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EXPEDIENTE 
'

No edifício novo do "Correio da
Manhã", no largo dn Carioca
n. 13, estilo jú funccionnndo to-
das as suas secçõcs, excepto ns
officinas, qne em brevo estarão
também ali insinuadas.

São os seguintes os números dos
¦ossos apparelhos telcplionicos:

liedncvão. . . 560S-¦ Central
Gerencia. . . B-í-13 —
Escriptorio. . 5701-
Officinas. ..37- Norto

\ serviço ilestu folha percorre
os ÉBtiiilos lie 8. Paulo o Paraná
» «osso representante Pedro Ba-
ptlsln ila Silva parti o qual solicl-
turnos 11 costumada benevolência
de nossos iissigiiiitites 11 amigos.

o op™
I SENADO

-Está a comniissão dc Finanças do
ISeiiado a desfazer toda a obra da
(.'limara dos Deputados. Já o liavia-
11103 previsto. E o que cila resolver
é adoplatlo 110 plenário, de modo que
a Canvira, iniciadora das leis finan-
cciras, c a do orçamento o é essen-
cialuicnte, terá por falta dc tem,-
po, para evitar a chamada dictadura
financeira, que cngidir todo o tra-
balho elo Senado. A obra da Ca-
mara, não foi uma obra perfeita;
merece cm muitos pontos ser emen-
dada: A attitude, entretanto, da com-
missão dc Finanças denota o intui-
to de dcsfazel-a toda. Assim o re-
lator do orçamento das Relações Ex-
teriores restabeleceu todas as despe-
sas eliminadas na Câmara, é ainda
creou novas. Fez-se o orçamento na
Câmara, de accordo com o governo.
[Melhor do que ninguém este co 'íccc

ns necessidades dos serviços publicos,
c quanto precisam elles para marchar
rcgtilarmcntç: Por isso, cm alguns
paizes, a começar pela Inglaterra,
alma malcr do regimen rcpresctitati-

ral para pedir aos credores conces-
sões, se elles virem que o Brasil não
sc corrigiu, que prosegue nos mesmos
processos de largas despesas injusti-
ficaveis, que continua a gastar sem
conta, e a alimentar o. parasitismo
que consome tanta seiva <lo Thesou-
ro. Com .muita e muita -economia,
difficil, se não impossível, será a
nossa rcl-abil"tação financeira. São
precisas outras medidas infelizmente
postas dc lado, e que, embora suggc-
rdas, não mereceram do governo at-
tenção. ilas. o desastre do sr. Wcn-
ccsláo, que será também o desastre da
nação, será completo, com um orça-
mento como o que o Senado está
preparando, uni orçamento dc tempos
de abastança c não dc miséria., quo o
credor não satisfeito, com razão, con-
siderará uma afftonta do devedor
imponttial, do devedor que não paga.

Gil V1DM
— »•»«> —

Tópicas & Njticias
O TEMPO

Tivemos hontem uni tlia de cóii chfarrus-
cado e um calor íJc estufa. A temperatura;
segundo o Observatório, variou dc átf*4 u
=6".7.  — » »,fc
11'OA'TEM
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Eslá dc serviço na repartição central derolicia o 2o delegado auxiliar.

Na t" pagadoria do.Thcsouro Nacional
pairaai.sn as folha.! dc meio soldo.

. Na Prefeitura oasMo a folha Av ven-
cimentos, referente ao mez findo dos jitbi-Iatlos, clc letras A a D.

A carno
Para a ramo fioi-èia posta hoje cmconsumo ncala capital foram nffixniloa oelos

. ,.-.-, - ...... marchantes. 11.1 entreposto ele S Díoko, osVO, o deputado nao tem iniciativa nre-ços de S,So a $820; devendo ser cobra-do ao publico o máximo do 1S000.Carneiro, i$8oo; porco, 1S200 o vitclla,
Sqoo c i$ooo;

nuanto á despesa. Esta í só da com-
petencia do governo, c só o governo
tem o -direito dc propól-a. Vem agi
ra o Senado brasileiro, influenciado
por interesses pessoaes que sc reser-
varam para cabalar naquclla casa a
ma satisfação, e attgmciità as verbas
:rcando despesa desnecessária, como
propoz o sr. EUis para a embaixada
tle Lisboa, onde o embaixador, ante-
cessei- do actual, representou muito
ilignameiite o llrasil com o credito que
foj simplesmente mantido pela Cama-
ra, eMjdc não tiveram m,at.> dinheiros,
para'o-, mesmo fim, todos os minis-
tros plçiiipotcnciarios que por lá pas-
faram "anlís 

da embaixada, Se

Xos corredores do Thcsouro dizia-se
liontcm que o sr. Calogéras terá de
deixar brevemente o Ministério da Pn-
zenda. Prendia.sc essa alviç.ircira no-
ticia ti circumstancia de que o sr. Sa-
bino Barroso é aqui esperado a 29 ou
30 do corrente mez, já restabelecido e
prompto para ajudar 110 governo o seu
amigo Wcncesláo liraz.

Ha tres versões relativas á futura
situação do ex-presidente da Câmara.
Asseveram uns que cllc voltará ao posto
çtic oecupava naquella casa do Congres-
so; nffirniam outros que o scu logar
será no governo, voltando ao Ministério

for:da Fazenda; outros ainda..." siisteiitRm

possam ser, porventura, visitados pelos
submarinos mercantes allcniães.

Assim é que consta estar projectada
a vinda dc um desses submarinos ao
Pará, onde o navio alemão receberia
um carregamento de borracha. Ante-
cipaudo ese faeto, a Wilemcn's Bra-
silian Revictc, depois dc lembrar quo
o governo mexicano foi advertido pela
Inglaterra de que não deveria dar hos-
pitalidade nos submarinos mercantes,
repete a mesma advertência para bene-
ficio do Brasil.

•Esperamos qtte a nossa eliancellaria
já tenha feito sentir ao governo brit.iti-
nico que o Brasil, suguindo o exemplo
americano, não reconhecerá as innova-
ções que a Inglaterra quer impor, para
impedir o golpe desfechado contra o
bloqueio, pela superioridade da.tcchni-
ca scientifica dos allemâes. Mas I1.1
ainda na advertência officiosa qtte a
revista ingleza foi encarregada de
transmittir, 11111 ponto para o qual é
preciso chamar a attenção do governo.

A 'Grã-Bretanha avisa que "os sub-
marinos neutros que navegarem em
águas freqüentadas por submarinos
bclligcrantcs correm grande risco." Isto
quer dizer que se os submarinos mer-
cantes alleinãcs começarem a frequen-
tar os nossos portos.— o que poderão
fazer com o mesmo direito coin que o»
vapores ingiezes visitam a nossa ros-
,ta submarinos da nossa esquadra Ei-
carão impedidos de fazer exercicios
nos mares do Brasil, sob pena dc serem
destruídos pelos navios ingiezes, que
nos eslão bloquciando. Nos listados
Unidos a -Inglaterra foi obrigada a
afastar os seus navios das imntodia-
ções da orla das águas terriloriaes. Não
será possível que a mesma coisa seja
obtida pelo Brasil?

PARALLEtO

No .palácio do Cattcte esteve, hon-
tem, á tarde, por oceasião do despacho
collcct' vo, o dr. Souza Dantas, »uo foi
participar ao chefe da Nação haver dei-
xado a gestão da pasta do Kxtetior, (pie
vinha exercendo 110 impedimento do re-
speciivo titular dr. Lauro Miúler e
assumido as funeções de sub-secretario
daemellc Ministério.

Para qtícriy ainda entretem a espe-
rança de que, sem sair da orbita' re-
blicana, o Brasil póde, com uma rc-
forma radical da sua. Constituição,
progredir e prosperar, o artigo ante-
liontcm publicado na edição vesperti-
na do Jornal do Commercio é um do-
etimento desanimador. Encimado por
um siurtitulo irônico — "A prospe-
ridade do Brasil na Republica" —
esse editorial é um dos libellos mais
ameaçadores qtte, sob a íórma peri-
gosa dc uma defesa, se tem articula-
do contra o actual regitmen. Não sus-
peitamos que o velho órgão esteja fa-
zendo á socapa uma propaganda
restattradora; mas registramos o fa-
cto, como prova de quanto é arrisca-
do traçar parallelos entre o liras-.l
dc outr'ora e o llrasil qtte hoje se
debate opprimido por instituições; ir-
reconciliaveis com a indole nacional e
incompatíveis com as condições crea-
das pelo nosso passado histórico.

Tão grande é a disparidade entre
os dois quadros, tão accenttiada é a
devastação social e politica que os
homens do novo regimen fizeram na
vida brasileira, que as comparações,
feitas embora com as tintas roscas do
incurável optimismo republicano, não
podem deixar de redundar em um
panegyrico do Imp.-rio c na mais vehc-
mente condemnação do actual regi-
men.

O articulista começa fazendo a
apologia dogmática da Republica, aí-
firmando a pujança assombrosa do
nosso progresso c celebrando o des-
envolvimento das nossas cidades, cujo'

. conforto e recursos apregoa serem
O chefe do listado agradeceu, com m-itrnif,Vnc n «ff„.'.„ i»„. _ •

phrases elogiosas, os serviços t-tio du- n'~Smf,c0~- O effeito desses primei-
rante aquclle -período lhe prestou o dr. ros compassos da symphonia ao regi-
Soim-i Dantas.

Ao retirar-se foi s. cx. acompanhado
até o saguão por todo o Ministério c
por membros das casas civil e militar
da presidência, que assim qtiizeram les-
tcniiinhar-lhe- o alto apreço cm que o
lém.

GRAVATAS — Lindíssima', — Só na
Casa Mancliester—Kua Gonçalves Dias 5.

áitgmèriíàila a verba da representação que c-llc -passará mais algum" tempo feira
de Lisboa, com, a mesma razão, ao
menos, dçve-se atigmcnlar a de ou-
Iras iegações, pois todas se queixam
de insüfficicricia dc recursos para o
digno dcsempenlio dos seus devores
dc. cortezia. Mas isso é impossível,
porque decididamente não estamos em
momento de alargar despesas.

TeiKiòs combatido todas as eco-
noinias que ferem direitos 011 são
contraproducentes^ Revolta-nos, po-
réin, como a todos ns bons brasilei-
rus, o propósito de favorecei- ;'t custa
dos dinliciros públicos certos e deter-
minados indivíduos dc boas relações
na política; quando sc julga a nação
obrigada a supportar mais duros ini-
poslos, e ha fúnecionarios que os
pagam sobre vencimentos, e tanlo
que redundam cm intolerável redu-

:1a actividade politica e administrativa,
a ver como se delineia a questão das
candidaturas presidenciacs, para só eu-
tão tomar posição do lado da cândida-
tura abraçada por Minas.

Só a segunda dessas versões offercce
plniisibilidade, c vale ,1 pena assignalar
epie com alguma vantagem para o servi-
ço publico.

Não ha quem desconheça a lialb-u-dia
que reina actiialinçnie no Ministério da
Fazenda. O sr. Calogéras não se con-
lenta em administrar mal. Quando
lhe sobra o tempo, e isso suçccilc co:t-
limiadami-iite, elle resolve percorrer as
secçõcs do Thesouro, dando ordens ab-
surdas relativas ao expediente, c até á

_pròpri.i hora, em que os chefes dc- ser.
viço devem abrir c encenar o ponto.

Ksse homem não é positivamente o
minislro da Fazenda que serve ao paiz
num momento como este, por demais

A experiência das suas profundas
aptidões dc financista lém-nos custado
muilo caro, para que o r.r. Calogéras
ainda continue a aii.trchizar os negócios
tia Fazenda.

Reassumiu hontem o cargo dc mi-
nistro de- lista,lu tias Relações Ií.xtc-
riores o dr. J.auro MüHct,

.S. ex? chegou ao ltamãraly ás 2 ho-
ras da tarde, sondo reçehido ,:iclo sr.
Souza Dantas, minislro do listado in-
terino, >c pelos seus chefe.- e officiaes
de gabinete.-

A's 21J2 da tarde realizou-se. o aclo,
com a maior simplicidade e perante
todos os fúnecionarios do Ministério,
senadores; deputados, membros do cor-
-po diplomático c representantes da i.n-
prensa.

Terminados os cumprimentos; n sr.
Lauro Miil.ier partiu para n palácio do
Cattete, afim de tomar parte 110 despa-
cho collectivó.

cção nos seus meios de vida. Xo l\Ii-1 tütticil para as finanças nacionaes.
niclcrio das -Relações Exteriores lia
verbas dc que abusam os ministros,
liraiulo dcllás, para distribuir c ga-
lardpar clandestinamente serviços, gra-
tificações extraordinárias c alé ven-
cimentos mensaes para addidos e f-.ni
ecionarios que a lei determina sirvam
gratuitamente. E como estes, muitos
outros abusos. O Congresso não há
lie responsabilizar jamais os ministros
que p..f aquclla fôrma attentam con-
ira o Tliesòtiío publico, dclle ilesviáit-
do soiiunas para destino expressa-
mento probihitla cm lei. A responsabi-
lidade, e-iiirt- nós, do presidente da
Republica e dos ministros é letra
morta ou disposição decorativa da
Constituição. Tara refrear, portanto,
esses abusos, c conter os ministros,
o remédio é reduzir ao mínimo aqttel-
Ias verbas. Foi o que fez a Caniara,
e é o que vae desmanchar o Senado,
conservando, no orçamento das Rc-
lações Exteriores, Indo como dantes.

O (|m- sc passa com o orçamento
do Itaiiv.traly se reproduzirá em quasi
todos ns outros ministérios. Aquillo
que t>s minl-slfos o os protectores de
certos felizardos não conseguiram da
Câmara merecerão do Senado. O Sc-
nad.i vae diminuir alguns impostas
votados pela Câmara, c não seremos
1103 .;;;.' o aceusaremos por i;^). Más,
se por um lado i-llo augmenfa a des-
pesa c- pelo outro dinv.nuc a receita,
onde vae pur.ir o equilíbrio orçaiucn-
lario? One tlirão os nossos credores,
quando fôr dó ajuste de contas? E
d sr. Wencesláo Braz como vae cnm-
l'i'r a moratória, ou satisfazer os
íotnpromissos dc honra da nação?

alie-

Dei>,
lão p,

: s. cx. que ti benado Iralc cotn
uca seriedade o assuniplo, que

s. ex. considera o primordial do seu
governo, c rcálmetile é? A sua in-
fluencia no Senado i enorme, como
e na Câmara. Uma palavra sua, mas
¦palavra enérgica, qtie traduza uma
vontade resoluta, é bastante para o
Senado deixar a vereda por onde
está conduzindo o orçamento, eom-
•peneirando-íe das exigências da si-
Inação, que não permittc mais as f.i-
cllidades 011 os favores eom ns
dinliciros nacionaes. O presidenie da
Republica deve ter sempre em vista
flne sé approximam os nossos venci-
I r*ntc5, e que lhe faltará força mo-

A aciiyidadò dos submarino.
mães ntigmenta dc dia para dia, c a
possibilidade do apparecimenlo daquel-
Ias bellonavc.-: germânicas nas águas
brasileiras torna opportuna a discussão
tias questões de direito internacional,
suscitadas pela nova arma de guerra
naval. Como é sabido 03 allemâes cies-
envolvendo as possibilidades elo sub-
mariitò fizeram ultimamente, tacs apor-
felçoanicnlos nesses navios, que elles
sc podem hoje adaptar a fins mera-
iiictile coiiimerciacs, As proezas do
Dciilsehlaud inauguraram uma nova
era na navegação.

Jlas a Inglaierra, coniprchciidetidò
que o submarino increa:-.le podia, òcn-
tro dc certos limite-, reduzir a cffi-
caeia elo bloqueio, iratisporíáiido certas
mercadorias valiosas que apenas re-
tpicrc.il jiciticno espado, tratou de in-
troduzir certas itinovações, que se
acham cni absoluto conflicto cora tudo
o que foi estabelecido em direito inter-
nacional sobre o tratatuéii.o e privilc-
gio dos navios mercantes q-.tc arvoram
pavilhões belligeraiitcs. Quer o gevrno
brilaimicb que aos stihinariiios não sc
coiicedam as vantagens dc que gozam
os navios mercantes.

A p*retciiçãõ ingleza foi Icrmi-.iántc-
mente repudiada pelo governo dos F.s-
tados Unidos, e a imprensa americana
qualificou de absurda a idéa brilàtinica
de que um navio empregado no lr.'ins-
porte de inrrealorias deixa de ter o
seu caracter commercial, por fazer
parte ela viagem submerso. A Ir.gt.i-
terra, tendo sido obrigada a subiiiettcí-
se 110 caso dos Estados Unidos, quer,
entretanto, reviver a mesma doutrina
no caso de paizes mais fracos, que

O que vamos dizer serve como amos-
tra dns cffeitos .práticos resultantes da
diversidade do critérios administrativos.

T-.yenios unia Caixa de Conversão,
que apezar de ser considerada como ap-
¦parelho artificial dc elevação de cam-
bio, deu ao Brasil alguns annos de tran-
qitiKidadci, fxatido as taxas sobre o oiiro
c pcriiiittindo que a producção nacional
so desenvolvesse com cerlo desafogo.
- O, apparclho regulador do cambio era
artificial, não. ha, duvida; mas t inha .1
vantagem de concentrar dentro; do paiz,
ouro que servia pitr.-i lastrearutna emis.
são fiduciarirt ao par, P'--;*Í*5*f-*í'l de que
sé não gabai preseui^em^nte ieiihulna
nação do mundo. Dc r''-'s;ó nõs \ nhainos
coisa m-ellior .

Um bello dia, saltar."0 Por' 'ima das
lois sc-vcrissinias org:í1,z:i]Jas . especial-
mente para a Caixa dc Convcr .-io, sus-
pendeu-sü o Iroco dai ¦""-'is o- fez-se
tudo quanto era .possi-.-! P-tra c» -.tinguir

aquclle estabelecimento; .!!as fi.ji.rlas só
passaram a obrir-se -para elar saida .1
lori-enles de ouro ipie ninguém sabe ao
cerlo para onde foram o por que pairam
dos cofres onde tinham estado tran-
qulhs.

Agora, a differença:
A nossa Caixa dé Conversão foi ; im-

pies copia 1:1a Caja dc Cotivcrsión Ar-
gcnlina, mas emquanto nós arrazamos
a nossa, os nrgontinos nçaitteiárani p.
delles, e cniquanlo o nosso ouro fugia
íiij-steriosainente para zonas ignoradas,
a Caja. de: Çónyersión, de Buenos Aires,
elevava os seus depósitos .1 347 milhões
de pesos ouro, dc sorte que toda a ctr-
culação fidiic'aria no paiz visinho rc-
presentath por 1.013.oS_\000 pesos, cor-
responde á .proporção tle 79 s|° ouro,
sobre toda a moeda nacional correníc.

Os argentinos dizem hoje, c com ra-
zão, que a proporção Uo ouro sobre r.
moeda fidiiciaria no seu paiz é a maior
(lo mundo, o que a sua existência em
espécie mcLilliea só é sobrepujada pelos
Estados Unidos, França c Allemanha.

Olhemos para isto o meditemos sobre
a csV.iira elos homens dc governo 1...

inherenícs ás condições topographicas
do nosso território.

0 articulista do Jornal aponta os
deficitsAã Império como uma prova
de que a nossa má administração fi-
nanceira não foi uma innovação re-
publicaria. Mas para justificar os
deficits) da Monarchia póde scr allj-
gado ó. faeto de que o antigo regi-
men lutava com as difficuldades inhe-
rentes a formação dc uma nacionali-
chdc. À Republica encontrou o Bra-
sil feito, com a sua administração or-
ganizadã, com a sua vida econort.tc,i
desenvolvida dc modo a offcrecer ao
Estado fontes seguras de receita. En-
tretanto, a Republica, não somente
não corrigiu os erros financeiros do
Império, como levou a auarchia a
ponto dc arrastar duas vezes o paiz
á bancarrota, cm contraste com o cre-
dito que sempre havíamos gozado du-
rante o regimen passado.

Mas cm um parallelo entre o Im-
perio c a Republica, c preciso não es-
queocr o lado moral e intcllectual da
questão. O progresso de um paiz não
póde ser apenas avaliado em termos
materiaes e quando se trata de com-
parar dois regimens políticos, os ou-
tros aspectos são de importância de-
cisiva, porque o progresso material
pôde -ser devido — como acontece no
caso do Brasil — a ctrcumstancias
complefamcnte alheias á acção do Es-
tado, ao passo que o desenvolvimento
da cultura c o gráo de moralidade
administrativa dependem sempre das
instituições c do modo como se excr-
cé o poder publico.

Ujntre o Brasil imperial e o Brasil
republicano não é possivel fazer um
parallelo 110 terreno intcllectual c
moral,'.«em que'o resultado da com-
paraçãó seja desfavorável ao regimen
actual;, lí' possivel que o analphabe-

.tismo tenha diminuído pela acção
das: mesmas forças que. forçaram so-
bre- nós um certo numero de mclho-
ramentos materiaes. Mas os gover-
nos republicanos nada fizeram pelo
ensino e as suecessivas reformas da
instrucção secundaria e superior ape-
nas; serviram para estabelecer um

Ao palácio do C.-tttc;e foi honlem
uma cominissfiò de coimnissnrios de no-
lieia.iitie, por intermédio da Secretaria,
solicitaram o apoio elo chefe (lã Nação
para o projecto, cm discussão 110 Con-
gresso Nacional, nuc lhes torna cxfeiiüi-
vas as vantagens de.nue gozam os ele-
mais fúnecionarios civis.

PUNHOS - -r.llarinhos — Especialidade— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

Não houve, hontem, votação lia Ca-
mara dos Deputados. A ordem do tlia
teve assim clc aguardar que os "repre-
sentantes do povo" que deliberam na-
quellá casa do Congresso entendam que
devem votai-a, para depois tratarem ele
outros assumptos que reclamam a sua
attenção.

Esses assumptos não faltam. Ila-os
clc sohra nas pastas das conimissõcs, íi
espera de qtte a Mesa os entregue ás
deliberações do plenário.

Por que, nessas condições, uão apro-
veilam os deputados o tempo em que
os orçamentos eslão cm discussão 110
Senado para resolverem questões que
entendem verdadeiramente com o inter-
esse nacional ?

Não faltaram ;i Câmara elogias de
certa ordem quando se viu que eíl.1

men e muito prejudicado pelo resto
da apologia, em que o chronlsta sa-
tisfeito do Jornal do Commercio dei-
xou as águas fundas e seguias das cahos de onde resultou o evidente
divagações indeterminadas para fazer abaixamento do nível de efficiencia
a perigosa cabotagem, «m que teve dc do ensino ministrado nos estabeleci-
tomar como pontos de referencia os mentos. do Estado,
detalhes precisos da nossa vida cco-l" Sob orpontode vista moral a si-
nomica. tuaçát) é ainda mais lamentável. A in-

A questão do desenvolvimento eco-' fcrtór.dade do actual regimen neste
nomico do Brasil durante as ultimas terreno é,tão evidente que não é ne-
tresdecadas é assumpto por tal fôrma cessario' fazer commentarios. A dc:-
elucidado, qtte se torna: enfadonho iioiiestidade administrativa, rara no
voltar a elle. Mas como" é cm: torno' tempo do Império, tornou-se uma
desse supposto titulo de gratidão na- i pratiVa tolerada 1103 hábitos burocra-
cional ao regimen que continuam aiioo.ftíla Republica. O peculato, cs-
malhar os conservadores das institui-'pccjlmcnte quando commettido em
çõçs desprestigiadas,:nao ,é possível là*r*'òscalá, é considerado como uma
deixar_ dc Jcmbrarj;ainda litnià;,,'^;;.^^'içgitima dc acquisição da ri-
como .nenhuma relação tem a Repübli-' queziv; As negociatas, em que se en-

-ca-com, a modesta qiioja.que.nos.to- volvein..f.tinccionarios c políticos, já
ca da expansão econômica universal, grangearam para o Brasil no estráií-
Com o desenvolvimento progressiva- geit-6 á reputação de paiz corrupto
mente accclerado da civilização na entre os mais corrompidos. O con-
Europa e nos Estados Unidos, com o trabando entrou nos nossos costumes
aparecimento de novos núcleos de commerciacs, como um, resultado ila
vida culta cm vários pontos do globo acção combinada das pautas exorbi-
e com a rápida acctimulação de rique- tant-es e da prevaricação dos agentes
za nos paizes mais adeantados, mnlti-j do fisco.•pücaram-se as industrias c cresceu, I Por essa corrupção é rèsppiisavíl a

\ fraude contra, o Tlu-
souro campeia cm todo o paiz por-
que a politicagem creada pelo regi-
men tem dc. remunerar os serviço:
da sua vnstissinvt clientela.

O Jornal fez mal dc compara.' 03
dois regimens, porque o parallelo é
rio.contrist.idor que os que ainda es-
peram que a revisão constitucional
régèrieré a Republica, podem, deante

no/tonto; a procura dc maícria prima. Republica
Por meio desse mecanismo simples,
todos os paizes, que podiam supprir
ás maniifacfuras da Europa c da
America do Norte a matéria prima
necessária c que podiam, lambem,;
fornecer áquèlles paiz.-s, br.de a evo-
luçáo industrial ia fazendo cessar o I
trabalho agrícola, os gêneros fjim~.it.i- J
cios, requeridos por uma população'
crescente c cada vez" mais 'exigente'
expandiram rapidamente ns seus rc-
cursos econômicos.

Que a parte, representada pelo Bra-
sil nesse enriquecimento geral dos
paizes agricolas, foi muito secunda,
ria sabem-n'o todos quo têm eslttda-
do a historia econômica do ultimo
quarto de século c alguma duvida, que
sobre o caso pudesse subsistir, seria
eliminada pelos dados contidos no ar-
tigò da edição vespertina do Jornal.

Para explicar o faclo-altamente ;i-
gnificativo dc que, emquanto a nossa
exportação c apenas dc -4iÇ3ii por
habitam.', a Argentina lanç-i nos iiicr.
cados estrangeiros uma massa de
produetos que representa a média dc
ixj$m por habitante, o Jornal ap-
pella para a escassez da nossa impor-
tação, qtte é apenas de ,\..>o.sd por ha-
bitante, ao passo que a da Argentina
monta a 146^057. Não é preciso sa-
lieníar aos nossos coll
que, pelo volume da
afere o gráo dc prosperidade de ttm
paiz, embora haja evidentemente va.n-
tagem em um excesso da exporta-
ção sobre a importação, porque dah.t
resultam os saldos que vão forma:-.-
do a riqueza acumulada da nação.
Mas esíc faclo axiomatico não altera
a verdade da regra econômica dc que
um paiz que muito imporia eslá cni
prosperidade, ao passo qtte o retrai-
mento da massa de mercadorias n-
ccbiilas do estrangeiro i iim índice
certo dc pobreza. E' possível que.
na pleiiiliide da abundância em que
vivem, os argentinos comprem denta-
siadameule no éslr.ángeiro, Isso pôde

s. ex. se dignasse marcar -lhes a grati-
ficação a que sc julgavam com direito,
e que correspondia a um dia de orde-
nado por dia dc prorogação, de mais
de uma hora, a cada um.

Não vem ao caso discutir da oppor-
tunidade ou inopportunidade da allu-
dida portaria, numa época cm que lati-
to se cogita de economias. -Essa por-
taria deveria ter sido evitada, ou, pelo
menos, as providencias que ella deter-
minava poderiam, -talvez, ter sido adia-
das, Mas já que isso não se deu, e ji
que o expediente íoi prorogado, du-
rante ,.t dias, por mais de ttm hora, a
portaria do inspector de Portos deu
aos fúnecionarios por cila attingidos,
os direitos ele gratificação, dc que co-
gita o regulamento da Secretaria da
Viação,

Pois, no dia .ti de dezembro proxi-
mo, completará um anno que os servi-
ços extraordinários, fora das horas do
expediente, foram executados pelos
fúnecionarios da 3" secção da Inspc-
ctoria dc Tortos; e, até hoje, o minÍ3-
tro da Viação não se dignou despachai-
o requerimento que lhe foi ter ás
mãos, c 110 qual os supplicantcs apenas
pediam que s. cx, mandasse cumprir o
regulamento da sua Secretaria dc Es-
tado.

Para ttm minislro da Viação, o faeto
poderia parecer de somenos importan-
cia; mas, para um jurista do valor do
sr. Tavares de Lyra, que, além de tudo
já foi ministro da Justiça, só sc póde
attribuir o faeto a um grande descaso
ou a um ainda maior desprezo pelo di-
reito alheio.

Uma pcnnada dc s. cx. e tudo esta-
ria resolvido.

O presidenie da Republica asslgnou,
honlem, o decreto supprimiiido um lo-
gar dc 2" escripturario da Ins-pectoria
de Seguros e outro de 2" officiaj adua-
neiro da Alfândega do Recife.

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

A imprensa azeredista, mostrando o
mesmo calor com que defende o sr.
Azeredo, está entregue dc corpo c alma
á divinização do coronel Alfredo Re-
veillati, dispensado do comniando d:i
linha de defesa do sul dc Matto-Grosso,
cm virtude dos desatinos que fez, como
«m scclcrado, naquella revolucionada
região,

Está-sc vendo qtte é uma resposta ao
nosso lopico de outro dia, onde eonci-
támos o ministro da Guerra a não li-
niitar o castigo do aceusado a uma sim-
pies dispensa de sua commissão, mas a
inflingir-llic o rigoroso correctivo que
merece, O soldado de quem dissemos
que se associara ao major Gomes, pari
os 

's.iqucs 
ali coinniettidos, apparcco

agora aos olhos do publico transvertilo
no papel de vicíima, sempre ameno, E
as tubas desses enthusíasmos decantam-
lhe tradições immarccssiveis.

Vejamos se as tradições do coronel
nos desmentem. •

A ellas, assim se refere o sr. Gnmcs
de Castro, 110 scu folheto sobre o 7«ci-
dente disciplinar, oceorrido na circttm-
scripção de Matto-Grosso:

"O sr. Rosário Congro. uma dr.s per-
sonalidadcs mais estimaveis de Cortim-
bá, negociante estabelecido, conse'heiro
municipal e secrelario da Associação
Commercial, que mora cm frente ao sr.
coronel Reivcillatt, me declarou, indi-
gnado, que, quando este está cm Co-
rumliá. a sua senhora fica privada dc
chegar n janeüa, porque a casa do seu
vizinha é um viveiro ele mulheres per-
didas. O chefe da casa Gumcrcirdo
& 'Irmão, negociantes dc calcados ;i rua'Dc Ltiniarc, declarou-me que o teve ele
rep.ellir brutalmente do scu lar, pela
condueta desrespeitosa que ia tendo
com a sua esposa, -e -nor não querer
pagar o que lhe ficou devendo. O sr.
coronel lielliea, çòcstaditano do seu
camarada e co-proprielario e adminis-
trador da fazenda Triuniplio, chegou n"
mudar .lhe publicamente o nome para" Rei-r-lhaco", a tal ponto se viu dela-
pidado 110 quo era seu."

Ao lado destas e de mil c unia coi-

prio Levante), para que as Alfândegas
entreguem aos consignatarios as mer-
cadorias qtte sc lhes destinam, a única
prova cxigivel é a de que pagaram os
direitos a ella referentes. Para a co-
branca e recebimento dos impostos dc
outra natureza, ha os outros departa-
mentos fiscaes com a sua engrenagem
e acção própria. Tudo cm termos.
Teria graça que o proprietário a quem
pagamos opporttinaniente o aluguel, pelo
faeto dc scr tambcm o verideirõ a quem
por estas ou aquellas circumstancias
não pagamos, nos promovesse, o despejo
do predio devido á conta dos seccos c
molhados. Só do sr. Calogéras!

E aquclla de que nenhuma escriptura
será lavrada sem a prova do pagamento
do imposto de industria e profissão
pelos contratantes? Como se arranjarão
as coisas quando não incide sobre os
contratantes o imposto dc industria e
profissão?

Calino a legislar nas vésperas do
vencimento de ttm fttndind faz tremer
os céos,

O presidente da Republica asslgnou
hontem, o decreto da pasta da Guerra
concedendo a exoneração pedida pelo
coronel Feliciano Benjamin de Souza
Aguiar do cargo de intendente geral da
guerra, e_ nomeando eni .substituição o
coronel Francisco Mendes dc Moraes.

CAMISAS—O que na de melhor c clegan-
tc—Casa Manclicater — Gonçalves Dhs 3.

„,.,.,_-. 1 , ,.-¦._,.,.___..._

A reforma eleitoral em projecto teve
liontcm o scu dia no Senado. Discursa-
ram sobre ella alguns oradores, salien-
tamlo-se o sr. Rosa e Silva, que a não
acha boa.

Não podia scr de outro modo. O sr.
Rosa é o autor da lei que lhe facilitou,
através de interpretações aberrantes do
mais rudimentar senso coimmini, a pos-
se de uma cadeira para que não havia
sido eleito. Como o sr. Rosa ha mui-
tos legisladores cni uma e outra casa
do Congresso. Kstá bem visto que essa
gente sc opporá com todas as forças a
que a reforma eleitoral seja um faclo.

Mas, como quer que seja, o cerlo é
que cila passará, senão por disposição
própria de grande numero dc parlanicn-
tares, ao menos por força de uma leve
pressão, que não é propriamente do go-
verno, mas da própria opinião publica,
que cllc procura representar.

No Senado trata-se evidentemente, c
por todos os modos, dc manter o statu-
quo eleitoral. E' tarefa bem difficil
neste momento, dado o impulso que á
questão já foi dado. E ainda bem.

A lei que tem o nome do sr. Rosa
¦está desníoralizadissinia. A que sc pro-
cura cst.-ibcleeer corrige justamente as
grandes falhas que aquella apresenta,
procurando lateralmente interessar a
magistratura nas eleições, o que cqiti-
vale a grave prejuízo para as manobras
da politicagem.

E' certo que ella não t? pcrfrta:
não póde haver nada de perfeito em
matéria eleitoral, num paiz em que cam-
pcia o profissionalismo politico.

Mas também é verdade que a lei Rosa
caiu de podre, tal como p seu autor, do
domínio de Pernambuco.

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rio Branco, 10a.

O ministro da Agricultura dctcntii-
nou que tenha exercício na dircctoria
dc Contabilidade daquellc Ministério o
3" ofjficial a:l'dido da dircctoria Geral de
Estatística Antônio Carlos de Toledo,
que servia em S. Paulo.

rV administração do Correio da Ma-
nhã, assim como todos os sins agentes
e viajantes, acceita assignnturas para
t revista portugueza O Rosário, uma
das mais bem feitas putóicações caibo-
licas editadas cm Portugal. Anno 6S000.

desse .(jesolador contraste, paísar-c sas mais que o sr. Gomes dc Castro
com armas c bagagens para o campo
-ios que julgam o regimen irre-média
velmenlc perdido.

BENHAtAS — Elegantes e resistentes —
Ca-» Mancr.er.-cr'.. fioncnlvcs ll:a= 5.1 m mm * b__.

Refere um Iclcgrainina do Maranhão
que esse Estado está perfeitamente em
elia cornos seus compromissos externos.

Nos últimos tempos, o Maranhão tem
sítio tão fértil em anormalidades admi-
nistralivan, que é com verdadeiro pasmo
qtte dali se recebe uma noticia como
essa.

O sr, Luiz Domingues não pó.lc con-
çordnr com o que exprime .1 telcgram-
ma a que alhidimos. Ultimo governador
do Eslado. conhecendo dc perto a sua
situação financeira, o deputado mara-
nheãsc deve suppür que nos dias que
cerrem não se podem fazer milagres.

E só por força dc verdadeiro milagre
o governador daquelle Estado conse-

as do Jornal'. Stiiii dinheiro para fazer face aos seus
importação se compromissos externos.

Mns o essencial é que a noticia scji
verdadeira. Todos, os Estados, cujos
governos sc tèm descuidado clc satisfa-
zer as exigências de empréstimos cffe-
chiados 110 estrangeiro, devim compre-
hender que atravessamos uma situação
difficil, e que em dado momento 'cre-

mos talvez de fazer v.let- os foros da
nossa soberania justamente perante os
prestamistas, que nos ameaçam desde já
por portas travessas.

Por isso estão o!les nn obrigação de
tentar totlos os esforços 1:0 sentido dc
ficarem cm dia cnm o serviço da sua
divida, a exemplo do que sc divulga
sobre o Maranhão.

descreve, tira o publico .1 justa illaçãa
dc que não foi 11:11 faeto do outro
mundo a série dc depredações perpe-
tradas pelo coronel Ie>v-:'i-iii r;:. '--•

neficio de suas propriedades e pari
auguiento dos seus bens, numa compus-
são do Exercito. Por estas c outras
obscivc-se como ainda poupámos n
nzeredismo.

Verdade lídima é a da pra-.íca de
actos infamaiites sue motivou u dis-
pensa do sr. Kevcillau, c a que, aliás,
nos reporíamos com parcimônia do
côrcs.

Comtudo, s. cx. não dcslustra a grey
dos que fazem a revolução ele Mat lo-
"•••osso, 

para a fortuna do sr. Azercclo.
Digno do Exercito é tpic não él

O conselho administrativo da Asso-
ciação des Empregados no Couimercio
do Kio 'le Janeiro rcmie-se hoje, cm
sessão ordinária, ás 8 1 j-4 •

Nãn cuida o i.ovo da conspiração
Nem quer ouvir as novas que lhe contem.

-Pensa somente na liuuid.ição
Oue na (-'asa -Muniz começou hontem.

Meus Amores '^àSSM
fumaria Xuncs; larijo dc S, Francisco, 23.

¦ » m» • ¦¦-*

O presidenie da -Republica asslgnou
houlcin, o decreto jubilando, eom os
vencimentos iutegraes, o .professor da
Faculdade dc Medicina cl.i Bahia, dr.
lVdro Luiz Celestino.

Hotel Globo rúa fios Aíulrarlas —
Aiignicntou para r..o

o seu íiumcrò dc quartos. Diária 6$ c ;$,
Quartos 3$ e .($ooo.

dispunha a trabalhar, enviando os orça-! ilu!i'-'-'ir excessiva liberalidade e tal-
mentos ao Senado com uma grande an-
tecipação sobre o que costumava fazer
nos outros annos.

vez mesmo alguma imprcvideiicla;
mas prova lambem que a prosperi-
dade da Republica platina c íiicomp.i-

Eiitrcíaiito, é essa mesma Cantara que. raVeliricntc maior do que a nossa.
se encarrega cie forçar censuras ao seu
modo ele agir acttiahitcutc, dando n per-
eeber que o que praticou em relação aos
orçamentos, o fez ou para simples éffei-
to, ou por solicitação do "Ieader'' da
maioria.

Sc viável a segunda hypothese, é o
caso (lc se pedir ao sr, Antônio Carl;
que chame os seus collegas ao trabalho.
dando-lhes maioria para estudar, dis-
cutir c votar.

A reforma do Ensino, por exemplo,
encalhada 111 Câmara, não poderá sof-
fr:r neste momento as ultimas aite-.içôcs
<pie cila lhe deve? B, como essa rcior-
nta, o sr. Antônio Carlos bem sabe que
ha niui:a coisa digna ele que a Câmara
se pronuncie a respeito

Os outros aspectos do nosso pro-
gresso material que. o Jornal analysa
não demonstram tambcm que o nosso
desenvolvimento tivesse sido tão ac-
celcíadb como as condições gera;s de
mundo tornavam possivel. Falam os

s j nossos collegas na expansão da ri-.Je
ferro-viaria. Em 1S.S0 tínhamos perto
de cinco mil kilometros de linha; fer-
rçàs. boje temos nada menos de -lczi-
nova mil. Mas durante 05 ultimos
vinle c sete annos a contrucçãci de li-
nhas férreas cm todos os paizes ni-
vos proseguiu com uma celeridade

1 
maior do que no Brasil, mesmo le-
vando cni conta as difficuldades

TUDO o que concerne ao vestuário ele
uma senhora elegante encontra-se na

Casa Aaseimeiito. — iór, Oüvniqit-.

O presidente da Republica, ainda cm
homenagem á data aiiniyersaria da pro-
chimação ela Republica, assignou, hon-
tem, 03 dccrelos perdoando do resto
da pena a pue tinham sido condeninados
03 sentenciados militares: 2" sargento
José Xavier ila Cosia; soldado do Asv-
lo de Inválidos da Pátria Pedro Cor-
réa da Silva e a praça de pret Júlio
Luiz.

'\*o dia i" de dezembro próximo,
fará ttm anno que o inspector federal
de Portos, Rios e Canacs, bnixo-.t uma
portaria prorojanJo alé 31 do mesmo
mez de dezembro (1015), o expediente
da 3' secção, para o fim de serem pos-
tos em dia serviços atrasados, cm vir-
tttde da série dc reformas por que pas-
sou a inspectoria dc Portos.

Em fempo opportuno os funeciona-
rios attingidos pela portaria dirigiram
ao minislro da .Viação, pedindo que

A' comniissão dc Pinàriças do Senado
cumpre attctitar cautelosamente na serie
de medidas que o sr. Leopoldo de Eu-
lliõcs lhe propoz parada arrecadação da
divida adira. Xão a impressiono o
cunho official dessas sttggestõcs idiotas,
porque sendo ellas filhas do ministro
da Fazenda, que tanto merece a sua
admiração, não deixam, por isso, de scr
os maiores disparates do século. Seria
o Senado invalidar todo o seu empenho
p.-.ra a pratica de unia obra orçameh-
tnria capaz, acerescer aos piolhos dc
cobra do orçamento, cesé ahi, que só
não é dos .-ihoi.ics dos sertões goyanòs,
porque é produeto espontâneo do re-
gimeii turco.

De relance, outro dia, tocámos no
artigo que impede a decretação de fal-
lenciás, sempre que o;: fallidos uão es-
tejam qui-.cs com o Thcsouro. Dispait-
terie) dessa or.lc-m ninguém precisa
fixai-o para descrer da integridade
mental de quem o propõe. E' como
dissemos: os fallidos evitam que se
lhes abra a fallencia c que .1 fallencia
tenha cffeitos contra clIcsW— não pa-
gando os impostas ao sr. Gilogeras,
que, aliás, quer o contrario, como seja
receber os impostos. Sempre era bom
caber se o ministro abre mão das dis-
posições da lei de fallencias que priti-
legiam 05 credito.-, da Fazenda.

Vejamos agora a disposição segundo
a qual ninguém retiraria ttm pedaço dc
palha tia Alfândega sem a prova do-
cunicntal dc que nãn está cm debito
com o Thcsouro. E esta' Em ioda a
parle do mundo, (o sr. Calogéras po-
deria informar o Que oceorre no pio-

Pela iü-.i5Í;a tlcliro !
(Diz itma .T.a.a do tom)

Pois sc gosta do que é bom,
Ouça o "Dt-Qi-.; C.vs-:.víiito". .. ....
Theatro Republica Companhia Caramba.

Pingos & Respiip
O sr. Victorino Monteiro declarou, hon-

tom, na comniissão dc Finanças que j;i foi
('iploniata c que par.i a diplomacia não c
preciso tirocinb algum.

Tal qual como para scr proprietário de
terras cm Matto Crosso : é questão do
encontrar uni governo amigo c ter diplõ*
nrcia mesmo sem lirociuio.

Vm vespertino chama dc "immoral lei
centra 03 cinemas'' a lei municipal que
obriga rs-as casas a ter as suas cadeiras
afastadas umas da outras.

Tudo neste inundo é uiia questão de
ponto Jc vista... ou ~Tc tacto.

S'!' 'íl
d-lísc projecto dc monopólio do fumo

devia ser resolvido na Câmara pc!o Alaor
c 110 Senado pelo Ilulhõcs.

Por quo ?
tAtgitnia solução acceitavcl liavia ile

snir cio turco cem o goyano.

ft :S
Colaran, fabricante de mustartla, declarou

uni dia o, um jornalista que a sua grande
fertuna provinha mais dl mil.tarda que sc
desperdiçava a um canto fo prato, quo da*
quclla oue rea'mcnte se consumia.

O mesmo i-ótiem dizer as companhias te-
Icgrapliicas.

Ivcia-sí*, por exemplo, e.*tc lelcgratnma dc
Lisboa :

"O rei V-c-.-.r Tlmaínn-icl tclcgrápliou ao
p-ciidentc Bernardino Maeiia-lo, agradeceu-
do-líic os cumprimentos r|úc lhe mandou por
oceasião do scu annivcrsario natalicio (lia-
vr.s)."

IV ou não h desp irda i

O arcebispo da Bahia cm
Irilliantti sermão demonstrou a
necessidade da Patriotismo #
dos sacrifícios pesseaes para g

. defesj da nação,
(Telegramma da Bahi?).

Aqui, com franqueza, louvo
O arcebispo da Italiia
Que, dentro da theóíogi.-i,
Knslna o civismo ao povo.
¦Sob -.:m lie-lo aspecto nova
Elle encara o apostolado :
Casa ca profano o sagrado
Por que sc-.i rebanho veja
Quej can» a Republica, a Egreja
¦Não se separou do 'Fita-lo.

Gjrnno .£ Q, '

Aupenta o preço
das farinhas

Diniinitc o tamanho dos.
pães!

Generalizou-se ji cm todas as p*
darias o atigincnto do preço do pão.
Era inevitável que assim suecedesse,
em conseqüência da constante alta das
farinhas, como temos noticiado', cotn
os commentarios que siippomos mais
apropriados.

O cncarccimento é já dc 16 °|", e
está em harmonia cotn o aceroscimo
do preço das farinhas, que sendo de
..írooo por sacca, pois de i9$ooo
ascendeu para ssifooo, corresponde,
porlanto,. a 15,7 °|",

Não têm os padeiros culpa do au-
gmeuto do preço do pão, pois não sioelles que indicam o valor das fari-
ilhas. Digamos isto desde já cotnu
homenagem á justiça, pois é frequen-
tc que o povo se insurja conira 00commcrciiintes com os quaes está cm
çontaeto quotidiano, attribtühdo-lhés
invariavelmente a responsabilidade dacarestia dos gêneros alimentícios.

No caso de que nos occupanvjs,
esla evidenciado que os padeiros es-
tabeleceram o auguiento do preço do
pão em intima harmonia com o au-
gmeirto do preço das farinhas. Estas,
subiram 15.7 °|"; o pão subiu 16 z|°.

Mas o que é condcmuavcl é o queestá snecedendo, devido á falta de
legislação apropriada. Como uão ha
obrigatoriedade da pesagem, c o
povo tem o péssimo habito de com-
prar pão por volume, as padarias;em logar dc aügmehtarem 16 0|" no
preço, reduzem iõ °|° no peso! As-
sim, todo o pão que pesava réalmen-
te um kilo antes da actual alta das
farinhas, pesa hoje apenas 8.|o grani-mas!

lE' claro que nos referimos ao pãocoirumim. de familia, e não ao pão
pequenino, de fabrico especial, de
luxo, pois esse é sempre mais caro
e só serve para quem quer ter faiita-
sias de paladar.

Ora, é contra essa norma de venda
que nos insurgimos, hoje, tal qualnos temos insurgido desde ha muito
tempo, pois ha annos já que vimos
pugnando para que seja determinada
a obrigatoriedade do peso do pão. Sc
ella já existisse 110 nosso município,
o povo saberia agora que está pag.111-do aquclle imprescindível alimento
mai.. caro cerca de cein réis por kilo,
isto c, que de 600 réis o pão subiu
de íacto para 700.

O Conselho Municipal, que findou
o seu mandato e ao qual o sr. Wcn-
ccsláo Braz quer, á força quasi, rc-
conduzir para as cadeiras do largo da
Mãe do Bispo, até março (le 1917, não
resolveu o fácil problema da obriga-
toriedade -do peso, porque não quiz,
porque esbarrou num projecto do sr.
Leite Ribeiro que não correspondia
absolutamente ás necessidades publi-
cas, e que, pelos dispositivos que en-
cerrava, estava desde o scu nasciineii-
to condemnado á inviabilidade.

0 sr. Leite Ribeiro teve a habili-
dade de fazer enorme confusão entre
peso obrigatório e preço fixo. dando
aos padeiros que estabelecessem no
scu commercio essa misccllanea como
norma, reducção dc impostos, a titulo
de premio, alem de outras coisas
mais.

Dessa * arte, uma questão simples,
que seria regulamentada com dois ou
tre3 articulados, converteu-se num
emmaranhado de disposições inúteis.
inexequiveis, demonstradoras deste
nosso espirito quasi ihacçessivel ás
soluções praticas da vida!

Np entretanto, a questão seria rc«
solvida summariamente, estabeleceu-
do-se: 1", não ser permittida a venda
do pão, rio Districto Federal, senão
a peso, com excepção do pão chamado
de Provcnça, 011 dc luxo; 2", mesmo
na distribuição domiciliaria, o peso ú
obrigatório, para o que os entregado-
res deverão trazer balanças e pesos
apropriados; 3", a falta de obediência
á lei seria punida com a multa de
... e nas reincidências com o dobro.

Como se vê, simples, muilo simples,
tudo isto, que • é, mais ou menos, o
que sc usa cm outros paizes, onde
também são estabelecidas .multas ri-
gorosas para quando o pão que fôr
entregue aos consumidores não tiver
o peso certo; 011 exceder do máximo
de tolerância para a falta de peso,em conformidade com cs lypos com-
muns, os quaes obedecem invariável-
mente a formatos còrrcspóndc-itcs a
500 e 1.000 grammas;

Porque tudo isto seria simples a
pratico, é que se não fez, preferindo
um dos edis arranjar uma coisa mui-
to complicada, e que por isso mesmo
não podia ser viável.

O,resultado póde scr desde já pre-
visto: o povo vae de novo reclamai'
agora contra o minguainehto do pão.
o qual será tanto menor de volume
quanto maior fôr o augmento do pre-
ço das farinhas! E como eslas ten-
dem para a alta, até extremos incal-
culaveis, o pão chegará a scr... som-
bra dc pão!

Sejamos justos: o sr. Leite Ribei-
ro, que sc retirou da vida publica e
vae reingressar na vida do commer-
cio (o diabo é qne o uso do cachimbo
entorta a boca!) prestou ao povo ca-
rioca o detestável serviço dc inventar
uifi projecto dc postura sobre o peso
do pão, tão singularmente detestável,
que aimullott ou retardou mesmo a
possibilidade de se, introduzir na pri-
meira cidade brasileira uma innova-
ção que dc íacto não é senão uma
velbaria curopéa, isto é, a obrigato-
riedade do poso f na venda daquella
artigo, comp o é para todos os ou-
tros.

A carne ó um gênero qt-.c, pelas
condições excepcionaes que o cercam,
desde os campos ,de creação até ao.1
açougues, está sujeita a constantes
oscillações de preço. Isso não influa
absolutamente em relação ao peso.
Os consumidores pagam o valor da
carne harmonic.-.mente com o peso
requisitado. O mesmo deveria suece-
der com o pão. Não sticcedc porque é
muito conimum ver andar pelos pin-
caros da lua, entregues a de certo
muito deliciosas abstracções de espi-
rito, os homcnli que quebraram lan-
ças. moveram empenhos, agitaram,
cm iim toda a sociedade, somente para
serem... legisladores do primeiro
município do Br?sil!

BIRLIOTI-IF-CA POPULAR — Aber-
ta ao publico das 11 ás 21 horas, na
Ilycctl dc Artes c Officios

O almirante Alexandrino dc Alencar-,
ministro da Marinha, concedeu hontem
as licenças seguintes:

De 60 dias, ao foguista do Arsenal
de Marinha do Rio dc Janeiro, Cicero
Ferreira dc Oliveira, em prorogação da
que lhe foi concedida; c

dc 90 dias, ao escrevente do Arse-i
nal de Marinha do Rio de Janeiro,
Go.lofredo de Vasconcellos.

