cliiio do servi-
co <U «Litro C. a «Tuberculose.
Kcs.: S. Salvador 2:. Cons.: 7
dc Setembro i?fi. Tel. f-n?. Sul.

DE. «3U1LHERME EISENI.01IP-,
irata ila lubcrctllosc por processo
especial tendo conseguido n cura
radical cm centenas de doei-tçs.
Pratica o processo dc "Fü.n.ilini".
Cons.: r. (.onerai Gamara 26.

DR. GAMA CERQUE1KA — Cli
medica dc adultos c dc .creanças.
Gynecologia c vias urihar,ia«. lie..:
R. X. S. ile Copacabana C:i (Tel.
S. ii'.. .t >. Consultas das 12 ás 14
lis. Chamado? a nmilfiucr bora.

DR. -HENRIQUE DUQUE — Con-
sutlorlo: rua da Assembléa, i>3, re
í-idenoifl: ti. Riaolwò-O, 332.

DR. HENRIQUE ROCHA — ASjiiit*
cio do Ilos-p. da Misericórdia, As-
sustente da 1'ôlycl. das Creanças.
Con?. das* 11 ás i*. hf. c chamados
a qualquer hora do dia nn di no:-
tc, na lí. S. Luiz dc Gonzaga í..
CPliarm. S. I--.ii:0.

DR. HI-DEGARDO DE MORO-
NHA — Clinica cm geral. Tra:.
especial da b.cuorrhagja. Cons.:
Sete de Sétcmoro u. pg, sob., As r.s;,
4-13, c Ca?.t th? 2 iiê> .j. Uc..: Gon1
calvcs Crespo cj. Tel. r.._i. Villa.

DR. MARIO D_ COUVEA — Cli-
nica niedic.:, partos c inol. de se*
nhoras. Con.;.: 11. 2; dc M;.io 64.
sobr. (5 ás (•). ás cas-, jas. c
sextas-feiras. Res.i r. llella Vis-
I.- 2«« iK. if'ovo). Tc'. 161, V.

DR. PIMENTA PE MELLO —
Consultas «diários (ejecepto ás 4as.
feiras). Ourives. 5; ás ,í horas.
Mc?.: Affoüso Pen na n. 49.

DK. PEDRO MARTINS — Espe*
clalid-des: moléstias de estômago^
coração, figado c rins. Co::..: r.
dos 'Andradas ,.í, sob. (das 4 ás
5 hs.) Tcl. ir3õ X. Res, rua N.
S. <ití Copacabana «,oo.

DR. KAM1R0 MAGALHÃES —Pa
j.t_. Ccsa de Misericórdia. DÒcrí*
ças do pulmão, do coraçSo c dos
rins. Cons.: rua José âcz Reis ,-•).
A's 11 lis. lies.: rua Engenho de
lk-:itr«. n. i^.'.

DR. TAMBORIM GUIMARÃES —
Doenças interna,, especialmente das
creanças. Tcl. 1555, Central, Uru-
giu.j au a.. |.

DR. BENTO RIBEIRO DE CAS-
TRO — «i Consultório: lí. Asscniblín
74 (das .1 :\2 tt: s bs-}. Re:-.: rua
ility 'linrbowi mi. '45S.

DRA. M. DE MACEDO, com lon-
pa proticai trata de todas ns do-
cucas iiif_., Vcniorrlingiaêi Bitspen-
feiras grátis sj3e3, tetc,. ; Cliamd.:
Tcl. -f.,.78- V., ás 5.?s*fciras, gra-
tís aos -pobre** Cous.: r. d - Thca-
tro 19, i° and., datí 2 á. 5. Uc?id.
Ibiiíuruna 107, (jint, C, Alçgrc).

.mimCrTA GlíttATi, -ÍOIiF.S-
TIAS PAS S15SUÒI1AS,

VIAS lUílXAUlAS

M0T,1«:STIAS DAS SENHORAS,
PAUTOS c YUíS UUIXARIAS

DR. OCTAVIO DE ANDRADE —
Cura Iiemorrli, uterina-s, corrímen.
togt suBperisãoi -etc, Epm operação.
Noa ca«n_ indicados, evita a pra
vide.. Cons.: R. 7 dc Setcr.il.ro
i8-íí, das o ás ii c da i í« 4. Tcl.
1.591'.

PAIITOS Ií MOr.liSTIAS 1)A
JllíiliKU —.TUMORES BO
VENTRE E UOS SEIOS

DE. MAURITY SANTOS — _.
docente da FocUlilade. Res.: rua
Riachuelo ti. -i; (tcl. C. 04S).
Cons.: rua Carioca n. 47 (das 4
cm deante). Tcl; Cent. 3. = 17.

PARTOS, MOLESTÍAS T>E
SENHORAS—TUMORES

NO VENTRE

DR. ARNALDO QUINTELLA —
Docente livre ila Enc. 'de Mcil.
Co.r.-s, R. Assíiinhlda, eS, terças;
quintas c sabbailòs. ás 4 horas da
tarde. Res. U. D. Carlota 63,
(BotllfORo).

DRA. EPHIGENIA VEIGA — Mo*
lc-ti.s dc -cnhons c partos. Cous.:
Assembléa iB, IJcs. rua das Ea*
ranjeira-s tf.\, ¦; -,• . .-• "'

DR. QUEIROZ BARROS — Cnns.:
rua Primeiro He-. Marco 18, dn 1
fis 3 lioras. Ucsidencta*- praia dc
Hotafoiço 194.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA —
Cous.: Assembléa, 28, sas., 4as. c
Cas., ila-s 2 ás 4 lioras. Tcl. C1000. Ues. Praia dc ilotafogo ioo.

MODÉSTIAS PAS SENHORAS
E PARTOS

DRS. FRANCISCO DE CASTRO
ARAUJO e CLODOMIR DUAR-
TE — Assist. da Mat. da Santa
Caia. Com pratica dos IIosp. da
Europa. Cons. r. Carioca 60, 3
ás 5 hs. Tel, e;c7, C. Res.: AI-
r.ira Brandão 11. g-, Tel. aSsS, V.

MOLÉSTIAS I)A PELLE
E S-PIIIUS

DR. ALFREDO^ PORTO — Cerni
pratica dos Uosp. iL-i Eur., mcnib;
da A. <lc Meti. Sifbs. no serv. de
mols; da «pcKc, de J.!olycl„", etc. C
.Rodritro Sili-a, 5 (tel. 22],, C. lí.
Av. Alio*ai-u %72, T. S. 1.0.1. '

DR. F. -r_KftA — ' l'rof. -«ia Taciil*
dade do Medicina, director do
lloôjj. vlti-í l.aanros. Ti. Ãsscinlilúa
n. 30, -d»s -2'bjà '4 horas:

DR. SILVA «ARAUJO FILHO ~
Assistente da F«cv -Indc de Medi-
chia. tiua 7 dc Setembro 38. Ss
.1 ba. Tcl. C. 5510. lies.: Mar*
tinczHde Abrantes «67.

PROP. DR. ER. RABELLO— De
vrilta da '--iiropa, -reabniu o con-1
sul torio. Trata pelo radímn o> tu*
mores e outras doenças da pelle;
cons.: rua da Aseeiubl-i ini. B5.

MOLÉSTIAS RE OLHOS
DES. MOURA BRASIL c OABRIEL

DE ANDRADE —- Consultório:
hirtro da Cnrioca, S (das ia ás. 4).
todo. o.* dias.

DE. PAULA FONSECA ¦ .Consulto;
rio, r. Sete de Selcmbro t.|t (das «a
ns 5 ' hs. diariamente).

OCULISTAS
DR. MARIO GÓES - Assistente da

Faculdade. Consultório: r. 17 de . Sc-
tembro n. ,,.S, das 3 ás 5 lis. Tel.
C. 5510. .Rcsld: liarão Flamengo
32. Tel. S. 144o.

DOENÇAS DOS OLHOS, OU-
VIDOS, NARIZ c GARGANTA
DR HILÁRIO DE"_O.V_A —Dns

Universidades de 1'nris e Hcidel*•berg. '¦ 1'roE. da Çpci do Rio dc
Janeiro, Cons. Assembléa cíí (das
it iís.4 horas), AsTas,, 4fls. c Gas.
feiras. Tcl. 1D37. C. Res.: 1'raia
Vhincngo 140.' (Tri. 321, Cí)

DR. R. DAV1D DE SANSON —
Consultório: R. Assembléa 26, das
2 ás 5 horas, ás terças, quintas c
sabbados; Tel. C. ifjS7- Uo?.:' r.
1'ereira da Silva 40 (Laranjeiras).
Tel, C 5270.

DOENÇAS DA GARGANTA,
NARIZ, OUVIDOS E «OCA

DR. EURICO DE LEMOS, |\rofes-
sor -liv. da Faculdade de Mediei-
na do Mio, -com po annos dc prali-
ca. Cura ',ptraúitda c rápida do
Ozona (íclidcn nasal), por proces-
eo novo. Con?.: rua da Assembléa
63,'sobrado, das ij-íis 5 da lar.le.

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,'NARIZ E OUVIDOS
DR. AVELINO DE OLIVEIRA,

com pratica dos ]ln-*p, A(\ ltcrlim
Vienna. Cons.: r. Uruguayann _,!>
das 3 ás 6. T, .40, C. Res.: —luta

DR^CÂSTRÍOTO PINHEIRO —
Ex-Assistente da cííníra do Proí.
l*rbani-chitc-'i, dc Vienna, Kua
.¦¦¦tc: de Setembro, Sj, das 2 ús 4

DR-''~Í-ECKO_T«E PECKOLT FI.
J.1T0 ~ Kspccialistaa: ouvidos na-
tu, parpanta, vias urinarias e ppe*
raí-ôes. Cons. rtia Sete de Setem*
bro (j.i. 1" onilar, de 1íis 5. Kes.
r. Fclix dn Cunha 29.

TRATAMENTO _>A ÇUTIS
PHII.ODERMA de Samuel de Má-

cedo Soares far dcsapparocer .com;.,
«pletamente . os cravos, respinhas,-
•lannos "e"6Üt'da»; 'Creme, s$. Loção
3$ooo.

VETERINÁRIOS,
VETERINÁRIO ANDRADE, com

assist. na Scccüo Veter. AI. Agri-
etilt. Esp. móis. dos cilcs. Diagn.
mierpe. Inimiiuisaçõcs. Exames do
sangue, urina Cons.: rua da Pas-
saírem 40. Chamados Tel. 22G4, S.
(Dotafogo).

ORTHOPEDIA

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ IC OUVIDOS—CURA
DA GAGUEZ

DR. AUGUSTO L1NHAHES —
Clieíc dc clinica na Üollclinica, Kx-
assistente dos Profs. KíJlian, Cíuiz*
ipann e llrtthl. .Cv.va da gaguez
íproc. "Ciulzmann, de Berlim); rua
Urtiguayána 8, ás ,i hs.

DR. BONIFÁCIO DA COSTA —
Kxdnterno dos IIosp- da Miscri-
cordíá c S. Kranci-Srep de I'fluia.
Çom u resid.: Avenida Gomes
Freire 127. Tcl. .0. .',-'0.1. Con-
s'.:l'«:;s «Ias .1 As f. da trmle.

DR. UABUCO DK GOUVilA —
Professor da Vae. de Metiicina.
Chefe do serviço cirúrgico do IIosp,
di Sáudc, Íl. t" de 'Março, io,
das 4 ás 6. Tel. 'SiO Central.

DR. OSÓRIO MASCAREM UAS —
Fomiadn c laureado pela- Faculda-
dc dc Med'. de 1'^ri.-. cxdnlerno
d.v-i llosn. dc 1'aris. Con?.: Av.
Uio Braíico 257. -"¦ 3 ás 3. Tel.
040. Kes. V. da Pátria 11. .;<).

DR LEÃO DE AOUIHO — Da
Acad. «I; Med. do IIosp. da Gani*
boa. Kes.: Cosia Bastos 45. T.
cjG, C. Cons.: Gcn. Câmara uO,
de 1 ás 3 (excepto n:;'- .(.r.s fei-
ras); e nos -íabbados das 3 às 5.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
OPERAÇÕES, PARTOS

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
N-ARTS* E OUVIDOS. RRON-
0( J2ESÒPIIAG0SC0PIA

PR. FRANCISCO CASTILHO
«MARCOr.'«J-S — Assist. d.i F. de
Med. ISx-nssist, du l.ròi. Brícger
(UrcslatO c do Troi. Killian (Der-
Üm"), Uruguayana 2$. 1 á-; 3 }\s,
T. 3;ú2 C. 

'Res.: Russcl lu. (T,
3750 Ci)

Dr. Castello Branco ---
RUA DA ASSEMBLÉA N. 34.

MOLÉSTIAS 1)A ROCGA E
B SEUS ANNEXOS

DRA. ANTOMIETTA MORPURGO
— Da Soe. dc Med. e Cirurgin(
com pratica dos ho-p. da Kuropa.
Kcs. e cons. Ji. San José 40.
Consultas ás 2„is, 4.as c ú.r.s, de
1 ás 3 hs. Tel. 31S C.

DR. CASTRO PEIXOTO — Chefe
do serviço dc partos dt PolycUni-
ca de Creanças da Santa Casa.
Tcl. V. r--6<). Kcs.: HadiK IVoho
46.'.. Cons.: rua Uruguayatia, .--3,

DR 
' 

CAMACHO 
' 

CRESPO — Tar-
tos c moléstias «ie senlioraé. Kua
Conde de Bomfim sr;. Tci. p:ri,
Via.

DR. CORR-A DA VEIGA — Assist.
da Maternidade do It. de Janeiro
c da Ass. Aux. M. da Esl. de F.
C. do Brasil. Cons.: IIo.;i:cio S.i
lis 4 hs.) Res.: Ií. Monte Ale-

_R.^_ACl"ÃNÒ GOULART — Da
Polyclinica dc Creanças. Cons.; r.
Uruguayana 25, das *• :'.. tí h-^. T.
376-', C'. Res. líu.i lfacld. Lobo
no. T. 1140, Villa.

DR. DANIEL DE ALMEIDA —
Cura radical das hérnias. CòrÍ3Ul*
torio.^rua do Hospicio n. 68. He?
sidcr.cta: rua Palmeiras 59 (Doía-

DR^^HERCULANO PINHEIRO —
l>aTto*, ino.estla. daJ fietiboras c
creanç.... Consultas das tG Ap- 17
bóras. Ürügitáyaua ios. Kc5,:*ruo
do Lopes 154, (Madurara)..

AUBERTIE — CinsTRlão-deiitistri —
E-pecialisii — Rua ií de Koveni*
hru ]>. Teleph. 1S3S — S. Paulo,

DR. J. TEt.LES — Especialista em
niolcitins ila boca. Cous. 1 das 7
ás 19 iis. Ií. J-ucídiò Lago 16 —
Meyer.

ANAIiYSES GI.I-ÍI.CAS
MICUOSCOPIA

E

CASA OETHOPEDICA — Av. Go*
mes Freire 17. Tcl. i8o(> C. Con*
slrócm-se -.pernis c Unaijos nrtifi*
ciaes, fundas e instrumentos de ci-
rurgia c app. orthopedicos para
qualiiuer deformidade do corpo.

CIRUBGIOES DENTISTAS

EMÍLIO DEZ0N1.E — Cirun."io-
drmista. Diplomado, com longa
praiica. Preços c condições dc «oa*.
ga mento no -alcance dc todos. Cons.
electro-dentario. Alto da Confcita*
ria Japão. Esti cio Mover.

DR. MIRANDOLINO ,M. DE -MI*
RANDA — Espcciilista -ein «extra*
cçücs sem dôr c tratamento dc fis*
tulas. Das S ás 17 horas, nos dias
úteis. Gonçalves Dias 23, sob., tel.•i.Cfio, (.entrar.

DR. LUIZ FERREIRA DA COSTA
— l-ipliorando pela 'Kscala J.ivre
do ^Odontologia do Rio dc .Tanet*
ro, -com 10 annoa de pratica. .Cons.
r. Uruguayana n. 31 

'(lei. C.

dr.'?rXul de barros .hemri*
QUÊS — Cirg. Dentista. ' 1 linionia-
¦In pela Fae. dc Med. c Phar. do.
lüo de Janeiro, com «onsa pratica.
Preços ao alcance de todos. Cons.:
r. General Polydciro 4-, sob. Das S

âs 17 -hs., uns dia-s ititèisi
DENTES ABALADOS — l-ycn-liía

alveolar — O cirurgião dentista
IIuiço Silva, applica a vaccina au-
togctta de Wright. Cura radical o
perfeita consolidação doa dentes.
Quitanda 00. i° and.

DR. ALFREDO A. DE. ANDRADE
— Prof. da e-p-rial-d. n_ l-";ic. dc
Md. «lo Inst. Pásleur dc Paris.
Trabalhos «liara liioçnosliío mcilv,
onalyíes cliimicas, fejian.es micros-
copícoi. etc. Uru_r.tayana n. 7.

DR. EENRIQUE ARAGAO c AR-
THUR MOSES — Laboratório:
rua dò Rosário 134. próximo á
avenida EÍ.5 Ilr.-.nco. Tcl. .|.|S««.
Tcl. de resid. io:., S. c S k,6.
Ex. «le iitina, escarro, fejes. Rede.
de Wasfcrmãiin, etc.

DR. SILVA ARAUJO (PAULO).—
«Syphilis: mi — Ct-6. M.-l. infe-
ctuosas; vacc. <ic Wright. An. de
urinas, sangue (typlió, malária, sy-
•r-bilis), escarro?, ci.-. t° dc Mar-
ço 13. 9 ás 11 e de 1 ás 5. T.
«S30*; N.

PABTEniAS
ANNA C. TEIXEIRA LEITE —

Partcira da Maternidade, da Kacnl-
dade, alunih.1 do curso incdico.
Rila General Delgado dc Carvalho,
51 (ant. Industria!). T. 1S71 V.
AUcnde a clvnmados.

MME. HELENA DIAS PAEODI —
Partcira formada pelas# Vae. de
Medicina dc Iiuenos Aires e «Kio
de Janeiro. Res. c cons.: rua
Marque- dc Olinda .11. 33, Bota*
fogo.

PnARMACIAS o DROGAUIAS
PHARMACIA E DROGARIA F.

GAIA — Laboratório de produetos
ehimicos c nliarra. V. GAIA. Com*
lilcto sortimento de drogas. Se-
cção de liomoeopatliia. Ií. Senador
Eurchio 233. Tcl. 118C N.

PHARMACIA T. DROGARIA SAN.
TOS — Conde Bomfim 43G. Drs.
José. Ricardo, das o ás 11. Alniei.
da Pires, de i ás 2. Arseno qui*
noi, para os fracos. Çyanp- Gonol
e nieno-thannto, ipara Rouorrhca.

PHARMACIA - CAPELLETI — Hn*
nioyfi 140. T. io.|S. S. Compl.
sort. dc drogas c produetos pliarm.
Cons. Drs.: Emygdio Cabra! (g
ás 10) c Santos Cunha (10 ás 11).
Grátis cos pobres.

PHARMACIA CRESPO — Conde
Ilomfiiu eso :T. n.17. V. Cons.:
dr. Camacho Crespo, 9 ás 11; dr.
I\ de íSouza. '8 ás -o da ;m. -.c .4
ás 5; :di*., i Linneu Silva,-, das -7 ás
R n.: dr. S. .1'. Lima, ,.-s «ás ;,i.

PHARMACIA ALHANCA — Dc
Isaia'3'D. Alves. Laranjeiras iji.
Tcl. C. -141. Cous.: drs. Sou-
7a Carvalho (9 íis 10): C. Sam*
paio Corrêa (10 ás 11); Raul Pa-
checo (12.ÍS 13): A. dà Gunha c
Mello (13 ás 14.) Dep. do NER-
VILOL. Para phosphatina, ueu*
rastbcnia.

PHARMACIA .XARANJETRAS —
Tcl. :|575.!, Laranjeiras 4.1S. Cons.
Drs; Leopoldo do Prado# (9 ás
To); "Souza CnrvaMio íioás 11),
Fabrica c dep. dn "Pantoformío",
para toss«, resfriados, "Coquclu*

PHARMACIA -HADDOCK LOBO —
(M. Cnpeleti) — E; liod. Loba

204, T. V, ¦ 13S7. Fab. "do 'Carbo-
vieiraio dc Borges, do _ilií:ir dc
Gítro-vicirato c Dcpursan. Cons.:
dos drs. A. Alves c M, Autran,
Othon Pimcntel r João Coimbra.

PHARMACIA FERNANDES —Es-
tabdlccida cm 1880. -Ií. I Cattcte <)•
Tel. .10GG. C. Cons.: Drs. M. Na-
varro (9 á«s 10); R. Freire (11 ás
ja); 1 Betnfiai (1 li.,'); L. Mmaud
(a qs 3). Garantida .manipulação
do receituario medico.

HOMOEOrATIl-A
PHARMACIA HOMOEOPATHICA

— Dc .Araujo Nobreffa c C.
. '.'Completo spftímeiito ídc drogas lio*
j;*iiiof_r.paUi, Recebidas direet. .Esp.
.-pliarm. "Nir.ipbca VirlUs!*, para.á
cura da impotência;' V. Pátria 20.

ESrEOIAIJIOADES VHAR-
MACEDTICAS

EUPLINA - Foniiiila dc Orlando
díangcl. Na toilctte das [.senhoras
tião tem rival.t U-sa-sc no Iwnlio:
como dcn-trKiciõ; nas forii|_s c
mol. da pelle; em gargr.rtjo c cm
Ínhnlaçõ**=.

CUARANTESIA — Mols. do esto-
mafiOj intestinos c coração; "Gua-
ranesta", Um cálice 00 deitar, ..to
levantar, ás ra.ei.ü.., evita mui-

í-tos sof^frimentos., -Nas pliarmacias e
drogarias. Dep, Campos lícitos c

C". Üruirnòy..na 3S*
SYPHILIS — Cura •.definitiva, séria,

sem injccção. pelo 
'.Sitrtuarsol. drs-

tin.Tlo íi revolucionar n ilicroneii-
tica. Cada caixa po comprimidosi
Ii-.iornvicõcs: E. C, Vaitl.elct.; sa,
1": 1" de Marco.

DERMOPHEN.O.L — De S. dc Mn-
cedo Soares, nfficaz nas curas, dar-
tbros c em lavagens, evita ãs mo-
lestias «sypiulilicas. ' Phnr. Macedo
Soares. Senador lCiizct'0 1Í3.

DESIFF.CTAXTES
ic .ISSECTICIDAS

ROBERTO ROCHFORT — T. 4313
N. Autiscpticós, diisiniectaiilcs • c
iusecticidas p.ir.i plantas c gado,
cm ireiil. Ti. do Mcrçãdii -|«. Cai-
xa loti.i Kio i\f- Jniieiro,

MORTE DA FORMIGA SAUVA
COM O FULMINANTE NACIO-
NAL, tle ojiplicacão rápida e mui-
to barj.tn. Muitíssimos rttteatados
de fajcnil.iiroJ e da I.cbpolüiiia
R.iihvay C". Limited: r::n .OniL-ir..
da 120, 3o atidar. 'UÍo._ Sociedade
Anonyma Fulminante Nacional.

HVGIEMD ALIMENTAR

»-«!*r •

m

SAL DE MACAU — Aos doentes do
estômago _ó ó jiennitiido -usar
como ingrediente nos t-cu'; nlimen-
tos, pelii sua pureza e (CspccÍ3lconfecção; n "Sal de Macau'-, da
Coiup-*. Commercio c Navcgaçãô'í

CHA' DE CACAU — Tonie.o nutri-
tivo, nlimcnlo ideal dns creanças,
poderoso diuretico. Vendo .nas
pharmacia., nnnàzcns e confoiíh*
rias. Tcl. íilti, N'. Caixa -*iS, líio.

CARAMELLOS DE SUCCO DE
UVA — Tônicos c digestivos. Aç-
prov. pela Dir'.. S. 1'ulilica c pri-
vílegiado?. nií" teme nualyse cin-
mica. Unfca dep. cosa Sacclietlí;
Av, Salvador dc Sá 2S. Tcl. ..pói,
Cent. Encontra-se nas casa; de i1
ordem.

LEILOEIROS
ALBERTO ÍG-ESIAS — -fceilo-iro

publico — Escriptorio: rua Hos-
.. piclo 78. Tcl. .Norte-'ifoi/R-sid. 1•«ruavHí-taóélc tobo rf9. (Tcl. 'Vil*

1» 17-Í7)- . _______

MODISTAS

AU COSTUME TAILLEUR — Rua
da Carioca 6, i" andar. Tel. C.
3106. Estabelecimento de pni«_*
ra ordem. Especialidade cm costu-
mes de SEDA. Caetano Croltera.

JOTAS, RELÓGIOS e OBJE-
CTOS »E ARTE

LIVRARIAS

AXAT.YSKS UE VKIXAS

A.' AFRANIO'PEIXOTO. MARIO
BELLETE e DLAKE SAN TAN-
NA — Ahalysç completa .-;•. Li-
horatorio Chimico uc analyscs; rua
Sete ile Setembro 11. 1.13. Tel.
iS.jí, Cculr.il.

LIVRARIA ALVES, livros collcgiaçs
e acadêmicos. Rui do Ouvidor u.
16o. Uio dc Janeiro — S. Paulo,
K. S. llcnto, -ti.

MANOEL TEIXEIRA — Joalheriu
e relojoaíia. Cjmpra ouro, prata.
c pedras finas. Oif. de ourives c
relojoeiro. Concertos garantidos ue
jóias c relógios. Rodrigo Silva40,
«perto da r. 7 de Setembro.

GRANDES HOTÉIS
HOTEL AVENIDA — ÍO mais im-

portanto do Brasil. Accotnmoila
ções para 500 pessoas. Confortável
Distincto. Central. .Serviço de ele-
vadc.es dia e noite, endereço tc-
leerapliico. ¦ Avenida.

HOTEL METRÓPOLE — Confor-
tavel c luxuoso . no salithcrrum.
bairro das Laranjeiras, a 20 inimi-
tos do centro da cidade; rua da*.
Laranjeiras n. 519.

ENGLISH HOTEL — R. Catiete.
17C Tel. (.'. 200S. Coinpletamen-
to rcforiuado, dispõe de conforta
•veis aposentos. Ho. ..chácara. So

, o famílias e cavalheiros; Preços
reduzidos.

AS MELHORES RESSOES
PENSÃO BRASILEIRA — íltna

«Hnddock-l.olio 123, tel. 1.716 -V..
a 20 minuto., da cidade, bonde.*
a toda hora, dffcrccc boas necom-
iuod;içÕe«í a famílias c cavalheiros
de tratamento.

RESTAURANT ÁSIA dc Raul. As-
sio — Porhccc . pen-ãn n domicilio
com asseio c promptídüo. Almoço
ou jantar j?_;on, com vinho i$7°ui
rua Visconde 1.. Ilranco n. 9.

PENSÃO NOGUEIRA -- Marechal
Floriano nj.i. ;'_. 18.M. C. Esta
Pensão, continua n offerccer . nos-
srs. via juntos o ¦ cxinas. famíHas
commodos ecuiforteveis cm condi-
cõés hygieiiicns.

MAJESTIC PENSÃO — P. llo«a-
fogo 3S4. Tcl, «J3I, S. Filial—La-
ranjciias 318.. «Tcl. 5136, C. Opti-
«ias accommodacões para familias c
cavalheiras dc tratamento,

PENSÃO RIO BRANCO —«(Palace
le Fialho). Exclusivamente para
familias c cavalheiros do distin-
cção. Tcl. ,•<",.?.; rua Fialho so—
(Gloria — Cattcte).

LEITERIAS
LEITERIA CAP.IOCA .— Casa es-

pc.cial cm leite, manteiga, creme c¦coalhada; Entrcja-se a domicilio.
Tel. 6246, Cí.i rua Cariuca 39.
Gonçalves Silva '& C.

OS MELHORES CAFliS

CAFÉ' LDEAL — Sempre puro. A'
venda nas casas ;de primeira ;or-
dem. lieposito á Tiia da Saude,
142 a 130. Tcl. Norte 707.

IMPORTADORES

J. FERREIRA & C. — Praça Tira*
dentes 27. Tel. C. OijS. Molha-
dos finos e únicos importadores do
acreditado vinho "Rio Dão".

A1TARELH0S EIiECTRICOS
DETECTOR dc orroinhamcntos c as-

saltos. Aptmrelho antoinatico, ap-
•provado pelo Club dc ''Engenharia.
Vendem-se em pequenas prcsuições,
110 edificio do "Jornal do Com-
•meroio", í" andar, sala 14. Das. ia
ás 4 hs. Vôlòhah ,t. Palmo.

LOTERIAS
AO TRIUMPHO. DA AVENIDA —

llilhetcs «dc loteria. Estanipilhas dc
todos os valores. ! Cartões postaes.
Avenida Central 40 (porta : larga).
Tcl. 2009. Artliur A. Mendes.

CENTRO TURFISTA —. Ouvido",
185. Apostas sobre corridas e hi-
•llictcs de loterias. Filin! casa
Chantecler: Ouviilor 139* Paromes
Seiina S-. Comp.

O LOPES é quem dá -íortufia rápida,
-nas -loterias e offerece maiores .vnn*
tagens ao publico; K. Ouvidor • 11.
1.. . R. Quitanda 70 c 15 de'No*
vemlini jo (S. Tanlo.)

GRUTA DE S. JOÃO — A casa¦r|ii« .tanis vantagens.offerece a seus
•freguezes, sita á Estrada . Real dc
Snnta Cru:: 3120. Flliacs: (lu-uta

-..'do iEngenho Novo. *r, ¦ e Inferno,
«run .Manoel V.iclorino 80 OE. D;a*
tro). De João Talut. .

MOVEIS DE ARTE

T.ESTATIRAM. SE e far.cin.se -mo*
veis de qualiiucr estyloi rua Arc.il
11. -19» J. Pinto.

MOVEIS E TAPEÇARIAS

ÃLDÉRTO & TEIXEIRA cx-inicrer,.
fiados «fila CASA DOUX. Armada*
res c ostnfddoíes. Moveis de fan*
tasia. Tel. • Cent, 5642; rua do
Cnttélfi «2.1 d.

D. MONTEIRO * C." *- Armado-
ras e. Estqfadores. Tcl. 199S, Cent.
K, da Quitando, 29 e 31.

MOVEIS A 1-SESTAÇOES

CASA VEIGA — 1'iMiicisco Veiga. &
O,  Ciando Fabrica de Moveis.
Condições vantajosas. Preços da
Fabrica. Attéudo a cbr.mados a
domicilio: rua Senador' liuzolno n.
222, Avenida -do Mangue, Tel.—
çs.W ti.

MOVEIS V, COJiOHOARIA

CASA MACEDO .-- Ilt. S. Christo-
•vão 57S. -T. i..-.-io.|, V. Completo
tsortimento de movei?, cstylo c fan-
tasia o artigos de-.còlchnaria, Hn-
fnrmanise coldiõos. Picços modi*
cos. __

Mobílias, modernas
Rua Carioca

Casa Martins
AS l-VlXCUMES GARAíJES

IDEAL GARAGE
Teleph. i«|. Central.

R. Silveira Martins 11 ò.
GARAOE SUI. SA — Avenida .Sal-

vador tícjSâ, .6. Recebe automóveis
cm «estadia c faz todo c qualquer
concerto pnm o cjnc _ flíspõe dc mo-
dclar ofíicii.a mecânica.

GARAGE ROYAL
TELEPHOJfES G. 3-0 c íítsa

Senador "IDan.bas ií-"

Í11ÍÍÍ1ÍDÍ

ESOOLAS, OCKSOS
E GVJIXASIOS

Serviços mctlicos,
ticos, ilonluiios
domicilio

liliai-niaccu-
c visitas a

CENTRO MEDICO — Dez clinico;,
ailopatlias c bomocpalhas de rc-
speitabilidarlc mor.-.'.. Mensalidade,
c$ooo. Dircctorc- drs. Braule Pin*
to c Emento r?;;ri$. li, l.d Ca-
neca n. 101.

ESCOLA DE HUMANIDADES —
Av. Hio Branco 133, 2". Dircctor
Alphcn rortclla F. Alves; secr-,
-Francisco Màlbciros. Corpo docen*
te de 13 ordem. Mcns. re?, 25$,
30$, 55$ e 40S01V0,

ESCOLA SUPERIOR DE COM-
MERCIO — Órgão do ensino lc-
clmicür-ipr.íisíiciiai da Ass. 4ò.s
Knipr. no Coniincrcio. Kua Gon-
calvcs Dias 40. Curêos de guar-
dá-livro_ c de contabüi.ta..

CURSO DE MATHEMATI.CA —
Direet. capitão or. Ms rio líarrc-
to. Prcparam.se nluinnos para .03
exames das Escolas Normal, Na.
vai, Militar, Pol^tcclinica c G>*«
mr.a-io. Av. Pussos 11C, i". In-
formaeões das iS ás 21 hora...

GYMNASIO TIJUCA — R. Conde
de Itoiníim 638. Tcl. Villa n.i7-
ínternato, semi-internato, cslern.i
!«•- Curso de prepnrnloiius. Aulas
praticas do lin.u-s vivas.

INSTITUTO NORMAL — TI. Ra-
r,.o de Ubá 8_t. Direcçao do proí.
H cm et crio do; Santos. Encerram*
se a 30 do corrente, as aula* do
i° anuo do curso normal. Come-
içairi a funecionar a ,t de novembro,
as aulas de ciir.o de admissão ao
i" .-«uno. da E. Normal, Ha ape-
nas vinte logares vagos;"tTxtcí.akias ~

" 
A'RiRAl!jCA'NDÒ a MASCARAt"

Tèni- sido tantas .«as 
-iasp„'J!iic_s

e fa.íãrrònatlhs! qiic nestes ulti-
mos «dias .0. -sr. J. R. 'Staffa. 'tem
feito pela imprensa nos seus pom-
posos 

" aniumcios, que é preciso
que ãlRticm venha a publico, ar-
rancar-lhc da fa.e cm que estão
estampadas a ambição desmedida
e a vaidade petulante a mascara
da liypncrisia.

Quando ha dias sc divulgou a
noticia do sanccioiianicnto da lei
Municipal, que «pelos absurdos de
que está eivada, vinha deitar por
terra o commercio cttiematógta-:
phico no Drasil, e todos os inter-
essados sc congregavam para pro-
testar e agir de modo que tal lei
não entrasse em execução, o sr.
J. R. Staffa. com a petulância
que o caracteriza, dava cm entre-
visla a uni dos nossos vespertinos,

1 sua opinião sobt-o ,a dita fcl.
«vcltamlo-u não só justa c. oppor-
tinia; como até omissa, muitos ou-
tros pontos que i-1'e lembrou, po-
deriam ainda scr applicados.

Esta .entrevista no tom em que
foi redigida noderia ser tomada
como a mais plausível das ironias,
se não fora a confirmação dos
seus .conceitos no dia jmniçdiátp
em todos os reclames da Empresa
Stafia.

Dcatue deste acto qtte não sa-
liemos como qualificar, na duvida
de que seja dc maldade ou de
inépcia, todos os importadores em
defesa dos cincmalograpliislas c
-pso-factum, dos seus inleressen,-
resolveram, unanimemente, protçs-
•ar contra este concorrente des-
leal, dc um modo 

'menos 
platônico

do que vinham 'fazendo desde b.i
quatro annos. quando c'!!c sc fez
paladino da elevação dos impostos
aduaneiros e tempos depois de-
fensor da appiicução iníqua do im-
¦posto diário com que são taxadas
as casas dc diversões.

Os importadores.' deixando dc
fornecer a sua prodiltcãp áquelles
que fossem fucffttvscs da üwpresa
J. R. Staffa, não tiveram o in-
tuilo, que elle fac propalar ile for-
mar um "Inist" , mas sim, uma
liíia do resistência para conter às
ímpetos dc audácia, de engrossa-
mento, dc petulância c dc inépcia
eom que elle prejudica sempre os
interesses dc uma ¦ classe inicira.

Cnmprcliendciulo que tinha eu-
vcredatlo nor um caminho errado,
c vendo que tinha contra si iião
só 03 seus concorrentes, conin
tambem os seus frègttczcs ç até
os Cyrinrus que com eile ficaram
para ajudar-lhe a cai-recar a Cruz
dus seus erros, o sr. Staffa vciu
a publico, remendando o que ha-
via dito, c fazendo sentir que
aquellas objecções eram «feitas
somente -para os cinemas da ave-
nida Rio Branco, e não «para o»
cinemas dc arrabaldes, c isto para
chamar a si as sympàthias dos
pequenos eiiicmatographistas, que
felizmente .esta vez não se dei-
xaratn üludir pela sua conhecida
lábia, c contra elle se acham.

«Como se vê, saiu pcor a cmen-
da que o soneto, como diz o riíão,
pois o sr. Staffa achava que os
cinemas da Avenida podiam pagar
impostos muito "maiores do que
09 que actini. niente ipagai», pelo
facto de serem os •mcsníos foutes
dc rendas fabulosas, como sc t«o-
.dia dcprehcndei- pelo elevado
custo -da compra 011 .'do arrenda-
mento dc . cada .uma destas casas,
entre as ouaçs elle citava o seu
próprio Trianon.

Mas -por um «desses acasos for-
tuitos, ,no .mesmo jornal em que
elle exarou este? conceitos cheio1!
dc sandices, vinha a noticia dc
que o Trianon breve seria trans-
formado cm Café "Cantaiitc, o que
evidentemente demonstra, qne o
tiCROcio .de ¦ciniimatoirrapho que
elle -pretendeu ali explorar, não
lhe dava os lucros que elle tanto
propala.

Ao liicsmo i.tcmpo n noticia de
•que oamino Parisiense ia scr
fechado para 'reformas como .or-
denavam as novas leis Mimici-
paes. era unia outra mcnlira pai-
pavcl. 'pois «todos sabem que o
Parisiense dc 'ba .uiuilonão fun-
coiòiiava, por falta .è .concorreu-
cia o que agora clic tinha que
íiugincníar a sua lotação, não para
attender ás exigcueiab da lei "Mu-

njeipnl, mas para rcabril-o assim
que .0 Trianon fosse transforma-
do cni Ca. arr.V.

Este paspalhão que nunca tra-
tou de interesses dn classe a que
pertence actiialiuenlc. nuc por ve-
zes deixou 'dc importar films. ai-
legando . mentirosamente .que os
mercados «europeus não linliniii
producção que prestasse, na mes-
ma epoca que seus concorrentes
adquiriam nos mesmos mercados
o que dc melhor se tem editado
nlé liojc cm cincmatogrnphi.i, esle
D. Quixore, «nc tom procurado
desmoronar todos quantos licita-
incatc vivem -do mesmo ramo dc
negocio que clic explora, esle
Tnrliifo procura clinmar a si as
sympatliias geraes, transformando-
sc cm victima dc um "trust" que
não existe,« nem . poderá .existir, e
dizuiido-sc paladino daquclles .de
quem clic sempre cncarncceu,
nunca auxiliou e «por vezes tem
prejudicado.

O Silencio tem sidti a iiullior
resposta para .as suas s.in«!icc;,
mas, como infelizmente ainda ha
quem acredite -com ingenuidade
110 nuc o -sr. Staffa faz publicar.
é ncccssnVi.o-fltic.jSe explique á cia-
reza da luz incr.tdinuíi, n verdade
dos fados, para que dcl.es sa
possa tirar os conceitos que forem
ile itistiça.

. Ií' publico e notório qur o sr.
Stafta uhi.iianiciilc tem feito os
pcores negócios possivuis c que a
decantada preponderância cinc-
iiiatoffraphifrt 'da sua '-.uiprcsa cs-
lava cm franca dcxa.icncia. por
;isso cllo applaudc tudo quaiilu
possa vir prejudicar seus Ciincor-
rentes; pensando como o l.iiilico
Samsfio. ao 'derrubar tis columnas
do Içmplo cm oue sc achava.

Caio cu c çoinniigo todos os
Philisleus.

Jo:;i:' Alves Xi.tto
l-I .1*20

IfBircrawiBílrciíiepiscopal
Mem Terceira de N, S,
do Monte do Carmo.
Na Egreja flessa Vcn'prnvc\

Oi-(l(>m 3-. snrfi feita niiiaiiliii,
17 do corrente, íis 9 horas, a
rommvmoi-ttçfio «los Irnifios
fallcciilos, fazendo a n.lmi-
nisti-iição icclcbriii' unia mi¦¦¦ -n,
com "I.ibcra.uie" n cantochão,
0111 conformidade com o pn.
ragrupho 22 do Capitulo ;*0
do IIstHtiito.

Para nsslstlrem íi essa ••>.
dosa eorüiiionia, convido, de
ordem-de S. C. o Irmão Prlcir,
todos os nossos irmãos, pa.
roíitos e 'amigos dos extiiictos.

Seeretiiria du Orili-iu. cm
14 do novembro de 1-OÍO.

¦O secrettiritt—tlll-SAK Al*.
GUSTO Dlí B0JIGJ3S VA-
liHAKES.