O n. 557 da llluslração Porluguect
começa sendo distribuído hoje .10 publi-
co. Como sempre, a hclla revista por-,
tiigueza apparece magistralmente tra-,
balhada,-

ÍLÊGIVEL*
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Os nove il contos
para Inactivos"

O sr. Barbosa Lima
espanta-se

com a baiburdia
do Thesouro

Relativamente á mensagem do Pre-
sidente <la Republica, solicitando a

abertura: do credito de 9.000 contos
<le reforço á verba de Inactivos, oc-
i-iipuu hontem a tribuna da Câmara
p sr. Larbosa Lima, para historiar as
circumstancias que levaram a com-
missão de Finanças a basear-se, na.
fixação das despesas daquella .rubri-
ca, nos orçamentos dos annos ante-
riores. Depois de assignalar que,
atornvilmente, a quantia consignada

jiara ImhtMos, no orçamento da l'a-
zenda, .'era de cerca de r3.ooo con-
tos, man.festou-se o orador espanta-
do com o pedido de reforço de 9-000
contos. Entretanto, para fazer as
nuas estimativas, teve o orador — de-
clarou — que estudar as tabellas do
Thesouro, não logrando mais esclare-
rimemos a despeito dos baldados cs-
íoiços nesse sentido empregados na-

quella' repartição.
O orador, porem, confessava nao

lhe ser possível explicar nem jnstifi-
car a necessidade dc se despender
mais 9.1100 conlos comi Inactivos, a;é

porque lhe não constava que, depois
do orçamento vigente elaborado, hou-
vesse passado no paiz alguma epide-
mia dc modo a forçar os fuiiec.ona-.
rios a aposentar-se, por invalidez, cm
massa. . ,«Por outro lado, era impossível
obter-se dados exactos do Thesouro,
que era, na opinião do orador, um
calios, só possivelmente passível de
organização por algum Jchovah in-
existente, numa Republica que esta a
garra. Nessas condções, opinou o
deputado carioca, tanto fazia que o
reforço solicitado fosse dc 9 como dc
po.ooo contos.

Depois dc fazer varias outras con-
sideraçües em torno do pedido de
«abertura de credito, o orador con-
clttitt o seu discurso, tendo, entretan-
to, anteriormente, chamado a attetv
ção da Câmara para um requerin.cn-
to onde se provocava a commissão de
Constituição e Justiça a sc manifes-
lar sobre a irregularidade com que
age o executivo cm questões que sc
prendem á vida das leis.

Lembrou o orador que os decretos
tipprovados pelo Congresso devem, ao
cabo de dez dias improrogaveis, ter
;i siuicçw ou o "veto" do presidente
da Republica, ficando, no caso de si-
lendo, tacitamente"approvados dentro
daquclle prazo. Acontece, porém, que
muitos decretos sanceiónados pelo
presidente da Republica numa deter-
injiiada data. em logar de -seguirem
dentro de 24 horas' para o "Diário

Official", afim dc valerem como lei
decorrido o espaço cie tres dias, fi-
cam esquecidos na pasta presidencial,
com manifesto prejuizo dos interessa-
dos, isto é. depois de sanceiónados
aguardam diversos dias para a respe-
ctiva publicação.

«Apontava os inconvenientes gravis-
simos que têm- resultado dessa prati-
ca, qne mostrava as intenções do lc;
gisiaÜòr, e concluiu por dizer que e
nesse scnfdo que desejava se ítvmi-
íèstasse a commissão de Justiça da
Câmara.

O DIA NO SENADO
REÀPPARECIMENTO

DO PROJECTO DE
REFORMA ELEI-

TORAL
A sessão de hontem não .foi peor qae

i das outros dias.
A' hora legali o sr. Urbano dos

Santos, secretariado pelos srs. José Me-
tcllo e Pedro Borges, assumiu a presi-
dencia, iniciando os, rtabalhos.

«Depois da approvação da acta da ul-
tima sessão, foi lido o expediente, que
constou: de tclegranimas dos presiden-
tes e governadores dos Estados tran-
smittindo congratulações pelo 15 de no-
vembro; de. um officio do prefeito do
Districto Federal dando ás razões do
seu veto á resolução do Conselho Mu-
nicipal, que permittc aos guardas muni-
cipaes consignarem um terço do9 seus
ordenados á Caixa Beneficente; e de
uma representação da Liga dos Pro-
prietarios, pedindo a inclusão no orça-
mento da receita de nma emenda esta-
beleccndo uma guia de mudança, devi-
(lamente sellada, para os inquilinos do
Districto Federal.

A seguir, era a hora da eloqüência..,
E o sr. Lopes Gonçalves foi á tribuna
lendo um immcnso discurso, em que
procurou defender o seu amigo e corre-
iigionario administrador dos Correios
do Amazonas, acousado do crime de
peculato.

Na ordem do dia, entrou em 3a dis-
ctissão a proposição da Câmara, nume-
ro 85, deste anno — dos arts. 17.a 27

 fixando a despesa do Ministério da
Marinha. : ¦

«Foram á mesa muitas emendas, entre
as quaes uma do sr. Pereira Lobo,
mandando dar 2o:ooo$ooò de subvenção
á Li)» «Marítima Brasileira; do sr. Pi-
res 'Ferreira, autorizando o governo a
despender, até i5:ooo$ooo. para enviar
á Europa um ou dois officiaes da Ar-
mada, afim de acompanharem as evo-
luções das esquadras belligerantcs.-e do ,
sr. Krico Coelho,, prohibindo que sejam tauum
chániaUòsi a serviço dos conselhos, de
guerra os officiaes reformados c dç-
terminando que as vagas por estes dei-
xadas nas repartições da Marinha por
morte ou demissão sejam preenchidas
por officiaes cffectivos. ,

«De aecordo com o regimento, sus-
pendeu-se a - discussão, para .que as
emendas apresentadas fossem submetti-
das.á commissiío de Finanças, que lera
dc dar parecer sobre ellns.

Ainda entrou em 3» discussão a propo-
si-ão da Câmara, n. 64, deste anno,
íi.-.-.ndo as forças dc terra para o exer-
cicio

Os juizes em disponi-
bi-idade

O Supremo julgou prescri-
ptas todas as acções

O Supremo Tribunal discutiu-hontem
o caso de vários juizes postos em dis-
ponibilidade, por actos do governo fe-
deral com vencimentos de duzentos mil
réis, que propuzeram acções nos respe-
ctivos juizos seccionaes dos Estados
para lhes serem assegurados vencimen-
tos eguaes aos dos juizes federaes em
exercicio.

Os juizes, cm primeira instância, jui-
garam procedentes as acções propostas,
com o que se não conformou a Procu-
radoria da Republica, que interpôz ap-
pcllação.

Homem, o Supremo' Tribunal julgou
esses processos a começar pelo dos jui-
zes de São Paulo, sendo relator o mi-
nistro Guimarães Natal, que entendeu
perfeitamente jurídicas as razões do
parecer do procurador Murriz Barreto,
preliminarmente opinando .pela pres-
cripção da acção.

De facto ihcdciam, pelo menos, 19
annos, entre o acto do governo e a
propositura das acções.

O Tribunal, pelo voto de Minerva,
julgou prescriplas todas as acções.

Os juizes ein disponibilidade são os
drs. Antônio da Silva, José Manoel de
Azevedo Marques, José Bernardo de
Souza Brito, Georgiano Horacio Gon-
çàlves, Pedro Culia Pcdroza e outros,
de São Paulo, Bahia, Parahybá, Mara-
nhão e Pernambuco.

ÒS ORÇAMENTOS NO SENADO

Baptizam-se os orçamentos da
Agricultura e do Exterior

Politica dos Esteilos
As futuras eleições bahianas

Bahia, 16 {Do correspondente' — foi
marcada para o dia « do corrente a rc-
vniilo da «omniissão executiva do Partido
Democrata para apresentação da chapa cs-

A'« chapa será incompleta,
lixistc perfeita harmonia no seio da com-

missão executiva. -

:iu (le 1917. ,
Essa discussão foi encerrada, assim

como também as terceiras, da propôs»-
cão que abre o credito de 8:8o«!>977.
nara pagamento ao dr. Joaquim Larüo-
so de Mello Reis, c da que abre o cre-
dito dc 97:M9$450r l»« restituição de
impostos a Luiz l-Iermanny tt Comp.,
em virtude de sentença-judiciaria.- ,

Calorosa foi a 3" discussão do proie-
cto de reforma do processo eleitoral,
solire que falaram os srs. Gonzaga
lavnie e Rosa e Silva.

Ò sr Jayme combateu a proposta do
voto uninoiiiinal feita pela representa-
cão maranhense e apresentou uma
emenda para assegurar melhor a repre-
seiitaçãõ das minorias.

O sr Uosa e Silva, pae da ultima
reforma e pae da fraude, impugnou
pontos do projecto que sc discutia, a

encarecer a lei que tem o seu nome.
.Devido á emenda do sr. Gonzaga,

sobre a qual a commissão mixla da rc-
forma eleitoral tem de _ manifestar-se,
ficou suspensa a discussão.

Mas também... nân havia numero,
¦¦¦in i' ra » n~

VERÃO
OE 1916-17

LEIAM na o" náftiná o plan" da Lo-
teria do Uio Grande, to-oont, no-r 108000.

A SESSÃO DA GAMARA, EM

VISTA-SK I1KM1 Compro um ter-
110 na ntòdii por 45$ on 50.fl, R.
rrugmij-nmi 145. CASA IMI-IS.

-mUm. m. m,mw,

Tiro Naval Brasileiro
Uma cominissão de senhoras, presi-

clidii\«pòr mme. Sebastião Brito, tomou
ri iniciativa dc dar grande brilho a tes-
ta ilo juramento da bandeira dos reser-
vistas navaes.

Essas senhoras .procuraram liontcm o
_j.iriislrò Yi.i Marinha; a quem commu-
jiicar.ini o seu desejo de comparecerem
aquella cerimonia, levanlo grande nuan-
tidàdé de flores para as armas dos 110-
ros alistados na Armada c para atira-
rem solire a forca por oecasiao do des-
íile cm continência ao presidente (la
Kopublica.
__ —gsMH».»»»"

TRATAMt'lX'1'0 DAS MOIjESTIAS
1'EIíAS OR.VNDRS MHID10A-
ÇÕES 1'HVSICAS, PELO ES-
PEOIALISTA
DR. ÁLVARO ALVIM — Exame

ficlos raiei X. Instalhiçáo especial para
o irataniLiuo das moléstias do feito,
tuberculoso, broncliite. einptivsctiia. Pe
10 112 ás 4; largo da Carioca, 11, »*
andar.
t___ ¦W-MK^^BP O — ' ""*

i natural e dc justiça que, por nosso
lado, dentro das nossas

Escrevem-nos:"O sr. Calogeras continua a permit-
tir (pie os militares, que são reformados
do Exercito c Marinha, c ao mesmo
4 empo rcprcscnt-antés da nação, rece-
•liam, cuiiiulativaiueiite, os seus soldos
e o subsidio de deputados c senado-
«res.

lEmquanto que assim procede com os
«mill-tares, já por muitos tittilos privi-
Jégiiulos, s. cx. oppõe-se formalmente
,1 que os deputados e senadores civis,
que são aposentados c jtibiládos, tc-
nliam o mesmo direito, c caprichosa-:
incute deixa de dar solução ás comi-
nuas reclamações que lhe tem sido
lícitas pelos prejudicados.lixa principio, somos contra, radical-
inciitc conira. essa duplicata de paga-
nicmo. mas ninguém nos convence de
que, c-.ii face da lei, tenham nesse caso. os
«militares melhores direitos que os civis
c que seja criterioso c justo o proce-
diiucnto do mitvstro da Fazenda.

O sr. Calogeras deve pagar a uns
c outros, 011 não pagar a nenhum. Sua
,-ivá vontade aos civis não r.c limita
aos empregados de seu Ministério, qne
vão á Câmara ou au Senado, tratar
dos interesses da sua classe: vae mais
longe, vae ate aos deputados c sena-
dores.''

que
torrar e moer «a fé, por uma errônea
interpretação do fisco alfandegário, 'são
gravadas de impostos prohiliirvos;

Considerando que a - importação de
¦taos maclr.uasv mediante 11:11 imposto
equitativo, só pódc aiigmentar a recei-

aíém de pa-
;in «ncrciiicii-

¦tar o consumo do café torrado e nioi-
do — objecto dc novo imposto;

Considerando, fiha1-ir_entc, que taes
instrumentos dc trabalho, em uni paiz
CS;
si .

cqiiip

Uma disítaccão merecida
O sr. Gustavo .'cckolt, conhecido

chimico e pharmaecutico, acaba de rc-
ceber o diploma c medalha de i° cias-
se por mérito especial profissional da
Academia dc Pliisio-Clnmica Italiana
«le Palermo. Já sc contihu por dezenas
05 diplomas de mérito dc sociedades
seienu ficas estrangeiras conferidos ao
operoso compatriota qne tanto tem feito
cm beneficio das seiencias naturaesi
.1 1 .¦«...»«tgj-<»^ap"0-og"—¦ ¦¦ . ¦«¦—

Sob a presidência do sr. Vcspucio de
Abreu, secretariado pelos srs. Costa Ri-
beiro e A.fredo Mavignicr, foi hontem
aberta a sessão da Câmara com a pre-
sença «de 61 deputados. As duas aeias
da3 -sessões anteriores, foram approva-
das, sem observação. ;

¦Após a leitura da matéria do expe-
diente, o sr. Moreira da Rocha, reque-
rée que o presidente nomeasse uma com
missão para dar entrada ao sr. Raul
Alves que sc adiava presente, recente-
mente eleito deputado pelo 3° districto
eleitoral da Bahia, o qual podia prestar
o compromisso regimental e tomar pos-
se da sua cadeira. Deferindo esse pe-
dido, o sr. Raul Alves prestou, dc ta-
elo, o compromisso e entrou em posse
da cadeira para (pie 'fora eleito.

Em seguida, foi encerrada a discus-
sãc do requerimento do sr. Mendonça .
Martins solidando copias autlientrcas | ta publica, uma vez que.
das informações prestadas pcla directo- gafem aquelle imposto,
ria federa, das Estradas de Ferro e pe-
los engenheiros João liltiy l-illio, Ole-
gario Maciel. Pedro Gonçalves de Al-
meida, c chefe dc secção João Dayerao
requerimento da Compagnie de Che-
mus tlc Fer Federaux de 1 'Est Brcsi-
leu, de 25 de novembro de 11.15, cm
que a mesma companhia pediu paga-
mento das estradas feitas na linha de
Tlieophilo Ot-ioni c Treraedal.

Dada, seguidamente, a palavra ao sr.
Mauricio de Lacerda, que sc achava 111-
scripto, o deputado fluminense desistiu
da palavra. Oecupou, então, a tribuna o
sr Fausto Ferraz, que justificou uni
projecto de que damos noticia noutro
local.

Discursou depois o sr. Barbosa Lima,
que teceu varias considerações cm torno
da mensagem <lo' presidente da Rcpu-
blica,' solicitando a abertura do credito
de 9.000 conlos, supplementar á verba
'•Donativos" orçamento vigente.

Finda a hora do expediente, passou-
sc á orVlcm do dia.

A lista 'da porta aceusava a presença
d. 99 deputados. Não havendo, assim.
numero para _ as votações, passou-se a
matéria da discussão.

Foi anmmciadá a 2' discussão do pro-
jecto 11. 232. de 1916, autorizando o
governo, a abrir, nelo Ministério da
Viação e Obras Publicas, o credilo sup-
pb-mciitar ue 75 :(>SoSço-| para paganicn
to «da consignação "Para combustível,
cie", á Estrada de Ferro Oeste dc Ml-
n;.s, iiio exercicio vigente.

0 sr. Lamounier Oodofredo, contra
a espécfactiva geral, oecupou a tribuna,
para discursar durante cerca de 30 mi-
nulos, sobre o projecto cm queslão,
cuja discussão seria encerrada, iude-peu-
dente de debate.

Foram, cm secunda encerradas a 2
discussão do .projecto n. 23.3, de irti«]>,
autorizando o governo a abrir, pelo Mi-
nisterio da Guerra, o credito supplc-
mentair de 49:-'53?333. Pura pagament

Continuaram hontem os trabalhos da
commissão de «Finanças do Senado so-
bre os orçamentos para 19-17, -funecio-
nando ella sob a presidência do sr.
Victorino Monteiro e com a presença
dos srs. Bueno de «Paiva, Alfredo El-
lis, João Lyra, A. Guanabara, João
Luiz Alves, Erico «Coelho, Francisco Sá
c Leopoldo dc Bulhões.

«Infelizmente, porém, tae9 problemas
e outros de egual, 'senão maior urgen
cia ou terão de ser adiados pelas.dif-
ficuldades do momento, que não-com
porta iniciativas novas, nem novos em-
prehcndimentos, ou terão de ir-se arras
tando dentro das paicimoniosas verbas
a elles destinados. '__ .

Se outras fossem as condições finan-
ceiras da Republica, outras seriam as
medidas suggeridas pela commissão de
Finanças, que por agora se limita a
opinar pela approvação da proposição
da Câmara e das poucas emendas que
offerece. ,.

As emendas a que o parecer se refe-
re, nós já as publicámos em nossa pe-
nultima edição.

Toda a commissão assignou" o pa-
recer. ;

Em «primeiro logar, como relator do
orçamento da Agricultura, o sr. Bueno
dc Paiva sabmetteu á assignatura da
conimissão este parecer:"A commissão dc Finanças, depois
de ter detida e detalhadamente estuda-
do a proposição da Câmara, na' parte
nuc se refere á fixação das despesas
do Ministério da Agricultura, Industria
e Commercio, ó de parecer que seja ella
approvada, bem como as emendas que
offerece. . .

A dotação orçamentaria; dess__ minis-
terio, no corrente exercicio, íoi a se-
guinte:

Ouro, ioi:68o$352.
Papel, 14.234:3"9$7»?. , 

' ST
A proposição reduziu a dotação -r-

ouro — a ji :<>8o$352, c elevou a dota-
ção pa'pel a 15.232:0865000, com uma
differença, portanto, de ....,-:.

'Menos, 50 :ooo$ooo, ouro, e
mais 997:7765290, papel. _ ;
Essa differença, porem, nao ca real,

porque, na prorogação, está consignada
a verba de 1.200 :ooo$ooo para paga-
mento do pessoal addido. que não consta
da lei vigente, na parte referente as

I despesas deste ministério. Assim, feita
I a declaração dessa verba, a differença

será dc . .-
menos, 5o:ooo$ooo, ouro,
menos, 202:223577o, .papèlj - ,\ .
As emendas que a commissão offerece

pouco alteram essa differença,. pois.
propondo 11111 augniento de io:ooo$oo_o
na verba 10a, propõe também a _dnui-
líuiçãò de 7:20o$ooo na consignação —
Pessoal — da verba 15". <

0 eminente relator do orçamento da
Agricultura, na Cmara, cm seu magis-
trai relatório, muito opportunamente
observou que a este ministério, isto é,
ao departamento administrativo que
superintendente os serviços de estimulo
ás classes producloràs, de animação as
industrias, de protecção ao commercio,
dc auxilio aos que cultivam, explorani "¦
valorizam a terra, o orçamento da Rc-
publica apenas dispensa 2, 4 T "°
total das rendas arrecadadas, qttc-sem-
pre foram, são e serão sempre tiradas,
principalmente, da _ lavoura, do com-
inercio e da industria. _ • ¦

"E o mais cruel sarcasmo esta, pon-
dera o illustre relator da Câmara, em

que desses 2, 4-°l° "m terço; pc o .me-
 „   „os, é drenado para uma burocracia

110 soffrer diíficuldades de transporte I caríssima e inútil, ficando^ para o fo-
iiKiritimo, foram actuahnente estabelc-' mento da producção, propriamente dita,
cidas resv-ricções á exportação do café ' "'" '"" --'—•

para os paizes do norte da Europa

NOTICIAS
DE MINAS

BEIXO HORIZONTIE — Estiveram

Saneamento
dos sertões

Num paiz de doentes e de analphabe-
tos, como o Brasil, a preoecupação ma-

brilhantíssimos os festejos em comme-, ^^ _rimot<jiat de governãiítCT con-
moração.ao 15. de novembro. Varias | Jg^*^ aB ^ saneamento
bandas de musica tocaram alvorada em 1

Vestidos, Chapéus, Blusas
o outras novidades.

A CASA NASCIMENTO jií
tem 11 vondu o seu novlssi-
1110 e magnífico sortimento
que urubu dc cheg..." do
V«r\s.

Preços muito módicos.

Rua do Ouvidor 167
Telephone, Norte 1000

,A importação de ma-
chinas para torrar

café
No expediente, da sessão da Cama-

ra, o sr. Fausto Ferraz oecupou a tri-
Ixina para justificar o seguinte pro
jecto:"Considerando que, por effeito da
guerra, além de nosso commercio exter-

dos impostos que a na-menos dc 2
ção paga." . .

Considerando que esse facto, lesivo _;, as_jm .constrangido pelas estreite-
á vida da nossa principal fonte de ri- . 

' 
do ...im dotaçã0 jhsufficiíhie," e

queza, rios deve induzir a intensificar, ; , do _or uma burocracia que, con-
por todos os meios, o nosso jiiiter- 

' -í[0 
a lctra As_ Constitiiiçãõ,

cambio com os paizes onde o café te- ^ arvorada em certidão de vitalício-
nha entrada livre de impostos; dade qualquer portaria de nomeação,¦Considerando que, c„,_ retribuição a daüc «l1» H 

,P icuUura . tem
tal vau agem que nos ofierecem os Es-,$££^*« ,l , hos 

grandl;s.pro.tados Unidos da America do Norle,|.d= 
cremar 

e^

pósJíli-lidádes,! estão 
'affectos, 

deut.re os quaM so des
favoreçamos as suas industrias de ma- laçam os da -pecuária, dn huUm,^m-
chinas pertencentes ao beneficiamento ca. da siderurgia, da ''"S3^.:^
do café- ! maiiea, tão brilhantemente explanados

Considerando que as machinas''. .de pelo culto espirito do rc ator da com-
missão da Câmara.

iNuma espécie de parenthesis,. foram
assignados os pareceres do sr. A..Gua-
uabara, favoráveis á abertura do cre;
dito de i5.U2fi?..fi5.. Para pagamentp a
d. Constaiiça. Alv.s Branco .Mello Bar-
reto, e á do credito de 71 :"s7?,'.o7.
para paganieiiti) a Antônio Mareellino
Rcgüeira C"sta. ambos cm virtude dc
sentença judiciaria.

Em seguida, o sr. Alfredo Ellis.-como
das desnesas do'eu

lio
çao, devem scr equiparados a macni-tu >.<»r " " "
nas agrícolas; longo.

O Congresso N-aáional decreta: 1 'Devia-se manter, disse s. cx. _.1 __,. — „ rrAitoftir. apresentou a.A-^-

risiruiiioiitos de trabalho, em um paiz 1 ,'",„',„ ,i._ ,t,.n„-,« j«
'sscneialmenic caíceiro. como o Bra- rc a or do orçamento .J»-.gM do

il, para effeito do fisco de imporia- M nisterio das Relações U..e ore» leu
¦ão; ¦devem scr equiparados a machi-lo respectivo parecer, que o um tratou o

Art. i° — As machinas para torrar
c moer café, que forem, importadas de
paizes onde o café brasileiro tenha li-
vrc entrada, ficam equiparadas ás ma-
chinas agrícolas, nara Iodos os effeitos
do fisco alfnndegaro.

Art. 2o — Revogam-se a-3 disposições
cm contrario. — S. S„ 16 ile novem-
bro de igifi. — Fausto Ferras, Joa-
oiííiii Osório; José Augusto, Camillo
Proles, Moreira Brandão,- Gomes Frei-
rc, Estacio Coimbra, José llonifacio,
V. Piragibe, Elias Martins.''

 ,«a-o 1» «1 —

pro-
posta qne o governo '
mara, contra o qv.e esta votou madver
tidairiente, . .

li' ridícula a p.retcncáo dc corrigir _ a
crise financeira, oriunda dns esbanja-
menlos do quadriennin passado e.das

inevitáveis contingências da grande
guera, com economias de palitos nos
orçamentos da Republica.

S. ex. não admittia qualquer augmen-
to de despesa nesta hora de aperturas,
mas, como a mesma convicção, nao
comprehendia como se desorganizavam
serviços, em detrimento do interesse
publico, a pretexto de economias.

Se essas economias ainda sao possi-
veis no serviço interno da Republica,
onde as nossas misérias ficam entre
nós mesmos, o bom nome da nossa
Pátria e, agora mais do que nunca, os
seus supremos interesses no exterior,
impõem que não nos segreguemos «a

sociedade universal, como o Paraguay
le Francia. , ' .

O próximo advento da paz cliamara
o nosso paiz ao concerto das conven-
ções e conferência, o que nao podere-
mos fugir sem nos darmos pena de
morte, .. . __

Excepcional é a nossa situação no

PrEmquinto 
os Estados Unidos da

.\meriea do Norte c a Argentina tiram
,s máximos proveitos da guerra, por
effeitos delia, com estranha singular»-
dade estamos com os nossos principaes
produetos impossibilitados de exporta-
'"''a' 

nossa diplomacia incumbirá apre-
catar-nos das surpresas do futuro nessa
nova ordem de coisas que se vae esta-

bélèceív
Ora justamente para o anno cm que

a aetividade utplmuatica será mais m-
er.sa, a Câmara , reduziu o orçamento
Io Ministério das -Relações Exteriores

1 proporções mínimas-;
Annunda-se para anno próximo a

vinda de estrangeiros illustrcs ao nosso

PaCoW 
lhes- recusar;-hospcdagein pelas

absurtlas restrrcçiíes ae um'orçamento
Se?osrtTScm 'confronto 

os orçamentos
de loia c 1916, verifica-se que este, em

relação aquelle; soffreu uma reducção
dc 50 °|.. : :"- '' 

,-¦ .' . ,
Foi o máximo da rçdqcçao possível.
Pois a Câmara não se contentou em

manter esse regimen oe quasi miséria
na? despesas «de nossa representação in-
terntfciona..

Retalhou á vontade...
Assim s. ex. não podia acecitar tu

.oíiiiit a proposição da outra casa.
Pc'.«o contrano restabeleceria os ter-

mos da proposta do governo uo orça-

'¦iNa 
verba i" manteria a proposta, ac-

crescentando á 2" consignação do mate-
rial — "conservação do jardim e as-
seio da casa, etc". - a i.npottanc^4c
6'ooo$ooo, panei,3cortado pela Câmara.

Na verba 3a — "Extraordinários no
interior"'- manteria a proposta au-

gmcwando a mesma verba nos 20.0005
° 

A verba 4* "Commissões de Limites"
contra á proposta de 80 :ooo$ooo do go-
verno e a dotação de 30:0005000 ''¦

Câmara, f.xal-a-ia em 3o:ooo$ooo. _
Manteria a verba 5a - "Recepções

officiaes" - cortado nela Câmara, fi-
xando-a nos 70 :ooo$ooo da proposta do

8°DarHa* 
á verba 6» - "Congressos e

Conferências" — cujas despesas a Ca-
mara mandou fazer pelas verbas 3 e
n" so:ooo$ooo, papel e .0 contos,
ouro, sem alterar as referidas verbas.

A verba 8» — "Conpo Diplomático"'L. 
re«dnzida. pela Ci\mara de 6 :ooo$,

ouro, setído 2:ooo$ooo ua representação
de cada um dos ministros no Chile e no
Paraguay, toò?ooo.no expedientei dc

da uma das embaixadas ein Wasnín-
o Lisboa, e na consiírnacao do alu-

uel da casa em Roma e Buenos A.rçs,
ângmcntal-a-ia. em 6:ooo$ooo, de accor-
do com a proposta ;'••¦ '

Quanto a 9a -."Corpo Consular -

reduzida, pela Câmara, dc 4:ooo$ooo,
devido á t-ansformação do Consulado
Geral de Biemen, em Consulado s.m-

pies, manteria o consulado geral, man-
lendo a verba. „

A verba 10a —"«Ajudas de custo -. —

passaria de ioo a. 200, contos, puro.
Foram estes os pontos princinacs fe-.

ridos pelo parecer ;dQ,Sr...Alferdq,>U\H.
cifni -quem a conim.ssáo,esteve «lc <üeno,
accôrfo. incumbindo-se de formular o

parecer definitivo, com as emendas pro-
postas? rara a sua assignatura.

Só num ponto houve discordância.
«Foi onde o sr. B.Hs defendeu os . ad-

diilns gratuitos".
i-Vhi o' sr. Victorino Monteiro gritou

nvc combateria com todas as suas .for-
ças "esses parasitas", que essa luso-
ria de addidos gratuitos era .para inglec
ver pois, iodos eanhayam-i c que crean-
do 

'essa 
cscresccneia. essa inutilidade, o

qu, os ministros queriam era collocar
os seus parentes o.u-.os seus svmpai-lucos.
os "moços bonitos da Avenida .

Os srs. João Luiz. Francisco Sa e El-
lis defenderam 05 addidos, com calor,
más não se clicgou a resultado, porque
era tarde... ...

Pelai ementas -propostas, pelo sr. U-
li' e a'i;ipvovadas pela commissão, liotive
vr. augmciito de 136 contos, ouro, c
u6. papel.

freçte.aopalacio do_ eov^rno.^^ - 
^ 

m\'r_\\physko, moral c

hora da tande, na praça da Libet
realizou-se a parada militar, desfilan-
do o i" batalhão da Força Publica em
continência ao presidente do Estado.
A's 2 horas formaram também naquel-
la praça o batalhão couposto dos vo-
luntarios de manobras e um contingen-
te de acadêmicos, j'á fardados, e am-
iiinos do Collegio Arnaldo.

A banda de musica de Nossa Senho-
ra da Conceição da Lagoinha tomou,
egualmente parte nessa formatura.

O tenente Assumpção, commandante
e instruetor dos aciwleinicos, apresen-
tou-se com um estado-maior composto
do voluntário Joaquim Alves Branco,
do acadêmico de medicina Oswaldo de
«Mello c do alumno do •Collegio Arnaldo,
Alberto da Costa Soares.

A companhia dos voluntários era
commandada pelo voluntário Afranio
Ribeiro de Abreu; a dos acadêmicos,
pelo acadêmico de medicina Eugênio
Sigaitd; e a do Collegio Arnaldo, pelo
alumno Origines Pires. .
¦ A bandeira dos voluntários e acade-
micos foi conduzida pelo acadêmico de
engenharia Walter James Gosting, e
gtiarnecida por dois voluntários; a do
Collegio Arnaldo era conduzida pelo
alumno José dos -Santos Carvalho, e
guarnecida por dois outros do mesmo
Collegio. . .

Os rapazes executaram, com admira-
vel precisão, todas as manobras, Finda
a parada, a força marchou, garbosamen
te, em passeata militar pelas ruas da
capital.

Em regosijo pela mesma data, a bs-
cola Normal Modelo organizou varias
festas que estiveram animadíssimas.

 De aecordo com o que determina
a lei sobre o alistamento eleitoral, o
Gabinete de Identificação do Estado
está habilitado para a expedição de car-
teiras de identidade aos cidadãos que
quizerem alistar-se.

— O vice-cdnsulado de Portugal
faz publicar uin edital, avisando de que
deverão apresentar-se em Portugal para
o serviço militar os portuguezes até 32

intellectual dos seus

Não ha prosperidade, não pode ha-
ver progresso entre indivíduos jgnorau-
tes, e muito menos quando á ignorou-
cia se juntam a moléstia c os vícios, o
abatimento physico e intellectual, as le-
sões de órgãos essenciaes.

E' esse desgraçadamente o caso do
Enasil, que conta seguramente 80 °|?
de analpmabetos e outiros tantos dos seus
habitantes afifectados de varias moles-
tias "evitavds", vegetando pelas o-
dades, pelos cainpos e pelos sertões, con-
sumindo sem produzir, anemando a no-
ção, ou pelo menos embaraçando o seu
surto «para o. progresso e para a expan-

annos. _
¦CATA0UA2ES — O coronel Erncs-

to «Corrêa Netto, adeantado agricultor
neste municipio, plantou, este anno,
cerca de 20.000 pés de algodoeiro.be-
gundo nos consta, iniciaram também,
grandes plantações, o coronel João Du-

Fazendo tal affirmatrva não me guio
por- informações escapais- ou tfaPadas,
mas por verificação pessoal no norte, no
centro c no sul do paiz.

Tendo viajado o Brasil do Amazonas
a«o Rio Gran):le, com longas permanen-
cias cm alguns Estados, percorrido cm
varias direcções, é com sincera magna
(porque proferia poder desmentir) que
confirmo tudo quanto disse o eminente
professor dr. Miguel Pereira nos dois
já celebres discursos dc saudação aos
notáveis médicos brasileiros drs. Carlos
Chagas e Aloysio de Castro.

Com autoridade de clinico notável e
de mestre acatado pelo saber e por ele-
v«idos dotes moraes, a linguagem vi-
brante de verdade c de pal-rotismo rc-
voltado de Miguel Pereira impressionou
profundamente a nação, c oxalá consiga
desiperrar do longo lethargo a conseien-
cia dos responsáveis pelos destinos da
nossa pátria.

Não esmoreça o eminente professor
na patriótica campanha iniciada, e con-
te com a collaboração de todos áquelles
que não se deixam mais illudir pelas
fantasias e devaneios mentirosos de ro-
mancistas e poetas, descrevendo os nos-
sos sertões como pedaços da terra da
promissão, onde reinam a fartura, a
saindo c a alegria, quando ao contrario
são elles a sede da miséria, da doença,
da .tristeza e do anniquiltamento phy-
sico e moral do homem, embora cercado
ás vezei de terras promissoras, de fio-
«restas -viçosas o i*os fertilizantes.

Num meio, ás vezes rico, vegeta o
sertanejo na miséria, idiota pclia mo-
lestia de Chagas, ou cachetisado pela
malária ou pela atikylo9tomiase, inteira-
mente abandonado á sua trágica sorte,

CBANES VERDES
MATADOURO DE SANTA CTtna

—. Foram abatidas hontem «to» rezes,
51 porcos, 15 carneiros c 30 vitcllas.

Marchantes: Cândido E. dc Mello,
48 rezei, 2 porcos e 1 vitella; Durisch
«St C, 18 rezes; A. Mendes & C, 70 re-
zes; Lima St Filhos, 76 rezes, 7 porcos
c 9 vitcllas; Francisco V. Gonla-t, ;i
rezes, 22 poucos ç 21 vitcllas; João Pi-
menta de Abreu, 22 rezes; Oliveira Ir-
mãos & C, 87 rezes c 12 porcos: C. dos
Retalhist<a9, 7 rezes; Portinho & C„ 23
rezes; F. 'P. Oliveira & C, 20 rezes;
Fernandes & Marcondes, 6 porcos; Au-
gusto M. da Motta, 29 rezes c 14 ca-r-
neiros; Alexandre V. Sobrinho, 2 por-
cos; Sobreira «5- C, 40 rezes.

Foram rejeitados: 21 i|4 rezes, 4
porcos, 3 carneiros e 2 vitellos.

Vigoraram os seguintes preços: rezes
de $780 a J820; porcos, de 1S100 ¦
i$iSo; carneiros, dc t$6oo a i$Suo; vi-
teUas, de $900 a i$ooo.

MATAI' >«> 'IA PKVHA —
Foram abatidas hontem, 15 reze».

arte, coronel José Pereira de Barros, | 8cm aSsistencia de espécie alguma.
.,«1 Vmtnntann if_íii*v_lHin. MílTCOS 1 \tm /iinitntipr rpoi _ín ríirn í> nihifll.

da

coronel Francisco Carvalho, Marcos
Peixoto, coronel Francisco Leonardo e
outros. . ,.

 Acaba de ser reorganizada a «li-
rectoria do "Athletico Club Catagua-
zense", que ficou assim constituída:

Presidente- Fenelon Barbosa; vice-
presidente, Alcino Padilha; secretario,
Dcoriano Guimarães; 'captam Hum-
berto Mauro; thesoureiro, Arlindo
Santos. _ , ..

ITAJU1VV — O sr. Arlhur Lima,
inspector das linhas da Rede Telepho-
nica Bragantina, declarou, que breve-
mente serão iniciados importantes me-

Em qualquer reg ão raro é aquelle que
escapa o algum desses tres fíagel.os.

Em extenso relatório qne ha mais de
um anno apresentamos, -o joven scien-
«tista dr. Arthur Neiva c eu, ao emi-
nenl-e dr. Oswaldo Cruz, dc uma cx-
cursão dc sete mezes, com um percurso
a cauallo de mais de 40.000 kilometros,
atcavi-3 os sertões Ida Bahia, Peruam-
buco, 'Piauhy e Goya_:, vem descripta e
documentada a trágica epopéa da vida
sertaneja.

Sem falar em alguns flagellos rela-
tivamente pouco extensos, como a le-
pra, a tuberculose, as dysenterias, e a

iliõramentòs na installação das linhas. ieishntaniose, embora a lepra já consti-
telephonicas. l«a no Pará uma endemia temerosa,

A instabação vae ser feita, como 1110-1 occupeino-nos de quatro endeinias evj-
dernamente se usa, por meio de cabos 1 laveis todas, c incurável apenas a irtti-
isolados contendo todas as linhas, evi- j ma, cada uma das quaes tem os seus

ca
gton

tando assim a multiplicidade de fios que
cortam as ruas, oiferseendo ate rela-
tivo perigo. , ,

E' um processo que, alem dc scr mais
duradouro, offerece um aspecto mais
elegante, ficando Itajubá com um ser-
viço modelar, de telephone. .

— Na sua pratica dominical, o cone- . . . , .
b. losé Salomon, illustre vigário desta | gente rural c.sertaneja: éa indgenc.a,

reicriudo-sc ao serviço mili- aiirmgimlo innumeras vezes a miséria,
concitou a mocidade eom o seu clássico cortejo da deficum-

campos predilectos, nos quaes imperam
com desembaraço e sem pcias — a sy-
philis, a ankyiostomiase, o impaludismo
e a moléstia dc Chagas.

lHa, além destas uma peste, a que
poucos escapam, peor que todas as ou-
trns, e que de parceria com cada uma
dellós vae minando -o destruindo a nossa

paiociua,
lar
ao

Sm"Ai^r^ií^dad^n^dríio:i^n^cs_rcsSl,a^o, 
eom desasseio c a

SS deU"sê'u7 de^rre para I cia ou vicio da alimenração e ausência
cu-1,Pr'TO.clllofaJ,gndo 

ver qui; não é; dos elementos de relativo conforto ou

cleo maior ou menor de civilização —
cidades, villas ou estações dc estrada
de ferro.

Uma viagem atravéz dos nossos scr-
tões, e mesmo fora deiles, confràiige
a alma c abate a confiança 110 futuro
(lã pátria, sobretudo pela indiffereiiça
ou inconseiencia dos poderes públicos,
federaes, estaduaes ou mnnicipaes,
quanto á solução do problema sanita-
rio, ccrtamelne o mais grave para a
salvação econômica da nação.

O descaso pelos problemas de saude
publica manifesta-se na «xiguidáde das
verbas destinadas a esse fim, e até na
ausência de tal verba nos orçamentos
«le iiinumeros municípios, cujas rendas
são absorvidas iia sua quasi totalidade
-nor intendentes, secretários, <co1.lcc.tpt
e fiscaes. Sã" chefes c cabos eleitoraes
das varias oligaroliias que nos feliei-
Iam e que vao levando a nação, a pas-
sos largos, para a perda da sua sobera
nia.

Convcin-lhes esse estado de atrazo e
dc depresão physica o moral da popu-
lação, incapaz assipi de reagir conlra o
seu nefasto predoiuinio.

A' excepção do Estado dc S. Paulo,
que cuida seriamente da instrucção e
da saude publica, c que por isso mes-
mo constituo um povo á parte <na com-
munhão brasileira, c dc certo modo o
Rio Grande do Sul. todos os demais
Estados se limitam a cuidar dessas
coisas fastidiosas nas capitães c cm ai-
gumas cidades maiores para enganar
os incautos. .

São como certas familias que enfei-
tam as salas em que se recebem as vi-
sitas, trazendo o resto da casa em pre-
carias condições de conforto c até de
asseio, com a dispensa vasia, o fogão
quasi sempre apagado, e os fornecedo-
res em grande atrazo.

Freqüentam, porém, os chás e as
festas mundanas c vestem-se á ullima
moda. ., , .

Filho de Minas, de uma cidade jus-
táméiite afamada pela sua privilegiada
situação topographica, pela belleza dos
seus panoramas e sobretudo -pela exccl-
lencia do seu clima — Barbacena —

onde não ha a inalaria, nem a moléstia
de Chagas, que eu saiba, mesmo alu
está muito espalhada a ankyiostomiase
na população suburbana c rural, de
fácil verificação á simples inspecçao üe
inniiiiicros indivíduos, que apezar da»
optimas condições climatericas, sao pai-
lidos anêmicos e cstafadòs.

¦O "mesmo 
faclo sc verifica cm toilos

os municípios egualmente saudáveis do
planalto da Mantiqueira. ;

•Na zona da Matta. alem do íinpalu-
dismo .periódico cm quasi todos os mu-
nicinios existe sempre a anhylostomia-
se fácil de debellár, faril de evitar-sc,
c 

'desgraçadamente 
gcenta-izada e des-

truindo ou reduzindo o ^ocfiicicnle Ue
trabalho de legiões dc indivíduos.

O norte e o oeslc do Estado sao vi-
climas da trindade maldita — inalaria,
ankyiostomiase e moléstia de Uiatra».

l^Ss-^te^Pí^^^?6^^^^^ Vhysiea «e mora, das suas 

n 1 de esa do território nacional, v-ctimas, .presas indefesas das doenças. ¦ 
c d' , dispma a

me é a defesa da própria familiu. A W™» corrompe as populações das í ",_..,. 
m_ylzíq 

Passos - Os ciganos que infestam ' capitães, das cidades, villas e arraiacs

de ÍA muito esta rei ão conimetterain de todo o paiz, sendo raro aquelle a

em S. João, localidade. Perteneewc a qnem dia p^^ 
^ 

..^.^ 
^

este município, 1 .as iass natos, senuoj serUin<;jos disseminados em vastas re-
de menores, inclusive 1 creança, oe me , ._ ee(.a,33amcn.te ha-bitalas, até que
zes. Os bandidos _ eram chefiados por 3„ approxinic a estrada de ferro.
fuão «Ftága, temivcl faccinora destas re-
dondezas. A policia tem feito diligcn-

no sentido dc capturar- os bandi-cias
dos:íA::p6pu.*ã.o está alarmada' 

ffit»W>e;a«j :- O presidente.;da Ca-

Continua teje, ás 9 lioras

CJll

pcla

A ankylosiumiase (opnaç..uJ, domina
cm todo o tenitorio brasileiro, em to-
dos os climas e altitudes. ¦ El compa-
nheira inseparável das populações; sub-

, - • ¦ ¦,.,,,„ urbanas, rura-es e sertanejas.
nia«.a.i^;.Í|fee««^'-ecutivo:dcsta:.:c^aue, Ao inip_luiisnTO Cscap:un apenas as
d,-i fose 'roeopi0 iTeixcira. tez punu-- regiões '¦ dos"- planaltos' mineiros, nas
cai o sfigivotci <lc 'írande interesse pu- B1.alld(,s altitudes, e os Estados do Pa-
blico: 

';-¦ 
, V .- . ,. raná, Santa CaUiarina c Rio Grande do

"lA publi-ação à<* boletim da directo- guli em K.ra,ldc _nrte> .
ri de ilygine correspondente ao.mez T0l]0S 03 valles dos nossos grandes
de outubro,' nawr.Umeiiie, impressiona- rj__ _ do_ resl)ectivos affluentes são
ri a papuhçmo, Pelo augmentò exaggc- por _i|c asSolados permanentemente
rado dc objf.os, «oi relação aos ouiroí (ciocnle todo o aiinol cm alguns, c pe-
mezes, cxiif!"iido 'or tanto uma explica- riojj^ametnc (cm certa época de cada
çáo que o ^ iust.i<]ue. anno) em outros, assumind'- em certas

Ninguém Líescuhece a 'iitensa epide- regiõcs, como no Pará, no Amazonas,
m:-i de saT.im»'*. que lisilou qnas. to- norl(. de Coyaz, em quasi todo o Matto
du1- as casas desta cidade, com aggrava- Grosso, Maranhão c na baixada do Esla-
çãõ sélisivel nos ultm os casos, não so dl- do Ki0| gravidade apavorante, ma-
pelo augmentò dc virulência verificada, tnndo, commuiiiincnte, cm horas, a sua

todas as epidemias, como também victima ,
cònirittcação dc bronco-piieuiuonias Os séringaes do Amazonas, do Tara

i- astio-iiiteri.cs, commum a essa mo- e de Mat.to Grosso têm sido um sorve-
lestia concorrendo com <!¦ óbitos de o, doi,ro insaciável de centenas de milha-
i\ annos e a porcentagem de 57,5 so- res, senão de milhões de vidas precio-
¦bre ò numero total dc cintos. sas dos caboclos sertanejos dn nordeste.

Ainda lemos alguns casos de saramno para lá acossados pelas seccas.
c iá alirnns'de coqueluche, sendo, por- Leia-se o relatório de Oswaldo Cruz
Hino' «fe ioda a vaiítagaih que os doen- sobre as regiões do Madeira, o de Clia-

t nhos esteiam convenientemente abri- j gas sobre as regiões amazônicas por
dados das 

'complicações, 
principalmente ; elle percorridas ate o Alto Acre, e o

'"' - • que são coniniuns

"São Lourengo" — Cigarros po-
pularcs de fumo

^io Xovo, para mn reis.
iiriiiclés — I.O^FS í5'^'

com
.'- C.

valiosos

Trabalhos scientiiicòs de um
meto brásilero

O dr. Octav"o Veiga, medico assis-
lente do Instituto de Bütantaii, dc
S. Paulo, aeaôa de -piibÜL-ar tres pe-
quenos trabalhos muito intcresstihtes,
tralamlo da "1'ropliylaxia da jiiosca".
ila "Stroniçyloíc dos cavallos" c sua
prophylãxia, c i!e uma "Contribuição

ao esluclo (ia febre typlioide".
Todos esses trabalhos merecem lei-

tura demorada -e reflec;icla dos coin-
0 I petchtes, poKiitc encerram observa-

Tentlo teriníiiaííÓ J« contvn'o com a tnbricá dc
calcÍHlti .viiíor cSüioi a OASA COLOMBO lignida *» stook
resUinte. »«;s i»r«*çp.8 qu«B so seguem :

Calcado nara seulipra 3$5 4$, 5*,6S, 7$ e 8$
Caloado uara lioWM: 8S, lOS, 12$ e 14$
Calçado para creança 4$, S$ e oa)

O DIA DO PRESIDENTE
O presidente da Republica, pór ler de

presidir ao despacho collcctivo do Mi-
mistério,- nfio recebeu, hontem. pessoa
alguma, uo palácio do governo.

S. cx. fez-se representar, por seu
ajudante de ordens tenente Pedro Ca-
valcanti, no enteVrainciito do almirante
1'c.Iro Velloso Rabcllo o ainda no festi-
vai realizado, no theatro Lyrico,. cm
beneficio da Roa! c Benemérita Socic-
dnlc Portugueza de Beneficência." 

AS MISSAS OE HOJE

«I-- gratificações a que'.-.rr'direito os Ções muito criteriosas depois de es-

professores dos CoBèsios Militares do tudo cotiseicncioso sobre esses assiim-
Kio de janeiro c dc Porto Alegre; e a « pios.
discussão unica da emenda do Senado Strongylosc dos cavallos«. de todos
ao projecto da Câmara n. Si, de 1912, 03 nssutiipos, íoi o que mais oecupou
l/rnaiVdo extensivas á Academia de | ;| a|tci.(-í-10 _\q estimado clinico no anno
Cctumcrcio de. Santos e á Escola de , .. r or se _],,, attribuir ra-
Conunercio de Campinas. Eslado dc S. I - '. ¦- •...«. .-. •
Paulo, as (!isposie«"ics da lei 11. 1.3.59.
dc <j dc janeiro dc 1005. com parecer
da conunissâo de Justiça, favorável ao
stíbstiiu-i.Wo do Senado.

Aunuiiciada dcpr.is a 31 discussão do
projecto n. i-i.t A., dc ioi5, estabelc-
cerdo o Código «lo Processo Criminal
Vio Districto Pederali discursaram a
prcfpositò os srs. Veríssimo de. Mello c
OclmoiKo Ciítnará. A esse projecto ío-
rim apresentadas varias emendas.

AVI ESCOLA DE MEDICINA 
'' 

.

Uma .-.asüfestação ao
professor Miguel

Pereira

:As .commissões da Caiara

Rfzam-se .-'Alotisenhor alma dc

CKrcjR uo s
(íuil.icniie

Itcbcr. . . todos bebem, mas só
bebo bem quem bebo

CASCATIXIIA

s sCRviintes. por
loão Alnheii, íis o i\2,

¦r.ivíQ Cnnção du .lesus.
Tose Vicente, ás o horas

fgrcjn üe >. Francisco üc Paul...
I.iii.. Kcrreíra Carvalho, ás u hora?, r.a

rçrejn tía liaoa,
«Guillicrinc l"se Vicente, ns o lioras, ua

egieju i\c S lTancisco de Paula.
Coronel Oililon de Aranio I.eitc. ás Q

üioras ua nialrü dc Santa Isabel do Uio
riMto.

K\*arísí.o de
legrcin «lc S.

,-Antonio lc
(tsréja ue S. ..

I.aura Clirlstinn Sarmento ua Valle, .-.¦-¦
(»ii.-. na CRri-ia -dc S. Francisco dc Paula

Amclia lí''?j ile Carvalho ás o horas, i"-^
«preia úc S. Francisco dc Páulá.

Adelaide U.mcel FertianilcS ás o i|s. na
«crcia «lc S. Francisco «lc P_ni!a

Anlonio üiV.nr.i dc Aranio. ás O i|», na
cpri-ia «lo Cnnno. ,-',-»,

lAntonio Moreira dc Atereda, Ss S horas.
IKI crr.;i_l «le í. Çrancisçp Oc Paula.-

Guilherme dos Santos 1'rai.a. i. o horas,
Co matrir «l" 15. Novo.

Ni«Sr Couto Heis. ás o lic-rr.:-. na estreia
lit Sbcramenlo.

, liiira Barbosa lima, ás o horai. na *»«•
J J «le N. S, de IVourdei,

Almeida Oncrido. ás S i|-,
Francisco «lc Paula,

iqtnrj I*crrcíra. ni <- t!--
Prancisci.

O novo commandante do
"Barroso"

Para exercer o enrpo tlc commantlát.*
le do cruzador " Barroso", foi nomeado
o capitão dc fragata José Isaias dc Xo-
ronha.

Desse carjro foi exonerado o official
dc- cjtual patente, Scverino da Costa
Oliveira Maia.

O capitão de frn..a'a Isaias de Koro- j
nho foi exonerado de clicfc da .." sc-1
ccão do csl.adn-ni.iior da Armada.
-¦«¦¦-¦¦¦ iWBlgi^KiOlW'»'' ....ii-.. . 1- — j

O presidente do Conselho Muni-
cipal promulga

Feio presidente do Censcllio Munici-
pai íoi promulgada lioatcm a resolução
do mesmo Conselho, que autoriza o
prefeito a mandar contar, ao 4" c-cri-
pturario da Directoria Jc Fazenda, Xci-
son I.cssa de Vasconcellos, determina?
do tempo de icrviço municipal.

pel patliogcno no "Cara inchada

j -tcrriV-el cspantallio para os criadores

{paulistas, quer por sc tratar dc uni
assumpto cujo estudo sc casa bom

[ com a ankyiostomiase. tão commum
nas populações rttraes do. Brasil.

O combate ás moscas c. dentre os
grandes problemas da hygiene que
prcoccupatn o serviço sanitário de S.
Paulo, o que sc destaca pela sua uii-
portancia, pela sua urgente resolução.

Contribuição ao estudo da lebre
¦lyplioide não é trabalho menos im-
portante. A pesquiza do baciüo de
Ebcrtli na água. nas moscas c uos le-
guines constituem sempre ura objc-
etivo do Instituto Bacteriológico oara
elucidar a questão da febre typlioidçi
Ião cruel para S. Paulo nestes ultt-
mps tempos,

Agradecemos ao dr. Octavio V;:ga
esses opusculos, em que contribuo
para clinvnnção de males que afie-
ciam S. Paulo e dá uma eloqüente
demonstração do seu amor á seiencia.

¦«era ei gHC>tn"

As agencias mnnicipaes e a
íesta^a bandeira

Km circular dirigida liontcm aos agen-
les municipaes, recoimuendou o prefei-
to que 110 dia 19 do corrente, cm honra
,1 bandeira nacional, seja solcmiemeiite
hasteada nesse dia, ao meio dia em
ponto, o pavilhão (iue a esse departa-
mento pertence, com . a presença dos
respectivos funecionarios.

Comiiuinica tanilictn aqucl! 1 sutorida-
de uuc nesie dia noderão ser levantados
pequenas embarcações, lijt.-.iulo o oceano
douros pülilicos indep. .aletite do .pagar
mento ds emolumeiitos»

Promovida -cos doutorandos de me-
dicinà, e iroinediatamente acceita por
todos os alumnos da Faculdade do Me-
dicina, deve realizar-se salibado. iS do
corrente, 110 pavilhão Torres Homem,
uma grande manifestação de solidário-
dade ao professor Miguel Pereira. ¦

Será orador official o dr. Oscar Pi-
montei.

A commissão promotora da manii.es-
tação convida para tomar parle na mes-
ma os professores e alumnos de todas
as escolas superiores,

¦¦1 a «o it» * "~

CJ.UIJ DK ÉXGI-NHARIA

GRcuniüo ilo consplho clivcctpl'
Ecune-se hoje, ás 3 horas da tarde,

c.u sessão ordinária, o conselho dire-
clor do Club dc Engenharia.

Concessão para abertura de mú^
canal

D prefeito sanecioiiou Imiitcm' a reso-
iução do Conselho Municipal, une o .au-
toriza a conceder ao en;;oiiliciro. civil,
José Silverio Barbosa ou á Itninresi.
que o mesmo organizar, o direito ue
construcção, exploração, uso c gozo de
um canal, destinado á navegação de
pcdíienas embrácõcas, ligando o oceano
Atlântico, na foz do rio Guandu, no iu-
terior da lahia dc Guanabara
Mèrity.

A importação de frutas arp-
tinas

¦Pe aecordo com o despacho do; mi-
nislio da Fazenda c para aliender á
solicitação do 1" secretario da Câmara
dos Deputados, o director geral do pa-
Wncte do Ministério da Fazenda rc-
commendoti an da Estatística Com-
inércia! que informe a quar.to .rnots-
Iam, nos ultimes cinco, annos. a impor-
tação de frutas argentinas c em quan-
to importaram os respectivos direitos
alfandegários.

REtXÍÃO DA DB CONSTITUIÇÃO

;B JUSTIÇA

i?ob a presidência do ít". Cunha
Machado c com a presença dos srs.
]' V Palma. Gonçalves Maia, Pedro
Moacyr, Mello Franco e M. de lu-

guciredo, esteve hónteht reunida . a
commissão de Constituição o Justiça
da Câmara.

O -sr. Gonçaives Maia leu o seu

parecer relat:vo ás garantias a serem
dadas ao corpo de commissan.os de

policia, apresentando um substitutivo
ao projecto do sr. O. Gamará, reco-
nljecendo aos commissatios direito a
contribuição de montepio. Quanto a
segunda parle do projecto. mandando
coutar tempo ao comnii-sario de.2*
classe Manoel Rodrgtics de Amorim.
resolveu a comnvssüo requerer infor-
mações do governo.

Isso posto e provocado pela ainda
o votação do parecer do sr. Mello

i Franco referente á situação constittt
cional do Amazonas, houve
bate no seio da commissão
por fim. assentado, conlra
dos srs. Mello Franco
gueiredo, e de aecordo com, o pro-
posto pelo sr. Pedro Moacyr, que.
nas deliberações collcctivas. nao se-

jam contpülados ?cnão ns votos dos

presentes, exceptttado o caso tle adia-
mento de -projectos já discutidos nas

na do! reutrCês anteriores, os nune; hajam
' 

sido assignados egualmente _ pelo?
membros ausentes da commissão;

¦A cominissão resolveu ainda splici-
lar informações do governo, para de-
libera:- sobre o requerimento de d.
Eugenia Vilhcna Fernandes.

Uos resfriamentos, .,.._
cem o abaixamento dc temperatura (lc-

pois das primeiras chuvas.
SÀiiAiu' - Foram eleitos vereadores

á Câmara os srs: major Manoel da Sil-
va Borges e Alfredo Frócs, dos quaes
tem níir.to .1 esperar esle município. .

 O serviço de extreceçãò do minério
.V ferro nas minas do "Córrego do
Meio" está cm firande animação. AS
referidas minas são distantes quatro k.i-
lometros da c.dadc. As minas sao iioic
«lc propriedade de uma ¦companliia ai-
""__'*A 

Sociedade musical Santa Ceei-
lia fez celebrar, lia dias, .solenucs c^c-

quias por alma do saudoso maesiro Lc-
sario Pedrosa, recenteinentc fallecido
en, Cello Horizonte.

Formiga — A Volicia, orpao que se
publica nesta capital sob a direcção do
sr Canino Guimarães, vae promovei,
entre o commercio e os demais interes-
«.¦dos, uma representação ao sr. la.vt..
res de I.yra, ministro dn Viação, solici-
tando a transferencia d-i eslação local
ila Oéste ptra poulo mais conveniente c-
menos acanhado. ¦¦".'¦'_

«— A u'.'.-iiua sessão do jury deste
anuo terá iniciados os seus trabalhos 110
d.a 4 de dezembro próximo.

sua victima, c ss
„ a mata, inutiliza-a.
Filho desse listado, o mais populoso

de todos, c dos que disputam.a prima-
sia ria constellaçao brasileira, pcza-me
dizer que é elle dentre os mais; impor-
tanea da União, aquelle que .talvez me-
nos tenha cuidado desse prcinente pro-
blcnia econômico de saneamento rura»,
ou pelo menos dc assistência aos seus
habitantes. , , , .

V.nda o.anno passado, o dr. Ashtord,
da missão'- Rockcfcller, cm Capel.-a
Nova a Vlnas horas de Cello Honzon-
te, capital do Esuido, cm cerca de um
mez que ali esteve examinou 1800 pc»-
soas c encontrou mais de 70 I "e op-
pdados 1 (-aiiKylostomiasc) sem contar
uma legião dc doentes da moléstia de
Chagas e grande numero de leprosos.
Para verificar-se a precariedade <!e sau-
de da população brasileira não c ncccs-
sario afastar-se desta capita?.

Os subúrbios á margem ca lv. u.
Lcopoldina despejam diariamente cen-
teiias de passageiros na eslação ua
Praia Formosa. ....

A porcentagem dos oue, a simples
insfliecção ocu.ar, maiiJfcsiam os. es-
tygmas da malária, de ãnliylostpmiasse
•i. da miséria orgânica conseqüente _e
bastante assustadora, c a confirmação
desse asserto -poda ser 'buscada nos
consultórios das polyclinicas geral, de
creanças e da Santa Casa.

Faça-se uma excursão a Jac.irepag.ua
011 a Guarattòa e Á impressão será dc.-
soladora. Estenda-se essa excursão pcla
baixakla do E. do .Rio, c a desolação
sc transformará cm profundo abati-
u-.cnlo c desanimo deante da hecatombe
da população c do desamparo cm que
clia sc encontra dos poderes públicos,
esquecidos de mie essa gente applrca a
sua aetividade na unica inJustr.a
agrícola •— da qual vive a nação.

Não nos ilhidamos, pois, nem por
1 amor próprio mal entendido, ou pur es-
pirito de nativismo; protestemos contra

¦ n evidencia de faclos palpáveis

a

e ao

Paru esta secção, neccitamos to-
das as noticias do interesse geral,
ficando as mesmas sujeitas ao cri-
terio da redacção.

'•inferno Verde'-, de Alberto Rangel, I
um .ms raros livros de literatura-, vertia- j
deira, solire os sertões, o ter-se-á im-
pressão nítida dessa calamidade. |

Percorra elle as regiões do nordeste |
e do centro do Urasil para completar á j
sua obra, descrevendo com o mesmo!
brilho os dois outros internos: "O ;In-
fcrno Secco". do nordeste, c o "Inter-1

no Central", dos sertões de Minas e de
G0Ne"c. 

dois listados, em vastíssima : alcance de quem quer que os queira ve

Matto Grosso c da Bahia, para só citar . bros e nos dos nos sos 10, ifleaLtat

os loearcs onde houve ver f cação posi-, sas de saude e de nquiza tal .uosa...

tiva domina inf ene o mais temeroso ! perdidas petos sertões, outra lenda, ou-

dòs f 
°clòs 

e.eiieos dos sertões, "a tra fábula, .que tem levado os nossos

moléstia8 d- Chagas". - polltteo. a iegar eom o futuro, seduz,-
As outras cndemias deprimem o phy- dos por essa miragem.

Sicò c o moral dos indivíduos, reduzem .Preguemos a verdade sem suufu.

a sua capacidade de trabalho c matam- gios, e. enfrentemos com coragem o

Pas quando descuríulas; mas em -oral com aniino de vencer um dos problemas
dão tempo ao tratamento e rodem ser mais sérios e mais-.prementes para sal-
curadas bastando ás vezes a remoção | vação da nossa nacionalidade e d.a nos-

do doente tratamento medico ademiado Sa vida ccôntfinica ¦profundamente aba-
c conliecido. alimentação sadia e conve- ladãs nos seus fimdameiitos.
nicnte 'Essa deve ser a hoa c sa política a

Ua moléstia de Chagas ninguém sc scr seguida, sem deSfallecimçiuos, pelj
cura' alé agora não fui descoberto tra- geração actual.
tamento efticaz para ella. Hio 14 de novembro de 19.10.

Tal calamidade não se limita a de-
priinir o physico c o moral das suas
victimas,. lesando-llres órgãos essenciaes
dc saude e de vida: cll
proporções fantásticas,

líellsnrio Peiina.

NOTICIAS DE PORTUGAL

Beber.!.', todos bebem, mas só
bebo bem qücni bebo

OASOATIXTIA
aao-o-«^ «pai

larso dc-
, ficando,
os votos

e M. de Im-

Exposição de Flores
CuHlyba, 16 -- (A. A.l — O dr.

Claudino Santos, prefeito municipal, at-
tendendo ao pedido dc vários exposilo-
res. cujas plantas ficaram grandemente
prejudicadas com a chuva de pedras ul-
timaniente caida aqui, resolveu adiar a
inauguração da Exposição de Flores,
(uc devia rcalizar-sc heiücm.

/ks paisagens da Ferro
Carril Carioca

Escrevem-nos:"Aproveitando .1 oceasião eni nuc se
trata da renovação do contrata da "Com-

panhia Ferro Carril Carioca", venho
lembrar que a administração dessa em-
presa fez publicar, em pequenos bole-
t.ns os preços antigos; os actuaes o os
que serão estabelecidos no novo contra-
to, sem que, porem, advenha beneficio
alguum aos moradores de Santa There-
za. oue continuarão a pagar D..s_ai»en.s
pesadas, quando foram elles os primei-
ros a reclamar contra tal extorsão.

A companhia fez constar no Jornal
do Conunercio. de 1" de noxemliro, que
não poderia fazer grandes abatimentos
devido aos lucros serem tienuenos, Nao
procede tal adguinento, pois a empresa
quando manteve o ramal dc Sum»ie em
ene o disprndio era muito maior, fez
abatimento nas passagens.

Lembro, portanto, une a empresa,
afim de favorecer os moradores dc San-
t-t Thereza, pode r.iuoto bem ádoptar a
ser/uitne tabeliã: do .Silvestre a Cario-
ca. Soo rs., ida e volta; da Lagoinha,
600 rs., ida e volta; do trança, 400 -rs.
Cobrando-se as pequenas secçoes, 100

mwÊti «ti gHT "*• ""*"

Instrucção Publica
O director de Instrucção Publica, por

actos de hontem: dispensou: Laisa
c'Avita, Ondina Porto Carrero Martin
e Nair Coiilln. dos logares de ÊühstiUt.
tas, de aJjiiulas licejiçi^si,- v

a as deforina em
inutiliza-as »or

bohipleto, formando legiões de aleijados. uslK,„, ,6 — (A. II.) — A famili»
crc-.ínos, idiotas, paralyticos c papudos, Orcy, commenioiarido o seu regresso a
esses ainda os menos desgraçados, cuan- poruigal, offereceti uma importante
ia ao bocio se limita a sua lesão. SOmma destinada a fins patrióticos e

Pobres párias, que vegetam na mais ic beneficência,
sórdida miséria, cm ranchos de palha Lisboa. 16 — (A. .11.) — O rei
on de taipa, inçãdos de barbeiros, de y;c,or M.ir.oc-l telegraphou ao presi-
pc-rcevejos e dc piolhos, dormindo nro- j,_mc Êcrnardlnn Machado, agradecen-
niiscuámcnte naes e filhos e«- piraos dc I ,i0.]jic os cumprimentos que. lhe man-
pães rcli.os, solire enxergas de palhas
de burity. sem noção de asseio rud:-
mentar, 

'sem 
utensis dos mais comes:-

nhcf. a'-é entre a gente pobre d'is po-
voados, alimentando-se deficientemente," com raízes,

I dou, por
riatalició.

oceasião do seu annivcrsario

ihrimncros deiles apenas
peixe, farinha c caça

doKsse é o quadro banal nas regiões
barbeiro. ,

O dr. Neiva e eu vimos no norte de
Goyaz quadros infernaes, oue só o gran-
dc nocta flarentino poderia descrever,
creando mais algum eyclo uo seu famoso
inferno.

Núcleos de população desde. 60 a 100
indivíduos, na sua maioria idiotas, cre-
tinizados, ou aleijados e -«aralyticos,

percorremos nós. onde difficilmente se
denr-rava um semi-idiota capaz dc dar
alRÜmas ligeiras inforniaçiies.

Inniuneros logárejos onde 100 1 oos
habitantes estavam victin-.n-.lo-- iic.o ter-
rivel flagdlo nas suas modalidades mais
craves.

Pouco variam ns tintas nas regiões
em que dominam o impaludismo e a
ankyloslòmiasc, eom ausência <b Iry-

paiiotomiase.
Apenas como aque'!as moléstias na.o

deformam o indivíduo e nem o creu-
nizam. sendo o impaludismo periódico
cm muitas regiões, o homem pôde pro-
dttzir alguma coisa, um terço apenas
vc menos do que devera produzir.

n.tatuo, ás habitações, ao modo de
vida á ausência de rudimeiito de con-

pforto e de rsseio, ha muita analo-' 
entre os !-.;1>ltar.tes do sertão e da;

zonas rurhcs. variando ligeiramente,"r,..r',„.,,.j 
as jirosinüiííides â« tini nu-

cum-
desvio etc mate-
Ferro Central do

conl
gi:

Um gesto de solapai
[Kscrcvehi-nos:" Os continiios c serventes que Iraha-

lham nas diversas directorias c sccçõcj
do Thesouro Nacional enviaram ao
sr. dr. Antônio Máximo Nogueira Pe-
nido, advogado e membro da direciona
da Associação dos Empregados Publi-
cos Civis, um memorial, solicitando o
«eu patrocínio, em prol do continuo «lar

quella repartição Daniel 'Maria Mar-
tins, nue está sendo processado, na i
vara federal, sob a iiupulaçao de

plicidádc no cas- ¦'• '-¦ -' '¦•

riaes da Eslrad;
Urasil.

Estando iinpossibiUtado (le intervir
ho processo, visto sor funecionario de
Fazenda, o sr. dr. Nogueira Pcnido pe-
diu ao dr. P. Lima para defender
aquelle modesto serventuário, que seus
collegas ãffirmani s.r pcr.eitamcuií
honra-lo ( estar, pela sua pobreza, a
lutar cnm as maiores difticuldades para
promover a sua defesa.

O dr. Lima, que pertence á commjs-
são central de Assistência Judiciaria,
attendeu gentilmente ao pedido, pres-
tan-.io-sc a acompanhar o processo, ir.-
dependentemente de remuneração, _ já
tendo liontcm comparecid-i aquelle jui-
zo paar assistir á -formaçüo da cup»,
o que deixou dc ter logar pela falta
de ccmr-ireci-aeut. das tÇãlíaiUl_h_>..i.'''

rfr mtrSiy», :
':ãS&mâJígikiii"-!,i 
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Mercado de algodão e
I de assucar

• INTERESSANTES 
'

INFORMAÇÕES LEVA!-
DAS A' SOCIEDADE

NACIONAL DE AGRI-
CULTURA

lÈm a ultima reunião <lc directoria da
Sociedade Na-aional de Agricultura, den-
tre a_ interessantes «coinmunicaçõeâ ali
levadas, resalta, pela sua natural im-
liortancia, a que foi feita pelo coronel
Domingos Sampaio Ferraz, seu .onso-
cio, prcsentenieiíle em commissão <U
directoria do Lloyd Brasileiro, para, de
accordo com o compromisso do govetlO
«assunilio «perante a Conferência Algo-
'loeira, escolher nos ,priiic:paes portos
d!e embarque, os pontos mais convenien-
tes á installação das prensas hydraulicas
«i íiiKhinas de bcncficianiènlo <lo ajgO'
«lão. S. s-, acompanhado dc engenheiros
competentes, organizará os projeclos
-.-oniiplcfos das inslallaçües, depois do
«pie seguirá «para os Estados Unidos,
afim dc adquirir os irlhíd dos inachims-
anos, cuja ciicomiiieiida já íoi auton-
zíuIÁ , -- • -

¦Acquiescendo com miiila soliciluile ao
l>'c'dido'dá Sociedade Nacional <!e Agri-
cuiiiira dc a informar precisamente so-
lira a situação dos mercados ido algo-
dão, o coronel Sampaio Ferraz, tem sa-
sisfeito, cJbalmciile o que lhe foi sob-
citado. . .. ,

Assim ó que cm a ultima reunião; da
Sociedade, como já dissemos, foram
apresentadas as seguintes iiiformáçõcs:

Algodão — Contra expectativa geral,
o mercado dc algodão aqui tem sc sus-
tentado, vigorando preços que ííeiiluun
jiiercaÜo consumidur actüálntcivte com-
íiortária. Essa situação anômala tom sc
manti-lo por duas «cansas naturalmente
transitórias, mas que até aqui tem sido
llc e.ffiiitos constantes, porque só 'agora
começam a sc desenvolver as entradas
da zona ila Mal Ia, justamente a safra
é muito abundante, São ellas:

,«< — A cobertura de vendas feitas
Rnlerioriiientc para as praças do sul.

2" — A fortíssima espêctilãçãn para
íiKa «iu!.' se tem desenvolvido em alguns
centros de compras no interior, otf-.te
já existem encostados avultados depo-
*>'!ns- .. . .,,'¦"•* ,„

lEntreiíanlo )á esta bem evidenciado
que a safra actu-l, apezar dc ler sofíri-
«lo alguma reducção devido a fa.ta.de
chuvas opportuhiis, ó todavia uma hoa
safra, niui.issinio superior á passada.
Pará cnnipi-al-a bastaria o faclo das en*
trndas no mez. corrente já excederem em
,-jo mil saccas c irem progressivamente
(uiignieniando, «ouvindo notar aue. as
entradas da zona da Malta, como disse-
«mor, acima, só agora começam. .

li' opinião geral que, a despe-.to da
retenção dc algodão no interior que se
vae observando, as miradas em 1 cr-
«uimbuco, de outubro ali ¦dezembro, cx-
•cederão a ioo mil saccas.

¦Aproveitailio a op.-iorlim.dade, aqui
/passo a dar 

'algumas noticias sobro o
mercada de assucar.

Assucar — Com a procura por parle
«los irJercados estrangeiros, onde os pie*
Cos melhoram, os typõs 

'de consumo in-
itcrno experimentam alta. ficando o mer-
cado firme com sol-cilaiçõcs regidares.

iA safra de Pernambuco, -que ate junho
sc vinha creando altamente promissora
«le colheita abundante, tcni soffndo
criòrniétiicnft* com a ausência quasi ab-
eoluía de cliúvaa, «desde agosto.

lira naquoMa época avaliada, sem
exagero. acim-V dc z.uoo.ooo de saccos
«Ii* ;5 k-los. Hoje, poiAn, todo o calculo
. dependente de chuvas nesses dois pro-
xiimos mezes. sendo que os estragos ate
osot» já podem ser computados em cer-
cá de 15 "|" sobre os cálculos <le junho.'

t) merc.-«]lo interno, pelas safras maio-
res inte aS anteriores ein todos os cen-
1ros produtores do paiz, tem regulado
pelas impressões recebidas dus centros
estrangeiros, pela esperada super. pro. u-
«-.ção nacional cm lace das necessidades
dc consumo interno. . .

lis mercados plalinos, nossos visi-
nlios. com a reduzidíssima colheita da . _. _
Repubtiwi Argentina, 4éni sido nes ul-1 ._._.
timos «|.cm,po_ novos consumidores«
nossos. , , , „ ,

lAbasteciam-sc mitr ora da Allemanlia
o da Áustria, tendo passado a fOnsiimir

refinados americanos, depois da guer-
ra A boa accéiláçiiõ que tiveram nas,
¦refinarias do Rosar, o Crys.nl bra?!-
Jeiro, peln segurança do .polarização,
traz-nos esperanças em suas breves pre-
ferencias; na positiva necessidade quea
Argcn-lina terá «de franquear importação
como ji fez cs'.c anno. Fica, pois, -0111
<boa perspectiva a posição do assucar
brasileiro deante dess-t situação dos
tnvercudos exteriores, dos quaes depen*
derá a marcha dos preços liras.ciros.

'Ji.' allamcníe symplomatica a grande
yálorixáç-0 mundial do assucar, a alja
«l'üe se opera nos mercados inglezes, tao
rigorosamente doiniiiiido desde o ini-
cio \!.i guerra, por "controle" do go-
«verii- que, para evitar alias intenipesli-
vas, sc fez unico comprador c regula-
dor do grande, consumidor que é o
mercado britaunico.

A MARINHA DB LUXO

Falta hontem o almirante
Moso Febellu
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O (thnirantc Vclloso RcbeUò

Causou dolorosa surpresa a noticia
da morte do cbntra-áliiiiránle Pedro
Vclloso Rcbello, inspectòr geral dc
Viação Maritima c fluvial do «Alínist--
rio da Viação.

O triste «faclo oceorreu ás 2 horas
da madrugada dc hontem, ii rua dos
Voluntários da Pátria 11. 1S1, onde rc-
sidia o extineto.

O contra-almirante Velloso Rebcllo
era liem uma figura representativa da
nossa mariulia de guerra. Espirito cul-
Io, disciplinado o diseiplinador, pro-
eurnu sempre elevar-se, traia'hando
pela sua classe sempre com acrysolado
amor c carinho.

«Reformado passou a exercer as fun-*
cções de inspectòr geral dc navegação
niaritima e fluvial com devotado in-
teresse pelo serviço publico.

As suas ultimas commissões. na Ar-
mada foram as de addido naval do
Brasil em 'Londres, capitão do porlo
desta capital e commaiidaiitc do Inale
presidencial Silva Jardim.

Anteriormente exercera, cm commis-
são, o cargo de ajudante de ordens, por
oceasião das administrações dos minis-
tros Pinto da l.uz .c Dalihaznr da Sil-
veira c do marechal Dcodoro da Epii-
seca, durante o governo provisório.

Nos governos dos drs. Affonso Pen-
na e "Nilo Peçanha occupou o cargo
dc sub-chefe da casa militar,

<) contra-almirantc reformado Pedro
Vclloso 'Rebcllo, era natural desta ca-
pilai, rendo nascido a :S dc março dc
ítlúo; era filho do fallccido dr. Pedro
Velloso Rebcllo c d. Zuliuira Vciioso
«Rebcllo.

Assentou praça como aspirante cm
março dc 1S76, sendo promovido a
gtiardn-imirinlia cin janeiro de 1SS0;
primeiro tenente cm dezembro de íSSu:
capitão-teticnte em junho de 1BS8; ca-
pilão dc correta, em janeiro de 1001;
de fragaía cm maio dc 1900; capitão
de mar c gucíra em 191.3, tendo-sc re-
formado como cotitra-aSmirántc cm 3
dc junho do 191.}.

«Era casado com d. Elvira Soares le
Souza Vclloso, que é filha do dr. l*raii-
cisco llelisario Soares de Souza.

Deixa quatro filhos menores: Zul-
mira, Elvira; 'Francisco c Pedro.

S. ex., atú aiitc-liontein, dirigira os
serviços da Inspectoria de Viação, >iuc
oecupava,

O enicrro do saudoso almirante rea-
lizou-se 'hontem, ás 5 horas da tarde,
com grande acompanhamento, para a
necròpole de S. João Baptista;

'O almirante Gustavo Garnior, Chefe
do Estado-Maior da Armaila, compare-
ecu pcssualineiili: ao enterramento, e

ministro da Marinha fez-se represen-
pelo 1" tenente Taylor dá Costa.

A familia do almirante Velloso Re-
bello dispensou as honras militares a
que o extineto -lin-lia direito.

A INDEPENDÊNCIA
MOVEIS

RUA DO THEATRO N. 1
— » — I »

OS .MANT_ENK1>01*E.S DA ORDEM

Obra de regeneração
social

' 
UM ASYLÕ PARA1

CREANÇAS FEITO;
COM ESMOLAS DE

TOSTÃO
•Por iniciativa do padre Kino Minclla.

fundou-se a 15 de outubro de 1010,
nesta capital, o Asylo Infantil de X03-
sa Senhora dc Pompéa, destinado ao
recolhimento das meninas, cujo pae ou
mãe estiver cumprindo sentença longa,
cooperando, assim, para a regenaraião
social.

A. iniciativa foi bem recebida, con-
stituindo-se nesse dia a administração,
que ficou composta do fundador, que
ficou sendo o director geral; d. Roma-
no Moniz 'Eoster Vidal, presidente: d.
Custodia de Oliveira Marques, vice-
presidente; d. Evangelia de Paula Do-
mingues, thesoureira; as professoras d.
I.aura da Silva Costa e d. Xair G.
Monteiro, secretarias.

Realizou-se iiumedialamciite.uma col-
lecta, entre 05 ¦ membros da directoria
i|ue montou a 33?ooo, que constituiu o
inicio do patrimônio do novo 1110:111-
mento.

Seguiram-se novas reuniões cm que
foram discutidos os estatutos e os íins
sociaes, ficando por fim assentado que
o edificio a construir seria para receber
as filhas dos coiuluiiinados, não só os
detentos como áquelles que a miséria
moral, como a embriaguez c outros vi-
cios, inhibissem de educar convenien-
temente os seus filhos.

..jiprova.los definitivamente os esla-
ttitos, iniciou :\ directoria uin íystetna
de esmolas, constante dc uma caderneta
representando cada uma o valor m i ri i in o
de 5.5000, tendo o portador dessa ender-
neta o titulo dc cooperador, Angarian-
do pequenas quantias dia a dia, desde
a moeda de cem réis, conseguiu a dire-
cloria constituir tini pequeno patrimo-
nio o adquirir por sete contos du reis
um terreno á rua Zcferilio 11. 111, 110
Meyer, medindo 

"27 metros e 50 por
132, para levantar ahi o Asylo Infantil
de Nossa Senhora dc «Pompéa. A pri-
meira pedra fui lançada 110 dia 19 de
março dc 191; ficando encarregado da
construcção o sr. Thomaz de Araujo
Almeida, que orçou cm 38 contos as
obras.

Resolveu a directoria, {lcante da fal-
ta de recursos, para o prompto paga-
menlo, que a obra fosse feita por ad-
ininistração, Começou, enlão, a luta
tena-z da benemérita directoria para
conseguir os recursos para oceorrer a
acquisição dc materiacs, folha de opera-
rios, etc, 'despesas que se elevam ap-
proxiniadamcnte a um conto dc réis
mensaes. Dentro cm breve o edifício
do novo asylo infantil começou a sur-
gir c hoje ji se acha quasi prompto,
faltando apenas furros, soalhos c arre-
mate. . ,,

Visilauios liontem o edifício. 1-,
unia casa grande, «preparada para rece-
ber novas edificações. Tudo quanto ç
preciso para um asylo de meninas alu
existe cm ponto pequeno, além do es-
paço para albergar desde já 48 crean-
ças. Tem refeitório, capella, enferma-
ria, sala para aulas e muilas oulras de-
pendências. .

A directoria não poupa esforços jun-
to dos seus 33 ' cooperudore3, que são
auxiliados por centenas dc pequenos
contribuintes (100 réis de cada um)
para que a inauguração do asylo sc rea-
lize a 19 de março .le 101?, ou sejam
quatro annos depois do inicio das
obras, faltando para a satisfação deste ¦
desideratum cerca de quatro contos de
^.Conseguido 

esle fim a vida do Asy-
lo começará a correr suavemente, por-
que serão abertas fontes de renda que
muito concorrerão para

A commissão dc Justiça do Se-
nado e a reorganização

do Acre
Em sessão secreta, esteve reunida

hontem a commissão de Justiça-do Se-
nado, para resolver definitivamente so-
bre o projecto de reorganização do
Território do Acre, a respeito do qual o
sr. Arthur I.emos, seu relator, apre-
sentara ha dias longo parecer com emen-
das, o sr. Raymundo dc Miranda of-
ferecera um substitutivo e o sr. Con-
zoga Jayme pedira vista na ub.inia ses-
são, para estudos.

O sr. Gonzaga Jayme conseguiu a
approvacão dos seus collegas a emenda
substitutiva que foriiiul.õU conciliando
as coisas,

Xa reunião dc hontem, ficou assenta-
do que essa é que seria a matéria rc-
coniinendada nela coiumissão ao Senado.

Por cila estabeléce-se a unidade do
governo uo Acre, com a representação
na Câmara 1'cdcral, sttppriincm.se o-"«
dois tribunaès existentes nn lerritorio
e creanirse cinco juizes dc appeilação ele
accordo com as cinco comarcas ali cs-
tahelecidas. ,, . ,

Os outros pontos são os ja coiilieci-
*l«'s- . , •

Hoje a coiumissão tratara da reforma
judiciaria.

3MO

PARC ROYAL
Saldos e

Retalhos
EH TODAS AS

COM OS CORREIOS

a sua inanu-
tençãO;

O -\sylo se propuc a acceilar crean-
ças de. 2 a 8 annos, descnvolvendo-llic
a intelligencia c 0 conpo, reservando-
lhe oecupação adequada ás suas apti-
does. não o Impedindo de fazer da cre-
anca uma senhora mi uma creada con-
tanto que faça delia uni membro útil
á sociedade e á íamilia. Se a popula-
ção do Rio quizer concorrer com.um
tostão mensal, depositado nas .caixas
qtte sc acham espalhadas cin diversos
pontos desta cidade, cm breve a peque-
nina Pouiinéa, que ora sc levanta- scra
um edificio monumental, como a sua
congênere da Itália, 110 Valle de Pom-
péa.

-ii»—» —

Os nossos assinantes em Ouro
Preto prejudicados

Dcstíè G do corrcnlc mez foram resta-
beleeidos os trens do ramal do Ouro
Pr-elo-Mariauna, cm relação eom os ra-
pidos; suecede, porém, que os nossos
asiignantes ainda estão recebendo o
Correio da Manhã, ás 2 liora3 da tarde
do llia seguinte! , ., ,,O agiente respectivo já pediu provi-
ilèiVcias varias vezes á Direciona Geral
dos Correios sem, comtudo, scr ávlcn-
dido.

A' noite chegam cm Ouro Trnlo 33
malas de llarra do Piraliy, c de outros
bgares; mas da capital .0 dos lotados
nenhuma, porque motivo?

Com semelhante irregularidade acon-
tece que os nossos assignantes só podicili"
ter o seu jornal com 1; horas Ue atra-
zo sobre os que compram os numeres da
venda avulsa!

Chamamos, pois, para o caso a alten-
ção do sr. Camillo Soures, afim dc dar
as devidas providencias para que não
continue o prejudicial abuso.

ASSOCIAÇÃO
COMMERCIAL

1. .

OS ASSUMPTOS DIS-
CU.TIDOS NA SESSÃO.

I | DE HONTEM
iMais uma reunião houve hontem

na Associação Comnicrcial, sob a pre-
sidencia do dr. Pereira Lima. A
ella compareceram todos os membros
da directoria.

Lido o expediente, teve ciüraila 110
recinto um enviado do Ministério tio
Exterior, que íoi levar um telcgram-
ma sobre a exportação de polvilbo

iiadonal para a Hcspanha.'•--Y|,parec.'iido tambem 110 recinto o
sr. Alfredo Oottschalk, cônsul geral
dos Vvstailos L'n:do:. foi pelo dr. l'c-
re'r,i* J.inia convidado a t«jniar logar
tia m.esà da presidência.

O dr. Pereira Iyima saudou o sr.
Cott-íchájl., que é sócio honorário da
À_&ciá*iãb! cs. s. respondeu agrade-;
«'tido c aproveitou a oceasião para
tralar, explicando o facto, das qttet-
xas iormuladas pelo commercio sobre
as condições cm que certas mercado-
rias- chegam ao porto dçsla capital,
umas embarcadas parcialmente, ou-
Iras cii\ completo de-aecordo com as
amostras .c oulras, cmíim, que clic-
gani avariadas.

lO cônsul americano declarou qtte
esses inconvenientes são devidos ás
difficuldades de conimtinicaçãi), qne
mesmo em seu paiz se nola, á falta
de iti,ateria prima e lambem á defi-
ciência dc meios de transporte das
fabricas para os portos de embarque.

O seu maior esforço, declarou o
sr. GottsehalK-, é empenhado para que
as que-tões de arbitramento 011 ou-
trás sejam sempre tratadas sem a in-
tçryençãb judicial e nas condições
suggeridas pela Câmara de Còmni,er-
cio Americana, que dc accordo com
o consulado nomeará uma .eominissão
de árbitros para as vistorias, dopcn-
dendo tal pratica não somente da ap-
provação do cônsul geral, senão tam-
hen-, de uma corporação cõíiiraercíàl
respeitável 'tal como a Associação
Cominercial do Rio dc Janeiro.

O dr. Pereira l.ima usou ainda da
palavra para agradecer ao cônsul a
RiMitUeza. de haver apontado o nicio
de se derimirem 05 embaraços acima
apontados.

O srv Coriiclio Jardim pediu a in-
serçao ita acta de um, voto de agrade-
cimento ao sr. Oottscliallç pela sua
visita c pelas explicações dadas.. .

Falou a seguir o consultor jurídico
da Associação, tralundo da. represen-
tação a scr endereçadq ao Senado so-
bre IVlões |7rccipi'.ã'd<M e C»!'1-'*10'**:
fraudulentas.

P-osio o parecer em discussão, de
pois dc se haverem sobre elle exter
nado os sr3. Francisco I.c.tl c Jar-
dim, foi approvado.

, Este ultimo, pediu fosse consignado
f em tícta o sett protesto contra qual-
quer monopólio que se queira fazer
o que se convoque o convuerc.o dc
fumos para deliberar nobre- provi-
dciiciás a lomar.

ü dr. Pereira T.mri falou sobre

NOTICIAS DA GUERRA

Recomeçou còm grande encaniicamciilo
batalha do Cerna

-Aô norte e ao sul ão Somme continua a
batalha com a mesma violência
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Um cac-ã-ininas em sc,,'ç-o tu carnal da Manche

A PALAVRA OFFICIAL
De todas as linhas de

freiite
Ai.i.ilM.iMiA — Dcrlim, t6 ¦— O quar-

tel general coiiimuiiica cm daia de 15
de novembro :"¦Principe 'herdeiro 'da Haviera —
Continua a bataJUa 110 Sòniiue. I.utou-
3: durante o dia inteiro, desde a ma-
•nliil até a noite, <.!ü mnneira que. o dia
s: notabilizou pela violência e inlcnsi-
idade do combate. Os iiiiílczos, que cs-
ipuravam estendeti as suas vantagens
iniciacs, atacaram novamente com
grandes massas, ao norte do Ancre e,
varias vezes, entro Lc Sars e üuetido-
conrt. Conseguiram apoderar-se da a'.-
deia dc Bcaucount, mas cm todos os o«i-

No Mosae no Sommo 1 Varias noticias

TOSSE ? Use
XAROPE DO BOSQUE

Dep.: I>ro_. Pacheco — Andradas, .13

Um ex-presidente k Chile
enfermo

Santiago, ifi -- (A. A.1 •— Ãcjiá-se
doente o ex-pfèái-ente da Republica, dr.
Gerinan Rrescn, mjo estado «í conside-
tado muito melindroso.

^» » mtmmmi

A CASA MUNIZ, ^Ouvidor 71, já
iniciou » sua 11-

qui-lui-fio «le fim «li* mino, compre-
liemlcmlo nela Iodos os ui-tigos do
«ou niugestoso stock.

NA ESTAÇÃO MARÍTIMA

Uma creança colhida
por «uma locomotiva
A menor Juditll RodiiRiu-s, de 16 an-

ros, filha dó fausto Cândido Rodrigues,
residente á rua de Gabou, n. 161, foi
liontem, á larde, perto da cslaeao Ma-
i-itinia, coibida nela locomotiva 11. ei,
«Ilio a feriu cm diversas «.lartes do çòrpo,

A iiiciibr recebeu curativos na Assis-
í. ncia e foi cm seguida removida paia
a_Sa.Ua C^lim,mtmm

Prisão de um oííicial do
Exercito

Foi liontem preso e mandado reco-
liicr á fortaleza de S. João.'o 2° tc-
íiente do 0° regiiiiciito de infanteria
Kolicrto Nogueira! que, tendo ajusta-
<lo contas em agosto, não seguiu ao
seu destino.

«Kssc official embarcara para o ra-
raná lia primeira opportunidade.

CIMENTO iil
Telenliono SIM. Central. — Ilu»

Símia i.ii/in aoa
_ rAlII-0 PASSOS & c. —

Advogado contra juiz
Perante o juiz da a" vara criminal,

ro impedimento do da i" foi liontem
•submcttido a julgamento o ¦ advogado
Albcrlo Augusto Carneiro da Ciuilia,
jiroccssjrtlo pelo crime de caluiimias as-
sacadas ao juiz üi.iimo Romeiro da 3"
vara civil. , . , . .

Os autos foram a conclusão uo juiz
para dar sentença.

 «1-1» '

|3R ALBERTO DO RECO LOPES -
Pn Hospital da Misericórdia. Via» un-
luria*', operações em girai.
DR AVKIGIO DO REGO LOPES -

D«* Hospital ila Misericórdia. Moléstias da
çurna..-.!, nsríi c ovivt<Jos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Ociiiisla, prof. da Faculdade ile Medicina.
•Consultório: rua .etc dc Sctcmliro n. 00.
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UM SOLDADO ARROMBA UM
ARMAZÉM

Xa estrada Marechal Rangel. Joaquim
Roberto 'da Ciuilia ii estabelecido com
armazém de scecos c molhados, na casa
11. 674. próximo do larso do Õctaviano,
ua estação de Madurei™. .•De ha leiitpos para cá, o negócian-

j te vinha nòlando certos ib.-s:ippa:cei-
{ mentos ílc mercadorias de _cu estabe-

ieciincnto. sem que pudesse encontrai-
uma explicação para isso.

I .clizniontc «para si o Cunba leve a
explicação dcsfjada. Tendo fechado o
seu estabelecimento, por ser o dia de
anie-liontcm feriado, foi dar uin pas-

I seio. A' noite, quando regressou, ficou
surprclicndidò, ao notar que seu esta-
beleeinienlo havia sido arrombado.

Kntrando, cm as devidas precauções;
Cunha recebeu ainda maior surpresa
ao dc-icolirir, a um canto, duas troHxns
contendo mercadorias roubadas --- la-
ia?, garrafas de vinho, carne, etc. —
e .lc outro lado, oceiilto atra/, de uma
pipa, um soldado dc policia, fardado!...

Tomado de espanto e não sc sentindo
com a coragem necessária para cííe-
chiar a prisão do ladrão, saiu para elia-
mar a policia. O soldado soube ajiro-
véitar-se do caso para dar ás de Villa
Miogo.

O dcslidnçsto policial chama-se Ore-
gorio Josú Domingos, pertence á 4"
companhia do -" batalhão de infante-
ria.

As autoridades do 23" districto ja
pediram a sua prisão.

iiip i íüp: II111111I1!
II.VXSKATICA !

NA ESTRADA NOVA DOS
MACACOS

piscutiram, e um saiu
apanhando >

João d«- Oliveira c Joáo Silva . são
irtois in.lividuos abespinhados, terríveis
«disciiti.lorcs, que á menor coisa '•sobem

a serra", dispostos a tudo. A-iilbos-são
lavradores e moram na Estrada Nova
Aos Macacos.

Homem, por um mr>'.'vo qualquer sem
rnínortancia, tiveram el>.-s unia d seis-
eão, ¦;«:.- .-;c foi aos poucos acalorando,
eté que ehégafam aos insultos e dalii a
pouco p;:*í--r.r;im ás vias de facío.

Düpoi- de haverem irocadò alguns
«mpitrrijcs, João da Silva, apanhando
uni pão, deu aigumas pancadas em 0!i-
Tí-ira. que ficou ferido gravemente..

Cónimetiila a aggressão, João da Silva
fui'..; ¦¦• .i aggredido foi queixar-se á po-
liei,-, do .-,)" districto, que promcttcii
providenciar e fez chamar., a Assistcn-
ria. que o medicou convciiiciitinienle.

João «Ia Silva eslá, sendo procuiado'cia policia Ao. i}° districto.

NA ESTAÇÃO DO ROCHA

Colhido por um auto
O operário Joaquim de Vasconcellos,

solteiro, de 3«i> annos de edade, resi-
dente á travessa Jocl.ey-Cluli iv. c8„ ao
passar liontem pela rua São Francisco
Xavier, foi coibido pelo automóvel nu-
mero a.;.,.:, recebendo nesse desastre
muitas contusões cm diversas partes do
corpo.

Vasconcellos foi soecorndo por._p.ppu--
lares, que clianiaram a Assistência.

iDcipois de devidamente medicado,
Vasconcellos foi internado na Santa
Casa.

Comtudo, não deixe

mm
R.SACHET, 4

HONTEM

56521
ao

CONTOS
Vendi-o nesta casa

 AMANHÃ 
50

CONTOS

A iabrica de pólvora da Estreito
vae ter illüniioacão electriea

o inesilío assumpto, declarando. IM] tros pontos da extensa iYente do at;
os iiifòres-siiíõü devem pro-.utnciar-se . 

. .

I nesse sentido, para «pie :i associação
tome um caminho feguntlo as dchbe-
rações.da classe. S. s. lembrou, que
se devia pedir á classe de fumos <1<)
conselho deliberativo que envie á As-
sociação o modo de pensar cio. Inter-
essados. 1'. sa .•esolt.çâ- foi appro-
vada. . , , ,¦O sr. Augusto Lnp.cs falou açhan-
do infpossivel o mbiiopólib dos ?e-

gtiros, devido ás itulcmniz.Mjí.c.*. .iw
seriam formidáveis; A propósito tra-
l.-ii do faclo da policia tomar conta
do predio incendiado, e. pela. nioros:-
dade dos inquéritos, oceasioiwr a
completa deterioração dor, salvados.

Ü orador pediu á Associação qu.*
procurasse agir perante a autoridade
con-peteute, aíim dc serem taes pro-
cessos mais rápidos, salvaguardando
o interesse do segurado e dos segu-
radores, c o orador, bem como o sr.
Taborda, dircctores dç companhias
de fíCguros, poder*ani fazer parle de
uma cotnmis.=ão que estude detida-
mente o assumpto, ouvido .0 consultor
jurídico da Associação. Esta propôs- h-daveis
ta íoi approvada. O sr. Jardim, par-

,qtto

Esta casa retnello liilhelcs
pana o Interior pelo custo retil.
Os pedidos devem ser dirigi-
dos a SpoiMiiza & Vetero.

O ministro da Ouerra approvou o
orçamento feito para a install-cão da|tTc|pOU [^w duas das reclamações da

i illtiminação electriea nas dcpeiidcn-'l.:*vssociá«çãò ji foram attíu.iidas pelo
I cias da fabrica dc pólvora <la JiS-i .Stnado — a dos cadeados e do caiu-
trèllá. mercio ambulante clandestino.

¦ i**"* I Antes dc terminar a reunião, o dr.
Pereira Lima, por motivo do segttn-
do anniversario do governo.do sr.
W-encèsláo Haaz, propoz a inserção
cm acta de um voto ile congratula-
ções, voto que será enviado a 5. cx.

l''oi uiianin-,: a acceitação dessa p*o-
posta. . ,

«Por ultimo, o sr.Tabord a soli:iic«:i
tini voto de «pesar pelo falleciiiíeirt;
do visconde da Veiga Cabral, que £::
vice-presidente da Associação.

«Approvada a proposta, foi declara-
da encerrada a reunião.

UM BRUTO

Espancada barbara-
mente pelo amante

Viuvai a Maria Carolina, de !•-} an-
nos, tornou-se ainaníe. «Io ncgõcianle
Antônio de Soiiiia Freitas, coin quem,
In dois annos, rcsitle á rua. Marechal
!'loriatio 11. 221. i.\Tcslcs i'«!«imos tem-
pós Freitas deu para espancar brutal-
mente a rapariga, ameaçando-a de mor-
te «sempre que cila tentava delle sc des-
i-ci:cii«.iar.

IHoiitcni, pela niailriip;ad'a, o ne.ocian-'«
te espancou de tal modo a rapar';. 1 que i ^r.s (jiitos desta foram ouvidos por do;si,,
guardas, que aceudiram e prenderam o}
è:-t:ijii!.lo aggressor. iiiic «eslá sendo pro-- j
cessado na delegacia do .«."¦ dislrieto. jA iníeii;: Maria Carolina. foi liontem I
íifcstao mandada a exame dc sanidade. I

QUI-PRO-QUO LAMENTÁVEL

O caso de ui tele_ra_._ia para
o "Commercio do Paraná"

Não foram mais que o resultado de'
11111 desagradável qiti-pro-quo as acciisa-

I cües levantadas contra o sr. Uayiinuido
j Magalhfes a propósito dc mu Iclegram-j
j ma kfrigido ao "Comiucrcio do l'a-
1 raná". !
| Xão houve falsificação algtiina de'

\iv'.p*aclio( -como pareceu no «primeiro
momento ao actual correspondente da-

] quella folha, t) tele. raiinua cm questão,'foi 
enviado ao "Couimcreio" peln cor-

I respoudcii.tc anterior, quando ainda ti-
! nha o seu nome registrado 110 tdegra-
| plio, coinnuii'.'icaiii.lo á empresa uão , po-!
i der continuar a fazer o sei. i«,-ò c indi-
] cando pa-.-i o substituir o sr. Ki.yninn-
¦ do Magalhães.
! O sr. Knyniündd Mniyillrães é uni jor-

nalista «eenrensa que ba pouco tempo si-
acha nesia capital. Moco -Ai p .iiide ta-
leniii, honesto c trabalhador, sú por um
deplorável engano poderia ser alvo dc
àçctiáiçõi— cumo as que obegaram á im-
prensa.

«111 «i ia» » mm •

a violeiiéia do seu avanço foi quebrada
en frente ás nossas posições, soffrcndo
elles graves perdas. Sa",'ieii:aram-se. nes-
ri acção os regimentos de infanteria de
Mag'd«-burgo n. 6(i, da Haviera 11. 169
e da 4" divisão da Guarda. 'Os fiance-
zes empresaram grandes forças para
oecupar o bosque de Sv. Pit-rrc Waast,
mas «j seu ataque redundou num serio e
sanguinolcnto revez..

Principe Leopoldo -- Furiosos assai-
tos a oeste de Folvii-Kr.TsnoMe foram
repellidos, num ponto por meio dc con-
tr.i-ataqucs e lios demais pelo nosso
fogo.

Archulnque herdeira — >.a frente
leste da Transylvania, acções de menor
inüpoífaheia. Xas florestas e niüiila-
tilias da frente sul, ao longo.das estra-
das que conduzem á Vallachia, fixemos
ei.i cncóhtroj que nos foriuii favoráveis
i.Sj3 prisioneiros, capturando 4 ca*
nliõcs.

Marechal von SKckeiiscn — A situa-
ção continua inalterada. «Os nossos
aviadores bombãrdèaráni a «praça forte
de B.carcst.

«itaecdoaia — Tropas lm>jaras, entre
ellas o regimento Balkanski, c-.ijo chefe

o imperaJor iillemão, resistiram iua-
aos mais violentos ataques

frr.iicezcs 11a planície de Monaslir. Na
curva do Cerna, o inimigo occupou ai-
gunias nlluras. Modificámos ali a nossa
linha, paia evitar que a«s nossas pos:-
ções no vaüí sejam molestadas por ata-
que.; 'de flauco."

Áustria — Vienna, 16 — O estado
maior do exercito çomnnuiica em data
de. F4 dc novembro :"I.inípainos de inimigo a iiíra_em di-
re'ta do Cerna. nas proximidíides de. Or-
so\'a. IÍ-.11 toda a região septeiítrional
da Vallacliia os combates desenvolvem-
so a nosso favor. Fizemos nos ultiiups
deis 'dias 1.600 prisioneiros e captura-
mas 1 canhão c q metralhadoras.

Xa fren!.* italiana ns nossos liy.lro-
planos bombardearam os objectos mili-
lares cm l)obcrdo c o campo «lc aviação
ilo Itigliana, alcançando e incendiando
varios hangares. Valos os áppariiAios
regressaram incólumes."

A violenta batalha ao
sul e ao norte do

Somme
Paris, ,. (,\. H,)— Comnumicadoollicial dc hor.tcm, i noite:"N*a frcnlc do Somme', ao norte c aosul do rio, continuou violenta a batalhaanrante todo o dia .Os allemães atacaram as nossas posi-çoes com cffectivos consideráveis, masforam repellidos em todos os assaltos,conseguindo apenas vantagens muitorestrictas á ctisla de perdas elevádissi-

mas.
Ao norle do Sõiimie, o inimigo, At-

de intenso boilibardeiõ, alacou as

Um discurso do presi*
dente da Sociedade

Real.de Bellas Arte.
de Londres

pois•nossas tropas entre l.esboeuts e partesul dc 1'oi.iehavi-snc, alcançando os nos-
sos demônios avançados a oeste c a
norle do hosqnc de St. 1'ierrc Waast

Os nossos tiros de barragem
nossas metralhadoras sustaram, entre-
tanto, c.-u todos os outros ponlos, os
ataques do inimigo.

Ao sul do Soinn.e, na linha dc fren-
te dc Ablincotirt ao bosque de Uoucha-
vesne, os allemães renovaram os seus
aia.pics, travando-sc um encarniçado
combate que terminou pela completa der-
rola do. inimigo, liste retirou-se para as
:..2i trincheiras depois de ter soífrido
sangrei..'. o.crdas.

- A leste de Itréssoiré, porém, consc-
líri«ii o inimigo Iik-.vC progressos.

Nos.outros ponlos du linU.'*¦'¦'- fieiitè;
inteiniiUcnte canhoneio."

Depois do sangrento combate os
fi-ãiieezes tomam Vressoivo

A'o;«« york, ití (A, 11.) — líadio-
gramma official aqui recebido informa
«íue as tropas francezas tomaram a to-
íiitidude da aldeia dc Prcssoirt-, depois
do sangrento combate cm que os alie-
mães soffrcram grandes perdas.

A unica casa qne vende moveis; sob-
dos e elegantes dc Ioda a qualidade,
cm condições vantajosas <: a da íir-

ma l.EAM.UO MAUTIX.S & O*.. "
rua.do Ouvidor (33 n 05 -c nos antigos
armazéns, rita dos Ourives 3. a 4.5.

A gnerra naval
Londres, -t. — (A. IT.) — O

I.loyd niiniiuci.il rftie o vapor grego"Barbara'-! foi mettido a pique pelos
alli-mães.

Taniliein íoi afundado por um Siilima-
rino o vapor nórueguez "I.okken",

Londres, ifi. (.'. //.) — O sr, nugal*
Cl.crlt, prcsiden'tc do conselho da Socie-', 
(luile Heal das Artes, falando deante

j dns seus pares sobre as condições. de
! e.-.taliiüdade fiilanccira da Ur.y.n-ía-

nha, 'declarou <|ue as rendas ànnuacs do
império britaunico sc elevam a cem bit—
lifies de francos, 6a "!u das quaes pra-
dnzi.las pelo Reino Unido.

.lOoniparàdas estas rendas cem as dai
Allemanha, segundo, as ullimas esiatis-
•ticas, disse o sr. Clerk, verif.ça-se que
as rendas do império germânico nào

às i vão além das que 'linha a Inglaterra em
187..

¦As rendas de cila um dos habitai!-
tes da Inglaterra são mais elevadas do
que as dos da AH em anti a . e .-t*.>ini o
nosso paiz está em melhor situação para
custear as despesas «le guerra do «iuc
a nação inimiga,

•As economias annuaes da JngJil.erra
.'.'tingirão este anno a.alguns liiJliõcs
sterlinos e este accrescinio de recursos
deve tirar-nos toda a preocciipação do
quo nos venha a íal.ar dinheiro para
continuar a guerra.