TINTURARIA RIO BRANCO .—
Av. Mem du Sá 29. Attende im-
inedíatamenic cos chamados pelo
tcl. Central, 4011. para buscar rou-
p.. c entrega nas residências- de-

TINTURARIA POPULAR — I!.. 15.
Aires 251 (antiífa -flo Ht)?p!cio).
Lava c.Ungo chimicamente com
perfeição. Secção especial para cou*
ceitar ro-apa de homem, tnrn.ir««lo*
fi-; da modi. MntrcRn e recebe a
doaiicili.», X, 1055, N,

A-TIGAIi 110 1)1!. lUAOIIAnO
K' o nicilior remédio, por via

iras.rica, p-irn curar a syphilis.
E' de por-lo n. radavcl R não tem
iliela. Vendc-sc cm qualquer phar-
macia.

MUIjTjE. Jl.MTOS
MAtÇ-ICüílE

Para senhoras c cavalheiros —
Quitanda. -'4.
_____ __l._-jn<a^_afc-*. Kmmmm .

A 'SIjI.-AMUIUC.-."

COMPANHIA DE SEGUROS
DE VIDA

lij" sorteio das apólices dc 5 unoS
«Rcaüzandor^e lio dia i(í do cor-

rente mez o nosso 16™ sorteio de
apólices de 5 :òoó$oõo, vimos pela
presente convidar 05 srs. segura-
dos c o publico cm (tcral a a=sis-
tir ao referido sorteio, que terá
locar ás -' h«"'ras da tarde, na stin
sédc social; á rua do Ouvidor,
pelo que antecipadamente >«S-'a-
dece,

.'I Directoria.

Mi.is «le 1.700 segurados liv.*.-
ram suas apoHces sorteadas, rc-
prcsetitaniln a luiportancia dc....
ilj.n:oloooSoof» de _c^'iiri-.à -cm vi-
gor. sem pagamento «lc prêmios.

Além desta . raiüc vantagem, a
S-.iI-An-._ric.-i. está distribuindo en-
trc 03 fetts segurados', mesmo acs
que, 'por lerem sd«i sorteadas as
suas apólices, não pagam prêmios,
lucros que representam cm muitos
casos 11111 augmento dò Co por cen-
tc da sontma garantida na apólice,
ou uma reducção dc 35 por cento
nos prêmios partos c que o (criam
-sido se não fossem sorteadas as
apólices.

Garnntc-sc, assim, mn SE-
GTUO ECONÔMICO nmito In-
crativo e CO. IPI/FiTAJIEXTÉ
GAKAXIIDO TOU UM ACTI-
XO DB
MAIS 1.R SO.OOOiOOOSOOO

Pirictir-í-e A sétlo social;
Jl.A 1)0 OUVIDOR ..'- 
(FMificio próprio)

«•*-**-***¦

POIIMICIDA MIOKIXO
O unico oxterminador rin*. For-

niigasi Mcrino & -Mauv;-, rua d^
Ouvidor 11. iG,;.

CIiUB MIUT.M.
SESSÃO DK A.SSIi,M!,!.r;A

GERAI,
(a* convocação)

Realiza-se, ás _o horas de
do corrente, para approvaujão
redacção final dos estatutos
Cluli, c exposição do aiidaiiici
das autorizações dadas ú úirec
ria ua ultima ;issemli!úa ger
Orphanato Osório, Alfaiataria
thod.:ticai;yes 110 edificio social.

Rio dc Janeiro, 1,1 dc noveml
dc ígiC. — 1" tenente Isaura I-
i7'i.T(., i° ''Sccrclãrio.

da
Jo
Uo
to-
ai;

A.fl.:. Il SLT.!,.:. r.O.I.:.
CAI'.:. MiAT.:. •'..1,A-UI,.\

Convido dc pariu do yen; :.
niest. :. todos os llr.:. desse
fliiadrõ para a sess. :. magna ,da
iniciação dc hoje. — A. 1. evy, sc-
cret.-':. II .1357

e. Laura Mmm.5
Participa ao coiiuiiercio e ís

suas •distinetas clientes que, «poi
mqtiv-qs. que tornaram ahsoraía
mente i.ijiproprlo o fiínccionamon*
to do seu ateliei- no primeiro nn-
dar da rua do 'fhenlro ri. ". nm.
dou-se para o confortável sobrado
da 'Perfumaria Nunes.
Imr«-o de S. Francisco n. 25

(M.1071
ASSOCIAÇÃO DOS IIMPKK.

GADOS XO -:o."l*!MlU.'lo
1)0 IS.».) |)"K JASlilltb

E.IERESTIMO D!-". 8qo.:od.9$oo»
Còinniuilico nos srs. possuino-res dos «titulos lieste cinpreslinio,

correspondentes á -loira -A tpic, -d*
iS a _S do corrente, das ia ás 1;
horas, será . feito . na tliesourarià
desta Associação o pagamento do«
juros vencidos em _u dc junho ,p.
passado. — Samuel de 

'Oliveira,

1" tliesoureiro.

CAIXA C Bit AT; DAS IU-
MliilAS

(EUNDADA EM iSSi)
A mais antiga . sociedade brasi

leira do seguros sobr.' a vida.
Avenida Rio Branco, S7

Sinistros pagos — Rs. -.oooioooí
Pagamento de rs. 5:000?

Assistida polo aliou marido abai-
xo assignado. c ua qualidade di
beneficiaria da presente apólice d<
íi. ijSi), iiisiiiuida pelo meu fallt-
cidopae, Cliristiano Uonv.iiturs
da Cunha Pinto; recebi da Gaixi
Geral das 'Familias, a qt-anlia di
cinco conto dc réis. i.ieln iiuuida io'da niencionada apólice. i«c!o <.".,
dou «plena e geral .quilnçTio á uici-
ma sociedade Caixa Geral das Ea-
niilias.

Uio de Janeiro. S dc novembro
de 1016. — Mariclta Pinto Sérgio
Pcrrcir.a. — ifoíii Sérgio Pcrrcirn.

RODA DA FORTUNA

1.12" ,.í)r*\"713' .5-*

IS 6i

35Í0 ;r;.ip.

832'J: ' G387"~"" 
22í~ •-•,'.'.;;-l"77s8íül.
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HKIIAM HONTEM
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r«0 QUADRO»
t Resultado dr. hoiitoni: I
I
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RUA I.UIZ DE CAMÕES, 56
Sc=.."to da tiÍrectoria c consdibei,

iiòje, ás 7 horas da noite.
Rio, ifi de iiovemlno de mifi.—

Joaquim Pinto Sampaio, secretario.

SOCIÍiDADK T..XIÃO VR0ri«:.
1 CTOK.V DOS B1.T.VJjH1STAS
j I)B CAUXES VEilÕJíS

| RUA LUIZ DK CAMÕES. 36
« De ordem «lo sr. presidente.
| peço o cptnpareçimento dos srs.
I soci.os qitiles á asscfnhl.ca fferal
i ordinária que se realizará sçxía-
I feira, 17 dj corrente, ás 7 horas
i da noite, nesta secretaria, para lei-

tura -do relatório, balanço geral c
| <'lci«.\ío da cóiuniissão dc comas
j aniiu.il-,

Eio, i.«, de novembro de 1916.
«— -'• Monteiro Guedes, sccrclario.

i CKXXKO DOS CeMMKRCIAX-
I TKS 1)K BOXEQÍ -iXS, C.

DR VASTOS È VM.VDAS 1»0
1!I0 DE .AJÍJ51R0

. Dc ordem do sr. presidente con-
vido òs srs. associados para uma
assembléa rreral extraordinária a
realizar-se hoje, 16 do corrente,
ás ;o ih horas, nara alterarão do
titulo deslc Cent.-.-. c mais inlercs-
ses sociaes. — Antônio Pereira
Lisboa, 1" secretario. M 3317

1. mimiM
7S9

l\io—13—11--916 n 323J

Propaganda
467

lüo -i."i-u-.'.i;g. r..'.'.".

O LOPES
é ijticm dá a fortuna mais rapi*
df. ues loterias e oflcrecc n;ai-
crea vántaReiis tio publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Quitanda 79. csqui-.ia da Ouvi-
dor; 1" de Março 53. largo da
E.tacio dc Sá 8_, General Cn-
mara 3G3, canto dn rua do Nua-
c:o; rua do Ouvidor 181 c rua
15 de Novembro 50, S. Paulo,"" 

SUOR FÉ11S
dos nós c dos sovacos, catinga, fri.
eiia?, cpmtcuocf

15K\. T.OJ.:. GAXG.:,
DO RIO

Amanhã, 17 do corrente, sa...
ma..:, de. posse do Ven.:, (ii-i.
to e depois inic.!, — Pinheiro,
•ecr,:. k _aS«-«

c.c., dcsappare-
cem rapidamente com o uco do'"Suorol". Preço 2$. pelo Correio
2Í500. Xão Se iieceila seilos nem
estampilhas. Ven-in-uc em todas
as drogarias, p«.-i íuiiiarias, plianna-
cias e á rua UruBuayaiia 11. 6ú.
Fcrcstrtllo S: Eilho e Avenida
Passos, 10G. Em Nictheroy, dro-
garia Barcellos. M 2ÓÍH;

As pessoas de cor
Cc

lisos,
di

riscüucni tornar on seus c.l.tll*
Dor maia ondulados ou èncrespa-.ie Tfiiam, com o T*ysodor (jüp 4

iniaiuvcl. A' vciida c:u tojas as per-
(úinarias de i' irJcm r uj "'A''.Gar.
vih Gr*:::]?", ;. ma Urujíháyah,'. C-i
; Avenida P.*:..s ic6.'¦¦ PERESTREtUO i ill.lio

i'!Jro 3feos, pelo Correia -;f'."jj,
íis.': 55 ücr-.i.i sellos r«-.'..i ei*

i',)Í).ii!!.s, l.r.i :¦": Íj:ro---. droga,
11.1 Barccjlqs :.i ;5^-
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avisos marítimos

LLOYD BRASIL
Praça Servu lo Dourado

(ENTRE OUVIDOR K KOSARIO)

DO NORTE
paquete

LINHA
O

Paira quarta-feira, 22 do
corrente, ás ia horas, para Vi-
ctoria, Bahia, Maceió; Recife,
Cabcdello. Natal, Ceará, Ma-
ranhno, Pará, Santarém, Obi-
dosj Itacoatiára c Manáos.

iimiA AMHItIGANA

O PAQUETE

Mis m
Sairá no dia 21 do corrente,

ás 14 lioras, para Nova York,
escalando cm UaUia,
fará c San Juan.

Recife;

do

BANCO LOTERIGQ
K, Rosário 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 ~ R. OUVIDOR - 130
São as casas oue offerecem as,

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

1A0 MONOPÓLIOri
li

DA FELICIDADE j
%NATAL,

MIL CONTOS
Os pedidos do interior devem
srr acompanhados dc mais 7?" £
reis [i:lta o porte do correio. H
Hiilii!il«i--vos nesta feliz easa. 2
K. SACHET, 14 — Francisco 2

_ Comp. ff

LINHA 1>E LAGITWV
O paiiucte

MJ.YR1NX
Sairá icrçaríeira, 28

corrente, ás 21 horas, para
Dois Rios, Angra dos Reis,
1'araty, Ubatuba, CaraRtiata-
tuba, Villa Bella, S. Sebas-
tião, Santos, Cananéa. Igua-
pe, Paranaguá, São Krancis-
co, Iuijuhy, Florianópolis e
Laguna.

L1XIÍA DF, SERGIPíJ
O PAQUETE

JAVARY
Sairá, qu.nta-íeira, 23 do

corrente^ ás 16 horas, para
Cabo frio, Victoria, Caravel-
hs, P. Areia, Ilhéos, Ilaliia,
Aracaju. Penedo. Maceió c
Recife.

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos paque-
les levar ou receber passagei-
ros, deverão solicitar cartões
de ingresso, na Secção do tra-
fogo.

AVISO IMPORTANTE
Pódc v. s. ler este aviso, collo-

cado na distancia de 14 pollega-
das? Se não pôde é porque seus
o'ltos estão fracos c precisam de
lentes. Queira dirigir-se á rua da
Assembléa 56, Casa Rocha, que
examina a vista grátis e vende
óculos baratos, M 31,21

IIIStfFM
io0—KUA 1)0 OUVIDOR—106

Filial í praça u de Junho 51—P.io.
de Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso 1 — Os prêmios silo pagos

ho mesmo dia da eittracção,
FERNANDES & C

Tel. 20S1, Norte

PHARNAGU
Vcndc-se uma bem montada,

com commodos para familia, poi
Xioooíooo. Trata-se com Virgílio,
ú rua da Assembléa 34. M .1I2S

FIGURINO"Le Progrès'
Em virtude do con Ira to

quo aciibnmos dn firmar
com o editur do figurino
ncima, c que nos ga rante
a exclusividade, temos o
prazer de aiinunciar quo
o preço da assignatura
fica reduzida a

25$ por anno
Desde já sc aceci tam [assignaturas pnra o aniio.I

dc 1Ü17, a começar comj
o numero de Janeiro.

Tuberculose. Neurasttienia Xarope Peitoral de Deses
coin a formula'de um sábio, na SulTZ V AlCfllluO 99
Suis,sa, especifica na Tuberculose,
de qualquer çráo: com febre, tos-
se, dor no peito c i.as costas, palli-
dez, magreza, escarros, faslio, e na
neurasthenia, causando: dyspepsia,
palpilações, pavor, crises nervosas,
anemias, fraqueza geral, envia a
receita, dando-se endereço e c05
réis em scllos para a resposta, ao
coronel Sylvestre Casanova, caixa
postal a. 1.738, Rio de Janeiro.

(J 5823

Convém a todos
sáberv que o "Tridigcstivo Cruz" c
o unico remédio approvada pela
Direetoria dc Saude Publica, que
cura as moléstias do estômago e
Mttcstinos.

DENTADURAS

As dentaduras Icilas pelo espe»
cinlista Dr. SUvino Mattos,
não tem nenhuma differença das
dos dentes naturaes. A confecção
de taes trabalhos obedece a um
.systema completamente novo,
cujo effeito 6 lealmente agradável.
Keformam-se, em 24 horas, denta-
duras velhas, ficando perfeitas c
novas. Conccrtam-so dentaduras,
por mais quebradas que estejam,
em horas, bem como sc lhes dá
pressão quando a não tenham. Os
seus preços são 03 mais razoáveis
possíveis, sem competência e ao
alcance de todos, c os seus traba-
lhos garantidos por muito tempo.

3 - RUJ1 URUGUAYANA - 3
Canto du rim iln Cnrinca

K 3298

FORMULA DE BRITO
Approvado pela Inspectoria de

Hygiene e premiado com medalha
dc ouro ua Exposição Nacional de
1908. Esle maravilhoso peitoral,
cura radicalmente bronchites, ca-
tarrhos chronicos, coqueluche, as-
Ihma, tosse, tísica pulmonar, dores
de peito, pneumonias, tosse nervo-
sas, constipaçoes, rouquidão, suffo-
cações, doenças dc garganta, la-
rynge, dcflttxo asthmatico, ele.
Vidro, i$5oo. —• Depósitos: Dro-
garias Pacheco, rua dos Andradas
n. 45; Carvalho, á rua Primeiro
de Março, io e 31; 4 rua Sete de
Setembro, Si e 99, e á rua da As-
sembléa n. 34. Fabrica: Pharma.
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
des Lobo n, 220, telephone 1.400,
Villa.

PRECISA-SE
para Therezopolis dc uma cozi-
nheira e lavadeira ou um casal
sem filhos: trata-se na rua da As-
sembléa 30, Casa Palmeira.

3-74 J

IA CURA DA I
1 SYFHIUSl
B Ensina-se a todos um meio B

!dc 

saber se tem sypliilis gjjjadquirida ou hcreditaria„in- m
terna ou externa e como ¦
podem cural-a facilmcnie S

•h em todas as manifestações B
íg e períodos. Escrever: Cal- p
§xa 

Correio, 16S6, enviando ej
sello para resposln. /!JP

jaffliaswiíiíiBBffiKiiiffiliBtwnai»

PHARMACIA
Vende-se em bom local, fazen-

do bom negocio, tem consultório
medico, casa para. residência c cha-
cara. Trata-se 11,1 pharmacia Aze-
vedo. 'Assembléa, 73, M 311:

MME. V1EITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. ° 324)

Doenças dos Olhos
DR. RODRIGUES CAO'

Com longo estagio da Fomlation
Roíuchld de Paris. Assembléa, 56.
das 2 ás 4. Teleph. C. 3376.

M 109»

JCOOOeOíífXJOOQOOOOOOO
ANTISEZONICO

IJESUS
< LKA EM» MAS

Febres inicrinií tentes
sezões, maleita*

p lustres'

Eua Marechal f!oria.iol73 S
} Esquina TubtiiS IJiirçóp 1 Ul jjboooooooooooocoooooooo

2083 J

Pomada de R. L de Brito
(ANTí-IIKRPKTICA)

Approvada c p.-euiiada com meda
lha de ouro

Infallivcl nas empigens, dar-
thros, espinhas, frieiras, sarnas,
lepra, coiiiicliões, eczemas, pannos,
feridas e todas as moléstias da
pelle. Lata i$5oo. Deposito: Dro-
garia Pacheco, rua dos Andradas
n. 43, e Sctu de Setembro Si.

H99 )

UHS

Ycndc-se uma, de esquina, Por-
tida e desembaraçada, próxima ao
centro. Tratar á rua da Assem-
liléa 31, drogaria. M 337"

PHARMACIA
O senhor que offerceeu 5 :ooo$,

queira appa recer. Tratar á rua da
Assembléa 34, drogaria. IM 3377

Í4Í0 LEIA!!!!
Quem quizer comer bem, beber

ttein, gozar saude, ser feliz, vá
¦tomar suas refeições no ristr.ii-
rant de mme. Solancgo Gomes.
Qne dizes Bclntiro?! vou lá agora
mesmo 1 na rua lluenos
ri, 13Í, antiga llospicio

Aires
M 3370

HUMANITÁRIOS VIDENTES
Quem desejar a cura do qual-

quer moléstia, bastará enviar no-
mc, edade, symptomas da dociça,
cot Humanitários Videntes, cabia
ipbstal 1S30, Rio de Janeiro, que
gratuitamente enviarão o allivio
jiara 03 vossos soffrimentos. En-
Ucreço e -'oo réis em sellos pnra

J 2S-6
...

reço
a resposta.

?!
¦ 1

V.' um perigo não _ usando O
Slenolirio ames e depois do parto.
Va:: um bom parto, 

'•fortalece o
uiero e o í'éto; evita os vômitos,
hemorrhagias, máo estômago, abor-
to, perturbações iiitcstinaçs e das
urinas; augmenta a secrceção de
Iciie e tonifica. Drogaria Granado
S filhos, ruu da Uruguayana, 01,
Rio de Janeiro. Vidro, ^$000. Pelei
correio, B$ooo. Drogaria Bçrrini,
rua ilo llospicio «1. íS. (R tá cr)

7UÜAS PARA SIÃO
DÁ FABRICA AM.KMÃ

Preço-, razoáveis. Pedidos para
faixa do Correio 392. R 3~'*2

cm rara
157-Rna dos Onrives-57j

Sylvain Donard
Succcssor

Cw_»a radical
T)a, 00>:or.Ulíií;A CHI10XI-

CX ou liECllXTH, c»t roncos
dias, por processos modernos, sem
dòr,:garante-se o tratamento. Tra-
lamento da syphilis. App. C06
014. Vácciiws de Wiiglit. Assem
i,l':i ca. das B ás ri e 12 as iti.
SlíltVK'1) JÍOCTUKJÍO, S tis
10. —"Dr. Pedro .Magalhães.

R 5-193

Vias Urinarias
Sypliilis e niülostlíis do

sciiliurus

DR. CAETANO JOVtNE
Formado pela Faculdade de

Medicina ie Nápoles c habi-
liiado por titulos da do Rio
de Janeiro

Cura especial e rápida de
cstreitameir.os urclhracs (sem
operação), gonorihéiis chroiti-
cas, cystites, liydroceles, tu'.
mores, iinpotcncia. Consultas

das 9 ás 11 e das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, 10, sob.

PARA
MOBÍLIAS

9 peças 60$ e 7 $000
63, RUA DA CARIOCA, 63

Telepjiono_a97l,, JT.ontrat

OURO
Prata, brilhamos, cautelas do

Monte de Soceorro, compram-se e
pagam-se bem, na praça Tiradcn-
tes, 64, Co.™ Garcia.

Tratamento _|?$VJ£íícaí, racional e §çienttlico
DAS

Feridas
A Gasa Lucas ao

o remédio aconselhado
sciciuifico dê qualquer

A SAXTOSINA_fpomada seocatlva)
para o tratamento rápido, radical, racional
ferida nova ou antiga.

A SANTOSINA desfaz as carnes esponjosas, amadurece c faz
rebentar os bubões venereos, os panaricios, os unheiros, os antiira-
ses e os tumores de' qualquer espécie, «cm ser preciso rasgal-os a
ferro, impede-os de gangrenar c cicatriza-os radicalmente.

Cura as chagas ou ulceras, os golpes e as cortadmas.
Desincha as inchações, taes como as eiysipclas, as pernas incha-

das, restituindo-as ao seu natural.
Cura as empigens com bolhas e vermelhidão, os deslroe e as

sarnas.
A comichão desapparece cm poucas horas com a applicação des-

ta pomada.
Cura as hemorrhoides externas, allivia como por encanto o pru-

rido ou comichão desesperada no' ânus e desfaz completamente os tu-
mores hemorrhoidarios ou mamiUos. Cura as queimaduras.

Esta pomada ú muito fresca, não exige resguardo e deixa tra-
balhar.

Preço da lata aí500, pelo Correio,
I09 nem estampilhas.

3$Soo. ^fão se acccita sei-

Encontra-se n'A GARRiPA GRANDE)
66 JEITJA. TJRXJa-TJ-A."STA.IV_aL 66

PERESTRELLO & FILHO
e â -A.veiaicla. Passos IOO

E em Nictheroy, drogaria Harcellos. M 2091

THEREZOPOLIS
Vcndcm-se um sitio, tres casas

e diversos terrenos. Quitanda, 73,
sobrado. Teleph. 3.179 Norte—
Paulo. (J 3187

NICKEL
Onde em melhores condições

compra-se e vende-se é 11a rua
da Candelária n. 20, com o cor-
retor Moniz. (J 2763

__Mfl^__LtfCVMjU

mm míí0 8DH FURADOR BlQ ?8?f»a!3te oain

de BRADHSTEIH treres - PiRIS
nruciiiru « em» rimcii e 111

ltltCl9.ll Illilll) !t!llli!tll

para PAPEI, do CIGARROS
tra Kcimas e Bobina*

Piír* *Ji» Concurso
Loiulrt» ISÜ3 - luim IDIt

FUMÍID0RE8, lt\jm em todas as tubacaria»o Eig-Zag

Optimos aposentos
Alugam-se em casa de familia

de tratamento, na praia do Rus-
sell: telephwio Central 3793,

(J 3>SS

1 an IFIIIWIIM

MOBÍLIA E PIANO
Vcndc-sc uma elegante guartii-

ção dc dormitório, c um magnífico
piano allemão. Rua Senador Dau-
tas .13, pavimento térreo. 2032 J

CASASEGURA
fabrica <le malas e objoctos deviiuc

O maior sorlimcnto o os menores preços do mercado

leveis^
Mis

de vime e
tapeçaria i

pnra cima o baixo
da inoza, paraforrar sala» e

prateleiras

Jogos P.oletas, Jaburus,
Mascuttes, Xadrez
Dominós .Lotos.
Damas, etc, etc

Patins Foot balls o mais
artigos pura sport

SEGURA GABSfOS & C - 84 Rua Seta de Sstsmbro 84
liemetta .ratis para o Interior o catalogo geral illusirndo a

quotn o requisitar.

¦i—:m,,'-^-'^--!^m^w^^fi^ÜmmTr-^^ , |______^|_Í_|^fcr**: . ^^' ^^
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'.'Cremes de nosso, 'dever prevenir
os consumidores dua cm virtude a»
exito alcançado ida nossa

^Sensacional ESscposioãe da
Tecidos da Moda

ti-rn aprarecido i venda por prceos
mats vantajosos numerosas imitações
que, embora tenham um brilho pare-
cido, sua intensidade nnparciitc tlcsnp-
parece rapidamente, Fcndo o seu con-
sumo egual ao dc qualquer outra Iam-
pada de filamento dc metal,

Tor isso, quem desejar uma limpa,
da de i|2 "watt", deve comprar só»
mente cm casa de toda garantia ou
constatando ame os apparelhos a eco-
noiuta real da lâmpada que lhe offe-
rcçam. — Avenida 1'assos, 36 c 38 —
lucas & c:

Só este mez
Violões a 10$

Bandolins a 20$
A Guitarra de Prata
37 li a Carioc.t, 37

Rio do Janeiro

ACURA
TI

A "Alicina", cm cuja compo-
sição figuram o altio e o nsâão,
dois vegètacs rccònjtccldos por
vários setentistas como verda-
deiramentu maravilliosos n a
cura da iüuercuipsc, produz
resultados seguros em todos os
períodos desta terrível enfernu-
dade e cura completamente no
ju e' 2° grãos. Na hroitchite,
aslhma, influenza, coquelttche
principalmente na bninco-pneii-
monta o resultado é intalltvcl.

(Depositários: Silva Cqutes &
C... Uua dc S. 1'iiflrò 40 c 4.-

Sedas áPompctdour,£crfet-
tás, Qrepe da Ghina e

palljas de Seda

Tecidos de fantasia
Voil estampado^ Cre-

pelines, Setinetas e
jFoulards d9algodão es-

tampados

Voile oom 1 metro de lar-
gura todas as oores

metro 1S90O

17, Senador Euzebio, 17
Vendem-sn moveis a prestações: os
preços c condições ao alcance dc to*
dos. (A 313^)

BICYCLETTES
do typo mais moderno para
crcauçiis, moças c rapazes

dc 5 a 15 annos

Roupas brancas para
nhoras, Mooinaas e

Creanças
de todas as edades

se-

Crandioso sortimento de
Artigos de Cama e Meza

Ti

Prccisa-sc dessa quantia, por .tS
lioras, papando-sc 5o?ono (lc juros.
Negocio serio c _iiv;intiilo. Cartas
com lirgencio a llit G., na reila-
ccão deste jornal.

PENSÃO PROGRESSO
Completamente reformada; ma-

gniCicos aposentos c preços modi-
cos. Bondes para todas_ as dire-
cções. Largo do Machado, 31.

Teleph. 43S5. cenf. (R'9'J7)

.. yy iír.i, -\-
¦'¦ .1 _%--#_ ¦' 
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Casa Grão Turco
Ouvidor 96-Tei. Horta4034

CONFORTÁVEL GASA
Aluga-se por .1 ou 5 mezes, mo-

biliada ou não, com .1 salas, 5 quar-
tos, jardim, etc. kua Gonçalves
Crespo 20 (AECoúso 1'cnna).

(2823 J)

IML.
M as

j^ban-
ca & G.
são os

quc lutn pago mais prêmios
o quc mais vanlagonn of-
ferecera a seus froguozos
liiirg.o do S. Francisco de
Piiüià; 30;

M 3"77

Banco Sportivo
Coiiipráe liilhetes nesta casa, e

sereis o futuro garantido. l'ortc
•erta, pagamento iuuiicUiato. Rua
da Alfândega, 42, esquina da rua
In Quimnda. .1. DUTRA <Sr C.
l"cle|)h. .112. N.

GRANDE HOTEL
— LARGO DA I.APA —.

Casa para familias e cavalheiros
lc tratamento. Optimos aposon-
-os ricamente mobilados de novo.
Acccssores. ventiladores c coiinl»
dc 1* ordem. -. '

find. Tclegr. "Graiulliotcr.

i^mm^mm^^^^k^^^^^^

(om íóviíia dc piliUas)
O mais poderoso especifico para a cura da Sy-

pJiilia e dc todas as doenças rnsullanles da im-
ptirexa do sangue, ü DEPURATOIi 6 im-
mine nio mon te superior nos seus clícitos a todas
as injccçôcs. Garantorsc a cura.

Túlio com 'M pilttltis. S a 10 dias do tratamento,
55OOO, polo Correio mais 400 réis; C tubos, 27S00O, pelo
Correto mais líJO.tO.

DEPOSITO GERAL: Pliarawacia Tawarss
G3, Fi-açii Tiratlpntes, 6'i — Ilio dc Janeiro

___aa____;__i.v.;,iii.ti\.ffiâ
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GONORBHEIS
.1

¦™^" ts

.Uua ¦Urttgíiayaiin n. 14S — Calça-
do i>nrh íroriicttà; senhoras c crean*
ças. lista cnsa é (i ijiie mcllior scn-(!
e niaij barato rende, por isso con-
vem visitar este osiabclcciniciito.

Plicas Eiíês
\* !in.

Limo. Sr. h im

cura infallivcl em 3 dia»,
sem ardor, usando "Oonor-
ihol". Oaranle-ae a cura
completa eom uni só fiasco.
Vidre, 3S000, pelo Correio
5?5oo. Deposito !_eral .-
Pliarmacia Tavares, praça

3 
'liradontes, 62 — Eio de

* Janeiro.
g^^gjg_5__^_________g_^

J01A PERDIDA
Perdcu-s.; um brinco com r.aplii-

ra, ladeada de brilhantes, _no Ira-
jecto da rua Visconde de-Figuéi c-
do, íi rua Felippe Camarão, jielas
ruas Pereira (lo Siqueira, S. Eran-
cisco Xavier, Mariz e Rarròs ou
bonde de Villa Isabel. Sc oticm o
achou fôr honesto, poderá; avisar
paia á rua Visconde _<te Hguèire-
cio CS, uue será gratificado.

R 3=83

POU NOVO 1'ItOOKSSO
Crande pel'toiçu.0. Mais dti
rabilidode. K muito mais
baratas do que us fabricadas
ato hoje.

FUNDIÇÃO INDÍGENA

lOeUSÍHENIA
Eu soffri horrivelmente deste

mal durante muitos annos, toman-
do ukIo (piaiito 1110 indicavam, sem
ter um (icauc.no allivio. Hoje
acho-me perfeitamente boa, graças
a iim remeilio que uma easualida
de me fez conhecer. Em agradeci-
mento indicarei aos (]nc soffreni
das conseqiieiicina dcsie mal, eu
mo seja-m: anemia, índl-estias ncr
vosas, paliiUacões do coração, etc,
como podem recupcfür a saude.
Ksorcvcr a D. Aineha C, á cai-
xa do Correio ri. 333, lüo de Ja-
neiro.

Rua Marechal F_orl.no 55
Ara." o Sr.
]_' cenn a maior# satisfnçSo que llie cqmmuiúco; ter

os meus filhos Josú, Antônio e Maria, ficado radical-
menle cuwlós eom o nst» itos primeiros frascos do
seu preparado itliannacAitioo, tlcnóiiiínado XAROPE
de S. BRAZ, de uma terrível COQUELUCHE, que dui
•niate mezes. c« niiiiiriu noite c dia .'1'odos os xa-
ropes aiiiiiiin-lados, por mini (oram cmpres-i.lns, po-

rém, ijtniftro/içtiámeiii.c, no cmlauto, com o XAKOPE
DE S. BRAZ, elle^ sentiram aíüvío logo na prime:-
ra cullier. Kscrcvo.Ilie eüa. ncdindodho que a piibli-l
qii.C, porque assim prcsia um grande beiieíicio, prin-• cij/almcr.te, 5s creanças."¦ 

Sem mais, sw iserevo-mc, a1." er.n 6b.°
JOSE' FERREIRA DA SILVA.

Raa Cunlia Barbosa n. Cg.
líio 1 de outubro de ini5.

MÊm
a. Y\ J/A«ív//ií(J»Qria

7^_S_BK Cotti PerXn t C.

Ofãcina de -Roupas
h rancas,Tai21eur e Ves
tidosm

EUXIR DE INHAME
GOULMVV.

Cura üyj)lii|is, purifica o can-
_ue e faz engordar,

Preço, 3$5i>o, cm qualquer dro-
garia. (-'Suo J

fcís a prestações
Por quc v. c:;. não visita a

Casa Sion, na rua do Cattete, 7,
que entrega os inoveis na 1" eu-
trada de 20 "j" c os seus preços
são baratissimos. Caltctc, 7, tele-
plione 3700 Central. (S 204t

QUARTO Oü SALA
Precisa-se de uma mobilada,

com toda independência, com ou
sem pensão; em Santa Tliereza;
para senhor distineto. Cartas a
este jornal com inicia.es ti. E.

(M 30S4)

JPoiygloticol

|_ü___f^_^^Bi_^
j| CAFE' 1

ICAMARAl
|H Moenilo sempre p

A
Estenlitiude,

Neiiviislliciiin,
KsiicnnatMfflióii.

Om-.-•. npvtn, nuliciii c rápida
Clinica çlecird-incdi.i», espe-
ei.il do

Br. Caetano Joviue
das Faculdades de Medicina
de Nanoles c Rio de Janeiro.
Das 9 ii-; 11 c das 2 ás ;.

liiiígo da Caidocu 11. XO
sobrado

Mr. ROMANEUJ
Proi..-^or estrangeiro, lia 7 an-

nos mora na praça da lvcpublica
n. S.|, esquina Senhor dos ['assos,
attende a saia numerosa clientela
das o ás 11 da manhã e da 1 ho-
ra ás 6 da tarde, dias feriados atí
3 lioras, tratando com a mesma
àltcneTio como sempre. Praça da
Republica S.(, sobrado, esquina
Senhor dos Passos. .1-:; J

Instituto
Estão füticcídnílhdò o

CURSO NORMAL
CURSO ANÍÍEXO
CUUSO PRIMÁRIO
CURSO COMMERCIAL
CURSO DE TACHYGRAPHIA <"

O corno docente é escolhido a crpnclio

Vintes cursos tlcstcí instituto :
CURI50 ItE I.IMGUAS
CURSO DE VIOLINO
CURSO DE PIANO
CURSO DE DACT.YLOGRAPHIA

VS PRENTIAS FEMININAS |mct*ccc absoluta coiííiança-,
A tliScljiliha dn cslíbêluciiiiciito í irrepreliensivcl.
Nu Rcnero é o unico onabelequicLto da capital;

Avenida Wío Sraaco — 506
,__5_3SE3___Bia_Sg3Bi^^

e 108 I

Moveis a presíapss
Querem vv. ecx. comprar mo-

veís em melhores condições e por
preços baratissimos, pois visitem a
Casa .Sion. na rua Senador Kuzc-
bio ns. 117 c 119, teleplione 32119
Norte. (S 204:1

Visitem

iü LOÜYRE
14 - Rua da Carioca -1A

F90ZUD UMBBCUOOBIUBE8

SITIO GOCHEIRÜ
Em S. C.oiiçalo. vende-se um Vende-se uma bem localizada,

siiio com boa casa, construecão com 25X10 dc lrcnlç ç 35 dc fun-
¦moderna, crande .terreno plano e dos, a rua Coronel 1 eilro Alves of..
arborizado com arvores frutiferas. e trata-se. com o sr. Justtuo Alvti

Informações^ rua do Ouvidor iCíj, 'Mendes, á rua do Rosário A I.
com o sr. Soares. (ll3Mt)

1 Extinctor de Saúvas-Z. WERNECKS
r»reço do apparclho 25< i$00O Z

S Embarcado nosta Capital e coin frete, mais C$000 |
Consumo, pnr formigueiro (em media), </m kilo de g
enxofre em pedra. Custo de extincyão, por formi- J
guçiro (aclualmcnle), 500 ruis. #

S UOA DOS AII^OS, 3C»~34--iiio dc JanoVro S

casa mm
completa-ÀlugaVse uma

mente mobiüada,
rianna n. 1S7.

casa
á rua D. Ma

(M3.'I4)

Costureiras e caseadslras
precisa-se para camisas dc Iiomem,
na fabrica Amazona, rua da Ca-
rioca 77. (M 30C0

liia. SÍ, WM
Uiplomada pelo Instituto de

ifçal. lispccialisla em massa-
Ri-ns manual e .leeiriça. e Raramc
o iràlameiiW e cmbcllezamcnto <ia
pelle -,?ooo. lixtracçao dos peiios
do rosto por clcctricidade; Raran-

volta. Penteados para

Poi

ie mi' nao
Aitende-se chamados

particularmente paia
Kua S. José, 6,-. st
• 5.91S C. (S -•!

PINTURAS DE CABELLOS
c, Ribeiro particularmente
ccbcilos com 11111 preparado

il iiioifeusivo. de sua pro-
i-.li', á rua dc ?. José n. 67.
Próximo á Avenida, teieplio-
.íS C. ÍS__!£?

Produeto pliarüiaceiiíico
Vende-se uai, eoni marca resis-

it:.'a e muito propalado, peça in-
í.)>ii„ções P»ra caixa 'postal nn-
mi-re 1.7»*. K 3-i'y

ASTHMA
A cura so se obtém com o espe-

cifico descoberto pclo ilr. ICiiig's
1'alnicr, o GARDIOOENOI,; não
falha nas afíécçücs, chiadas no
peito, falta dc ar. accessos, Dro-
Raria Granado Ji l''i!lios, r;ia Uru-
euayaria, 01, Uio de Janeiro. Vi-
dro, CSooo: pelo Correio, Sí^oo.
Prpgann Uodrigucs, rua Góuçal-
ves Dias íi). 1! iaia

CaciiorriÉo perdido
Fugiu um, da rua Lúcio de Meu-

donça 11. 3C1 (trinta). Attende ao
nome de Z.ig. é de cór aniarella e
lem uma mancha branca no peito.
1'ede-se a fineza de quem o achar,
leval-n íi rua acima, onde será gra-
li ficado. _M___-

TUBERCULOSE CURADA |
Só com o STfiXOI.IXO, ..qtte

se consegue curar e _ evitar aj
tubercuiose, anemias, pulmões fra-

iV2_j! cos, neurasthenia, fraqueza geral |' 
com dyspepsia, impotência, meino-
ria frarj, dores no peito, febres
íntermitlcnrcs, pallidez c flores
brancas. Importantes curas cm
toilii o Brasil e estrangeiro. Pro-
cura extraordinária de toda a
pprte! Granado S: Filhos. Rua da
Uruguayana 11. oi. Rio de Janeiro.
Vidro, 5S: pelo Correio, y$or>o.

ido & C, rua 1" de Março
2827 .1

IatoÍ o
OiiiuHo *' l.iva n wlletora o puente IlutOo l.ivol. I.-atntíli».m.'r..5!it.jp.-1.tccjc.-,m;:!i_,l;„.p:,_co

taÇôflrtltanie. K«tniatavmioí.lliiu|ito
i- " '.'i'1'?." '"* °* hmowa AímoKa ,!t11n.ll uua era_io nj nclualid^; cn»Brande ,u«esn, pcs[ia, ^ nppaKnckl
grnimilavtl, era._ c fcl.,3 eruiicíti¦etwipxza litnuo dc ox., t-mam

Vaulfia im toaai ea droj»ri„• botieti pdaciii.ea, J#f\'&

PO' M PJBBSIÀ
Grâmfa, Grande

F.ste celebre c afamado pó, pelos seus rcr.es effeitos na niortnn-
dade das pulsas, percèyejos, mosquitos, formigas, baratas, lagartas,
piolhos, bicheiras c cocvinis dos animaes, tem conquistado o primeiro
loe;ar entre todos os insccrieiilas.

Tornou-se um indispensável familiar.
Não suia a roupa. Kão é venenoso. Seu aroma cm nada prejtt-

dica a s.imie. Pude polvilliar-se na cama dc qualquer creança sem
pcrturbarHic o somnOi

No rotulo vão indicados o? d ífferentes modos de applicação,
conforme a espécie (le iusectos oue se queira destruir.

O ntte convún (¦ procurar o V O' UA PÉRSIA UA GARRAFA
GRANDE c para obrei., o unico meio é dirigir-se a nos.

Nosso PO' DA PÉRSIA é preparado unicamente com as. flores
frescas das plantas e não é para s e comparar com o po de _acçao
quasi milia, feito das raízes ou da planta toda, quando "ao e com
substancias òffensivas á saude. .,....,.,,. .''"». •

Cuidado com as I.\UTAÇ0F,S BARATAS (inertes ou prejudiciaes
á saude c á roupa!. _. , _ .

Sempre que os írcgltczcs se tem queixado que o .1 o (Ia 1 er.-.ia
não dá resultado, tem-se verificado que não compraram o verdadeiro
PO' DA PÉRSIA DA GARRAFA GRANDE. n-i.ct'v

ATTENÇÃO _ Km todas as latas com o PO DA 1'liKblA vae
grudado mil 

'rotulo 
com a seguintemarca registrada

fcis a prestaeõos!!
ua .'!!.-!-Si na Fabrica Ve\.

dor Eúzebiò n. 222, avenida do
Mangue. Tclcpli. 3234. N. Pedi
nrosneetos explicativos á rua Sei
de Setembro zii. loja, ou na Fa
lírica; Senador Euzebio 222.

M tio

Mme. Vsgulmar Lanzôny
I a/ticipa a suas amigas

Buczas que mora ma . rua
Franco n. íoi, Villa Isa'

fre-
ouzá

M 3111
DCi.

Gran
14.

FE •SE

Vende-se cn.todas ns drogarias
e boticas principaes.

Granado & C.: Araújo Freitas
& C, Drogaria Pacheco — Hio
de Janeiro.