«Poucas pessoas cõmpr. liindem uma
verdade-essencial: é que as mercado-
r.,.-- c os serviços commerciacs são. 110
fim .Je..contas, pagos cm mercado:ias e
cm servi.,.*

A indemnizai,"? de guerra que tiver
de ser paga aos allaJ"5 -!»vc sir suífi-
eieiile para restaurar a llelfiic, «- l«*vaii-
ça, a Kussia e a Servia, l-.ssa iiidcmiu
zaçáo poderá ser paga só cin mi-rcado-
rias c absorverá uma- grande pane das
rendas da Allemanha e da Áustria du-
ranlc longos annos.

IToda a eapacbladd de producçai.
destes dois paizes servirá para reparar
os «prejuizos materiacs que cães causa-

As tropa. aiiKlo-franeoxns iivnii-
çam Ires kiluinetrus alúm da

uliliin du Hemicinnt,
Londres, 16 (A. A.) — As tropas! ram

anglo-francezaa que se estabciecciain _^.
na aldeia de Beaiicourt realizaram um .. _ _';. .„..,„ .-,„ ,.„_*„ ,i„c ..:,
ataque ás posiç.-.es allemãs froiíl-iras a *™° *--l'»st«,o "1» P»«» a"s V*

vci-fS c iirovisiics uu lnnlaíisi'1'ii
Londres, 16. (A. A.) — O "Daily

Ks-press" annuncia qua o. sr. f_;corn<*
Sacimarsb vae 'lirigir o Ministério dos
Vivures e 'Provisões do Ueino Unido.

-loiue-essa posição, avançando tres
tros,

jíorani feitos muitos prisioneiros t
trraados aigims bons cntrinelieiiameii-
tos.
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O aDfliversario É Republica uo! as 
"operações

Realengo N0S BALKMS

Calçado
de luxo

1: senhoras, chegou novo
ulüiaos modelos. UXdCA

HANAN ® SON
liara homens
sortimento,
AGiEXÜIA
K. OüVbDOR i?i; URUGUAV-AXA Sj

-CASA OUVIDOR-

MOVEIS A PRESTAÇÕES

S, JOSE' 72
M, GOMES DE ANDRADE

¦lede visimr a exposição «le movei!
Mobilicr, á ::m Chile .ti; verificar
nreços e con.lii-r.es «le pagainenio.

O Supremo reconhece o direito
dos lentes

O dr. Luiz da França Marques dc
Feria e o capilão-tcliente.0>avo Mar-
ques' Vianna, -leites da K-scoia Naval,
foram exonerados pilo almirante Ale-
xándrino dc Alencar, propondo então,
acções no juizo federal, alim de nninil-
lar os actos do governo que os demiti-
ram.

Não se conformando, porem, o pro-
curador geral da «Republica, interpoz
appcllaçfio «lessas sentenças c lioatein o
Supremo Tribunai Confirmou as deei-
soes da 1" inslancia, negando provi-
meitío as a«ppblláçõcs da Fazenda.
__  _-|-i *¦ »*¦

O governo do Maranhão está em
dia coi os seus com-

promissos
S. Lr.ic, i<*> — CA. A.) — O governo

do listado depositou na Delegacia Fis-
cal, para pagamento áo empréstimo es-
terno, a quantia Ac 4<8.:òoó$ooò, que.
cr.m .1 quantia já depositada, para o
mesmo fim, no Tliesouro Nacional, per-
faz a de i.6i8:ooo$ooo, correspondente
...ís juros a pagar atê" dezembro proxi-
mn. Fica assim, o Kstado, cnmpVa-
niente ea dia com os seus compremis-
•01.

FOI FliHiPp XA FAVELIVA

K ínoi-i-eii nn Sniitn Cnsa
Nn dia 26 do mez passado, 110 morro

i!:. Istvclla, entre o c*>t*v.".Jor iAI;Jon -Do-
mingos Francisco e o conhecido desòr-
deiro Theodusio Manoel des Santos
liotiyc uma questão que terminou por
aquelle receber uma facada, ficando em
eüíiulo grave;

O aggressor foi nreso, processado c
nicltUo no xa-ire;., O :i^s.rtdii!o de'joi.
d. ¦medicado 113 Assistência íoi internai;
do na Santa Casa.

O ferimento que recebeu era gravis-
s:tuo c, depois de quasi um mez dc sof-

\bdon veiu liontem a íalle-
cer.

Seu cadáver f«ii removido para o nc-
crõtcfio do «Serviço Medico Legal, afim
de ser autopsiado.

Ternos sob medida pelos ul-
limos figurinos de casemira
de cór. azul 011 preto. Teci-
cidos Inglezes Old-lingland.
__ — URUGUAYANA -- 22

m 1 ¦» » «¦ 

MAIS UMA VK/i

O julgamento de Manso de Pai-
va íoi adiado

Ao dr. Custa Ribeiro,
vara criminal, foi hontem

jilii
ender

da 6» !
, I

Na 2a Escola masculina, sob a dire-
cção do professor João Afro das Cha-
gas, reatizou-sc ante-honteui uma fcsla
ejvlca, commcmorando a proelamação
da Republica.

Feias 11 horas, aebando-rc presente
todo o pessoal docente e 7S .ilimiiins dc
iodas as classes, deu-sc principio á fes-
ta. que - constou dc diversas evoluções
pelo batalhão escolar com. a. respectiva
bandeira, dc cânticos patrióticos e ler-
minando «por uma magistral oração do
professor 'Afro, 'que, em pbrases alevan-
tadas e calorosas, fez coniprehcndcr a |
sr.üs aíumnos a alta significação da data j
q.-i se festejava.

Fidóti-lhes de Wasinglhon, Lincoln e
outros filhei, do povo, que das intimas
camadas sociaes consesuiram elevar-si'-
a-, ciilniitiancias do «priúcr, definiu a at-
liifde c acção patrióticas vlc )'eodoro.
Flòriãiií Benjamin e encerrou a sessão
com um viva á nação bras'.leira eiilliusi-
asticamente correspondido por todos os
a!'.iiiini>3.

Merece registro especial a dedicação
do professor auxiliar Mario'_.Vieira, a

grande

¦ cujos csiorçosuma petição de Manso de Paiva (.'oini- ! 0 \[t-.]y0bra, amor do assassinato do gceiiral I .i-nVovi.
Piúliciro Machado; ; " 

_.-„;
Nellá o aceusado apontava varias ra-

zões afim dc scr adiado o seu julga-
menlo para a sessão de janeiro do

•deve o batalhão escolar

I « k_
OS AUTOMÓVEIS

Uni rápido ntróiiclado itor «111 auto
O motorista José Moreira, na dire-

cçãa do auto n. 1.634, atropelou hon-
tem «pela manhã 110 laigd do Machado o
menor jary 1'er.n.i Fausto, correio de
uma agencia dc rápido, que por aii pas-
sava montado <".n unia bicycleta.

Jacy ficou levemente escoriado .em
varias -paf.cs do corp«a c o motorista
de-,ta vez, por r.caso, foi preso.

Tribunal Popular.
O juiz entendendo ponderosas as ra-

zões apontadas deferiu o pedido.
¦ H »mm<

o correcçá. com que sc apre-

uma fcsla vcrdadciranienlc pa-
tiiotica que, embora determinada pi_in
directoria de Instrucção Publica, foi
nitíiíò além do simples cuiuprimenlo de

ür. Oscar Rodrigues Alves
S. Paulo, 16 — fA. A.) — O dr. .\'«-

tino Arantes, presidente «lo listado e
seus secretários de governo, visitaram
hoje o dr. Oscar 'Rodrigues Alies, sc-
créi.-.rio do Interior, felicitando-o'. por
metivo de seu anniversario natalicio.

A União perdeu os embargos
José Ribeiro dc Andrade c Benja-

111:11 Ccsar Ribeiro foram, por decreto
de 10S6, exonerados de funecionarios da
Alfândega de Paranaguá, e, julgando
illegal esse neto, propuzerain imia
acção no Juizo Federal do 1'araii.i, que
lhes assegurou os direitos e vantagens i '«
do cargo, visto serem os mesmos vira-1
licios c não poderem ter sido demitti- 1
dos sem ser cm virtude de sentença
judiciaria.

Km grán dc appeilação, o Supremo
Tribunal confirmou a sentei:.-a.

A União embargou esse accórdáo.
lím sessão de liontem, relatados os

autos pelo ministro André Cavalcanti,
foram discutidos os embargos, cntién-
dendo s. ex. 'que esses empregados dc
Fazenda, nomeados por concurso, não
podiam scr dêmittidos em virtude de
simples processo administrati..). Assim,
mantinha *> sen voto coníirmativó da
sentença embargada

uíiiá orücin.

Sú XA CASA 1-ORXUGUESE JOK'
Rua Ásscinblía, 40 — é <l'*;c ss cn-

cr.titra manteiga fresca mineira supe-
rior: leiln. .iSRno

JA' XÃO BASTAVAM OS AUTOS

Atropelado por uma JÈyclette
D -rrlo listevão Ciilti-, dc 5

trabalhador,

Recomeçaram com
cnca.rniçanient'0. os com-

bates 110 Q.Tiia
..Paris, KÍ — (A. H.) — Coiiuni-.nica-
do sobre as operações ro Oriente:

" tis combates recomeçaram com
grande encaniicamciilo ua região do
Cerna.

Nos dias 13 e 14 os senios dcsenvõl-
verani a offensiva, alcançando no:os
suecessos.

Nas proximidades da cola 1.21.: os-
biilgaros foram postos cm debandada
pelas Ir.ipas sorrias, que os persegui-
iam até grande distancia c .tomaram .1
locadidade de Cegel,

A marcha victpHpsa das tropas fra::-
cò-sérvias ao norte «le Vcliselò conti-
ii.'ia cm direcçao a Pepavei.

O combate eslendese desde a mar-
gein occidcntal do Cerna até á região
dc Kcnail.

Segundo r.ovas informações aqui rc-

echidas, o lotai dos prisioneiros feitos
pelos serviços nos dias 11 c u do cor-
rente ultrapassa dc ^.200.'Além destes ha mais mil homens ca-
plnrados nos dias it e 14.

•Fntre os últimos prisioneiros con-
•lam-sc '00 allemães, alguns dellcs offi-
ciaes."

listão travados varios conilmtes uu
reflito de Uernnvoda

Londres, 16 — (A. A.) — He llitlia-
rest anniuiciam ijuc estão travados va-
rins conihiíles, tanto ao norle como ao
sul dc Ceriiavoda, sendo ali corrente
que a intenção dos riissorumaicos é Iso-
lar essa praça da 'linha Ceriiavoda-
?.!.c«ijidia-Cou_.anza,

Os í-uniflieos oi:cii|i:nn Ronsii*
Londres, ifi — (A. A.) -— Os runihi-

cos oecuparam Iloasie, derrolando os
(eulo-bitlgaros.

Foram tomadas aos inimigos almnnau
munições c alguns pequenos canhões.

Os íiiniiiiios iM-ogi-iiloin ua
Dobrudja

Jlorro o embaixador iillemão \
cm Vienna

Londres, ifi. (A. A.) — Sabe-se .fiul,
por via indirecla, ler morrido repenti-
iiãntèrife o embaixador allemão cm Vicn*
na, o conde Tscliirsehhy.

Os ullimlos querom roeoulicci-r no»
venizfllslas o direito d»

bulllgerantc-s
Nova Yorli, ifi. (.-.'. A.) — Telcgcc-ti-

mas di- Londres iiiformain ler lord Ho-
bert Coul, snb-secrelario da Guerra, de-
elarado, na Câmara dos Çotiimiins, «pie
os alliados cslão iFspostos a rcr.o.nliccer
aos venizclislas o direito de bclligeraii-r
tes.

Um (elogrnmmn de Jorge V e
sir Douglas Uniu

Londres, t6, (,.. II.) — O rei Joreí
enviou um telçgramma ao general Haig.
commandante das tropas inglczas em
operações no continente europeu, feli-
citando o pelo grande suecesso das duas
margens do Ancre.

O general Haig agradeceu essus feli-
Londres, líi — (A,

grainín.as dc Bukarest iiifdruiani «que,
eooin rcsttíiíLiIos dc -conii-iísíns c -Tvaiir
ços anteriores, os rumaicos ihic-i.-11-ain
violenta perseguição aos icnto-lmlgaros
nos \ailes Slanic e Mituz, na Do-
brudja.

Continuam os eoniluites a listo
de 1'olco

Londres, ifi — (A. A.1 — A leslc (lc
Polcc, na parte interior «Ia curva do
Cerna, continuam os combates pára a
posse definitiva das posições da re-
gião.«ris servios lôin feito ucssé "Minto a!-
gamas centenas dc prisioneiros, entre
os qaacs acb«iM(-sc alguns allemães.

¦__•)  Radio* 1 citações «.'in nome das tropas.

Na linha de írente belga
Ü*il "RAII)" CONTRA' AS lltlV.

CHKIKAS ALUIO.MAS KM
DIXMUDB

Ilavre, 16 — (A. II.) — Conimuni.
cado belga:"As nossas tropas effçcliiarani 11111
"raid" conlra as trincheiras iniiiiigas
nas proximidades de Dixniudcj fazendo
alguns prisioneiros.«Um toda a linha dc 'frcnlc belga tem
havido considerável actividade de arti-
Ibéria".

Um menor de cinco annos morre
num poço

an
c morador á rua Ypi-
atravessar hontem a

na esquina da
residência, foi atropelado

lhe lhe deu for-

rança 11. 5-'. ao
rua das Lãránjeirí
rna de sua
por 11:11 cyciisla, que
niidavei tombo.

Hesulioti dahi a
a c.iavicula direita tendo por
receber curativos da Assistência. ..

O cyclista, valendo-se da provcrbial
ausência da policia, fugiu.

¦»•<¦ *,
FOItMICIDA PASCHOAIj — O

maior aniiv'0 da lavoura; e.ncontia.Sf
e«n todas as casas de priineira_ ordem.
tWsta caniial r de todos

•Em Madurcira, m> travessa Ppttclja,
oceorreu hontem, á tarde, um faclo íris-
tc, que preoecupou os moradores das
iminediações e deixdii iniincrsos em pro:
funda d.'«r 05 paes da victima, uin: foi
uma desditosa crcáheinlia de 5 anuas
de cdatlc.

Naquclla travessa, á casa n. o-, 1110*
ram Américo Pereira e sua esnosa;
d. Dcolinda Pereira. O casal tinha um
interessante filhinho, que cia o seii.cn-
irvo c contava approxiiiiadaineiite cinco
annos. ,

Nos fundos ua casa lia uni poço ile
cer-.a profundidade; que sc conservava
dest amplio.

Hontem de tarde, como seus paes es-
tivessem preoccupáüos a (ratar de ai-
gumas coisas, Oswaldo julgou-Se cm

.plena liberdade. Assim, andou u-zeimo
Estevain o quebrar algumas travessuras, e por fim, dirigm-

isso de ' do-se para o quinta',, foi ler justamente
ia. ao logar onde liavia o poço; c. lti-clie-' cado, começou a brincar, ora pulando

ora correndo, até que sc deu o desastre.
Tendo-se appfoxunado muito do poço

debruçou-se-lhe ás bordas c caiu, perc-
cenlo afogado.

-O cadaversinlio de Osivaldo foi re..-
nulo por vizinhos <;uc viram o deíastrc
mas não puderam chegar a tempo «Je
evital-o

F.«'.lado9.

_S'__£t±- -Ss-. A exportação do trigo uruguayo _«a^^fS^ BiBEiTBSÍt^
geral da Republica, foram os embalos Montcvidéo, 16 — (A. A.) — A J policia do 23 dis.r-c.o íoi a«ijata iar;0 

da ultima quinzena. !
rejeitados contra os rotos dos minis- Câmara dos Deputados aj-provoti o proT Ujovidenciau P"a "-'^ ¦¦ *^l"',,_,i: 

lai Chamamos para o caso * «tteução oc;
tros Oliveira Itibeiro, Viveiros de Cas- jecio dc lei, p.-pbtbind.o » WffOrlaíaO íosse levado l,-.ra?;„c-0,eno '¦*'•*'•'•• cm 

tr,n«pctir. t
tro c Coelho e Campo» do trigo. l_f**-i de ser aulopsiado.. '•'

COISAS DA CENTRAL 1

O caso de desvio de
maferiaes

Por não ter comparecido nma das
testemunhas de arcusação. o «Jr. Vaz
-into Coelho, juiz substituto da ia
vara federal, determinou o adiamento
para terça-feira, -i do_ corrente, do
simimario-crimc a que têm dc respon-
der o ex-mordomo do palácio do Cat-
tete c outros, aceusadus de desvio de
materiacs da Central do Urasil.

 ¦¦>-_»»¦-¦

Yamos ter. mais uma casa de
^ prego

O sr. Carlos Maximiliauo, niinis!ro
do Interior, concedeu a Manoel Gomes
Moreira e Gcorgc Ler/, licença para
estabelecerem uma casa de empresti-
mos sob penhores, á''travessa do.Ro-
sario n. 1.1, a qiial girará sob a firma
social dc M. Oonics & C.

 ai m » ¦ 

OS NERVOS DA 1F.RR.1

A justa queixa de um despedido
iToinòs procurados liontem pelo sr.

líuclydes de Araujo, servente no ce-
miterio «lc Pão João Bàp.tista. que se

tieixa de ter sido despedido do cm.

Yarias cidades italianas aba-
Iadas

Roma, 16 (A. II.) — A.'s sete e «iua*.
reiila n cinco da manhã foram a«|ili sen-
tidos ligeiros tremores dc terra.

Km Teramo, Ascoli, Mácerata,¦'._ Pesaro
e Àücona tambem foram registrados
idênticos phenomenos, porún cora mais
intensidade.

Não consta até agora .que haja yicli*
m.13 011 prejuizos materiacs.

rilOIEUTlvO A' 1XFAXCIA DW
NICTHEROY

O pi-oxiino concurso Ue robustez
No próximo dia za cpniiricmora o'

Instituto de Protecção á Infância d.i
vizinha cidade o 2" anniversario da sua
installação, com ur.ia sessão soienne^ a
qiie devei ão comparecer ns altas auto-
riJadcs do Estado, havendo em segui-
da distribuição de prêmios ás creanç:»
classificadas no concurso de robustez a
reedizar-se na véspera.

As inscripções para c?'.e interessante
certamen já se acham abertas, dcrcnilaj
r.s interessados comparecer ha sede do
Instituto, á rua General Andrude Ne-
ves -jo, das 9 ás 11 c das 2 ás 4 horas
da tarde.

Reuntm-se segunda-feira, :n do. cor-
rente, ns Damas de Assistência á Iti*j
fahcin, afim dc ullimarem os prepara-,
tivos para a tocante íesU) dus ujbreii-
ches dc Nicüicroy.

«¦'

T-HJ6 '.' ...»—«if.».- .*?•-*- i. 1-..,.-
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NO CATTETE

0 DESPACHO
COLLECTIVO

4'
5'
ueii!

No palácio do governo, reuniu-se
liontciu, o ministério, para o despacho
collectivo, sob a presidência do chefe
«Ia nação, tendo sido assignados decre-
tos das pastas seguintes:

ilXMtlOR — Jubilando, com os
vòncihíçht'09 integraes, o dr. Ícaro
Luiz Celestino, professor catliodratico

<la Faculdade de Medicina da Bahia.
Guwika — Promovendo: na arma (lc

«avaliaria: a capitão, por antigüidade,
«, i« tenente Sabino Thomaz de Aqui-
3io- a i" tenente, por antigüidade, o 2 ,
Camillo Augusto de Medeiros Costa; a
2" teiienle, o aspirante Agenor I,eitc
dc Aguiar. No corpo de saude: a ca-
nitão medico, o i" tenente dr. Juvenal
Fcliciano dos Santos. No corpo de in-
tendentes: a 1° tenente intendente de

classe, o 2° tenente intendente de
Manfrcdo Gomes. Nomeando; 1° tc-
le medico do Exercito dr. Humber-

to Martins de Mello. Concedendo ao
coronel de infanteria Feliciano Bcn;a-
min de Souza Aguiar a exoneração que
oediu do cargo de intendente da- guerra
e nomeando para esse cargo o coronel
de infanteria Francisco Mendes de Mo-
raes Graduando: na arma de cavaUa-
ria, 

'110 
posto de capitão, o i° tenente

julio Augusto da Silva., No conpo de
saude: 110 posto de capitão medico, o
1" tenente medico <lr. -Murillo de Souza
Campos, No corpo de intendentes: no

posto de 1» tenente de 4» classe, 0,2
tenente intendente,.de 5" classe, .João
buli Pereira da Silva, transferindo:
ria arma de infanteria: os majores Hei-
iiÒilorò de Miranda, do «-bataUiao, do
Sc regimento para o 8" do 3 , .Joa-

quin, Vieira da Silva, do =5» baUÍhao
Jo </ regimento .para o ,30" do 10 ,
Manoel dos Passos l*tguciroa, do 17
batalhão do 6° regimento para o 28» do
,0"; os capitães Raymundo Bayna de
Serra Martins, da f- companhia do 49
hatállião de caçadores para a iMo !54 .
Francisco Xavier de Mesquita, da 1
comnanliia do 50» de caçadores para a
t° do S» batalhão do 6» regimento;
iFhcas dos Reis Souto, da 2» companhia
lo » atalhão do 3" regimento para a

^ do "'do'V; Collatino Marques, da
•a 

companhia do 36» do L^JWÇKgg
íara ri''a* do Q° batalhão do 3\ J0*-
da Silva Marques, da 3". companhia do
-..batalhão do 8» regimento para a
",» 

do 16" do ia"; Domingos Monteiro,
Ia % companhia do &, bata Uao do
.,.. regimento para a 1' do 48 de ca-

adores; &&**&?& 
-^g^

AU CARNAVAL DE VENISE

teVro, da 3» companhia do 13' -_
do 5" regimento para, a 2' do J6 *>

t*Í ll.lcfon.0 Celestino .Pessoa Mon-
teiro da 1° companhia do 26 üo o
1,iri ¦ 1' do 49° de caçadores; Ber-

•rio dê Araujo Padilha, da 2» .com,
«íi lia do 13" batalhão do 5" regimen-

tô !a a 3» do 26» do 9"i J™» p.u.'-
w.P.ara a da com„anUla

para a 3' do 58" de ca-

wH-iliraiit
A moléstia dos
rins adeanta-se tão
rapidamente, qi'c
muitas pessoath
quando chegam a
.jmrccbelíi dstão
completamente eiu
suas :garras. Atten.
ção prompla deve
ser dada ao mc-
nor syinptom» de
ni.il dos rins. Se
existe uma dor sur.
da nas costas» do-
res de cabeça, ton*
teiro, enlado, pu

sc as secrccõcs dos rins são offensivas, ir-
regularei, ou dolorosas, use ns Pilulas de
Foiter, para os rins, sem demora. Nc-
nhtim outro remedio é tão rccommcndado.
Peça amostra grátis, a Foster—Mc. Clcl-
lan Co. Caixa io6_ — JRio.

O sorteio da "Sul America"
Realizou-se hontem o sorteio da sé-

rie dos seguros uj s:ooo$ooo, da Com-
panhia Sul America. Foram sorteados
na série dc s:ooo$ooo, sem lucro, qua-
tro segurados e da série de 5:ooo$ooo,
com lucro, nove segurados,

_ sorteio foi presidido pclo repre-
sonlaule do Correio da Manhã, e teve
por secretários dois collegas de im-
prensa.

Na série dos sem lucros entraram
cm sorteio 364 apólices, das quaes fo-
ram contempladas ás de ns. 100202,
pertencente no sr. Emilio Gomes Tino-
co residente no Maranhão; 100.694.
pertencente ao sr. Artb-.tr Ribeiro de
Oliveira, residente em Minas _Geraes;
103.055, pertencente ao sr. João Men-
des Oiiiiz Gama, residente no Estado
da Bahia, e 103.310, de que é portador
o sr. Manoel Misacl da Silva lavares,
residente no Estado da Bahia.

Na série ¦ dos de lucros realizadas
foram contemplados os srs.José da
Costa Crespo, residente no Estado do
Amazonas c portador da apólice nu-
mero 32.902; sr. tsidoro José Martins
Pamplona Corte Real, residente no
Estado do .Rio e portador da apólice
ii. 36.427; Antônio Cisando Sobrinho, ... ... ,
Capital Federal, portador da apólice sede, & rua da Quitanda,
n. 0.430; Octavio - Amaral Sptbar- w
phose, residente cm S. Paulo c porta-
dor da apólice n. 3.1.670; Adolpho Joa-
quim Pilligliani, residente no Kio
Grande do Sul c portador do titulo
11 34.633; Augusto Sciina Gomes, rest-
dente na Bahia e portador da apólice
n. 36.700; Joaquim Juvencio Barroso
Júnior, residente no Ceará e portador
da apólice n. 3.L379! dr. Martinho da
Rocha Júnior, Capital Federal,, porta-
dor da apólice n. 19.178, e João bran-
cisco Wright, residente em S. Paulo e

portador da apólice 11. 39.395.
As csphcras foram retiradas da urna

pela menina Arminda Pereira da Silva,
1A03 presentes foi servida pela dire-

ctoria ao terminar o sorteio uma laça
de champagne e águas mincraes.

¦» ¦ ¦¦

DURANTE O MEZ DE NOVEMBRO
Teremos em exposição nas nossas vitrines, no interior do armazém t na

secção de Roupas feitas, grandes SALDOS de camisas, ceroulas, pyjainas, rou-
pinhas de.creança, roupas.para homens, collarinhos• e .chapeos, mercadorias to-
das de primeira qualidade, que venderemos por preços baratissimos.

Rua do Ouvidor n, 136.

Sports
FOOTBALL

Sociaes
mm «¦ i ii M»*-q

DATAS INTIMAS
Fazem annos hoje :
O sr. K. A. Urooking, gerente da

The Gouroch Kopeworh iixport, de la-
glaterra ;o sr. José de Carvalho, construetor-
t, clinico, da noasa praça ;. .

d. Amélia de Almeida Carvalho, es-
iposa do capitão lAlbino Duarte de Alrnei-
da Carvalho, residente no distado do Rio;

a senhorita Heloísa das Chagas Wer-
neck, filha do sr. Américo Weriieck, fun-
ccionario do ;Banco do lirasil ;

o joven Leonidio Hildebrant;
Fez annos liontcm a noenina Lucy,

filhinha do capitalista Antônio Gomes da
Cruz e de d. Lucinda Cruz.

Festejou no dia 15 o «eu anniverau
rio natalicio o official de nossa Marinha
de guerra. Joio Genuino ieite.

o sr. Alphea Neves, estimado pratl-
cante de tclcgraphia da lv. da V. I,copol.
idina ; a sra. A taura Moiirão, dilecta esposa
do sr. Joaquim Mourão negociante desta ca-
«ital:

•-¦•.'* *

NASCIMENTOS
Zilah i o nome de uma robusta menina

que veiu a 15 do corrente, r.nchcr de a'e-
Riia o lar do sr. Octacilio Ferreira e de
sua esposa d. Gcorgina Ferreira.

«i Si *
FESTAS

Commemorando n u» annivcrFario de sua
fundação, o "Grupo de Dchates" da A^so
ciação Christã dc Moços, fará uma festa
eom um orogramnia literario-musical, ama-
nhã, 18, ás 8 i|a horas da noite, em sua... • -• • • 4?.

Fizeram annos ante-hontem o capitão
lAlipio Gonçalves .Cascão e sua esposa
d. Adelia -Mendes Cascão, ouo receberam
por esse motivo ns maiores manifestações
dc apreço c carinho por parte das innu;
meras pessoas de sua amisade, ás quaes foi-
Eeivido um opiparo jantar.

Os ladrões nos subúrbios conti-
nuam a operar desassom- >

bradamente
Continuam os ladrões a agir com a

mesma audácia em toda a zona sub-
urbana. "; ,

Ainda hontem algumas queixas fo-
ram levadas ás, autoridades poüciaés da
extrema parte do Districto Federal.

João Alves Malelti, carroceiro, mora-
-dor á rua Intendente Magalhães n. 92,
queixou-se de que fora furtado em uma
carteira, contendo eo$ooo em dinheiro
e vários papeis.

A policia do 23' districto prometteu
providencias. ,,

Também o dr. Francisco Machado
Linhares apresentou queixa á .policia
do 20o districto, de que os ladrões vi-
sitaram sua residência, á rua Cesario
Machado n. 77, casa 4, fazendo • uma
limpeza geral, .

A' policia do 19' districto foi
hontem entregue o indivíduo Isaac
Moutinho, conhecido ladrão, que foi
preso por ter sido encontrado com dois
saccos cheios de gallinhas.

Effectuou essa prisão o agente nu-
mero 252.

mm* mm mm* »

ULTIMAS NOTICIAS I
A

'ládèiplto

tã& 
d°vlÍe^õ 

de 
'Vasconcellós, da

_í companhia do 43° de. caçadores para
i ," do 34" do i° regimento; Henri-
uc Roberto Durle, da a« companhia do
1;"batalhão do 6- regimento para a i"!batalhão üo o- regime,...; '•"•".- <

¦do 12» do 4°; Alyarjo^tav.o|deíAUn-4]
ilio, da 3* compan

regimento para a 2* do-43
da »•'companhia do 30" io ln°¦ •- ¦-» 3e caçado-castro,

c Mario Galvão, da 3». d?_.2Ires,
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„« para"a'? dó 30o' oV-ío" regimenlo.
i.N'a anua de engenharia :• da 2« compa-
rihin do 2° batalhão para o quadro sup-

plòmeiitar o capitão Raiphacl. Veríssimo
Vianna. Na arma de artilheria: do 10

(jritpò a cavalio ipara o 22».grupo do
,7» regimento, o major Rainiro da SU-
va Souto; da 4" «ateria do 1" bata-
lhiio para a 4*.do *?W\?tf*°'$?ni'
rimento, o capitão José lellcs de Wi-
randa; da i" bateria do 19" Ktupo ile
artilheria de montanha liara o quadro
strppltmcritar o capitão Izidro Jerrei-
ra do Araujo; da4» bateria do 22
imipo do 7» regimento para a 6» do
u» grupo do 4° regimento.o capitão
Innoccncio Rosa de Queiroz; da .6» ba-
teria (lo n° grupo do 4" regimento
nara a 4" bateria do 1» batalhão, o
capitão Siriieão Pereira Reis. Na arma
de cavallaria! do 5°-corpo de trem para
o 12" regimento o tenente coronel'Al-
freilo Òacar Flcury de Barros; do 1-2°
regimento para o quadro suppleracntar
n 

'tenente 
coronel Marcos Antônio lei-

les 'Ferreira; do quadro stvpp!cme"-lar
.nara o 50 corpo de trem, o lcti""le co-
ronel jòsé Maria Moreir- ómmaraes;
<lo 11" regimento pn-r. o 2", como fis-
cal, o maio Christovão dc Hollanda
Cavalcanti; do 2" regimento para o 14",
coniü fiscal, o tenente coronel graduado
Guilherme Eliseu Xavier I,cal; do 50
regimento para o 10o, como fiscal, o
major Aristides dc Almeida Rego; do
10"' regimento .para o 5", como fiscal,
,i imijoiiAnthcro Aprigio Guilherme de
•Maltos; do quadro sttpiplemcntàr para
o 2" esquadrão do i° regimenlo o ca-
pitão losé Maria Franco Ferreira; do
)° esquadrão (lo 4° regimento para o
quadro supplcmentar o capitão Christa-
no Uflacltcr; de ajudante do 30 regi-
incuto .nara o 4" esquadrão do 6'' o ca-
jiitão Trajano r.annes de Carvalho; do
ü0 esquadrão do 5" regimento para o
4o do 14° o capitão Theodoro Viegas
da Silva; do 40 esquadrão do 14" regi-
mento para o 2" do 5" o capitão Achil-
les Mariano dc Azevedo; do 3° do 14°
para ajudante do 5° o capitão Armando
Gusmão. Classificando: na arma de in-
fanleria: os tenentes coronéis Norberto
Augusto Villas Uoas, no 57o de caça-
dores, e Chananeco Anlonio da ,I-on-
loura, 110 13o regimento, como fiscal;
os maiores 

'josé 
Sotcro de Medeiros

Júnior," 110 17o batalhão do 6" regi-
mento; Américo de Abreu Lima, no
i,1° do 5o; Jacintho Ignacio Torres
Júnior, 110 25" do 9"; José Vieira da¦Rosa, 110 14o db 5°; José Augusto I'cr-
reira da Silva, no 4'i° do 14°; Um
trenio Ferreira (le Mendonça, no ,18"
do 13", e Epaminondas Thcbano liar-
reto,'23" do 8"; capitães João Ferreira
dc Carvalho na 2" companhia, do 11o
batalhão do 4° regimento; Fernando
Verei ra da Silva, na 2a, do 23- do 8o;
Vicente Toscaho, na 1" do 50o de ca-
çàdores; 'Herminio Castello Branco, na
2.1 companhia do 13° do 5"; Manoel do
Nascimento Uns; na 3" do 13o do 5°;
Francisco de. Araujo Caldas Xexcu, na
3" tio --7" do 9". Na arma de engenha-
ria: no quadro sirpjilemcntár, o tenente
coronel Herminio 'Sarmento c major
Gustavo l.cbon Régis; 110.2o batalhão,
como fiscal, o major Felicio Faz Ri-
beiro; na 2-1 do 2" o capitão Antônio
'Marlitifl Vianna Estigarribia; _ no 4°
batalhão, como ajudante, o capilão Josc
Vicente dc Araujo Silva. Na arma dc
artilheria: no 4" regimento montado,
como fiscal, o tenente coronel Alfredo
Teixeira Severo; no i" batalhão de po-
siejio, como fiscal, o major Leopoldo
Belém l.oya Zclicrrcr; no 12" grupo dc
artilheria a cavalio, o major Wladislao
Bandeira Teixeira, no 5" grupo do 2"
regimento de artilheria montada, o ma-
jor loão üyonisiò da Silva Pereira;
na 1" bateria do íS" grupo a cavalio o
capitão Theodoro Ribeiro da Cunha;
11a 1" bateria do 19" grupo de artilhe-
ria de montanha, o capitão José Anto-
nio 'Marques; na 2» do 6" grupo do 7"
regimento de artilheria montada, o ca-
jiilão Tito Rcgis dc Alencastro. Xa nr-
ma dc cavallaria: no 11° regimenlo,
como fiscal, o major Antenor Sanla
Cru/ Pereira dc Abreu; no C" regi-
mento, como fiscal, o major Manoel
Virgílio de Abrott Coelho; no. 3" cs-
quadrão do 40 regimento o capitão Fe-
lisberto do Amaral Peixoto; no 3" rc-
simeiiio do 14". o capitão Durval Or-
menvil de Abreu. Reformando:.os ca-
Los dc esquadra liernardiiio Affonso
Bledina, do 5o regimento .de cavalla-
ria, c Emygdlo Dias da Silva, do 46"
de caçadores,

Marinha — Transferindo o, capitão
ile corveta José brancisco Martins Gui-
marães, do quadro da reserva ,p.".ra o
ordinário do corno da Armada, visto ha-
ver desistido do resto da licença de
quatro annos que lhe fora concedida
para cmpres:ir-se na marinha mercante
c industrias orrclativa-s. Aposentaiído
An.ando Alvares Firmo, no cargo dc
poreirp encarregado dc diligencias da
Capitania do Porto do Estado de Ala-
gon

DE-

Ernesto Souza
Com lodo,

Qlycerina e Hypo-
pliosphltos de Cal-

cio e Sódio
BRONCHITES,

Asthma, Tuber-
culose pulmonar

Rachitismo
TÔNICO PODEROSO

6HflNflQ0 S G.-1.0 de flflüFCO.»

MOVIMKNTO OPERÁRIO

Seguiu honlem com destino » floriano.
oolis, a bordo do paquete nacional "Itauba",
acompanhado de sua familia, o dr, lose
liditcux, secretario geral da Sociedade de
Gcograpliia do Rio dc Janeiro e deputado
ao Congresso Representativo do listado dc
•Santa Catharina.

!>
cnvTüimmrciAs '

lím signal de perar pclo fallccimcnto do
dr. Nerval de Gouvêa, deixou de reali-
zar-se terça-feira, a conferência que o tir.
Paulo de Frontiii devia . fazer sobro a"Hulha branca no Ilrasil", ficando a mes-
ma transferida para sabbado, íS do cor*
rente, ás 4 horas.da tarde, no salão de con-
ferências da li. 1'olylcclinica.

A conferência, que será pública, e a ul.
tinia da série organizada este anno pelo Di.
rectorio lAcsdcmico, havendo projecçSes ci-
ntinatograpliicas.

*
O acadêmico de direito 

"Victor Ferreira
Alves fará amanhã, ás 8 i|a horas da noite,
na Associação Christã de Moços, i rua
dt Quitanda, 47, uma conferência, cujo ti-
tulo c "O duque de Saint Simon".

# # >#
OTiURS E FESTAS

O Rio Club realiza amanhã uma "soírée",
para a aual reina grande animação.

Após a inauguração de sua bibliotheca,
ás 10 horas da noite, terão inicio as dan-
sas.

Ksta festa que será a penúltimo do
nnno, revestir-sc-á de grande brilhantismo.
Muitos têm sido 09 convites expedidos,
sendo do prever grande concorrência'.

FALLEOIMENTOS'felcsramma de Paris trouxe hontem a
infausta noticia do fatlecimento ali do sr.
Trancisco Portella, chefe principal da firma
F. Porlella & C, da "Torre Kiffel".

A morte do sr, Portella foi grandemente
sentida por todos os que o conheciam e
ecoou 'dolorosamente no alto comnicrcio c na
co^Icoade desta capital, onde o chefe da
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GERVAO

— DE-
Ernesto Souza
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Inappetenclt,
Mia BaUtt. Usügtstin.

Bôni di Gabtta,
fijiii lognentad»,

Urinas Turvas,
Pilpilitfc» lo tllltil

TÔNICO DO SYSTEM*
NERVOSO

BHãNüaO S C.-1.° de Marco.»

OS JOGOS RO CAMPEONATO DE
DEPOIS DE AMANHA

No próximo domingo serão realizados
os seguintes encontros do campeonato
da i" divisão: Bangu' versus Fluminen-
se, no campo do Bangu'; Flamengo
versus Andarahy, no' campo do Fia-
mengo.

Foram nomeados os seguintes juizes
e representantes:

BANGU'X FLUMINENSE — Pri-
meiros "teams" — Achilles Pederneiras.

Segundos "teams" — Rubens Porto-
carrero.

Representante' — Antônio Lago.
FLAMENGO X ANDARAHY — Pri-

meiros "teams" — Carlos Villaça.
SegunHos ".teams" — César Gon-

calves.
Representante — Andrew Procter.

O EXCOJíTRO FLUMINENSE ver-
sus FLAMENGO

IA Liga Metropolitana marcou a data
de 8 de dezembro para a realização
da parlada de i°s. "teams" Fluminen-
aa X Flamengo, que foi annullada de-
vido á intervenção do publico.

O jogo «o realizará provavelmente no
campo do llotafogo.

... 4 Si
FLUMINENSE FOOTWALL CLUB

Rcaliza-se üioje, ás 4 horas da tarde,
no "grotinU" deste Club, um rigoroso
trlcno entre o i" e o 2° "teams". O ca-
ptiain, escalou os jogadores abaixo, e,
solicita por nosso intermédio, o compa-
recimento dos mesmos na sede do Club,
á hora acima- indeada.

Marcos
Vidal — Netto

Lais —! Oswaldo — Honorio
Celso — Coiíto — Raul — Baptista —

J. Carlos
Affonso

Waldemar — Joaquim
Basileu — Sylvio — Nelson

E. Coelho Netto — A. Calmon —. A.
Estevcs — Costa—'Mdos. Guaranys .,_ „ „ ,
Reservas — C: Moacyr, J. Gonzaga Plla0 «oclk».

Júnior, Pcorges, Coelho, Primitivo ,Ue-
raldo, Pina c Godofrcdo.

TAUROMÂCHIA
O festejado toureiro chileno Nicoláo

iMaturaiia -foi contihtado -pela empresa
Taurotnacliica das Neves, afim dc tomar
parte na 5* corrida da presente época, que
se realiza domingo, 19.

I*ni realmente uma bella acqtiisição, que
jior certo vae agradar aos aficionados.

Apezar dos encargos que traz á empresa
o ccnirato de novos artistas os preços não
são alterados. m% w m < —

Gliiii
Uma homenagem dos aviadores

inglezes á memória do ca-
pitão Boelke

-Berlim, 16 — (T. O.) — Oá avia-
dores inglezes atiraram na rectaguar-
da das linhas allemãs um embrulho,
o qual continha uma, coroa dc üô-
res c duas cartas. Uma destas cartas
tinha a inscripção: "A" memória do
nosso bravo e cavalheiresco adversa-
rio capitão Boelke, o oorpo real de
aviadores britannicos".

íA segunda carta, dirigida aos offi-
ciaes do corno de aviação allemão da
frente oeste, era deste teor: "Espe-

ramos quc háyeis de encontrar esta
coroa. Lamentamos que não nos tc-
nha sido possível cntregal-a antes,
mas o máo tempo nol-o impediu. Os
nossos sentimentos acompanham os

pães e os amigos do extineto, cuja
bravura todos nós reconhecemos.
Tende a bondade de transmittir as
nossas amistosas lembranças ao ca-

pitão Evan c ao tenente Long, da es-

quadrilha Moran. — Assig. S. Grccn,

tenente.''
Á coroa de flores c ambas as car-

tas foram entregues aos pães do ca-

O p Morna o communicado
írancez das 15 horas

mesmo dizer que é mais intensa do
que nos casos do "Baralong" e do
"King Stephen".

Essa excitação augmenta sempre,
porque todos os submarinos allemães
que regressam, informam sobre novos
ataques traiçoeiros de que foram obje-
cto por parte dos navios mercantes
inimigos. Todos «stes casos provam
quo as instrucções do Almirantado
britannico de maio de 1915, e quc fo-
ram encontradas a bordo do vapor
"Woodficld", acham-se ainda cm pie-
no vigor. Segundo estas instrucções,
os navios mercantes armados devem
atacar immediatarucnte todo o subnía-
rino que virem appareccr.

Syndicato Operário
Terá logar terça-feira, ás 8 horas da ^lvlulul; „„„ wl,lulli „„_ „ v„„lv „

noite, a reunião deste_ syndicato ,,ara ^onhccidissiina „Torr(! Eiffcr con_va in.
nomear a sua commissão .?~..utn a ef- 

^^ ^...^ ^ cra ^.^ ^.^ pclas
suas virtudes de caracter c de coraçüo.

Natural do Ceará, Francisco Portella veiu
cedo para o Rio de Janeiro, aqui dirigindo
uma casa commercial que, graças á activida-

dc e tino administrativo dc seu chefe, se
assembléa geral extraordinária, na transformou, mais tarde, num dos mais bellos

nomear
fectiva. __

Ass<;e!..vm> rto Resistência dos Co«
cheiros, CniToceiros o Clnsses

Annc.vns
Realiza-so hoje, ás 8 horas da noite,

rua Marquez dc Pombal,
de tralar dc assumptos ur-

sédc social,
ti. 41, afim
Benles. __

União rti-nsllclrn
Tíffeclua-sc a 4 de dezembro próximo

a assembléa geral extraordinária con-
vocáda para ante-hontem e quc, por
falta de numero, não teve logar.

Allíànça acadêmica
Rcnne-se hoje, ás 2 horas, cm sua

sede social, á Avenida Kio Branco, no,
S° andar, a Alliança Acadêmica, cffe-
ctuandú-scj então, eleições para ore-
enchimento de duas vagas recentemente
abertas na direetoria.a 1 a > ¦

Pela saude do poío
O Laboratório Municipal dc Analyses

sempre tem julgado bons para o consu-
1110 os produetos LEAL SANTOS:
CONSERVAS — BISCOITOS —CHO.
COLATES -- SEMOLINA rHOSPIIA-
^DA* ^ , j

Grandes Fabricas: Rio Grande do
Sul c Uio de Janeiro. 4948

COM A SAUDE PÜ1JHCA

A rua Dezoito de Outubro é um
grande viveiro de moscas

Os moradores da rua Dezoito de Ou-
tubro, na Muda da Tijuca, pedem-nos
chamemos a attenção das autoridades
de Hygiene e da Prefeitura para as
nuvens de moscas quc os atormentam e
para o estado de abandono cm que se
encontra a referida via publica.

toros do guerra Garcia Dias Ávila Pi-
res c Francisco Fernandes Piratinino
e Almeia, de iffercnça de vencimen-
tos não recebidos em 1012 e em 1013;
Dc 32ti05$oSo, para pagamento a João
Pires Branco cm virtude de sentença
judiciaria; Dc 4.J2$oio, para pagamento
a Francisco Mcira em virtude dc sen-
tcnç_ judiciaria; De 2:305SiCo, para
pagamento dos vencimentos ao 3° es-
cripturario do Thesouro Nacional Pe-
dro Rodrigues de Carvalho, no periodo
dc 22 de julho a 31 de dezembro de
101,1; Dc 20:5675150, para occorrpr ao
pagamento devido a dd. Cccilia Toledo
ile Oliveira Lisboa c Alzira Lisboa Mo-
reira 'da Fonseca, cm virtude de senten-
çi judiciaria: Oc 22:(io,i?oo6; para pa-
gatuenlo a viuva e filhos do ex-minis-
tio do Supremo Tribunal Federal, dr.
Lúcio de Mendonça, cm virtude de sen-
tença judiciaria; Suppri0indo ttm logar
do 2" escripturario da inspectoria de
Seguros c um de a° official aduaneiro
d'i Alfândega do Iiecife,

Viação — irprogando até 7 de abril
dc 1917 o praso para a conclusão do
prolongamento da K. F. de Maricá, da
estação Nilo Pcçanha a "Iguaaba Gran-
dc-.

Agricultura — Cuncedenrlo patentes
dc invenções a: Antônio Gonçalves
Liile, de "Um novo processo dc torrar
café por meio de uma combinação dc
apparelhos apropriados denominado"Tprrador Gonçalves Leite"; Hilário
lluergo, de " Aperfeiçoamentos no
trensporie de carnes frescas cm meias
rcíes dos matadores para os frigorifi-
cos cm vagões, botidei e outros trans-
porte? denominado "Systema Hilário
lluergo": Armando Zanofta, dc "Aper-
feiçoanientos em lauVoàVlas clcctricas de
arco para projecção luminosa": límpre-

a Commercio e industria, de "Um fe-
cho aperfeiçoado para recipientes, tubos

contendo Ü(iu:dos yola

e conceituados estabelecimentos desta cidade.
O chefe <!a ",1'orre Eiffel" falleceu na

su» residência da "Avcnue Camoens", cm
Paris. Ahi morava ha muito tempo. Estivo,
ra no Rio cm 1014, visitando ns suas filhas.
Voltara, no anno seguinte, ficando na capital
franceza até agora, sempre soffrcndo de an-
ticos padecimentos, complicados com os ma-
les da sua edade avançada.

Francisco Portella cra casado com d. Vir-
ginia Portella, deixa um filho que morava
cm .Faris, cm sua companhia, e quatro fi-
lhas: 'd. Luiza Silva, casada com o sr. Tüo-
maz Augusto da Silva, sócio da "Torre Eif-
fel"; i. Christina Silva, casada com o sr.
Rodolpho Domingucs da Silva, sócio da " Tor-
rc EiGfel; d. Iracema Ottoni, casada com o
engenheiro Curistiano Ottoni Filho, e d. Mar-
garida Miranda, casada com o sr. Henrique
.dc Miranda, gerente da Casa Colombo.

* * *
ENTKRKAMENTOS

Realizou-se ante-hontem o funeral da
viuva d. Gertrudcs Augilista de Mello Bas-
tos, mãe da professora da Kscola Normal
ri. Arminda Bastos, da adjunta i. Alzira
Bastos de Carvalhaes, da viuva d. Marra
Bastos de Pinho e Silva e do luncciona-
rio postal Lydio Bast.09.

O corpo foi trastadado, em caixüo de
1* classe, do rua I'*on*ec.i Lima, para o
cemitério dc S. Joio Baptista, c ínhumado
no carneiro perpetuo 11. t.00.1.

O enterro foi concorridis&ímo, e entre
as pessoas pre-entes tomámo3 nota das
•seguintes: Talreflião Castro, dr. Antônio
Pacheco e familia, Aristides Hemeterio o
familia, dr. Ignacio do Amaral, professor
Bonifácio de Araujo, professor Josu Vrcen-
rando da Graça, José Rosa Júnior, cone-
go Antônio Pinto, Antonir.o Ramos,; Fran-
cisco de Carvalho e familia. Octavio Pa-
checo, Octavio Hemeterio, José Rodrigues
Pereira e familia. José Ferreira de Mello,
dr. Andrade Bastos c familia, Nrcoho
Teixeira e familia, Luiz Reno Desbrosses,
familia Bittig do Campos, familia Bittig
Borges, Clovia Hemeterio c família, pro-
fessor Antônio Guimarães, dr. Julio Pm-
to Brandão c familia. professor ; Georcc
Sommcr, Jcsuino Samarão c família, V.
Santos, proícsor Antônio Albcrnaz. pro.
fessor Victor Hugo dc Jc*s. Hcbo dc
Araujo Barreto, Floriano Álvaro Campos,
Rodrigo D. listeves. Mario Lima e fa
milia Alfredo Alves Bastos. José Pinto da
Rocha, Jiritina Eiras, familia dr. Thomaz
VJclphino, Alberto Smith e familia, dr.
Mirandir.o dc Miranda c familia, familia
Piros Ferreira, professoras Elvira Pilar e
familia, Maria Carolina Froitas e faniilia,
Arminda Macedo, Lconor e Amasilles Ac-
ciolv, Zuhnmt Miranda. Maria Esmeraldi-
ra.' Alice Carneiro, Adelia Baracho, Cas-
torina Basto3, senhorita Cliascaud, Anto-
nictta Barreto, Carolina Braga, Luiza Ju-
liefa Capancina. Didia Forte;, Manetta c
Aüce Barres, Maria Teixeira da Graça,
Hilda Dorison, Zciinda Rodri.ucs. Silva,
Clarisse Moreira c outras pessoas cujos
nomes não nos foi possível tomar.

No mundo dos espertos
FOI PROPRIETÁRIO

DE UMA CASA
ALHEIA POR DOIS

MEZES...
Na 3* delesacia auxiliar está sendo

agora apurado um caso que não deixa
de- ser alguma coisa fora do commum.

E' uma nova forma de "chantage"
de que foi levada queixa ás autoridades
daquella delegacia, por d. Elvira Aros-
tini, residente á rua Sant'Atina n. 111.
Um srrande espertalhão, um indivíduo
acostumado a toda a sorte de "ch.inta-

ges". vivia a explorar a inexperiência
alheia, alugando predios que não eram
dc sua oropriedade.

A queixa de d. Elvira Agostini con-
sistia no seguinlc:

Ha dois mezes, mais ou menos, essa
senhora oecupava a casa acima, pagan-
do com pontualidade o aluguel, que è
de I3o$ooo mensaes. Esses alugueis
eram pagos ao indivíduo nue se aoresen-
tava como proprietário do predio.

Um dia destes, porém, apoareceu-lhe
á porta um novo cobrador, da Santa
Casa, com os recibos dos dois mezes da
casa. ,

Não querendo perder o seu dinheiro,
pagando duas vezes os mesmos alu-
sueis. d. Elvira foi queixar-se ao dr.
Armando Vidal.

Ahi o caso foi apurado. O predio
fora alugado a d. Elvira por um indi-
viduo de nome Alberto de Souza. Sou-
za recebeu os algueis, dizendo que cra
o dono da casa e passou os recibos. O
predio havia sido alugado pelo esperta-
lhão á Santa Casa, á razão de 1505000,
por mez e a provedoria do pio estabele-
cimento não recebeu um ceitil do es-
perto locatário, que, mais feliz, çmbol-
sou os j6o$ooo que recebeu de d. El-
vira. c

A 'Santa Casa fora dada conva fia-
dor, pelo espertalhão, uma firma já ini-
plicada cm factos policiaes — M. t*.
Silva, estabelecida á rua da Constituição
n. 40. « . ,

Uin inquérito foi aberto na 3" dele-
gacia auxiliar, oara se apurar esse caso
e foi expedida ordem pela Inspectoria
de Segurança Publica, para a captura
do "chantagista".

¦ !»«¦' 

IUTQS X—ELECTRICIDADE
MEDICA

Exame?, photographias e tratamento
pelos raios X. Applicações de electriei-
dade nas moléstias em geral. Dr. J.
de Toledo Dodsworlh — 10S, Avenida
Central íao lado do Jornal do Brasil —
Teleph.. 2326. Central. .

EM TORNO DO PROJECTO ÜO
CÓDIGO DO PROCESSO

CRIMINAL
Ao ser annuneiada, 'honlem, na or-

dem do dia da sessão ,da Câmara, a 3*
discussão do projecto relativo ao Codi-
go do Processo Criminal do Districto
Federal; ocetrpou a tribuna o sr. Vcris-
simo de Mello, para justificar varias
emendas.

A primeira visa a «reação de pavi-
Ihõcs 11a Escola Corrcccional dc Dois
Rios, de modo a ficar estabelecida a se-
paração dos alumnos menores dos mai-
ores.

Justificou o orador longamente essa
cn enda, adduzindo a seu favor argu-
mentos dc autoridades na matéria.

A seguiVda emenda propõe o restabe-
lecimento do art. 8", do antigo proje-
cto. Também o sr. Nascimento apre-
sentou ao Lodigo uma emenda mandan-
di reorganizar a Policia Civil do Dis-
tricto Federal, destinando-a ás funeções
administrativas dc vigilância prevenção,
investigação c captura, constituindo de-
parlamento autônomo do Ministério da
Justiça e sendo dirigida nor um chefe
de policia, com 3 delegados auxiliares,
20 delegados districtacs, sendo 7 de 1*
classe, 7 ile 2'eí de ¦>', 80 commissa-
rios, sendo 20 dc 1* classe, 20 de 2" e
40 de 3a, 1 inspector de Policia Mariti-
ma, s «ub-inspectores da mesma, 230
agentes de Segurança Publica, 1 inspe-
ctor de investigações c capturas, 1 sub-
inspector, 20 escrivães de delegacias
districtacs, 3 escrivães de delegacias au-
xiliares, 1 secretario de policia, 1 gabi-
nete dc identificação e estatística, ai-
tc rando o actual, mna guarda civil,
cem o seu secretario, composta de 2.000
guaritas, uma Escola de Policia, uma
escola ipara menores abandonados, uma
casa de detenção eom a organização

nma casa de correcção, e es-
tnhclcccndo outras medidas.

Também o sr. Octacilio Cnmará sc
oecupou longamente do projecto. espe-
cializaiidd-se na parte relativa á poli-
cia.

Não queres o meu amor? Pois
lá vae pedra!,..

A'cerca desta local fomos hontem
procurados pelo tenente machinista da
Armada Antônio José Monteiro dos
Santos, que nos pede declarar não ter
fundamento algum a queixa levada á
policia do 16o districto pela viuva
Herminia Seutonia de Menezes Dias,
residente á rua Visconde dc Itamaraty,
11. 133, e sua visinha.

Infelizmente, o quc se dá é justamen-
te o contrario. Essa senhora é que, por
todos os meios, tem procurado despres-
tigia!-o e provocar escândalos, ora dc-
nunciando a sua casa n Hygiene, ora
procurando o seu senhorio para mie o
despeje da casa que habita, ora inven-
tando scenas como a dc ante-hontem.

Tudo isso o tenente Monteiro dos
Santos provou cxhibindo documentos e
patenteando que essa perseguição não
data de agora, e sim de ha mais de um
anno.

As autoridades da Saude Publica fo-
ram á sua residência e encontraram
tudo no mais completo asseio c hygiene,
dcsctilpandose do melhor modo.

O seu senhorio passou-lhe'um attes-
tado cm como não reconhecia motivos
para despejar nm bom inquilino; e as-
sim as outras invencionices também fo-
ram destruídas _ com testemunhas, na
própria delegacia.

Mas, ha ali tnn comniissario que se
presta a esses papeis, segundo nos de-
clarou o tenente machinista; e é isso
que o delegado do 16o districto precisa
averiguar para moralidade da policia.

Em todo caso registramos as decla-
raSes do queixoso.

QUERIA MORRER

ou-se com uma
faca

Errnelimla da Rosa, viuva, brasileira,
partia, de 30 annos de edade, e mora-
dom á rua Visconkle tle Ilnuna n. 415,
vivia aborrecida, por certas diffictilda-
des da vida e acalentava a idéa do sui-
cidio.

Seu desgosto era profundo c cada vez
mais augmcnlava, crescendo com elle a
sinistra preoecupação do suiciklio.

liontcm, atacada 'de um accesso de
desespero, Erinelinda não .pôde conter
os desejos de acabar com a vida, e, lan-
tando mão tle Tima faca, golpeou-se cm
diversas partes do corpo.

A policia do 9" distrioto, foi infor-
mada -desse facto e tomou as providen-
cias necessárias.

Ermelinda foi medicada no Posto
Central de Assistência e removida_ a
seguir para a Santa Oasa, onde foi in-
ternada cm estado crave.

Pfli-íí, 16. (A. U-) — Communicatlo
official das 15 horas: ...

"Ao norte doSomme, o inimigo nao
renovou as suas tentativas de ataque.
Ao siit, atacámos durante a noite a par-
te oriental de Prcssoire, que o inimigo
oecupara c onde .os franeczo9 resistiam
com energia admirável. Graças a tenaci»
dado heróica das nossas tropas, expul-
sátrios 10 inimigo da aldeia, depois de
um encarniçado combate, travaldo sob
um bombardeio de violência extrema.
Toda a .povoaçao de Picssoire esta ago-
ra em nosso poder. Os ganhos mie rea-
lizámos no dia 7 foram inteiramente
mantidos. ,

Segundo as ultimas informações, o
inimigo, que hontem nos atacou com
forças pertencentes a tres divisões, sot-
freu perdas elevadissimas. O unico rc:
sultado que .tirou da sua tentativa foi
soffrer um grave fracasso.

A oeste de Reims, um ataque «e sur-
presa dos allemães contra uma trinchci-
ra franceza, em seguida a uma vigorosa
preparação de artilheria, fracassou gra-
ças aos nossos tiros de barragem.

0 afundamento de um
transporte de guer-

ra alliado
Londres, 16. (A. II.) — Um telegram-

ma official dc Berlim anntmciava hon-

"Üm .dos nossos submarinos afundou
a 6 do corrente, approximadamcnte a ,
130 kilometros para oeste de Malta, um
transporte inimigo de 12 mil toneladas,
mais ou menos, o qual cra acompanhado
por contra-torpduciros e outras embar-
caçõe9." . _ . ...

O Almirantado Britannico inForinoua
Ajjcncia Reuter de que esta declaração
official allcmã é evidentemente feita
com o f'in de explicar o acto deshunia-
no e odioso do torpedeamento do vapor-
correio "Arábia", de 7.933 toneladas,
afundado no Mediterrâneo a 6 .deste
mez, approximadamcnte a 400-.kilome-
tros para oeste de Malla e cuja .pertia
foi devidamente annuneiada 110 dia 8.

#

A artilheria italiana em acção
Roma, 16 — (A. H.l — O communi-

cado do general Cadorna annuncia que
a artilheria italiana bombardeou va-
rias columnas dc tropas c viaturas ini-
migas no valle do Adige e no alto As-
tico. Os italianos rcoecuparam os en-
trinchciramenlos da altura de ban
Marco, que tinham sido forçados a
evacuar anle-hontcm, e repelliram ant
um violento ataque inimigo.

A frenle na zona de Cascomalo foi
recti ficada, realizando os italianos um
certo avanço e capturando alguns pri-
sionciros c duaa bombardas.

OS DESILLUDIDOS

Por düílcnldades de vida quiz
morrer

Por embaraços de vida, mais um
desiludido na sorte neste tempo dc
difficuldades que vamos atravessando
tentou contra a existência, hontem.

Ghama-se elle Carlos dos Santos
Petina,

Ha muitos mezes oue Penna anda
desempregado. Empenhou todos os es-
forços a ver se conseguia dias nielho-
res, na sua vida de tremendas amar-
guras. Tudo lhe parecia difíicil, tt»-
do lhe parecia imposivel.

Começou então a ser invadido pela
desilltisão mais completa, até que hon-
tem, tomado de desespero e não po-
dendo mais resistir, ingeriu uma dose
muito forle de lysol,

Quando o veneno começou a produ-
zir effeito, Penna entrou a gritar e
vieram pessoas cm seu soceorro.

A Assistência foi chamada, e ao lo-
cal compareceu uni nuto-anibulancia O
trcsloucado foi medicado no^ Posto Cen-
Irai e em seguida conduzido para a
Santa Casa, onde foi recolhido na 10*
enfermaria,

A policia do 22° districto foi infor-
mada dessa oceorrencia.

A Irlanda e a giuerra
Berlim, 16 - (T. O.) - Segundo

noticias recebidas de Kosendal, na
fronteira bollandeza, tem-se intcnst-
ficado cm Dublin o conflicto entre os
nacionalistas irlandezes c grande nu-
mero de agentes do recrutamento,
que chegam continuamente da Ingla-
terra á Irlanda, sob a protecção da

policia c auxiliados pelos soldados.
Os agentes do recrutamento organt-
zarátn "meetings" cm Dublin c seus
arredores, o quc deu logar a contra-
manifestações e motins, provocados
pelos 

"sein-íciners". Os amotinados
foram presos, mas pouco depois tor-
nou-sc necessário pol-os em liberdade.
Um dos numerosos folhetos, que tem
sido postos cm circulação, dizia: A

guerra está perdida. Os irlandezes
sabem que os inglezes comprchendem
a impossibilidade de esmagar a Alie-
manha. Assim os inglezes querem
abater a força da Irlanda, afim de
nada ter a recear do inimigo irlandez,
depois dc serem derrotados na Eu-
ropa." ,

Um outro folheto, que tinha por ti-
foi con-

Um communicado búlgaro
Bcr/ím. 16 (T. O.) — O estado-

maior búlgaro communica, cm data de
13 do corrente: ,

Macedonia — Violentos combates de
artilheria a oeste da Estrada de terro
Florina-lMonastir. Kcchassamos fracos
ataques inimigos no sector dc Ostrovo
e Kenali. Rechassamos lambem violcn-
tos ataques .na curva do Cerna. No
valle de Mòglenica, a oeste do Var-
dar. os habituacs carionheiòs, Na fren-
te do Struma, escaramuças entre patru-
lhas. Derribatnos um acroplano inimigo.

Frente do Danúbio — Fracos tiro-
teios.

Dobrudja — O inimigo atacou duas
vezes com forças consideráveis as po-
sições da nossa extrema esquerda, mas
foi obrigado a retirar-se.-Informe posterior:

Macedonia — Ao sul do lago Malik,
um destwamculo francez íoi olifigado
a retirar-se. Nos arredores de Ko-
ritza, Kenali e Polog fracassaram com
grandes perdas 03 ataques inimigos.

O "Deutschland" en-
saia a partida

Nova York, 16 (A, A.) — O super-
submarino allemão "Deutschland" mor-
gulliou hoje tres vezes, ensaiando a par-
tida.

Está o referido barco a espera somen-
te do submarino de guerra quc o deverá
coraboiar até Brcincn.

A crença geral é que este ultimo sub-
marino foi capturado pela esquadra on-
tannica que bordei-* as costas cm frente
a New London, pois está tardando
muito.

*

Os polacos residentes na Mm
celebram a independência

de seu paiz
Berlim, 16 — (T. O.) — Sobre o

cíastcillo dc Rappcrswyl, na Suissa,
onde foram installados ha 47 annos o
museu nacional polaco e o tttnuilo do
heroe nacional Kosciuszko, fluclíia ha
alguns dias já o .pavilhão polaco. No
dia 12 dc novembro rcuniram-sc ah
os polacos residentes na Suissa. com
a assistência dc numerosos cidadãos
suissos, para solcnnizar a prodamação
da independência da Polônia. A fçs-
ta foi iniciada com um Tc-Deum. fin-
do o qual os presentes cantaram o
hymno nacional polaco. Em seguida
foram depositadas coroas na scptiltu-
ra de Kosciuszko. o qual passou na
Suissa os últimos annos dc sua vida-

O poeta polaco Jan Picrwicki pro-
nunciott ttm discurso patriótico. O
escriptor Stanislaus Zielinski expri
miu o agradecimento dos polacos ao
povo suisso.

'Finalmente, votoii-.se com geral cn-
tlutsiasmo, a seguinte moção: "Os 

po-
laços, reunidos no castello de Rap-
perswyl por oceasião da proclamação
da independência da Polônia, reconhe-
cem a grande importância deste acto
c abrigam a firme convicção de que
foi dado o passo definitivo para a so-
lução do problema polaco. A assem-
bléa exprime a esperança dc quc os
r.ossos irmãos na Polônia obterão a
liberdade politica e a sua nacional:-
dade."

O acto terminou fazendo votos pela
independência da Polônia c pela co:v
stítuição do governo c do exercito
¦pclacosi

Um desmentido das
autoridades1 allemãs

sobre o caso dos
operários belgas

'Berlim, t6 ~< (T. O.) - As auto-
ridades allemãs annunciam quc a af-
firmação do ministro belga, em carta

publicada pelo serviço radiographico
de Cornarvon, segundo a qual os opc-
rarios belgas são obrigados a tratar
lhar nas fabricas de material bcllico
allemãs, é absolutamente falsa. As
mesmas autoridades declaram que
aguardam com, calma o annunciado
protesto da Bélgica aos neutros,:mes-
mo quando estes sc mostrem dispôs-
tos a deliberar sobre ellc.

#

MORREU NA SUISSA O AUTOR
DQ"PYAMS?"

•Londres, 16 (A. II.) — Communicam
dc Vcvcy ,na Suissa que falleceu ali o
romancista polaco Hcnryk SienkiewiCM.

O notável escriptor polaco nasceu na
Lillmania, cm 1845. Seguindo os cursos
da Universidade de Varsovia, ' distin-
guiu-sc logo pelo seu notável talento,
conquistando os melhores prcmios do
instituto. Terminando os Seul estudos,
partiu para a Califórnia,* onde residiu
por muito tempo. Voltando i pátria,
dedicou-se inteiramente ás letras e pu-
.blicou em varias ievistas de Varsovia,
as suas interessantíssimas impressões
da Anvcrica, depois de reunidas cm vo-
lume.

O seu romance Quo Vadisf abriu-lhe
as portas da popularidade, tornando-o
um romancista celebre, mas não deveu

ser esquecidos os seus outros trabalhos:
fliiinorcsqites, Pelo Ferro! pclo Fogo\
o Dilúvio, 0 julgamento de Paulo e
Pedro, Monte Cario, c os seus admira-
veis conto*.

Quo l'aáis: garantiu-lhe a tmmorta-
lidade e deu-lhe o 1pnemi01N0bd.de lile-
tura.

Km toda a sua grande obra literária,
Sicnkiewicz preferiu inspiral-a cm sen-
¦timentos patrióticos elevados, que lhe
asseguraram um dos primeiros lugares
na literatura polaca contemporânea.

Na guerra actual, o nome do notável
escriptor estava seriamente ligado aos
destinos da sua pátria, pois que se lor-
non o chefe do grande movimento pela
independência da Polônia, empregando
nesse idéil todas as forças da sua vc-
lhice gloriosa.

015 de Novembro em Paris
Paris, t6 — (A. ii.) — O minis-

tro do Brasil recebeu hontem felici-
tações dc todos os pontos do paiz.

A1 legação foram numerosas per-
sonalidades írancezas. acompanhadas
pelo capitão reformado brasileiro sr.
Mòrítàrròyos, apresentar cumprimen-
tos ao ministro pela data da pro.*la-
inação da Republica no Ilrasil.

Etn nome dos visitantes falaram o
senador (Raynal c o deputado Quer-
nier, quc agradeceram calòrosamentr
ao dr. Olyntho dc Magalhães as ma-
líifestações de amizade e sympatlita
dadas pela imprensa c pelo parlam tn-
to do Brasil, os órgãos mais repro-
senlativos da opinião publica, cm fa-
vor da França.

¦H<é4 —'
OS "RÁPIDOS" DA

PREFEITURA
Escrevem-nos:
"A inslituição dos rápidos na Pre

feitura, segundo infnnuaçSes que lc<
mos, não está surtindo os seus effci-
tos. Assim é que os diversos operários
da Inspectoria de Maltas c Jardins têm
Mdo conefedidos os respectivos bühc-

•tes de adcatitnmcnlo de salários c, no
entanto, o director do_ Montepio, a
quem compee providenciar, nada tem
resolvido, causando ass.ini graves pre-
juizor. aos quc os solicitaram.

Era o caso do prefeito municipal de-
terminar uma providencia, de modo a
cessar essa au6nt.ilin c. "screiu os in-
¦tcrrssados embolsados das quantias i|i'.e
pediram."

¦¦i i> mm » t*

"LES MERVEILLEÜSES", no
Republica

¦Com o titulo "I.cs Mcrveillcuscs" ha
uma opercla extrahida ila peça homo-
nyiliit de iSárdou; por 'Paul Ferrier, com
musica de Hugo Fclix, levada com
grande exito em I.ondrcs, em 1809.

Com egual titulo a companhia Ca-
nimba pòz em scena, hontem, no Re-
blica, uma opercla, qne, pela identida-
dc de denominação, podia parecer de
proveniencia franceza, senão a mesma
de 'Ferrier e iFelix, de mais a mais an-
nunciada como novíssima para o Uio
de janeiro.

Embora o assumpto, genuinamente
parisiense desta opereta pudesse cansar
duvida, tal duvida dcsapparcçcria an
primeiro quadro. C o espectador, se c
assíduo aos nossos theatros dc gênero
ligeiro, lembraria logo a peça de l.ço
Fali que sob o titulo original, vertido
do allemão "Der Sirene", "I.a Sirc-
na", a companhia iMarchctti represen-
tou cm 191.! no São Pedro e a compa-
nhia Scognamiglio Caramba cxliibm
no Lyrico em outubro do mesmo anuo.

Agora, por que razão "A Sereia" foi
chrismlida em "'I.es Mcrveillcuscs e
o quc não nos compete indagar: n em-
presa hade, ipor certo, ler tido suas pou-
derosas razões."il.a Sirena" viu a luz da nballa vi-
cnnense em janeiro de ioiu. era já a
terceira producção que o rival de Le-
liar dava no curto .prazo de dois me-

. | zes, e Iodas acclamadas pelo publico;

Exulosao a bordo de w müi^^^jr^er*^ •
Ò suecesso empolgante (las operetas

POR MALVADE7,

AggmsãõlT navalha
O lixeiro Waldemar Francisco de

Souza, solteiro, branco, dc 20 annos, e
morador á travessa Silva Bayão n. 7,
ao passar liontcm pela rua João Caeta-
110, foi aggredido pclo desordeiro "Ca-

cabe", que lhe deu uma extensa e pro-
funda navalhada no rosto.

O aggressor evadiu-sc, c a victima,
depois de ir ao 1'oslo de Assistência rc-
ceber soecorros, queixou-se á policia do
i.|u districto.

e semelhantes
Fazexda — Abrindo os seguintes cre- teis"; Roberto Hottingcr, de "Um novo

tfito-i especiacs. de .*o:i-M?-'<íí>. .para processo <le fabricação de chloruretos, I
pagamento a dd. Ainalia dc Figueiredo fortiferrosos (Ferriol) : United Shoe |
Bacná e outras cm virtude de senicnçarMacliinery Convpany, "Je Aperfeiçoa-1
ilriiciaria; De so:ooo$ooo, ouro, e .... mentos macliiins dc enformar calçado";
iõo:ooo$ooo, papel, supplçmentares a f dro Amábile Pampuri, de "Um qua-1
•verba 10*  "Exercícios findos" — ao j A.;0 para fazer reclamo diurno e noctur-
orçamento do Ministério da Fazenda I n0i appros-eitando a 'luz natural e arti-
ji^-'a o exercido corrente: De  ficlal, dominado "P. A. P."| Davlna
.•078$575 para pagamento ao vicc-al-j Fiança Ferreira, de "Um apparelho
mirante reformado Hcrculano Alfredo
dc Sampaio, cm virtude de sentença ju-
Idiciaria: De 3.7S--S338. para occorrçr
to paramento devi-lo a d, .Mana Juim
Bransford e d. Hilda Motta, cm virtude
idç sentença judiciaria; Dc. i8o$05O,
$ara pagamento a Antottio; Gomes cm
Tirtiide de sentença judiciaria; Dc ....
Bfi:6Í2$90Í, para pagamcn',0 aos au.li-

SO OBAHA'

para descarga automática nu provocada
de um lúiuMo desinfectante numa cai-
xa de lavagens dc lalrinr.3 ou scmclhan-
tes"; C. C. SlocWc, de "Aperfeiçoa-
menlo etn ventarolas rotativas"; Ar-
tlitt- lligsius, dc ''Uma inaeliina aper-
feiçoada para fazer rapidamente -infu-
=".-1 de café ou cie ciiá, denominada

. "Prcdilecta".

Agente do Lloyd Brasileiro
substituído

Fortaleza. 15 — (Do correspondente)
Cansou péssima impressão nos círculos
comiiierciaes a noticia da substituição
do sr. José Pio pelo sr. J, Accioly,
na agencia do l.loyd Brasileiro, tendo
a faniilia Accioly mantido, durante o
tempo que dominou o Ceará, constan-
tes lutas eom a classe eoniuiercial.

Até aci-.ii nunca foi levantada nenhu-
ma reclamação contra o sr. José Pio,
cuja direeção na agencia satisfaz pie-
aamènte tolos os interessados.

O Jardim Zoológico receben
uma onça preta

Ha cerca de 20 annos que não appa-
rece aqui o jaguar negro (felisonça),
vulgarmente conhecido por onça preta.

O nosso Jardim Zoológico possuiu
já iim bello exemplar, que morreu ha
cerca dc ;o annos.

A onça preta é uma fera rarissima
e de elevadíssimo preço; é um animal
indomável, corajoso, auuacioso e. máo.

O novel exemplar, ora adquirido pelo
nosso Jardim /.oologico. é proveniente
do Estado de Santa Catharina, c foi
capturado nas divisas do Estado .10
Paraná: é dc uma ferocidade horrível,
nada teme. nem mesmo' o ferro, que
ella morde raivosamente.

Acha-se insinuada a onça preta ao
lado da panthera negra de Java, que é
lambem ferocissima e ainda mais rara.

K' subido que a panthera negra é
considerado o animal dc maior feroci-
dade; entretanto, o jaguar recem-che-
gado para o Jardim é incontestável;
nente muito mais feroz. Pnra quc o
publico possa bem apreciar a fcroci.l.v
dc da onça preta, aos domingos e fe-
riados. ás 9 'horas, ás 12, ás 2 o ís
4 'horas, üm empregado do Jardim 

'/.no-

lo.sico fará avançar contra as grádça
o terrível felino.

Os operários da Prefeitura re-
clamam pagamento

Um turma de «ocrarios da Direetoria
dc Obras Municipaes foi hontem ao ga-
binetc do prefeito solicitando de s. ex.
providencias no sentido de serem pagos
os seus salários cm atrazo já de ai-
guns mezes.

Os rçclamantcs foram attendidos pclo
secretario do orcfcilo, que informou ba-
ver a Municipalidade iniciado o paga-
mento das folhas em atrazo.

Entretanto, ao descerem para receber
o oue lhes deve a Prefeitura, foram os
pobres trabalhadores bigodeados. por-
nuanto, por falta de numerário, haviam
sitio suspensos os pagamentos.—a 1» mm o 1

O delirio da grandeza lel-o nos-
pede do Hospicio Nacional

O "Marquez de Pombal" reside ali
no bairro de Catumby, á rua .Maria
Eugenia n. .11. O "Marquez" é o sr.
Paulino Maria d.i Rosa, um infeliz que
a mania das "randezas tornou louco.

liontcm o "Marquez" entrou na de-
legacia do 9' districto, furioso. Inter-
rogaod pelo comniissario de serviço,
elle declarou que os ladrões haviam
penetrado na sua casa c roubado um
rclottio e corrente do ouro. que avalia
em 20 contos, tres anéis avaliados em
120 contos, um fardamento bordado a
miro, espada respectiva, insígnias dc"Marque-'', e alé um retrato do impe-
rador d. Pedro II.

Viu logo 11 autoridade rnie se achava
deante de um louco c providenciou logo
para qtie o "Marquez" fo??« interna-
dò no Hospicio, o que hontem mesmo
se verificou.

tulo "A Inglaterra mente
íiscado.

*

Uma nota oííiciosa sobre os
suecessos dos alliados no

Somme
Londres, 16—'Communicado do exer-

cito do Oriente:"No Struma, as tropas inglezas apo-
deraram-se, depois de brilhante comba-
te, da aldeia dc Kakaraska, na margem
oriental do lago Tachyno. Os búlgaros
retiraram-se para a margem esquerda
do racho Nihor.

Na frente do Cerna, apezar das con-
tinuas chuvas e da neve, a nossa of-
fensiva continuou victorisamente. Na
curva desse rio a batalha atlinge a ma-
xinia intensidade. Os violentos contra-
ataques dos teuto-bulgaros, na noile de
14 para 15 do corrente, não consegui-
ram cm nenhum .ponto deter o norso
avanço e resultaram extremamente
sangrentos para o inimigo, foram ca-
pütrados quatrocentos allemães.

Os francezes e russos perseguem o
adversário na planície ao norte de
Kenali c attingiram a margem direila
do rio Viro, seis kilometros ao sul de
Mònastir, Occupámos as aldeias de Ja-
byar.i, Poroden e Vclüshina."

A deportação de civis
belgas

Paris, 16 (A. II.) — Toda a im-
prensa attribue grande importância ao
protesto dos Estados Unidos conira a
deportação das populações belgas pe-
ias autoridades 'militares allemãs. Esse
.protesto, que é feito em nome do di-
rcito internacional, representa os sen-
timentos da humanidade do -mundo in-
teiro.

*

O caso do tenente Crompton
Berlim, ió — (T. O.) — A indi-

filiação pclo procedimento inglez no
caso do primeiro tenente Crompton
é unanime na Allemanha, podendo-se

russo
J.wtdri-s. 16 — CA. II.) — Os ior-

nacs publicam um despacho clc S;o-
ckolmo annunciando que, segundo o
jornal Aflon Tiditinçicn, a bordo de
um navio russo carregado dc muni-
ções houve em Arcangel umi viólen-
-.3. explosão. Em conseqüência do dc-
sastre morreram 150 .pessoa;! c fica-
ram feridas 650.

«Jg

intensos bombardeios
nos sectores do

Stolfhod
Pclrograâo, 16 — (A. H.l —

Communicado official:"Bombardeio ao longo dc toda a
frente, particularmente inte ísi | nos
sectores do Sloclcliod. Inutilizámos
por completo dois assaltos suceessi
vos dos allemães, (pie tentavam reto
mar as posições que lhes conquista-
mos hontem nem Narajovha, na rc-
gião do ypnica-dblha..','

ii

Um representante polaco renun-
cia o seu mandato na Duma

¦Berlim, 16 — (T. 0.1 — Em con-
seqüência da proclamação da inde-
¦pendência da Polônia, o chefe pol:ti-
co polaco Micliacl Lempiercki renun-
ciou ao seu mandato na Duma.

¦ » i * m

NOTICIAS DE PORTUGAL
Lisboa, t6 — ('A. H.;) — Foi no-

meado addido militar á legação por-.
itugtieza em Paris o tenente-coronel
Ortigão Pcrcs.

Lisbo\t. 16 — (A. IT.) — O mi-
nistro das Finanças, =r- Affonso Cos-
ta, assistiu aos exercícios realizados
hoje .pelas novas tropas concentradas
em Tancos.

•IÀsboa, 16 — (A. II.) — Os go-
vernadores civis dos districtos de
IPortalepjne, Évora c Bcja, repreen-
tando os interesses do Alcmtejo, in-
síam, com o governo para que seja
modificado o decreto que lança a
taxa dc ,1 centavos sobre cada alquei-
re de trigo farinado.

dc Fali haviam guindado esse composi-
tor a arbitro supremo do gosto viciincu-
se, e raro cra o dia cm que o seu no-
mé abandonasse o cartaz theatral.

Não faremos referencias ao assuiiv
pto da opereta de liontcm; o leitor ja
deve estar suficientemente informado
das coiltrariedadies que o marquez Al-
mando de Kavailiac soffreu por uns
versos que escreveu contra Jeronymo
Bonaparte, diesvcndando-lhc segredos de
alcova. . .

Mas se o leitor nao assistiu ao cs-
.pectacíilo, dê-sc por inteirado de que
a companhia Caramba brindou os seus
clientes com uma edição muitíssimo
melhorada e, portanto, superior a que
se viu em iç.12.

Os melhoramentos, convém, onlre-
tanto, relevar, dizem respeito tao su-
mente á parte musical, .!s'.o e. orches-
tra e vozes, .porque, ivo tocante a sce-
nario desta feita, o luzimento .não cs-
teve 

'á 
altura do renome qu; beo.na-

migliò-Caràmba desfruta. , , .
O gabinete do min'sim bouche c o

salão de s. ex., denunciavam nao pou-
cas injurias do tempo...

Waltcr Grant mereceu muitos applau-
sos pela bella interpretação quc "çu
ao Marquez, representando e cantando
como seieclo artista.

Stefi Czillag assumiu a Lolotte. <.
além da graça com que disse as valsas a
os couplels da provinciana, desferiu a
nota sentimental muito espontânea, no
final do 2" acto. .,

Mirca Zanaroii apresentou uma un-
risse aristocrática e dc accordo com
os adiemanes da época napolconica.

Valle nn Carcassih deu largas á sua
veia' cômica, auxiliada por uma ga-
guèira de effeito irresistível, c, por isso
n»esmo, posta em moda nestes unimos
tempos. ,

O minislro Foiielié rcanparecen bem
personificado em I.. Gonsalvo, e o seu
secretario é ainda 0. Mussi.

O maestro Belleza levou a sua or-
clieslra sempre amparada pela sympho-
nia e pelo aipplauso da plaléa. 

Fallecimento em S. Paulo
Recife, i5 (A. A.) — Suicidou-se o

sr. Jar.yntho Pires, gerente da Casa
Martins.

O suicida deixou uma carta enücre-
cada á mulher Carlita Lisner.

O dr. Arthur Neiva regressa
ao Rio

S. Paulo, 16 (A. A.) — Pejo Irei*
de luxo embarcou para ahi o dr. Ar-
thur Neiva, que vae tomar parte no
banquete que lhe offerece a classe me-
dica. . . .

O bota-fóra do illustre scientista bra<
sileiro esteve muilo concorrido, comp.!-

Curityba. 16 — (A. A.) — Tr.mou recendo, entre oulras pessoas, o rçprí-
posse lioje do cargo de secretario da sentante db dr. Oscar Rodrigues A.ves
Fazenda, Agricultura c Obras Publicas, I secretario do Interior, médicos e fami-
r, dr. Caetano Munhoz da Rocha. Xw.s.

Um novo secretario do governo
do Paraná
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UM MUNDO DE OURO

LIBRAS 4IO "BRAâ
Distribuídas pela casa VEADO aos fumantes dos seus oloar-*,
i-ôlpor melo da Loteria Federal de 83 de Dezembro de «He.

41 PRÊMIOS constando cada prêmio d d
•uma bolsa de prata contendo ***

Tj**f-> 3_ilB-=-A.S 1*Q /
EM OURO

-... ...lo .n.ixauu a autm apr»s«nt»i» bilhete* fomíddos pe!» cysii

vi?DO'"m?num^ « P"*"»'-» ¦**«• -« ™*>
Vri» Ftderal do NATAL d» i»«.

CONDIÇÕES
A áiiéni apresentar na casa Veado á'Su» da AssemWéa, 04-03 o Coupwi'

.„„i lunto aíomíaiiliado de 10 vales das nostas carteirlnlias de cigarros,.
,'?ri,ir3?mtr?ca um bilhete numerado cuio numero corresponilcndi-J
™» nrnielros 41prímios maiores da Loteria federal de 23 de Dezembro d»
ÍS?r,ptíS direito «uma bolsa de prata contendo dei libras em ouio. ,

A troca dos bfflictes para o concurso terminará em 15 de Dezembro di
,1910 Serio atlendidas as remess™. pela eorreio quando acompanhadas .*
túu sello de 100 reis para o porte.

Os prêmios estão em exposição nas vitrines VEADO

Corte este co.üi-Kíâíji

Junte-lhe 10 val-Z

dos oí-garros

_ "Choque mortal

? Entre! o o.môr o a

CARLOS GOMES,,— fosüval
tor Tol» Silva. A» 8ib. ,
I°Y™ICO _. Oi Satt™!™»*;™ ("P'-

"r&uIÍlIC™4™. O duque Case,,,!-

^¦^•™^líci?'.>-i(.™iSta).
A's 7.ÍI». 9 c io ila. ••

, * * #
Cinemas

AMlCIUCANO
(d™v'Í™<tDA -

^ciVeTvLAIS-^ack'' 
(come-

dlKXCiaSIOR — "Os ínyotcrios de
Nova York" (Irruiia). _,..;„_.«

IDEAL — "Aventuras ile Ebinc
(drama)*, "O reflexo do passado ; A
dcsdtia de. Zé Cainóra". ..

1UIS - "Sacrifício de um í.llo
(drama); "A cruz de brilham»
(drama): "Mccidade Uo coração

•"ÕDEÔ™ - "Macistc**, (drama);
"A batalha do Somme" («do nalur.il).

TARIS — "Divisão naval portu-
gueza (do natural); «Sob Wf
(drama): "Lindo presente de anui-
versario" (coaiedia). . „

l-ATIUS* — "Aventuras de Ivlaine
(drama); "Paoa Hulin" (drama).

« * #

Ua

RECLAMOS
Theatros

III fi

p troque por um bilhete numerado da cas:,'

r-ra se habilitar ao GRANDE CONCURSO rt^

UM MUNDO DE OURO
_33V_ '" GUI HOI.™1 g|i | nm

io umi HTIIUUI

¦il dc

O CONFRONTO

Pozcm-nó; liaiilltioímcnte;
«dstas tiicalracs e o pulilico

O confi-onto. irarem, é dllfici

bstaliclecer, pelos múltiplos aspectos

goii os quacs pôde ser encarado.

rara se tor, com justiça e pro-

jiricdndc, o conlrouto, imprescindível

ee toma uma elevada dose dç ente-

«io, dc observação, Ac conhecimentos

ido theatro e do arlista. ,

Quanta vez sc diz que ° arUsUl .

Sobrepujou o .-.rtisla 11.

isskc juizo, lio entanto, c ferio, nao

faro, superficialmente.
iMuiia injustiça temos visto razér-sc

po jtt'Éainchto dos trabalhos iirti.-t.co--,

cslabclccciido-se confrontos baseados

ca, simples impressões dc momento, se-

iuiido o ponto «le vista cm que sc coi-

Soca o julgador,, iiiípcllido por sen-

ilinciilos dc synip&hla oti antipalluu

para com o actor ou (iclrirs que incorre

nesse meio íe apreciação.
Vezes sem conta vemos qne «o con-

iffonto, é dada n primasia :t este ai-

tisla .porque declamou caiu mais

tphaso, quando o papel rcqúe

ração de Imlcxte. Outras veiei, sc

Klk que a netriz tal íoi melhor que

™tti'ã outra, porque se liouve com iMUS

Comes a (e--ta
pelo festejado actor
companhia do 'Edcn Theatro,
boa. . , .

O prograimna desse festival e o se-

í guinte „ „
I i«i parte - Rcvistà-íanlasia 

"O Do-

liitnó", "A Ceia dos íCardeaes", com

, mesmo aparato do «lia S <ic outu-

iro, e um aeto intitulado ".líJen Caba-

rei", no qual tomam parle todos os

artistas e com uma enscenação dc com-

plctn novidade.
„ii p,ulc _ O aclor Henrique 'Alves

-recitará uma poesia, dedicada ao rei

da .lielgica, a estimaria actriz Tina

Coelho, cantará, á guitarra, versos cx-

ipressamenlc escriptos para essa noite,

elo poeta portuguez Vicente 1'indell.t

(«,nd d'Arnoso), afora outras sur-

pieías, reservadas pelo licneficinilo.

de írandé suecesso obtido, o I Um grupo «le amigos do homenagea.

intei^antissSlm em cinco aclos, do prcpam-lhe para a noitc de hoje

••JacU". Quinze anil pessoas era tres , «ma

O DR. H006S0N E O
ESPIRITISMO

"Demais, é natural pensar que
as pessoas recenieminte falleciilas
cstêjani extreiiiainente perturbadas
e incapazes dc sc cpmiíntiiicar dire-
clnmciitc, ou niesmo «le uniu n'9;
neira uualiiuer; é uma cunseiiiieii-
cia do choiiitc, do brusco arranco
produzido pela morte.

Assim, meu amifío llart era 111-
capaz de escrever no segundo dia
depois da morle.

Km um outro caso. um meu aim-

go, que chamarei D., escreveu,

parece, coin muita iliíficuliliidc, o

seu nome >e as palavras: 
"il*.u„ es-

tou agora muito bem; adeus
isso, dois ou três dias depois
morle.

Em um outro caso, 1*.. ;\im V}-
rente -próximo da sra. W»sa, nao

pôde escrever 110 dia scgilinte ao

do fallecimenlo.
No segundo dia, enlão (|UC tun

estrangeiro assistia commigo a uma
sessão, elle escreveu duas ou tres

phrases, dizendo: "estou minto
fraco para articular claramente ;
e alguns dias mais tardr, elle es-
creveti, com bastante clareza, c
ditou também á sra. Elisa, como a

tun fiecrctario, uma narraçuo do

que elle c.xpeiimcntou «o se açliiu*
em scu novo meio. D. c 1*. torna-
ram-se todos dois muilo claros cm
muito pouco tempo.

D. comtiutiiicou-.se mais tarde,
frequeuliriiuriire; algumas vezes es-1
õrèyèiido, poiéni a uiaior ¦purlê «Ias |
vezes falando, e iiiostrou sempre
uma personalidade «racterts.fica,
frizada Ac uma maneira iii'.|.ressio-
iiante. .

llart, ..le oulra parte, nao clicgou
á mesma clareza senão depois de
muilos mezes.

Ku soube, mais tarde, que a sua
molcslia tinha sido niiüto mais
longa e que o seu organismo ha-
via sido mais profundamente at-
tingido do nue eu o sunpiinha,

A pei-netua confusão que Se pro-
ditziu em seu caso parecia ex .li-

,cãVel; se se levar cm couta, as
circúiiistancias ila sua longa enter-
mldrulc, nella compreliendidn a le-
bre; porém, nilo se podia desejo-
brir nenhuma relação entre a sua

perturbação c o estado do meu pro-
prio espirito.

Voltaremos ao «iue nos nüçres-
sa; eu digi) que st- us ".•¦«pinto.-.

dos nossos amigos ' fallecidos se

, ,. I coiiimuiiicaiiii como se pretende,
flealiza-se' boje no thcalro 'tarios' n(,,03 orgãulsinos de pessoas ni.ida

artística organizada • iIlcaniadas, Jifio -temos nenhuma

João Silva, ila | razão paia esperar que elles

dc Lis-

Uiiica o HÉRNIA on
qaebradtir™

K|t__H Couulu du
jy ¦ e 4»«»•
£fl H dl* 3 i» 5-

Kg _W O domingo
_______¦ até meio

Verdadeira enra da
Sem operarão. P.itente.^ «ío Bruxellas e Avgenttiia

Me.lail.itde ouro. 1'nrls
Oucin compra um CINTO-que não seja, fei-
lõ sob medida conforme a grossura da HEK-
NIA, na maioria das veres expõe-se no es-

Irar.gulameiito do intestino e corre o perigo
da niorte entre horríveis dores. .

N'o sr-inde cslabeleeimenlo do Troiessor
ÈAZZARIKIj todos os «pparcjho» são fa-
Jiricjdos sub medida, conlqçiie ,,o caso e a
eiifcrinidadc, não tendo nenhuma . mola ile

ferro, =üo leves e invisiveis,, garantindo uma
contenção suave e pericita, lambem das
Hérnias os 

"mais 
volumosas; podendo o doenle trabalhar, fazer exercícios

de cviiiiias.ica ou cuuitação, iicando completamente curado,, sem operação
cile-ima. As pessoas'que soffrem* da Hérnia escrevam hoje mesmo ao

p,-r.í 
' 

r i77ai*ini afim úc obter o tratamento gratuito:
^'?0tó&?Ó"cí«e"?fSze»'a«?'^0 do.CIXTO do 1'rofessor LAZZ.VRINI fi-

niiéi coniti'é™meute curado dc tuna .Hérnia líscrotal, que sqffria ha lon-
cos aunos.' Atlcstántlo e=sa cura, tambcm 'renovo 

,a minha gratidão—Ma.
noel Harcia do Amaral. Contra-mcstre da habrtea dc tecidos "Corco-

vado".

KIO DE JANKlRO-LAllliO DE S. FlíAKCISCO 1*^43^COMMERCIO

Jciío 5íi'«i

Rio. 17 de novembro dc ipid.
NOTAS DO 1)1 A

O corretor Oro/imbo Muniz narre,
to Junior. autorizado por ordem judi-
ciai vuvlcrã hoje, na bolsa, aoo
aee. .s da Companhia llaiiseattca, per-
têiicctite» ao «siiúüo do íiuado Ucr-
mano -íhicmé, __

No Collegio -Militar do Kio de Ja-
heiro, termina hoje. a í hora da tar>le,
o prazo iiãra o recebimento «1*« P""!'1'-4'
tas para o fornecimento de nrltiios
de expediente; ucquisicito c encader-
n-,-'.o de livros, matcrr.il para aulas,

tlritiíiciiíos c objectos de ensino.

C!l8|
ditas.

6.

jjur cãliogíitein 25

. . . 0S700
, ,' , ()$4U0
... 0S100
, . . USSoa

SANTOS
Um 11:

íKiit.ntdns. ?.i....,t saccas.
lJestlti 1": «;5B*5^t sáçcas.
ítltMia: 3918*54 snecas.
Saidas: 1.7.6,,186 saccas,
J'!™isi*,!icia: _.-is.í.í7.-; fticcaã
l'i'it,*<i por iu kilos: 5$6uo.
rõsic/io i!,i meicado: ealmo.

ProR. Industrial .
Antarcticii Paulista
Tcoidos Alliirnca .
S.. P. de Alcântara
R. U S Paulo. .
Tecidos Magécnse.
Bom Pastor. , . •
lud. Mineira. . .
Conf. Industrial .
Corcovado. . . •
Cervejiru Brahma,
Tecidos Tiiuca. •
Kav. Costeira. .
Tecido» Bulafogo.
Luz Stcarica. . .
M. Fluminense. .
11,. de Sapopcmba
lí. Campista

200$000 —*
iqiSooo

I9i$ooo

GS$ooo
i:o$ooo
I90|000
l9H$ooo

iS™000
igoSooo

—» 21) 1 Sooo
iBaSooo

i98$ooo -—

200$ü00

130S000
19J$000

:oo$ooo
1 /.-.Sooo

;S$ooo
i8o$poo
i-*o$ooo

«5o$ooo

S. Pelix .... it)o$oc> —

RENDAS PUBLICAS
Al,t;AN'Dl!OA DO RIO

Itcni™ de hontem:
l*!m ouro
Em papel

76-.07iJ$j-««
ia»:8;3$iM

-.455:285$™ 8

io.j:7;ii$o;;
Ml,NAS NA

VISITE JL"Camisaria
LUVA PRETA"

34, Praça liiadentis, 34

xlia

as

- 
,|

Tffli.i__r
dros -mais ciiipolgliitcs, 

"A carreira

vertiginosa na ladeira du vida c Ha .1
os cl.ro- iaoVte»-; ,

tela.

razão paia ...... - , .
iniiiiifestem com a nilegridiule
¦nitidez de çpiiscicncia que mostra-
ram durante a viiln.

Devemos esperar, dn contrario,
que mesmo os liicllioies coumuim-
cantes estejam ainda longe dessa
perfeição por duas razões pnnci-
paes: . , ....

i'« — Klles não eslao familin.ri-
zados com o uso ile um grosseiro
organismo mator-ial. —¦ ,é preciso
iulgar que são como peixes tora
d'.igtta, ou pássaros nicrgiilliatlps;,

2n _ mies são incapazes ue, iii-
vigir com uma completa precisão
o grosseiro organismo
d

No Chie-.ratais, continuam na
á visía

cm-
incide-

dias chuvosos assistiram 110 Cinc-Pa-

iiiís á obra-prima da fabrica Cines-

Roma. "Jack" é um trabalho do sen-

saeão e uos próximos quatro dias a fre-

queiteia do Cinc Talais deve ser co-

lassai. Vara breve: 'Leda f.ys appa-

vecciá num grande romance de amor

.-I di-.cttc do regimento.,
¦Mais mm fllm racional está sendo

exhibldo ao publico carioca, no con-

fortavcl «Avenida. Os afnmados baila-

rinos Duque c Caby appãrcccni nessa munas

tem o titulo - "Ivutre o ¦>«*•'«">

rtc", IV nina peça cheia

dramáticos, schtitiicnlaes
vibrantes outros, audaciosos ai-

A nitidez do film é verdadei-

ramctitc extraordinária c o trabalho

dos artistas que 
"posaram" para a

d,i pcllicula é dc molde a
¦ mais exigente espectador,

Além destes nttractlvos — "Rntrc o

amor e a .-.rtc" ainda tem a recom-

n-.endal-o a cuidadosa e apropriada
lhe deram, lí' mais

manifestação de apreço.
«i

-A companhia Yitrde dará anula ho-
ie, no thcalru «Lyricn, mais um espe;
ctaculo de beneficência. O de hoje <-•
levado a cífeito cm favor «lo Kcal
.Gabinete Portuguez de, Leitura que.
ecrlamenle, será revestido de grande
.brilhantismo. Será cantada a opereta
-Os Saltimbanco,".

Rcpele-sc hoie, 110 Iheàtro Republi-
, n opereta "Uiique Casctnivo , que

companhia Seõgiramiglio-Utamlia
volta a resresentar, otlcndendo

fita, que
amor e .1
dc lances
'iin?,
.guris;

cotuecçup
ngra«lar :n

solivilações que o publico
á .cnuircsa José Loureiro.

» $ iii

Varias

gestos e

ba

montas que

Híi-senvoltur.1, quando
¦representa exige recato dc

ide. movimento».
1', por ahi níórã, juízos

racional e lógica se fazem, sem atten-

cão a uns tanlos requisitos que. isola-
'rins ou cm conjunto, devem constituir

„ fundamento do julgamento por con.

fronte , . .
Assim, para que unia apreciação iles-

em cbricçilo solido

rio fe torna que se

urna infinidade d?
cnlrc oulras, o

creado pelo
epeea cm que sc «lcs-

dcsla, o ambiente cm

que se desenvolvem ns sirenas, os sen-

tiiirenlns postos cm jogo iluranlc a rc-

rjrotcntaçTft, cl.'.
l'6:a dis'..-. o confronto

Irfse, não se funda cm bons alicerce

toriiaiido-sc falso, errôneo, iimistent;

typo que ella v.m .triumplio da eiiicniatographia na- ' ., „,,5sa c;,'(

A ESTRÉA DA COMPANHIA
,UELINA—AURA ABRAN- .

CHES, NO PHEN1X
Kslá marcada nara sabhado, 55, o

estréa, 110 theatro Phcnix. da compa-
nhia Ailcliiía-Aura Abranchcs. nuc uos
visita es'c anno cora modificações no
eleiwo e o .repertório nugmeutado cora
os ultimos suecessos 'da scena estran- «ar-me- e

gclra. Dispondo dc geraes sympathlasj j ideniruttule.
í? de prever que o elegante tlur-itio tra
rira llarãa «lc S ':--->'¦. - ¦'

material,
ntinl são forçados a se servir;

pois, durante a vida, aprcndcrani
n falar e a escrever éni unra ma-
china nv.iilo complicada, e de re-
pente, acham-se na contniRencia
dc se servir dc tuna oulra, <le typo
ditferc-nte.

Ha. sem ditvula, tres espécie-,
de confusões que n pesqui"riV
deve distinguir.: í", a confusão
existente no "espirito", cpinnui-
11ica11do7.se ou não, causada, priiiu-
livaiiiçnle pelas condições, uicntaes
e eorpoicas, nas quaes viveu: ,::\
a •confusão exisletite 110 " csptri-
to", dolcrmiiiada pelas condições
iras quaes sc colíoca, quando se
cotiihiunica; ^a, a 'confusão 110 re-
sultado", devida a falia «le con-
tròle" completo sobre o uiecains-
mo que escreve ou que age dc
oiilro modo, «lo médium,

Os erros «ia segunda e «Ia ler-
ceira espécie augnienlain muito
pelo fnelo que 05 assistentes nao
ccimpreliclidem o processo empre-
gado; assim, quando a um "con-

trole". dize'iklo-se ú sra. Mifchell
¦re jicditt repelir as palavras que
tiniiaiiios difficuldride em deei-
frai-, cila escreveu: "Xão. não
posso, isso é niuilo trabalho _c
muilo me enfraqueceria, , e tião
posso repelir -- vós «leveis n.iti-
ilar-me e eu iprovarei a minha

ASSUMlll.l-IS COXVOC I DAS
Companhia ile Seguros Ur™.' di.'(

18. ás 1 Luvas. , ., ,.
l-abrici de 1'innos llrasil dia 20, as

. lioras.
Companhia Co.ustructora Ipanema,

dia 20, ás 5 horas. ,
Companhia I111lnslr1.il Larapista,

20, ás 3 hofilS1,
Couqiaiihia de Ácidos, dia :o, a

hom. ,. ,.
Moinho de Santa Cruz. dia 27,

2 fibras", '.'.¦' '-'¦'. 1
Companhia Grande Manvfnctur.v de

fumos Veado, dia ar* ás 2 horas.
Companhia Industrial tanto Igna-

ci, «lia ;<>, á 1 hora.
eoxcoiiiiiíXCiAS

AXXUXCIADAS
Vorlnleza dc S. Toão e --» batalhão'

ile artilheria de posição, para o ..for,
ueciincnto de ucueros nlimentfctosj
forragclls, conibustivol c luliiiiicauteSi-
dia :o, ao meio-dia.

1-slr.idi de l*'erro Ccnlral do TlrasiL
para o fornecimento de carbureto.-de
cálcio, dia ii«. ao meio-dia . .

Conselho de Compras da Marinhai,
para o forrecimemo de dietas, fazeii;
«Ias e aviamentos, calcado e peinei:
ras. «lia 18, no meio-dia. ,

Direetoria Geral 1I0.I Correios, Jiara
a venda de 5.72S k,«jaq de cr-tilvbo,
dia 50, ás 3 horas.

Uirci-leiia Geral dos Correios, para
a acquisição de 20.000 malas para
correspondência, dia 20. as .«...bojas,

Conselho de Compras da .Marinha,
para o fornecimento do, cnipo 1
açougtte. 'lia 21. ao meio-dia

Collegio .Militar de Barbaccna.. pa-
ra o fornecimento de aeücros, aliincn-
pelos arugos para limpeza., illumina-
can ferragens, cte-, dia 5-, a 1 hora.

listrada de P.erro Central do llrasil.
mira ò fornecimento de ferro Uliza.
dia 22. nn meio-dia..

.Repartição Geral do.s Xclcgraphos,
pata a venda de material iujcrvivel,
«lia 22, á 1 hora.

Repartição dc Águas e Obras Eu-
bllcas, para o fornc-ciinciito, dc inale-
riaes, objectos do escriptorio, cXpe-
dient.i e outros artigos, dia 25, ao
meio-dia.

Direetoria Ceral dos Correios, para
d serviço de conducção dc malas c «lc
«•ollccta da correspondência nesta ca-
pitai, «Ha 27, ás 3 horas.

listrada de lierro Central do Era-
sil, para o fornecimento de toras .ai-
qiicjadas du madeira de lei, dia ,'.0,
ao mcitMiia. . .

Dii-eetrria Geral dos C;rr:ios, para
o forro-.irncnlo de :-,i,r."iiil. d'a 30,
ás 3 heras.

I«. ,c Irnniòs (*.conn.Hv
çqtaçõeí di; e.iié süo ™3

team rjue
seguintes:

Typos I Por 15 kilos

.....«..*• ID$/Od
10$«on

5. . • . .7, . 10S100
p$3oo

7, , o?5d(i
¦?.,,.....! o?2do
0. S$')I10

ASSUCAR
Kniíadas cm u: s.siij saccos.
Desde 1": Sij.lõt ditos;
Saidas cm 14: 3.0S.I saccos.
J):*sde 1": 10.254 ÜilOS
Kxistencia em íC. 'dc tarde: 277.893

snecos.
Posição do mercado: estável.