DENTADURAS
COMPRA SE

qualquer trabalho velho da
boca

OURO E PLATINA
R, Asssrabtía, 16, loja dr

louça. () 54.15)

uma bolsa de prata, objecto de cs-
limução, na capella de Santo lRna-
cio, na rua S. Clemente. | Grati-
iies-se a qucinj a entregar á rua
Ipanema too. R ,t:3-l

Havia antes de
Stcnolino; ullima p
a fraque.ia scnital
DrOK.ivia Granado
da Uiiíruayana, 01.
•Atire. Vidro, 5?ooo.
S$ooo.
Casa fíitber,
n. íi-

apparccer o
avra contra
ueuraslhenia.

& Filhos. Rua
Kio de Ja-

Pclo Correio,

ma 7 de Setèmbr»
2Siô J

e -suas complicações. Cura railijal po:
procí3eo3 «iíKttroa c rapíduã. Vr.
JOÃO ABREU. Das S ás 11 e <ias
15 ás iS horaj; b\, rua de S. Pe-
'íro, i-.\.  ^

MM I BANDEIRA
COMPOSIÇÃO DO MAESTRO

FRANCISCO P.RAGA
Instrumentado -para bandas nrilila-

res pelo autor
Preço Rs 6$ooo

A' venda na Casa Guarany.
— KUA DOS OURIVES N. 3Ó —

(J Jijo

a o úhl«
co re-

madio qtu cura FI.ORK:"'
lilVANCAS e o Corrlmcntü
das Senlio.\is.

Vendo-so nn3 principaes
pharináoíns o na Drogaria
vraujo Freitas & C.

BARSEARIA
uma boa barbeavia mo-Vende-Si

dcrha, tem bastantes freguézcs, s:ta
cm bom logar de centro; para ira-
lar e mais informações, rua Sena-
dor Euzebio Cg, sobrado, das 9 ás
M horas. K 3^78

Ouro a U850 a grania
Platina, prata .'.o a Co réis a

Ri-amnia. brilhantes, cautelas do
Monte Soceorro e de casas de pe-
ilhotes, compram-sc á rua do lio?.-
picio 21O, hoje lluenos Aires única
casa que melhor paga. (M .50711

MALAS
Artigo solido, elefante

tissimo, só na A Mala
Rua Lavradio. Oi.

H_BBBHBP—

Chinc
bara-

A11E-DIE OE PARI
GRAiVDES SALDOS KJI TODAS AS RECÇOIÍS

SEM l.IUCDDKXTKS
A PREÇOS

O REATiEJO DE J.\X- JOT — ,'HJIiES MAUY 20»

BI S.RC Av i t __<> lasT n A ! >A
Portanto, rejeitem as latasque não tiverem esti marca registrada

saido da casa Garrafa Grande.
dn

no rotulo, como não tendo
Laia 2S000, seis per ioíodo c doze por 20Ç000. Remette-se pelo

Correio 1 lata per .tíooo, seis por 125300 e doze por 25ÍC.00.
Não se acceita sellos nem csíanipilhas, Em Nic-.ltercy, drogariaR:"rCc!A' 

GARRAFA GRANDE
ü rua i^BSüaiiAVAiiia es

Perestrello © Filho.
o AVENIDA PASSOS 106. (M 2G94)

a
C.

c
hm

&
O's.

(1

ilatei-a, ncns'oit clle.
E correu pura a mãe, afim de a soceprrer, Nio quiz chamar a irmã, para

nâo lhe revelar o segredo do drama que se passava entre elles.
Ao cabo de Iouros minutos, .Marcellina recuperou os sentidos. Gerardo

Icvnniou-a, amparando-a dc encontro ao coração, .eijatido-a lambem, como.
ella lhe havia feito havia pouco.

Minha .mãe, disse elle, minha mãe! Isso não :ne impede que te ame,
que tc adore.

Sú aqtlòllas meigas palavras podiam salval-a, Iranquilliital-a.
Acabou por adquirir de todo o sangue frio.

Não sei. na verdade porque tive semelhante commoção, disse ella; era
preciso qtte mais dias, menos dias, souliesses a verdade... mais cedo, 011 mais
tarde, tudo se havia de esclarecer. Ando nervosa e ttm tanto doente, ben^
vès... Deves perdóar-me.

Que tenho ctt que lhe perdoar? querida mãe? A sua profunda comnio-
cão provém do excessivo amor que mc tem.

IV verdade... Porque, enifim, tu nunca conheceste teu pae... nunca
le disse nada... nunca mc interrogúsle. Se fiz my.stenio dessa paternidade
íoi porque, para t'a explicar, seria preciso narrar-te a minha falia. Mesmo
i|tte tu a adiviuhasses, cila constituo uma dessas coisas que nem mesmo adivi-
iihadas uma mãe conta sem torturas.

Deu um suspiro e interrompeu-se. Km seguid.a:
E' preciso que eu saiba tudo quanto o sr. Daguerre te disse. 'Tenho

precisão quc m'o repitas.
Disse-me muito pouco, minha mãe... Disse-me que a senhora é filha

do conde de Montescourt, que o havia amado quando tinha dezoito anuo?,
lho... eu... e que o conde, seu pae, nunca qui/..

e homem que mentia, vpio
impedir um 'homem dr;no

ALUGAM SE I HoiiiQecpaliilcos videntes
O esplendido prciio novo, com

todas as cominodidiviies modernas,
r.a -praia du Kiissell 11. 48. c os
prédios da travessa Uanrbina ns.
'<>, 3-. 34 e 44 (fabrica das Chi-
las), trata-se na rua <la Candeia-
ria it. 20: Com o sr, iXlor.iz.

(J 375-

A todos que soffrcm de qual-
quer moléstia, esta sociedade lie-
neficenle fornece, GRATUITA
MlíNTE, diagnostico da moléstia.
Kó mandar o nome, edade, resi-
dencia c profissão. Caixa posta!
ti. 1,027, Ki° de Janeiro. SJio

I rara a respos.a. J sS. 1

qtte desse amor nascera um ¦[
consentir no casamento. E como tu gritasse ai
era tini covarde e uni miserável, e que nada pó
de restituir a honra a tuna mulher, respondeu-me gracejando: 

"Intcrr

<ua mãe. Pior cila saberá que não minto;"' K, agore, fale, minha mãe...
Poi Indo quanto elle te disíc?

1 .i.
Juras?
furo.

Xão te falou do sr. Bcaufort?
Xão. Para que? Hesponda, minha mãe; é verdade o qtb

le miserável... Elle c meu pae?
Sim! E' elle!

E escondeu a caoeça eníre as mão?.
E' elle! disse ella, pela segunda vez. com singular seren

historia i incompleta c ellc engãnou-te nos pormeuores.
Ah!
Eiíe liomeni não mente quando diz que é teu pae.
Desgraçado de. ítiiml Desgraçado de mim! disso elle com raiva
Mas, a respeito dc tudo mais, mente.
Ealc, minha mãe!
Mente quando diz qtte o amei.
Já o sabia. Estava certo disso!
Especulou com .-. mirfha ignorai;

Kr.i pobre, ambicioso e sem escrúpulo?,
mulher, mas para obrigar .tveu pae a da
stu amante...

Pgus,

aq iiel-

Itladc; 'Mas \

ia. com a minha extrema .':no;ida.1e.
i;.it era rica. lEHc (|ueria-me para £.113
lhe. o seu co:iiC!itinuiUo,fe_de. ni.l!».

¦?-'¦¦'.'¦ ¦;
•i'-

¦.,.---'. vi J.11¦R,.R

¦R-i^j^S.

¦ 

: 

'

Mi

Rrí-

¦ '

¦yy>:

'¦yy

^



f«c^BR>*&i&i>^tãiw^<i >*&Stwm

K- ¦
t^iiZ'•¦'¦'¦'1

-*f^*mv%
• -*.-'

¦ :¦¦"?''

¦«Uu mi t «i ni jHggg ¦— i ii'i.,ijiii. .ip

-..-.iv'.'¦¦':".;.:'.^:.v '-•'•,-. "¦'¦'' •'-'"¦" - ..""«.••*¦

—WWWIJIIM li. «¦»*>' l.«J.«MW»» «.'¦». '¦*^'^'^^*'1^»yV^.*.'l'W^??ffB>^
. r- /"\ !¦*?? Al«_ /!^^^v1^^ujk^^#-'*, '._fc'_i_É_L"4•*'?'. -^-»- -* -" fty irL-SrJÉ-lli-B-pBiBMB-É-É-1-.i^-I-!-.^^ •* L

. v.'>'V*"".'.^ •!¦'. -.;.: .¦¦¦.'"';-- .-.'¦• ?-i'w'": .-tV--—-¦•¦"i - . '¦^'.?-'™^'~#.J*.';:.'!''^J""-.. ¦ --.-'*¦ '-_'.; -¦'- .t :"'-.¦¦'"'¦¦""..-¦ '' '•*-. ¦ -k ¦ --'¦ '.'r-'.r-- -*i . "-'i"ti;:-*" .*" " '•-.":¦. -".x, i'r *•-...**"v»-,'; ¦¦, ":'"';^J'«" *.''¦¦_ "'.r;*. .''¦ ¦•."'¦".,/ .'--'•"¦

* fl»BEroi>*Mfl^ 1916 CASA LORD "KSKf i*o22ifatf^WffiS W>

PEQUENOS ANNUNCIOS
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.11 Iffffl B ti Mil
mam

Faz com que os cabellos brancos fiquem pretos, n&o quei-
ma, nao mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do ca-
bello e extingue a ca«spa com tres applieações

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS
PHARMACIAS E DROGARIAS — Preço 3$QOO rs.

W.»lilMBíf«pl«

VENDAS EM LEiLÃO
PENHORES

LEILÃO DE PENHORES
Em 24 dc novembro (le 1916
L. GONTHIER & C."

HEXBY & ARMANDO,
siicccssores

CASA FUNDADA EM 1867
45, R. LUIZ DK CAMõKS, 47

Fêttm leilão dos penhores venci*
dos e «visam aos srs. mutuários que
podam reformar ou resgatar as suas
cautelas até á véspera do leilão.

IMPLORANDO Ü CARIDADE
AMANCIA, viuva, com 08 anno»

de edade, quasi cega.
ANUA DO AMARAL, viuva; cega

* além disso doente e sem ninguém
para sim companliia, recolhida a 11111
quarto;

ANGELA PECORARO, viuva, com
8é annos de edade, completamente
cega íí paritlytica;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
lliinlia, com ;o annos de edade;

CARLOTA, pobre velhinha sem re-
«ursos;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre«ira e «em amparo da familia;
ENTREVAI.A, rua Senhor de Mal-

lOsinJiou 3.1, doente impossibilitada
*le trabalhar, tendo duas filhas, sendo
tinia tuhercnlosa:

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de ambos olhos e
aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
•ntrevailo sem recursos).

LUIZA, viuva, com oito filhos
menores;

SOARES, viuva, velha sem poder
trabalhar;

MARIA EUGENIA, pobre velha
¦cm o menor recurso para a sua sub-
tistencia;

SANTOS, viuva, com 68 annos de
edade, gravemente doente de moléstias
incuráveis;

THEREZA, pobre ccguinlia sem
muilio dr ninguém.

AMAS SECCAS
A LUGA-SE uma moça de còr, para

.iiania secca, para casa de tratamen*
to; á run D. Carlos I üq, casa o. an-
tica Santo Amaro, Cattetc. (..ni.A)M

PRECISA-SE 
do irmã roparisa

branca; prelerindo-se portugueza,
«fuc seja sò e de bons costumes, pa-
ia nma secca. Estação de S. Christo-
vão (Ií, F. C. B.), casa do Engc-
«iheiro residente. (2821 C) R

1

PUK-CISA-SE 
de uma mocinha de

14 .1 16 annos, para ama secca;
rua Frei Caneca n. 372. (3335 A)M

PRECISA-SE 
dc uma menina dc 13

a 14 annos, para ama secca c
mais serviços leves; roa Dr. Catram-
liy n. j 1 — Tijuca. (3181 A) J

1JUI_CISA-.sk 
de uma creada para

lavar e eugouiniar;' rua do Mat-
toKi 11. ;)ii.- CijS.15.cj s

1jíiECISA:SJ2 
ile boa arrmnadcira,

. ¦ habituada a casa de tratamento.
Dirigir-se á rua Àquctlucto n, 3S1.
Pedcm*se referencias." (3319 OM

PRECISA-SE 
«lc iiiiüi creada para

lodo serviço de pequena família';
rua da Cíirioca ti. j.}, 1" andar.

__(xi«i?_t:)_J[

1JUEC1SA-.S1S 
dc uma rapariga pa-

. ra serviços leves de um caiai;
informasse no iargo da Sé n. 3;

C..255 O R

EMPREGOS DIVERSOS
Al.UGA-Sti 

um nioçü português,
liara arruinador du quartos, com

muita pratica, para pensão ou hotel,
dando as melhores referencias «le sua
condueta; na ru-.i das Laranjeiras 5,botequim; informações, telephone nu-
mero 5334 Central. (3.C6 C) J

ALUGA-SE 
uma moça portuguera

para arrtimadcir.., com pratica dc
trabalho; na rua Paraizo 29, casa 9.
perto de Paula Mattos. (3«.|7j)S

01'Fl.liECK-SE 
um rapaz para o

commercio; não faz i|ues!ão de
orilcnado. Cartas a este escriptiirio,'
por favor, com a-s iniciaes A. C.

(180.- ò) J

OFFERKCE.SE 
um pequeno dc 15

annos, portuguez, que sabe ler
e escrever; prefere ser 110 commer-
cio. Dá fiança de sua condueta;
Largo do Rosário, 19, botequim.

(2.-6 1') R

Al.bi..A-Mv 
itin hom quarto bemmobilado, cm casa muito limpa esoccRadn, a i-asal 1111 rapazes «lc tra-tanienlo, com hoa pensio, o, limo ba-iihíiro c clcctricidadc; na rna dé São

Jusc 70, sob. (j_'6.il0 il

ALUGAM-SE
NA

SECÇÃO DR PROPRIEDADES

"SUL AMERICA"
Rna «lo Ouvidor 80

Os seguintes prédios:A»_ chaves ' nos mesmos ou couior-
mc indicação nos respectivos carta*
zei. Para tratar dns 8 ás 6 dn Urde;

LARANJEIRAS _ Rua «Ias U-ranjeiras n. 453, com -niàg'iificas
ticcoinnioilaçOes para familia de trata-
mentii, quintal, luz electrica, etc; as
chaves na mesma rua n. 410. A'.u-
Kiiülj joojooo.

BOTAFOGO -- Rua Condo dc
Iraj.i, 4Ü, com boas accòiiniKidaçõcs
para familia de traíamento, luz olectri-ca, etc; AltiKiiel i86$soo.— Travessa Uonorina, aS, casa 7,cmn -• quartos, 2 saiu», luz electrica,ete. AluKucl io«i$ooo.

ME VER — Hua Lucidio Lago 94,com 2 quartos, -• salas, luz clcctrica,«etc, Aluifúél, ioi$ooo.

* I.Ij'iA-SE uin bom nuarto, rom•A-í-oti nem niohilià, á uma pessoa dctratainento. uro::iiuo á avenida Cen-Irai; -Assembléa liS, 2" andar.
(1223 K) M

AI.UC.A-SE 
uin mauniiico sobradi,na avenida (.«omes Freire n. 14».Chaves no I" andar. (j.i;5 ];) j

ALUtIA-SE 
a casa da rua Rufino

dc -\.incida n. 56; as chaves 110
54 c trata-so na rua da Ouitanila
i'..139_- (3192 lj) J

AT«UGA-M-S 
Ií n armazém c sobradoda rua Senador Pompcii 11. 429,

os chaves eslão no armazém pegadoc para tratar 11a avenida Rio ílraiicn»"¦ 93 a 97.  (5744 li) J

ALUGAM-SE quarto e sala defrente, proorios para dentista oumedico; á praça 11 de Junho 154.
(2095 E) }

AI.lKiAM-SE. 
com pensão, uma boa

sala dc frente, com ou sem mobilia,e uni bom quarto a casaes nu a cava-
lhoiros; na rua Senador Dantas n. 23.
casa de familia. CM 33,5) V.

ALUGA-S.fci 
por 6o$ooo um quarto dc

dc frente para solteiro, inobiliado,
com roupa dc cama. servi-jo e luz ele-
ctrica; na avenida Rio Branco n. 11.

(M 3358) E2" andar.

ALUl«AM-SE 
a familias e cavallici-

ros uartos de frente a 40$ e 45$uoo.Praça Mauá n, 67. 2° andar.
(M '3.3Í0 

%

M^jõo^^rem_j^m^^sj
sem primeiro visitai* a
Drogaria Granado St Filhos

RUA URUGUAYANA N. 91
Posagem gratxiita em balança sen-sivel a 1 gramma

"DBEOrSA-SE 
do uma rapar!-

-I- ga para serviços do peque-
na familia; na rua Visconde
do Tocantins 43, Xodós os
Santos. O

PRECISA-SE 
de uma empregada

portugueza, para serviço» leves,
cm casa de pequena familia; na rua
Santo Henrique n. 85 — Fabrica das
Chitas. (3063 C) M

PRECISA-SE 
de uma boa arruma,

deira; rua de S. Luiz n. 49 —
Haddock Lobo. (28.16 D) J

PRECISA-SE 
de um bom compo-

sitor para obras; rua du Ouvi-
dor n. 72. (3177 D) 11

ALUGAM-SE, 
em casa de pequenafamília, dois commodos sendo um

grande, a casal c outro pequeno, auma oenhera ou rapaz soliciro, TemItiz clcctrica, grande quintal e mais to-das as commodidades: na rua GomesCarneiro n. 36 (Antiga do Costa).
(M 3.35-1) F.

ALUGA-SE 
um quarto mobilado, in-

dependente, com luz, roupa c ca-fo simples (50Í000). Ladeira do Se-nado. 7. (3149 10 J

A .,UW.\M-SE bons còniiinidos para¦ilmocos solteiros, de .33$ e 40$; na
rua do S. Pedro n. 145, 1" and.

(3198 El J
A l.l.'1'.AM-Sli salas de frente para.fiiscriptorios, nr) ,o -e 2a andar,

d.i rua 1" dc Mnrço, 20, próximoa «lc Oifyiflbr; (S 2217) V,
A I.t.H. A-SIí a pessoa séria, uma

íXIjii.i sala dc frenlc c um quarto.Avenida Comes Freire, \:o» sobra-
do. (S -'aijJE

ALUGAM-SE 
»s seguintes casas

. para familia:
Rua General Pedra n. 150,

pnra negocio e família' . i$o$ooo
Rua Mariz c Barros n. ano,

diversas casas, na "Vil.
Ia J.u^cme" desde^ . . :oi$ooo

Ruajose Clemente 11. 47. . i2i?uoo
Rua Santo Christo dos Milu-

gres n. 102 9i$ooo
Rua Sau o Christo dis Mila-

gres, a loja do il, 199. ¦ nu$ooo
Rua do Cunha, a loja do

n. 64. ioi$ooo
Rua Viuva Cláudio n.# 3JI.

próprio pura negocio e
família ito$ooo

Rua do S, Pedro, a loia do -
n. s8; 23..ÍU00

José Clemente n. 43. .- . . g6S«ioo
Ladeira do João Homem 69 14.5000
Luz. luie Contra-Alinirante

BiiUtiáta «Ias Neves 11, 30 20.$ooo
Jogo «Ia Holla n, 118. . . . i2-'$nuo
S. Peilr-i 11. -51. loia. • loifooo

Trata-se á rua de S. Podro 11. 72.
com Coara,Draga 4 C. (i'i39_J'.) »

A IiUOA-SK uma porta para
¦íium pequeno varejo, em
ponto muito transitado; tra-
ta-se com o sr. Duarte Felix,
largo d« Carioca 13. E

ALUGA-SE 
um bom commodo; na

rua Sele dc Setembro 11. 97. i''-
(3064 h) M

ALUGA-SE 
bom ct.mniodj a rapaz

solteiro ou scnliara sú, com ck-
ctrici.làde; na rua General Caldwel
n. :j4. (3199 1'.) R

A LUGA-SE um bom quarto «le frcil-
jt"Vte, com ou sem pensão, a casal
sem filhos ou rapazei decentes; rna
rua Rodrigo Silva 11. fi, -" andar.

i£'iL..]^_2!
ALUGA-SE 

parta d«I 11111 barracão
imra -marceneiro; iia mi liarão

de S. Pelix 11. 54. Telephone Nor-
ti 431, (329.I lv) "

Porque nâo visita V. Exa a nossa casa?...
Temos, muito prazer de lhe mostrar'!;*¦ O lindo sortimento de Moveis, que vendemos' >w A prestações, e assim poderá V\ Ex\ Mobiliar
|:; Sua Casa com gosto e grande economia.

RUA DA ALFÂNDEGA N. iu. $*?+??????+**« MARTINS MALHEIRO & C.

AI.UCA-álv 
um quarto bem mobila-

do, á rua Azevedo Lima 150. em
frente ao çhfalrn Phenix. (2473E) S

Al-UIVA-Sli 
um esplendido Io an-

dar; naaavcnida Kio Branco 8j.
Trafa.sc ni armazém. (2471E) S

ALUGA-SE 
'um 

quarto dc frente,
com òiirüèm mobilia, e coijr pen-

.são; na travessa dc S. Francisco 6.
2° andar..-,; (1973 E) S

UM 
almoço ou juntar completo

com a sobremesa dentro de um
pão por 6po réis, na rua do Kosa-
rio n, 137, (2844 S) J

A «LUGA-fiE boa sala com ou sem
xVmobilih !e uni quarto com entrada
indccphdentc tem tcleplioilc. Avcni-
du -ile unlc Sá 96, sobrado.

:r.-U'af*fl (3364 E) M

m ISANTA THEREZA
ALÚGA.iSE 

no predio novo apa-
lacetado. da rua do Rezende, 193,

nnr liellu, cniarlo, com " todos rcqiícsi-
tos de hygiene. (U 2744) l'

Alug'a-se tm ca5a ''s f<"''"iií
-«¦ uma sala bem inobi.Ma para casal oa uma pessoa só,com ou sem pensão, muito próximodos banhos de mar: rua ChrisluiãoColombo 11, i-!, Cattete, antica 2dc Dezembro, (2442 ii)"J

A lilTOAJt-SB «por 250$000•'«•dtíls bons sobrados, Io e S"
andares, servindo para uma
ou duas famílias, independen-
tes, contrato do 18 mezes;
na rua do Cuttete 86, sobra-
doj para ver e tratai- das 3
da tardo em deante. ti

AI.UGA-Sli 
lira bom nredio, tendo

. Ires quartos, «luas salaa. porão lia-hitavel, despensa, cozinha, jardim naírenle, «rando quintal c !.._¦ clectrica,
por is«j$; ita rua Alice ii. 84: as «dia-ves no 02. c trata-se nu rua da Consti-tuitão n. 62, Laranjeiras. (245., G)S

A lil'<ü.\M-SK as lindas vasas
¦Q. da m» D. Marciana 87
(230$), o 93 (280$).

_-i-._.0l?l
A LUGAM-SE as casas «la rua Real

ÍXGrandi-za ns, 35, 37 e -|i. casa VI,
com cinco qü.irtos, duas sala?,; cozi-
nha, oó;at banheiro unonte e frio,
«Ic-peusa, luz. clcctrica, quintal c Jar-dim; jmra ver e tratar in >mesma rua,
esquina dc S. Clcmciitc 11. 355. ar-
mazcin. (-"«os G) R

ALUGA-SE 
em casa de familia es-tranitcira, um quarto bem mobila-

do, a cavalheiro do commercio; na rua
Baro de l-uaratlba n. 29. Cattete.

(3233 G) M

OPOL
Indicado nas anemias, nos engorgi-

. íaineiitos ganglionarios, na
estafa physica ou intellectual, ilebi-

1 idade, iieurastlieiiia, inipoku-
cia, fastio, fraqueza pulmonar

e tuberculose.

AOS DOENTES
CÜilÁ HADICAL da gono-

rrliía clironira ou recente,
estreitamento do urethra, cm
poucos dias, por processos mo-
dernos, sem dor. Garante-se
o tratamento, impotência, sy-
pliilis o moléstias da pelle,
appl. 600 o 014. Vaccina
antigonococcica. Pagamento
após a etira. Consultas dia-
rias, dns 8 ás 12 o do 2 ás
10 .lli noite. T. C. 59S1. Ave
nida Mera dc Sá, 115.

A IíUG.\!M-SH casinhas a 5,.$, 55$mCXc 6,i$, com dois quartos, unia sa'-
l.i, clcctricidadc, com «raiule quintal«1 muita agjini para lavar; nn rua
Ferreira Vianna 11. 56. <latlcte.

(210- G) J

Leme Copacabana e Leblon
AF.UG.USlí 

o esplendido jirctlio da
ma llaíroso n. 244, Comicobjiia,

co:u «loi-> pavimento?, aluguel de oc-
casião; cliavcs na venda próxima e tra-
tar na rua Urtiguãynttà 6o,

12-177 II) S

HADDOGH LOBO E TIJUCA
AXVGA-SB o confortável o•n-iuagnirico predio du rua

Santo Henrique 118. Acha-sti
aberto todas as tardes.

<R 31-2) R
1 A I.Uí.A-SI', uma boa ras,., 00„, ,XXquartos, luz electrica; na rua Dc-jeuibargàdor Jzidro 8i; as cliavcs non. 791 '.rata-se á rua liou'.* Carneira40, dç I as .1, ou lelephor.ii n, 68n,s4i '-T47 K) }

ALUCA-SiJ, 
na Villa du Lourdes, Irua DcsemliarRadiir lzi.lro 23, muiboa «asa. (-.,kí K) J

A l.ft.A-.Sl-, por (i;$, inclusive luz
XXpcqiiciia casa, hyeienlca, cm fun-
dns ile muro predio; na ma Quatrode SclemliVò fió. onde estão as cliavc».

(-'4.15 IU 3
A LUGA-SIv cm Copacabana, bella^lcasa rodeada de jaucllas, cinco

uuartos, duas salas, cov.iuha, copa, ba-nheiro esmaltado, terraço; jardim, etc,,a rua General Gomes Carneiro 138.As chaves na rua Nossa Senhora dc.t-'i|'acal).iua n. 1040. Preço, i;o?;
Irátá-sú na ma do Rosário iío, -¦> au-iia"-. (2S27 II) J

A-LUC.A-Sl'., 
iudci cudente, uma sa-

la bem mobilada; ua riu Üarào
de' Guaratiba, 27. (2472 G) S

A I.UOA-SU um» casa por «132$,
XVcom 3 qtmrtos, 2 salas c grande
quintal; na rua do Cattete 214 e ou-
tra por 12:$, com dois quartos, duas
siilás t grande área, e outra por 8;$,
tom grande» quintal; na run Bento
Lisboa, 89. Cattetc. (2442 G) J

Saude, Praia Formosa
e Mangue

ALUGA-SE 
*m casa de . pequenafamília um bom quarto a um ca-

sal sem filhos; na rua Menezes Vici-
ra 09; (3128 E) J

Cozinheiros e cozinheiras
-<• =-—i

ALUGA-SM 
uma boa cozinheira ou

arrtimadeira, oara cas;. dc fami-
lia séria, dando referencias de sua
condueta; na ladeira da Gloria 14-
quarto 7. Cattete. (3080 li) J

A LUGA-SK uma cozinheira do tri-
afVvial, casa de família a negocio,
dormindo fora; na rua Barão dc Silo
Vclix 73. (3«'J9 U) J

PKECISA-SE 
«le uma coi-.iulieira

qucsaüwi lavar e engommar; á
»tta Floriano Peixoto n. io — Copa-
«lxina. (2845 B) R

CREADOS E GREADAS
IJiíEÇlSA-SE 

de uma creada, «tue
. dií.rma no aluguel, para copcira.

Rrrnmã.tcÍra c íjuc saiba passar ruti*
jia 11 ferro, na rua Francisco Manoel

PRECISA-SE 
de uma empregada

que di boas refarenciaa de sua
condueta c durma no emprego, para
cozinhar e pequenos arranjos de casa
de familia dc tres pessoas apenas; á
travessa Sorocaba n. 77, em Bota-
fogo. (3022 B) J

PRECISA-SE a de uma lavadeira c
engommadeira, dando-se preferen-

cia portugueza, na rua Theodoro da
Silva n, 312, em Villa Isabel,

(2870 C) J

PRECISA-SE, 
o «Café Cantagallo,

precisa «lc um agente activo, bem
relacionado cm ceifes, botequins e ar-
mazens. Trata-se na torrefacção, á
travessa Costa Velho n. jo, perto do
Mercado. (2910 D) J

Casas e commodos, centro

«1. 21 — Est. Sampaio. (3!.9:C) R andar.

A|.'UCi..M-SF, 
duas sfllus, juntas

ou separadas, cntraila _ indcepen-
doníc, com ou sem moveis, máxima
reserva; avenida IMem de Sá 103,

(3255 'E) M

iiiiifliiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimii
DOIS CÁLICES DP.STP- UPODEROSO ANTI-ACIDO E

EVITAM AS MAIS GRA- 1VES DOENÇAS 1Guaranesia 1

ALUGA-SR o 1» andar da
•í*-rna da Quitanda 54, pro-
prlo para eseriptorio; trata-
so na rua da Alfândega n. 60,
sobrado. (J 2737) £

ALUGA-SE 
nma sala dc frente paraeseriptorio ou consultório; na rua

da Carioca 49- (3239 li) 'M

ALUGA-SE 
o 1" andar do grande

predi oda rua Primeiro dc Marco
11. 159, esquina da rua Conselheiro
Saraiva. As chaves estão na loja.

(3237 E) M

ALUGA-SE 
um esplendido commodo

com dois compartimentos e todas
as commodidades, para pequena fami-
lia. Preço, 50$; na rua dn Arca'. 38.

(3203 E) M

«Quereis ter uma toe-la. CJa.TaelUiira. ?
USAE

POMADA AMERICANA
elimina a caspn, dá brilho o evita a quéilu dos cabellos

VENDE-SE EM TODAS AS -PERFUMARIAS

20-1 FÒIilliüTI.M 00 "CO 'itilKlÒ 
IU MAXH.v"

Então, elle disse ti verdade, quando pretendeu que o sr. de Montes-
court sc tinha recusado a tal casamento?

Mentiu. IV verdade, meu pae não queria ouvir falar delle. Conhecia
Daguérre. Sabiam o que valiam a lealdade e o caracter daquclle 'homem. O<iue elle percebera, sobretudo, era o fim a que se dirigiam -os esforços da-«lucile miserável... E esse fim, como te disse, era a «minha fortuna. -Meu
pae um dia aiinunciou-lhc que estava arruinado. Dagtterre perturbou-se, la-.leqii, arranjou pretextos c não voltou mais. Eu estava deshonrada. Fiz aconfissão de meu erro a meu pae. liste foi procurar Daguérre. Pediu-lhe«ue reparasse o erro praticado e me salvasse. «Dagtterre recusou. -Meu paeitjoelhoii-sc deante delle. Daguérre cobriu-o dc ridículo e ameaçou-o de ati-irai o pela janella fora.¦ Que infante!

_ -- Mais infame ainda do que pensas, porque tudo nelle era calculo. Te-fia escutado o |)ed«.do dc meu pae, se este fosse rico ainda, mas a comedia,representada antes, li.iba-se tomado uma realidade. Estavauvos de facto ar-rumados. Meu pae ignorava^, quando teve a suprema entrevista com Da-
gtterre; [toi estti quem Ih o disse.

li não o maioíi?
Daguérre fugiu nesse mesmo dia. Meu pae foi procural-o a Paris eesbÓK'lcou-0. 'No dia seguinte batiam-se cm duello, c. quando tornei a verniea pae. este dis.ermo: "listas vingada. .Morreu." Meu pae enganava-se-«Daguerrc tinha sobrevivido. '

E nada mais, minha mãe?
Nada mais, iii.eii filho; <; tudo quanto respeita a esse homem teupae.
Meu pae, diz a senhora? A cllc com effeito devo a vida, mas quan-ÍO a çonstdcral-o como pae isso i outra questão. K' nicshio uma questão cn-trei-inim e a minha consciência.

, —_ E eu não -ine inquieto, meu filho, com o que te lu de ditar a tua cou-seiencia, porque scr.i a justiça, porque será o dever.
„L,r7.,\.:'1,''l,,"U"'' 

se "iul,a me occ,,!íou »° (l"e «speita a Daguérre, a se-am.ir.i tem ainda um segredo na sua vida. '*.-Queres falar de .Modesta, não i verdade?Com ei'feito.
-- Espera. Vou ao meu quarto e volto jáMaixvllitia sain.0 inco minutos depois estava õfi rfgrcsso. Trazia mupapeis na mão, e entregou-os a C.erardo.~- í.è. E' a certidão de baptismo de Modesta
Gerardo percorreu-a com os olhos, c, depois de ler, olhou para Mareei-Ima silencioso 1 ornou a «ler. «Evidentemente não com .rehendiaDepois halbiiciou:"EiMia de Márcellina de Montesconrt e dc Pedro Be.1u.0rt, casados»-- '.Nao te '...ganas, thsse ella, e exactamente isso.

.,1. 
'"iL;'0, contou-1!'c' scm ?lada onutiir, a historia da sua vida, tão atormcti-fada, desde o nascimento de Gerardo até o encontro que tivera cor I 1fcrt. desde o casamento, depois da marte dc Montescourt, atá á sua fitevGomou: hc-lambem a historia da sua vida -t.iseravel durante m m\iril\™tempos Disse-lhe como havia sido profunda e respeitosan^nte anmdSlS>bre Valognes. Passou rapidamente pelos últimos quinze ot. vinte annos

_ Çenrdo conhecia esses annos. tinha-os passado na companliia d -".„
*.*; tinha-a visto trabalhar t soffrer para o eduew. S Aiwdí

AI;II(1A-SB, 
em casa dc família,

um coninioilo .do .(rente, mobila-
do, com pcnsiio; na rua Silva Manoel
n. 52;  (3300 1Q li

ALUGi.VM-Slí 
um bom quarti e

uma saleta dc frente, a casal res-
tieilavel ou a senhor nas -mesmas
condições, casa dc familia! mi rim
MarcCjial Horiauo JVixoto 11. 163,
sobrado. (J.1Í.1 I.) M

i
trata-

(iCl

¦¦' '¦¦ -—"' ' — "I—¦¦"¦¦¦ '

I.UGA-SK o _'* andar d.i j-redio
•da rua do Rosário n.Ai. .....

se na loja.

AfcUGAM-SE 
tres salas muito ela-

ras, por 50$ mensaes c uni iniigni.
fico salão, próprias para escripto-
rios, 110 Io andar do predio- recen-
temente const-.-.u.o, á rua ü-.i (.'iiiian-
da, 24! trata-se na loia. I3124IO.M

AI.UGA-SH 
um bom commodo «le

frente, junto ou separado, com luz
« pessoas de todo respeito, casa no-
vaj rua D. «Manoel 46. (3340K) M

E' um enérgico tônico e forte mo-
dificador do estacio depressivo..

Diariamente indicado pelos Pro-
fessores Drs. Miguel Couto, Heiiri-
que Duque, Bastos Nctto, Brito c
Cunha, Lobo Antunes, Monteiro da
Silyeira, Figueiredo líamos, Carva-
lho Cardoso, Pires Ferrão e outros
distinetos médicos.

KiHonti'ii-s(! cm totlns boiis iilianuaeias e di-osavias.
DEPOSITAIHO.S:

Bi-ngántja, CÍtl & C. ~ Tina do Hospício 11. O.
Graundo & C. — Kua 1" üt> Março n. 14.'_ Theodoro Abreu- Voluntário s du Putria, 215

A iI.UGA-M-SlO commodos com c
Xisem pensão, preços módicos; na
rua -ifarcclial Kloriano, 223.

(333Í U) M

AI,UGA-iSil5 
nma porta com gran-

des fundes. Travessa do Rosário
11. 7, barbeiro. (.1332 10 «M

ALUGA-S1Í 
o sobrado da rua de

S. Pedro n. 312, com duas salas
o quatro quartos, cozinlia c bom ler-
raço; as cliavcs estão no n. 31-1, com
o sr. l!irmiuo e trata-sc na rua Uru-
KU-jyana 11. 75, sobrado. (sBiòKJJ

ALUGA-SE 
o 2° andar do predio da

rua S. .losú n. 36! ver o tratar
no niesmn, loja. (2913 li). J

Ar.UGA-SK 
na rua dc S. Bento

ti. 1.3Ò; 2° andar, esquina da ave-
nida Kio Branco, grande nua.rto com
pensão, com ou sem mobilia, easa
dc familia, duas pessoas, iSo$ooo.

(3270 ii) J

AliUGAVSK 
na rua de S. José

120, s" andar, um quarto mobila-
do, para dois. (3288 li) E

AI.UUAM-SIi, cm casa de familia,
XI: bons ouartos o uma c.plenilida
sala de frente, com sacada e .. ja-
ricllfi,?, p.irã eseriptorio ou dormitório
t-ar*. moços dc respeito; á rua i° de
Marqo 11. 8. 2" andar. (3073 li) I

AI.UGAi.SE 
o predio n. 2Ú7 «la

rua Kiitchuelo, sendo o sobrado
i;o;í e o térreo 150$. Ambos tem
dois quartua, duaa salas, dependen-
cias c luz electrica. Abertos para ver
das 9 ás u c das 2 áj 4.

(:8.-i 1-) j
A WJGAM-Sli bons quartos a 2;$,

-ÍVvií, 35$ e .u$; rua da Quitiiiida
11. 196. (3041 Ji) J

* TíUGA-SlC ou vende-se o mag^ifi-
.ÍVtco palacete da rua Francisco -Mu-
ràtori 42, com< optltnai occommoda*
ções 1 ara familia do tratamento; tra-
la-sc na rua Gcnc.-al Câmara n. 35,
-obrado. <2S3->_li) _2

AT.rO.VSK 
o exeellente sobrado da

run General Câmara n. ajib; nn
r.t,ivD> encoutram-sü na "Fabrica".
Trata-so á tua da Carioca 11. i.|.

(304.1 H) J
.i l.t'GÀ-Sl'*, em cnsa de familia,

¦iXutti quarto mobila-lo. com todo o
conforto; com ou sem owisão'; a ca-
valheiro de tratamento; av. Passos40,
sobrado, (3091 li) I

AI.lii.A-Sli 
barato um nuario. bem

arejado. a pessoas decentes, cm
casa dc lamilia; á rua dos An.Iradas
11. i?i. (.1090 li) J

A I.UGAM-SK magníficos quartos e
«AJLSula tdc frente, bom mobilados,
toiii üpitima pensão, a senhores de
Irataivcnto. estudantes ou easics sem
fillioü! á rua i° dc itar«;o 23. 2" and.

(21.01 li) ;

A.I.UCi.\-SIv 
na Gloria 82, 1° andar,

a sala da. frente, bem mobilada,
para casal ou pessoa de tratamento,
com ou sem pensão, a entrada ú in-
dependente. C-/5-' lf) J

AI,UllA-S.l{..L'o..predio 
da rua do

Triun-.-ilio ti. 20 (Santa Tlicrcia)
próprio para'--familia da tratamento.
As cliaves'eslão na mesma rua 16 e
trata-sa na rua Primeiro da Março
n. 87. (i24S 1') .1_}

AI.UCAM.SK 
bem mobilados, sa-

Ias de frente c quartos arejadü..,
com bca pensão, a casal ou a rapazes
de tratamento, ireço «módico, cm ca-
ea de familia ee todo respeito; na
rua do Riaclmelo, 158. (1577 lf) JmI.UGA-SE o bom sobrado da rua

bons quartos, duas salas Raz, ele-
ctricidade c mais dependências;
cliavcs estão-- «a mesma rua n. 55;
trala-su á má do Senado ti. 230,

as

AI.UGA.SE! 
para família de trata-

mentV o pran'de_e confortável i"
andar do nredio inteiramente novo da
avenida M.eíu «de Sá n. 7.|o. tendo
7 bons (|i"r.rtos% duas grandes salas *-'
mais deoendcncias. (:it; !•') U

AMTtA-SR 
um bom sobrado, com

todas as commoJ.dades para fami-
lia; na rua General Sevcriano 98 ;trata-so na mesma rua 90. (3170G) tt

ALUGA-SE 
uma casa moderna com

bondes á porta; ijil rua da Passa-
gem 212. As cliavcs ao lado ua dia-
cara n. 198, (3_]97G)S

AT.UCA-SIi 
á rua I). Maria Auge-

1I-.1, boas casas n 8oí, do$, um
iirmszcni pnr ioo$, co-.n moradia para¦lamilia; lrata-£c no ri', o, cisa VII.
('«vc.i). (,.,-3 G) J

AI/Uí.A*Si"'! 
uma espaçosa sala de

frente, tendo todas as commpdlda-
d«, telephone, em eaai dc familia;
ua rua D. tuizâ n. jú. Gloria.

(i9Gj'.G).--íj
4 TíUGAM-SM bons apçsenlos, com

-tTj-.ou sen mobília e pensão em easa
tle famili,*.'. rua Corrêa Dutra 146.