COTAÇOKS
r.i-anen crystal. . . . ?;So a $600
Crystal nmarcllo. . . . $40'» a $520
Mascavo  $38" a $400
Jlrauco, 3» sorte . . . $580 a $590
Mascavo $17«> a ?5"0

Totil ii9:952*.|82
Renda de 1 a iC. . ,. ».73oroi4$-,.,
Em egual periodo de
1015  •

Differença a maior
em tqitf* _. :,

RECEBEDORIA DE
CAPITAI. 1'EDERAL

Arrecadação ilo 'dia 16 . .'IIH'!'-'1;
Dc 1 ti 16. ..... • lí-.-.t'0-lW'J-l
Em egual período ilo , .
uiuio pnssadi  • _4 - «*89?"3..

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Calláo c eses., '"Ortega". . • • 
|<

Kio da Prata, "Drina ..... J7
«in da Prata, "Garontia . • • 1;
N,°va York''e' eses, -Rcn.b.ant" .B
Portos do sul. "Minas Geraes . . .9
Inulatcrra, *' Amazon . • • • • ;"
Portos do "noite, *t.iiahylJ -... • :-°
Portos do sul, •".Mayrink . . . • -°
Nova York e eses. "I yrou . . -
Rio da Prata. 'ÍVasar* • • • „• -'
Gênova e eses.. "l'.„do üdnic - -',
Uio da Praia. "1'risia .,•.,•• • • "
Norfolk c eses.. " Paraná
Porlos do norte. "Ceara
Guthctiibcrg e eses., <J
drich- •..:

Noi-j- York c eses., ^.'Porre Yicza, •• lanuary™ .
llòrdéos c eses., <*,I«-iger . .
Norfolk c eses.. "Araviiary
Uio da Praia. "Demcrara

tar Tre-

Y.iulo"!

Insiatcrra c eses. • Discado

VAPORES A SAIU

eses., "Ortega". .
«ÍSCS., "Urina". .

e eses., ".laguaribe
Itagilia". . •
llralianga". .

" Garonna' .
Urano". .

Inglaterra e
Inglaterra e
Pèriiauíbüçp e
Kccife e èses/,'
Rio da Prata,
tUcirdéò™ c esc;
\'ictoria e csçr

¦ 5-17

:'j)$opo ;•/Sooo ;

bem
regular ,

tí :
Gonçalo receia agora

e.

pa ordem re firme
ie seguro, necessari
¦lenha «ni coi
ci-.-eunislaiiciiis, como,
caracter do personagem
ntilor da poça,
«nrola a acção

•aiihia, iipfcse.1tando-SC, pela pri-
incirít vaz. ;.o pulilico do liio. u^jo*
ven arlista dr. Mario llurirte. Cou-

! forme ce sabe. a empresa escolheu pa-
1 r.i apresentação da companhia- 11 no-

de Pierrc Wolff O Lyno,
r.ossa platca.

VCÍi

"E7A". MO RECREIO

Na flicatro Recreio, v

v.ura á scena a peça ,", «1:1 sr.

Paulo Itarrcto, a qual já sc fizera |
apin.iJir pelo publico paulista, 

'"livn", 
;

como se sabe, está dividida cru Ires

i.etos c tem agradado á assistência. j
Nas duas primeiras sessões em que ¦

rira foi representada, o antigo thea- |

tro da rira Espirito Santo teve notável

concorrência', lendo o sr. Alexandre.

Azevedo, cm hcncticlo de quem a ré- j
vila foi organizada, 'naquclle dia, rece

bíilo manifestações dé estima -.Ia pia
t.'n. traduzidas por ntutilos sipplausos
Ü actor hoaictiagcatlo faz, na nova pc
ça, o papel de Jorge, do qual cons-:

(-.riu tirar partido.
Alves da Cunha -eslá incumbido, 11

" lyvn" do elegante *cbronist,i «Ia iii
orensn carioca C.odofrcdo de Alencar, j
¦\ estimada actriz Cremilda de Oltvei- i
1. representa muito a contento o papel |

¦ t '-m<:-:, conduzindo-sc perfet- í

amente. Os demais |íi|icis estão entre- |

ional, tão t.rilliahtcmçntc nuca
«Cora o maravilhoso film que honlcm

nos deu cm "premicre" o popular

ideal vae ter dias da iim suecesso for-

midnvcl e Ininterrupto, d*" esse film 1 lnvci-;pCeâ
— '• yvçniuras tle Uilarae", que se acha 1 dcscou.lie.ca
«lividido em nove episódios todos^le; AI_ Dg TmA
lances os mau eslnotcriilo.-c-. intcrprc- COELHO

tados pela festejada actriz miss Pcarl 
| ^ p,o 

-n.o ¦,.- ,.g
Wliire. a destemida prolagotusla dos • ¦• •

".Myslerios de Nova York". O pu-
blico certa necorrétá an cotihceido ci-

nema da rua 'Carioca, onde lhe esta-

rão reservados hoje momentos da
funde, e noção, desempenhados

artistas dc indiscutível mereci-
Pearl Whiui á frciil
o prpgramma

social — "O reiícxo do passado", pela

:-..-,-.;» pela bailarina russa Napicrkowska'!, 
^c 

o

s_{0 _ ",A desdita de V.i Caipora'.'.
O íris. o querido cinema da empresa

Cruz. Junior, oficrc.-e aos seus innu-

meros "habitues" um progranuna dos

mais grandiosas, organizado com íi-

tas í.™ extremo elcctrisanícs:
ficio ile 11:11 filho", sensacional

policial cm cinco aclo5, -de notável cn

sedução; "A cr-rrz de brilhantes", | i^'^^'^'.-^^ deferenci.i
grande drama dc niystcriosas avcnltt- , .-, n.-presa, o de Caiiiillo.
r.is, cru vigorosos tres actos, sos quacs! valloü- Maria Ivamsi far-'

brilha o talento «le «M'.,grialc.i.i Ccliat, I «*«•. 
SLs"^'

:-. artista que o nosso publico tanto j.i . ^> por ler dc partir Para Lisboa,

palco; "Mocidade do co-J enviounos delicado cartão ler. despedi-

lenlãl drama em Ires ¦ 
,|;l, !t estimada nclriz. Etelvlna Serra.

mais
por
mento, com
Completarão

ido lo

Carlos Go-
¦ues. r. rpplaudidii miriz Tina Coe- j
lho rcalisará a sun fesla artística, cru-

- dailosanieiite oi-ganizada. Alem da rc-': 
m-csctitação da revista portugucza U

|'n". com o nuadro brasileiro que ja
! obteve grande axito. mrii levado a
i effeito um extenso neto -de eabarrt.
! 1:0 qual lomariio, parte todos os artis-
i tas da companhia do Kueii t
I _* No Ihcalrò Recreio, esta em cn-

, ,„ 1 saios a opereta de grande suecesso.
:';""*¦ ' A liiiijiii---.il d.i Uni fuiiflriii que será;

pela primeira vez. representada no
nosso idioma, ua traducçuo que «lelia
fi/ernm os conhecidos escriptores J.mz
Palnreriiri c Peso Barros. .sendo os
versos de Bastos Tigre. A '»".:';¦'-
jçiliic scra do actor Alexandre ue Aze-
Vl<£ ¦Aeranhá. terá logar, no llicatro
Republica, a festa artisti
cantora Marra .lyalli

1 «c, em nona recua de assignaiuia,
''••ama ! popular opera!n «le l.eliar. A viuva

n- ' alegre em nue a liomcnagcacla des-
' 

empenha ó «opel de iirotauonisra, - '*

tenor Pasoiiiui "

:* Sacri- I

Não posso reunir meus .pensa-
mentos para repetir pliriises, Meu
esposo querido, eu não estou lon-
ge «lc vós, mas a vosso 'lado.

ÁcòUici-iiie 'como o fadeis sc
eu estivesse eomvosco, cm nicti
corpo de carne e de sangue.

l'0 coustiltante pede urna pro-
va.)

...Eu não posso perceber a ma-
neira por que me ottvis, e isso me |
incdiiimódn um .pouco... como,

mc ouvis falai-, caro. quando n.is 
j

conversamos sú pelo pensamento?
Os vossos pensamentos •não mc
chegani de r.-.odo algum, <|uatido
eslou iprcslcs a vos falar, mas en
ouço tun som estranho, c devo
adivinhar pela melado... "

Não posso achar uma explica-

ção satisfatória á confusões, como
ns que já indiquei, ua "telegra-

pliia devida a 11111 ser vivo"; mas
ellas tornam-se intclligivetS, quan-
«lo se as relaciona ás personalida-
des dos "Mov-los.".

Os insticcessos pcrsislenles dé
muitos commünicnnlcs cru condi-
ções variadas; os insuccessòs ini-

 da actriz j ciíies de outros coihiiiui.icanté.s qüe
ei-.rcscntaiido- jmostr;,nl mais clareza em suas

a 
eommunicaçõés. c <|iie sios seita

primeiros ensaios podem em appa-
it.ii'-:ia. sc tornar mais claros com

«le pessoas, dan \o-s

REUNIÕES DE CREDORES
Pallcticia Ae V. J. Pires, dia ai, á

1 hora. '-"¦•;',
Fallencia, dc José Caruso dia ao,

á t hora .... - . _
Fallencia de L. Soares hilgucuas,

4ia ™.í, á 1 1I2 hora.

CAM IUO
Homem, este nurreado abriu esta-

vel, com os bancos, sacando a 11 3!.I3?
e 12 d. e conipraudo o papel parti-
eu'ar a 12 ,llj2 c 12 i|S d.

No correr do «ha tornou-se geral
para o fornecimento dc eriiubiaes a
taxa de «-• d. . .

O Ilànco do llrasil aflixou a taxa Ue
11 5s|(u di, para os vares ouro. *"

Ós -negócios do dia careceram de
importância, fechando o mercado 'em

posiçio firme, eom saques a ís c
¦12 i!.i2 d. c collticação par aas letras
de cobertura a 12 3)33 c 12 18 d.

l-orr.ni affixadas -uris tabellas dos
bancos :

A 90 dias :
Londres • . .
Hamburgo; ,
Paris

A' vista:
Londres. . . ¦
1'nris
ílaiiihurgo. . .
Itália
Portugal» . .
ís*ova Vork , .
Monlüvidéo .
Ilcspanha . .
Uíuênos Aires.
Suissa
Vales dó café
Vaies ouro. ... —- 25-7"

d.lRUAS
Vendcílorcs a -*'iS;oo c compindo-

res a 2.0S1Í00, com operações effcctua-

11 i;|iii 12 d.
$745 Í7Í5
$7™ $.7=5

11 11I16 .111 1.1I1C
$73= 5.--I-*

750 ;. o'i
$6pl $694

2$7.|8 2?o?o
4$2.|5 45320
4Í400 ,1 4S;fl>.

SS7S .1 ?'I02
,!$S85 iSonn

S.-.pi $7.1*1
Ç730 S738

ALGODÃO
líritradas em 14: não liouve.
Des-Ie 1: 5.131 fardos
Saldas cm. 14: 1.054 ditos.
Desde 1": 4.412 fardos.
líxistencia cm iG, dc Urde:

suecos.
Posição do mercado: firme.

COTAÇÕES
Sertões'. . . . ". . 27S000 a
Primeiras sortes . . 25$uuo u

BOIiSA
A P.olsa funceionou liontem

íinimàtlíij tendo sido realiza1
numero dc negócios

As apólices cernes, as «lc L. «lc 1',.
dc l'crro, ficaram cm alta; os das. 11.
do Porto, as Poouláres. ,is .Mineiras,
as-aeções do llauco Commercial c asila
Rede Sul-Mincira, sustentadas; as das
Do.-.is da Bahia, as das oLtenas. as
dás Minas S. Jeronyino c as apólices
Municipaes mantidas.

VENDAS
Apólices :

Cernes «le 200$. ia...
Ditas dc 500™ ia..
Ditas dc 1:000$, .ia. . ".

Ditas idem, a. 5, 10, 12,
3, 16. 24, 2C 

Ditas idem, ,1 
Dilas idem. 40
O, do Porto, 4 
S. da llaixãda 10, 4(i a. . .
C, dc Ií. dc Ferro, 181 q. .
Dilas idem, 130 a. . . •
C. do Thesouro de 1:000?.

5, iR „-.','•
C. ilo ¦Thesouro, ..:/Oo«5 n
Ditas dc 1:000?, 1, 3, a a
Municipaes dc £ co, io.

nom., 
Ditas de 1906, port.. t a. .
Ditas nom., 31 a ... .
Dilas de 19M. port, 10, 40

40, 50, 50, a. . . . ¦
Ditas uom 40 a.
Ií. do Rio (4«I»). 2. 2. 2

s. 5. lí.l
Companhias '.

Rede Sul Mineira, 150 a.
Seguros Yarcgistas, 40 a.
Docas de SantosdJOit. 7.10:

Dcbenturcs:
America Fabril, w I .

Vlv-TDAS POR AtiVARAlS
Apólices das O. do Porto,

5 a......, •••,.-
Aeções da Tecidas S. Fe-

lix. 6 a. .... .... •
Ae;""» do Tecidos Canjica,

iso n. . .. . . .-,-,-
Club «los Diriiius, 1 titulo dc

oscio, ;.. ¦ • ...»

Portos do sul, "It.upava . . .
Portos do sul, "Itácplomy • •
Porlos do sul, "Itapuliy-. • •
í.aguna e eses.. "Anna-, . ¦
Rio dá Prata e eses., "Amazon

Nova York c eses-, "Rembraitt
Rio dá Prata, "P. di Udinc .
Rio da Prata, "llyron . ... .
Nova York e eses., "Va-ari . .
Rio da Prata. "Ctralivlia . . .
í,'ova York c eses., *'Miuas

racs'' ,• •. * ,•„ • • '
Recife c eses.,. "Itajub.i . . .
Manáos c eses., "Ruy, ¦ Barbosa
Anistcnhiiu e eses., 1'i'is.a - .
Recife " eses.. "Javrary . . • •
Porlos do sul, "llnpenia . .„. -
iMontevidéo c eses, "Aynioré ., .,,
Rio dn Piata. "Oscar Fredrieh
iMontevidéo e eses., "loijuary,.,
Amarração o eses., Pj-riueus .

Ce-

/*><*&.!

FUMOS EM PACOTES fI.jHARGA VG&SOi
Ú Excollcnlcs qualidades'^
É Rccusac- as imitações^

fe____i™™!™™™™™™™i^

igti$ooo

i8.i$ooo
iS;$ooo

S2$000

34$ooo
230$00O
47ü$ooo

ioO$ooo

943™0o

43$ooo

1325000

.(soÇooo

LOTERIAS
CAPITAL FEDERAL

Resumo dos premiou do plano
n. 3!)" roalisada om ÍG novem-

ro de 191G.
PRÊMIOS DF. 20:000$ A l:0(10t

MiOOOSOOO
DsOOOÍOÓO

7?o$ooo
78o$ooo

8-*?ooo

Sjo$ooo
83.'$000
SJ3S00O
tj 4 5 $000
8oo$ooo
Sio$ooo
8135000

So5$oo0
770$000
tj04$000

3175000; 501121 vend. Capitali94$ooo j 3.1J49 ;,,,
SOiiGG
5SIG

53915
45548
17022
r*017

1200=1

/!í-f..'i-
OFFEBTAS

I-Viiii.
S,í-i$ooo
SmS'ioo

a

Caixa de Conversão
r o r t o & o.

São fiüem uiclhov nRÍo pagam.
- AVENIDA KIO URAXCO, 49.

Nos inter
ouvir cm'hespanholas, 

portu-

aprijauditi
ração", fc
aclos.

! t.'rr: novo e r.lirahcn
i temos uo conceitua™™ •<
' Delle cònsln o cstupendi
i ttrra! --
i emociem

e pre-
Itiem.i Paris.

filin do na-
"rirvisóo naval porlrrgucrj",

ale peilicida que apresenta ao

I que o nosso publico co:
grnmnva r op;.ortunidadc de cpph

publico conhece c tem tido
audrr írequente.

mente.
^ Inaitgurn-se boje á rua Dias da

Cruz, no Mcycr, o Tlicatro-Cine-Cir.
co da empresa Viallet «S* C.

.-...; ;,os nrtlstiis.: Ferreira de Souza.
Adelaide Coaliulio, .iu-.lith Rodrigues,

ü.iriz. Soares, Mario lAroso, Ii.-asilla
l.azzaro. Ar.rrea e ]i'.licta Vasconecl-
los.

„\ " mise cn-scénc .' lv..balir.) do aclor
'Alexandre .Azevedo, que delia cuidou.

publico ep-sodies interessantíssimos re-
htiies ao. evercieios dos navios da cs-i rKSTA 

M1MTAR 1)0S

?™a:t^^™^r™t™í!i11^0x01^1^,^
rinos, etc. Esse .ihn tó nm 

fA^^M^^^r^extraordinária, quando. Ira poucos das .^r™™»£,_ ÍBpHaL A*s 8.1.0-
r.ln.'„., f,„ cxliiliido no Avenida. Paf.i *^'Cfa' ,n,",hn, renlizou-se a bella
fecha do programma, o vibrante drama ^'05ja ,,.iii;,-,r promovida peia As-
— í,Snli ame.ic.is". em cim-.i masnifl-1 soeiAi;rin Baliiana dc Rscoleiros, vc-

ilntidida actriz Ma- '¦ za„do-sc Iorò após uma missa erun
hilariante co-1 pai, pontificada pelo

Assistira-n

LETRAS DO TH-TiSO.üRQ-\s letras papel foram ¦coladas aos
rebates de 3 a..| 1I2 pnr cento, fi-
cando com compradores, conforme a
data de emissão, aos extremos de A
a Ci !'.ji* cento t* sem vendedores co*
uhecidos.

res aclos,
rie Louise

pela ap
'Dcrval,

Xòrdiik

llif.
de !

de

línti
R. 1''.

Ccnlral
Leopoldina,

'adns em 13:
Central . .

seus detalhes

PRIMEIRAS
OS FILMS DE

AttendenJo a innirmero:
Comríinhia 'Cincmatograph

r» mantéin no cartaz ilo seti

HONTEM

pedidos n

—¦ "Llitilo pvcseii-.'

. 

¦' 

,"EÍàior, o coirçeituatlo ;
, corre um film

leve a consagração |
cnlrc nós '— "Os

. Yc-rk", de scenas

seçre-
massa

lado

tiss::'' J
\t Füm
tes, da
O n™""!r
Ci:;..; nr
os scu*.

- <íe \\::\;.
do o p

llr.isdi-l-
elirgan-

cinema, o Oileon, o cuipolgan-
dc arte cm eiiien loucas par.

fabrica Ilala-Films, Mccistr,
ave: romance de um hércules,
o?.itliip tudo aliatem o que ?õc
piiiilios ::i serviço e cm favor
causa sympatliica. ¦*- ompkían-

r-gramma : .'1 grande, batalha
n,. Somme, o melhor trabalho uo gc
íiern. grande film cai tres pa:
•prcser.lan.io ires grandes episódios da

íprmidavci lula: a grande offensiva.
« tr.nr.ili de Dumpicnc c o avanço
»c'irc Marier/.irt e llerbecourt.

O programma novo tio 1'attic c de
rra oríem. Consta dos seguintes
: riiiiniitoiiü Jornal, FaPae ""¦

h.Wo romanr. cm q**.™tro (ÍCÍ03,
feslciada fabrica Talhe, desempe-

| isii.1h.11ia.. propo

Ile' figura p. gra
¦ ta Koliinne, q\_c sc apre

} preta co nístn do dcliciosp
I icíã — "Choque iiiortal"
i r.cíos da maii intensa ac

CA' O PR
S. JOSÉ'
dada cm '

a rc vista
,. j Castro c OduvaMo

'DA'

Ser.i

pai, pontificada pelo ; arcebispo
d. J.eronymo. As3istira-.11 us çenmo-
„„ío governador dr. Antônio Mo-
ni™ acompauliailo <!•-, c«a3 "'^

, civil c militar, de todos ij
, tarips autoridades c graiul

mento da bandeira por alguns ao*
,,v.,..,.„» I novos escoteiros.¦ „..a.r.es -vV 

parada militar esteve impo-
cinema Amercann. j 

A 
^fo,,,;;l,ulo 2.600 h.Mfcn», de

rratico b.ur.-o de Co-, e ^^ p.VssUntlosOS cm re-
.--ni estupendo pro-1 vista tl pehçfal Cãrtos de Mesquita,
íiequcntadores. Ncl-! acompa"nlKido <-- todo o seu esta. o-
isa e laitrcaila artis-. j ninidr. .V noite, es quar.cr-, ;liu-

minaram, havendo festas.
\ recepção dai'" P''lo ffovein.i-

dor Antônio Moniz, no pa.acin da
•icciattiaeao', esteve particularmente
brilhante, sendo s. cx. cumprimcii-
•'-do por todos ns cônsules aqui

o ftUíís pcrsonslidatl-cs.
aamH~~t>m>'2-

3Sislciiciu «le pesso,
como ¦coniiniinicaiitcs experimen-
tnilos; a iierliirliação cspeciii), logo
dissipada, daqiti-Hes que se , «0111-
tnunicam pouco lenípo depois dn
morte, pertttrliação que, parece ile-

pcniior desse acoiilcciiiieiilo; o
earaotor individual nlns atitonialls-
mos mch-lacs v|ue se ínanilesta
nas coiiiiiiuiiicaçõcs; a nitidez das

lembranças nas creanças rec.eii-
temente falleciilas, contrastando E,
eom o esqiiccituetlto das coisas J '•¦

infantis, mostrada pelos coinm.ytr
caules fallecidos em tenra edad>
depois de uni grande nume
annos, — tiulo isso está «"" ""-

í laçilb definida com as pcrso.nlTi-
! cações que iirclcnilctii se confina-
niear; é ex.icramcr.ie isso que ile-

' 
viamus esperar se ellas se cirai-
niunicam .rcalnieiilc, nas coi:

presidindo aos r-ueiiouieiio
transe cm mme. Tipcr.

Os resultados liannoni:
com o qne se prelctlde,

¦De outra -arlc, não, sTio . iR. 
^ .,

os resultados mie deveriam»*. ".- ,\* t,.irde furai
.tvar na Jtypolliése da telepatliia, !

cinanando' de pessoas vivas. Se liase
«e aee o menos possive!', tomámlo do -i

como' liase a Itypolhesc da tele-) s 
-^

patliia entre vivos, como sc ioz I j-
nas condições expcrimcutncs lia- j —
¦biltiaes, os resultados supranor-;

;o serão enfraquecidos, I

riNTO, TiOFKS ft 0.
Una Marechal Floriano, . i;-|.

Goinniissarios de café, manteiga <
ccreacsl

OAPK*
,MO\'niENTO HO MERCADO

Kilos Saccas
líxistencia cm 13, dc tarde. 354,696

Untratlas cm 14.

Total. . . .
lunbãniues cm

IC. Unidos. , .
Jíuropai . . .
Iii'. da Prata, .
Cahotágmn. . .

Itls.oln

3.51S

5.19-1

2.766

;62.fi_5

100 o.?37

Existência cm i?. dc tarde .133.110
limitem, este mercado abriu um

«iiouco fraco, com reeular nuincrõ «o
lotes espi.stos á vei:'a e regular pro.
eui... tendo sido ciicctiindas de nm-
.nhã. tninsacções dc J.6S-I saccas, ao

rr.-.li- i«l.) typo .7-
realizados negócios

:!e"*con*a dc 1.500 snecas. na

rlara como
liél.tq dra-
eni cinco 1

Ia alícrtura.
caíma.

ilolsa «de N
nonín,. ds liaixa_.;

¦aram par jiindia!

fcclmndo

Yorí:

nier

¦cs
Geraea dc 1:000$,
O. do Porto. . .
C. dc E. de Perro
C, do Thesouro .
¦S. da Itaixada. .
Provisórias . . .
ludicinrias . ....
li. do Rio Oi ,°)
E. do liio. «le 300Ç,
nom

Dilu ii.- M. C.craes
Pitas do 15. Santo
Muliieip. de looú.
l)Ítas nom. , . .
Pita< de ioi.|.i'Ot'í.
Üilas, 110:11. . * .
Dito de 100.1 . .
dlitas de ioi-l,'Port.
Ditas de lícllotlo.

rizonlc. . , . •
Bancos':

Commcrciar . v •
Brasil. ....
Lavoura. ...»
Commercio, . . .
Nacional. . . ¦
Mercantil ....

C. de Seguros:
llrasil
Minerva
Garantia
Tule;;* idade. . . .
Varegistas. , . .

listradas dc berro:
M. ,S. Jcronynio .
Xorocítc. ....
Goyaz
Rede Mineira, . .
Norte no Brasil. .

C. da Tecido*:
llrasil Industrial .
l\ Industrial . .
S- Felix
Alliança
Corcovadoi , . .
Pelropolitiiiia . . .
S. P. de Alcântara
Carioca. .... •
America Fabril, .
.Magccitse. . . .
Cot. Industrial . .
Comcla
Tiiirea
lud. de valença. .

C. Vn-Jersas:
Docas da Bahia. .
11. ile Santos, nom.
Uit.-.s ao por'.. . .
Loteria.. ....
T . e Carruagens .
Centros Pastoris. .
Melh. do Maranhão
T. c Colonização .
Melh. nó llrasil. .

Dcbenturcs:
Docas de -Santos .
America fabril . •
Brasil Industrial ,
Tcci.i-is Carioca. .
Marc. Municipal •

Sei$ooo
8O55OOO
_04$ooo
810S0OO
SnoSuoo
8.'$5oó

Comp,
r,,;e$ooo
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8I5SOOO
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37017
20001
13322
35.03
33537
31330

59730 43537
35622 6480
3706 51033
11070 25152
54712 57710
15916 30037

40™5
350

40959
10083
S95

3332-4

37631
55951
30400
2216
8132
15132

Liga Fluminense contra o
Analphabetismo

Na ultima sessão realizada peia
Liga Fluminense foi recebido por
intermédio do seu presidente, dr.
Leopoldo Teixeira Leite, a com-
inniiicaçfio do dr. Autliba l.cpage,

sobre a creação de niais dois eur-
sos nocturtios cm Niclhcroy.

Foi lambeni recebido mu convite
do professor Orlando Fernandes
para a inauguração, no dia 15 do
coi-reute. do Grèiriio Instnictivo do
Itainaratj-, que funecionando num
dos arrabaldes de Pctropolis pro-
põe-se a auxiliai- a Liga 1'etropo-
litaiia no combate ao analpliâbc-
tisníol

A l.iga se fnr.i representar por
uni dos seus direetons.

O dr. Edgard Teixeira I.citc
còiimiiinicóu que o aJrcsidéntc <!a
Liga visitou, officialmente, as of-
ficiiias em que o governo do Es-
lado esui construindo material cs-
colar para as escolas fluminenses.

Desse material «ine é de prii
meira cjiialidadè, semelhante ao
estrangeiro e fica por preço muito
inferior, seguiram para as escolas
modelo e no ar livre, esta recente-
mente inaugurada cm Campos,
varias mobílias completas, con-
sianies de armários, carteiras du-

pias c simptes, quadros negros e
mesas.

O «Ir. I.uist Palmier participou
haver representado a Liga na
inauguração soleiinc da escola ao

ar livre " Weiicésliió Braz". reali-
zada em Campos, no dia,5, com a
presença das altas autoridades da
Republica, do listado e do Munici-
pio c grande .massa popular.

Por proposta dos srs. J. Demo-
racs e Jorge Angely, foi resolvido
congralid.ir-sc com a Assembléa
Fluminense; pela creação «lo I.ycctt
de Humanidades dc Nictheroy,
pelo augniento da verba do eus-
teio de escolas, creação de mais
15 escolas c augmento da verba
para o Arcilivò Estadual. ,

Pelo dr. Zefcrino Barroso foi
ainda reclamada urgência «le pro-
videncias quanto ao fechamento

da escola do ParacUcna; t|uc. ape-
zar das reclamações anteriores,
continua fechada.

Ficou ainda deliberado por pro-
posta do professor Vieira d.i Ro-
cha que sc officiasse aos deputa-
dos Soares Filho c Ccrarquet Coi-

llet, agradecendo o interesse -toma-
'do 

pela causa da l.iga. Foi recebi-
da mais a iidhcsão do acadêmico
Salomão CrtizV

OS BOC™U™sT™S AWüKNTl-
NOS 1,AXÇ.\M UM MA-

NIFESTO
Buenos Aires, íC (A. A.) — Os

socialistas lançaram -uni .manifesto,
no qual pedem ao governo a livre
inlrodttcção do assucar, a creação
dc iim imposto sobre a exportação
dc trigo, a suppressão dos direi-
tos aduaneiros sobre os artigos «e
consumo e a continuação das obras

publicas, para dar trabalho aos des-
oecupados.

A i.rpeiio do manifesto c das
medidas que os socialistas rccla-
mani, o deputado Di Tomasso teve
hontem uma demorada conferência
com o «Ir. Hippolito Irigoyen, pie-
sidente da Republica, que promel-
leu estudar o assumpto, de, accor-
do com os ministros da Fazenda
c das Obras Publicas. 

m. _ mm m w»
AFOflADO NO TIETF*

S, Paulo, 16 (A. A.) — Ao dr.
Francisco Resende, 5° delegado,
que sc achava de serviço na Rcpar-
ção Ccnlral de Policia, cominitiu-
cou Custodia da Rocha Pereira,
residente no bairro do -Limão, que
esla madrugada pereceu afogado
no rio Tielé o operário de nacio-
nalidade iponlúgueza Manoel da
Silva, que «e achava ¦trabalhando

num bote, em companhia dc outro
quando aconteceu virar aquella cm-
barcação, prccipilando-os nagiia.

A policia tomou conhecimento «lo
faclo, providenciando no sentido de 1
ser retirado o cadáver <l'agua

te duplo « para o eit<*ri*™ *£«£
e objccto9 oara «egistrar até6«r ¦•
noite «le ioüp. ... _, „__.

Orteem para S. Vicente * Eurom,
via Lisboa, recebendo imorcsso» »t*
ás a hora» da tarde, cartas para o
exterior até a 3 e objectos para regia-
irar até à 1. ,,. ,. ,,„

Itagiba. para Victona. Balira. Ma-
ceio e Recife, recebendo impresso»
até is «; lioras da manhfi, carta» l>ara
o interior até ás S «Ia. jdem com por-
te duplo até ás 5 e obicetos para re-
gistrar n'é ós 7 da noite de "QJC-

«íçõesTpeoido
antigai. do"dk. machado

E' o melhor remedio, po- via
gástrica, para curar a syphilis.
IC de gosto agradável e nao tem
dieta. Vende-se em qualquer phar-
macia.

TI
•V '.'.lifaí'- ;íaH

• '¦ •* y%M
.-. «-' í™aa

MKMiF. MATTOS
MAXtCURK

Pnra senhoras e cavalheiros —
Quitanda; 54;

¦ m » m » ^
FOKJliqiD™ iMKItlXO

O unico extcníiiiiador <las for-
niigiis"; Merin.o & Mauvy, rua da
Ouvidor n. 163.

A "Eniulsão de Scott
guilico preparado, imp
remédio,
de unia

um 111.1-
>_ como

como alimento; palavras
....  riotabilidade! niedica de
Portugal; o professor doutor Souza
Martins, opinião em que concordam
muitas summidadcs médicas. Attes-
lo a éfffcacia da "'Euitilsao de
Scott" contra as affccçõcs do pul-
mão c nos étifratiucciniéiilos do or-
gaiiismo. Tenho apurado sempre
esplendidos resultados cm muitos
doentes da minha clinica, e eni 1111-
«ha própria pessoa por mais. de
uma vez.

Dr. A. Ignacio de Menezes.
Bahia."

HRP
sOornDA™*™ ujííão puori:-

ÓXOÜA UOS 1M-.TAI.HISTAS
DF, CAKNFiS VFIIDF.S
,RUA UÜZ DK CAMOKh, 3fi
De ordem do st*, presidente,

peço o comparecimento dos srs.
sócios quilos á assembléa gera!
ordinária que sc realizará sexta-
feira, 17 ilo corrente, as 7 horas
da noite, nesla secretaria, para lei-
tura «lo relatório, balanço geral e
eleição da coníniissão de contas
anniial. , ,

Rio, 14 «lc novembro dc 1010.
_- J. 'roíiftffroÇCiigilw^seciictarini

AVISOS
Miguel Anionio de Oliveira,

acliando--se csUilielccido agora á rua
do Callele 11. 214. eom ,0Jil "í vl"
draceiro, pede aos seus credores
virem receber o «pie lhes for de-
vido. 0R 3.130)

SVNOIOATO rilOFISSlOVAT.
!l)OS OPIOUAUIOS OO Alt-
SFXAVi DB OUKimA DO
MIO DF, «TANlüinO
Para conliecitucnlo dos srs. as-

sociados, declaro «que, em sessão
de dirccíoria, «le U do corrente,
ficou delil*frado que as assemb eas
geraes ordinárias .mensaes, relnli-
vas ao artigo 31 fins eslalulos, se-
rão realizadas n"s dias 5 de caija
mez, ás 10 lioras, c se realizarão
com qualquer numero *de associa-

As sessões de direetoria .toráe
logar nos dias J * 15 ue cada «nez,
ás 10 horas, >c os srs. associados
.poderão levar, nessas reuniões poi
escripto ou verbal, suas reclama*
ções ou outras idéas .1 bem do íin-
damento social.

Rio «le Janeiro, 17--111—916. —
Gustavo Francisco Leite presi-
dente. ('NT- l»0^

ÜXKÕSOOIAJi
SK'DE: RUA DO HOSPICIO, 3M

Expediente diário, das 11 d t
hora da tarde

Hoje, 17, ás 7 lioras da 11011*,
terá logar a sessão do conselho au-
iuiuistralivp.—João da Costa,secrer
Wno. (M .-14871
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56520
32143
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32141

56501
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APPIinXIMAÇvES

4n-inno
205000

128000
8:000

P,0*J22 ~ 2Ó0SOO0
32150 100SOOO

niiZF.NAS
56330
32150
CENTENAS
50600
32200

Todos 05 números torminctdos
em 21 têm 4$000

Todosios nnmòrps terminados
eir 1 têm 2S exceptunndo-so os

1S3S0Ò01 terminados em 21.
O fiscal do governo, Manoel Cos-

me Pinto. . 
' 

.
O dircctor-assistente, dr. Auto-

nio Olyntlw dos Santos Pires, vice-
210S000 _oí»<íiop presidente.

O dircclor-prcjiufP.íe,
Saraiva da Fonseca.

/•\ ;..-« r*.*
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Massa de Tomate- ft»%
I da Companhia. . Manufactora dc
Conservas Alimentícia1;.

AVISOS

Alberto
l?oíooo
i8o$po'a
2I™$Ò00

_Q$obn
,10$000

aSfSoo

:o$ooo
..íSooo
l.$0O0

iooJooo
170$000 —
C0S000 48$ooo
1S0S000 iójSooo

mi$ooo
I70SOOO —
20íl$000 —
175$000

Ò escrivão, Firmiuo de Canina-

Gottas Virtuosas _ ______¦
Curam hemorrlioides, males do tuero,
ovarios. urina» e a própria Cystite.

CORREIO — Esla rcoirtiçno cr-
pedirá cnalas pelos seguintes paque-
tei '

Aftfln Prince. para Victona, Ba-
hia, Trindade. N. Orleans e, Nova
Yor!:. recebendo impressas ate as o
horas ita nmtiliü. cartas para o iute-
rror alé ns 0 112, Hem cnm porte
duplo e Iara o exterior alô ás 10.

Bragança', para Santos. Paraná, São
Prancisco, Rio Grande do Sul. Meu-
ta-idéo e Buenos Aires, recebendo
Impressos nté ao meio dia, ob)cclos
nara registrar até ás 11 horas, cartas
nara o interior nté ás 12 i|e, car-
tas com rorte «lu|ilo e para o exterior
nté á 1 hora da larde, .

Drina para liuropa via, Lisboa,
recebemio impressos até ás 10. lioras
da manhã, cartas para o exterior.ate
ás 11 c objectos para registrar ate as
1 o lioras.

Amanha: ... _ T.
Cm-oniifl, rara Bahia, Datar. T.i-

boa e Bnrdéos. recebendo iniurossos
até ás 8 horas da manhã, canas para
o interior até ás 8 lie. idem com por-

ASS003AOAO Das EMPUIv
GADOS XO COMMERCIO
DO RIO OE .TAXISIIIO
Movimento dos diversos serviço,

durante o mez .lc outubro' de 1010:
Auxílios pecuniários:

Tlencficencias
Funei-aes. ...-..,-.
Pensões a famílias. .
Pensões por invaltdçz
Mcdica-menlos
Serviços clinicas:
Consultas v •
Operações
Vaccitiaçijcs
Exames bacteriológicos.
Visitas domiciliares. . .
Curativos ;•

Odontologia:
Freqüência aos coiistillot

Pharmacia:
Receílas aviadas. . . .
«Formulas

Assistência judiciaria:
(Còminerciacs,

Coiisullas: (.Cíveis . .
(Criminais .

Bibüothcea:
Visitas c consultas . .
Livros retirados . . •
Livros offcrccidos; .

Matricula social:
Sócios ail-mittidos neste o
«Sócias adiüiltidas "

Rio de Taneiro. 16 de outubro
de 1016. — Pedro_ Xavier dc At-
meida, i" secretario.  _
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chegou a coutar a sua -derradeira entrevista com
cm flue Valognes fora assassinado

Bcaufort, 110 mesmo du

ve™ aquella pungetitc
mãos ilit

soluçava,

CAES DO PORTO
li\'tC:i com

MC ncrcditaúV

íe o pesqtuzador se,recusa

persistência a considerar essas

coimmihieaçoes cn-.no prp.v,cnie!ite3
¦das fdil-tes «lc que ellas «prc.tcr

vir, não obtciá os n-.elliõrcs
Itiidos.
Se de um outro lado, cllç ac-

' 
corno idéa dirigente ii hypo-

que os còniHV.irticanles suo

ção i\w vapores e
.'aes <;" 1'ortn (no trecho
(. ile novembro ile ifjifirvaj

produz

prcmiérc" hoic. 110
.11: leia dc Cindido
Vianna — "T>À cí

XA UOT.IVIA

ínaestrõs Felippe
jorianòi A nova
dividida em dois
incluídas as apo-

:. nas -dizer:: são

pr,-;
ifi!.-

A
pelo ci.tfíir.*

c de
tbcatro
sírii

irotagonistn do»
Tatriç", Henry
™r.ih Bcrnahrdt;

segiinda séri_ do soberbo film po-
t! /íi:L.!ítíi*™jr i.:,> V.iainc, ilcsenine-
\i pc',i atauiaild a;tr'r mi*s Peiirl

ítc, ,. celebre jimtagonista tios
jtystcrios de :V-r:.i l'«irjr. A segunda
ii: *i .í ,ft*!íj'J íe Por ífVjí, CoilStã t1fi
i.-ej aeto», destacando s; entre ,-s qua-

lie

1\

; o pc.', musicada pelo
¦ lXrarle c Kobcrto
' revtsta-bürietÀ está

j netos <¦ sete quadros
! tlicoses que scgiinil

j bíin imaginadas.
Tambcm nos informam ,ne

! dro «lc apaches "Zadn-niort

| ti maior novidade «l.i «iovi
1 vendo agra lar. prla sua ¦
i peta inuin-a que, segundo
! formante é deli:i«!ia.

(illWDF. IXGKXDIOXOMAS' 
MIXAS DE OOBUE

La Pas. 16 (A- A-)— Um gran- 11!, „y{).th'es'a *da tclepnthia

ccilr
lhe"espíritos''', •cuja ac

cm condições desfavoráveis, c se
os trata couro trataria uma pes-
soa viva cm v.m estado scmetlian-
te. tonslatará üiria melhora ras
cònimúnicações,

Depois de ler dúranle
hiuios de pesquizas experimentado

qtta-
canstilttc

peça. de-
icepçâo e
nosso in*

de irrcer.dio destruiu cotnplclameri-
te ps machinas c consUucçocs, ua

compaiihhi exploradora das minas

dr- cobre «Corocoro, nao cons.ando

que lenha .havido vic-timas.

CARTAZ DO DIA

Theatros

vivo= e durante vários oulros .111-

nos a dos "espíritos", eu não

hesito en affifmar, com a mais
absoluta certeza, que a liypotliçse
dos "espiritos" estri justificada
pelos seus resultados c que a ou-

tá." -- Oi-

"'"Òs"|)'ri-'juizos 
sobem a cerca dc

rj.ooo libras esterlinas. I .rl ihypothêse não o es
—«biU-«-«B»-«>«»" ""* I cár t)'Ar>no\XF.i..

Hão o deixam dormir

RUCREIO.-¦\U no 3 u.
-l->a" (comedi aí. A's

Alberto Ferreira veiu honlcm a
csia redáeqão reclamar próvidcti-
c;-s ao delegai™ do *>" «islneto
para que mande pór termo ao l«a-
rttlho infernal que um grupo tle
indivíduos alegres costuma fazer

noite no botequim da rua da
.iuârl!íl. II.-

ALFÂNDEGA

bila

Por •'
ctor iul

I dc um
clostico.
neiro C
em :o

' rnaícr-.s

'•spacho tle bontem o iii=oe-
:o-.i procedente a apprcheiiKio
«acofe dé necas le. cadarcn
étfectuáda Dido official mina:

isar AiiRusto rios Santos Dias,
Io r\fz p*i-. i e u do

cutií* OS ;
C» do Perto,

embarcações 'ine re achavam _ atracados no

entregue á Çontpajtnie du 1'ortl no d.a

«<(y^t^«^-c^ai^<^*r™Oi™i^ ™"

:;' T.IBAKCAÇAO j
I «jíSBRV.lÇ.üSS

j 
era I s.«So i !-"*>v-i

'" ! IVago.
P. carvão - | • .- •„• * *'|jvvc«a»  R"«- carvi,°* -• IC.hr.tr,s....1>acion ',!^..c„c- IDesc. de carvão.

a Vnpor Norurpuc» !,,;'";.. 
.........fc'e. do "Colifor.

3-r 
Chatas.,, ilViao.-,.*-, , nian,

. irvitií . ilKacionacs ••*¦ lPivcr5aaV»»*-"":"| '' U.Vap™.V.V.ÍlollandeZ ..... «Eemland '....

. . ' „ .-.;-, \
i"'re 5 Chala Kacjonal  

nivír'»»»"..:".;"::;i;::;:!e::: ztu i
! Pat.plcbatas.:;. Nacionacs .••- Diversa...........
I-I*. Sag. IChatas l.Nacunaes  uivcisa» ,
: 

V 10 iv':r,'t™V.'.'.'.';'^acÍ^riâí 
' '^'.V^Y^-i»»"• 

•;,- -'

1 . ,0 Pontão  Nacional V;^''-"'*''' '"

IMo 1'ontno  Nac-onal 
_.--- 

L'^^-.:.'

««ií v?p .;:::ixa.b™i 
•....*.\^^^

\ 
P^"rvfpo™...: 

Nacio.»-. ,'^.°.™ 
,:.'|

is Vapot ITrancez 1 -?"v\  |
iii |Vapor....."Nacional 

'1 Anna 
i?  ". t-;'..'."_
:S Chatas.... Nacionoc»  «'•«- 

\V'^Ú\ I 

„.]Clc. do "Carolyn"
..'Ree. couros c ia-

rello.
Ilesc. de i. tngo.

.ÍC|e. do '|t\mor'! e
"Itossoró1'.

Clc. do "Pampa e
"Rio dc La Pia-
ta".

Pssc de sen. dl
tabeliã II.

lixp. de niancanti,

O

I
.o/.
B
™

ri

Cerardo tinha ouvido, sem a i.ntérrontpcr uma
historia da vida de uma mutllier. A„™.,.„, .,,,

'Quando cila acabou, ajoelhou-se aos pes delia. Agarrou .ias
mãe"c cobriu-as dc beijos. .

Minha mãe! minha mãe! respeito-a c amo-a!
Iii como o filho fizera momentos antes, Marcellma encrava c _

c foi então Gerardo, como tambcm Marcellina ja teera, quem meigamente
t com ternura línfinita 'lhe limpou os olhos.

Quando Marcellina ficou um pouco mais tranquijla, perguntou.
A que propósito, meu filho, te revelpil
Não lh'o posso dizer, minha mãe,

iMarccllina oHiou para elle com dcscoiiliança, mas
<le caracter do filho. -\Tão insistiu c disse unicaWentç 1

Çomprehcndes agora por que em outro tempo recu
fort cm nossa casa? Çomprehcndes por. nuc 

o .sr. Daguerre esse segredo?

conhecia a ifirmeza

i rccclicr Eeaü-
resisti ás luas linslancias? Com-

prchcnd™, soteudo, por que j, primeira noticia da sua prbSo te dis»
logo que Beaiifort é iunocentè? iRe.stanvto algumas duvidas .-obre a sua tu .
nocencia?

Ila ilongo tempo que não me rcsla nenhuma, minha mae.
Ií lias dc salvalro, não -c verdade?
Hei de salyai-o.
promettes?
Juro... Como quer que o não salve,

çuc é seu iwarido c que minha mãe o amav
Marcellina retirou-se e Cci

iSalval-o, dizia eüe... sslval-o?.. .,,.
1 entregar Daguerre, a trair o .segredo que descobri... Mu

cile não é criminoso, vista

,,„„;,;l ^n-.« Ccrando,™çott por k^tonpo so., ,
salvar

serei obrigado
isso
algum!'

_ meio liei de achar?... Existe mesmo
Qual? Quem m'o indicará? Serei obrigado a deixar aceusar, tolvéie prohitóido... Que ouiro

ama àínda? O
ro cheia dc fiiyfírimçhtois, o homem que é pae d«mesmo cpridemnar, o homem queminlia mãe amou e^qtie

Cie. di
Vaso.

,| Cabotagem.
.1 Cabotagem.
.l.Csl.oT.gfrr".

, I Cabotagem.
Cabotagem.

I Cabotagem.
Ree. couros
Cabotagem.

ftV™. ei 1-
Vago.

1

.-.ipoií.

homem que levou uma v
Modesta? Não, -não!

tt?, cansado pelas reflexões que lhe actf.liam, pelas lulas do scu cereb™
*' __ '.'íi,) não passo deixnl-o condem-nar, mas 'que hei -dc fazer?

Saiu alguns minutos depois, com iritcn<;ão dc vtfltar á casa dc Dagttef*
rc. Tinha apenas dado alguns .passos na rua, quando ouviu soar a ária »
forita dc GlcffGlou:

"Pescador, fala baixo."

Glou-Gloü deixou de locar quand.o viu o filho «de Marcellina. Ocrard^
cumptftnentou-o. ,P.oa Urdo. Jan-.Iof... como esta sua mae?

Nem bem, iteni mal, doutor... Ella està tio velhinha»
Quer que vá *vi-l a? . . . __'-- Gem o o'ffcnder, doutor, parece me que isso íhe faria mau mal af

"•ue bem. , . _
Gerardo nw pôde deixar de sorrir, apez&r da sua tristeza.

<--'* ]
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CORREIO DA MANHÃ -- Sexta-felM, 17 itc Novembro ifc Mi

fí 19

Govli-ilnile Mutua do Seguros «' l'«icull«.s -— Rio «lo .Janeiro

_8° PAM.EOIMBNTO NA SlSRÍW OB 30 CONTOS
Tendo Inllccido om Hálitos, Estado do S. Paulo, cn. 20

de tiRo.st.) «lo 1916, o nosso noiisovio av, «Ir. ALVAItO :DH
OI.1VI.1I-A IMI.rCIl.O, i.isc.-i.tto nu sério do 30 contos sob o
numero 303, coin.miiiicnnios aos , srs. niiituiillstus desta.
sérl«! «jno se Jicliuni na sido dn "(.LOBO", ti rua Uruguaia*
nu n. -17, <! «'in poder dos nus sos banqueiros locues, os r«v
aportiviis ly.ii-bs «lc 2089OO, jiara formação do nov«» pe*
luli.i, ((lie d<.vc..i sr'.' r.isgii.iv.ios dentflo d«i uni mez* isto
6, ató 16 do de_ti>iiibro próximo vindouro, nos termos do
i'stiil.('ln.'id(. cm. nossos planos, !vppi'ova«los polo Governo'
Veilvral.

3SV liÀíil/KCIMWNip XA S1.I.M. OU 50 CONTO-
. Tendo liillocldo om GuariiUiiguctíj, Estado dc S. Paulo,

•.-in 15. «lo sclemlirt» do 1016, u íií.ssit éoiisócirt sra. «I. MA-
JM.V DA Gl.AÇA l'.li:.V.\<), insciiptii na sCrio «le 50 contos
sob iinmcro 168, coiiiiinmica mos aos srs. niututiUstas dos-

'tit sério quo so acliiiin nn sido da "GI,<H,0", á run Uru-
B.iiiyaiiti lí. -17, o om poder «los nossos Imm.uúirbs loenes,
os respectivos recibos de 30$ 000, pnra 1'òrniiiçãò do novo
pecúlio, «juo «levem ser resg ai mios dentro do um mez, isto
«">, até 16 «lo dezembro proxini., vindouro, nos termos do
estal.clccido nos nossos planos, nppn.ratlos pelo Governo
Vcderal.

Itio do .T.meiro, 16 «lo novembro do 1916.
A DIREOTOIÍIA

BANCO 10TERIGO
I.. Rosário 7^e It. Ouvidor 75"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
Sio as casas que offcrcccrn as

maiores vantagens e garan-: ¦_ tias ao publico

IÍ.MAXHADE «HXEÉÍOl-XTI.
1ÍO GLORIOSO MAItTYIt

S. S_.l_Ar.TMO
I.STAÇA0 DE PREFEITO

PENTO K..HEIRO
Achándo-sc quasi eoíieliiUos 6.

estatutos «Ia irmandade, para se-'u.r-,1 discutidos e .".pp.oval.is em
a-Seiiiblca geral, previ:ic-s_ a i.i-
dos 0.1 irmãos une se acham. e:n
iitrázo virem d Ihesòiirnriã quitar-
se, para não perderem os direi-
to., [pie tom.

Secretaria, 15. de novembro de
..).(5. — Secretario, Carlos Góniiis
.!_.___*; (-M 337»)

I.YOIUT I.ITIIvKARlO l'OK-
TUGUUS!

RUA SENADOR DANTAS, 104
Dè urdem da Directòria, faço

saber aos srs. alui:.nos (pie os
exames tio rumo leçliyq findo tc-
rão logar nos dias 20, _ii, a., 23,
24, 25, 27 e 28 do corrente meu,
das 7 ás 9 horas da noite, senti.):

-Dia 20 ¦— 1" c 2" classes c se-
cções respectivas. Prova e.cripta
dc aritlimetica, álgebra e geo-
inctria.

Dia :i — Ço.itinÍ!ai;?.o dos oxn-
mes da 1" e 2'' classes e sé.çõcs
respectivas. Prova oral dç ã..h'iii.ic-
tica, algul.ru e gcom.tria;

Dia 22 — 3" classe, 1" c 2" se-
cções. Continuação dos c-tapies da
I* o 2" rlas.cs e. sccçjjés respe-
divas.

Dia 23 - - Franee:; _ inglez, pro-
va ..-.cripta. Continuação dos exa-
mes ila 3" ciasse, 1" c 2a secções,

Dia 24 — Prova oral de .rance;.
c inglez. Curso commercial.

Dia 23 - - Prova (..«cripta da
4* classe de porttigueri. Calligra-
phia.

Dia 27 - Prova oral da .)" elas-
se. Prova cácripía du hiainriii c
geograpiiin. Prova esoriptu de
náutica, ap... rclhó. e iiiannb;;as..

Dia 2S — Provi, oral de historia
e g.pgráphia. Prova oral de nau-
tica, apparelhos e manobras, Jnl-
ganiento dos trabalhos de desenho
lnear, geométrico c du «_r.liii.p_ e
figuras.

Rio, 17 d(i novembro .1. 10.6 —
Francisco Joaouir,: Pereira Soares,
1" secretario. — 1'ranliliu .', Cl,
Cardoso, director das aulas.

S. 1). P. .'IM.OH IU. TAliJ.A
RUA DU PROPÓSITO N, 20,

SAUIJ.1.
Commtmico ao .-srs. sócios que

rm virtude do fallecitiieiitú du 1"
secretario sr. Const.intiuo R. da
Silva, fica transferida a. recita
mensal «iue se devia realizar no
dia 18, para o dia 23 do corrente.

Kio, id de novembro de 191. —
O presidente; Joaquim Dias Mo-
reira. (j 334S)

Cl.N'1'i.O PAUAXAKXSH
lim ultima convocação, está mar-

cada para sabbado, .3 do corrente,
ns ifi horas, a sessão de a33.inj.lca
geral para se proceder á eleição
da nova directòria. Convidam-se
todos os sócios. (M ,.504)

lUÇIIAM HONTKM
Aniii.1.  ;>.l Cibra
M.vciurno... 8.5 Cnrhóit'0
l\m  OM Vendo
Saltcado.... Tou..
li' ..toiulo ....... li!)
:t  81'.'.
•1- ôOO
5, •  915

Agava
A Hora
A Real
garantia

IMM«M_
MONOPÓLIO

DA FELICIDADE
IV ATAI.

MIL CONTOS
Oi _><.ü..!o.-i do interior Uevc.ii»er JBCüiupaiiha(to3 de mais roo '
reis ..l'ira o porte do correio. '
Har_li.t___>_ nesta feliz eisa.R.- SACHET, 14 _ Francisco

& Comp.
__f_jo*>y«o»o«»a«ett<caf.8

USA By.jl DDIP»mu

115
149
415!.

106-EUA DO OUVIDOR—106Filial .1 praça 11 de Junho 51—Kiode JaneiroCOMMISSOES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os prêmios .-ão iiago3
no nic-nio ..ii.i «Ia extrucção.
FERNANDES & C.a

Tel. 2031, Norte

Ainericnna
798

Illi).-1G-Il-1P1G M 1511

900
•'.116.Ui.) 1C 10

Variantes
9.-n0-15-8.-*vl_

io- 10'-- 11-016 J :

J O./ij

CHA MINEIRO
(MARCA REGISTRADA) ¦":¦.

Ninguém deve deixar «le usar <>
Chá Mineiro co.no um poderoso
eliriümidor do ácido urico, o can-
sadnr do arthrittsnío, rheuniatismo,
eczeiiias; dartliros e outras moles-
lias da pelle. Quem tiver a feli-
cidade c constância de usar porlongo tempo este Chá está livre ite
arteriosclerose c uremia, que é o
ultimo periodo das doenças des
rins.

0 seu uso é uma garantia p.ri
a boa saude e existência longa, fa-
zendo (lesapparcccr as dores e ns
infiltrações (incitações, do' corpo,
das pernas c do rosto por sua
acção diuret.ca, taxativa e diaplio-
retira; e faz engordar e fortalece.-
as pessoas magras e fracas, por ser
lambem um estimulante da nutri-
ção. No verão é a bebida 'pie devo
ser preferida na maior dose possi-vil, como ma.3 saudável e pi.rifi-
cador.do -angi.e; ii.ii litro e mais
por dia ú um regeuerador do san-
gtté viciado,

Deposito na FLORA MEDICI-
NAL - Rua de S. Pedro ... 3... .

Muito cuidado con. . a falsifica-
ção. Peçam catálogos, ¦"moISeí"
COMPOSIÇÃO DO MAKSTRO

FRANCISCO BRAGA
I.istruti.e.itaíp par., bandas m'ltta-

res p..lo autor
Preço Rs. .... fiÇooo

A' venda na Casa Onarany.— RUA DOS OURIVES M. 36 —
íí..;"1!.50

L0ÜL0UIPOMERANIA
Vcndetu-se legiiimcs, na riin'Gn:i-

T.ilves-Dias 11. 38, Casa Jardim.
 ___•__"•_)

CASA EM PETROPÕLÍS

WmW^ mmWSmmmmWU&iS&ZSmWÊÍmWÊmmmWEam
ÜEPI-ILOL

^usi-Ji^KoWírVa;^'______j_-_-__!_3

Faz tli.sfipparocefCom so-
gurançaje rapidez os tiabel-

lns supérfluos do ROSTO,
COLLO. BUA(.OS.fítc. Infal-
livrl e libsòluiar.irThtè inof-

fonsivo. Vidro. 5t?000. Pelo
Correio, r^tiOD.

Jí. B. -- Dovolvc-se a
imporliuiciu não dando
resultado.

Doposilú gtiral: lliarmacia
Tavares, 1'raça Tinulent.es
n. 02—Riodn ,I:;neiro.

¦ SBtqfitflI^PKWI.qi*'! g

Xarope Peitoral de Deses*
sariz e Aicatrão da

Noruega
FORMULA Dti P.RITO

Approvado pela Inspectoria de
Hygiciie e premiado eom medalha
ue ouro na Exposição Nacional de
1908, Este maravilhoso peitoral
cura rádicalnieiitc breinchites, ca-
larrhos ehrònicos, coqueluche, as-
tjtma, tosse, tísica pulmonar, dõrca
de priío. pneumonias, tosse iierve*

i sas,. coii-tipações, rouquidão, suffo
c.-içõci, doenças de gargatila, 1,|.

! ry.iigc, defliixo nslhtnaticò, etc.
I Vi.Ivo. ..5.1:, __ Depòsiíos: Dro-
] garias Pacheco, tua dos Andradas'. .1. -t.i: Crryalho. á rua Pri.iielro
| de Março. 10 c 31; .. rua Sete (!«
j Setembro, Si c ia. e á n.a da As-

seml.léã n. 34. Fabrica: Pharma-
I ca- Sar.lc. Silva, rua Dr. Aristi-
|des Lobo n. 229, telcplione 1.400,' Villa.

AVISOS MARÍTIMOS

789; Banco Sportivo
I. 3.11.

cTlõpês

j Aluga-se a da . rua 1'a'ai.inaío
I ii. 41, perfeitamente li".ip:i i- bem
I mobilada. As chavj- estão em Pe-
íroparj, ..a rua Dr. Pnr.lttr.icúla

1337 p. ."1 c na rua Souza Franco, 37.
| Trata-se ua rua General Câmara

11. 76, loja. Rio. (J30-1O

FREGUEZIA DE IRA JA
(..¦.'••não de Inharajái linha au-

.dliár.. -
Veudn-se uma. boa. situação,

casa com fi quartos,, cozinha e va-
riíiida ao lado, coin 11 metros de
fKtetisão; agua nascente boa. vis-
tá. «¦r.plen.lida c muito saudável,
campo para animaes, arvor.-dos
Ide diversas (pialidades, com 133
metros de frente, 300 de exíen-

são, pouco mais ou menos, e 100
nos fundos. Preço 18:001., 000.
Nesse lo:;ar vcndcm-sc lotes de
_ooi.òbo para cima, distante da es-j
tação 10 minutos. Tratar com oi
Sr. Luiz Ma.h.vJ.i, i.Xi 3172

P0RAN6ABA

VAREJO

é nuéin dá a fortuna mais rapí-
tia nus loterias c offerece ma;-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Quitanda 79. esquina «Ja Ouvi-
«lor; 1" «le Março 53. largo d..
Estacio de Sá Sg, Uene.al Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
1.. de Novembro so, S. Paulo.

ANNUNC10S
RODA DA FORTUNA

mm

«O QUADRO»
Resultado de. hòntcin:

| Antigo. . . Burro
Moilòrno . («ato
líio  Jacaré
Sul loa do. . Cavailo

Variantes
01—(IS-27-92—73

lüo, 10-H- MO II 850Ô

!. AMSÜ1C.NA
S06

ltin-lü-ll--»lii H tófr.

Propaffiinda
«61

Uio -16-11-
«_.'

_____8vv' _ _ 71

J-Jl 
»1)8

1359 1.Í9G
350 .'!»«

 _ __.___;
Aguiia de Ouro

P.iO-!G-U-"'..lii'"

A Cruze Si*©
642

hío, i6-h-oi.3. .1 _3Si

A IDEAL
499

Itio—1G—11-916- J.35S..

Cavidade
71S

J 3334

Plunimenso
3492 "

7999

COSTUREIRAS
.*¦*¦ ¦'. f-iV; -. r? 

• • .C i VrM^e de boas costureiras
*.°-.^ ... f.vaiilt.10. .orle .1,. c.,i..;ia _ v:ú.-ots. r,,a viscondeela pai-.mei.to Miini.edmto. ..ua ! (1... Tnhaii-iiâ :,. firt .-. Machado,.1 AUíiu.i.—-.». j.-, .siumia (.a rua Oãma í- (' .1 ..-,-. 1.da Quitanda. F. DUTRA & C. L" . 

' (J..??f.!?

ÁLVARO DE CASTRO
Pessoa i.hc.L.da do interior ile-

seja crrírcitar-lhe uma carta n eile
Jiriai.iln. Pôde entender-se com ..
ii-... Ernesto Pereira de Moraes, .'.
rua Sete dc Setembro ti. (ir.

M 3.1=5

Massagens-Injscgões
Mine. M;.r.ettá, .Ias 7 ás 12 lis.,•na S.i-,.,-1 Casa da Misericórdia;

das .i !:s. cm deante, na sita resi-
deti.iíi, rua do Riácluielo n. 3S3,sobrado. Acceita chamados,

<'J 3022)

resposta. Diri,..:
veira, rua da

^3C:iffi:ii«i:iil!:;i'li:iWiiilii;iiil::í«::':!»:.U CüItA DA I
I SYPHILIS 1
_5 Eiisiha-se a todos um meio f_
_JÍ ils saber s-i leiii syiihili- M

t..l.;uii'iílii 01, hereditária, in- _.
terna ou i-xlirna e corno H

:. i l,!1'it'in ct.rala fac.iluienii- tí" em iodas as niáiiif-sía','i..s 9
K-riodos. Escrevei-: Cai

-...à a A, R. Sil-: ri ?!'1- Correio, rfiSt., riiviacii.'
:i.ão; 3 — Rio. ! 

¦"•¦'" rara resposta.
(J 33O7)

91 CnlIlO
i|ue durante .8 anu.s sofíreit de
í)r_i.._!ii& .iisthm.itit 1, .ca.io-se
curado na Europa, coai a r_.ci.t.a
de u:'.i medico allemão, .iivíá ;,'ra-
luitaii.entè a cópia da receita :
(jisein a pedir por escripto, rc-ntèt- . .
tcml.i enveloppe com endereço pnra ¦ S*! '

•iir.f ...,„i« .1 a d c:i ;*•. a

Vende-se um por s :ooo$; Ave-
Ilida Uio Branco 11. 13,., cr.sá de
balas. (K 3106)

DEPOSITO DE PÃO
Compra-sfi um deposito de pão,

balas, etc, em arrabalde, bem lo-
call/ii.lo, cujas vonUas diárias se-
jnm pelo ...unos de quarenta mil
réis. Deve ter commodo para pe-
«.uena faiuiPa. Resposta por esm
foília a M. \V, A. (M 30.P

João Pinto da Silva
Rua «lo Cupertinò 11. 7, (rata de

todos es iie_;.._io3, compra c venda
de predios. ...m t .1

. As pessoas otiesas, barriitudas c

...ciladas devem usar o Ponuigiih.i,
o. melhor c mais aclivo lònico dn
circulação, ip.e activa a nutrição .:
.13 froeiià orgânicas, fa.-.cndo eli.ni-
uar a gordura e desi.ifiltrhr o or-
gáiiismoi

Deposito ua Flora Medicinal.
Rua de S. Pedro 11. 3IÍ. Peçam ca-
lalòãos.

13, SENADOR EUZEBIO, 13
Onde vo;i.Ic rr.;u-c!s çni pressa-

ções e eu. boas cotiaições por pre-
ços baratos; entréirá na ." presta-
ção sem fia lor. Teiephnne ¦1..1V.Í,
Norte. ÍS .»7.'-'.'.)

LLOTO BM.ILSI!
Praça Servulo Dourado

IIONTIUl OUVIDOR K UOSA1UO)

UNHA DO NORTE
O paquete

RÜY BARBOSA
S.iirí inurta-feira. ..• .'.'..

correiue. ás ia horas, para Vi-
eioria, Bahia. l.lap..ió. Recife.
Cabedello, Nratal, Ceará, Tít-
toya, Maranhão. Pará, Santa-
".in, Óbidos. Pariniiii-, ttacoa-'.iára e Manáos.

L.INHA AMt-ItlCANA
O PAOÜETK

MMK. V1EITAS ^n-
da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. ° 3r,)

COCCULOS
Combate as doenças do estorna-

Ro, do figado e dos intestinos;
tudo aquelle oue usar o Ijoeculcs
não terá mais torneiras, dí.r de
cabeça, i.risãu de ventre; ev.ita.ãu
nervosa, /raxes, peso .10 estou.aso.
soiiino depois das refeições c i.i-
sontiiiâs fi noile, niilispcsi^ão jiaVíi
n .trabalho, medo Je morrer, iilçá.
tristes; esf|tieeime.itos! Friiijücia
geral, cie., etc.

E' uin poderoso remédio pan a
dysp.psia nervosa ou nloitia _as-
tio int.í.itial;

Deposito ria !'lora Medicinal.
Rua .le S. Pedro ii, 3S. Picam, ca-
talogos.

CASA MOBILADA
Aluga-se para familia de irará,

meu;-:, a esplendida casa, 11. 461 da
rua Voluntários da Palria. Pú.h
ser vista todos os dias das ... ás
.2 e dns 1. ás i.S horas. Con-
trato por ti mezes. i. 21.*,-'

loas Geraes
Sai.á nn dia 21 .1. correnlc,

ás ... horas, p.ua Nova Yor!.,
escahnlo cn P,-.hia, Recife,
Pará .: San Juan.

I.IMIA DE LAÜI.XA
'> patiunt.

A1AYRINK
Sairá terça-feira, _S ,1o

corrente, ás 21 horas, para
Dois !>«)<, Angra dos Úeis,
Par.!;-, Ul.attiba, Cãragualii-
Iliba, Villa Bella, S. SebáJ-
tião. Santos, Cananía, Igua-
pe. Paráuagi.ii, São Fjtiticis-
co, Itajahy; Florianópolis c
l.anu.i.1.

1,IXKA l)B SK1.CII-;.
O PAQUETE

JAVARY
Sairá, í... üta-feira, 23 do

correnlc,- lis .6 horas, para
Cabo Frio, Vielorin, Caravel-
Ias, P. Arei.., llhcos, tlahia,
Aracaju, Penedo. Maceió o
Recife'!

AVJSO'. — As pessoas que
queirnni ir a bordo dos paque-
tes levar eu receber pássagei-
ros, deverão solicitar cartões
de ingresso, na Secção do tra-
l.'R0.

PRECISA-SE
de unia creailá para lavar e co/.i-
nha.'. pnra ir para Minas, prefere-se cstratigeira; que fale po.-lugti....I rata-se 110 Hotel Cruzeiro do Sul,
..lé ás o horas. ÍJ 33..0)

45:000$000
.Vende-se por esta qiiai.:i:i uitiaf

pharmacia nn centro da :!dade.|
Completo sortimento de :!rogas.-
Cartas a Arthur Soares, ni.ia re-
dacção. (.. .5.(13)-

Florosi braiicn**
(loucoiriiéíi)

Citiani-se radicalmente cm
poucos d:as com o XAROPE
E AS PÍLULAS DE MAT1-
CO FERRUGINOSO;

Vende-se unicamente 11.1
pha rmacia 15 R A ti AN TI N A.
rua «Ia ilruguavatia n. ioj.

ILOMBRIGAS

TINTURARIA RIO BRANCO
29 — AVENIDA MÊM DE SA'—- 29
Attende immedlatamente aos chamados pelo teiephone —

Central 4934. para buscar roupa nas residências — Limpa o
terno por 3$ooo, lava por s$ooo; tinge a roupa sem dosbot_r —¦
Especialidade em trabalhos cm roupa de senhora.

PREÇOS MÓDICOS

QUARTO OU SALA
mob.l.adíi,

BOLSA LOTERIOA
QUKIÍKIS XKAVAlt KK1.A-

ÇflKS COM A VÚiVSÜXA'!
Coinprac l.llliotes na ItOÍiSÀ

1.0TKIIK'A. Av. Kio llranco
n. 1-112, vsquiiiii «Ia rua» «Ia
Asisei.ibléa. I_tV oi.coiiti.ireis n
vivlizii.íio ilo' yo.S-o Ideal.

|.B scllo |iarà resposta. Si , . , ,!_._, __,,___,,¦_.,,„__ _,,„_  _ -'com ioda independência, eom 011
K«P^ 'sem pensão; em Santa Tlicre/a,;.'
! 

" " * ' ' - 
jpara senhor «..istinclo. Cartas a-
este jornal com iiiiciaes Cl. E. i

i mÈtm

Mr. ROMANELLI
Professor eslrangeii'., ha 7 an-

nos riiora na praça da Republica
n. 84, e.qiilna Senhor dos Passo»,
attende a sua numerosa clientela
dtis o ás 11 da manhã e da 1 ho.
ra ás f. dá tarde, ti i.i s feriados ntt!
3 horas, tratando som a mesní.

1 attenção como ser.ip.e. Praça da
Uepublieu S4, sobrado, cs';uin:
Scnlioi: dis Passos. 323 . |

Para :expe!!ir as Irii.ilirigas e ouiro3 vermes do co-p, hsaboroso XAROPE VERMIFUCO DE PEI.1.STREI.I.Ü !",
| pi-elendo, porque '
i 1" — E' muito •agraídavcl ao puladár, tanto assim qu,. ,'¦ nrceíl»

gnarilar o frasco sempre bem acan lidado, para qiic tis creanças iiüo o. lomem, i-.i.pp.m.lo que i alguma calda de doce.
2" — Atui de não irritar os intestinos como acontece eoe. "-.ti*,*

. ou,ros yerii.lfiigos, é dado em doses muito diminutas.
., 3° — Nao priva as creanças dc seus brinquedos, nem de sulindas; nciiirde sua saude.

. 4" -- Tem propriedade taxativa, e por is.-o não é tie-iapós o seu uso lomar nenhum pur:;ativn,Applica.lo i.ii.lo para creanças eomo para adultos. — Vi !--i ]SRemetle-.e pela Correm 1 vidrolpor 4S0011; 6-vidros, pofe !-¦ vidros, por jãSooo; Xáo .-:e acceita sellos nem esta

no, 4
ser

co
.ri».

' '.-,00,
llias.i

GRANDE HOTEL
-- I.ARGO DA l.APA —

Casa para .atqiii. .... cavalíie!.ro_
le 'ratameiitü'. Oplimos aiposcii*
tos ricamente mobilado., de novo.
Acccssnrts, veulilailorcs e cozinha
de 1* o.liem.

Er.d. 'i'el.e_r*.?3ür..nâ"tiòiel;". .

SECGOS e MOLHADOS
Vcu4c-sc u. fa-j.! de sí-ccos c mo-

llhados tia rua das Laranjeiras 46,
dependendo de paqueno capital.

í'.1o.i J)

GONORRHEAS
cura iiifalli

SALA
hs-ni mobilada, ,ilti_a-_c, eom ou
sem pensão, a casal ou pessoa de
tratamento, em casa de familia
trance.a, chi loj/ar sau.lav.cl; tem
jardim. Teiephone 5..;;ij. Run Dona
Luiza ti. ;>. (Gloria). I.I3040)

Acção entre amigos
D: um par de bichas de •uro

co:,. quatro brilhante-, que devia, acorrer com a loteria nacional a' •_. in.ideiite
e.':trair-se ro dia iS elo corrente,! J«"«__
fi-erm !;a....;:'er:.la para o dia <) il? I«MJM.JilllIlAW.WI1 IT.*W,TT__8S-
d-e.viirir.. v'-.ii)ouro, (3306.

O EL1.XIR DAS DAMAS, toiii-•o utero-nvaritiQ, do Dr. Rudri-
;ue.s dos Santos, _ tun agente ti..-

Vi.in

liarim

(M 30S4.). rapeutico; de m.ia acçãõ enérgica
—- ; c segura nas .moléstias próprias (Ias«,.»».•-»._«.._.¦ «»_*'M»».„y|_|| seulioi-nr;, nas irietrulrindi.deü dc.

m.nstrMção, ilíftijiihladc. c coli-
cas uteiiuas. hemorrliasias durar.-
lei. nieiis.rua.ã.., suspensão ia-;ii:a.
dores no.» ovarios, viitarrlton i*.íf.-
rinos. cie. O ELIX-IR- DAS DA-
MAS :nod'fica e corrige c. cita,1;,
nervoso das senhoras. act'.;ar._o
tíímbçiii sohr.c 05 intestinos, rniín-
I..r.2amlo suas !*iiíu-.ões, D-ii-.si-
to: rua il'_ S. Pedro n. 12. i

cl em 3 dias,
sem ardor, usando "Gouor.
rhul". Garr.nte-sc a cura
completa cOri. uti. só frasco.

30000, pelo Correio
Deposito geral .

ia 'E_.i_.re_. praça
o de

ADMASiES

cvsoà i>v: õuAilQiiión
xatí;kk-A

I.),r.vcnda.n-_é çom rapidez

Casa na Avenida 
'IáWMí^^^^P^^

" 
réio da M....I.;,:'.

fi.','; * '><••-__, 1a.(A'/-:.;''< iis^**-* I

—V.'.*fíi '-A' I (it 1

W^i *.Vi^(Í_____/__|r h ln/rt*HD|•"_Yi '

VENDE-SE NA A' Garrafa Grande
RUA URUGUAYANA, 66

• PEBESTÜEllfl A FILHO Avenida Passos 100
Em Ni.ilic.oy, drogaria Barcelló?,

¥RTOOsCÕTARÉr
f.M .'.90

Vendem-se usadas, muito baia-
to o mais objectos «je escola t: es-
rr,..t(.'rio. Kua Frei Caneca n;.
7 a 11. (M ,,o,,;

Produeto piiarmacsülico
Vende-se tim, com marca regiso

Irada c muito propala!.-', peça in-
fornr.çíies para caixa poistal nu-
ni.ro 1,724. i. .i-gg

SO K' TAIAO OIJMM QUI.it.
I.IHtDiü « AIIIHJ.OS QU KM OUÉIt'.TKM ISA1UIA KAI.IIADA QUEM OIT':.
IK.M C.VSIM «.IJIÍM QUIált.porque o

i:li,Vendem..-., todos -s
oja «1. ferragens, v
:oiitr'ãto da casa. nor :,: i.i.o de Jmudança. Praça niigénho Movo, H jou rua Marechal Flo.ian.i Pe';:o- (lo II. Ki.). ;.-r.-,) j

O ; .:a
. ! na

do, l.o:" 
dc

lor dc Jo'
ir.r.hiliid.i iij-.rn '-Tiltni-

|.iii.i't.:,i. Informações
S. de Copacili-itiã nu-

PILOGENIO
f.iz iiasicr iiiiK)3/-(.|il,_:i..„, impede a s-.a queda e extingue cò.r.il-.iu.nra.. çasiia r iiiia.suqer parasitas «Ia eil.i.;ii, liarlia c sobiiuieclliris. .>.' venda\\n* noas pli.trmun.T.i, f.rojjariii.-. ti .niríumaria-i *• nu dtiiitiMio* nv'nt \\a'\

'ji-NI-lVuO 'U,A V'UMVm> DÍí «AKW * "?. 
»»«KÍ"'. 

" 'SIO DÍ»

CINEMA

FRETE fflARITIMO {lFreta-se uma embarcação, a va- Lí_iC„..
por ou á vela, até (ioo toneladas. | P..T .:.' 

';
para unia ¦viagem redonrn diste | fi''-e?!í ..".
po.to: para os portos do Estado do ' '¦'"•'"•¦">
Rio Grande do Xorte. — Of ferias
ao assienante da Caixa Postal mi-
mero 524. (•.ió'5'2'j)

EXTERNATO GIIHHA
lado c

'.1

«ieneiás
-.'.ieiaüál.
d...iü._i.o

i.p.ermres

PENSÃO

uas repartições pi-.l.lieas
moilie.is. Curso eü.miic.-c
(c p;i:*'i t-iiniregíiiU/s no õ
iiir!.'"!Íi-.!:'.-,o: io$ot>o,

; R.'..i Ja Carioca, 4., 3"

i arn ui:i casnl cPirangPiro c sf.n
filhos deseja-se encontrar nas im-
média.Sm -lo Riissel. ou Flaiueu.vo
aUíVSci.U-.;; tio primeira •"•'¦¦''¦,i ,lí*''
preferencia cm cata
lambem estrangeira. Trata-se de
tini coiniiiercianle de firma cnncei-
(•...."da desta práca. Resposta á
caixa .1 I 110 ..*i_i'ip'.pi'io deste jor-
rial, 13054 1)

ATTUNtlÂO
Vende-se uma boa pensão. Ver

para crer. Em bom poilto da Ave-
nida. O motivo se explicará. In-

A GORA DA GATIGA
, Uma unicrdeni, ,<.<¦! r_0|_''

le lam.bn
i.p.mci.í.ap no vi\ \-

bãsra íin -a faz-:-,- desap-'tirécer. INSTANTAXI.AMÉNTÜ
¦ 

. por co.nplelo foilt. «¦ rjualijuei-
ia... eliei.o do corpo .(pe-'.. sovácos,
tc). A' venda na i.erfuinaria
A' NOIVA", rua Rodrigo Silva'¦'. ;,',. (atrás d'1-í'iit. i-':i'aisi e
in todas :.. perft:.;iar'.".=. é draga-
ia--. Preço ..¦•......vel ('..!:. 1 :Sdoo.

(303- J)

m/\TKT\]llil lllllll '
::;.: -..o dc I

i '

tlltlgll po

i-SE
iitíiíti

GOílOReHEA IMPOTENOIA

liliier peça de
á ruá l.i Ov.íii

aptdá. 1
medi; I

Por jnaià "*.;i_;.i-i o i
«¦jnm, curam ¦<¦¦ certa
limite por me'a -lc |>I.
i:in;ic*i. iuíallivch.
MUliáres de pcasi

do par iute.meli. «le.tes medi.:--.,
iiieii.ns. A' lenda n'A Mora llrii.
s.l. largo do l.ii.a.iu n. i, U'!e-
pliíi.tt .' ¦;"¦¦'. ¦¦'¦•>• le. (S 33.3)

DoeiinaS «Jura i>- vrauliili
de' 11 i';i|>iilii «Io

garganta 05S3S.r\_**_.
nariz (ftaídoü -i. iiai-i„)

CUYUIos processo inlcírá-
IlOGí. mento novo.

Tap. hioV,ii Maütíns llti.ii'.
llr.-.iili-i'.',.': S. JõDò ilo .'arais.-

Minas. ;
(Itintilo rio iinpig.ns na rabeca |

rum o l'.ii.virde.\w,iii!'i>ti líol-hco
Chco. João da Silva Silveira,

.\í-:ucja Oòímòâ ¦ - lUt> '

Ca*1?íras para barbeiro
americanas

Compra-.;,' nm, fimceionáiido; em
bairros ou subúrbios. Cartas e in-
formações neste ionial, a II. S.

(R 31'XO

. \,e:.d,.,i,...?iiiiitfr.is.vas. j Uu,. General•¦...¦ lim cura- 1

na Casa Weliicll.
Câmara n, 1114,

(8.13 .1

l^xsxxxzxxiiirüLxxixxxi.q.\r\as b mzmXs

DR. EUiUCO DE LEMOS

S...00 : proiesstir i.vre
I na Faculdade d

50 Uio -l'j-!l-Wü '"3 Ilid:
ormaçoes

,i Kio Br.
10 c:ilc:
HlCÓ, 40.

_SOG Hll.llETIM 1)0 "COKItKlO DA JÍ.VMU"

(ilou-Clou atirou com o realejo para ciaía das costas
se do mttíico:

approxiiiiaiidò*

Wm 914
"\

;vi f.ma coisa, d,out.jr. Ua um rjtir.rto ile hora qua (oco no cies,
casas;*-, tiras im tres quartos Je hc-ra (pie eii passava por aqui
um coc-inho cm tuna taverna minha conhecida, pcrio do rij.

üm;a 1
na (rente das
para ir beber
lí éiitão...

lí catão, Jan-Jot?
Ha tres quartos tlc hora reparei em tini ho-lr.em mnito barbado,

lt.11 çhap.o de palha na cabeça, que passeava pelas margens do Oise
perder de vista a sua ."aja.

Que tetn i:<j? lí i_-|K.;....
—• 1',' que 11 hotneiii barbado ainda i.i c.ti. A-_ora incsir.;) .-.-:.i oli

para nós. O senhor conhece aquelle indivíduo?

.0:11
st-tti

Gòrardo tinha est.cniecl-do.
Daguerre na ultima ve;. que o vi
passos. Totne catiicia!"

Ai-alcavava, de pousar no que .lhe"Hão ile scfiiiit-o, hão dc esp
lavia dito
ir o.s seus

Vollon-sc devagarinho com in.lifíerença. Com .i-feíto, tith ho.r
soava pelo cács. Oustuio |.er,,!..-tt ¦.,•.:,• ..rt oliscrvaio iomoii a reso
_c afastar.

línttVo (.'crar lo i!í.-.c :
ile;n :..¦ vè, J:i:i*jot, i|f.c .';:.i .:' ::.:":¦.'. >. pois o Iror.ietn vn

tora...
O locadcir .'.' realejo ;;b_;icti a cabíça:
—¦ Oh! .ii! ..:¦ t ci-.paz da ;..';- ... ..r.íio n. fo;.;o cm como ::.:.. vai

Si ia hceinji., d'iui t, nuis o sc!)!_.:ir ;•¦¦:¦ ..';i- i ; .j y ié:ii neiihiun rccJ/«
preso?

•—• Ncnlmin, .Ían-Jot.E' que, se pre.-i-.ir de -..'.;-.:, ...;.;i .'.* suas .•!¦:.'-.
Aca-ilo.
Ah! aí..! Já dcs.-.iiti.iv.! IV.*::-,.-...;,. ;:í_...:,-t. ,•,;,:, J. .„:.,„••

sr. Beaiiíort*.. r.t.c fet«i ;.•¦..•.';-:'¦.. le m'm..'.'. Ks;.. tloeiitc.. í.:.!..
particulares para iitte nii:i_uit.i ..ailin quo -ott o ine-Hco do :r. D;
Sc aquelle homem ::!,; seguir, imp.çr.-o... .1 .".;'¦•¦. .....

Como?
Xá . -ei. \m.n.je-ic co-::.' puder.
lístá bem, Dc resto is.-.. . *•¦-•, :ni..-.,.. \'.; ,1 !,,...,..- -.:•..... .; 1

fT-icrri-? .I„ .J-.*;-..'t'í!t\-i f|ttc eiij .•-íii.-¦•:' ,- ..•:-¦¦
Av.ticÜus Dalavra.5 dc hm-Iot de,-;.:-rmra:n .; aii.nç.o ile Cer..,-

Pór (pie? perguntou ei!.'.
•— ihi p'oiicos dias... Ora ___i_re! I" .i ¦ v:.. ¦.::,. .¦¦.-;:.• na :i,,:o .'.

síiriiò tio sr. Va!o_iies, o ca voltava .!.- ^'r;:l... ;'-;. ;..:i i.cutpi .
«í.tayã 11111 luar que se via a um kiloinctrn rio distancia, ],. a entrar
,r..;l:; ,1o lialuítc, qa_.:i;!o. :v :vpc::tc. vi t.r.i hoiretn s.iir _-**j . ¦ ,
(j' .1--tieira '.\ ¦ .:\;.-a •. '::ki.:i, ..::¦: iiíitid . ¦;¦;;,•• .-Iv .,'. !-i,

Uiticha! t.rr-.siavv.-*.1... parava... lornava a a:.d„r,.. m.til.-
4í>, parece» i > jOffrer muito... Caiu p '•' uivensas v ¦.._„. .ornava .
t.nr-sc cem litu-ita .';'i:.-"!.;...l_... .:;...!*..;.. -.t _. ...'....- :.. .-.,,... _
ílltio!.

Não se tfmhroti de o .occorr.r?
lembrei, vt.ittnc mesmo tssa iú-éa c approxitnci-me... e

f.v.

e 603
ORIGINAL DA

fabrica floachsí¦RuaG. Câmara 88-Solir-
(R 334.1)

ÍITIO.'""'"
.Próprio para criação ou planta-

.-io, com cã sa f . ki*«iik!o terreno;
aluga-se no Engenho da Rainha,
Inlin-.mia, bandos do Mcver.'(..019 

J)

I>1.. SlhVl.VO MATTOS
, l.!Íui'ç:i(1o cmn (.1'andü.s Krc*
i 11.iu:* c meilüllius «lo oitró eiii
¦ K.vposições Ciiivur.SHCSj liitai'-

ítiiciòniios c Xtieliiiiitoi.
Extracçõc. dc dentes; sem

dor, a.
l)cn'.;>i!..ra.. de vitlçaiiite,

cada deate 
Ohtiiraçõcs, d-. ;, a. . .
hiuipesa de denles a . .
Conccrt.:* cm .'.entadurus

l'.:e!ir:.d:.s, f e i tos çiii
quatro horas, cada con-
certo 
E assim, nesta proporção dt I O maior sorlimcnío, ao preço

preços razoáveis, são feitos os de- i mais baralo. Mores para cliapéos.
mais trabalhos cirurgico-dcntari-.s, {Flores para vestidos. Flor de lii-
no enii3ii!torio electro-dentario da | ratijeirn. linlaa fabrica de flores

GABINETE DE PHY&IGA
Conipr.i.... um, ii'r.-::.ic. Escre*

ver ,.¦•,. diriüir-se a F. EoiV.e., ru.1
Viscb.-.du Je Mictlicroy u. ;'., Man*

 __ W[™> ') 33?7>

Banco Mercantil É io FJiirn
67, Rua Primeiro de -¥.a_*ço. B7

Preside rife-- João Ribeiro de Oliveira Souzn.
Direclor —Agenor Barbosa

Banco de Deposi.oa o Descontos
FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

AFRICANO CtAiÉfJTEza do rosto
Sanacutis

u2_:xzz_-_xczz*_zz-__crí í
. __. itiuivci na rui,, uc vravu-i c r.pinr.Js.iveis a prestações!! d^^pg.?^*]

O Creme e I.cile. Dalilã, ro-i-ii-
i-ticm uin tratamento í_e Auio-Mbií*

I !*ai»e.n ji-ir;i ò cuidic.io ifa pi-ljc' c .i
j sim con.i.crv.içf.... prcaerv.iaílo-ii _.'ir

li.Hii-i c ó o melltor adheíiyo tio pó
O CREME DALILA' 11.

íalliv*.. dr cura de cravos c psp..i.;a...

54.000,.'"- Janmro. Consultório, nu da Mi.riiriic. Teleph ..-ij N Pèd4
iu'.obo|A*seiwli.!éa. 03 sol....ilo, das i_ ás prospectos explicativos 

'á 'r.a 
Sete

..Sopo o da tarde. i.l 3j.ul «.le Setembro .m. loja, ou na Fa-~—  . —- i brica, Senador Euzebio 222.
M 310.1

DALIT-A'

..00
FLORES PARA CHAPÉUS U

fíVA UltüGlíAVANAi «,
esquina da rua da Carioca e em
frente ao largo da Carioca; das
7 horas da mai.há ás 5 da tarde,
tedos 00 dias.

Teleiihniii.*-—1555—-Cciilrhl
(J 3+7S)

para cliapéos. .-( Flor dos Alpes.
— Rua .los Ourives »7, 1".

(M 3A»l)

PHARMACIA
Vcndé-se uma bem inaiallada e '

v i.-v-. \-t«. ni-L-i» \iiipit ml ''cm. sorlilli.. c»- Ponto ^ grande'j^. lv. . A.\«) g.U.KU .MOr.II.AI? „,ov!mcj,t,_ _ _om esplendida mo- |Sl'A (.'ASA S1.JI (jAS- , radia para familia, Para informa- |

FAZENDA

TAi: OIM1EIKO?
E' o que pôde eonse.quir fácil-

mente, por ahtftuel tiiénsal e modi-
co. todos os moveis; rua do Ui-l-
chuclo ri. 7, Casa Progresso.

ções cor,. Almeida. Ku.i Visconde
de^Sapucaliy n. 211. (R.t.u.

COUPON f>I. 1.0 AS-FKSTAS
(Valido até on ,1. Dc.embro

de io-(»)
Deãtacamio-se csit. coupon cciivianilp.o ;i PBR..EVEKAN.

ÇA INTERNACIONAL. 171Avenida Kio Branco, Rio de
Janeiro, iiconipsiilnulii dc qui-Rhcut.u. reis em sellos do Cor-ieia nu c-ãtimpilhas fetlcracsicom .eu nome c cnilercço bem
leçivelmente caoripto, recebe,reis, pela volta do correio,uin.-i inscripção cm s.u nome.
qní o f:ir;i iwrlidpar á*. van.t-sens do Grupo CooperativoPredial "Excelsior" .Ia 3» t_.lie, -em mais nenhuma con-Iribu.ção a piisor.

iJpSPILATORjp
tmíco (piíí í-t. iiô.lc- rcconvaíend^r co*
mo ii!..-ícn..ivò; tira t-i.-a .ujicrfhw
pclliijli-i.i, ileixindo a pelle branca ..-
nssctitiiiiíla.

ROU Oi. DALILA' preparado ve-
i*í';..í. .lá iiuii oor juvenrl c iüe.il.
Kesisttí á ífaiifplmi.ão.

PO' D'A1.R0Z, br.mco, rosa c
rnchcl.

TINTURA L10U1DA DALILA1
PARA OS CAIÜ.i.LOS I. IIARIIA*

Veniiem-se nau grontle-V/cínas. (.'uc*
lho üasros, riw «in_ Ourlve-i 40—«14;
A' Garrafa (iratvJc, riiíi Umiguitynna.
r>6; Iravcsíwi tlc Si Friinciscü .ii.;
rua Sete Oc Scieinl.ro, oní rua Gou*
çalves Õías, 50. Ac.eitam*se pctlnios
pelo teiephone Korle 1S..0. Avenida
Rio Branco 95, 2". c^uerdo -Mu;..
Puni». (R :.6u)

Ro-\"e::de-.=e entre Sárapiih.
B.irio, ama, . eniu iilguma nia.tta;
Ü proprietário faz qua'quer nciro-
cio., pois devido ás febres não pode
r sidir i.a :iicS'.'.ia. C.ir;:. ao eseri-
ptorio dcsla folha L>ara J. O; M.

(.tnjt. 11

CAMIZEIRQ
Prcçisa-sé «le uni,

fiançade.'; trata -se na i
íindt-ga n. : i3, das _' c

-.! 'tratica c*
: da Al-

deante;
(¦3027 })

PREDIO

rho.

quando

ler-.',

.oco, das
Ouvidor

.. predio .li •-,.. I...
. 138 [San1.:, "i Ir:-í_.-í, j. Guiai .r;'iL-s, c -11 ter-

. rua M/mí, podendo 1

.. Traia-.e com o -r. '
) ás .. hur is. u.i ru i j11. í.['i. lójá, fúiidos. !

CM 1-.) I

Vias Urinarias
Syj.iiilis is iholcsliiis «Io

DR, GAETlSSJOVINE
l-.rmado p*!i Faculdade de

Medicina ..e Nápoles e hahi-
líí.itlo p«"-i' títulos t!a do Kio
de Jatleiró

Cura especial c rápida de
..iritit-insiitos ur.ethr.ae. Jseiii
op(;rí\ç«P^i (jbi.Ofrlicíi.-. chroni-
c-.s, cystilcs, hvdroeeles, ti-..-
;.„..e-, impotenci;.. Consulta.

'!.'fi O tlS I' í! '!itl? J ;«:¦ ,í ••-•
la-..; da C; r:o:a', io, sob

i
iMii_am':_

ÂOTO
1..tons e eonfonaveis

I tj«íirto$^ .1 rapazes do commercio,
1 cavalheiros e casaes sem filhos, a
I sS.o.óti, óioiio e ;fec--j diários, eom

ou sem pensão. Bons banheiros,
I agita quente e fria, 'eleericidiule,

j tblephone e todo o conforto, rua

i Telepiiona 5853, Geniral

AUTOMÓVEL BENZ
Vende-se' um em perfeito i .-ta-

do, M-.-o H.p. Trata-se á Avenida
Salvador de Sá, 6.(. (1. .-031

DENTADURAS
ÇOMERA-SIS

qui-^i-t-T trabalhe velho da

OURO E PLATINA'R. Ass-mblca, :s. J.-.ja d*
louça. CJ Si..;!

d CAFÉ' jlÍcamaraí
\m Moendo sempre ||

MOVEIS
1 CASA QI.I. VENÍ)I_ MAIS

HAIÍATO E'"A COMPETIDORA"
KUA SENADOR KUZF.BIO. 73
Camas Jo neroba para cn_.d. i'tí.

3»'S. 35?. ¦••¦jS -.0$. ;u3. So .* ç1»?;
toilettes, noS; 100S uc? a i.-to$; me-
s:iri de cabeceira. _oS. 25$ n i^j i.nrr-
da-veslidns, .ivà. ..u$ tõo$ a i.v-S;
iítiardá-loiicaã. ,;t'$ .15$. j-;5 e 1-5?!
meias mòhiliai qo§. io-j3. no$. i-;o$
ã 2..o$: iru.irda-comida.-., j*.$, iu?, 45S
àt. dei; Bu-rdn-c-isacas nu., i;;5
_:•; «7Õ6S: preços a dinheiro,

líic"<*i dormitórios, estylo allomao, e
a Capitei; vendem.se a dinheiro c a
prestações. (lt'408)

Trabalha pelo verti,. '
tema dos itidieèniis, des.
110 IJrtiFll, l.eâllza todos
lialhos por mais difficeis
jam, oblendo indo <j;:e
eónio; casamento., p,.!-.diiíieiil.hul.;-, na e.',.3.
coiimicroiacs, e lambem :
qii.iesqttcr moléstias, porin-ldes. Todos ns t'r....lia.
feito.. r;.;i,tlamente. Con.:
câçrip.io, roSooo, com tiíicito auni talismã., scientiíie.) e ,. idero*
so. do itenero africano, para re-
solver qualquer assuiiipf.j. Con*
sult..s no gabinete, com direito aomesmo talisman, 5$otio. 1. I..3 09
dias, das S ás 17 horas, .1 rua
iRtiassu', 32.1. Muiltireira, eotii osr. P. Macii.-.do. ij 3163

ecida
tra»

C SC-
ejanr,

lar,
razost

. do
s re*

são)
por

SYPHILIS
Essência .loiiurallva (.•n.n^rfc

trada do ciirolia miiitU
(.Formula de Brito)

Approvada e premiada ; .;,. ua
dalha de 1,111o. Çuni: eutr-iges,
houli.ís, sat-nas, doenças do n:iri_
e ias ouvidos, lr.r'.-,illi..s, comi-

çljõ.es datrhn.s, p.iinos ¦.-:••, mas,
erysqiel.i. svphilis e rhcur.i.-i.ismfJ
antigo e rifenle. Preço 2S5..0.

DepoíK',75: drogarias Pacheco,
rua doa Andradas 45; Carvalho,
rua 1" de Março 10; rua Sete da
Setembro ?! e o. o á n.a tia As-
sémbléa 11. Fabrica: 1'liurmacia
Santos Silva, rua Dr. Ari.tidcí
Lobo 220, Tel. i.qno. Villa.

I

GiPÜS

Situação ob Fazendoia
¦pi

AosSsRiiüresEnie^lrosíS?
11 fá-étidu, no Distri-io rcurrai, 1
.-...í espaçosa e solida cas-i

radia e tlíp^ti-Icticitis. :«._•-;
jliia iiiagnifica e ..I
io. (.ue alr.ivésM a .

Federa.,
•le mo*

ilha '

EMPRESTA-SE
pro-

ti-, o-

a.-,u.-.r en, ,e,l
uc it.--;ru.r.;-!Hüs
naitttca _• •>,..;;,..
einn e tudo que
de negocio .!.-,

para
Asiet:

ROCHA
'-•iláo, -.'

le"

aba de i íMlh

iit.le

ten.io p
nalíjuer con

pr.cua.ie s- >m
, mais Saudável, fortíl •: pití tre:-

Pa.l<--I.'ile labariipáutiá. cereiiile.ioi. nrili!1:,:":v.. 
j acima do nível do mar.', ler:1. ..-em .-...no ...;.- pril.,ri..s. parte cultivada e.m.n

pertence ao ramo. „_!-._ c_r_n,ip, extensos b.-.nana.-..-i -.•¦:. Iferniiiia;U-ande ,- ,-ariado poiniit cora m>.ahiliíado | lui fruteiras nacioaacs e estr.-il:?.'•._r'.'._ ,d-.1 ras, e parle coberta de capucir
(J 35»-..*>) J e uma ponta do matto \irgi-

íbrãiigcmio :s:i ;o'aÍid;ttli- uma ar
le .-o beclares mais ou menos.

í priipried.rJc úis.a da eslaçâo C.
icm de io$ooo. trai i r.1 hora e po.su.: -art
te..!.-. C'.i::pa- 1 «niir.aes .le parePia e stlia. ¦¦ ac
iicip ii. 220', ; -li- Iciíu, ííÍj;iíU5 carneiro.» i p tc' ' -se ,T di.:.,.... io ii-; bra estrada <!¦:¦ •¦¦¦¦:

..l.t!-.. -cb hy;)..;hee-ià,
I niissori-as, t.-.isos ou caníes d
: vei*no, caução ou juros úc
i iie-.-s. ;..-..he.r mercantil le t.iefea-
i dori-.s, alugueis J • predios ! .o-
i de-s o. r.csocios comu.erc:acs e a.l-
i vócacia. R. Altandejsi, .;_, saia y
i dc 'i ás 1.. . .? ás 5 hiras (en-

trada ;.e'o eleva lor). (2930 J

.a!
.- s'-

MAClll.N \-l 1)1-1 (.OSTÜilA
S1NGI.K

«•ht.manos. .:.'.'..¦• ¦•¦ lições de o eda- ' «1:1. .rata;'-03 e „..eiinn-.-_c para iutrr. , dircclamcnte,
(J 35," i'i n-?5, Alfatatu

•on o

Torres.
Ouvidi

O'3507

O Palace-Hotel j
,1 O má**s tci.porísTttc ile Caxànihti..'

I'd.lfepõe de superiores quartos: 1)1.1- '

|] r'a coinplela ..$ c S$ para .-.-le.llos. |

Ouro a 11850 a gramma
l'l;.Vi'l.\.\ n .'ÍSIOOO

' '--lurs v«-i.V-..! 11 300 rs. cuda 11:11,•j-Av-, Cin.ral ::. :oS. Cr.ra de Cem-
0:0. (M 1960

PARA
moesLiÂS

9 peças69$ 8 7í$000

l17j Senador Euzebio, ípW^pí?^-63
):'__-.,„_;-;__ ....-„. i lulephone ,.071, Contrai

Mbiol Olyupia
15. Asscmbivá, S!>, .olii-tidò.

M __J_Souro"
Praia, brilhantes, caulclpi do

.Monte de Soccorro, comprani-sc e
pagam-se beni. na praça Tiraden-
íes. 6(, Ctisa Carcia.

>*•¦•• -- *v, v ¦• •.¦i.;','J_i; 1.5 1
; _>rrços ; -'ji:üicõe_ ao «nlcáatrc de í j;."_.. iA-:i_Ü

r.ira infallivcl •* abso-iitomcãtc
rerta «i..s ORGAOS GENITAES,
qyalqwcr quo *i}à n causa .1 _»
ehfrsqueci:ncr>to ou edade, com <¦.

Siibrt-Mpsorín Eleí.tricò^raõ.i.ctii; i
<!-> Dr. Wilson, Depositários —
Merino ü: C», r.-j ,!.. Ouvidor,
163, Rio. Ucmcttcni-s-j q^íl !:)_:.*-;
deite aijpírellio. iícprc-ientaate
cíh S. L\r.«!o: Januário T.aJr.fird.
ma \5 h. Nrovcmbro n. 7.

: nrocessoa tcj.ura
iJOÃO AB.ÍEU.

llllido!. 
'

6.1, rua

SÓCIO Papelãna-Iypdpptí

Sementes de capins gor
dura roxo, e jaragtâ

Vendem-¦¦«¦, novas, garantida.,
.ia Casa Plt.io, I.bpes í- C. RuaJ
Floriano Pei..olo n. .;.., tl.qiho»

ne Morte 3.006.

Elixir de Pepsina
Composto

--.¦•-••'>¦*

to
' SBC-
liges-
;. vo*.
intei-
: ca-

iCniiiati»/.'.!. Khiilbiirio,
e Pepsina) Fórmula ,1
Appioyado c p--emia'do

dní!ia dc ¦¦\:\\t, Kffícaa r
:".'S mal elaboradas, «ly.-p
mitos, eólicas 1I0 figr..I.
tinaes, i.tappetenciás dr.it
leca c èor:ÍR".n.s. \'!.!ro .:¦'..;.;.

L>.;..;.,i:...-: !».-.n;,-.-..'.>s .Pacheco-,
rua dos Andradas, 15; Carvalho»
t° ¦'¦? Marçol in; Sele .],¦ Sctcin*»
bro ns: Si e í1, e Assemblé'., ..{.
Fabric.: Pliarmacia Santos Silva,
ma Di*. A*._.;t.._-s I.olin n. '20,
Trlenlioiie ... i.tw, Viila.

MOYsis a prestações
Por qt.c >¦. cs. não .isita 1

C.-.sa Sion, na rua do Cattele, f,
que entrega os moveis na i1 en-'.r,*-b. -le .20. 

"i" e os ;ci.s r.-eçoS
sí^o baraíibílnics. Cadete, 7, ...lç*»
pliane 370.1 Cer.lral. r- .041"" 

BARBEARSA
\'e::.i.. se r.tna boa bartienrí-: -.•_•

J'_r;..i. ::.-.• b_ t.';nfc_írc;:iiews..sitá
v ., bom •»i_ r tíc centro; :-.« * '*a-

tas a C. r^i) l i_4, R

niac.T)
a a 'je ssno,

3^75 11 In
r-tlo,

&>*-;;.*. ~&m&'^&&^J^.j:!***.t.*:. -^àt*^\Zi-ZZ;h*j.và<i^.:.--d:-. .;";¦ ¦ 

'.:.'. 

_. 
.-...-, -.->&-.;*_*_.*__,___.¦—__-.,.;4,..í____MS«_i. «-..sã!- a ¦



;-V".>;V 
¦'--¦-i 

,^v.^¦:¦=-.¦;¦';¦ .;•>¦: ¦"¦ '¦-;'; ".'-'-;'¦¦'...-;::;--':.:":.-." '-"".-.-"' ' ' ¦'¦ . •' .

ff^m-jiw^ ..«iffilg.g'..ffi^TffiBfej»

TORREI© m MANfiX - Sexíá-ieíra, 17 dé Ntmnfltfo fle 1016 CASA LORD Wm^^^^S^Sd im

PEQUENOS
tMIK^^F^M^*^l**a,í1^'^t*^'!*WB*'^!^J^?^?**fí^~~~~y~'-**í^^ *n_ifr r ,oi*___r>*^^'j»****»J*^-m*«r»rM*^^'lPt*"_________. ¦_________--________-_________ -__.___. ___. IjmL m~ i_
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VENDAS EM LEILÃO
PENHORES

Leilão da Penhores
Em 17 de Novembro

DELGADO SILVAM.
170, Rua Sete

de Setembro, 170
Rogam-se aos Snrs. mutuários

reformarem ato a véspera do
leilão as suas camelas vencidas." 

LEILÃO DE PENHORES
lüm 24 do novembro de. 1016
£L. GONTHIER & C."

HEMtV & AItMANDO,
Micccssorcg

CASA FUNDADA EH 1867
45, R. LUIZ DE CAMÕES. 47

fazem leilão do, penhores venci-
doi e avisam aos sr». mutuários que
podem reformar ou reseatar as suas
cautela, até á véspera do leilão.

IMPLORANDO Á CARIDADE

PKBCISA.SK 
de uma boa copelra

e arrornidesri. para casa de (a-
milia, no prolongamento da nw Ha-
rix e Barros 514, fim da rna BarSo
do Amazonas. (3220 D) J

X>RECISA-SB de um meio official
J. de barbeiro; rua Boulevard Sio
Cbristovâo 93. (3481 D) J

Casas e commodos, centro
ALUGAM-SE. 

com pensão, uma boa
sala de frente, com 011 sem mobilia,

e um bom quarto a casaes ou a cava-
lheiros; na rua Senador Dantas n, as,
casa de familia. (M 3355) H

ALUGAM-SE 
um hom quart, e

uma saleta de frenle, a casal res-
jieitavel ou a senhor na, mesma,
condições, easa de familia; na rua
Marechal Floriano Peixoto 11. 163,
obrado. (33*3 K) M

4 I.UGA.Sli um bom quarto, com
Xa-ou sem mobilia, á uma pessoa, de
tratamento, oroximo á avenida Cen.
trai; Assembléa fi?. 2» andar. __. ¦

(1=21 E) M

A sTUGAM-SE duas salas, junta»
iioti separadas, entrada indeei.en-
dente, com ou sem moveis, máxima
reserva; avenida IMem dc. Sá 103, .--•
andar. (3253 E) M

ALUGAM-SE, 
cm easa de pequena

familia, dois commodos sendo um
erande, a casal e outro pequeno, a
uma r.enhcra ou rapaz sobeiro. Tem
luz electrica, Rrande quintal, c ma|s to.
das as commodidadés: n» rua Gomes
Carneiro 11. 36 (Antiga do Costa).