(lón G) J

A LUGAM-.S1. quartos o pnn-•£*são confortáveis dosdo 4ijl
]ior dia, o nma sala com i.én".
«ão para casal ou 2 cavallici-
ros. 200$ mensaes, luz cio
ctrica, telephone, etc. Pensão
Familiar, 1'raça josó <1« Alen-
car J4, Cattete. (J 107) G

«4 T.UGAM-SK, com ou sem m-obi*
X_kJiit. uma esplendida sala c quar-
to, muito arejados. eom muita luz
c bonita v.ista, ein casa U pequena
familia, a casaes ou pessoas de trata-
mento; em frente ao palácio presi-
dcnrjalj ma do Cattetc 132. soprado.

(2096 G) J

A LUGA-SK a excellcnto ca-
-fAsa moderna, da rua liarão
de Hamliy, 21; trata-se ú P.
de Botafogo, 160. Tel., 164
Sul. (2454 8) G

AI.UGí\-SIÍ. 
no princinio da rua

Tavar-s Bastos n; Cattete, nma
casa, imiil) limpa, «-om duas salas,
tres q.uãrtos, liom quintal, fofíão ; a
uai e mais dcpwidencias necessária!
.19 chaves estão no armazém da es-
Ofina, .ndc se trata (l->

MJCA-Slí á ma General Sevcria-
no n, ioo, boas cas;;.'», com dois

quartos, duas salas, grande quintal,
90$; fnforma-se na mesma rua, 108.

(1471 G) J

AI.UGA-Sli 
-prrto do m

uni qúcrlo mobilado,
nar, por 40$,

, com «Icclri*
c:d:.ilc, cm casa dc familia fr.-nceza;
rua Corria Datia, 78. (43.11 (!) M

A I,Lv.i.\-Slí i:m ou doi.t 'juiirioá,
Ait-ni casa dn pcíjtwim fíimiiia, a
eiiáai ou Éenhoras de tratamento; na
rita de S. Clemente it. 94. Potnfoeo.

(301.1 G) J

Boa opportunidade para as pessoas uitolligentos o
activas. Se V. S. quer vencer diíficuldades da vida, ganharmuito dinheiro em negócios, ter coragem e audácia, boa
voz, olhar magnético e atlraente, vencer e dominar
vossos inimigos, ganhar no jogo, recuperar a saúde c scr

feliz em amores o em relações do
toda a espécie, escreva-rue mune-
diátamente, pedindo o meu livro
intitulado TALISItlAN DJ5PE-

DRAS DE CEVAH, onde conhecereis as virtudes das
maravilhosas Pedras <le Cevar; recebidas da índia.
Escreva para : Sr. Aristóteles Itália — Kua Senhor
dos Passos u. 98, sobrado — Caixa du Correio
601, Rio.

A TiUGAM-SH casinhas n a
¦í*Aveni«la dn filoria, rnn do
Catteto 1S3. As chaves nn ca-
sa 15. Trata-so com l'nulo
Passos & Comi)., rua Santa
Tiuzin 11. 203. ti

A 1,UGAM-S!Í, próximo aos banlios
Alde mar, mplcsdidos aposentos re
(rente, bem mobilados ;rua Silveira
Martins M9. (J°"« G> J

A LUGA-Sli ou vende-se o predio 66
J\íh rua Clielc Divisão Siílgado.
_.s «cliaves e5tão no n. 2«j (arinazein)',
.¦ara tratar na rua 7 Setembro 57.

(.3-7 G) R

AI.UCA-SB 
a casa da rua Bcnja-

min Coiistant 11. 141. com seis
quartos. saltiSj luz cclctriça o todas as
comníodidadesj ns cliavcs estão ua
msema casa. (3008 G) J

A Í.UCiA-SI? a boa casa da ladeira
Ado ABcurra 130, Água. Kcrreas,
com jardim, água nascente o pomar;
n eliave está eom o vigia da casa cm
obras, ao lado. Aluguel, i42$ooo.

(a86j G) R

A LUGA-SR uma casa com 2 gran-
/.Ides quartos, duas salas, cozinha,
quintal e mais dependências, por 65$)
na rua Cardoso Junior 274.

(28.1.1 G) R

vousus 11-iiiiigua, giuiiiimm
A IíUOA-Sli! uma casa assobradada,

i"Í.;'nr 154$, tem 5 (iii.-irtos, .1 falas e
«rando quintal e unia casinlia por
SUS tem arande quintal; na rua do
Cattete. 21.4. (2441 G) S

A-l.UGA-SU 'ii-.i„ii'fica sala dc fren-
A"\.tc, mobilada, coin ou sem pensão,
a casal ou a senhor de tratamento,
com banlio.1 quentes e frios, telepho-
ne, etc, á rira da*£apa üo. U434XOS

A I.UCA-Slv, pnra iicrocío limpo, a
X&loja intêirfimcntè nova. da avenida
Mem Ú2 Sá 11 340, esquina da rua
Frei caneca, ponto de firaudu íuiuro.

(2134 !•') R

amma
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4 r.UGA-Sl', um bom quarto, paraAJuloin rapazes, com pchsÜQ. em cisa
de familia; na praça i.. de Novembro
___ io. (,082 Ií) J

AI.UGA.SE 
um quarto a uma te-nhora honesta, em c.isa de fami-

lia .cria; á pra«;ii 11 Jc .limbo 154.
(2094 K) J

4 l.L'i'..\-SI-; um commodo a liomens¦ÍÍ.O-.I a ca-al: na rua de S. 1'cdro
n. 264, sobrado, (2I4J E) J
A IíUGA-SE o predio dá rua FreiXlL.-iiieca n. 53o. I'rtço, 152$: tra-lar na rua de S. Francisco Xavier

»• 95,3. (2875 K) 3

A 
LOCA-SE — (lucreis ganhar di-
nliemi ? Aluga, u i" andar darua dü Theatro 11. 7, hoje Tucúman

par.r officina de còsttuas, cx-officina<e «Mme. I.aura Guimarães, i a ca'ada s.rte. Trata-se na -.oja do Povo.
(.'361 E) R

A. I.UGA-SE uma hoa .-asa por 200$:-ijuii rua .Marechal Nieméyer, 32«.Uotafogo); a< chaves estão 110 fim-do. Trata-se na «vtaida Central. 105(Cambio); (-45,, ij) s

AI.bl.A.U-SI-; 
uma sala e alcova,para casal sem filhos 0:1 senhora«le tratamento; na àveuida Mcm deaa n. 101, 2" andar. 12455 E) S

A U-GA-S1-. uma bonita sala. com•*.4o;i sem mobilia, em casa de tra.lamento, para cavalheiro ou casal semliiho?; trata-se na avenida Móai debu »l> (3106 K) J

A.LUGA-S13 
011 traspassa-se o con-Irato da casa. á rua Sele dc Sc-lembro n. j8. Trala-se na rua Buc-110. Airet n. 04. (202.) +.) J

AI.UCA-íiK 
a tsoacosa loia, pro-pria pan aualgiier negocio; Fenhor «tes Passos ;ij trr.ta_.se X n-..n «I

A LUGAM-SE uma sa'a com e sem
Xlniiibilia; na íua da I.opa n. 45,sobrado. (3374 F) .11

Ar.UOArSIi, 
cn BotafoFO, no beco

dn r,e.tndríi n. i.i. utiasi na esquina
da rua Kcal (.ntiidcza. uni predib com
quatro quartos no sobrado^ pürão ha-
hitavt! com üm ouarto e gramlc s.i-
Ião, refoimaílo c nintddo de novo, com
Hliimiaaçí.o electrica c paz; as chaves,
por favo-, no oredio n ií, ií trata-sd á
rua da Alf.^deRa u. gi. sobrado: alitj
iiUt-1 c nisa 152$. (1047 G) S

Al.rC.A-SK por 180S
cotiíortavel casa da

mensaes a
;i rua ilar. Pai*

ineiraa n. 86, Hotafoga; .is chaves cs*
tio por favor na casa n. 88.

(Mo? C) J
4 l.niA-SU a caía <lc sobrado, com

dCXcxcéllejitei çoniinodna, á rna das
I.ttranjtiras 11, 45-. Chaves no ,;;8.

(2032 G) R

i T.t.TCÍA-Slv a casa da travessa T-Yr-
X\.nandína n. ;8; as chaves estão
na rua Alice n. 123. (2832 G) R

AIjUGA.SE 
por 1311$ a casa da rua

General *Mc:ina Barreto iC.vVjI;
trata-se .na rua da Alfândega n. 12.
Pelxdto ___ C. (2462 G) S

* I(UCi\-SK Ima ca si cqni muitos
XVeommoilos espaçosos, bom quintalii bondes á porta; iia rua General
Polydoro 3"8, üotafogo. (2138G) J
(/JjÍ-UGAjSIC em casa de familia,
Aiuna boa sala, á rua -Iknlo tis-boa 11. (.3 (Cattete). (3378 G)

AI.UilAM-SE 
uma esplendida

ed frente c um
ila

quarto coin todoconforto, com iardim, em casa de fa-milia de todo respeito; á rua Carvalho
14;  (M 3348) Gde Sa 11.

A-T.UGA-Slv optnia sala de frente,juXiuohilada ou não. com ou sem
peiisio, em casa confortável e fresca,«le í.,miiia; ha rua Voluntários daPalnài 429; (124. C) JI

A I.UGA-SK pnr 330S ou vende-se
mtjLpOr ío:ooo$, a casa n. 'ioo da rua
da 1'assagéni, com ampla.) ncçoáitno-
d.iviVs para fami.ia dc tratamento.
Trata-sc ua mesma rua 1,15.

(37-ti G) J

4 I.t (jA-SIv o predio n. 123 da ruaxXrávureà Bastos, com duai salas,«Imi quartos, cozinha c um grandesiiliio. Estii aberto da:i n ás 4 dalardc;, trala-sc na egreja de Ü. Pc-dro; a rua Favores liastos, principioila ma Ilenio Lisboa, uo Cattete.
(327a G) J

4 'I.UGA-.M.Shi"
•^i-to.<, com o\
módico, casa dc
iainlh COnstant

boas salas e quar-sem •pensão, preçofainljia: na rua Ilen-
i-J. Gloria.

(3=91 G) R

AI.UGA-SU por 70$ um sobradocom tres quartos, duas- salas e
grande quintal; r. Francisca Frane.i4s
morro do Pinto; n chave está na loja
ç trata-se na rua do Senado 222, ven-da, com o sr. Teixeira. (3166 I)R

Aí.UGA.S-v 
a casa «la travessaSouza Pinto li. 24, Morro do Pin-to. Trata-so «n» rua da Candelária

ÍJ._Í9___ (3052 I) R

AT.UGAM-Si;, por preços baratos,
boas casas com doii quartos, duassaltas _e bom quintal. Informa-se ã

rua Cardoso 'Marinho n. 7, escripto-
rio, Praia -Formosa. (1809 I) J

,4 LUGA-Slii para iegorio a boa loja/.Vn. ..joi, «Ia rua de Santo Christouos Milaities. já com armações e oqia,
ixira um bom botcituim ou Icndinha;
Iraln-se a rua dc S, 1'cdro 11, 246.

(2137 D R
A I.I.I1A-SI-. para negocio, o predioi.\-aa rua Vincondc dc Itauna 147,

com imnicnso torrèuo nos fundos nmie
inide ser montada uma grande fabrica
ou um eleiínntc cinema, pois o pon-Io e de primeira ordem; i mesmo na
praça Onze dò Junho. (2138 I)R

A_ I,l.|.A-Sl'. o nrcílio assobradado;¦ii-da rua Coronel Pedro Alves n';
161; tem cinco quartos e mais depeh-delicias; tratn-se ua rua Thcnpliilo
Ottoni 158. sobrado; a chave está tio
11. 149 daiuiclla rua, (aoiu I) J

AT.UGA-S15 por 202$ o predio ilarua lleenilicto Hippolyto n. 212,
com duas salas, tres quartos, saleta
ipara eiigommaf, despensa, cozinha
toda ladrilhada com fogão a gaz, ba-
jiheira, área, quintal com tanque paralavar roupa, com boa installação ele-ctrica, pintada e forrada d, noco.Pode ser visla a qualquer hora do<lia- (3342 I)M

Juventude
Alexandre

Faz com que os cabellos
brancos fiquem pretos, nfioj
queima, não mancha a pelle.A Juventude Alexandre des-
envolve o crescimento do ca-
bello c extingue a caspa com
tres applieações.

Vcnile-se cm todas as per-fitmarias, pharmacias e droga-
rias. — Preço 3?ooo.

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

AI.UI...-S.V por 2o«)$ o grande c
confortável predio d-a rua Paula

Ramos 142 (Rio Comprido), com ac-
commodações „ para granilo familia,
completamente isolado, rodeado de
muita vegetação o situado em localchave está no mesmo predio e tra-ta-se na rua da Alfândega il. 8S,rcconimendado pelos bom mes; asobrado. (31.I0.D J

A r.UGA-Sl', em rasa de faniiüa,XXuma boa sala do frente, com ele-ctricidade, com entrada independente,com duas jaucllas i-ará a rna, com 011sem pensão, a rapazei s-jlteir-n c.iestudantes; na rua de S. Luiz 11. 23,
hstncio ds Sá; tratas. 11. mesmo.

(2720 .1; J

Ar.UG.VSK á rua Mariz" e liar-
ros 11. 229, uma casa com 2 sa-itis, 2 quartos, cozinha, quintal, etc;as chaves na casa 17. 11001 J) S

AI.I..-GA-SI-, um exeellente aposentoinilcficmlcnle, para casal ou cava-Ihciro. de tratam-emo, com teleptinnc,banheiro, l-uz clcctrica c bondes á por.tu; na ma de Sam-.i Alexandrina 122,
1-ru.xinio ao largo do Kio Comprido.
.. O690 J) J

? f.UGA-Sj-; uma rasa, oara peque-¦fi-i'" fiiniilia.. com sala «uarto. salaile tanl ir, cozinha, com acua nasceu-Io, «Jeiiti-j «le uma e!i..cara á travessado .Navarro 11. 200: informações namesma travessa 11. S;, venda, por f,i_vor- (1421 J) S

AI.UGA-SU 
a casa li.

do.i Ço.fjuetrtsi com
20 da rua

 arejadal ac-conunodaçiics, luz clcctrica, gaz, hon-des a poria, dc; as chavts estão no•11. 7 da rua Itapiru', onde se informa.

Af.Ut.A-.SI-. 
o rrcho «Ia rua «lc SãoCláudio 11 23, com boai accommo-daçoes nara familia, lendo 3 «manos,2 salas, quintal com arvorrs frtitife-ras; as cliavcs nn rua Maria Jos.- n.43, b.stacio do Sá. (joSi J) J

ALUGA-SR a
n. 46, com ;casn da rua Vnleiiça

luz clcctrica. duas sa-«as; ires quartos c mais d«-ncndcnclas.As. chaves estão na mesma, oirdc vcinforma, ,m .|iS(l) j

2° BA M (HO e paia as M0LESTiAS DH PELÍ.E* *
03A6 5£MPR£ 0,™US'

KSPIXHAS.
RüGÒsilJÀllES,
CHAVOS.

SABÃO
ARI5T0LIM0

A VEND» V* TOOS PARTE

VERjreLnroõES. òaspas. <qpz..i>ks
OOMlCJfõliS.. PEUDA DO OABEM«Ò CONTUSÕES
IRRITAÇÕES, DORES. QUEIMADURAS,'
FRIEIRAS. ECZEMA8. ERYS1PEI.AS.
FERIDAS. DARTHROS. KFmM.-LirõES, I

Deve-se empiegalro sempre do aecordo com as instrucções quoacoinpiuilium eadu vidro.

do ou nao,-com 011 sem .pensão, em ca- mercio ou casal sem filhos; 11a rua nioços solteiros- n n._ D \Ur A& v/'"1 ^°» «.-Mmirante Ilapiistasade família; na rua 1^.,. 4g. ¦ 
^rrin- 

XW ¦«,.•,¦¦fau.-O.-.K 
Sg\^j ^ 

*? 
^IVei^Z ÍZ&frÃti«¦¦¦¦^"^¦^^^¦¦¦¦^«¦¦«¦^«rsM

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

A I.l uA-Stv o bom predio da rua
jfXAhnita (.aribaldi 11. 55 largo dosiLeões; a chave está ua venda pro-xima < trata-se na rua Benjamin
Constant n. 33. (284» G) R

ImStiZ n. iui — lÁi.. ib 51

ALLÍ-jV-S!-. 
a casinha n. 15 da rua

dc S. Manoel, «nu Botafogo, dcfrente de rua, tem liií clcitrica, pe-qiicno quintal c todas ns cominodida.des para um casal. As chaves r.a niaGcntral I>o!ydoro n. 14 e trata se narua dos Ourives 6o. 0"5i 0) J
A T.l-GASK por 40$ em casa de fa--Tl-mba, uni quarto dc irc.tc, niobi-

lado, com gaa e roupa «le canu. R-.u
D. C.rloi I n. 94. C-ltcíc.

1.1 uj C) J

ALUGA-Slv por 140$ o sobrado da
rua de S. demento 11. 87; tra-

mesma 48. (G)

AT.T.l.A.SU 
a casa n. 10 da nia

Guanabara, 57. Ai chaves estão
na mesma n..i, 55. (3167 G) J

4 IXT.A-SM 3 casa -i da rua Capi-
Xxtão Salomão, 38. As chaves eslão
na mesma rua, esquina Voluntários da
1'atria. Armazém. (3162 G) J

ALUGA-S35 por 142$ a esplendida
casa da travessa Fer.lándiitn j6,

l.aranjeiras, cj:i «nutro ,-ueja«Iissi-
mos quartos, esplendido quintal, luz
e'o:trica e fogão a gaz e mait ac-comir.odações; ,-«s chaves está» no 41e trata-se ás 11 horas, na rua Alicen. ,39 e desta hora em deante na ruaI.uiz de lamSes 11. 44. Ií. de Mu-danças "l^s Andorinh.-.s". (27;6G)J

rui Corrêa DutraAI.UCA-SH 
nn ,

11. 30. sobrado, um qaarto muitobem mobilado, a rapa2 do com ner-«">• (2787 G) J
ALUGAM-SI3 os inagnificos

¦«prédios da rim das I.aran-
jeiras ns. 49 o -19-A. As cha-
ves estão na mesma rua 40
(armazém) e trata-sc uu rua
da Alfândega 60, sobrado.

 (J 2824) G

A UJC.|A-S.b a cana «Ia rua íipitJo
f-o n. 40. Ai chaves ostiotsma «11», «itüina V. .-ia Tatria,

«¦• (273» 0) J

A^UGA-SR^magnifici casa da roaXi.Pinhciro Guimarães n. 34, comduas boas salas, tres superiores quar-tos,_ bom quarto para banhos com b»-nheiro, grande quintal, tanque, fr^-Soa gaz, lu/. electrica c a gaz; chaves
por favor na venda da esquina da ruaReal Grandeza. (3233 G) M

AI,ÜGA-Si; 
a ca?a de sobrado, c 'in

ciçellcntcs commodos, á rr.n dasíranjeiri» a. 451, Chaves no 378,
(3073 G. JI

4 I-UGA-SIÍ por 172$ o predio doillargo das Neves ri. 7, Paula -Mat.tos r„„,0 do, bondei-•des.í-.l.íha.
lodo murado, com gradil de ferro

: J; dl,a, sa-1?- luutro quartos, boa
n- ,,.-'.• í'»"'™, «''«a de engom.

.in, \T:;'1"' ?,TO1 lh» tosies, sendo
f „•,?,.?"• ,mi"t.'1 a8".'1 e chuveiro il-"¦¦inação clectrica e a gaz; pódc scrvista a qualquer hora do dia. I-stan-
táítone*^ \T43S^TAlazer a tranSíereniia cm ve2 de cor-
Hll_ (.j..tJ) M

4 I.CGA.siv „,rrl tojn para qualquer
í^f _.'!' "a n,a -'"^ «"«'fido nu-mero 33; trata-=... na íua -Magalhães nuwçro?'ai,--C»tumby; (M 33Ç0) J

FRUTAS
Compra-se maracujá, figo, caju,

pecego, marmcl.o, manga, Rn|.,h.Tetc. Rua D. Manoel, 33-Compà-nhia de Conservas.

AI.UGA-SK 
uma casa, «íonípletalneii.

tc reformada, com luz clcctrica,
duas salas, ilois «oitnrtos çraiulcs, co-zinha, quintal, mais ilcneudcncia»,
própria para pequena familia decentee asseada. á travessa Affonjo 11, 25,

[casa II, Tüuca; oreço ;i.- chaves ii-casa I, c trala-sc na rua Cnribaldi n.10J, Muda da Tijuoa. (_-,-.,6 K) J

ALUJi.V-Sl}. iiõr. So$.-7"cIsii «In: Vil.la üo 11, 7. para lieuiiciia íainilia,
a rua dos Arniljos 11. 102. (.1.012 K)J

AT.UGA.SH 
uma boa casinha, na

rua do S. .'rancis-o Xavier J47.T-rata.sc na rua Hadilo..'; I.obo, 37.
12S11 K) ;

AI.UGA-Slv 
ou vende ."«• a familia

de tratamento 11 iprediu «Is do;,
pavimrntiis, cm centro dn «inudo ler-reuo, ajardinado c arborisiido', com«itrada e sarage :par.i automóvel; tra-
«ase no -mesmo, á rua Hacurussln. 71, -Muda da Tijuco, das 13 ii17. horas. («576 K) J

A 1_J'GAM-SH, com oensão, prcçoi.1». módicos, a famílias c rap.ize^liiimos e arejados quartos- rua Had<«lock Lobo oC (24.1:1 K) J^~"*~" "" " 'I -  ¦

AI.CGA-SK 
o gratulc sobrado darua Conde de Bonifim 240, comtodo o conforto e próprio nara nu-morosa familia. (2846 K) B

AI/UGA-SG 
o predio da rua Condi

de Bomfim 791, com cinco quar-tos e bom porão; chaves 110 açouguo
e trata-se ua rua Moura llritto, uo,

UU6 K)

Ar,U(.A-SK 
o orcilio n. 80 «la rua

Pinto Guedes. Iluda da Tijuca,com 3 quartos, 1 salas, despensa, ha.nheiro, ele, «taz e electricidade; alu-
guel 1600$; chaves em frente, na qui-tanda^  (1871 K) T

4 tUGA.SlC. a familia do t*-x\tiicut,. a esplendida caía «Ia rualladdork I.obo n. ,iig, inlcirainente
reformada, com dois pavimentos, se-
te quartos, etc; as cliaves no \\it

(,)o6-, 1<) J

AI.LI..A-SI? a casa da rua Aguiar
u, 31, As chaves ostão no u a.Irãta-se no laipo da S-cnmla-feira,

Confeitaria Bomfim. (M .HS3) K
B

S. Christovão, Andaraliy
e Villa Isabel

AitlJUA-SE, por na$i a boa casa
; 11. 141 da rua Bomfim, S. Chris-

tovão; cliavcá no armazém, esquina;
tratar, rua General Roca 81, Fabrica.

(2940 I.) J

AíU.GA-SE 
a casa nova, á rua

Chavis iKnria n. 52, eom tres
quarlos grandes; trci salas, água
quente c fria, própria para familia dc
tratamento, l.lugucl 182$; iralas, na
mesma, com o dono, a qualquer hora.

(2»2J 
I.) J

AI.UGA-SI5 
um quarto mobilado, á

vontade «Io inquilino, para casal
ou moços solteiros; na rua 1'ona Ro-
mana ?l>, 15. Novo. Iloiido dc I.iniVasconcello», na porta. (I,)

Ar.UGA-Slí 
a casa da rua da Cai-na «I Agila n. 46, eom boas ac-

çommodnçôes para familia; as cliavc-,
eslilo 110 11, .(jj 'ralai, rua di Ass».111-
bica 11. i2j. (io...- i() J

Al.CGA.SH por ijo$ a casa da rua
Chaves I-aria h. 17 o trala-su na

rua da -Alfândega 11. 12, PeÍMito Sr C.
(2891 ) S

Al.LG.-.-SIv 
uma casa dc esquina,

com do.is ouartos. uma sala c área,
por flojl; na rua Pereira «lc Almeida
li. 8j. .Mattoso; fala-ío 110 sobrado.

(toóo I,) M

A I.U<>AhSE a eoiifortttVcl
-^¦casa da rua Moraes e Silva
11. 143; esta rua acaba vm
frente au Collegio Militar.

(3 2792) 1.

AI,UGA-_)lv 
o confortável nredio da

rua ,S. Francisco Xavier 439;acha-se aberto todas as manhã
(315.1 li) R

AIiUCA.SE a casa 11. III «Ia ruaNopueira da Gama, Cancclla; duaisalas, dois quartos; tem electricidade;
as chaves eslão no n. I; trata-se narua hcniidor Alencar 1Í2. (31Ú3 I,)H

A lílIGA-SI!. por go$, a hoa casa d.XX.rua Soares 60, S Christovão; aichaves estão, por favor, no 64; trata-sc na rua Gonçalvas Dias J4. Café Pa-WKjjio. (2704 I.) (

Ar.UGA-Slí 
a casa da run MajorAvlht 91, própria para pcuena fa-milia; as chaves eslão 110 107. onde »e'rata.  (t,j6 I,) H

Ar.UGA-SE 
uma casa. á rua São

Januário iu 283; trata-se na mes-"'«>• 
_ (.H.1I 

I«) 1

AI.UGA-SI-I. por 05$, hoa casa, mo-
«lema, eom ouatro quartos, fogão

a gaz, .leclricidado, ele; na rua lis-
perunça 59; £haves 110 5,1; hoitdcs
S. Januário.  (,,155 I,)R

A I«üG.V3I-SB as casas da rua
¦í-Vl). Maria 71 (Aldeia Cam-
pista}, transversal á rua Pe-
reira Nunes, novas, com dois
quartos, 2 salas, «oziiili.-i, ba-
nlieiro o tanque de lavagem,
todos os commodos illuiuinn-
dos ii luz electrica. As chaves
no local. Trata-sc na rua Gon-
calvos Dias 31, próximo da ci-
dado, a poucos passos dos
bondes do Aldeia Campista,
cuja passagem om duas te-
cções é do 200 rs. Alugueis
90$ e 100$.

AÍ,U<-.\-Slv 
esplendida casa. com '

salas, 2 quartos, cozinha c quin.tal; rua Souza Franco 123, (3)
* T.UCiA-SH a easa da rua Maxwell

xxn. 28, Aldeia Campista, com boai
accoinmoilaçõe.i para regula» familia,
por preço módico; trata-sc no 2O, com
o proprietário, (2710 I.) J

Al-íUGA-SK 
a casa dn rua 'lo Mat

toso n. 91, com seis quartos, trel
salas o quintal; tratas-; na rua do¦Mattoso 11. «j6, ondo eslão aí chaves.

.. <3i73 I.) "

A IiUÓ-AM-SB ns citsiis nu.
•tt-meros II e V, (la Villa Mu-
rlalié, sita á rua General Sil-
va Telles 60, Barão dc Mes-
quita, com 2 saias, a bom
quartos. 2 W. O., cozinlia, ba-
nlieira esmaltada o quintal.
As cliaves no local. Preço
10-Üjl cada uma. (.119-16) 1/

AI,Up..-Slv 
a casa da rua T,uiz Au-

gusto Pinto n. 37; chaves e in-
formações no n. 35. (3002 ) S

A LUGA.SE -por 120$ a casa da-il-praça Marechal Dcõdoro 18; tra-
ta-se na rua da Alfândega 11. 12, Pri.xota tr C, (2S90 ) S

\ 1.LI..AM-S1'. excedentes «asas nn-J.X.XA9, por 65S o 70$. com 2 salas,2 «tuartos, terraço, latrina, cozinha, W.C. com chuveiro, bom quintal, ele., árua Silva Ucro 35, Riachuclo, iunto at
largo do Jacaré, bonde Cascadura.

 Í2JSI I.) S
A U.G.-.-S1'., por 132$. uma easa, co:nax.j quartos c banlieírn iT.ipua íiueh-tc; na rua Senador Furtado «o«j; trata-se no 11 90. (.-_ó7 I.) J
A I.UGA-SI. a casa n. A'ir da¦^Vllla Sans Sotici, sita ao

ISoulevard 28 dc Setembro
n. 316, com 2 salas, a quar-tos, AV. O., cozinlia o quintal;as chaves no local. Preço rs.,
112S000. (J 1618) h
A I.K.A-SI', a casa «la rm S. I.ui««-Oonzaía 404, 'recentemente con-s.ruida . com dois quartos o «oals «iV-

pendências r.o pavimouto iiipf.rior,c maiiiim quarta mdependeiitc 110 norãoassoa.laado. com asua c luz electrica; a cí-sa poce ser visia todos 03 dias, e •
própria para peguc.na família dc trj.tamcnio; irata.se na ,,,-., .;., Ouvidor134, «u iciejhone Central 2553 ([,í

-' *«- _ • -ml* J- - mim. -,.,-.
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VENEZA
CHAMAMOS A ATTENÇÃO DAS EXMAS. FAMÍLIAS E DO PUBLICO EM GERAL

que o nosso STOOISZ foi remarcado para a grande venda deste mez
Lençóes grandes para

banho ae 5$SOo por 2$90O
Toalhas brancas para

rosto li4 dúzia . . 2$000

Para casal 18$9oo/n$5oo
«Z? MORINS Grande

lote
c_xj_fVLi3D^.r>i_:s

1\ D., morim sem preparo, poça 7$5
ROUXINOL, peça com 20 metros. .... 8#8
mm mmw bastante largo, peça com
líWW* 20 metros 11$8
PERCAL francez. finíssima qualidade, peça

com 20 metros 13$9
COiiiiARiir]

3 por.
3 pares.

2*000
3$500

SUSPENSORIOS
Americanos para meninos, _#200
Americanos elásticos para homens. , . lfllSOO
Suisso sem mo.tal para homens .... Jj.00
Jmitaçáo Guyot para homens . . , . 21200

Ligas Americanas. : , $600
PAR j . . . 1$300

rVWyWVWWWy^

Costumes Colfegiaes
BRIM BRANCO

. 89800
. 99800

Dolman e paletot calça curta . . .
Dolman e paletot calça comprida . .

IMIT. TUSSOR
Dolman e paletot calça curta . . , , 99800
Dolman o paletot calça comprida . . . 1O9500

BRIM 1|2 U2.HO
Dolman e paletot calça comprida . . . 119500

De 7 a 17 annos um só preço

SALDO SALDO
:me:éi___.s

. 9500

. 9500
para menino, par
para homem, pnr
para senhora, par  9800

Meias francezas para homens
l.-i dúzia 3$50ü

saldo de Pyjamas
Linho ortt 4$900
Ze-hlr. . ... , , , 5$500
Peroale 7$500
Trloot 8$SO0
Paletot para escriptorio • 2 $900

CAMISAS
Brancas peito fustüo 263oo
Brancas » mousselline 2$9oo
Brancas mousaelline corpo de

morim superior. ...... 3#8oo
Branca peito LINHO e um bello

pregueado SALDO. õ|5oo
Cores zephir inglez cores firmes 5J?6oo

Soo

800

5oo

3oo

BRANCA cretone sem preparo
íl& dúzia. . . ;..,....

ZEPHIR cores firmes li* du-
zia !_•••

BRANCA iinit. linho artigo su-
perler 1|4 dúzia. . ;•' • •

CORES pcreale cores ftrmes1[4 dúzia. . . . . ... .

70

Cretone Inglez
Para lençôes e fronhas em todas

as larguras, metro a^ começar de

GUARDAf-CHUVAS
PARAGOff-FOX

De 11$ por 8|soo
» 1*$600

ATOALHADOS
PARA MESA

COR, 1.80 largura, metro | $850
BRANCO, 1.80 largura, metro |$S50
Atoalhados linho branco, metro 2#8oo
Adamascado em cores, padrona-

gem de gosto, metro  3|5oo
GuardanapoB para chá em cores

ebrancos, induzia  Jj4oo
Adamascado grande, 1(4 dúzia . . l#8oo
Em linhoa tamanho regular, 1(4 dúzia 3#ooo

IIHI «11 «ÍS
DO CEAR_A

IM
Marinheiro, desde 3g8oo
Com cinto americano desde 5#8oo

Com cinto americano desde 5#8oo
Marinheiro com ponto a jour desde . SJ800
Grande sortimento em costumes fl_|)fl-

Caçador em brim branco fantasia H*KHAfl
etussor a começar de . . . . . W^||WÜU

GRAVATAS
Regente foulnri
Príncipe Gallea gorgoruo. . . .
Príncipe Gaites em fina seda, co-

res novidades

ÍOO-RUA 7 DErVUWUWUWWWV-WWWVVrWWWW^^

$7oo
Poo

20800

Pavoroso saldo
Feitas á mão 4$500

Oorpinho Jrt.OE_m.e_x
te e__.fellia.dLo . , .

CORP1XHO
oom. x__.a>n.Ke_

SAIAS, com bella tira
bordada e bella fita

Finíssimas oom bello bordado
e fita a começar de . . .

1$800
2$ioo

*$500

RICAMENTE enfeitada» oom
renda e bordado, nma. .

BLUSAS em NANZOUCK e bel-
las applicnoõcs, alta novidade 8

F$800

$600

Lenços Branco lj4 dz . . . $700
« francezes

1|4 dz. i|200
I Moussclino

1|4 dz. 1$500
Inglezes cor » » lf"i00s ETEMBRO- IOO

I A LUGA-SE ura orcdio novo, com 4
U"l.<|iiarttui, a salas, electricidade. ba-
«ihcira, chuveiro, airua auonte, porão
liabltavel, varanda ao lado; preço men-
sal iói!$: na rua Esocranca n. 6! tra-
ta-se na rua Abílio n. 69. Sao Janua-
rio. <*43S___J

AI,U0AM-SE 
as casas n. 44 da rua

tíonraüa Bastos, e W da rua
rniomnz Coelho; as chaves cstíio no
kí (hotoquim), e trata-so na rua de
«. Francisco Xavier 31* (1803I,).)

1 A l.UGAM-SE cominouos a so(,e'jí\33$, pintados de novo o muito
iirejüdoi na rua Coronel Cabrita 57.
iS. Januário. (jo?8 I,) I

| A LUGA-SE a caca da rua Costa
,»VGuiunrães 11. 39. Retiro da Amo-
nica. S. Christovão, bondes de São
Danuario; as chaves estão em frente.
r.o .rniázein do sr. Brandão: aluguel
uioSooo (080 D I
^_..— 1— ¦ -¦' ¦ ¦¦ f—

ALU0AU.SE 
casas, com dois quar-

tos, «nas salas, cozinha, quintal
rtc, por 71$; na avenida da rua José'Clemente n. Si (praia de S Christo-
*-íto); tr;.ta-se na rua' Senhor dos
Tassof 216. (1710 li) J

l 

ALUGA-SE 
um predio novo, com

todo coníorto, a familia dc trata-
(mento; tem i quartos, a salas, cozi-
mlia, 'dospensa,. banheiro, boh quintal,
com eirrada ao lodo: rua da Alegria
31. 165: as chaves estão no 167; trata-
ne á tua do Kosario 105, loia.

(S.121 I.) 1

¦ALUGA.SE barato, o predio novo,
XÜLcom 3 auartos, a salas, luz, tor-
i-cnn, cto; Togar saudável e quc «ão
cuclic; tua D. Romana (8, depois
<lo J. Zoológico; trata-se no 66

(2820 L) R
mm** -. .— - ¦ ¦¦¦

L A T.UGA-SE. em casa de faniilia se-
-t*'rin; tuna boa sala de frente, com
ti.trada independente, a um senhor si-
«rio, ou empregado uo commcrcio, para•ver c tratar, a rua Senador Nabuco
i,. Co. V. Isabel. (321:7 L) K

1 A LUGA-SE a casa da rua Amliro-
^Xr.ina 24. Aldeia Campista pintada c
notrada de novo. com commodiíhidw
vtira pequena família de tratamento;
.is cliavcs na mesma; tralar. rua Cam-
lio Alesri 78. (3320 D K

'¦ A LUGA-SE uma pequena rasa, por
^\.i(i$, ó rua Scn.,dor Nabuco 11.
í7,'Ai a chave no n. Co. (2239 L) R

„A LUGA-SE. á rua Bomfim n. 232
i\(S Christovão), uni oreilio asso-
Jíradaibt com salas de visitas e de jan-
lar, tres quartos, coztnlin, clntvclro,
W.-C. e bom quintal nos fundos; foi
RimjjQ açora; as cliavcs. por favor, no
m. sao/c cara tratar, á rua da Al-
tfandeca n. oi, sobrado; alucübt c ta-
XO I UlS. (iQjti Lj S

ALUGA-SE a ca=a da rua Maior
U"VFonseca n^ 27. S. Christovão, com
a salas, 5 quartos, luz elcctrica c
miais dependências para faniilia de
irãlanicnto; até ás io horas, tem na
i:asi uma pcsáoai c trata-fic na rua da
Quitanda n. 195- (22?7 L) J

r—- ¦¦'' ""' '~

. i LUGA-SE a casa da rua D. Zul-

.«Vmira n. 79. com 3 quartos. 2 salas,
iHcclticidadc, quintal, etc; chave, com
jMniitcirj. (2401 L> T

I i 1.UGA-SE boa casa assobradada,
..iV.oiii 4 quartos, 3 salas, porão lia-
liitavcl, grande terreno arborizado e
todas ns com o md idades, oor 11-$; as
cliavcs á rua Chaves Faria 72, arma-
sem; Cancclla. S. Christovão. (2-1;-'l.)S

VI.UGA-Slv 
a cnsa da rua Fclippo

Camarão n. na. "Villa Silvia",
cnm 2 nnarlos, 2 salas, clcctricidíiilc,
<".c.; chaves com Monteiro. (2040 L)J

ALUGA-SE 
uma esplendida sala,

com tros sacadas ide dente, ú rua
Carolina Mcycr 66, e um bom

(3144
)orao.
M) R

ALXIOAM.SE, 
oor 7S$ «da um,

os nredios novos da rit„ Valentim
da Fonseca ns. 44 e 44-A, estação do
Sampaio; chaves no vizinho

(3548 M) T

A LUGA-SE o nredio. era toas con-
Xliliçúts, da rua Antonii de Padua
n. 41; chaves no mesmo; aluguel 142»:
E Sampaio. (?'48 M) J

ALUGAM-SE 
orodios, na rua Ma-

racanã n. 58, Mcycr () oca do
Matto): bonde .'1 porta; losar mais sa-
lubre dos subúrbios. (M)

A LUGA-SE uma sala de pente, a
diurna senhora s6, 3. um ««;1 'U a
senhor sério e de tratamento; r.a rua
di. Roeln 112 _jj

A 
LUCA-SE boa casa, com 1 salas c
3 quartos, pintada e fotrada dc

novo, á rua S. Gabriel n. 62. Mcycr;
chaves na rua Cachamby a?6, venda.

(27 ->6 W 1

ALUGA-SE 
por commodo preço a

casa dn rna Paulino Fernandes 61,
.eom excellentes aposentos para fami-
lia dc tratamento; as chaves estão em
frento no 72 (3207 M) M

ALUGA-SE 
por 75$ mensaes o ts-

lilendido predio da rua General
iflcnto Goncalvei n. 54, com duis
quartos, duas salas o irais dn.cnden-
cias, bom quintal r tidas ns condi-
ções hygicnicas. !)o66 M) M

ALUGAM-SE. 
com carta de fiança,

na I?. dc Ramos, boas casas de
moradia, a 50$, 60$ e 6;$: têm agua,
luz, W.-C. c quintal; trata-sc no mes-
mo loRA", na "Villa Andorinha".

(2271 M) R

NEURASTHENIA • FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

pu PUSPUTIBI
De -WBRN-ECK

IS'o mais poderoso tônico empresário
contra as moléstias oa excessos, que

produzem esgotamento nervoso

ANEMIA CEREBRAL ®®
PH08PHATURIA

1 LUGA-SE por Si$ mensaes o cx-
-rtxollcnic predio da rua D. Luiza
n. 10, muito perto da estação do Ku*
cenlto dc Dentro, com tres nuartos,
duas falas c mais dependências, bom
quintal c todas as condições hygieni;
cas; as chaves rstão, por obséquio, á
rua Josti dos lieis u. i^q, ondo sc
tn.tn. (3"6i M) M

A 
ALUGA-SE. muito barato, com
ou sem contrato, o armazém novo»

da rua I>. Anna. Nery n. 460, csquU
na de Tavares Ferreira fronteiro á
estação do Hoclia, com amplo sáliio pa-
ra (jualauer necociò, boas accommooa-
çõ'03 para familia e um excellente pon-
to para commercio; chaves nn ti. 20
de Tavares ferreira (174G M) 1

i LUC.A-. E por 0-;$ mensaes o cs-
jtVplendido predio da rua Josó dns
IícÍ3 n. 131, muito perto da cst.tção
Kngenlio de Dentro, com commodos
ipara familia c negocio c todas ns con-
dições hygicnicasi os chaves por fa-
vor 'uo n. 121J, onde sc trata.

(.1065 M)M

d:
com

Aí,UC.A-SE por 70$ o predid
! xX'Ustradii do Saulá Cruz 2610,
1 dois quartos, duas salas, cozinha, luz

clectrica, com grande quintal, jardim
á frente c bondes dc Cascadura á
jiorta c a cinco minutos da estação
da. Piedade. (31»*, M) M

sraifA LUGA-SE por contrato
JT-ldc armazém da
Bom Retiro 11. 1.11 por roo?, cs-
(liiina da rua Conselheiro lobim, pro.
nrio para qualquer negocio;
c?tão no n. no.

chave
(M

ALUGA-SE 
11a fira Magalhrics

Couto (Meyer), esplendidas casas
com quatro quartos, duas ' s:tlas c
mais decpndencias, luz e'ectrica, etc.
Aluguel gn$ mensaes: informações no
n. '121 e trala-se na rua General' Caaiara n .35, sob. (:3.ii M) J

\l.U0A-SH, 
para pciiucna fatnili.it

uma boa casa, por preço comnio-
rio, com abundância daeun. na rua
<la Lilicnlade n. 12, cm S. Christo-
•vão; ns chaves no n. 22 da mesma
»tia. onde sc trata; bondes dc .lockey-
flui,. (2808 L) J

DOENÇAS NERVOSAS - AÜHP.ITISMO- ARTERIO ESGLEROSE
Tratamento cnm completo resultado peliis Cor-

rentes de *\lta freqüência o tliuttiorinicas, da
neurasthenia, nevralgias; prurido, arthritismo, arterio
cscleroso. Exames pelos imíos X. Preços módicos.

Consultório do Dr. Renato do Souza Lopes,
especialista em doenças nervosas, do appareiho diycs-
tivo c da nutrição. — RUA S. JOSÉ" 39; dc 2 ás 4.

(A LUGAM-SE as casas da rua Ur.
^A,Jòs. Hyiíino ns. 265 e 2G7; as
cliavcs estão na rua Antônio dos
í>aníoa n. 50, onde sc trata.

(.Iio.l It) M

1 i 1.1V.A-SK n capa nova por 100$
.i icoin dois quartos, duas salas *
jardim, t bonde á porta; na rua P_
reira Nunes u. i.íi, i\!deia Caiiipis
i:-.; as cliavcs estão no botequim.

•(>A l.lTrA-Sl'* pnr mo$ a -caía da rua
UVllniine de t'a\ins 11. Uoulc-
vard Vinte e Oito de Setembro, com

<iiias Palas, tre.; quartos, cozinha,
«lèspcnsa, banheiro, quintal c luz c'e-
ctrica. (33631,) M

SUBÚRBIOS
I A ILUGMLSE pnr 70$ as casas da
jtVntii Araujo I.ima n. 120, casas
ms. 2, .i, e -i; trata-se na cisa 6.

(3231 _)_S
! A LUGA-SK uma casa. na rua liarão
U"Vdo Hom Ketiro; nlucuol 101$; tra-
Ia .se na mesma rua 2,10 (;t-ci) hl

A Í.CGA-SE por 1028000 u'.»^L'iisu 
n. 14 da rim Boa Vis-

tn. As cliuvcs á ru» .Arcliias
Cordeiro -iCR, piuliirla. Tra-
ta-se 1111 Avoniilu Central 12S,
BoTiriulo, (M 15072) M

ALUGA-SE. 
por SCÍ a ca=a nova e

moderna, da rua 1'adre Roma 4!
o bonde Lins c Va?coiicc!los passa
próximo á poria; Cauuçú; trata-se no
local. <«so M) J

A 
LUGAM-SE a 20S e 2í$ dois bons
aposentos, com todas as connnodí-

iludes; á rua Dr. Ilarbosa da Silva. 4:.
E. do Uiaoliuclo. f _______!

A LUGAM-SE hons predios. pnr 00$
**l-e 8')$; para ver c tratar com n en-
carregado. íi rua Barão do Bom Ketiro
n. !¦). OI

ALUGA-SE 
cm casa de familia um

quarto com pensão, n um ca?al
rie tratamento; na rua Dr. Dias da
Cruz 2.17. Meyer. (4Òt'M)A

A LUGAM-SE boas cisas de S5S a
-±105$ para ver e tratar na rua Syl-
vio n, g$, estação de Olaria.

(3?8S M) R

A LUC.\-5E. por, cooS o masnifico
XXpredtO assobradado, próprio para
duas familias. á nur D. Anna Nery
11. 4:6. bem defronte á estação do lio-
elin. com a boas salas 6 amplos quar-
tos*, «rande quintal, installaçao clc-
ctrica, caz e acua auente o fria; trens
e bondes da Píetladc c 'Kngenlio dc
Dentro; chaves no u. ro da rua Ta-
vares Ecrrcira (estação do liochal.

(1748 11) .T

ALUGA-SE, 
com ou sem contrato,

a casa para negocio o família, da
rua D Anna Nery 7.tt trata-sc
UruRiuyana nú, dns 2 ds 3.

(387= M) T

ALUGA-.SK, 
por Si$, o esplendido

e, espaçoso predio da rua Silva
Rego 26, Riaehuelo, um minuto dis-
tante dos bondes linha Cascadura:
chaves an lado. (2S65 M)J

ALUGAM-SE. 
A Villa Savana. Pe-

tropolis dos l'obros, rua V. Ni-
ctheroy 60, K. llanRiicira a casas;
oittr'ora 110$ c 100$: a 70$ e 65$;
verdadeira calamidade dc barateza; c
aproveitarem. (j8j8 M)R

ALUGA-SE 
a casa da rua Durão

83, com duas salas, dois quarlos,
agua, quintal, etc; por S1$ooo.

(24-4 M) S

ALUGA-SE. 
próximo á estação, a

casa da rua 21 de Abri! 22, com
tres salas, tres quartos c cozinha, jar-
dim, agua, luz, etc; por ioo$ooo.

(2474 M) S

ALUGA-SE 
a casinha da rua ai

dc Abril 20. cm írento á estação,
por . 40$. com bala, Quarto, cozinha,
anua, etc (2474 M) S

A 
LUOA-SE na rua Martlia da lio-
cha 171, E. do Dentro, conforta-

vel casa nova por 40$; informar na
casa V c cm Cascadura, á rua Ila-
maraly ri. 21, outra casa por 40$;
informar ua casa I c tratar a rua da
Quitanda 127. (2S21 M) J

ALUGA-SE 
uma casa, com 2 quar-

tos, 7 palas, cozinha, ett-: tem va-
randa ao lado. jardim c sr:.ude terro-
no; rua Condessa Belmonte 104; as
chaves eslão 110 11. 98 E. Novo; pre-
ço H3$.. , (2148 lt) M

ALUGA-SE 
a casa da rua Borcos

Monteiro n. 45, Ewrcnbo dcT)cn-
tro, com tres nuartos c duas salas;
para ver, das 12 ás is horas; trata-
sc na raa do llospicio n. 125.

(.-440 Mi J

NICTHEROY
Ar,UGA-SIÍ 

uma boa casa, constru*
cjão hiodcrha. em centro de terre-

r.o, u praia do GraproatA 14Í (Nicthc-
roy); trata-so ao lado, 110 141.

(-'445 T) J
VLUGAM-SE cm Pclropolis. dois

XXnrcdios mobilados, na avenida Vpi-
ranga ns. soo c 525, preço dc ocea-
filio, o primeiro com seis quartos
cran.lcs, 1:500$ por eels meies, c o
segundo, quatro quartos; por 1:800$,
por um mino; as chaves por favor
no SO7 c trata-sc aqui com o proprieta*rio. á rua dc Sanlo Henrique C8,
próximo á praça Sacnz Pciia.

(noi T) J

I^ENDEM-SE em prestações casas
t e terrenos, «io Realengo, na Es-

trada Real de Santa Cruz; trata-se
com o sr. Marques, na Estrada Real
de Santa Cruz n. 165; mais informa-
ções á rua da Alfândega n. 28, Com-
panliia Predúl. N

TfENDEM-SE om prestaçõesV magníficos lotos dò terras,
na rna Silva Telles, cm Copa-
cabana. Trata-sc na rna Ua
Alfândega n. 28, Companhia
Predial. N

VENDE-SE 
uma easa c terreno lior

900$; na rua João "Macieira ti, m,
estação D. Clara, dois minutos, da
csração. (3261 N) M

Vendem-se na "viu» Pavn-
* no" cxcellentes lotes de ter»

renos cm pequenas prestações
de 5$ em deante. Os srs. pre-
tendentes poderão tomar os
trens da Linha Auxiliar do
Ilio d'0uro o procurar cm
frento ii estação da Pavana o
escriptorio da Companhia Pre-
dlul. Prospectos e plantas são
distribuídos na rua da Alfan-
dega n. 28. N

VENDE-SE 
um lindo sitio, na ci-

dade de Valenca, E. do Rio, pro-
ximo da estação; iufornia-se na rua
Jockcy-Club n. e.1.1 (.1137 N)K

Cura radicalmente a quóda do cabcllo, destr.e
a caspa, evita 'o' cmbranquncimentô e faz nascer
novos cabellos — VIDRO 48000.

Vende-se nas Perlumarias c Drogarias. —
Em São Paulo. :*Casa Lebre, c Baruel & C.

"ÈfENDE-SE 
uma boa casa; a qüar-

V tos, 2 salas, cozinha, com pia
fotrão. jardim e quintal : 4:300$, til-
timo; 2 minuto;; da estação dc Ha-
nvos; rua André Tinto n. G4.

. (a8u N) K

VENDEir-SE. 
muito -barato. 60 ãl-

qucírcs dc superiores terras, com
grandes capoeiras, pastos .cachoeira,
diversas nascentes, distante 2 küome-
tros da Ponta dos Trilhos; trata-sc na
rua do Ouvidor 59. (2419 N) S

VENDKM-SE 
dois lindos prédios,

juntos ou separados, cciir .1 quar-
tos, 2t salas, cozinha e- mais ''denonden*
cias; á rua Fábio da Iaiz ns q8 e ioo
(lloca do Mato); o terreno mede
2.1 x 1 ,iS; Irata-se com o proprietário
(Jorge), ladeira Sanla Thereza 112.

(2840 N) J

\TENDE-SE. 
por 51000$. dois pre-

«lios, sendo um de construecão
moderna, rendendo 80$ mensaes, tia
rua Bel mira n. do. Piedade; trata-
sc á E. Marechal Rangel n. t, Cas-
cadura (2432 N) J

YENDE-SE 
mi troca-se, o vistoso

predio da rua General José Chris-
tino .Tt, com cinco quartos, porão lia-
hitavcl, tendo todo conforto para fa-
inilia dc tratamento, por uni de um
só pavimento; nas ruas S. Francisco
Xavier, Vinte e Quatro de Maio «
Iíoulcvard Villa Isabel; ver e tratar
na mesma. (3»74 N) XI

TfKNDK-SK uma chácara, com boa
V casa <".c morada, com terreno de

£0x140 de fundos; trata-se na «iòs*
ma, cum o dono, ua rua do Jockcv-
Club 11 233. (-136 N) R

E^o»áwfi^«ftiàS mm

VENDE-SE 
um oroilio novo, com

Rrande quintal, por oreco de ocea-
sião; a rua üeferino (Alcvcr): bonde
u porta; trata-sc çp mesrpa rua n,
108, coin o sr. Norberto. (2431 0)j

VENDEM-SE 
dois predios impor-

tantes. na rua Viuva Cláudio ns.
316 e 318; trata-se no 320. (282aN)R

IfENDEM-SE cm Vigário Ge-
V ral, E. Ferro Lcopoldinn,

lotes de terrenos do 10x50,
10x67, SO e maioros, A vis-
ta ou cm prestações conforme
a tabeliã abaixo. Tôm agua
do Rio do Ouro. canalizada,
35 minutos do viagem, pas-
sagem de ida « volta 500 rs.
em primeira classe, c 300 rs.
na segunda:

Signal Prestações
150$ 75$000
100$

75$
60$

Preços
3:000$
2:000$
1:500$
1:200$
1:000$
800$
700$
600$
500$
450$
350$

40$
35$
30$
25$

50S000
36$000
30$000
258000
20$000
17$000
15$000
12$000

22$5 ll$000
17$5 9$000

Ko local so encontra pessoa
encarregada do mostrar os
terrenos, c trnta-so com o pro-
prictario uos dias uteis & run
S. Januário 89, dns 4 ás 8
da noite,. e nos ilomln-
gos, das 8 dn manhã á 1 lio-
ra da tarde, cm Vigário Geral

 (lt 1471) N

17'ENDEM-SE barato: os predios* 20, 31, 87, 03 e 95 da rua Ge-
neral Polydoro; 101 da praça Suza-
no, ao sair do T.utincl Novo; n arma-
zcm c sobrado 203 da rua Marquez
de Abrantes; dois terrenos juntos ao
n. 430 da avenida Atlântica, onde sc
trata. (2296 N)J

\TENDE-SE 
umi casa. com 2 salas,

a ouirtai agua, urande quintal;na rua Andrc Pinto 82. lí. do Ramos.
(ji.v N) R

TTENDE-SE, pnr s:7ooS uma Un-
T da casa, de systema moderno., com

2 salas grandes, 3 miartos Krandcs,
cozinha, tanque, clutvçiro, latrina, va-
randa ao lado, muro e cradil na fren-
te, terreno "com muro de um lado e
fundos, outro lado zinco e arame; ou-
tra, com a salas, 2 auartos, cozinha,
tanque, ktrina, banheiro, bom terre-
no cercado a tela; preço 4:700$; o
vendedor nana transmissão e escriptu-
ra; logar alto. a 4 minutos da estação
do Ramos; trata-se na Padaria Cen-
trai de Ramos, cm frente i estação.

(.1098 N) J

VENDh-SE 
a casa da rua S. Va-

lcntim n. 33; trata-se na mesm»
rua n. 55. Preço de oceasião.

(3401 N) S

VENDE-SE, 
por 3:000$, a casa n.

128, da rua Itaauatv. Cascadura,
era ecutro dc lerreno, tendo 3 quar-tos, 2 salas e mais commodidades;
trata-se na mesma, das p da manhã,
ate^ 5 da tarda (282a N) .1

VENDEM-SE. 
nor 14:000$, doi»

magníficos e vastos prodios, cm
Riacliuclo, tendo grande terreno t
dando boa renda: trata-se á rua Anna
Barbosa 11. 24. Meyer (2864 N)R

VENDE-SE 
uma excelente chácara,

coçi qom. dc frentes de ruas porlo.íni. de fundos, com lindos pomar
e jardim, grande oomar e horta, boa
casa de vivond.1 com 4 quartos, **
salas e outras dependências, installa
cão clectrica. etc, oropria para pesosa
de bom gosto; á rua Adelaide n. 103.
Boca do Matto, Meyer ondo se trata,
com o oroprictario; informações á ru»
do Carmo s. 39, sobrado, com o sr.
Chaves. (3176 N) 11

Cofres e Prensas para Escriptorio

| Vendem-se no unico deposito dos "COFRES NASCIMENTO*'!
1 RUA URUGUAYANA, 143 (Esquina

da Theophilo Ottoni)
WHMM»Mtt»HN>HMMMHMIM89M8WMMi

VENDE 
.15 Tor 7:000$, n boa casa

da rna «Cacltamby n. :86, Mcycr,
bondes a porta, com 2 salas, a quar-
tos, etc., luz elcctrica t agua, ter-
reno regular. Pude ser vista; trata-
se com }. Tinto á rua do Kosario
11. 134, loja. (3204 N) M

\RENDEM-SE 
vários predios liem lo-

otljsndos para renda c moradia
.própria; terrenos para construcções e
rara revender, sítios e fazendas para¦ xploração; compra, venda c hyno-
tlic-a, com j. Pinto, a raa do Uo-
sario n. 134. Joj'a. (3213 N) M

Compra e venda de prédios
e terrenos

AI.UC-A-SE 
por 100$ ia casa da rua

da Hoa Vista n. 4?, 
'Ií. Novo,

com tres quartos, - duas salas, c co-
zinha; ns cliavcs iio n. .j~ c trata-
>"o na rua da Misericórdia n. 43, loja
ílc ferragens. (3331M) fM

A 'LUGA-SE cm frente í estação dc
XXI), Clara, á rna Or. Fro-nttn 70.
nma pequena loj;t, presta-se para bar-
beiro ou liilhctcá de loteria ou sapa-
teiro concertado^; írata-sc ma incs>

,111,1, com o sr. Fernando• (_toiND'M

ÍSlPOTEIflCI a _'9r.f!l «,ronlaae SSSf ±
I Knviniulo o nome, residência o o spllo para resposta.—
' OimÀ RÂÍ:IDÀ lí GAUAXTin\ — fiRAW.S.

* LUGA-SE a casa n. 31 da rua do
it.VKocIia; .com 2 uuarlos, 2 salas,
elesnensa, jardim e quintal; aluguel,
?f-o$; rhaves no sg; trata-Sf run Ko-
t-nrio 32. (3223 41) M

I A LUGA-SB, predio niõdcrno
•'^iiiii S pnvimentos, oom 2
isalas, 5 quartos, banheiro,
tlepciidcucias, luz cléctrien,
jnrditi), etc; nu rua Aliei* tle
iriniiHivdo 5», por 200.3000.
Chaves no n. 51. (.127:50) M

A LUGA.SE um predio erande. para
iViiín-iKi dc tratamento, com " quar-
*ps, 4 silas c deinats commoaidades;
cara ver e tratar, á rua Assis Carnéi-
*é n. i(>. radária Porta d.i Lua. E.
Piedade. (;r.i; Ml J

* LUGA-SE, por crua me.nsacs e ta-
i"Vxa. a casa navi\. de sobrado, á rua
S de Dezembro n. 8i. ^endo no pavi-
monto sitocrior, 4 bons nuartos, bom
Quarto de banho co:n banheira servi-
da nor anua auente e fria. lavatorio
c W.-C . c no inferior, salas dc visi-
t.ts c tir jantar, copa. cozinha.despen-
sa. W.-C, c um ntiarto; oara infor-
maÇ/ics á mesma rua n no c trata-
sc á rua Theophilo Ottoni n 45. solv

(1618 G) M

i, LUGA.SE o nredio da rua liarão
2'\:,\o Bom Retiro, no. nor i,ia$ooo»
com cspiçosos commodos quintal c il-
tuminação clectrica; trata-se no mesmo.

(41 3126) M

ALUGA-SE 
lindo predio, r.ia Con-

.•dessa Belmonte 103.B, IJngcnho
Novo, tres quartos, duas salas, piais
dependências, electricidade, quintal,
jardim na frente; chaves nn mesma,
105; trata-se na rua Treze de Maio

42, armazém, cm frente ao Lyrico.
(1979 M) S

A LUGAM-SE duas boas casas, com
«cVdois auartos c ditas salas constru-
crão nova; Tua Daniel Carneiro nM
6*0 c ;i; iuforma-sc na confeitaria.
com o sr. í-eite, IÍiüíciiIío tle Dentro.

(:;eó M) R

\ I;UOA-SK, n^r sc? boi casa para
«O. peque na familia, oerto da estação 1
ri" Mcycr; tivfornuvsc á rua Dias da |Cru: n. 35 (.1140 M) U

| ,V I.rí-A«SK uma boa casa, cofn 2 [>*&quart_s, 2 galas, etc.; na'riiã Ma-[
K.1A Victcrico a. 415 (Encantado). I

(Jiw Mia

A LUGA-Sli .-. familia dc trataitten.
JEX.10. a excellente cnsa da ma lflack
¦;. i.iS (estação dJ lüachutlo), cotn
cinco quartos dormitórios, quatro sa-
!as, qiiartt com banheiro t stanuer,
aeirn quente e fria, boa cozinha cã-
prendido t»orâo cnm Rrande salap para
bilhar, Ires nuartos n-,r.-. creados. des-
pensa, sali-ta para micommar. csplep-
dido aiiima! arborizado com arvores
frutíferas, banhei-o com clunciro. etc.;
Irata-se ia rtir. c| dc .Maio n. 523. ,

(1332 M) 11

l LUGA-SE unia hm ca«n. em cen-
iXlfo d: terreno, tendo 4 nuartos, 2
snlis, cozinha. Brande Quintal; á rua
D. Romana n. 6_; tnforma-se na mes-
au nu B. Í7. «rmircin. (>4,H M)J

3 DIAS DE PBOPAOAHPA
QUINTA-FEIRA.

SEXTA-FEIRA
SACHADO

Tara as compras dos _no=_nsbem connccidos Tralinées
SORTIMENTO I

mo cratnmas Soo reis.
SORTIMENTO II

too Rrammas 600 reis.
SORTIMENTO III

100 granimos íoo réis
FADRICA DE CHOCOLATE

DEI
RUA 7 ME

TIJUCA"
'OSITO:' S
SETEMBRO 111 1

i f.TCi-A SK, por 160$, o pre-lío
xinovo. Francisco Manoel 18. K.
Ktaclmcb»; 6 quartos. 2 salas: Iram-
sc VicCir Meirelles -: (i.irS M)J

* I.UGA.S12 a caca n. nt da rua
jMllella Vista. Ençenho Novo. por
modíco rreco; tôm 2 salas a quartos,
etc; muito saudável c no meio de
RianJc terrena. («04 M) J

COMPRA-SE 
11111 terreno nos bair-

ros ac Itapiru', Engenho Velho,Andnriiy, Estacio, ou Cidade Nova,com ifi ntcí 30 nichos dc frenle maiso_ timenos, por ;o ou mais de •fundos,
nao sc admitlcm iiiterniediarins, di-
ngir cartas a Silveira; rua Vlscon-
de de Itauna 11. 413. (3;S7N) R

COM 
1'RA-SE uma rasa com _~s£•l.is c tres quarlo? espaçosos, cm

centro de terreno, sendo no Mcycr,
peno d.i esiação, do lado da «oca
do llalto, ou em Villa Isabel, d:i
praça 7 dc Marco para baixo; tra-
ta-sc com Carvalho, nn padaria e
confeitaria cm frenle á estação de
Quintino Docayuva, dns 10 ás 3 ho-
™5- (3180 N) J

COMPRA-SE 
uma casa cm centro

dc terreno, no bairro da Tijuca,
tendo porão habitavcl ou 2 pavimen-tos, com 4 quartos no mínimo, etc.
Informações, por obséquio, nesta re-
*!___! a A. C. J. (313) N) R

X>11KCISA-SK 
comprar uma cara

até S couto--, com 2 salas, ,1 quar-tos, quintal, nns immcdiaçõcs de lio-
tjiiiORo; quem tiver nas condições,
dirija-se á rua Fernandes Guimarães
11. ic — _ota.(ugo. (2848 N) R
rpERUE.VOS — A' rua liarão de
X Mesquita, em ligação, mac-ada-

nusadas de 200 a 400 mil reis o mc-
tro de _frente. A' viít.i ou a presta-
çoes. Tratar, Mcira; Uruguayana n.
.i^_ 'leleph. 

4ds4, ç. . (,, X) j

YEXDEM-SE em ppqucnns
T prestações «lc 8iji 9$, 10$,

cto., mensaes, magníficos Io.
tes ile terrenos ria magnifici
localidade «lcnonünadri Sapé,
servida pelos trens dn I,inha
Auxiliar. O escriptorio é cm
frente da estarão dc Snpé.
Ainda existem alguns lotes na
Traça dns Terolas, muitos nas
mas Opalas, Tnrqnezns c Sa-
phiras. Os prospectos com
plantas são distribuídos no es-
criptorio da rua da Alfândega
n. 2S, Companhia Predial. 'N

:\TENDEjSE. baratissimo. um bom
T terreno, aiasi cm ircnte d esla-

cão dc Cascadura. na rua D. Pedro
tom 58 metros dc frente por oó Jcfur.de.?: trata-so ua rua José Dnniin-
enes 15-A. Encantado, com Moura
Maia. (2S20 N) J
"VENDEM-SE 

cm pequenas
* prestlições, ao alcance dc

todos, magníficos lotes de ter-
renos no tnastiifico o novo
bairro denominado "Campos

dos Cardosos". Ksles são os
melhores terrenos e quo são
vendidos em prestações. São
servidos pelos trens da Linha
Auxiliar, rom ns estações"Caynlcimti". o "Engenheiro

Leal", bondes «le Cascadura e
Estrada dó Ferro Central pela
estação do Cascadura, Esori-
ptoHn, rua dos Cardosos 'S.TJ,

Cascadura. Prospectos rom
plantas na rua dn Alfândega
d. 2S, Companhia Predial; lí

GRÁTIS O MAGAZINE DO DINHEIRO!
Tendes áljjum desejo que, apezar

de vosso estorço, nãp conseguis
realizar ? Sois infeliz cm vossa fa-
milia, ou cm commercio? Pròcisaés
descobrir alguma coisa :quc vos
prcoecupa ? Fazer voltar, para vossa
companhia alguém que se tenha sc-
parado ? Curar vicio dc bebida,
jogo, sensualismo ou .alguma- mo
lestia ? Destruir algum', nljilcficio.?
Recuperar algum objeajo quó vos
tenham roubado ?•-; AIcunÇirir bom
emprego ou negocio ? íFnihr 'casa-

mento. vantajoso ? Revigorar a
potência ? Augmcntar a • vista ou
memória ? Adivinhar números du
sorte ? Attfair abundância dc <li
uliciro ? Empregue o ACCL'1/U'
MADOH ODICO MEXIAIj.

Concede, da um modo' pratico c
cm pouco tempo, dons irresistíveis
para a cura dc dores c doenças,
desenvolvimento do poder psycliico
ou magnético, transmissão do' pcn-
sametilo cm distancia, liypnolismo,
auto-stlggestão; inspirar amor, con-
cordia ou amizade; desfazer in-
fluencias nocivas de inveja, ódio
ou qiiebranlo; preservar de lou-
cura. cpilcpsin, liysteria ou moles-
tias nervosas; neutralizar os máos
presagiosj adivinhar; corrigir vi-
cios; favorecer a sorte ou qualquer
negocio; produzir, cmfim, o bem-
estar ou a felicidade cm todos os
sentidos. Dá o dom 8a fortuna, da
adivinhação, os meios dc por in-
flucncia psycliicà da ylrjiitade con-
centrada, se obter facilmente tudo
que sc deseja — a rirtueza as boas
posições, ganhar na ldteria, e fi-
car-sc livre das necessidades e per-
segiiiçõcs. Auxiliará nas difficul-
dados financeiras, nas de obler cm-
prego c nos negócios de familia.
Nada ha que perder, c tudo a ga-
nbar, tal como eslá demonstrado
cm cartas das pessoas mais nola-

veis do mundo inteiro. E' o me-
Ihor taiisman dc attrair a sorte! E1
tuna descoberta da influencia
occtilta da própria vontade para
dar ao magnetismo da vontade o
potencial realizador, tal como o
auxilio dá luneta cm relação á vis^
ta, ou como o phoiiogroplio que
fala por causa da voz que nelle foi
gravada como a da saturação da
vontade no Accumulador.

Todo o dinheiro que scgasla com
o Accumulador recupera-se logo,
com grande lucro! Numerosos at-
testados favoráveis estão nos nossos
30 magazines. Sempre deu resultado
c é por nós vendido desde lia quin-
zc annos ! Contra factos não lia
argumentos ! dica para sempre,
só com uma preparação, e fica des-
de cnláo com a força cm nugmcn-
lo, tanta .maior quanto mais tempo
estiver cm poder daquelle que o
compra c prepara para seu uso.
Não offerece .perigo; é de fácil
preparação, mesmo por pessoas de
pouca inlclligcncia, e pode ser
usado também por senhoras, senho-
rilas e creanças, a bem da sua
saude ou de outros interesses.

Preço, incluído o de dois impor-
tnnlissimos livros das Influencias
Maravilhosas, com instrucções ade-
quadas a todos os casos c o r° gráo
do auxilio espiritual da Federação
Thcozophica Universal da Califor-
nia — .SESSENTA MIL, REIS.
Faz-se, pelo mesmo preço, a rc-
messa cm registrado, pelo Correio,
para qualquer parte do Brasil. Os
pedidos dc fura devem ser envia-
dos com a quantia cm vale postai
ou pelo registro VALOR DECI.A-
R-AiDO (não registro simples), cn-
dereçados a LAWRKXOE £ C,
RUA DA ASSlvMliLÉA 43, CAPI-
TAI, RÜDiBRAI;;

TTENDE-SE um tcrreffo,-'"em São
> Christovão, perto dl>. ilarso da

Cancella; 12 x 15; oreçM™ifc>to; tra-
ta-sc i rua Chaves Iíaríi_q__pmxiino.

: ,'ÜS34 N) J

?t7;ENDE>MjSE por i2:ÕiW{ dois
f predios noves, con_trutç5o iriòdert

na, á rua •Bcmfica ns. 186 cílSS; tra-
tamtse nos mesmos com' o 

"jiroprica*
rio;, «Üo sc admiti cm intcrmcdrnrioSI
llonle Jockcy-Club. 1.3146 N) M

ÍTENDEM-SE, onr 20:000$. duas
T casas, com ,i quartos, 2 s^hs e <le-

mais dcticnclcncias cada''mijur* á tra-
v-ssá da Universidade 25 "e 27.

(;"4'y- J

TTENDE-SE uma boa casa.' sita á
? rua Oliveira Brntra. cm RcalcQgo,

distante z minutos A% estação, com
(rrande terreno, 11 metros dc frente
por 147 de fundo., ponTai* ¦'tendo 3
barracões: ver c tratar.x com o sr.
Álvaro Ailguslo. hstfaoa ."Real de
Sanla Cruz ti .82. Keateneoí

(!Mi N) R

TTENDiv-SE .o terreno n 11 do
>' becn doi Ferreiros (cm frente ao

Mercado Novo), tendo paredes dc
menção; trala-se na rua do Soiiado
n. 233, c não sc admittc intermedia-
rios^ (!0.|o N) J
T^I*ADF-'S1£ um solido nredio, com

t duas salas. t quatro quartos, pabinc-
tr», porão -habitavcl, crande quintal,
frontç nara duas ruas; esta alupado;
orojo de occasjâo; na rua S. Chris-
lovão, junto .á oraça da Bandeira;
trata-se com o proprietário das 7 ás
11 horas, na rua Nova de S. Lconol-
do n. SS. (2S-1 N) J

TTKXniC-Sl''! uma Rrande chácara,
ST em Mcrity; tem um bom chalet,
forrado v a^oalbado; preço barato;
.tootn. da lístação; trata.se eom M.
Lomba. .(.u.to Ni U
"Ç^K-^DK-SK 

uma caFa, bem cons-
. S trvúdn, com sala, 2 auartos; rua
Capitão Sampaio n. 20 .estação de Del
Castilho; vende-se barato; Unha Au-
xiliaiV (2701 N) .1

QLLTRIÓ MOURA Mffl
(XOMIO REGISTRADO)

©aspa _a ísifBasníBiação e p_flB,i-
§á5f êes éqs ©Shos

ESkki to.ta.sajS aus x_ft3.airxx_.sL-
ciasse c3Lro_s"^riSíS

XTENDE-SE «mn pequena co-
V sn com vniundu ao lado em

centro de terreno, com um
lindo jardim na frente c dos
lados, medindo o terreno 11
dc frente c 61 do fundos; tem
muita fartura d'agua c tem
esgoto; o jardim 6 todo ci-
mciitiido o tem um lindo ca-
ramanchão; preão 8:000$;
pódc ser vista a qualquer
hora na rua Guineza 78, Kn-
genlio do Dentro. N

XriCXDE-SK por 10 contos
y bom predio na rua S. Iico-

poldo, Cidade Nova; rua da
Assembléa 117, Io andar, sa-
Ia 4, com o sr. Moraes.

(J 2700) X

VENDE-SE 
iunto á estadão Quin-

tino Bocayuva um predio com
muito terreno por s:ooo$ooo; trala-ss
com o proprietário. 4 rua da Uni.
guayana a. us, ch.pclarin.

GM ,..no) N

VENDA DIVERSAS
Tri.NDE-915 

por 4$, em qualquet
pliarmacia ou drogaria, um fras.

co dc ANTIGAI,, do dr. Machado,
o melhor remédio da actualidade pa-
ra curar a syphilis e o rlieumaiismo.

TTENDlvM-SE lindos enxerto, da
Y hiranitiras de todas as qualidades,

ri i$50o o pé, e outras arvores frutife-
ras, por preços baratissimos; rua Sal-
vn-dor 1'irca 4°. estação de Todos os
Santos. d.JI O) J

MÃES EXTREMOSAS se quizerdes prcscrvarl
ns vussos Queridos íi- ¦

lliinhos das moléstias da pelle quc os afflip;cm, banhae-os
o SABONETE DT5 RIFGER. Kua S. Pedro. 127

VENDE-SE 
por 17:00$ o solido pre-

dio apalacetado cm centro de ter-
reno orliorisado, com duas salas, qua-
tro quartos, despensa, cozinha, banhei.
to, varanda c quarto fora, á rua Ale-
Krc n. 7 (Aldeia Campista); trata-sc
no mesmo. (22(3 N) J

VENDH-SM, 
pelo leiloeiro Iglcsias,

o predio dn rua da America 68.
sabbado, 18 do corrente, ás 1 lioras 'da
tarde, (;,|,io N) J

VENDEM-SE nas ruas Jar-
V dim Hotanlco, Oitis,Magno-

lias, Acendas e outras, cm
prestações mensaes do 70$
cm deante, magníficos lotes
dc terrenos em ruas recente-
meiitc abertas e onde já c.vis-
tem magníficos palacetes. Os
preços variam desde 2:500$
o lote de 10 metros de fren-
te. Informações na Companhia
Predial, r. Alfândega 28. X

VIvNDlv-Sl". 
um sitio, plantado com

ãrvòTss frutiferas c lecumes; pres-
ta-sc para chácara ou pequena lavou-
ra. com cnsa dc moradia o creação:
porcos, fttlHnlins e vnecas: na esta-
cão dc Costa Uarros, K. V. C; B.,
Linha Auxiliar: informações no ho-
teqtiim do sr. Eduardo, na mesma es-
tação. (.3»6q M) H

TTENDF..Slv um maenifico terreno.
i prompto a edifícar: mede. de fren-

te, ii, nor 40 ide fundos; rjia Adelia
23; trata-so com o prorirjetário, na
rua Iíupeuia 2, (,ti,jíí N) lt

TJTEXDU. SU muito barato o predio
1 da rua Dr. Padilha n, 84, ponto

dns liondes dc ISnv.ubo de Dentro;
tem 22 in. do frente nor 88 de fun-
dos;" trata-se com o proprietário: rua
liURCnía 2. (3i.ío N) K

\rEXl)KM-SK cm pequenas
y prestações mensaes, lotes

de terrenos de 7 o 8 metros
dc frente por 44 de fundo,
situados ua rua Araujo Lima,
esquina da rua liarão dc Ales-
quita, Andarahy Grande. Tra-
ta-se na Go%*ipahliia Predial, á
rua da Alfândega 28. N

TTENDESr-SE dois nrcilirs, na nia
? Prudente dc Moraes 65 e &7A Ipa-
nema. (1306 N) J

TTJJXDE.M-SU seis casinhas boas, no
\ Kng. de Dentro, por 7:500$, co:n

o sr. Afíonso, Car-.no 66, sala 4, ás
3 horas. UoSo -M) J

TrKXDK-SK baratissimo, para liqui-
V dar á vi.-í.i e em prestações, :n~a-

Riiificos terreno; á rua Desembargador
B.ima Castro n. T43, no afamado haí-
10 do Çubaíigo, cm Xictheroy,. cum
ajrua nascente, luz c bòmlcs elcciri-
cos, a 15 minutos das barcas. Tra-
ta-?e na avenida Kio Branco 103, es.
criptorio n. 1, das 15 ás t6 lioras.

(J14S N) J
"IJTENDE-SE uma chie casa ossobra-

f dada, co:n p^rão hahttavel c to-
das os requisitos da hygiene; terreno
eom arvores frutíferas, jardim, duas
entradas. tgarage; preço de oceasião;
ma rua Vaz dc Toledo n. 147, cinco
minutos da estação do Ü. Novo;
trata-se na mesma. C26S0 N) M

yyi..N-D!-SE, por S:oooí, um e«-
>--*cn'Íd. c csv.:cosn. ortd"o, rtm

Riachuclo. tendo prande riereno, iu*-
dim, electricidade; trata-se á rua
Auqa Barbosa n, Mcycr. (iS65^)J

ÃrENOEM-SE por 14 contos
y. dois prédios em S. Chris-

tovíio; rua Assembléa 117,
1° andar, sala 4, com o sr.
Moraes. (J 2757) N

FERIDAS <Z.
dartliros, eczemas, sardas,
pannos, comichões, etc., des-
apparccem irapidaniente usan-
do Tomada Xuzitana. Caixa
iSooo. Dcposilo: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradentes
ii. 62 (Largo do Rocio.

A 40.10

TTríXDE-SK uma casa na estação
? dc Kamos, com dois quartos, duas

salas r cozinha, ogua, privada c í|uin*
tal; trata-se na rua Teixeira l:rançn
n. 23, estação de Kamos. (19I8M) M

V^KNDKSli 
a casa da rua D, Anna

Nory n. 102', trata-sc na mesma.
(M 3.310) N

TTENDüM-SE cadeiras austríacas,
V mesas de botequim, de hotel, capas

dc -mármore, armações -paro tod oo ra
1110 dc negocio, -espelhos dc todos ot
tamanhos, tolds, divisões, cofres í
prova de fuso, prensas, machinas de
escrever registradoras, tudo n resto de
barato. Hua Frei Caneca ns. 7 a 11.
Tc'c|ihonc 5082 Central. (3o;60)M

t

VIvN 
IMÍ-S B uma mobilia para sala

de visitas, nova, 100Ç; uma cadei-
ra de balanço, 30$; um bom guarda*
pratos, dc cindia, rs$; um ctaitcr di
canelia, espelho biscauté, ?o$j um bom
íiuarda-roupa, 40$ c mais moveis; nn
rua t-Nfariz e 'Barros 34Ú, caia 2.

(3076 O) JI

VENDEM-SE 
crystaes fino, e ta-

lliercs do cristoffle: queir precisar
diricir-sc a llomcu, eaix» postal «53?.

(»7.1Í O) J

TTIÍ.NDE-SE maunifico piano it ia-
T carandá, erandç moilelo, inteira-

monte novo; rua hufrasia Corrêa 26.
iarpo Machado. (316-; O) J

VENDEM-SE 
cabras de boa nuali-

dade cm condições -muito vantajo-
sas. Rua Conselheiro Pereira da Sil-
va 102. Laranjeiras. (1881 O) .1

OS INVISÍVEIS
S.\ IP*.', u.

rá, livre de qualquer retribuição, os meios
VIEM PELO CORREIO, em carta fechada
symptoraas 011 maiitfestaçücs da moléstia —
sposta, que receberão 1.11 volta do Correio.
SIVKIS — Caixa do Correio, n25.,

A todos
os que sof-

f r e m de
qualquer
moléstia es-
ta socieda-
d e envia-

curar-se. ' 
F,Nr-

— Ji.iiuc, morada,
e sello para a re-

Canas aos l.WI-

de

\7ENDE-SE por 16 conlor, 4 casas
í o um terreno; rende nao$ooo; Kua

Barccllos ns. 4S a 14. nroxiino á pra-
ca da liandeira. Trala-se á rua da
Uruguayana 11. ¦•,-', loja de louca.

(I..-C8 J) X

\TfvNDÍ>íS-I3 uma casa em centro dc
T terreno, próximo 2 metros da es-

tação, eom 2 nuartos, 2 salas, varah-
Ia ao lado. Preco: 3 conins c qui-

nhentos. n prestações; trata-se á rua
lo."io \"iccnte 11. 40". Rio dns Pedras.

(li 1.20.1) N

econômico,
bicyclítta

\TKXI)K-S1C por 2 contos uma casa
V com dois quartos, umn sala, hoa

agua?, 11 metros <de frente por 100 de
fundos, bem arborizada, tem 1^ mil
tijolo?; trata-sc na mesme, â rua líor-
pes do Freitas n. 31. Kstação Hicardo
de Alhttoucraue. , (.1.501) N

TTEN.DEM -SE; i fonio
t com 6 furos. Oní.- i

nrcci.sando concorto. ncdnl
1 prainonhone srande com .|-> rUanav100.?; 1 mesa de peroba para alfaiate,
30$j r;ia S, Luif Gomaja n. 20.

(3161 O) R

\TENDEJt-SE. 
liquidando bom c»-

narios nortugnezej; rua SintaClirisinia oo. (3164 O) R
Tr.EKiDE-SE um varejo de cigarro*,

? constando <Ie um b;ilcüo e arma-
ção: ver c tratar lia «raça da Rèpii-
blica n, Cervejaria "D. Amélia".

ú-75 O) I'

VKXI.HvSí; 
um forte piano d ¦¦ ritt-

tor francez, perfeito, pcqucilõ, .'c-
Kante; vraça Tiradentes, i-o.

(3200 0).\t

ESTÔMAGO - FIGADO EINTESTINOS
Tligestões difflceis, gnstrites, çlôr e peso no 

'estômago,

vertigens, asia, enterites, hepatites e todas as moléstias
(lo apparclho gastro-iutestiiiiil curani-so eom o HIjIXIIÍ
KUPRTICO tio Professor l)r. lieuicio do Abrcii.  A'
vendo em todas as pharmacias c drogarias do Kio o dos
Kstados. — Depositários: Alfredo de Carvalho & O.
— Io do Marco 10.

TTENDE-SE á rua Matinho, cm
1 Copacabana, um nredio moderno;

informa-se . trata-se á rua Buenos
Aires ¦:!. 108, das ia ás 18.

(M 3.3.15) N

\TICND1CM-SE. 
â rua Nossa Senhora

ti. Copacabana, predios ,narã todos
o.i preços; iurorma-se o trata-se á rua
do Hospício ti; i.S. Fitrueira & C.

(M 3.34;) N

Vn.VD';-SE. 
á rua de S Christovão.

confortável predio para renda; in-
for:na-sc e trata-se a rua Ho Hospicio
n. 108. (M 3.345} N
"vri'.Nnr;-SE 

cm^ Ipanema uni ter-
V remo com 10X50, na rua Nasci-

ir.enlii Silva, proxin? á I&Tmc de
Amocdo, Tçatn-Sí va rua V .1- :'c
I-orfTibr?, ?:*, (aSçoNI M

TTENDÉM-SE .luas telas Castãnhet-
T to; para ver c tralar. á rua lun.

quilhos 0. (iiSu O) f
TTÊNDE.M-SE. S rua liaddock Lo.

T bo n. 41;, canários de raça fran*
cera, promptos para rcproducçfiú.

TfENDlvM-SE filhotes do coelho.
t de raça faponeza e Ancora, * $|

o casal, á rua I). Amília 34. Anda-
rahy I.ejooldo. (2^02 O) f

TTENDHM-Slv um maenifico pianoV Pl.yjl e um harmonium. muito
b.iraLo; na rua da A',í;.ti.!oea rfii.sob.

(fi±* 0)J

lTK\ni'-SK barato, r.e» mobilia,
í pari sala de visitas, eom friroa

dourado,! rua. d» IVtcir:: <3, Casca-
dura, íjíl] 0} I

\:-sM

m

ILEGÍVEL
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10 CORREIO DA MANHA — Quinta-feira, 16 dç Novêml)ro de 1910,
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Barna-Carrapato* -Bicheira—Manquelra—e demais pragas de gado ourám-ae oom o

ESPECIFICO MAC DOUGALL
O original destes Específicos -Usados Ua 63 annos. O UNICO QUE NÃO E* VENENOSO

Fabricado por Mac Dougall Bros, Ltd.—Manchester—Estabelecidos cm 18-15
ITuico introduotor - ROBERTO ROÕHFOnT

Rua do Mercado 49 — Caixa 1911 — Rio de Janeiro

TJ-BNDUM-SK inacliinas de escrever
1 T -lidenvoóiíí perfeitas e garantidas;per-ua da Alfândega n. 1.1:

(M _.3"3) O
"tTTiXDF-SE "m mntor o1}c,rit'"
•\ l;*lga, 3 iU cavallnsi na rua
_ant'Auiu n. ao. (M .T-.TiJ) g
V*ÍT?SíDÍ-.-S"ÍiT' uma vacca com «?">
W cri.i' dc noticòs dias, dc muito Ima
nffcll Wde, ilar.do muilo Iene. -Quem
mccIsiH? ilirija-se á avemd.i. I.ilierdii-
ti. n. 1<M. estação Quintino Ho-
til»>».. (M .1-103) O

VKND 
I.-SH um irar dò driigoiiiis no-

vas t: mais pecas <!e fardamento
da milícia; tudo cm r.erfci'o estudo;
i rua faria «. 36 (listacio de Sa);

CM 3.318) O

^7'I¦..^'1)1¦:.M•S1•; 
duas vitrines para1 cartões pnslaes e mais objectos.

Travessa du Rosário u. 7, barbeiro.
(.1333 O) M

3:flOO$flflO
AUTOMÓVEL

Vondc-se 11 ni amcrlcnrfó, todo
rofnrmiidn. Ver « tratar uti
.na Silveira Mnrtins, Gíirngo
Ideal; coni o sr, Viilrutini.

293. J

\ni.\nH-S15 
liaram, um harmonioso

piano; na rua J>r. Pereira *r,in-
.0 Sr, lísracio de Sá. (3339 O) M

XfKNDI-.7,1C uiua lira vitrine para
iti.i3'ri!iirio, nara dcsoitcupar lesar;

rua i!c'S. José 11 •__V___._____,J_i_£

\71-\'I>!'.M-SK óculos pince-net! e
.V iustruuicntos liara engenharia, mui-
tica e ii.rimcusurn. á rua da .Assem-
Mia 11. «fi. Cnsa Knelia, lendo oil.
ciiia montada «ara todos es concertes
respectivos'* J__jVJ5-L-L
_ÍÍTKNÍ) .-S15, muito liarato. todo o

material de demolição dc uma ue-
«jtie.iiii casa, na rua -Minas «tS. hauí}
paio; ¦_ 0\=* °_Ll

\r:;Nln:;Si; 
um bom .piano Hlii-

tlniicr, com cepo de nictai e eo£
das cruitadas de '.una faiuilia, lára

ilcsoccupiir Ligar'; rua (in l.apa. ÇoR
{.171 O) M

VENDE-SE 
Mutambi

na. Unica loção aro
inatica que faz ronas-
cer os cabollos o des-
truir a caspa : na Gar-
ra. t Grande, Granado &
Filhos, Hermany e Sa*
lio Elias. Ouvidor 120

T 2113

ifJjART.OES DB VISITAS - Cen-',
\J lo 2)R. Ourives n. Go  Pape-
laria. Oscar N. Soares. .(2423 S) S

CARTAS 
do fianças para casas,

maivt bar.ito que noutm parte*.,
cscriplorio mais antigo; rua dos Ou-
rives 113, 1" andar., (3101 S) lt

C^ÒMTRA-SK qúíí.ucr quantidadeJ dc jóias vc!luist com ou sem pe*dras dc qualquer valor c cautelas do
Monte dc Soecorro; paga-se bem;
na rua Gonçalves Dias 11. 3;, Joallie.
ria Valentim, Teleph, 90.1, Central.' 

(1137 S) lt

Dt
Cura rápida com a

INJISCÇÃO MAUIXHO
Kua 7 de Setembro, 18«>

(CONSULTAS 
"csplrilás -- Mme.

.1 Marie l.ouise eontimia a otteu-
der os seus clientes, nu rua do Mat-
toso 11, 33, (14J1 s; R

EVITAR 
a _ravldc_ .— Sem medi-

camentos, nem opençiics, leiam
o "Pharol di Felicidade", que se
vende a 1$ o exemplar, no engra-
xale do Café Critcriitm, _ avenida
Passos, esquina da praça -Tiraden-
tes. (1585 S) K

poVKR.VANTE franceza, sú, seria,
\T dando boas referencias, muito
carinhosa para creanças, oftcrccc.se
para tomar conta ile meninas e en*
s'inar seu idioma; salie coser; trato-íe á rua Uenjamiii Constant n. 30.

. (3308 S) M
/NRATlf.lCA(;.\t) - . tiratificsitsc
VT a pessoa qi:e der noticias üc nma
caixa dc serras de engenho, conilu-
zida por um carregador sem nume-
ro, que ha- dias desappareccu, uo
traiecto da c-tação da Estrada dc
ferro Central, á estação Maritima.
Qualquer iuio: mação deve ser diri.
gida para a rua da Sàude 11. 83.

(5369 Q) S

HYPOTHECAS 
— Empresta.,

oté iu contos, sob hypotheca dc
prédios e terrenos noi subúrbios.
Trata-sc com Araújo, rua de S, Pc-
dro »; 207,. das 5 ás 6 lioras da tar-
de, dias utei-a, (1260 S) J

CUPIM
PARA SENHORAS

E SENHORITAS
maior sortimento

Sú na cisa'

AU MAGAZIH DES IDES
Itua Gonçalves Dias, '20 A

TELEPHONE 4.838

iVTÀ Avenida Mem de Sá n. 41; so-
1.1 brado, faz costuras i»or qualquer
figurino. Preco módico. (2182 S)J

O. 
ESPIRITISMO XA INFAN-
CfA, t vol. i$noo; venda na1}

livrarias Alves e Carnicr. (ju8 S) R

»íi.VSAO familiar — Di-ic a do-
micilio, _ praça n dc .funho

154. (imot S) J

i*w(í******^

; Ci^íA,,ri;-;' c; L r:.'.'E¦. 1 UALQUER' T0SSÍM\U OU tó#'0[[

:'.fiüA:üRU6üA\-A^A;:N.!0-'-:er:n:TODAS As phar^.acíasVedrq.gahia5

(-CARTOMANTE c faz qualquer tra-KJ luillio para o bem, não usar dccerimonias cm falar no une deiejarese. trata de feridas clirouicis c outrasdoenças | rua Oliveira 'n. 3R, fundosda capclla do Amparo — Cascadura.
(1146 S) li

TRASPASSES
rnlíASPASSA SI', o bcllo predio no-
X v> ii|*Iacctado da rua do Rczcii-

dc io.!, Kuarnccido dc ricos moveis
cdinpletaniciile novos; preço dç ,oç-
casiáo. (.74.5 ' ) K

rív....
L rf.n, oecupado jior unia rasa 111

moveis, tem tros lnrrf.i'3 porlíis de
r.ço c «11 ''.uu dos inclliores pontos
dos subúrbios; pre5là-sè liara ii.iui.l-
<iucr niuio dc negócio, com cspeciah-
«iade calçados <• ehapeos, tior «cr
iuilto á c..taç.*o dd Liglit; ponto dos
lihndcs dc Jacarópaguíi, c enfrente 11
esttiçilo de Cascadura; rua .Nova dc
IJ. i'cdro 11. ic/, Cascadura.

08o:: V) )

mltASPASSA-SK um botequim cm
JL bom pauto, oasa de esquina, paga

tioú_o alugrc!, contrato dc 7 annos,
tom coinmodns para fanuim; na'rua
<!c S. Cluistovão it. 122, (J.tii P_)_R

ri.UÁSPASSÁ-SE tuna boa pensão;
.1 o motivo <: a dona não poder

«•st.ir á testa do negocio; para infor.
niiiçõ&s por favor, na "Casa da On-
ca"', i rua Uruguayana n. r-1.

t.3112 V)

Gonorrhéa,
rura-sc om ÍJ dias conv

lina 1 «lu Setembro, 18(1

GAU.JXHAS 
Orpln.tòh preto c

limiifõlto, raça. pura, «oniprain-sè;
Offerlaa por esta ípllia, (3..VS. J

riRAMOPIIO.VICS e chupas-- Yen-
\J[ <lcm-sc ;le $,.oo a 3S, Trosum.fiE
dc $500 11 _ç. Coiiipram-se usadas.
Conccrtáiii-se Krr.mniilior.es c vendem-*c a 0$ e _*5$. Còuipram*sé; á r:t:i
lirvgiííiyaua 135, -(«S-ii S) S

HVPOTIIKCAS 
- Fiucm-.e de

prédios n;i riilmle e siiliürbics,
I iitií Santa t'r.17. AI. Vieira, rua da

Otiitandn 50, 1" andar. (114S S) .1

Í"<A. .\" mobilada
\J ben

Altig.vse unia,
. un mobilada por ¦.¦.¦,¦:$ mensaes,a fãimlia de iraiamcmò, tcivlo tresI10113 dormitori.s e todo 11 conforto,11 rua \ uluiilarlos d.i P.Uria. Infor-

inações com L-s srs. Caio Martins
_ t..", rua Voluntários da Pátria
"• -OJ.. (546.1 S) S

(¦«IlAPftOS 
iiliiinbs modelos; a i.'.f,J 15$ c ao$; tingcni-ie, reformam-te njf, 5$ o ÜS; nimc. «03, á rua

da Carioca u. ió, (2091 ,Sj J

nVnvritKfAS 
na cidade c sub-

uriiios, grandes üu pequenas
[ios, juro módico; liu capítáHs*
riíiforína uor [rivor, o sr. 1'imcri*
rua do Hòsárió 147, sobra tio.

(2S32 S) R

TAUIlINKI
•I j :stitiear

ComoI RO 
'— 

Evitei
inuWã presença t!.i....

Virás hòjei vem ? Tra;.u lenço... o
rcipo-ita qual d:a.( immediaçúes 21,
rji.e devo ir, so j:*^ e^ptdo... Tenlin*
mu. pacíenria, sofframoit alguns .me*
/.e?, nulo 110-9 sorrirá, dèpoiri, r.iinlia
.anta; esposa divina. (333-1 S) M

f|.RASPASSA-SB um botequim ca-
.1 nceti,' farcildo bom negocio, em
Xietlicroy, próximo ás Varcas; o
motivo i o dono ter que reuraroc.de
Nictheroy; informa-se a tua dn: Con-
.'.cição 11, 130, (r,i--ol)M

fiÍR^slíSSÃ-Sl': cm rua central dc
1 primeira ordem, c em condições

luuit. vantajosas, uma excellente lo-
ia, esquina dn rua. própria para qual-

iujãi5rti»?fonw'^(j«.6rai')l ^i
MIRASPASSA-SK um r.rmazcm dc

JL-. sc;cos c molhado', cm Rçalcn-
«o fazendo bom negocio, so a iUnhei-
ro, tem casa para família, aUHjuçl
liarato, depende de pouco capital,
iiertõ da estação, caF.n nova do.sr.
Antônio 1'ormiga (com urgência).
_nforma-sc no varejo da citação.

Ctiao _j J

A CURA DA SYPHILIS
Adquirida on hereditária, interna ou externa em In-
«lãs as manifestações: lílieunutismo, Kc^omas^ Ulceraa,'l'ujivncs, Escrofnlas, líoreii musculares e ósseas, Do-
res (lí cabeça uòcturnas, Ulccres Jo Estômago, cie,
fc consegue íiifalli velmcatc com o

LUETYL
Poderoso antisj;-
lihititico, Eüini-

i.ador das iitv.iu-
reias e micróbios
do Sangue. Cura
syphilis, tanto ex-
.terna (1'cilc, olhos,
ouvidos, nariz, etc.)
como interna (dos
Pulmões, Coração,
Estômago, lügauo,
Riu», etc.) Peçam
grátis o impresso"O Perigo du Sy:
pliilit; Meies ,ie sa-
ber se tem ou não
sypliilis", á C.
Poslal 1O86. O
l.uetjl vcndc-se.nas
Trnas i)!iar:naoics.

IMPOTÊNCIA 
— Cura-se com as

garrafas de caliííiba, remédio vc-
gcta), vindo do rertão do (.'eará.
Hilcontra-je na rua de Santo l'!ir.st,i
n. (io. (-101 S) J

Ir.QUES 
antisos, liquidam-se com

_ urgência; rua Visconde de' lia-
maraty n. no. (S)

ODit. 
ERNESTO GARCE2 nvis_aos seus amigos politicos e cüen-tes, que mudou o seu escriptorio narao largo dc S. Vr.ncisco de Paula ii.4-t; le.cpli. 274, Norte. U9S2 S) }

AUKtt
\J tnetae prata, chnstofics c maistaes imos, em obra, iiicsnídusados, compra-se na joalllèria A,ido-minas, rua Uriiguiiyaná 1C4.
_ 

••' '__ (i[Sfi_S)_S

PRÉCISASE 
dc nm sacio parauili-i antiga c boa casa d. hotel

para hospedes, com _.; commodojmobilados o restaurant. mi 11111 dosmelhores pomos desta capital, pertoda E. de E, Central. O pretendeu-'tc não precisará entrar com todo o I
capital,, so sc fa.- queílão dc pessoaseria c pratica do licgóció; para in-formações: curta nesla redacção paraser procurado, a I.opcs. (.'-'so S) S

•MMicy

u lAfl U P;11'a ° i!:lsnosti-
IIIV I co -e tratamento
lllU n dn3 doenças do es-**•'*•¦ •¦ tomago, intcs'.inp3,

fígado, piilmõeü,
. . ossos, etc., pelo

DR. REMATO DB SOUZA LO-
PES. Preias módicos. Rua SCo
José, 39, dás 2 ás .1 (menos ás
quartas-feiras). A _oj

coração, rins.

Dr. Alvino Aguiar
Espceialist.1 cm moléstia dc

citomasòj rins e pulmõc.i.
Tratam.rjlo das anemias, dc-
•pauperàmento nervoso, etc.
Moléstias de senhoras. Con-
.sultoriòJ nia Rodrigo Silva,
S; tclepü. 2.271. C. Uns 2
ás 4 noras; Residência: tra-
vessa do Torres 1?. Teleph.
4.265 Btiítral, .

(J 859-O

Mine. Síarghorltn Solenni Du.
Iinmcl, porteira, 

"dipiõiiiadK 
rpelá

Real ¦ Maternidade de Eircnzc (Tta-
lia), Acceita chamados á qualquer
hora. Tel. 3129, Villa, Rua S.
Miguel n. 80, esquina da rua S.
Raphael (Tijuca). 338 J

PARTEIRA Mme. Man»
Joscpha, di-
plomatla pela

Faculdade de Medicina de Mndrid,
trata do todas as doenças das senho-
ra« c faz üppareccr o iuconunodo, por
processo scientifico e sem dor nem
o menor perigo para a saude, tri-
balhos garantidos e preços 00 olcan-
ce dc todos, Avenida Gomes l-reirc
n. 77, telephone n. 3<>4=, Central, con-
sultas cratis. Em frente ao theatro
Republica. (33=1 S) M

SENHORASPartos. Mo.
lestias das

Tratamento
dos abortos c
suas :• conse.

qticncias, ilos
corrimentos, .

das eólicas utoro-ovarlanascdasreeras
irrcKulares e prolongadas. Asscinblça.
S4. das 12 ás 18. Serviço do dr. Pearo
Magalhães. Tclep. 1009, Ccnt. ü<3\9-

GRANADO & G.
C*S* FUNO.O» CM ISTO

freraiatlos com o Grandii Prêmio e duas üledullias dc
Ouro, ua Exposição .acionai dc 10ÜÜ

CASA MATRIZ:
14.16 c 18, Rua 1.' dc Março, 14,16 e 18

UNICA FILIAL:
ü Rua Visconde do Rio Branco, 31
; LABORATÓRIO A VAPOR;

Rua do Senado, 48 •

FlIO DB JANEIRO

produetos chimicos e pharma
ceuticos, de legitimidade,' 

pezo e medição garantidos,
A PRECO FIXO,

Vejam os nossos catálogos

WMÊmêá
PI..VSAOilll.itlll 1

D.use .'1 nic.a, corl
com [cencros dc i* quall'lado. Preço tn.dieu; rua do Kosario 11. 69, =" and. (_n_i S)

Consultas grátis
Telo
dr.
Luis
ds

Kinia
r.ittcncóurt, da Faculdade dc Medi-
cina _ ila líiihííi, íuciico c operador
esiicc'aHsíá cni

PHARMACT.UTICO 
diplomado of-

fcrçce-sc para dar 110:11c 011 traia-luar. Cartas, rua da Carioca n. 51.
(.150 S) li

j moléstias dos Olhos,
ouvidos, garganta,nariz e doenças ner-

vosas.
IJ1A.V0S 

— Aiinam-se por (i. e
còiicertnni-sc por preços baralis-

Pintos, recebo chamados á rua do
llospicio iiíii, papelaria Teixeira, pro-
níhio A rua dos Andradas. (.1141 S) R

PENSÃO 
— !)_-.._ farta e variada,

á nicsa CoJ, a ilonucrlio ru$ c
m*tilso 1Ç500; tratamento üj in or-
dom; á rua 1'rlmuiru dc .Março 11. 23,
2" andar. (C1S4 li) )

Todú3 os dias. das 3 ás li liorns
Ja thjrde, Jlua Unilrígn Silvai ti. rõ»
iv cidar (entre Assembléa e Sete de
Setoinbrò)", Consultório «siurfcitanientc

apparclhutifi oom tudo o niaicriàl prer-
ciso pari os exames u os trafar.ietuos
constantjd dessas especialidades.

(J fie)

PEX.SAO 
MONTEIRO — K' a

riielhor no çencro c tambem for-
iiccc a domicilio'; líoáurio 105, in,

<.-.¦!> S) It

1- 
ATt.M, portu.ucz, o nritlinietica,

_ para o tlymnásipi lcccionaui-sc

(-•;8o S) .1

lior pequena incnsalidiiilc. Kcpctiçõcs
para exame. Curso commercial, a
noite: rua do Itosjrio n, oo,
dar.

TAMINAS 
Gfllcltc — Áflitm-sc

i hera: Diiria i$;""; travessa dc
S, r.-uucisco do 1'üula u. _3.

AGHADOSJ PERDIDOS
ÍOSIC 

1'AHKX: riirt Silva .Iardim
ii. .1. Pcrdeii-sé a caule':! dc n.

u.i.'«1, desia casa, u.i'j '.)) J

])Í;_ÚHU-SK 
um cachorro amarei-

. Io, com a cauda cinhándeirada t
ijicJc-ke a quem o encontrar, farer o
obséquio dc o entregar á rua Maré-
<-l.al uloriano li. ro, loja, onde icr.i
Kraliiicãdo _i"!íi SU 1

I_Klíl)Kl'-SK 
a camela n. i-'a..!5-'.

da casa de penhores de fiiunia-
íãcs ^ .Sansevcriiio; rua Alexandre
Hercnlíino n. 3 o Luiz ile Caniõcj
,i.i A^ Uiu '..') .'

PKKDkU-SK 
a caderneta di Caixa

Econômica do Rio (le Janeiro, sob
o ii: 3_...o-'<)i da ,i* serie. t.nSaj Vt)

1J.E1)E-SE 
o favor a .nem enco::-

tr.-.u um cmbticllio contendo unia
raia preta, uo honilc dc S. Jaiitiar.o,
entregar na run Escobar n. io.

T>KI'f)V.t.'SK a ciu:.;',! do Monte
.1. do Soecorro n. _p.J(j... lVdcsr o
favor de ciilrc_itr nu -r. Ernnklin
barata, nos Tc-t..r:-;';iims. (wjo O] Ü

DIVERSOS
VtjK.VTKS nos Hslados, acenUui-

u\. sc nn .a'l)iúe:i de carimbos c
^ravnrii.*» á run Saclict n. iS—Kio.
l'r<;i*.u condÍt;õcs u Jo*c Xavier. Op*
tinu comin|srão. (-788 S) .1

i l.l.'.'.A.Sl", ist.i c, n liazar Vil-
J\\-,\;a rcccbctt novo sortimento d<:
t';i::.'«!.t3 dc pedra, mineira.*;, tnic e-ná
vendendo nnr pregos dc üütíasião.'
)-'(í, rua Frei Caneca, ríou-jart c trens
«lc enziním por ir.cnõs de 2^ °\*, a\xic
n;ii outrai casas. í -*->S 1 S) .1

! \ ' Kl."A Asícuiblía. ;-), a1*, cn*:isa-
J\. se bem c depressa iiorUi^c/.,
Htitlitnctica, geogr:, liiM., ctt*., tu*
do üt>s 10$ menrees. Xào é curió.

(.Sjs.S) S

\UTOS 
BEXZ ¦ : O r.i.ico o!co

. nara sua lubriíteaçjío, •'¦ <i Rub)
K. Ucicòs depositArios .!. M. S:un-
ij.tio Sc *-'."; rna do Ho.*p:cio m*.

(4117 S) lt

Í>lt 
VCI.I-.rÃ nova, in_le/.a, .1 Vc

í locidnde;, scn!io-a, vcnde-sc por
i>:«*•;¦> tnodico; rua (.ícncrivl Roca í*
Viibrica. (-'lio R) J
"IJIfyCI.CTTliS c raotocyclctics-r-
.* j» L*ü:apran:-se, troeam-sc c cpnccr-
.nm-se jtclos nif.hurcít preços; in
Ciis.1 TLtrley, ;"i nia tio Cattete n.
1*. o, Tcl, l'i::i*. 1 8S... 111; • $\ I!

1 ••'.tO O.M A•;-.!¦'. habilitada, coiíiic
V.' cida c muito procarada iiòlo«t-fitij de .ua* pro;die;.iii-; -unien queiii/. traba.lio** Rarantido. «lava realizar
sic^ocio-i comincrci.ics

/flUKSO 'le preparotorioi lecciona, :"\fODISTA de chapéos — SInie.
\J um engenheiro por _oS, :'i rua D.\ _1L Niobcy, faz c reforma, n.3? c

E. Novo. (Í5c.S));S, especialidade em lutos. lraba.Sioi
frau-cz. Acceita nlumiias a r. a li-

/10U.ETES do tenliorit. sob me- ção, ndcaiitanietito cm iiouco tempo;
\J dida ,iu$. completo, Mme, Mario rua Itticno3 Aires n irO, sob..ta-.u.
I.emos, rua il« Asscinblca n, 35. r» Hospício) *___'
nndar, «abaixo da Avenida Jti-i Jíran* —.————— ——— ,
co. 

(1=4 
S)J AI MU- ROSA,«l««i morou na r. 10
; ! ifi I.avr.idio 143, niiira na ruo. «Io' KiacJiucio 11, ;.', sobrado. (.3349 S)-N1

Corrimentos
Cur;im-se cm :. dias coni

InjecçaoMarinho
Rua 7 <lo Setembro, ISO

"ifACIll.VA da carpinteiro, Uitiyer-
ilL «1!, coni cinco peças, uma ser-
rc fita, motor, palia, cadéim, man-
c:e>, correias, etc; rua Frei Cane-
11. 7 a 11. (3077 S) M

MOÕISTA 
__ 1'nz vetidoí com

perfeição, de m$ <i 15$ c. ponto
n joiir, de .13" a $-'oo; largo dc Sao

C10M 
.RA-SEi

) ver, itiach.it.
ííiacliina de onere-

ini dc ccStura. Ide. •
c.ctas, «iniuiis o q.údquei' nnclnuii*
mo; praça da lícpubl:ca *o...

Ü;i(_ S) M

T^Tn.^TüjinjiT Jõ~sõi:õs do ii7iJ.
\.J com todos or, crro3 e Vfliirdiides,
prtíjo i'íoon; llospicio 30; i. Cosía
.. Edlio.:. i.j.-ji S) S

_ 1'az vetidoí com
! IO!
i .-o-. - -¦

Diimiii_on ii. 6, 1" i'"'1''.^^10^^^

MOTORES 
e-cet:icoí dc i|.(, i|s,

1, ae li HI'. i 2 iiiOinlios paro
café; 1 nuiõhina Ae cortar papei; 1
serra circular -- Vendem-se barato;

MOVEIS r
IU. Com:

los C tllâ'S objccio3—
pram-sc por prcs-03 razoa-

iU do Rosário ti. 145*
1134C S) .1

Agna Sulfatada Maravilhosa
WISPEHMEL m TOOU 1 CM ÚE F/MM

VT.ç-Ine o cura a. diverans D0ENÇA8 DA VISTA
A* venda m todas as Mas Pharmacias e DrogariasUKlo°SlüS CMUOO I C. BIO DE JANEIRO

D'IXII1Í1R0 sol) bypotheVas d.c
predios <* terrenos, jnroí modi..

cos. ICtnpro.;Ínio.-j .obre inventários
;i licrdeirús. 1'ícAcomo-s de juroi dc
íipoliccJ, iiccõi;?, iilnyijeis^ nr-smo dc
ntenore5 >>u n;ofr.uo. Tra..ir com o
irorrctor 3*'. Ferreira, ma 'i-i llosii-
rio 111, labcllião. t-Jii S: .1 i

"MODISTA -¦ Confecção príluòro*
iíl >i dr ve-ttídoi ii iiosttimc.t s>*í*
Icmn l'arisicn_e, dc .•...? a 30$; tra-
vessa Cruz l.ima 11, -O — Flamengo.

(3S0 S) .1

IVNlllüUOJ sob alll|;ii
presta .«' na ri
1 ás 1 lioras.

a preítAçâii men .ai, jiá dc [ircdíòsi em- jCamcr 110 ií. 9., A- \1110. S) .1 ,

I)1_.H1.1R0 Empresta.se ob.

du d'vida publica, in
missoria.-;; Jioüa.'Ío t;
;\-i 5 lioras.

Constipação
Tomo

PEITOK.VL MAK1XII0
Uua 7 ilo Setembro, 180

"I^KSSOA, tendo r_uc rctirflr'íé puraX fora, vende uma mobilia com.
tdclít dií £,i!j de visitas e _a!a ile
jantar, de cancli.t; na rua Sagração
u. tS.' ._ Icarahy. (243Ü S) J

PEXSAQ 
— Foriic:e-sc l.cm feita,

de ciía dc familia; na rua «lo
Cattete n, .37, sobrado. (JS.7 S) S

QÜAItTÕga-su c,
rio 11. 69,

muito r**.rii;o_o — Alu*
om pensão; rua do Rosa*

(:SGo S) J

QUARTO, 
lindamente mobilado -:¦

Alnga-áe ;. cãsiil cn scnjiòr dc
tratantunto, criai ou sem pensão;Marqucz de Abra::*.ei n. ;tí.

DR. 
J. PEDRO ARAÚJO _ Con-

«sültoriò, rua Sc;c de Setembro
ru, do 1 ás 4. (.1,-10 S) R

DRS. 
CARMO NETTO c GON-

ÇALVES UO COUTO, advoga-
dos, Kscriptorio:- rua da Carioca 4J,
sobrado» díis .\ ás 5, (.ontratos nio*
tliciw- serívilsde c presteza, Adcan-
tatu citsias; Grátis aos pobres;

(J15O S) s

PARTOS .f« ninS1'^
ANDRADA cura corrimentes lic.nor.
ihasias <: áusj)«tiõc*. j dc modo sim.
pies. evita' a gravidez, nus casas indi-
cados, fazendo apparcccr o incoiuino-
do acrh provocar liòniorrliasín, (ciido
como enfermeira mino. lOSUIMIINA
GA LUNDU, partoira do Hospital
Clinico dc Barcelona; consultas dia-
rias, fcralis aos pobres. Acceita cüen-
tes em pensão. Consultório ft resi-
dencia: rua do J.avradio n. 1:1, so-
brado. (;8j.| S) J

TUBERCULOSE e mais mo-
lestias iiifecto-contagios ^
Ouereis **ay^

^yy lipiáta

0*1Q 

Aluga-se, compra-se o
*X^ vende-se moveis, Grande

fX* fabrica do colchões e moveis
/*\y* B. do Cattete Ns. 55 o 57
O *^ Tclephone 3591 Central

CORRÊA DA SILVA
Os verdadeiros levam a marca acima. Preços commun.

t^\ \\/ÀÀ
jtv"?ípÉjH.Cl|

Usae

tra ta-se
eom hrc-
••idade,
mes iu o

Casamentos
sem certidões, civil, 25$, e reli-
ítioso, jo$, em 04 lioras, nn fôrma
da lei. inventários c justificações,
etc., com Briiiíb Scliegue, ú rua
Visconde do Riõ Branco. 32, so-
brado. Todos os dias, doinincos
e feriados. Attende-se a eüama-
dos a (iüalqtter 'hora, Telephone
11, 4.3.1-', Centra!". — N. B. Os
noivos «|ue tratarem dc seus. pa-
jieis nestn cnsa não terão o in-
commodo de ir á policia; não se
confundam — 32. (171- J

—Cura
rcsiria-

do:G1MAURIA
con s tf paço es com fchrie, bronchites t
asthma. Jfrçco i?ooo. Deposito: JMinr*
macia Rodrigues, rna Marechal Tio-
riano n. no. (J7SI S) 11

CATARATA... Cura da
catarata

por processo operutono sc-
gm.},. qualquer que seja a
edade do doente, pelo Dr. Nc-
ves da Rocha, ouulisla com
longa pratica dc sua espe-
cialidade no paiz e nos lios-
pitacs dc Herlira, Vicnna,
Paris o Londres; medico
do diversos hospüaes desia
cidade. Avenida I.io Branco,
00; dasl. ás í horas: Uo-
notarios-moderados. Dispõe
do- aposentos para hospe-
ciar doentes que queiram
estar sob sua completa di-
receão. A 1350

Perolina Esmalte - ™?0
que adquire e conserva a belleza da
pellei approvado pelo instituto de
H.tle.3 de 1'arij, premiado na Kx-
líosivão de Mil a no. Preço 3$ooo, Ext-
jam estes preparados, á venda em to-
das as perfttriiárjits c no deposito des-
tc c dc outros preparados, á rua 7
do Setembro iS_. (589 S) A

Situação ,011 Fazendola
Vcndc-se uma (fraude situaçá.

ou fazenda, no Districto Federai,
com espaçosa e solida casa dc nio-
radia e dependências, assoalhada e
forrada, a_ua niagnifica e abtin.
dante do rio, que atravessa a [iro.
priedade e de nasoenie, na _o»i
mais saudável, fértil e pittorésc»
dc JacarépaRiiá, cerca de 100 mctriu
acima do nivel do mar. Terra 1
próprias, .parte cultivada contenda
pasto cercadc;, .extensos baiianae..,
grande e variado pomar com mus.
tas fruteiras nacionaes ecstraiigel.
ras, e parte coberta de capoeira.
e uma ponta de matto virgem,,
abrangendo na totalidade uma ares
de 40 hectares mais ou menos. .\
propriedade dista da estação Cem
Irai i i|í liora c possue carro,
animaes de parelha e sella, vacca
de leite, alguns carneiros e porco-,
dispondo de boa estrada de roda.
gem. Trata-se com o proprietário
liircctaineiite, á rua do Ouvido-
n .;S, Alfaiataria Torres. M 2_::fl

miORINA Tintara idealvui.U-«.in_-, g;ll..mitl. _.,..
rçstUttir ao cabello a sua côr, ori-
ginal p.ela ou castanha. — Pre-
co lojooo, p«do Correio, mais i$,
Deiposito „eral rua 7 de Setem-
bro n. 127. R. KANITZ.

Gomicnao? _ |_ •« _ dártliros, cnipin
gens, eczcinas,
frieiras, ssrn..;
brotoeja., etc,
d esa irparecem

fácil e completamente com o
DERMICURA. (Não è pomada).
Vende-se em todas as drogarias
do Rio .e Nictheroy. Deposito ge-
ral: l.iarmacia Acre. rua Acre,
n. ,.S. Tel. Norte, 3263.. Pre.o
2?000,

Mme. Ciei, cartomante
— Diz t:;do nm clareia o que dc
seja fsaiber, rr:iliz;i os trabalhos "inai.*í
difíiccis ijuc íejain, cniigiiveínicnic;
botn o tnnl para cima dc quc:u o íixj
ú rua. Uos Inválidos u. 30, sóbrndb".

fiB'4. S) I

Moléstias das Senhoras
—Dr. Octavio de Andrade, com pra*
liiu doa liospitaC'. da l'ur«jp.i, evita
a gravidez por indicação sc.c.ittlíca.
sem prejudicar o organismo. Hcmor-
rliagia., siwpeiisãp, e*o. I.csidcnela c
con?.: rua Sete dc S.ctetnbro \\% 1S6,
sobrado, das n úá 11 c de 1 ;iá .*.
Tclephone -ãyii Central. Consultas
íirati.). (jS.n S) .1

Creme de Amêndoas —
O lecilililo está registrado sob o n,10,0111 c trás inipre-so o nome dofabricante piiarniactiiitico Santos Si!-va. ele.

Indispensável na loilcít. das il.-.iuai
elegantes, Uinbclleza o ro-to, lir.v.i-
do-lhe u« rusas' c «is manchas. Pote
2ÇÒ00'. Veiidc-ic no deposito. Dro^a*'ria 1'àchcco; á rua dos And radas .13,
________ ,S JrS)

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis ^. ^;,
tcnçóurt, parleiro, cura os tumores
do3 seios e do von tre, as moléstiasdas vias m-iharias e genitães da um*
llicr, an metrites, os corrimentos me-rinos e va_inaci c resulariza a iiuns-
triiação nor processo scu. Anpliea o60O o 91.1, com 0:1 sem injeccão e
esta sem dòr trata o iltabctiV,
licrnia (quebradura) sem operação.
Consultório pcrfcilaniciite opp.ire',hii-
do; rua liodrigo Silva n. 26, esqui*
na «Ia rua da Assembléa, das 11 ;.s
2 da tarde. Tclcplionc 25ir; rcíide.t*
ci*a á rua Senador Kuzcbio ,\.\2. Cou
sultas grátis. (j 11S0)

AFRICANO GLARIVIDENTE
Trabalha pelo verdadeiro sv-.

tema dos indigema, desconhecido
no Brasil. Realita tmlos os tra-
balhos por maia difficeis ipie sc-
jam, obtendo tudo que desejai'!.
como: casamentos, .paz no lar,
'diffiüuldades na rida, ntrazos
commerciaes, e tambem trata de-
quaesquer moléstias, por mais ir
lieldes. Todos os t.abaihos sâu]
feitos rapidamente. Consultas por,
escripto, io$ooo, com direito .c
um talisniari scientifico e podem-
so, do gênero africano, para rc-
sol ver qualquer assumpto. Con-
sultas .110 ;;a!iinet., com direito ao
mesmo talisman, 3.000. Todos ou'dias, das 8 ás ir lioras, á rua
Igíiãs.ii', ,1--|. Madureira, com a
sr. P, Machado. (J 316,5

Chácara
Vçiub-se uma Rran-ic chácara, com

boa casi dc ¦ moradia, apim cucanadit
em nbüiidaticin. muitas arvores fruti-
feras, l:ijíai alta o ti •dois minutos do..
bondes electricos. Ver c tralar, na
mesma, á rua lloassu' 11. 3, S. ('.ou-
calo, Nictheroy (ipin) J

PARTEIRA» Mine.
Krancit'ca

Rei*, diplo.
niad.i pela
Fi üc .M.

de Doston, faz cpparcecr a iiienstrua-
ção por processo sdchtitiéo c sem
dor; trabalhei garantidos c prc.;os
ao alcance dc Iodos, sem o menor
perigo para a saude: trata de dcen*
<as do utero; rua General Câmara
11. 110. Tcl. 11. ,..__3, Norte, próximo
da avenida Central, Consulta) gra-
ti«. (S ipro)

DENTISTAS

^Hff

Prcüisa-ic de 1
QUAltl'0 

011 sala
uma em casa de iamilia, para i «pebraüas, o?noo. Tra

um casal decente, com direito á co. ''?»:« po_f.ni cni os eiu ¦
zinba; prefere _e onde não tenha cre-' ,". ''" uirniia ns o (,a

l-'nt-c i UraBuayana ns. 1 c 3, sobrado.
(J 1.0C)

inças, nem outros Íno,uil:no3. _ 
Meyer c 5í. IVaneis-co. Cartas no cí-
criplori. desta foliia, a 1-". 11

nierosaã -ineduílias de duro. Kxtrácçõa:s
de, dento:, sein dor, 4$..oo; dcnUdu*
rus de vuícanite, cada deníc, 4$soojobturacõçs ,!e 3$ a 8$; limpeza de
dentes n <\%; concertos cm dtnínduraò

üebradas, o$noo. Trabalhos _aranti-
pi estações; Das

noite, na rua

CKN'1[()RA . Ortuguc/.aj eí-cada c
O paciente, oí.ercjrMc para leccio*
nar cm domicilio. prírrcVas letras e
principies dc fnmeçí, Vae co3 sub-
urhios; preços módicos; cartas á re-
dicção, n • leorgiua.

DE.yr.rSTA 
— Coroas d: ouro pu-ro a 5S, 6$ e *,$; cliapcs dc vul-

c.i.itt. a o?; no ijrnndí; laboratório
dt* proílicic dentário, da rua Uru*
fjuayai:c n. 3, sobrado, a cargo do
notável professor J. Machado, c>pe-

.•'(¦_•-.. \f 1 cíarista em tiídos 03 trabalhos den*U.5.S) .M|tori.._ Çi S) j

Kvi-
W-sc
usar

GRAVIDEZ
do 23 velas atstiscpticas,
inofíen.ivüs, compiodas e dc ef-
feito scaürò .Caixa com 25 vc*
Ias 5$ooo. Pelo Correio nnLs (ioo
réis. Depositário: prcea Tiraden-

toa n. 611, pharmacia Tavares.
r (1504)

Professores e professoras
INGLEZ pratico, -M r .

l'etc I garante
ensinar cm seis

liiC7.es. Larço d. S. Francisco u.. 36
Vae a domicilio, por preços niodicos.

(,loS_ S) M

Ixt.i.nz, 
francfí k roínu.

tlÜKZ,- pelos professores: Itodgfr
c Iicuri; preço módico; rua da -Al-
fandcRU in., tioiirado, <-'5.1 3) J

UJIA 
f.uniiia que tc-n um pey.trno

eoüe^io, acceita creanças ihicuias
c externas <!c quabfaer í.ladc; po-
dendo dar informações do carinho
com que são tratadas; rua Itapiru
11. Oi. W.=9 S) R

BORALINA Cura dártliros. ciiipi_ciisi
ec.einas e sarna, Kua São
Pedro, 12-.

PT? A TA ""* Compra-sc cni qual-•*¦ s^ty. í. r\ ^..-f quantidade'; pa-
Kàndo*sc bem, ÕiirivciSaHã CITRIN.
I.. da Laia 11 .-iiiü. (3099 „) J

Dr. von Dollinger
uti ura^a llcri0.11Ci.. por-
ttigítcza e com estapio uai Real
Universidade de Berlim. Doenças
do rim (exames cotn a luz). Ci-
riiroiu, cura radical dus licrnias,
hcmorrlioiles, escreitaincntos da
uretlira. Operações sem chloro-
foriuio o com a ancsthcsia regio-
nal, 'liem ¦le Sá jo (sol).), it ás
12 e ás 3 i\2. Teleph,, 4.810 Cen-
traí:

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. PINTO & C. —

Duchas iiiassasciis, ete. In-
stituto Pliysiolliera-
pico do dr.. Gustavo
.•.rinliruát. Docente da

Faculdade. Doenças do estômago
c intestino, íieiirastlicnia, artliri-
tismo, obesidade, diabete, etc. Dc
; ás n da manhã. Kua Senador
Dantas, .S. «3 11.5.

«10,1 li,
Keip-

¦*t'ja uma reluçãu discreta.
, a W. 11., nc_tc jornal.

S1'c,,Iviuvado .lsc,nM:aconbtónã. !!f^^

FOLHINHA Cerca iü «íuinlicntas paginas «lo-J
toxto. — Uciwttc-bc i-e..is'.ra'daS

¦ IP||||_>n*|i para (|iial(|t;i'r pr.nta do P.rafil n-"
LHblwl|WII_.lm I 'fucui enviar mil réis em sellos.

— Gi-amles duscòhtos jiara i'<>-
l'..H.V 1817 vender. reilidos á Redacção do

_. 78 annos de existência , ,,_ „.-,._„„-- .«'. .»
JF.I.1.05 — Compram-se vendem 

'..ei? Avenida «lo Uraneo 1.11, 1.

PP.NUORAS o rciiboritas podem'
O K-itdicr Coo$ por me;:, aprendendo]
a proíis.So de manicurc c rnnssasis-
ta, nn rua j dc Dczenibro n. 95,' i°
aniiir, Catíc.c, dns a ú.i 6 da tarde.!

. 150J S) J 1

:¦
c iri.eam.sci 

' 
sellos 'ivira co!'e-! ? —UIO DK JANIURO—P.hd. teleífr : MÍssilva — Tel. t C. i..3<'?

c-;õofl; Jio.p-cío 30, J,
lhos. (37JO Si '. ¦

OK-KHOUA síriai Rem* compro nus-
O ?mí, desejü-fie para uni senhor
viuvo, de re.tpeEto, para tfrivern-anlcdd i'if.1. J)|rija-5C á JCstrada Kcal
dc Sanm Cnv/. 11. ajas — Piedade;

(..47 S) M

S1'_H.\'I10RA -¦ Precisa-se para visi-
tar faniiüa.. e vender ú coininis"-

sàc, .irtijío. dc fácil coMõcaçãp. \K-
riRÍr-jêii ú r.-.ia da Candeicria 11. 91",
sobrado, das o ás 11, A. M.

Q8j)4'fS)v5
mV:POCttXl'iriA -- Picjisn-sc dc
JL v.iii hom margeador, pura nnchi-

DENTISTA

nas iMirnix, .MÍr...;rv.., c i.c cyindro;
rua Senhor dos Passos n. 98.

13292 S) B

rpr.rOI.OS - Compramíe 30.Ò0.
X. tijolo*", á rua (,'nndc de Hom fim

11. joo, com 11 êv. loão Ferrei ri;
_ (}j-,o S)_2^

Heitor Cor-
rèa, especia-
lista cm Ira-
litillior, a ou-

ro c Oentcs artificiacs. Gabinete
mòhtadó com apparelhos moder-
nos de electricidade. Preços mo.
(iic..s. Das ; ás O hora?,. Doniiii-
gos até ás .; lioras. Travc.ia de
S Francisco d. Tiiuln, u .

DENTISTA
riIRlCVCI.I-: — Vende-se um ' com

I caiy.a e eni pcrfciio citado; run
Senador Júizebio n, 212. (^Si5 .S) ,1

1TM 
rapar. i!c -o annoa, sabendo

) b:~ c eiciever, c tendo praticade coi.iu.luu', de.-cja empregar*.e para«ifiabiucr senienj quem precisar (fri-
jrt-ie co rj.if.tnn. rua Antônio dt* I'a-
dtia n. i" —¦ Kiachuelo; CloCi S) M

SI J 'Mi;

D01 
ODES — O -\

sc_uir lioje pura
cv.m, xxx próxima
corrente^ sem falta

—¦  Y.rACUIXA dc escrever.
O Mario niío pude 1 i*L iSiiá, svsícma preferida .em to-¦ " -1..:. ...f -...:... . •..:putl'fiUlO C, j il-}

erçs*icira( .*t do I xá
C33J. S. M'

ímuiüo. Mais infonuicõe-?. Cai*
üiiil 13.- —Kio dc .liiiiciro.

(i.=_ S) R

na 1'edro r
IjM.. ..I 1

(" 
ÍÃCÍÍÕURA -- Venilc.ÉO uni i .-'.¦

..' lo cspeclmcn 1'liiicr. de barri..;
rua )'araliyba --o •¦ ¦ Maito--".

(3130 S)J

iVl.lJI.MuTlU - - Ãltit.i -f r:u easa
V.. d 1 niaxinn !»tiu o indcpciiden-

Qoffas de Saude

TTMA sapataria de concertoj, com
\J íerrameulas, vsude-sc ã ma Fil--

qeilialii llippolylo n. .1. (2S36 P) K

rTMA 
campísia, -.rc:.:dcníc á rua

) IVè.iidcntc líarroso n. si. deseja
falar com o br. I.uiz Kelinpe liar*
ros Xun.s. (.S«) S) J
TTM A _c:i!iora estrangeira, toma
•U roupa jwra lavar e ungrimmar

1.UÍ7. n. 2,(. Cl.io» S M

roxi .0 k

TTM cs-negoeianíc dc.ta praça, dan-
\.) do «as melhores informaçõcá de

j stín condueta c findar, ofíerece-se1 para fazer cobrança"-} dc alusncis dc
:GK.STUBAD'OR 00 OHCAMISMO lí KKiXÍ.ADOÍl ! ?"•*• r_mS ,^T„''",'. í." -/,''[• 

't
do vkxtri.; '• Uarta' '¦l'm •?..,,?)••;.

Curam doenças do estômago, figa-du, intestinos, dwes rlieutna- .."_."—. .
tqtdcs. it^rvosisiíio, eiikaspteeas, ncvvaigias, licmorrboides', fia;u|uc2n I^HSTtUpS Ijudos niodclq- em ta*
c-.,ia! e doi oritãos da .cra.âo c manelias da pclla. Depositários: \, feli. (iló. desde iooí; IV.10, sr$.

Pacheco, rua dos Andradas n. .15. — Rio.j ..íaríiel ft ! V." '¦¦ ..>'.í" '"> •,1r-"il MHKác.tDroRat
Como.

iteco,
lá Direita 11. 1, S Paulo. M 001 I Mnu\ J'crc!ra, rua 7

I te S7, Ccnt.
¦Vnga-so

Scíir.nom * o..
f_.11 S> M

J\ljfHl.ÍKO 
- liiiiprcsta-se t

." pothccas dc p;c.i;.'j »i j-J

t"50
cuo; rua .h Ma
0. '..ii;i S) .1

/^01'IAS A nin.liina de quaes-
qcer ii pregos muito

V< Stcr.n Dactylogr.pua.
diplomada c com un!i*c;mc::to dc
•»ri..s lü.-iv parantiiido j <• iC.;3.t,

firr.tc.ii 
e .' •<¦..:>. l-_.'o:!u.i,;òes pc.

n leleoi.ivr Sul ;oj. ( i i.ii >l l<

/NAliRI.MlO para yer.dçr dorci.c
i\,-' licíjid.i-, Hom p::retpio de -.: !.i.
¦Custou .u.í. \r:-;e-.;e .iCr Soí. para
dei.!., .-ir logar; pra.;a da ItcpubiiJ
et n. i||. (-lei ti; I

limprcâta-se sob b;
juros ra-'.oaveif, j.jrandc-i c pequei*.

úi<, juro*, c caução d.* npaliec.*., <:ju-
ti*t da Prtfcitnra, iicra:n;as, inventa-
rio-., a'uyiic;á dc p.cdii*i3 mesmo cni
-.-•-<j."r_.*_»*» 011 d «í.:!, compram-^*' pre
dio.. terrenos, íasenda^ c sinus; rua
da A*&cmb!ca u. ¦ 1 r, I" >*"dir. s*t! 1
11. 1. com • =r. Morae.'. i.--i;-j S) S

Tlf.OVKlS - IVeja -.-onipra-, vcu-1 .-A.il der, trocar ou rcímniar 0-5 ecjs.! !__Ja
moveis, ou coichõe-í, não deve fazer,
sem prir.icTo ver o sortimento c o»-
preços da coíclioaria úo Povo, que i-
nos fuburbios; a cis.x in--,.i.5 complç*
u nc ::* gênero e garante competir | ^^com ;«s melhortei rusas do centro.' »,
1'abrica ?. depósito á rua a.| dr ..Maio | \

M. ampaio.

1) 1NJIICIR0 sol
auvãn dc

1.. Mo

; l

1. xHi.1,'IXÍ'I.I. .'.DOR'V:-'

ra, I!o=ario

fÕRMÁfX). ! r
:;, tncdlçii, r

-'VA AvenÜ. Mera de•. ' -.1 bra í •. ein casa i!.:

;ni u.i .cni

v:::.-.
105;S) RI

ala-

(Ji. 3 S) .1

"V71TIUXK — (Vngii-;o unia com
V loiiar j;^ri oíficiua. c».nt 011 sem

chi.trato, na rua 7 dc Setembro io.i,
_ _?ii_ ____!

TTKRAMiAK: no Sitio IMia Vistai
> ncu.Co níf.u.itl 1-11$; neçain cartues

cspjicaüvíá, r.o cscripiorin dciln {olha.
Ojj; S) 1

,i;!-'.JO de cigarros Vcndc-sii
nr.i ofresucsailo, ponto de cs-

niiii:,-,; rua Senhor :!.,s 1'a.yn n, 3..

A. 1 -opes
Ribeiro, cirur*

j;iâo - dentista
, via raci.diide
de Medicina u
)'íiarnwcia do
Uio dc Janci-

ro, cofn longa pratica. Membro da
A frio ein cão Central Hrasücira de t'i*
rtirKÍ.e.vDeutÍ5t«i. tl.m.: rua du
Ouitahda; .S_. (;.-..> _S) S

dêStísta
lt. Ruídas Vou ritinckcn.stcin

K.p. cm obturacõçs a ouro, pia-
tina, csmaiíc c extracções com*
•' taniente r.cm dôr; colloca den-

ter, com ou sr:u chapas, a preçi»
reduzidos. Clf.iante todo c qual-
quer trabalho e nceeilti pa_a:nen-
tos parcellados. Das S da uiitiliã..
ás 6 da noiti". Aos domingos só
a'.j áa .1 liora.. Pua Marechal Tio
riano Peixoto n. .11 (sobrado),
próximo íi rua Uruguayana;

E.VT1STA a ç$doo mensaes para
õbiuraçüo :i firaitto, platina,

curativos dadr o primeiro dn. Trn-
balhos de cbajini coroas. |ii-.r.t, cc..
r.oT prcçys mínimos c trabntIio3 ga-
rantidos, ua Auxiliadora Medica, ni
r.i.a dos Andrada» 11. fi. ^obrado. r«-
ijuiua «'a rua (icucral Câmara, tcle-
plione. Norte .-,'57. (jo.m S) .1

"DKOIKSSOK.V cstranucira—
i- Knsinn Krnnccz, Ingloz o
Allctuão. l.'t'«;«s nuiillcos c
vae cm casa dos ulumiios; nu
rua 13 dc Mato .'t7, dobrado.

(302-t •]) S

PiíOFICSSÜR 
(ir ingleü — Le.-cio-

;:a em 'sia icsidciicia ou na fio
nlnmno; rua Mariz e liarrjs il. 3.6,
casa s. ('5Ó'J J5> K

SABÃO RUSSO £t
, schoia preparada por Jiiyme Parede-

lia, «approváda pela cxnia, Junta oc
Higiene 1'iiblica, desta c_pilal. n-
números cerdüeados dc mcJícos ms-
tinetos e dc pessoas de todo o nrije.
rio attesum c iiroclainani o SABÃO
RUSSO para curar queimaduras, uc-
viaitüi* contusões (Wrtliros. cnipin-
pens, pianos, caspas cfp nlies, «-.res
riieuniaticas, dores de ciilicc.; ler.
inentos, surdas, c!ia_as, r.i_:is, cru-
pções cutâneas e morucdttras tio in-
«ectus venenosos, clc, etc. A «nica
c melhor AlilJA DU TOIMÍTI'.-., e
reiinindo cm si todas as propricila-
des mais aíaiiiadas. Vende-se em to.
das 113 drogarias, phaniiácias c lojas
do ncriutnarias, fabrica e deposito:
rua D. Maria 11. m? — Aldeia L«mi-
pista, «ii\a do Correio, i.-'.||.

Casamentos

P1.0FKSS0KE5 
—• KcbaslY.o Ar-

ruda c Kranri.co líoliiu. diplo-
lindo-, pcia Kseula Normal .dc Sfio
Paulo, pseparam candidatr-s á nmtr.-
ctt'it, itas Cíymnasios c K_co!a Nor-
mal, para concurios; tws repartiçôK
publicas! etc; Au!{.« «Ias a As •; ho-
nu da tarde, á rua Marechal Hora-
110 Peixoto n. ,|i, sn!.. (S)

21$ na ci*
vil e. .-o5
rfl ixíosti.
com a u
sem cc-.

tidões c cm 24 boras. todo., as dias,'p?..;; provar nuanta rs'..i casa< <i síria;
so pagam depois dos papei, pronv
pios; trata-sc á rua . lla.-har.i (ia Ai-
varcr.Ra nV ^-i, cm ireiila á -*H l*rc*
lovia, i>rftxÍ!:;o aa Tliesouro, cn::i Ca-
pitão Silva. (K i?_ü

ÚLTIMOS INNUNOIOS
PRECISA-SE 

de um menino 11 11
12* annos, parat serviços leves dc

mn 'casal; referencias. Telcjl!.; soor.
Centra!. (jjSS C) 

'il

PRECISA-SE 
dc uma creada para

todo o serviço, para um casal.
Ordenado 35$. na rua Duque de Cri-
xias n. 123, no boulevard 2X de Se*
tcmhro. (3j6a C) JI

PRF.CISA-SF. 
mn rapaz de ia a

14 nnnos. para serviços leves, cm
easa ile familia, rua i° dc Marco 05.
_° andar.. (3334 C) JI

2: andar centro da cidade
Aluga-se o 2° andar da rua da

Quitanda 11. is., entre Alfândega
e General Câmara, com duas salas,
tres quartos, coiiinlta com fogão a
ga/, banheiro com aquecedor a
gaz, próprio para familia dc tra-
lamento, aluguel _,io$ooo, próprio
lambcíú para grande escriptorio.

R 303»

PIANO
T.cccioiia-sc a principiantes, pre-

cns baratissimos; rua Thcophilo
Otloni 58, 2" andar.  1S04 )

FRIBURGO
riOTEIi LEUENROTH

Cora grande parque c optimas
accommodações .para faiuilia.

Proprietário, Adelatano Silva.

i.' HYPOTHECAS i

Sob solida garantia «lc predjos,
a 9 "I", sem coiumissão. Rua Sete
de Setembro 11. 130. (J "'Sú

liLVÃRÕ DÊ CASTRO
Pessoa clicsada «lo interior Je-

seja entrcsar-llic uma caria a elle
dirigida. 1'ódc entender-se com 9
sr. Kniesto Pereira de Moraes, á
rua Sete dc Setembro 11. 6;;

:M 312'í

9, Largo da Carioca, 9
(Grande a/iiiazciii junto ao porlão

da Ordem)
Moveis a prestações, capas parti

mobilia, o peças, 6_$ooo; olcadi
de o,óo G o,;o, a 3$500 e 4$ooo (i
nielrq; dito para nicsas de ,. a
5 tabõas, O'o$ooo o no?ooo; capa-
chos dc 1111 c 1111,10 3, 8$ooo o
. vOOO.

Souza Baptista & C*

MOLÉSTIAS DO CORAÇÃO
Pessoa abastada, tendo-sc cítradp'

nos listados Unidos por uni sábio,
depois dc desenganada, com ns pis-
inchados, falta de ar, hydropsi.1,
palpitaçõès dolorosas, ransaço; Ia-
Icjaiiiento das artérias Jo pescoço,
envia a receita ã quem mandar cn-
dereço c $200 em sellos a Anselmo
Càiíabárro, Caixa postal numero
i.^.i... Rio dc Janeiro, lí 1405Í|1||K

Vende-se um cm perfeito é.la«
ilo. 14-30 II.1'. Trata-se á Avenida
SiiIvailor dc Sá, 64. (R _o;,3

;: MOBPHÉA! :
Curas assoniliroc.s nelo novo s

unico especifico a 'Spirochcüna.
Poderoso depurativo das moléstias
«Ia pelle c do sangue, sypliilis re-
bcldes, darthros, cczènias, manchar
c tumores da pelle, feridas e ulcc-
rações, boubas, rlicuiíiatisníos e
cancros. Deposito: Granado (t Ti-
liios, rua da Uruguayana n. oi.
liio de Janeiro. Vidro, 5$. Peio
Correio, S$ooo, J 2S77

O Palace-Hotel
O mais importante de CaxamnS,

dispõe dc superiores quartos. Dia-
ria completa 7$ c .$ para adultos.,

FBEGÜEZIA DE IRAJA 
"i

listação do Inltarajá, linha à\U
xiliar.'VcuJa-se unial lioa situação,'
casa com 6 quartos, cozinha e va-
rauda ao lado, com 11 metros de
extensão, água nascente boa, vis-
ta esplendida e muito saudável,-
campo para animaes, arvoredos'
Me diversas r_ualid_dc3, com 13S
metros de frente, 300 dc esten-t
são, pouco mais ou menos, e ido
nos fundos. Preço iS:ooo?ooo..
Nesse logar ve.ndem-sc lotes d_
.ionjooo para cima, distanle da es-
tação 10 minutos. Tratar com «
sr. Luiz Machado. (R 317,

TRASPASSA-SE

PRATA EOURO
Valcnça & C. — Compra e paga

muito bem. Rua Sete de Setembro
11. 1S1. 8.W5 J

DR. CRISSIUMA F.°

PROl-ESSQRA 
in.te

idioma cm c;»s.i c a doituódio: «i
rua Atíouso 1'enna 1Ú5, casa NXI!.

(1237 S) R

Cirurgião (Ia Rama Cn«a
dispondo dc ilisto 11 açOca

apropriodaí. traia, com especialidade, ns doenças da uretlira, Lcxi-
ga, testicillos, próstata e rins, utero e ovarios. Cura radical das
hérnias, estreitamento da uretlira. hydroccles e tumores do ventre.
Operações «n ccral, Cons. 1 rua Rodrigo Süva, 7, nas terças «iiiiii-
us e sabbados, das 2 ás 4 e diariamente, á rua dos Inválidos iO,
sobrado; ás 10 lioras.

Um deposito dc aves e ovos cõn»
fornecedores no listado do Rio,
tendo addicional para frulas e le-
Ritmes, bons gallinhciros e mora-
dia, ponto muito central. O motiva'
«\ o dono ter de retirar-se para a
liuropa. Trata-se á rua D. Ma-
noel 11. 55. 2090 J,

Pi "MIL*" tó
Brüliantina concreta, com peíro-

Ico, deliciosamente perfumada coiuj
penetrante c escolhida essência, di,
brilho e firma a côr do cabello, an)
contrario das demais brilhamiiiss
que tornam os cabellos russos. \'i,j
dro, 3?ooo. Pelo Correio, 4$ooo.;j
Xão se acceita scllos nem estam..
pilhas. Na "A* Garrafa Grande",
rua Uruguayana, 06 e Avenida
Passos, íofi. lim Nictheroy, Dra-«
,.aria Barcellos. M _6S|

\frÍ
Qualquer quantia a juros me»,

dicos para hypothecas, anliclircsis,
penhores, cauções, tlcscontos, con-
sigiiaçõcs, inventários, contas do
Governo e da Prefeitura, alugueis
dc casas c impostos; compra «!
venda dn predios, terrenos, sítios
d fazendas; com J. Pinto, rua <lo
Rosado; 1..., loja. (*.__ .1)1

DINHEIRO

PUOVESSORA 
— Xormnlistá e:n

c" anno, leceiona o # iiroí.ríitniVm |
primário. Vae j dcinlciib. Kccidos
á rua do Mimoso n. 47- Ú775 S) K Ser Bella

D

mBSTISTA - Ur.
ru de

Álvaro 1'errci-
{-._ artificiaêT.
a tarde, Oõri*

(.p: 5 S) 1

DliXTIJiTA, 
mu ;./c.isa' gabinete

\:-2i t:'.t na semana, sendo dus
4 á:* 7 lioras d.a noite. Carta)
Dr. A. S. 1'--ia: rua General I
òi-.i 'i. SS, iiiárniacüi. (jis.S

«8
Tome PEITO UAL 31 A-

ÍMNHO
lítift 7 «lo Setembro ISO

Electricidade - lií-íúiilações
ti coiieértotí dç

íurça e lv./.. Attende qualtittcr cha-
uiadó. II. Teixeira. Telcpli. 1'cn-
trai 5535- - I'- Américo. So-Cat-
ícic. '.*••!*• -s> *]

Crèine de liei-
!c.-a "Oriental",

seu rival para
manter a epklcr-

me- em pcríc::a liygiciiç o bclleza,
emoUciitej e riifrigerant", enibran-
qtieec e assetina a cutis. Xão c
gorduroso, i o niçllior para massa-
gens, c faz adherir o pó de arroz,
tornando-o invisível. 3Í000, pelo
Carreio 3$500. Leitora. 110 logar
ouje reside, peça o Crente "Ori-
cntal", ao seu fornecedor c, elle
não o teiido o olitcrá rapidaineiit.c.
Ãlediantó .00 róis de sello envia-
mos o calalügo da "Conselhos dc
licileza". Vendas por alacado: jii-
rigir-so r.s casas dc suas relações
nesta praça ou, ;.o deposito: Per-
ftunarja Loiil-s, r. Uruguayana nu-
mero -t-t» Kio.

João Pinto da Silva
Rua do Cüperii.no 11. 7, trata dc

todos os negócios, compra e venda
de predios. aãfi J

Talisman Grátis pr.ra vo'
rr ul isoffriiHen- '
tos o diiíicihla-1
dei d:i vida, pe-'Ir a .1. j». Sil-!

va, porta restante de Cavjaiktra. com |
enve.oppe iúeüado «? sobrcscriptndo |
;'..m re-spoiía; rcntette*sc para tados j
oi T.$:a_.i... (221a í?_ .1 j

CATARRHO DOS PULMÕES
Cura r.ipldac 3iii o

1M.1TOUAL MÀ'»'lNUO
lCiui7 <lcSotcml.ro, ISO

PARTEIRAS
PARTEIRA

- SYPHILIS e stas conse- !
riticncis*. Cúria jradical, ir.jc.vJcs í

cotnpíclãmçi.tc j
IMDOI.ORES,. I

.00 c 014'r'
iS lio-

O
•S04 IT.
•a li.-.
(1040

1 (íeiiiõ tirêpãrãçãõ, A|1 Assembléa n. 54. das
MADAME ras. Serviço do Dr. PEDRO MA3A-!

PALMYRAI J.IIAES, ieiephoiie 10:9, C.
--Com longa pratica, fr.iía dc mole.'- ——-*¦- -*¦ !
ila-; dc scti.ioras »* b;Hpen_ãò, por um cq SIÍÍGER —. Litiuidam-sc a io$, j
pioecriac» repido e garantido, Acceita O 20$, 4Ò§ üié snu$, para bordar,

COMPRA-SE
fualtuicr peça de antiíra pdrcellii-na á rua do Ouvidor SS. __o- .•

Campello & C.. Rua Luiz
de Camões 36 !

Faz.cin V.ilão nn dia _,i de no-
vembro tle irnfi,- das cautelas ven-
cidas, c previnem nos srs. mutua-
nos que podem reforhial-as ou
rosgntal-as ate a hu.-a de conicçar
o leilão.

?i

c b ronicas e
recentes.
QÜ c reis íi-
car r adical-

metíte curado cni poucos dias?Vai, Co::e,.i..i: Militar - PcJro II. A LITRO do álcool de -,f. „rios, 
" ¦"- •''- "- '""" i;"

r,re:«ratorio3 para Direito ... \I-I- (I <r .rimidos" cilsta 14> e' «lé ! >"' I ^™ íníorroacucs com o sr.
cina c cri-".-,rso.« e.n ropa-.içõ i. I (íc.iis.cctiido. o litro SSoo; .. n.i 11'c:)"' (i"e SriituHüiü-ir.e as ottc
rr.,f.-.c: tieneral
soíirGtlo, da* 17 *b 19 hora_; ";:r-'^S'
phone Norte 44b. l_4;3ii S tinu

.: 1 ie).
Kiffii rua
v-.Sç Ccntrali

£Cricord'i - rece,
I nliúni

U'.>;S S) S Ottoni

conhecendo
negativo; rua

ciso
Tlieophilo

3273)

parturicnles cm sita
Camerino n. i?_. i.l.

ÍS 50
dencia, â rua e pospontar calçado; trocaitwc e
j-x^íi, Xurtc. ebnct.rtam »c maeliinas; e praça da

í .1 s;U) ncpub'ica a. 153. (3097 S)J

A.' .V.M_BKlC/ViST,A. 1
EMPRESA DE LAVAGEM DE CASAS

Tvj.Tt etnprésíi encarrcsra*se d*? tn-Ia serviço conecnicníc i foalhos c I
dispondo dc pc^-oil íiídüco, a L-ni.rc.íi toma a si toila e f|U..!qucr res- !
ponsabilidaoe; :i!-_ixn daraos n uo'«a tabeliã do preços. Escriptorio pr-í- 1
viiurio — .S. 1'cJ o n. --o — Ttl. Villa n. 8o_. 1

TAUELLA DE PREÇOS:
Quatro ,-omniodos - . j$oooCinco commodos .. .. 

','. 
;$c_o |i Seis comniodo».'. 

".. 
.. 

'.. 
i$oot> 1Acceitam se propoiuu para »3sig njturis, --

_ilos dos fliíilos
Tratamento pelo Dr. Neves

ua Rocha, com o.xito seguro, I
dos zumbidos dos ouvidos, \
pela massagem vibmloiia, j
pelas correntes continuas e
pelas correntes dc alta ire-
quencia. Os zumbidos dimi-
unem logo na primeira ap-
plicação e acabam desappa-
recendo completamente.
Consultas de primciià cias-
.o da l ós '1 horas da tarde; I
consultas de segunda classe
das 10 ;is 12 da manhã. —
Avenida liio Uiimco 90

ESCRIPTORIOS
Altigam-se 03 do sobrado da rua

Sachct 11. eó. .R ^..,g

Retoca-se negativos, de modo
a dar as ineMiores .provas, tanto
para amadores como para profis-sionaes. Acceitam-se serviços do
interior. Preços módicos. Rua Ke-
nador Euzebio SC, sobrado.

M 3337

Creança desapparecida
Dcsappareceu uma cre.in.a, dc

3 annos de edade, trajava unia
cau,isola encarnada, descalça, cü-
belios castanho claro, desappareccu
as _ horas do dia 15 do corrente:
micni a tiver, é favor entregar á
riu Visconde do R-io Branco, -5,
sobrado. - m 3Jir

Pilnlas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Anprovaldas le (premiadas com
medalha de ouro. Curam: prisão
de ventre, «lôrcs de cabeça, vomt-
tos, doenças do figado, rins e
rhctunntismd. Não iiroduzeni co-
lícàs. Preço, i$soo.

popo Silos: Drogaria JPaclieco',
rua «los .Andradas, 43; á ma Sete
de Setembro ns. 8: c oo. 1'abri-
ca: Pharmacia Sant03 Silva, rua
Dr, Aristidcs Lobo ti. 220. Te-
Icpliorie 11. 1.400, ViUa.

Papelarla-Typograpfila;
Vendem-se uma híaohina dc apa«

rar e unia machina de impressão.
131, dí. Camerino. (M 307.

Villa com 8 a 10 casas
Compra-se uma, de preferencií

no _.\liycr, Laranjeiras ouS. Chrts-
l.óyão, teu.lo todos os requisitos de
liy.eienc, cm logar salubre.

Quem.tiver nestas condiçõc3 e li»
vie c desembaraçada <le qualquet0HU9, «lueira dirigir-se por carta a
1'. .M. G., caixa postal n. i.rp.|,
dando todas ns ihfonmações deprt.
çn, renda «.; local. Pagamento a di-
nlieiro á vista e não sc acceita iii-
teruiediario. 21.14 3

Jóias quasi de graça ???
VÀtENÇA & C.

Rua Sete dc Setembro ti. iSt
Compram-se e vendem-se joi.'.*)

usadas, ouro, prata', .platina e ob-
jeetos de arte, cautelas do Mottlo
do Hociorro, etc, .:..

Rua 7 de Setembro n. iSr. —•
Valcnça & C. 2i,|C J

Lustre para engommados
O ''Brilho Mágico" comnutnici

um extraordinário lustre ,1 cami-
Sá; punhos, collarinhos e a .uai-r,u-r peça de roupa. Hndufecc «
prolonga a duração dos '.irislo..

Vidro l-jooo. Pelo Correio, 2I.
?\;"ío se acceila scllos nem estam-
pilhas. Xa "A1 Garrafa Crande"
rua UVugtiaj-ana, .6 e Avenida
Passo:', mil. Em Nictheroy, dro-
garias Uarccllos. u '6S:

iBW»ft5»íi fe.-'T^M>v';-*''^ -:
...r X.

m ilegível. >•'! -hi

-^••;-,v.;í^:í -;-. - i . ¦¦¦¦.¦ »':".v:

1



: .rT.-."^?fflf59^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mm^mW^ ^V?t 
"''"; ' .¦ti^Úy^W-'^ 1 '--..*;¦ #M*pt&»! ^fíRPjjfP^E *m$™ *-v^--v>v*'';-'!"'r"':?'T^"!''[''Tr."'

CORRJEIO PA MANHA U Qiilnta-iVjlriiflê de ItoveSro de 1916 ^JísáíÚK.

loterias ia Caiai Federal
Coin|.aD__.a de Loterias Nacloaaes do Brasil

Eiti acções pablloas sob a flsoailiaçfta do goTornolederal és 2 lf2 e aos sabbados
ás 3 boras, á

Rua Visconde de Itaborahy N, 45
HOJE HOJE

39T-49*

2o:ooo$ooo
Tor 11.600, cm meios

Amanhã
311—44*

1S:000$000
Por 9800, cm inteiro»

TW 11

^^~*****^™*m"*^*,™»^»^»^»"*^,->,*------,------"""-«---"ã_*_-______i|__BI___MB

Uma fazenda sem as nossas machinas

SSabbaclo, 18 do corrente
a»8 3 horas da tarde—309—5!

-S O : O O O $0 O OPor <_L$«.)00. em quintos ^^ ^^

I
, 25 do corrente

\'s a llor.iH da tarde—.100 — 30:000$000" i**WOOl>, em décimos

E 0 Z
mWm\mWmWmm\Vmmtmmmmtmmm\mmÊmmmmmmm^mmmWmmmmmmmMm

Sois rheuma.ico ?
Escrevei ou procorae pessoalmente, hoje mesmo, o

Dr.M. T. Sanden
12 - Largo da Carioca - 12

1- AND,\H
Kio de Janeiro

CURA RÁPIDA E RADICAL
CONSULTAS uas 9 da manhã «8 ? da noite

M -_30

l/»«»r

Grande o extraordinária Loteria do Natal
Snbbadt) 2[; de Dezembro sis 3 horas da tarde

>iOVO 1-LANO a__7-l*l*OOO:OOO&O0O
Por 50*000 cm octof-esimos a 70il rs,

r.» nVi't0 •"•.)01'ii.|l-<-. lano, aluir, cio prêmio maior, distribuo outrosFo nu os
fie lOO.OOOss., 30:000$, 10:000$ 5:000$,•3:0001$, 1:00$ o 480s000

Os pedidos do bilhetes do interior devem ser ncompa--lindos «lo muis 700 rs. pnra o porto do Correio o diricidosaos agentes geraes JíAZAHEI H & O., KUA DO OUVIDOB
«.?.V..CA,AA lV- S17- TcIeR- IiüSVBt. e na casa V. GUI*MAHAI.S, IIUA do I.OSAKIO 71, esquina do beto das Cau*ccllas — Caixa do Correio n. 1.273.

f^TE^J^IW^If^, W/^-~____ .' v./ .ffèiin -. -.',-(
__...*«..*..•5_-;!?-__f\.M í%Sí__--^_5_S»í__3_Í_-^rs^^
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ACTOS FÚNEBRES

g*-____-_w, Wite-ApJ

i
DO

dos
da

_________4__ffii_j_gg ______

Praia da Flamengo 84
¦PENSÃO FAMILIAR VIENNÀ

Alugain-sè bons quartos co.n to-
do conforto, a famílias e cava-
llieiru... Teleph, __u., Central.

3964

13, SENADOR EUZEBIO, 13
Onde vende moveis a presta-:ções c cm boas condições por pre-ços baratos; entrega na i* presta-'ção sem fiador. Teleplione 4113Norte.  (S I2_i

A nossa casa foi fundada em 1879, é a única que se dedica EXCLUSIVAMENTEa venda de MACHINAS para LAVOURA e, importandodirectamènte dos fa-
wSrnI ÍSak paÍ a^o1^^0^0^ vendemos Qualidades superiores por.
BiSl. ? BARATOS DO QUE QUALQUER OUTRA CASA DO

Todo aquelle que adquire machinas para a lavoura tem oportunidade de verificar
^iVf.*a !b0m~eX1? systema racio-nai e a construcção dos instrumentos e apparelhos empregados: e como as nos-
StaSiíírSS, 

""VÍ P^^W*!- ri"**- firn, qu™ _s ad-
SS.L™*™' P°rtant°i verdadeira economia, pela resistência e grande duração

Monsenhor João Nico-
láo Alpen

VIGÁRIO DA FREGUEm
SAGRADO CORAÇÃO

DE JESUS
Monsenhor J. Pio

Santos, encarregado
Fregitezia do Sagrado Co-
Tação de Jesus, convida orevdino. clero, os parochia-"•??•:5. aSíi,í}?;,,d.e MONSENHOR

JOÃO NICOLAO ALPEN, paraassistir ás soleimcs exéquias que,por alma do saudoso vigário, se-rao celebradas.'tia matriz da mes-ma freguezia, amanhã,* sexta-feira,17 do corrente, ás 10 Iioras. Par-t.c.pa que para facilitar as home-nagens ao extineto, fará celebrarmissas as 6, 7, 7 i|_, _' e horas,dentrp-fdas quaes será distribuídaa sagrada Coimuiinhão ás n__So..s
devidamente preparadas. 

'
ífeST-SÍ.

Guilherme José
cente

Vi-

í

I
das mesmas.

"Peála Irazil" 149 Rua da Quitanda, 149
RELOJOARIA E BI-

JOUTERIA— Especialidade em concertos de relógios e jóias a preços mo-dicos. Grande sortimento de relógios Vigia, Torre e outras
qualidades. "Clubs Maisonnette". Jóias e relógios á presta-Soes semanaes de s$ooo. Recebcm-se assignaturas.

TEMOS SEMPRE UM GRANDE SORT._ty-.NTO BE:Automóveis ¦ '"
Arados de discos
Arados de Alveca
Afiadores mocanicos
Alambiques
Ancinhos

Miguel Barbosa Gomes deOliveira e sua familia e seusempregados mandam rezaramanhã, sexta-feira, 17 <io
.corrente, ás ,n horas, no ai-tar-mór da egreja de 5. Tráhciscode Paula, uma missa pelo eterno""ouso da alma de GUILHERME

JUbE VICENTE, seu amigo e cx-
nrcoosto c companheiro. Por esteacto <lc religião agradecem,

¦ T -'fa.

Ga.li.ii.as de rsga
Liquida-se, por .preços bàralissi-

mos, um lote d. gallinhnr, Plv-.uoiiili e marrecos de Pekin, niaVisconde Silva, _., Botafogo.
U 3153

PHAfHHIICU
Veudc-sc no subúrbio, t.nica no

logar, .1 meia hora de bonde do
centro, é dc futuro; informa-se na
Drogaria Granado t. Filhos, rua
Urugiiajana, 9.. (KsGS.

ÍSiiis 10 Cowercio
Armazéns
dòscontds

A Compnuliia Kaeionul deCerai-s òmitte \VAURAM_4, commotlicos Riirantidos, sobro inèmiilor-os dénositiidas em seus arniazoiis. libertando o com-111 orei o «io vexame de solicitar oikIosmis era-ciosos para descontar títulos; o bem assim faz«dia.itaiii.nto!. para pag»mentos .lo direitos oiretes, mediante juro bancário. Tara informa-coes na sede <la companhia, á

fina General Câmara, 33
Vendc-sc uma nos subúrbio,com sorlimento c com moradia pa-ra familia, fazendo bom neo-.clo.Inforiiiações, Granado í_ Filhoj,rua Uriigii.iyan;!. ni. _,'¦._,li... J

Cachorra dssapparaolda
GralifiiM-se n quem encontraiou der indicação donde se ncheunia cachbrrinha preta, fclpüdá,desápparecidá da rua liarão deMesquita ,|8i. Jl _gs.

&._^

Argolas de pressão para transmissãoAríetes liydraulicos
Arrancadores dc tocos
Balanças
Balancins
Batedeiras de manteiga
Batedeiras de arroz
Bombas
Biócas
Cabos de aço
Carrinhos
Catadores de café
Cayadeiras
Geifídéirns dc arroz
Ciscadores
Conductores
Correias'
Correntes
Cortadores de capim
Cortadores de canua
Cultivador-es c enxadas
Cultivadores de diseoB
Descacadores de arroz

Descascadores de caféDebnlltadores de milho
Desfibradorcs de canna
Desintegradores de milho
Desnatadeira de aiiantciga
Destorradorcs de discos"
Engenhos de canna
Encerados para cafezacs
Eixos de transmissão
lEsbrugadores de arroz
Esbrugadorcs dc café
Fios para segadeiras de arroz
Fogões ,Forjas
Grades de dentes
Luvas de juneção para transmissão.Machinas de furar ferro
Machinas para fazer manteiga
Machinas para fazer cangica'Machiiiaj. para tosqitiár animacsMachinas para aparar grammaMancaes .para transmissão '
Mancaes para serras circulares
Moinhos para café, fubá, elo.Mocndas de canna, a mão
Motores a keròzene
Motores a vapor
Motores a força animal

^Niveladores para estradasÓleos lubrificantes
_ Pás para terreiros
Pás de cavailo-. Bedras para moinhos

'í_-í.lcadorcs Para '«'os de milho ¦
filhas seccas para bateriarrensas para enfardar fetio, alfafa,lJol.dores para arrozPulverizadores
Polias de madeira e dc ferro
Quebradorcs de torrões

.Kebolos de esmeril'Rolos de ferro
.Scccadores de arroz

t
etc.

Segadcira de capim
Seméadéiràs

fini

Serras para toros
Serras circulares
Serras.de fita, sem
Serras oscillantés
Serras verticaes
Scparadorcs dc arroz e caféTinta de impressão
Torradorcs de café
Trituradores dc ossos
Válvulas de retenção
Ventiladores dc arroz e café, etc etc"¦•¦ etc. '' "

Luiz Ferreira de Car-
valho

A viuva de LUIZ FER-
REIRA DE CARVALHO
manda celebrar tinia missa,

9 horas, amanhã, sexta-
feira, 17 do corrente, .na

egreja da Lapa (largo da LaDa),
3" mez de seu passamento. Para
este acto de religião c caridade,
convida os parentes e amigos do
fallecido, pelo que desde já agra-
dece. (I. ..CS)

Guilherme José Vi-
centei

Peçam catalogo» e mais informações a,

12, Largo Je São leüiíi* 12 18,
tã5. PAULO 139'

ià Rio Branco,
De JAIVE31F50

LINHO LIIMHG LíNHO
^9a._*tl_i_*.s i3s__*a raa-c-illaisTENDA A PRESTAÇÕES
lheopold Btirass

im, A_vemiúa rio ÊS5_i_r.í;e « s^ia. á
l^filjlfi _.-•_..__> IV IO :

CASA
Aluga-se i lindo sobrado c' am.pio armazém, á rua l.uy ilarbosii«.. aS, outr'ora S. Clemente, tra-.ta-?e na egreja da Cruz dns Mili-•ÜIS._.'__ «825 J

TSm^eztíFZtn

Cofres e Reislstradoras
Vendeiii-sc, trocam-se e compram-sê registradoras, prensas d,copiar, machinas de escrever cscrivaniiilias, etc, 'Rua Frei Gaiiec-,1S- ." ¦' __• CM 30íf

Ouro a 1S85Q a gramma
1'LATJNA a 81. 000

prata, brilhantes c dentes dc den-
..'.duras velhas a 500 r„. cada um,
Av. Central 11, 105. Casa de Ca.11-
Mo. (M 1.60

_S?i_SSi_ifSS

mmMÊÊÊÈÊÊÈ
BiCVCLETA

V ende-se uma em perfeito estado,
muilo forlc e elegante, pronna pa-ra menino. Ver c tratar á n.a
Campo Alegre 78, Enfcenho Velho.

R caa,

CasaiiaAvonÉAílanticaí ALUGA -SÈ"
Aluga-se, por. prazo -determina. I Aluera-se n 2» infl-.r -,„„,.„ „

do, boa casa mobilada, para fanii-j j^do* . r-diola'avSaC _ti_l.a de latamente -Imoi-maçõc-l Branco 14a. canto da rua da As-N. S. dc Copacabana 1111-I sonibléa. Trata-se na loja.na rua
itiero

Avenida Lauro

 J""r» '..ÓS7, das 14 ás 17. horas. 1
S IQ..I

Assignaturas mensaes
,;,n:9W!!iiílK_SÍ_3GKANMS FAllHÍcrnÈ^LuvÃT

A MAIoit r>A < Al'11'AIi
I reiniR.an iiii Exjiosir.iío Nacional de 1008 com oGKA.VDE JPRBMÍO

roí

en.^lli^.S^ ^.«-- -«c. diW^^.^
Depositários tbs

, marca CONDE''.
Ultimas novidades

cio, cie., etc, Grandec s.teuogt
.í.iiiàdas lnv.-.s [.elle de cão, Pira g-.ii.ir car-

;r;dor:.e 
algodão, variedade infinita c,„ C.IC/ ^Í^t^^

.Tem sempre graiule

lêriueg

pa Srs. atacadistas, com de.
si .cl;

i.llr
cie pellica c stiedc para

A. GOMES KTRA VE8S \ S. FK ANCISCO DK lãVlfx '„. 
33

.„ ,. ,.,. lelcplionc n. _..|.S9, Central _ itio 1)1' I-\vi.'Ipii tu!«---_f_________^E^isS^^^^^^

Aluga-se ricamente """
mobilada uma casa uara casal, leu-do 'todas as coinmodidadcs,' luzelectrica, tclepliótic, .e|c. Cattete«i. 330; trala-sc '11a 

loja an lado.
.1

ELEGÍBICQ
fabricante

31051 ... 1

Véiulb-sc um do
neral Electric, uo vol.s. 1650vo uçoes, correnlc continua, '. 

c-i-valios, ,,,.- 4.5$ooo, á rua Fonseca«angu. (-\.

I üúiíií''.ira açougues, ccrvejriHns
lèitcriís fruetas, residências, elo,
Fabricante: x,. ]Rti_:fier. Rua vasco da Gama 166

botequins,
clc.

CHARUTARIA
,.lna ende-se uma. com boas ar.lía-

ções, ticgo.cio urgente, por motivo<ie reinada ilo dono; na avenida
Salvador de Sá iS.. S 2890

Presentes para festas
Véndc;se dc um particular objecios bonitos de inata antiga, e bem

trabalhada'; carta i.a caixa do Cor-reio d.i Manhã, a l!. C. 1S10 T

Assignaturas por coupon.-. 1' .» 5
consumo diário.

A oiii].i'osii faz snlier

Müller n. 431
Entrega diária a domicilio

de 1[3 pedra ou Vi kilos, . . . .1 » ou 2*5senicstiacs» Ij3 » ou 13
ou ^|

S
Teièphpne. Norte, 1355

Maria liougarelly Vicente,
Deolinda e Durval Jlcssias
e demais parentes, .Miguel
Barbosa Gomes dc Oliveira
c familia agradecem profun-

damente penhorados a todas as
pessoas que se dignaram aco-ipai
nhal-os no doloroso transe por que
passaram com a perda de seu sem-
pre lembrado esposo, lio e amigo,
GUILHERME JOSÉ' VICENTE,
e de novo convidam aos seus pa-rentes e amigos para assistir á
missa de sétimo dia que será ceie-
brada amanhã, sexla-fcira, 17 do
corrente, ás o horas, no altar-mór
da egreja de S, Francisco de Pflti-
Ia, pelo que desde já se confessam
agradecidos. (J i.(i.)
_MB5-_-_-8_-_BBÍ*_-_l-aB-teB

COROAS B PALMAS DE
FLORES NATURAES

Prepara-se qualquer cneommenda
Casa Arte Floral

Rua da Assembléa 113. Tcleph. Cen-
l-tvil tS 17

Laura Christina Sar-
mento do Valle

.Chr.isttna Sarmento . do
Valle ic seus filhos' 'Álvaro
e Américo, convidam todos
os parentes c amigos para
assistir á missa de 30" dia,

I por alma de sua idolatrada filha
I e irmã, LAURA CHRISTINA

SARMENTO DO VALLE, que
fera rezada amanhã, sexta-feira,
.7 do corrente, ás q 1I2 horas.. í.o
aliar de N. Senhora da Conceição.
da egreja de S. Francisco dc Pau-
Ia, muito agradecendo a todos que
se dignarem comparecer «1 esse
acto de religião e caridade.

(vii 1

Justino Joaquim
Velloso

Rodrigo Joaquim Velloso

Coronel Odilon de
Araújo Leite
O dr. Fernando Ferraz e

sua mulher d. Wiilcau*. Lei-
te Ferraz mandam celebrar
na matriz de Santa Isabel
do R. Preto, amanhã, sexta-

teira, 17 do corrente, ás 9 horas,
unia missa em suffragio da alma
de se ufinado cunhado e irmão
ODILON. LEITE, e para esseacto religioso convidam seus pa-rentes e amigos, aos quaes desde
já se confessam gratos, R 3297

José Alves Pereira (Je
Andrade

João Alves Pereira de
Andrade,, d. Maria Andréa
Oliveira de Andrade e dr.
Álvaro Jorge Oliveira de An-
dra.de convidam seus páren-tes e amigos para assitir á «uissa

que, para. eterno repouso da alma
de seu sempre "• 

lembrado irnão,
cunhado e tio, JQSE' ALVES
PEREIRA DE ANDRADE, falle-
c:do em S. Paulo, mandam ceie*
brar hoje, quinta-feira, 16 do cor-
rente, ás 9 horas, na egreja de
Nossa Senhora do Monte do Car-
mo; por esse piedoso acto se
confessam desde já agradecidos.

M '"06

castro c filhos. Jesuina daMello Cordeiro Gitahy e íi-lhos, cdmnitwiicani o íalleo

i

Evaristo d'Almeida
Querido

t Abel d'Almci-a Querido,Wandicl. d'Almeida Queri-'do, João «..'Almeida Queri-do agradecem, penhorados,
a todos que «oniparcccran,

ao etiterraincnto de seu extremoso
filho, irmão c sobrinho EVAR1S-10 D'AL.\1EID... QUERI1D0, é
convidam novamente aos demais
parentes e pessoas de sua amizade
para assistir á missa de sctlmo
dia, que por sua alma será ceie-
brada, amanhã, sexta-feira, 17 do
corrente, ás 8 1)2 horas, na egreja
de S. Francisco de Paula; pelo
que se confessam summamente
Bratos. R 327q

f

t

1
1[3 »

1 »
tonelada.

A--V

».;,*í'

.5$, 808, 9OSO00:©>.

....'138000

. 30.S000
98000

. 1580;'O
,338000
100S00Ü

por mez

cou-orme

,,,™^:,,r7=,.:T.-.,,:i:'r,,ír^

TABÉtí-A ÍBS Pi.£ÇOS F&^a A
t* v B_K-__ne*arcn. ¦-

n^Gnm30iaMriS3msKkuiKrJK1''

TM^ccifã poi* volti3x_eís

«AGEÜSS
dfc^f^i^»_^^i_*ggg_|________gWaT-t»rjTqr.

TFi.:.-!*!-. '¦¦poi*

f

Ellxlr das Pamas^-ê
x, ,-.... ...._.__,„., -*,"*r^ no, do

dr. RoVUrSS-__C*A_OCi i»
:. dos Santos. . uni agente tlicrapeutico de tuna acção cnergí-«'.1 e segura nas moléstias próprias das senhoras; nas irregularidades>ie mciis'tniação. difficuldades e eólicas uterinas, hcinorrhagias du-ra.lte a meiistruaçâo, suspensão tardia, dores nos ovarios, cathar-ros uter.nos etc, etc.O EEixir dás Damas ,,,0lUÍI° . can';!;e ° "1:u'°

nervoso das senhoras, netuan-
regularizando suas funeções — De-

l-._lo~~~~~~~ ! —:—•:- ——
mi.i.c._,,o,!,.,s 

| 
peso J-™.! MKncAnonus; ••-¦ taxa praZÒ

,-. iiiu.is Tcruts, Carno verdo. ;,, r,. ,.•-,¦•'.< ¦„ r.i - •
_ lóoiigel. $050 *T*

,_ ,, l'i'ittns srcciis. _, . I:7°2> r ntó 25 ko «s.loo ,,, _ Semana JL ™ --» ks. !>'ioo ru........ so3o **

Jm& 

Cnsthnlms; etc. . 26a •.-.'• «s-na Pe,xe f,,°sco' '••:.;-.• v;.-rr ,-:.--
I frS " So ®°09 .. L.Gòngcl. I $050 J

8W 
CelCa'CS  

« 
"° a 45 9C0° PC-0:Sa,Sna0' "í«W^è'.vr.  I 5050 30<llas

ártóuzeiis 1!:,ta,:,q  " -io a 63 $700 : . rI5esfriM j $030-....I...I.II9, Gallinaeeos ..... r,r. .. «- CG t r. 1» cen» "uus •¦ • v- -*i ¦'•• r.i r.-... 1. 1 «-Semana
Queijos. .... a 

**«. a 80 $800 ,. [congcl. \ $050 J
.... -J SG a 105 1$000 Ovos. IManteiga. .... ™ ' *' • ¦• r* :>- m :•: v w -.1 -,: r.- :. ..]..._, j  , ... ... ... ,..

106 a 115 i$500 
Cebolas. ,.* , -„  _ I .„„„ on vRucalluio "' ' r' m. !' r<? '•' r>1 " r^ v- '' 

\ 
-SO3» 00 dias *

116 „ 135 ..$000 Couros. ,,,-,.,,.,,,,.,,,. . ., v ,., / $0S0 | "> T
Camarão soçco.. _.-„ I.', :i 1.,' :•___.I 1-6 a 1.5 2$500 rclles confeccionadas..- v -,- ... ... , r.. w ,. f 1$000 | " "
Cnriics Saigadas ,„ , ¦ | ITabacos. . ...,.,.., :„ ,.;,.,.., w-^ .. w m r. | $100 .'•».,"
•l'0,u'1"1'0 r.cg„„lcs, .-... „...... „...;.T......, r, m r, I $oao Semana
i-iesuntos. . . . (Vavn 1-000 v<'Iumcs| T.eito c creino — Litro.. . ... -, , „i ., , | $030 | »

Ráni.á J ll)CSCOm° ^ 10 %/ C^» - IS I|||Í: •' :.•. r- , , j «100 "
Flores. ...... ..'.. ,'.'.'  I'•• • • • '¦• '• •• •' w -. ..' r.i >. | ...... I r_j r,- -.- :.-

convida os seus parentes,
amieos e coll.".".s de sen ri-
nado pae IUSTINO JOA-

.QUIJI VELLOSO, para as-
sislir á missa de annivcrsario .que
manda celebrar hoje, quinta-feira,
16 do corrente, ás 9 horas, na
oreja do Divino Salvador, na rua
Bcrqttó, estação da Piedade.

(R 2821

Antônio Ferreira--
Lopes

(PORTUGAL)
Leonardo Ferreira Lopes,,

João Fernandes Pereira
Pri-ta. llcrnardino Loiiirn-
ço Pereira 1'rista, c fanii-
lias, participam a morte de

seu irmão, cunhado, sócio c genro,
e pedem a Iodos as pessoas dc sua
ainiz-ele para assistir á missa de
sétimo dia,, que mandam celebrar
hoje, quiiita-feira, ííí do corrente,
ás o horas,. 110 altar-mór da egreja
da Çamlelir:. tf ¦" -l

Antônio Joaquim
Ferreira

Angelina Ferreira, JoséPaulo Ferreira, esposa e fi-
lhos, Oscar Paulo de Oli-
veira, esposa e filha e Km-¦ma Vrints, maguados pelofallecimento do seu bom e preza-

do esposo, .pae, sogro, avô e com-
padre ANTÔNIO JOAQUIM
FERREIRA, agradecem a todos
que bondosamente os acompanha-
ram na 'grande dôr, è participamque mandam celebrar missa, ama-
nhã, sexta-feira, 17' do corrente,
ás 9 i|í 'horas, na egreja'de São
Francisco de Paula. Gratos desde
já se confessam aos que con.parc-
ecrem a esse piedoso acto.-

; .,--.'¦? R 3280
l__g_a__3*___B__r___*»___3____iq__
Amélia Rosa de Car-

•valho
.Raul Victor da Silva Car-

valho e filho, Ralph da Sil-
vá Carvalho, esposa e fi-
lhos e Luiz Antônio de
Magalhães Fonseca, esposa

e filhos convidam as pessoas de
sua amizade e demais parentes, a
assistir á missa de trigesimo dia,
que pelo repouso eterno da alma
de sua sempre lembrada mãe, so-
gra c avó, AMÉLIA ROSA DE
CARVALHO, mandam rezar, ama-
nhã, sexta-feira, 17 do correnlc,
ás 9 ..oras, na egreja de ,S. Fran-
cisco de Paula; antecipando desde
já seus agradecimentos. R j.S.

Adelaide Gitahy

ÍEmilia 

Gitahy de Alen.

mento de sua prezada irmã,
S$__-_.'«. Iia. d. ADELAIDEIjIIAHi, cujo enferramentò sarealizara hoje, .16, ás 5 horas,saindo o íeretro da rua Barata Ri-be.ro, 246, Copacabana, para o ce-nuterio de S. João Baplisti,

eza do rosl.
O Creme e Leite Dalilá. con-t.tucin uni tratamento' de Auto-Massanem |>ara o cuidado ria pelle- c .sua conservação; prcservaiulo-a dainligas eco melhor odlicsivo do pâa arroz.
O ÇRKME DALILA' n. a i ir.falbvel na cura de cravos e espinhas.O LEITE DAI.ILA' ... . tira lo-das as surdas, 'ünnos c manchas dl

pelíe.
DEPILATOEIO DALILA* é ounico uue se i.óde recommcnd.r como 1uc1.fcn_.vo; lira toda superfta

pcniiRein, deixando a pelle branca eosseti iihda,
ROUGE DALILA1 preparado ve.

getal, da uma cor juvenil c ideal.Kcsistc h tu--_in.-ipÍTação.
PO' D-ARROZ, branco, rosa erachei.
TINTURA LIQUIDA DALILA'

PARA OS CAUELLOS E BARBA.
Vcndenvse rias grandes casas: Coc*11.0 Itaslos, rira dos Ourives 40—.|j;A' Garrafa Grande, rua Unugunyanai

06; travessa dc S. Franciacõ tii;rua Sete de Setembro, 90; rna Gou-
çalvcs Dias. so. Acceitam-se pcdslòfpelo lelejilionc Norte 1S30. AvenidaRio Branco 95, 2», esquerdo — lime.
Pinto. (R _86o)

t

DOENÇAS DO CORAÇÃO
1'ontadas, palpitações, cansaço,

falta dc ar, pés inchados e hydro.
ps.as, bater forte e irregular dalartérias, do pulso e do pescoço, eas lesões .10 coração, causadas pe-Ia syphilis, rlictiniaiisino e atterio.schlcrose., curam-se com o CAR-DIOGENOL, grande descobertaapprovada pela Saude Publica, pa.ra essas moléstias. Granado {_ Fi.''I0S. Rua da Urugunyáiia -n. nr,Rio de Janeiro. Importantes altes.lados das pessoas curadas e de me-dicos notáveis. Vidro, fi$ooo. PelaCorreio, 8.5001 Drogaria ltcrr.iui,Kua do Hospício 11. .8; Drogari.Rodrigues, rua Gonçalves Dias
59; Drogaria Cisa Hubcr, rua ;de Setembro. 61. Drogaria Grana.do & C„ rua 1" de Março, 14.

J _8_,1

BE-XTZOlJ-iff'
Para o cmbèllcaameiito dorosto e das mãos; tefresca apc le irritada pela navalha.Vidro 4?ooo. Pelo Correio,
^íl?.*,-. E<-rfu-nari- OR.LANDO RANGEL.

AAHOPE ADSTÍ1ÍNGICNTJ.1 dí
_UI.VA, CASCARILHV e

SIMARURA
Formula de IL~íle Brito, d»1'liarinacia Raspai!, niiprova.

da pela Inspectoria ile Hy.
glenc.
Reocitado iiclos-, mais analisado,mcdi.us contra as affecções d0 tu.

5?«.. «.aslr'>'í!iief inul, principalmentetontra as dinrrhcas rebeldes acompa...liiHias de r.cilicas dyscnterlas c mu.«atentes, d.arr.lieas «Ia dentlção «das convalescenças das febres igra-ies,|C-.._s iiioicstius piilmoiiares; cmnjliiiiiH.n sempre maravilhosas curas.
vi"rrA "?" vria-s= «o vidro.

P-iíin 1. 1 •,$000' -.«Pe-itõ - Uro-gana. Pacheco, rua dus Andradas .,-.-Pliannacia Sanlos Silva, áAristides Lobo 1.9. Tel.villa. Rio dc Janeiro.

-''alínea,
n.a Dr
I .400,

t

f

José Matheus Dutra
(CÂMARA)

. Sua familia . participa aos
seus parentes c amigos o
seii fallecimento, . hontem,
ás 4 horas da tarde, c os
convida para o seu enterro,

que se realizará hoje, saindo o
feretrò da rua do Rezende,n, 12;,
ás 4 horas da tarde, para o cerni-
terio de S. Francisco Xavier, pcio
que desde já se confessa agradeci-
da. M 3323__a_SB__aMBSgB^P-SS-g--).-*ffi^

Antônio Bellieni de
Araújo

(FALLECIDO NA CIDADE DO' 
CARMO — E. DO RIO)

Olga de, Freitas 'Araújo
e filhos, Antônio "M. de,
Souza ' Araújo c familia,
Carmelia Barbosa dc Frei-
tas e familia, esposa, filhos,

sogra, irmãos, cunhado,'

Adelaide Rangel Fer-
nandes

João Baptista Fernandes
Júnior e seus filhos agra-
decem de coração ás pes-
soas que se dignaram ncom-
panhar á ultima morada os

restos mortacs de sua inesqueci-
vel esposa c mãe, ADELAIDE
RANGEL FERNANDES, e lhes
rogam o piedoso obséquio de as-
sistir -i missa de sétimo dia que,
pelo repouso eterno da alma da
muito saudosa finada fazem ceie-
brar, amanhã ,sexta-feira, 17 do
corrente, na egreja de S, Fran-
cisco de Pa tia, ás 9 i|2 Iioras;
pelo <]ue antecipam seus agradeci-
mentos.. .-;."¦_, T? i->'<o

Mm Glviiioia

tJoão Luiz Mangini
Lcontina Jlangiiii e fi-

lhas convidam 03 seus pa-rentes c amigos para assis-
¦tir á. missa.de sétimo dia,
que mandam rezar, sabba-

do, iS do corrente, ás o horas, lia
egreja dc S. Francisco de Paula,
por alma dc seu saudoso e preza-do esposo e pae, JOÃO LUIZ
MANGINI.

Guilherme dos Santos
Fraga

(HASINHO),.
Henrique Pinto e Emilia

Julia Dias convidam as pes-sfta.5 de sua amizade paraassistirem unia missa que
. mandam rezar por alma «Jo

se t.inesquecivel amigo c compa-
dre CiUILH .RMIi DOS SANTOS
FRACA, amanhã, sexta-feira, 17
do corrente, ás q horas, na matriz
do 'Eèngenlio Novo; confessando-
se agradecidos por este acto de rc-
JaMBBMjg- ___Z
Padre Luiz Salomonei

p-
11 t.il.rc os lutcflm
:.i de S. Pedro 11.

LUA
'iVcndc-se uma ,1 ¦

completamente nova. Infnrmaç
rua Coronel Gomes Machado ...

CARTEIRAS ESCOLARES
.ara-

Nicth roy. (R.H57

tOAluü
1

Vcndetn-se .usadas, muito
toe mais objecto? ..le c?co!..
criritorio. Rua Frei Caneca ns.
7 a 11. (M y,79

1aG$000

rins, próstata e «reira
.A UROFORMINA cura a insofliciencia renalnep.-.i-.tes, urethritcs, catarrlio da bexiga, inflammoç;arcas c os Cfllcuíoa de cc.d¦p.ve urico .-.tos.

ilitcí, pyctitè;
próstata. Dii

|as boas píiarmacias - Ru a 11 * de Março 17-DeposIío

Aluga-se uma esplendida casa
para noivos ou casal sem í:!h.->s,
com oplimós comniodos, installa-
ção electrica, focão a gaz, banhei-
ro c aquecedor, pia na sala de jan-
tar; em fim, uma casa para pessoas
de tratamento; á ntn Kelippc Cn-
marão n. 7-'. Villa Isabel. 3113

V. Kx\ NÃO QUER MOTm_.il. |
SUA CASA SEM (5AS-

TAIt DIMIIIIHO?
E' o que pôde conseguir fácil-

mente, por aluguel mensal e modi-
co, todos 05 moveis; rua do Ria-
cl.uelo 11, 7, Casa Progresso.

LÂMINAS GILLETTE
Legitimas lâminas

caixinhas de nickel,rua da Carioca n,Acosta.

Gillette, cm
dúzia iiS.ioo,
2S, Irmão-

OPTÍMO KEGOCIO
Vendem-se, conjunta o-.t separa-

monte, seis prédios, construcção
moderna c solida, novos, rendendo
i_ °i"

o dr.
nesta..

líquidos. Iiitormaç.
Nelson Rancei, Car

•s coni
rio, 6S,
.191 3

CUBAlll
!r_02«")es;.**Ttlaleltas

Febres paliistr„s
Inti» _7ii_ltten.es

ílnllo enldarlo com as lrait!iY<-,(>. e ralslHeaç.-iesümeos depositários, Bragança Gid & C.-R. do Hospício 9

ATTEtóO!
Ao Chie Parisiense, ternos sob

medida a prestações, variado sor
timentp de casimiras estrangeiras
e nacionaes; entrcía-ss o terno
na primeira prestação. Rua Santi
Anna 06, 'f, 1,-56 Norte. Adolpho
Kang fc C. ' - ¦

DEPOSITO DE PÍO
Compra-se um dc;.o=ito de ipão,

balas, etc., em arrabalde. í.cm lo-
cãlizado, cujas vendas diárias se- niíã, sex'.
j.y.n pelo menos de quarenta mil ás . horareis. Deve ter commodo para pc-
qitetia familia. Resposta por esta
íolha a. M. ,W, A, ._ (M 30S0

paes,
tios, primos e mais. parenu
saudoso extineto AXT0N10
LIENI DE ARAÚJO, agradecem
do fundo d'alma aos parentes e
amigos que piedosamente o acom-
panharain á sua ultima morada,, c
de novo os convidam para assis-
tir á missa de sétima dia que, peio
repouso eterno de sua alma, será
celebrada amanhã, sexta-feira, 17
do corrente, ás 9 ib horas, na
egreja de N. S. do Carmo, pelo
que de.-dc iá se confessam eterna-
mente gratos-. M 33__
E_?i5_5-_S__i_r£S^^S52Cí^SiB

Antônio Moreira de
Azevedo

José Moreira de Azevedo,
fu_4 esposa e filhos, Janeiro &

Moreira, agradecem a todos
os parente, c amigos que
acompanharam os restos

mortaes do saudoso .irmão .Cunha-
do, tio c amigo AM UNIU MU-
RlilKA DE AZEVEDO, e.dc no-
vo os convidam para assistir a
missa de sétimo dia que, pelo éter-
110 ii pouso, mandam

i-feira, i."
, na egreja
Paula, antecipando 05
igradectinentos por este

caridade. M 33--

0 vigário de Santa Ritaconvida o rcvmo. clero camigos- do revnio. padreLUIZ SALOMONE, paraassistir á missa de sétimo
dia, que se rezará cm si.ffrr.gio dc
s-.ui alma, na matriz de Santa Rita,

do ás S horas, amanhã, sexta-feira, 1.
BEL do corrente, confessa.ido-se grato

este acto de caridade. M 3372

¦l

ar
co.

ma-
ente,
Fran-

acto oc

01
Niobe Couto Reis

An.iibal dos Reis e filho,
Circo Couto e sobrinhos,
Eva Maria da Silva, Pau-
íina Figueira Mendes c de-
mais parentes convidam, or,

seus amigos para assistir á' missa
de sétimo dia ene, por alma . de
sn.-i esposa, mãe. irmãl nora, tia e
prima NIOBE COUTO REIS, fa-
zein celebrar na matriz do Sacra-
minto, ás o hoías, amanhã; sexta-
feira. .7 do corrente. M .1.104
_2_IH8®_3______^__2a____"-5_i
Glaura Barbosa Lima
o 0

K. Assembléa, 80, sobrado.
M_ 31 it

GLYCOLINA
FORMULA DE Li R DE

BRUTO
Approvada c premiada com mciía-•lia de ouro nas exposições

de liygiena
Excellente preparado da antig»Pliannacia Rasjpaál, c,„vpregad,icom suecesso nas empingeiis co-miiolioes, ft-oiras, daiHhros, acne,pannos, aspereza c irritação dacittts, rugas, suores fétidos e to-das as moléstias epidérmicas.
Deposito: Drogaria Pacheco, ánia dos Andradas, 43; â rua .0«Je Março. 10 e 31, c á n.a Setedç Setembro, Si e op. Fabrica:Pharmac.a Santos Silva, á ruaDr. Aristides Lobo __o, tclcbliò-ne, 1400 Vüla. p"°

Doenças da pelle e ve*
nereas—-Physiothe-

rapia
Or. J. J, Vieira Filho, funda.dor c director do Instituto Dcrmo.therapico do Porto (Portugal) —1 rataniçr-to dar, doenças da pelle

ç syphiIit!cas.A'pplicaçãb dos agen-tes physico-nattira.s (electricida-de, raio A, railium, calor, ele )no tratamento das moléstias curo-"'"s ,e nervosas, cons.: rua daAlfândega 11, 55, das 2 ái 4 ho-

CASA MOBILADA
Aluga-se para familia de traia-mento a esplendida casa 11. 46r darua Voluntários da Pátria. Podaser vista todos os dias das 10 ás12 c das 13 ás .3 horas. Con-trato por 6 mezes. r- _,,_

HOTEL MIRAMAR
E BABYLONIA

Telcplione 9... Sul..esta praia ideal agitam-sé as m.-ililimpi.au: c puras águas do Districtolederal I .^s dc- Santa Luzia 011 Pia-niento mo condcmiiaveis para banhosao menor exame, pelo seu mínimomovimento próximo d.2 galerias d_esgoioi do hospital da Misericórdia edo. no das Caboclas. (Documento nf-.'.ciai de uma autoridade
do iJIslrictn). ...-cicito

Estomaso
Tridigcstivo Cruz, i o unico re«medio que cura as doenças do cs-tomago c intestinos. Drogarias opnarniac-as. Vidro. eS;oo.

Dcncas
de'

gargantanariz
GllViííOS

teca

Quraffnrantidii
o rápida «io
05S_-_rv^r__.

(fottdc-z do nariz)
processo inteira-

nieiitc uuvo

tenente
Barbosa Lima.

Erhye
esposa e , 1-

Âliios, 
pae e irmãos de

CiLAURA BARBOSA LIMA,
fallecidã a n do corren-

te, mandam celebrar missa de se-
timo dia, na egreja de Nessa Se-
nhora dc Lourdcs, no boulevard

oetemuro.Vinte e Oito de S
horas, amanhã, sexta-feira,
corrente. Esperam o con
mento das pessoas de susIr

17 do
pareci-

zaüc', M 3J.I

DR. EURICO DE LEMOS-
professor livre dessa cspeciaVidad.
na Faculdade dc Medicina do itionc .n:,eir_. Consulto: 10, ,-_, (|3Assembléa, 63. sob.\.do, das
6 da tarde.

ie as
P. 3:2.6

FERIDAS!
Ulccras, chagas, eezemas, frieí

fas etç., "Unguento Santo Brazi-liense". Rua Marechal Floriam11. 173. A. Gcst-ira Pimcntel.
Í7jSf'j
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ODEON Companhia Olnomato

graphioa Brasileira
-MS4-.

lY O ODEON é o cinema das grandes novidades - Seus salões são 08 pre-
iV feridos - Seus oroerammas sáo os melhores - Seu publico é o maisiY feridos - Seus programmas
D. t selecto - O ODE OU nâo tem rival

™_.I_ST_D™â_ ECO j-ej «jK__™a*.:
«Y lhnümeroB'8™õ.'os pedidos — São cartas, süo pedidos pessoais que nos cho-
,*? cnm, alienando nns a falta do tempo o onti-os a chavn impiedosa que durante
«? dois dias cahiu sobre n cidade. — Eesto programma, qne é realmente excepcio-

nal, composto de dois grandes trabalhos, permanece na tela apeznrde lermos já
aiinunciado para hoje um novo grande progriiinmn qne fica adiado para a pro-
sima seguiida-rolra. — Besta-nos agradecer ao publico a sua preferencia.Iê

f

T

O RECORD DAS ENCHENTES!!

ML _t^^^_\WmmM^iMtmmm-Wn( N^_l _H

ifo -t\ ÊSmS ^B__B __T^^ »* ^^'"¦lÈ^^B^^HrM

fja_."3_l _w j« ¦^->-- n_ái!__JÉKff'. **«£___
Mk^ -<~, ~"ii V_XvRi*^vVJi*' _j___k_E

- Film de arte, comedia
dramática de grande interesse,

5 partes
da fabrica Ítala Films.

?Ityyyyttyyy*_>

MACISTE é o trabalho que tem
vencido como tudo vence o seu
protagonista.

MACISTE é o romance de um
hércules, cujos músculos tudo aba-
tem e que põe os seus punhos ao
serviço em favor de uma causa
sympathica.

Espectacnlo sensacional,
attrahente e emocionante

Completando o prograinma:
A GRANDE BATALHA NO SOMME

melhor trabalho no gênero — 0 flagrante do grande acontecimento europeu.
Grande film em 3 partes, completo e nítido, autorizado pelo

GRANDE KS1ADO SE\10lt TllANClSZ
* parte - O GRANDE INICIO S« parte - TOMADA. DB DOMPIEüiRB

3* parte - MAHICOUUT c UBRUECOUKX

?V*«>**«t^**^'>^^^ ^??J*>*>J**J*>*;^^^

jt__MMMMM.M__,^_M.M^_____M.M__M_,__i______ . _

CINE PALAIS
HOJE

li A Hi liv -üli \M _™™__
A sensação suprema da

semana cinematographica!
O grande film do anno!

Uma^íita que teve o raro condão de
agradar a todos!

Continua esta semana
Sl visla do grande suecesso obtido, a cxhibição do

JACK
Aventuma extraordinárias de um

Qnadruuiano gatuno
5 ACTOS I

trez dias chuvosos assistiram no«pessoas em
a obra pri. na da fabrica Clnni-Roma ! — A «ma-

Aos Snri. Exhíbidores

IS.OOíl
r.ino-1'alals .
linéo* do hontem votiniu nos nossos salões pnra mais do
:t.00' criança-! — Antocipamns nos próximos quatro dias a
freqüência de cerca de 20.000 pessoas.

—5 _*™-

CINE PALAIS
S__3GM_J_NrO_™™-_?"_3I_=____:

LEDA. GrTTS
A actriz dos olhos de velludo t A creadora dos grandes amorosos l

A inexcedida interprete do Amor, num romance
de paixão sobrehumana:

A DIVETTE DO REGIMENTO
OS MELHORAMENTOS DE CAMPOS

A visita do sr. Presidente da Republica o Presidente do Estado do Rio — Usí film
quo consagra os progressos dc uma das mais adeantadas cidades do Brasil !

Faz parte da llede de locação deste programam ¦— UOROTHY —Grande drama em 4 actos o POLIDOR
mjmmmjm^mmmmamBSSÊtm^mmmmfBmmfwmm^

DOUTOR
¦K-H9HOÍ

Scena cômica

Empresa J.
Cruz Junior CI__T___I__:_™_. I3ER.IS ^"«e"™0:
HOJE  3 FILMSt  12 PARTES!  ISCOJIá™
Un. projcmnima niiuavilhoso — Um espectacwlo piiennuionat — O nosso pro;grammaOc l.o.jc iloaalia os melhores — Paru abrir o programma, o bello FIi.M I*™E1DIT<>

Oello, arrobatador o sonsacinnnl drama
policial cm 5 actos. Maravilha de oxe-
cuçào—Instantes do arrojo—>cena em
què a emoção toma o espectador.

Gramlo drama dn «aventuras mystorio-
sas» — II actos. ProtaRO-lista : a colebro
artista franceza quo ha pouco- estevo no

Hio : MAGDALENA CELlAT. '
Um lindo lllm do uno, do sentimento-Ró*
manco do amor, com scenas do grande de-
llcadcza — Protagunista : a fascinante Mlle.

—- —- —- --.j -— —- -»- -• -" -- m-mi ¦*» u m-m -„m .m.'j rn.--.s-. • mjmm rn.». -^ r-" - m» ** _* » *** O ¦ --m»»» ¦•¦»»«1sacrifício de ura filho
A CI.ÜZ DE BRILHANTES

FAB KGES.
MOCIDADI. DE CORAÇÃO

SEGUNDA-FEIRA  ATTKNVAo !
ROLLEAUX e MACISTE em um programma l IMCI » do celebro film de aventuras

A Herança Kafcal — 20 series — Universal — vi partes — '¦RüLTLjEATJX entra aqui desde a
primeira até á ultima scena. Mario Walcamp é a nova artista que apresentamos—Ella vao suppluntar Grace
Cuiuird. E' mais bclla, nniis arrojada— Monta a cavallo como um homem ! — Luta como um tigre — Ella vae
..sc.tornar ti «grande querido;». —Completa o programma MACISTE M 3309

Rua da Carioca
ns. 6o « 6_ CINEMA IDEAI. Proprietário

M.
Tclopbcu.™ r-

PINTO"Í937
â

_>
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CINEMA AVENIDA

t
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Esta Empreza depois da radical reforma porque fez passar os seus salões, afim do tornal-o o ponto •
digno de encontro da elite carioca, não tem poupado esforços para apresentar cm sua tela os melhores tra- ¦
bálhos que so editam om cinematographia, o ainda hoje tem asulisf.ição dc apresentar um film nacional •
tão largamente aniiunciado o de Im muilo esperado pelo illustre publico desta capital, que é :

t—a ¦¦ B»™™W™MM™™aM™irwi

1™u««™-ii™aM™HM-niAaD^i^i*^™H™™i*' __

Drama de amor cm 0 longos iictoô,
pousado polo eximio dansarinò pa-Iricio o pela sua digna còiiipanh.eirai
tão queridos c appluudidos aqui c ao

Velho Mundo,

_DTJQTJTE5
E' natural quoesto film não tenha a impeccabilidado dos trabalhos europCus, pois ainda a arte cine-'rhatogrãpliic™ entro nós cs!á começando a florescer, o os seus trabalhos se resóntcm ainda de muitas falhas

que por certo o publico saberá desculpar, louvando o esforço dos precursores desta grande arteno Brazil-
Pondo de parte esles' pequenos defeitos lechnicos, o fiíin 6 digno do ser apreciado pnlo scu enredocheio de dramalicidado, tão magistralmente desempenhado, como principalmente pela magf-.stade c belleza _.dos scenarios naturaes, tirados dos pontos muis allrahcnics o piltorescos da nossa grande cidade, a Villc ?

des Morveillos, como foi cogiiominnda por Catullo Memlôs quando esteve entre nós hospedado.
Um film nacional! Uma pagina de gloria! Um dia do suecesso!

__+»«mi
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HOJE O maior acontecimento
clne.pollcinl da época HOJE

•

•
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Rcopparição da querida o festejada artista Miss Pearl
White, conhecida do nosso publico como

MISS EL.A!NE
A graciosa o insoparavel companheira do Justino Claro', no

Desempenho dos saudosos Mysterlos do New Yorlc.
Urilhara com fulgor no novo o tumultuado romanco

policial americano dividido em 9 emocionantes episódios :

AS AVENTCRAS
DE ELAINE

< Ksfreiando no primeiro e sensacional opisodio sob a denominaçãotorrilleanto do *

TRÁGICA ASCENSÃO ou

Para a vertigem... para o fogo!
4 longa «i partes, de ininterruptas sensações 4

m mlWÍMÊm^

»i_«___rall I •_fr_d___R9H ¦•
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„i„.'- . •n?'!» .avel «lc temerosas faça-nii.-ii, (lcroiii.-ul.-i3 por .MISS ELATVVcotii fr.rciii.la.le c vigor. Ellj 6 a'pcrso-.«.alizripio da .intcmeratcz, a individualiza.Cio ila valentia, o, cauipeãd da coragem;o, Iia.-.iano do licrorsmo, a égide da iiit-c-;;idez ç da perseverança, a figura 'licrcuíe.i
ia «iinlaca e do arrojo, sabe enfrentar
!™. r*-,";lar* ."spiitar, vencer e triuin-1'rar ruiuasaiticnle 1

On adversários de Elaine, recorrem aosraptos, nmordaçamentos-, fugas precipito-da.5,-r_riílas, a tfalilção, ' íi escaladas'aosaerop anos aos automóvel», ís crlala?, áspersegui _'?2s c ás maficaras» para cvlt-nrn ücscobi-ria dos rcriniinosos, alguns dos.|i;-acs viviam em camaradagem com a vi-etinia.
Appariçãò do uni novo cmbucaifo nuaacorrenta Ir-lauic e luta, derrobando-o, com¦se-jr nc.ivo. A í.ilvação por meio de uma¦pavorosa subida de corda, para alcani-ariim l*alao, o inccniHo subsequente e adesastrosa queda 

VINDE PALPITAR DE EMOÇÃO!.,.

VINDE AGITAR VOSSAS ALMAS
AO SOPRO DA ANCIEDADE E DO

IMPREVISTO !

'.- VINDE VER AQUILLO QUE A
VOSSA IMAGINAÇÃO NAO CHEGA

A CONCEBEP.

Arte, Sensação
e Grandiosidade!™

¦™MMMl™_Ma_H__PW_BB__B_B_M_MBiM__n_Ma

* 'ií ——— j"*jP'*' ** fl^__i _^_^_L'' 1 ^ í|í!'} '-1 Ívtj/y-MNH EKi_h

9
9mm
®99m
9
1

™

<I
#.
9
m

r.crj?* ¦•>*«»*-. .T*a>*. ..*<»?¦.. V*»', _lwKtU ™™S»rí ..'¦i^v.. /SSKni .¦'«•*#*.. .-wtv-.-J <
Completa o pregramrna o delicado o m'.ri artístico ilr.-.rna social, intc.-pretr.do rd'a formosa bai l.-.rina NAPIltRK\VOSÍ0\. ve--i «,i cni,r«O KUFLBXO PO PASSADO -4 partes luxuosas e dfamatlsadaa

Como «xlra na "ma ii-.cc'' — Um aeto conrrea — A DKSDITA DE 'L\:; CAiruKA; Segunda -feira um novo c fomiidivi-llleial arrrericano — A MULHER AUDACIOSA — 15 series —30 capítulos.
Ura ente lortü que c mocioiia cs multidões 1... Um typo insinuante de mulher que despresa a vida e sc envolve em á-ris«as reiregas, que luta deses peradaniente, q-.-.c se pendura cin fios «.'Icctricos, que guia macliinas leroviarias, lanclias a vano-'¦" aãana emíim a própria morte. As fantástica» aventura» cm que IIHLHNE IIOI.MES, protagonista do Imponente rerrance «e envolve

8 pureza do

snccc-EO poiicra!

amor conjugai

O arrojado romance po-

Segunda-feira continuação do grande fllm dc Serio a Mulher Audaciosa — 4-5* Episódios X
lera
som
ri:

auas pelejas,; que E0 Imaiiscuc em iemero-moveis, ,nyilropI_ano»,_ aeronaves e s\w des-

????????????? *$$*+$$$$$$*$$**+^§$>p**+$$<$Q$w$$$*+^$+4419 «
  liirlBK¦¦¦¦M_»»™_ri™™™_-_7i__™™™-__^^ umi —a ¦¦iiiiiiiijiia_Li__L___

,., ç...„..i .. p.o™i? iimru. ™s laniasiicaa aveniura» cru que iu*,„u.mi uuwi™, p.-qiagonisia uo imponente romance, se envolve, sendo cila a MÕÜTFR \iiri\rrrlSs u
ram a recusa por parte das companhias de seguros norte-americana», do seguro de vida, porque previam a s-ra morte im-nin«--!ti. líí ..riactlf. .... ' AUDACIOSA, v.i-
"RÍcUTANTlfrVt,i:,..^Í.Scs™3 <r" l'":KCÍ"Í SÍ!ki danomi'MÍi5: "ES.-glAN-DO A MORTE, 2 longas partes; 

' 
SALTO \.CTÓ™ÍOSO,"a'' «"«'«"'par»™ . VIDA

QUIXTA-FElRt\ — Continuação do tnoiinmcntal romance policial — AS AVK.NTUKAS -ülv II-\l\i-" ™"-....in ,".,:--ir, ,,., » .- , . -,_..„ag.slracs panes. Episódio a seguir — O THESOURO PERDIDO. 3 parles. '.i-u.M., senumlo episódio, soli o titulo A D.U&V DO FAR WEST, 3 9ar
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[PT* VEJAM OS ANNUNCIOS DOS CINEMAS E THEATROS NA 5««* PAGINA
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