(M 3.352) F,

AMANCIA, viuva, com G8 anno*
fie edade. quasi cega.

ANNA DO AMARAL, viuva, cega
c além disso doente e sem ninguém
para tua companhia, recolhida a um
quarto;

ANGELA PECORARO, viuva, com
86 annos ele edade, completamente
vaga e piralvtica;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
Il.iuIn. com 70 annos de edade;

CAKLOTA, pobre velhinha sem re-
cursos;

EI.VIRA DE CARVALHO, pobre
effra e «em amparo da familia;

E1ÍTRUVAIA, rua Senhor dc Mat.
tQrshiJioa 34V doente impo&sifbilitada
de ti.ilialhar, tendo duas filhas, sendo
unta tuber coloca;

KRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de ombos olhos c
''j-jVquim 

FERREIRA CHAVES,
entrtvado sem recursos;

LUIZA, viuva, coin oito filhos
nieiuircs;

SOARES, viuva, velha sem poder
tr.iU-iUuir;

MARIA EUGENIA, pobre velha
•em b menor recurso para a sua .sub-
ilstencJa;

SANTOS, viuvo, com C8 annos de
«cinde, gravemente doente dc moléstias
Incuráveis;

THEREZA, pobre céguinha sem
auxilio d' ninguém.

A LUGA-SE o sobrado da rua de'AiS. Pedro n. 312, com duas salas
e quatro quartos, cozinha e hom ter-
raço; os chaves eslão no n. 3i4, cora
o sr. Elimino c trata-se na rua Uru-
g-iayana 11. 73, sobrado (j8ioI-,)J_

ÁLUGA-SfS 
o 2o andar ¦ do predio

tia -rua dei Rosário u. 113; trata-
so' na loja. (___.

A 
LUGA-SK parte de um barracão
l»ara iiiarcer-eiro; -na rra ltarão

de S. felix 11. S4. Tclcphonc Nor-
le 421. (3:93 E> R

 . de familia,
um coniiiiotlo - de frente, mobila-

do, com - pensão; na rua Silva Manoel
ti. 52. (3300 li) R
ALUCA-SI-I, 

em casa
u

ALUGA-SE 
o 21

rua S. Josei n. 36; ver c tratar
no mesmo. loja.

andar do predio da
ver c tratar
(291.I E) J

MI ffl
(NOME REGISTRADO)

Cura a inf lammaçâo e pur-
gaçdes dos olhos

Em. todas as pharma-
cias «a droararias

ALUGAM.SE 
magníficos quartos e

sala de frente, bom mobilados,
com opitima pensão, a senhores de
tratamento, estudantes ou casaes sem
filhos; á rua 1° de Marco 33, 2" and.

(21.91 E) J

ALUGAM.SE 
as seguintes casa,

para familia;
Rua General Pedra n. 139,

para negocio e familia . 150.000
Rua Mariz e Barros n. 239,

diversas casas, na "Vil-
Ia E-igenie" desde. . • 101S000

Rua José Clemente 11. 47. . 122Í000
Rua Santo Christo dos Mila-

gres n. 102. . . . . . 91*000
Rua San'e Christo do, Mila-

gres, a loja do n. 199. . in.ooo
Rua do Cunha, a loja do

n, 64. ioiJooo
Rua Viuva Cláudio n.. 321.

próprio para negocio e
familia ,. I4o$ooo

Rua do S. Pedro, a loia do
n. 28] 233*000

José Clemente n. 43. . .,• oCScioo
Ladeira do João Homem 69 142,000
Lua, hjje Contra.AImirante

Baptista das Neves n. 30 203*000
Jogo da Bolla 11. n«. • • • 122*000
S. Pedro n. 231. loja. ., 101.000

Trata-sè á rua de S. Pedro 1.5.72,
-com Costa Braga a C. ("39 'O __

ALUGA--9E 
uma boa, inoradia_t para

Sataiilia; na rua
n. 89.

Monte Alegre
(3547 E) J

ALUGAM-SE 
os predios da rua

Itapiru' 1.30 c ?s8-A; trata-se. 11}

ALUGA-SE. 
para negocio limpo, a

loja inteiramente nova. ela avenida
Mem de Si n 340, esouina da rua
Frei caneca, ponto de grande futuro.

(2134-*-•). R

ALUGA-SE 
para familia de-.trata-

mento. o- grande' e confortável 1°
andar do nredio inteiramente novo oa
avenida Mem de Sá n. 349. Jc-ncto
7 bons ouartos, duajs grandes salas e
maia deoendencias.  __]'-';"

UTUMO DOS
CuraT»pWo com o

PEITORAL MA INHO
ltua 7 de Sotombro, l**0

» LUGA-SE magnifica sala dc fren.
2\Xe, mobilada, com ou sem pensão,
o casal ou n senhor de. tratamento,
com banhos quentes c frios, telep.io-
ne, etc., á rua da Laia fio. .i.34_____

ALUGAM.SE 
bem mobilados, sa-

Ias de frente e quartos arejados,
com hoa pensão, a casal ou a rapazes
de tratamento, flreço módico, em ca-
_a de familia « todo respeito; na
rua do Riachúelo, 158. 0577 I") J

ALUQA-9E 
um quarto eom janei.

Ia, entrada independente, mobila-

rua do llospicio, 160. (3383 E)J

do ou nio, com ou sem pensão,
sa de familia; na rua Iwor,

tensão» cm ':a
iylor, 47.
(3201 F) U

um »it i»innmiii»nnnn

A LUGA-SE na rna de S. Bento
.1i.11. .10, 2o ardar, esquina da ave-
nida Rio Branco, grande quarto coro
ipch.sãò; com ou sem mobilia, casa
dc íamilia, duas pessoas, iSofaoo.

(3270 10 J

ALUGA-SE 
na rua de S. José

i2o, 2o-andar; um quarto_ mobila.
do, para dois. (3=S3 li) R

AMAS SECCAS
IALUGA-SE tuna moca de côr, pira
.iJkaina stccii. nara casa dc trataineii-
to; á rua D. Carlos I 20, casa o. an-
tiga Santo Amaro, Cattcte. (i2i6A)M

Í" 
JÍIIIBG I.SA.SH de uma anu soct»,

. na rua Marechal Hermes n. 28,
iliotafogo. (3t?o A) J

IjUEG 
ISA-SE de uma mocinha de

11 a íü annos, pata ama secca;
rti-i Frei Caneca n, 372. (.1335 A)M

1)RECISA-SE 
dc uma menina de t_

.1 n (limos, par» ama seceo e
¦i-115 :e-rviços leves; rua Dr. Catram-
Jiy r.. u -- Tijuea. (3181 A) J

Cozinheiros e cozinheiras
IJUECiSA-SE 

de uma
ra,. na rua Bamblna 99

boa cozinhei-
99.

(.1502 mu

IiltlTCISA.SE 
tle uma -creada para

cozinhar c lavar o engommar; ú
irl-a S. José 11. 112. sob.- (3198II) J

IJIÍECISA-SE 
eic uma peneira co-

•7Íitíicira, na rna Marechal Hcr*
:28 — RHtofôgo. (.1.171 IU J

ALUGAM-SE 
ires salas muito ela-

ias, por 50$ mensaes c um inaRiii.
fico silão. prdiwias para fscrijito*
rios, nn i" andar do predio recen-
temente consti u.do, ú nia da {'uunn*
da, 24: trata-se na loia. <3i2.|H)M

ALUCA-SE 
ou tt-aspa?5a-se o con-

trato (U caia. ii rna íicttí «Je Sc*
tcuihio n. 53, Trata-se na rua Hue-
uo? Aires 11. 94. (202. Ií) J

A LUGAiSR um bom commodo dc
/Afronte, junto ou sc-arailo. com liiz
c pessoas .lc todo respeito, casa no-
va; rua D; .M-uiocl x6. (33-|ol-l) M

ALUGA 
(SU uma oorta com gran-

les fundos. Travessa do Rosário
11. 7, barbeiro. (3332 li) M

ALUGAM-SEsem vciiião,
rua .1'arcclial -Floriano, ¦ 225.

(3.1j''t E)

com modos .com
pregos módico»;

UM REMÉDIO INDISPENSÁVEL
EM TODAS AS CASAS DE
FAMÍLIAS

_______   -'AS CÁPSULAS ROSEAS QUINO.
THEINA, FAZEM DESAPPARECER AS DORES DE CABEÇA.
rícvralgicTs e dores rlicumaticas ein poucos minutos. 

làie ser usado por qualquer pessoa sem receio de atacar.qual.
quer õrgáo sendo poPr esse motivo, superior o todos os similares.

DEPOSITO GERAL'.(GRANADO & FILIIOS
81- Hua TWigvtayaaaLa,- Ot

Ixm tm irT*fT_r_TyTTji*___iyTT

ALUGA-SE 
«una sala bem mobila-

.dá. tem tclcphonc; na nia Are-
vedo Lima n. 130, cm frente ao thea-
tro Phenix. (3°ga h> .

casa moderna da
rMã"da" America 36. .»», tres

eliras salas c mais depcn-A 
ILUGA-SE
.1-quartos,

dencias. Aluguel, isojooo-
(33J4 E) J

lllillillElilHHIliTlllillW»»*^

ALUGA-SE 
na Gloria 82, 1» andar,

a sala da frente, bem mobilada,,
para casal ou-pessoa de tratamento,
com 011 sem 'pensão, a entrada u in-
dependente. _____£_________!

ALUGAM-SE 
Por 80*,' 100$, . e

Tio?, • esplendidas caias na villa
Aroanda de Barros, á ,11a Bambina
n. 53, Botafogo; trata-se; na mesma.

.. ..; (3408 G) 1<
-f- _j_j -'_'"-

ALUGWI.SÉ' 
"dua*5 esplendidas ca-

sas, uma com -ülttco quartos, tres
salas, quarto para'creadoç" e mais dc-
pendências, . outra corri , l_uatro quar-
tos, tres salas, quarto' pira creado e
mais dependências;, na -rua Bambi-
na .ns. 24 e, 26.' Botafigo; trata-se
na mesma rua 33.. __1______._________

, AiLUGA-SÉ -iBor 200$?; mensaes o
tíXíobrado ó*tt rua ' Marqticz de
etbrantes, 208; tratas»! n» mesma rtta
n. 214. If _<3045 G) J

A'LUGAM-SE, 
indepeídente, . uma

jiala-e um quarto :be*i mobilados,
á rua.-iBarão de íÜliBratfca 27. Cat-
tete. 5(302fi G) J

A LyGA-SE;-tntt^(_utol__[_por 33j ou
_lsala c quarto . T»f__.4
na rua Ypiranga n.-ju.ricasa 17' -¦",:/¦ '-.¦:- 

... -í "S3423 <-)

casaes;

R

A -LUGA-SE contortavel casa para
/Vfamilia, por 8oí;;'.na rua Carçlo-
so Júnior: 1O5. Laranjeiras. (3436OJ

ALUGA-SE 
a boa casa da ladeira

do Ascurra 130. Águas Férreas,
por 1+2$, com jardim,, água nascente
c pomar; a chave «st* com o vigia
<la casa em obras, ao ..lado. (,-"43BGjR

andar,
Lcom tres compartimehtos, tendo

um excellente
ALUGA-SEi.'-'-'-
entrada independente' c optuao quin
fali Aluguel Ho$, casa 'de distineta
•família. 'Laranjeiras, 452. (3435G) ,J

ALUGA-SE 
quarto arejado, a pes-

soa de tratamento, casa dc -fami-
lia; na rua Dr. Corrêa Dutra, 25.

(3463 O) J

ALUGAM-SE 
excedentes commo.-

dos mohilados c con) pensão, em
casa • de familia estrangeira; ua praia
do Flamengo n. 70. Teleplione.mi;
mero <?S9 C. (3131 ______ J

ALUGAM-SE 
.uma- sala c

e
. dois

.quartos, com frente para a praia
de Botafogo n. 362, com mobilia;
ver c tratar na mesma praia 11. 358.

C313-' C) J
r i.ijT
na »aALUGA-bó 

por 135$ a casa da rua
General Mcnna Barreto ifi.vVIl;

trata-se na r. Alfândega 12, Peixoto
R:_C.__ ___Í3'"LC) J

ÁLÜGi\-S'E 
n casal' de tratamento

ou a cavalheiro, excollente aposen-
to, em casa "de familia, próximo aos
banhos dc mar; na rua- Biiarque dc
•Macedo 3C • ''-'¦¦ (3M4G) M

AI.ÜGAM-SE os.liiidas casas
/A ja rua 1).' Mni-clana 87
(230$), o 93 (280«).

(R 1048)

ALUGA-SE 
no predio novo apa-

laeetado da rua do Rezende, 193.
um bello quarto, com todos requcsi-
tos de hygiene; d< 2744) g

m 4'S REFEIÇÕES...
UM CALIX P ¦

1 Guaranesiâ |
•SialHif.BfflMíKífttHBíí!»*1-

M

A T,UGA-SE uma porta para•£*muii pequeno varejo, em
ponto multo transitado; tra-
tu-so com o sr. Duarte Fcli.v,
Inrao da Carioca 13. E

ALÚGÁM-SE 
uma sala c nlcova,

liara casal sem filhos ou senhora
do tratamento; na avenida Men; de
Si. 11. 101. 2o-.melar. (2139 G) S

ALUGA-SE para dentista, um ga-
liLbiiicte, tres -meios dra9, das 7 as
12 lioras; na rua Sete 177, ,0,a"«ar.

(3540 M J

ALUGA-SE 
o sobrado elo -predio a

rua General Caldwell n. 237,
tentlo todas as accoinniodaçõcs neces-
sarias; trata-se no mesmo. Aluguel,
I22$000. (3413 *•) R

ALUGA-SE 
uma sala a casal .sério

ou escriptorio e mm quarto, a rua
Frei Caneca 11. $6, sobrado, perto ela
praça da Republica. (33i31'.> M

sobrado.

uma boa sala de fren-•ana «• 1-.1»
(3505 E) M

Ai.uga.se _.
te; na nia Uruguayana n

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

ALUGA-SE 
o predio n.

T
...  _ da rua
Tavares" Bastos, com duas salas,

dois quartos, cozinha e um grande
salão. Está aberto das n as 4 da
tarde; trata-se na egreja dc S. Pe.
dro; á rua Tavares Bastos, principio
da rua 'Bento Lisboa, no Csitcte.

(327Ó G) J

ALUGAlM-SE 
casinhas a 30$, 53$

e 63$, com dois quartos, uma sa-
Ia, electricidade, eom grande .quintal
e muita apua, para lavar; na rua
Ferreira Vianna n. 56. Cattete,

(-.'103 C.) J+
A I.UGA-SE por 40$ em casa-de fa-

/lüniilia, um quarto de frente, mobi-
lado, com gaz e roupa de cama. Rua
1). Carlos l n. 94. Cattete

ALUa\-SE 
por 400$

rua Huinaylá ifii;
predio ã

__  . cliaves no lo*
cal-c trata-se 

"na 
Coitrp. de Adminis-'

tração Garantida. ..Quitanda, 68.
(29.12 C) J

ALUGA-SE 
por 200$ o predio

rua da Passagem'n. 97; cliaves
no ;n. 93 e trata-se 11a Comp. de Ad-
nitnistração Garantida,. Quitanda,' 68.'. (2933 C) J

predio

Roupas brancas para
senhoras a homens.
Roupas de cama, mesa,-
camisas Bertholet a
outras.

133-AVENIDA RIO BRANCO--*33 %%°lriml5£Z'"n
(ESSK-OEHWTR.A.I.) Unho, oretone, atoa-

Todos os artigos desta casa s3o vantajosamente lhado.
conhecidos não somente pela sua superioridade como Punhos O colarinhos,
pelos seus preços, que desafiam toda concorrência. OÍO», etc.

ALUGA-9E 
-perto" do mar, por 40$,

um quarto mobilado, eom eleetri.
cidade, em casa de família franceza;
rua Corrêa Dutra, 78. (.344 G)__M

ALUGA-SE por 33"$ • Predio i rua
Dionvsio Corquelra n. 41; ehii.

ves no loca! e lra:a-se na Comp, <te
Administração Garantida, a caa^.ax
Ouitanda, (18. (-744 Ir) )

AILUCA-M-SE 
boai salas e quar-

tos, com ou sem iiensio, preço
módico, e.na de familia: na rua Ben-
jamin Constant 121. Gloria.

(3291 G) R

ALUCAM-SE. 
oerto -dos banhos de

mar, uma sala de frente e rum
aposento, com duas janellas; rna silj
veira Martins 149. ('358 G) S

ALUCA-SE 
sala dc treme, com to-

do conforto;-rua elo Cattcte 85_..cs-
quiiú: -da dc l.uaratiba. (3589 G) }

Leme Copacabana e Leblon
ALUGA-SE 

em Copacabana,
ca  -'" '"""-...  .... . bella

cisa rodeada ', de jancllas., cinco
quarlos, duas salas, cozinho, copa, ba-
nheiro csina tado, terraço, jardim, etc.,
li rua General Gomes Larueiro I3_.
As chaves na rua Nossa Senhora de
.Cclpacabana n. 10.0. Preço, 1-0.;
trara-se na rua do Kosario 159. 2» an-
dar. (2827 H) J

A 
ILUGA-SE por 200$ o grande c
confortável predio da -rui Paula

Kamos 14:, com tres espaçosas salas,seis bons eniartos. e depetidenrias,
completamente isolado e rodeado dc
vegetação; situado ein local nvi.iii-'lueiidíldo pela sua salúbridade c hons
ares; a chave está no mesmo predioc trata-se na rua da Alfândega SC,
sobrada. (3183- J)-J

ALUGA-SE 
a casa ria rua Viscon

de Sar.ucahy n. 2.3, com
2 quarto, c mais dependências;
se uo avenida Salvador de Sá

(355.6

salas,
trata-
lS.
J) .1

A LUGAM.SE as casas da rua Curil.arvBarbou 33 e 33. Saude: preço de
oceasião; em frente á rtia do Livra-mento: trtaa-se na rua Urugiiavana
n. I7.I. (,i;87 1) J

A 
LUGA-SK por 101$ o predio á r.
.Dr. Carmo Neto n. 2iS-A, loja;

cliaves ao lado c.trata-se na Comp. dei\tl.ninistr.içio Garantida, ii rua da
Quitanda, 03-, (27.5 J) J

A'I/UOi.\*SIv 
urna car.a com sala,

fluarto c cozinha, nunia avenida
á rua Viscoi-.dessa de Pirasslntinga
n. 62. (3.Í35J) J

A liÜGA-SH o confortável c
¦^miignifieo predio da rim
Sunto Henrique 118. Acha-se
aberto todas »» tardes.

(lt 3142) K

AI.LHIA-SK 
o predio da rua Conde

de Bomfim 791. com cinco- quar-
tos c bom porão; chaves jio açougue
e trala-se na nu Moura Liritto, 19.

(24,6 K)

A LUGA.SE a casa, com a salas, 2
ilqiiartos c mais dependências, cran-
dc auintal, etc.; aluguel io--$: ua rua
Habvionia 6; nara tratar na rua Con-
de Ilomfiiu 2S2. (3578 K) J

A LUGA-SE por 182$ o magnífico
jrApredit- II. 153, da rua General
Gurjão, com quatro quartos, duas sa-
Ias e dependências, illuniinado a luz
electrica, com bondes á porta c perto
dos banhos dr mar; n chave esta na
Companhia Edificadora, i rua Gene.
ral Gurjão, 4, onde so trata.

(3i4<i L) M

ALUGA-SE. por So$. a casa ila Vil.
ia Do n. 7. para' pequena família,

á rua dos Araujos 11. 102. (3012 KlJ

\ LUGA-SE o confortável predio
i-i.ua rua Santa Clara 11. mo. Copa-
«abana, com. esplendida! accòmmoda-
çòcs, por módico aluguel, Póde ser
visto a qualquer hora c trata-se na
avenida Bio Uranco, 171. (3>M3lI)J

A I.UGA-SE
XTu-tia N.

cxeelleiite casa da
S. Copacabana n. 5 ¦ 2, com

_ quartos, 2 salas, quarto indepen-
dente nara creados. iardirn c bom
quintal: trata-se á mesma rua 11. 5S7

• .(35S6 II) J

Saude, Praia Formosa
e Mangue

ALUGA-SE 
par. i3'3$

rua Hum.vytá, (iti-V; choves nos
fundos; trata-se -na Comp. de Admi-
nistração Garantida, á rua da Qui-
tanda, C8. (244o_ G) J

ALUCAM-SE 
a 110$ as boas casas

da rua General Polydoro .66" e
172, com boas aceoiiunodações e grau-
de quinlal. (1614 G) K

A 
LUG.VM-SE as boas casas da rua
Delpbini 11. 107 c na e casas I,

II e V da rua Dclpliim 115, avenida
DeWiim. (1612 C) R

ALUGA-Sli boa , casa "com muitos
ZJtcoinmçdcis espaçosos, bom quintal
c bondes á porta; na rua General
Polydoro 308, Uolafof.0; (2438G) J

salaALUGAM-SE uma., esplendida
Xxed frente c uin quarto com toelo
conforto, com iardirn, "cm 

.casa^de fa-
milia de todo respeito; á -tua Carvalho
de S;i n. 14. (M 33.3. G

/"IjL.UGAjSE em casa de familia,
>.~\-unia boa salü, á -rua- liento I.is*

(312, G) J boa iv. 6j (Cattete). --(3373 G)

ALUGA-SE 
uma boa casa, com to-

das as '-accommodaçúes. tendo 4
qqartos, 2 salas, banheiro, grande
auintal, etc.; as chaves estão ao lado;
aluguel J.toSi na rua Weone de Al-
incida 26; para tratar, na rua Hartia-
ra de Alvarenga 22, casa 'de uonborcs
Viuva L. Leib. ("77 T) J

A.LUGA-SE por 202$ o predio da
AÍ.rua Bceiidiclo Ilippolyto 11. 212,
com duas salas, tres quartos, saleta
para ci.gominat, despensa, cozinha
toda ladrilhada cotn fogão a gaz, ba-
nheira, área, quiural com tanque para
lavar roupa, com boa installáção ele-
ctrica, pintada e forrada d.- noeç.
Póde ser vista a qualquer hora do
dia. (334i UM

ALUGA-SE 
a casa da travessa

Souza Pinto n. 24. Morro do P111-
to. Trata-se aia rua da Candelária
n. 49. (3052 I) K.

99
inci

1Mif.'ClSA'-SE 
dc uma lioa cozinhei- 1

ri. que tombem lave, pata ca=a
dc- familia de tralaniento-, íi. travessa |
..,-iiz Lima, 33—llulafogo. ' (3W8BHI I^ 

CREADOS ECIBDAS"
*—— --¦¦¦¦——-— —¦ - ¦ ¦¦*¦-¦"¦¦"-*

1)RECISA.SE 
de uma creada para

todo o serviço, paro um casal.
Orilèuádd .13$, na nui Uut|Uo dc (ja-
^i,^¦! n, 123» 110 boulevard -"S dc Se*
lembro.' (3.I6- C) M

mB30msEasmmm3twmvmi«ríiP ¦ »¦ ¦»
Sarna-Carrapatos-Bicheira—Manqueira-e demais pragas de gndo curam-s©'com o

A LUGA-SE por 70$ um sobrado
Acom tres quartos, duas .salas, e
grande quinta1; r. Frincisca l;rauczi4.3
morro do Pinto; ci chave esta na loja
e trata-se na rua do Senado 22;', ven-
da, com o sr, Teixeira. (31C6 D"

Boa opporlunidade parei as possoas íntclligontcs oaclivus. Se V. S. quer vencer difficuldades da vida, ganharmuito dinheiro em negócios, ter coragem o uudaeja, boavoz, olhar magnético e alimente, Vencer c dominarvossos inimigos, ganlieir no jogo, recuperar a saúde c ser
feliz cm amores e em relações de
todu a espécie, escreva-rao mime-
diatomenie, pedindo o meu livro
intitulado TALISMAN DE PE-DUAS DE CEVAH, onde conhecercis as virtudes dasmaravilhosas Pedras de Cevnr, recebidas da índia.Escreva para : Sr. Aristóteles Itália — ltua Senhordos Passos n. 98, sobrado — Caixa do Correio604, Rio.

>u»sus iiiiii.jj.us, {jitnu;

CR&TIS

A JT.U0.A3I-SR ns rasas da rua
Al). Maria 71 (Aldeia Cam.
pista*, transversal ti rim Pc-
reira Xuncs, uovns, com dois
quartos, 2 salas, cozinha, ba-
nheiro o tanque do lavagem,
todos os commodos illiimina-
dos ú luz ek-i-trlca. As chaves
no local. Ti-ata.se na rua Gon*
çalves Dias 31, próximo da ci-
dado, a poucos passos dos
bondes do Aldeia Camplstn,
cuja passagem em duas sc-
erões 6 do 200 rs. Alugueis
00$ c 1009.

ALUGA-SE 
a casa da rua Costa

Cuhnaiães n. 39. Rttiro da Ame*-
rica S. Christovão, bondes de Sao
Januário; as chaves estão em frente,
no -rmiizem do sr. llrandão: aluguel
no$ooo (9S9 Dl

ALUGA-Sli 
a casa da rua do Mat-

luso n. 91, com seis quartos, Ires
salas « quintal; trata-se ua rua tio
.M-.rtlt.so 11. 96, onde estão ai chaves.

(3(73 D 1«

taii!iiaii!iiHi!mM!tuiaiiiiiH!st<ij«uí:iaiiinHKii:tHiiiiw|mi
1 .10 DEITAR...
i TOMAE UM CALIX DE\

I Guaranesiâ
mmmmimwmimmmammã'

LCGA Slf boa casa assobradada,
com 4 quartos, .1 salas, porão ha-

bitavcl: grande terrt-no arborizado o
Iodai as coiiionididades, nor 112$; ai
clíavfs á rua Chaves faria 72. arma-
zem, Cancella. S. Christovão. (2452!,)S>

ALUGA-SE 
11111 chalet, oor 85$. na

rua D Minervina 12 (l-'siacio);
a3 chaves estão na venda. .(,1579 ,1)J

ALUGA-SE 
a casa, com 2 salas,' 3

quãrtoll electricidade; 120$; Ma.
citado Coelho 41. (3055 J) J

AlLUGA-SI-, 
um quarto -a moços ou

.1 casal, cm casa de urna viuva;
na rua Dr. Carmo Netto n. 11 (de-
pois da (Estrada); Cidade Nova.

(3184 J) J

AILUGA..-9E 
n casa II da rua Dr.

Itodrigues dos Santos n. 65.
Preço. Sijgon. ________¦___. 3) J

HADOOGH LOBO E TIJUCA

AI,UG.'\-SK 
uma casa. completámen-

te rçforniada, com luz electrica,
duas saliis, dois 'ouartoa pranJes, .co-
zinha, quintal, mais drnchdeucias.
lirypria para pequena familia decento
c asseada. á travessa Affonso u. £5.
casa II, Tüuea; orceo 71*-' chaves na
casa I. e trata-se na rua Caril.aldi ti.
in.i, Muda da Tijuea. (2746 K) J

ALUGA-SE. 
na Villa do Lonrdes.á

rua Desembargador Izidro 2.1, uma
boa easa. (ijifi K) J

A 
LUGA.SE. 011 vende-se o familia
de tratamento o iprodici de dois

pavimenteis, cm centro de grande ter-
reno, ajardinado c arbònaádo. com
entrada c .garage .para automóvel; tra-
tp-se no .mesmo, ú rua H.icttruss-á
it. 71. Muda da- Tijuea, das u às
17 horas. (is;fi K) J

ALUGA-SE. 
a Íamilia de trk-

menti, a esplendida easa da rua
Haddock Lobo n. .119, inteiramente
reformada, com dois pavimentos, sc-
tc quartos, etc; as chaves no .115,

(306; K) J

ALUGAM-SE 
exccllcntes casas no-

vas. por 65$ o 7°$. eom . 2 sala.,
2 quartos, terraço, latrina, cozinha, \\
C. com chuveiro, bom ouinlal, etc l
rua Silva Rego 35. Riachuclo, junto ao
largo dó Jacaré, bonde Cascadura.

(2J.1 I.) S

ALUGA-SE 
uma casa. á rua Sãc

lanii.irio n. 283; trata-se na mes-
ma. (3'3i L) J
_A 

lAIGA-SEi por 9°$, » li°a casa d.
irVrua Soares 60, S Chrislovão; ai
chaves estão, por favor, nn fi.e; trata-
se na rua Gonçalves Dias 44. Café Pa-
pagaio. (2704 L) 1

ALUGA-SE. 
por 283$, • predio á

rua Salgado Zenha 27: chaves no
armazenn ' 

próximo; trata.se na Com-
panhia de Administração Garantida,
Quitanda 03. (29.1. K) J
A'LUGA-SE a casa da rua Aguiar

¦CYxi. ,.i-, As chaves estão no n 33
Tnít.vsj no Inino da
Confeitaria Bomfini.

Segunda-feira.
(M 3353) li

ALUGA-Sli. 
para iegocio a boa loja

n. 201. da rua tle Santo Christo
dos Milagres; ií' com armações e copa,
para um bom botequim ou tentlinlia;
trata-se á rua dc S. IVdro 11. 24o.

(2137 D R

predio

O orig.1
ESPECIFICO MAC DOüGAMa
nal de«tc« Eipecltlcow —Usados Ua Q-l annos. O ÜM«0 QÜB NÃO *•"' V

Fabricado por Mac Dougall Bros, Ltd. — Manchester— Estabelecidos cm 18-15

A L'.T,/(-S'i. para negocio
UrVdá rui. Vi3c.,nde dc Itauna M7,
co,-.i imniciiso terreno nos fundos onde
nóiic ser montada uma pran.ie fabrica
ou um elegante cinema, pois o pon-
to é de orimelra ordem; e mesmo na
nraça -Onze- de. Junho. ___L3°'"J_

ENENOS0 vm. ,x6

XJnloo iutroduotor — ROBBRTO ROOHPOFíT

Rua do Mercado 49 — Caixa 1911 — Rio de Janeiro

"OliEUlSA-SE dc um empregado dc
.1. ilo confiança, de io a 12 annos,
liara «erviços domésticos; á praça
Tii-.identoò 11. 5S. (3.152 C) lt

EMPREGOS DIVERSOS
! i LUGA-Sl-I um moço portuguez,
XXpara arrumadòr da quarlos, com
iiiuiln pratica, i.ar.i pensão ou hotel,
dando as melhores referencias de sua
noiitlnélii; na rua das Laranjeiras 5,
lioténuíin; informações, tclei.lione nu-
mero 3134 Central. (.Ttr><- C) J

(IOS'1'UUEIRA 
niod-sta, ex-conjra

J mestra de importante ca.sa óra
dcícollocada, faz vestidos com per-
ícii-.io om sita residência, pela nie-.ide
(I.-.5 preces da ela oüruina; rua M.l-lcv

Peixoto n. 64. (.1470 SI .1

T.J.RECISA-SE de boa arrumadeira,
.1. Iisbituada n casa de tratamento.
3)iriiiir-sc ;'i rua Acpicducto 11. .181.
Vtídem-so referencias. (3.1-0 C)M

TjiHüíCISA-SE dc nm menino n a
JL u .nino-;, paro -serviços leve.* de
nm casal; referencias. Tele-r.li. 20.7,
Central. (.l.KJt) C) M
'DlllíOlSÁ-SH de 11111:1 rapai-i-
•1 gn paru serviços de peque-
,1:1 fiuuilia; 1111 rim Visconde
dc Tocantins -18, Todos os
Kaiitos. O
'J_HtEClSA-RE um rapar, tle 12 a
.1 14 niiuos para serviço* leves, em
t-.s.i clc familia, rua 1" de Março 93.
s" andar. (?35i C) M

AtUGAM-SE
NA

SECÇliO DE PHOPniEDADES
DA"SUL AMERICA"

Eua do Ouvidor SO
Os seguintes prédios:
A*J chaves nos mesmo?, ou confor-

mc LnÜicação nos respectivos carta-
zes.

1'ar.i tralar das 3 as C da tarde.
S. CHRISTOVÃO _ Una Gene.

ral José Oliristiiio; 4.. com mu.gni.fi-
evis accommodaçúcs pura familia de
tratamento, porão habitavel, laz ele-
ctrica, grande quintal, etc. Aluguel
ayoSobo,

SANTA THEREZA _ Rua Santa
Oirisüna, 104, com boas nccommoda*
ções para grande familia de trata*
mento, porão, quintal, etc.

MATTOSO — Rua Campo Alegre
ti. ííq. com magníficas accòmmoda*
ções jiara familia tle tratamento, po-
rãn habitavel, luz electrica, grande
quintal, etc,

ALTO DA HOA VISTA — Tra-
vessa da Hoa Vista 20. cotn 4 quar-
tos. 2 salus, fuz clcctrica, etc.

LAPA — Avenida Gomo, Creire,
133, com 2 andares c boas accom
moíkçõcs pam familia dc tratamen.
to, luz electrica, etc.

ALUGA-SE 
um quarto m.iliiiado, in-

dependente, com luz, roupa o ca-
fé simples (;,>$ooo). Ladeira do Sr-
nado, 7. (31-10 E> J

''>l!l-'.C:i>A RE dc um bom compo
.1 aitor para obras; rua do Ouvi ,
el-r li. 72. (,1l77l)l-_.l iv_h
"PRECISA-SE tle uma l-oa ar-/V
J. deira; rua dc S. Luiz n.-NKV-
Jladdock Lobo. (2826 U) J

A LUGAM-SE o armazem e sobrado
xVda r-..a Senador Pompcti n. 229,
as chaves estão no annazem iiegado
c para tratar na avenida Kio Branco
ns. 93 .1 97, (-741 E) .'

A- LUGAiSE a cisa da rua Uufino
j^kde .A'i.icid.i 11. sfi; as chavçs 110
c.| e- trata sc ua rua da Quitanda
n. 139. (.1:9-' E) )

T)REGISA-SE de ji-ua emprctr.itln
.1 portucuc7.a, par.i serviços leves,
cm casa de pequena família: na rua
Sinto Henrique u. 83 — Fabrica <>a*
Chitas. (lotíi OM

\ LUGAM-SE duas portas para
XXçiualquèr negocio, cai um bom

ponto; -na rua Senador Dan'as, es-
ei-.iina Evaristo da Veiga.

(3421 lv) R

A LUGA-SE uma linda sala bem
XJ.ii-.obilada, n casal ou cavalheiro,
cm casa de familia. Tem telephone.
Travessa Martins 22. (3444'K) J

ALUGA-SE 
por 120$ o i" pavi-

mento da casa da ladeira do Sc-
nado 11. 20, fica . próximo á rua do
Riachuclo; as chaves no mesmo.

(3131 E) R

ALUGA-SE 
por 65$ mensaes .1 ca-

sa da rua -do Propósito tu, çcimbons commodos para pequena familia,
(34(38 li) J

4 LUGA-SE um bom quarto: ti dois
-£Vnioçbs ou ii um senhor, em casa de
pequena familia; na rua do Lavradio,
próximo ú ru Visconde Kio Branco.

Ç_s66_.__).._T
.4 LUGA.SE um bom quarto mobi-

Alado. .1 casal ou dois moços tle
tratamento: casa de familia. rua Sena-
dor Dantas 19. CltüS 1.) J

4 LUGA-SE
ti lici-.ciiclo
tiSooo.

ALUGA-SE 
uma casa por 132$,

com 3 quartos, 2 salas e grande
auintal; na rua do Cattcto :m4 c ou-
tra por 12^, com dois quarto.-*, duas
«alas c grande área, c outra pir 87$,
tem grande quintal; ua rna Uctita
Lisboa, 89. Cattete. (2.42 G) J

ALUGAM-SE,lia. uma cspl.
com ou sem mobi-

jilciuliila sala e quar-
to, muito arsjados; com muita lu/.
r bonita vista, ein casa U pequena
familia, a casaes oil DCâioas de trátá-,
mento; em frente ao palácio presi-
diiicialj ma do Cattete 112 sobrado.
___ 'r0!)'J')J
AI.UG.-VM.SE 

as casas da rua Real
Grandeza ns: 33, 37 o 41, casa V[,

cem cinco qiurtos, duas ralas, cozi*
nha, cópá, banheiro qüent: c trio,
despensa, iuz electrica, quintal c jar-
dim; para ver e tratar na mesma rua,
esquina de S. Clemente n. 355. ar*
mazem. (*"oo_j C) U

A LUGAM-SE quartos c pen--Asiio confoi-tnvcis desde 4?
por dia, c uma sala com pen-
são para casal ou 2 cavnlliel-
l-os. SOO!? ihcnsaos. luz ele-

ALUGA-SE 
por 142$ s esplendida

casa da travessa Fcmantíina ¦¦ 46,
fiàraajeiras, cu*.n quatro arcjiidissi*
¦mos .quarteij; esplendido quintal, luz
e"e-ctrica "c" fogão a'._gaz e irialj ac*
to:unjò*J*áç5çs; *i5 ;cliiíves estilo no 41
e trata-sy ã3 n Jiofâtí.Vna run Ali:e
n. 30 o di*.sta horrt •%' aeante na rua
X.v.h Je Cãm8c.í**w\ 44. K 'ic Mu*
d-i:ieari ''üs A*.níorinÍtas"V ("i/sfiü)J

A LUQA-SE o-císíi ri. io da rua
iXüuanabara, 57. Aj • cbavea estão
ua mesma rim. â.".'. " t.;:t»; P) J

o novo sobrado
llippolyto 233; nreço

(t!)

,4 LUGA-SE um bom quarto, para
JCXüm moto* com pensão, cm casa de
faaiilia; :ia nraça 1.3 dc Novembro n.
jo, 1" andar;' (K)

da rua | ctrica, telephone, etc. 1'ensão
Faniilinr, rntea José de Alen- j
car 14, Cattete. (J 407) tí !

\ I.UCIAlI-SK bons aposentos, com
X"3Loii sem mobilia e oehsao em casa
<íe familia; rua Corrêa Dutra 1*6.

(lòtl G) J
A LUGAM-SE uma sala e um quar-

ÍXlo, cozinha, luz clcctrica e banhei-
Uruguaj-anà ixx, 2" andar.

(3Í$3 E)

A. LUCA-SE 111:1a Icja com duas
íi.|iori,-i5 c basthutes fundo), pafa

união, por SoJ; na rtia ar
(35''E) Snegocio

P rainha,

4 LCG.VM-SIE uma sala c dois
Xlifit-lrllos J1111HS ou separados, a
moços do comniercio; na rua dn Al-
fandega 11. 81, 2" andar. (343<Jlv)M

A 
TAXA-SE uma casa moderna com
bondes á porta; na rua da Passa-

Kem 212. As cliaves ao lado na cha-
cara n. 198. (sijj/OJ

A LUGAM-SE caslnlias n a
-í-V\venida da Gloria, rtta do
Cattete 123. As chaves ua ca-
sa 15. Trata-so com Pniiln
Passos & Comp., rua Santa
Luzia n. 202. G

A MOSCA-O-MOSQUITO
-AruLGA.oeiTr.i-A
TKAÇA - O..PfeHCEVEJQ

l?;iniinnm-se com .- uso tio
aparreiçoado appurolho e iu-
seciiciila

HYGIENICAL
RUA URUGUAYANA, 10

solmuto
iMim

__ 2» andares -jia
rua" Conselheiro Pereira, 'Franco, il-
lun-.inados a luz electrica, com qua-
tro bons quartos tin is salas e depcn-
dcniiaa; as chaves estão no 51. e tra-
tase ua rin da Alfândega n. SC. so-
tirado. (3133D J

ÁLUGA-SE 
uma boa casinha pin-

tada de novo com muna agira c
quintal; nd-Tua Visconde (lc Satvuca-
hy n. 310. (3138 D J

A -LUGA-SE
wiri.Car.tano n
modos, grand-
c abundanua

a casa da rua João
. i,.i, com bons com-
• quintal, luz electrica
de água. (3186 D J

.4 ILUGAM-SJ3 por preço barato,
XAboas cisas com d..is quartos, duas
«alai c bom quintal, lnfurma-so, na
rui Cardoso Mr.rinlio n. 7. escriot.:;
rio Praia Korriiòso: (___50 _j_j

A 
LUGA-SE por 91; 5
11

uma bo.i casa
.. -na~ 

"rtiii 
Capitão Senna 11. C-. cum

Itias -alas. dois quartos, cozinha c
..orf.o l.iíbita-.-cl. Com'- luz , c cetHca.
o bom quintal; a chaves esla.no 11. h
c trata-se na Cliapclana Modelo, ..a
rua Uruguay.in.1 n. 11S. vjr41 -J.1

ÃííitJGÃ-SE o sobrado do predio
X\nov,i, .i rua Senador lEuzebio ;S.
com dois salas grandes, ires quartos
com jancllas, ctir.ii-ha, latrina, 'eiraço
e luz clcctrica, lado da sombrri; tra.
tu se no mcsiuo. 'Aluguel. .'02Í000.

(34.(4 D R

A LUGA-SK -a casa li da rua Cipi-
XXtão Salaaião, 3S. As. chaves c:,tc.o
na m-esíns rna. esquina Voluntários da
Pníria, Armazem. {.316a í*') J* - —

A I.UGA-SE por. 1411$ .c¦fCi-nia de S. Clemente
ta-sc na mesma ..3.

r..
.brado da

87; tra-
(G)

ALUGA-SE 
tini otl dois q::rrt')-.

em casa dc pequena familia. a
casal ou senli ora 3 de tratamento; na
rua de S. Clemente ti. 91- Hotafogo.

(301.1 1-) J
A IíUGA-SIÍ mu bom commodo; na

•cVrua -Sete de Setembro n. pr* i°*
(3054 Jv) -M   

S)000ÕÕÕÕÕ0CÍ0ÕCÕÔ00Õ4300
O DEPÜRATIVO E ANTI-RHEÜMATíCO

Catumby, Estacio
e Rio Cipio

A CUftA DA S1TPH1LIS
Adquirida on hereditária, interna ou externa em to-das as ¦manifestações: Rlieumitismo, Eczemas, Ulcer.19,
Amiiorcs, Kscrofulas, Dores musculares c ósseas. Do*
res de cabeça uocturnas, Ulccras do Estômago, etc.,
se consegue infalli velitientc com o

LÜKTYL
Toderoso nntisjr-
philitico. Elimi-

f.arior das ii.Vi.lt-
reias e mic-obios
do Sangue. Cura
•ypl.ilis, tanto cx*
terna (pelle, olhos,
ouvidos, nariz, etc.)
como interna (dos
I-iilaiõcs, Coração,
Estômago, I-'igado,
Rins, ele.) Peçam
gratis o impresso"O Ferino da-Sy-
philis. Meios de sa-
ber se tem nu nã§
syphilis", " á C.
Postal 1586. O
I.tirty! vt-n.k-se nas
boa» pliavmacius.
Preço, .s$ooo.

nepo-ilo geral: .Avenida Gomes
Freire, ofi, tclciihonc 1202 C.

ALUGA-SE 
uma boa casinha, na

rua de S. Francisco Xavier 347-
Trata-se na rua Iladdock Lobo, 37;

(28111 K) .1
w——w ¦¦ . »ii**jl:j.ls

S. Christovão, Andarahy
e Villa Isabel

ALÚGA.SIv 
a casa

No ~

A

_  III da rua
Oguelra da Gama, Canct-llat. duas

silas, dois quartos; tem electricidade;
as cliaves estão no n. I; trata-se _ na
rua Senador Alencar 162. (.itt".3 L)K

LUGA-SE o confortável .pretli.i d.i
run S. Francisco Xavier .39;

acha-se aberto todas as manhã.
(315.1 D R

A LUGA-SE umo boa casa. coni S
Aquários, luz electrica; na rua Des-
cnibargadur Izidro 8i;_ns chaves no
11. 70; trata-se ti rua Uiiucs Carneiro
40. ile 1 ás 3. ou iclephotio n, ÇSo.Sul. (2747. K)vJ

A LUGA-SE a casa n. 1 da avenu.a
ixel.i rua Uruguai- 11. 236. coin 2
quartos, 2 salas e mais dependências;
;-t.?; as tl.a.-c.-t n.i caía ei. (ii-l.lM-iI

A I.UGA-SE uma boi ca?a na rua
-Cl.Cctteral Roca 112$; as chaves es-

í: rn t»7t*ni 1 .
j

sina rua 147 (mnezem).
(.1477 K)

ALUGA-SE. 
D"-

da rtta Co

A LUGASE o preilio di rua Barão
ír\do Amazonas n>--; cmíi aberto dr.s
2 ás iu; preço )t._S: T.i'ica.

(_i.|S.i 
'¦¦> J

(j<*i*. o sobrado
'ontíd *dc Íloi:/Ím 2\o, for-

rado e oltilaclo de nqvo. ccin grandes
..- muitos aposentes, quiiitil cleetricl-
dado, banheiro, fojrào a Raz e le-
nha, etc. (.1416 k> R

casa da
3.1 i as

I quarlos, 2
(.tio,- K) R

ALUG.V.SE 
o casa nova por 100$,

com dois quartos, duas sala, c
jardim, bonde á [.ort.-.; tia rua Pe-
veira Nunes ri. 131, Aldeia Çãriipls-tu; as chaves estão.«o botequim.

ALUGA-SE, 
por 81$, o predio do

.Boulevard 28 ele Setembro -7..III;
choves 110 n. 286; trata-se na Com-
naultia de Administração Garantida.
Quitanda 68. (2741 L) J

AI , - -,
^Vcom dois quartos, uma sala e arca-
Dor 00$; na rua Pereira de Alineitli
11 Bi, Mattoso; fala-se 110 sobrado.

(.1060 _______''.

ALUGA-SE, 
por 112$, a boa casa

11. 141 da rua Bomfim, S. Cliris-
tovão; chaves no armazém, esquina;
tratar, rua General Roca 81, Fabrica.

(2940 1.) .1

A 
LUGA.SE, por 200$. a loia do
predio á rua de S. Christovão 197;

chaves no Boulevard S çliristovaci86; tiata-sc-na Companhia de Admi-
nistração Garantida, Quitanda 68.

 (2916 I.) J

ALUGA-SE, 
por 81$, o nredio 5

rua Costa Pereira 53; chaves nu
n. 48; trata-se na Conipaiilna.de Ad-
niiiiislração Garantida. Quitanda. (38,

(C742 L) J

ALUGA-SE, 
a familia de alto. trata-

:rr 'excellente casa
Bella do S. João n. 23. S. Clirisn,-
vão, muito próxima ao tampo. Tra-
to-sc «a rua Vasco da Gama n 166.

(L )__,
ALUCiA-915 

uma perfeita lavadora
c cngommadeira, para easa de

.pequena familia de tratamento, dando
a sua condueta; na rua Theoiloro d:;
Silva n. 92, Villa Isabel. (3030DJ

4 .LUGA-SE o bello predio moderno
JrVpara pequena familia, com todoi
os requisitos div> bom gosto c confor-
to. Aluguel 11»$ « taxa. Rua Gene-
rol Silva Tcllcí 2, esquina ela dc .Ba-
rão -de .Mesquita-; as chaves junto c
trata-se na rua Sete de Setembro 29,
cem Carrapaloso. (3023 L) J

ALUCA-SE 
por 93$ a cada moder-

ua, com quatro quartos, fogão. a
gaz, electricidade, etc.; na ru.r Es-
perança 59. Chaves no n. 53. l.ottde
dc S. Januário. (352C L) J

ALUGAM-SE. 
barato, a sala de

frente e quarlo da rua Uclla de
;S. João n. 100, a duas senhoras
se-rias.  (33IQ L) J

üGDStipãÇãO
Toiiie

PliiTOKAJj MARINHO
lina 7 dc Setembro, 18fi

A LUCA-SE a casa nova, de sobra.
Aib. com 4 quartos, jardim na fren.
te e entrada ao lado, orooria nara fa-
niilin, no prolongamento da rua Ma-
riz e llar-ros 317. fim (U rua Bar.i^
de Amazonas; trata-cs no 314, onde-
estão as chaves. (.1323 L) )

por 100$.,4 I.UGA-SE. ,
XVtravessa Carvalho Alvim
chaves no n. t<tij tem
ealíis c electricidade.

A LUGA-SK. por 201.$. o predio 6
ir*Lr..a liarão tle Serturio 28; chaves
na rua U.-ráo de Ilaudeipe 14.1; trata-
hei na Companhia de Administração
Garantida, (juilan-ila 6S. (2-41 I.) )

A LUG
r\ salas,
tal;

.SE esplendida casa, com. 2
2 quartos, cozinha e quin-

rtta Str.iAi l*'raneü i^.í. (.0

A LUGA.SE
Jr\.n. s(-, co;

. sa da rua Valeuça
com luz electrica, duas sa-

ia=, ires quartos e m;.is il-pendeneiss.
As chaves eslão na mesma, onde sç
informa. ('-1 333°.) J

m'LUGA-SK a casa n. 20 da rua
C-iqueiro!, com arcjadai ac-

conimodaçõcí, luz electrica, gaz,_ boi:-
des ;'i poria, ele; as chaves esla.) tio
ji. 7 da rua Itapiru', onde se informa.

 ___.____________!___.

ALUGA-SE 
um excellente aposento

indepetidciite, parti casal ou cava
lliciro de tratamento, com teleplione,
banheiro, luz electrica c bondes a por-
t.v na rua de Santa Alexandrina 122,

ixlmo ao largo do Rio Lompr-do.
(101)11 J) J

prós

X rua do ltiacliucln 11. 1S7.
(k;i 111

,1

M

T_)I*EC1SA-SE de t-.m r.io.iz dc 15
JL n 18 annos para cAna c outros
uerviços ele pcotie.ia fnniilía; ua rui
Oiarqucz de Abrantes 11. -14

(3044 D) J
.¦|7iKF;i:lSA-SE, para cisa de trata-
j. mento de uma moça séria, para
copelra c arrtimadcir.i c nuc sniba
encerar; nu Acui.ir n. 40. (10171))J
-]pRECISA-SE dc uma ncrfeit.i cor.
JL oinlietra, no atelicr dc mc. T.-iit-
ra Guimarães.; largo dc S. Fm itcs.
co n. 23. (3-tof- IJ) M

TTIRECLSA-S.B de uma emprcwid.1
JL de moia ednde. sadia c desenha*
tmoada para costuras e pequenos ?er*
viços. Informações no dep. de pão,
cila rna General Silva Tcl les — An-
tlarally. (.1.308 B) J
-ÍWERISA-SE clc uma pcrfc'ta en-
.1. gòmmàdetra, n.i fnlirid E*pcmn-
-.1 do Brasil; rua da Carioca ri, 52.

(.1,122 D) R

T.RECISA-SE de um copeiro q-..e
J. saiba servir* i>crfeitamcnte mesa
íi írancc«i. encere c.t-;i e façn ou-
i*.\v serviços domésticos. T2xi*t(t*se
Siança. Paj-sandu' 11. 92. (3176 D) J
'*)l;!-'.rI>-\-?E tle uma arrumadeira
.1 o*.ic durma ro oliitr.iel c dê boas
rcf;rcncia. á rua de N. S. dc Cope*
esbana n. 6u. (34S0 11) T
OLECISA-SE dc um me1', offiril

.1. do barbeiro, o-ic tr,-i'.i1he com«esembarneo: itata-se com Luiz Gn-.t.v,i, na barbeiria do 3» teecrimènlo,Jareo tia B.ilalbn: (,,.,01 111 M
nilKí-ls \-SlC rir, ..mr-ns (-nm* pr.-iflon di> mnclilnns dr- nnn-kc, ü fonr; Cos» Rntto. Con-

pnlves OlaJi 67. {J\ G529)D

DE S. JOÃO DA BARRA
*.*

SYPHILIS,
1ILCERASÍ
PKRIDAS,
IJÒr.ES.
ÈMPIGEJÍS,

o Om qualquer niolcstia de fundo csçi-opliuloso, hci-pctlco c sypliilitico o uso do "TAVUVA' do S. João da
lian-ji" é scuipre vantajoso. Sua acção íavoi-ccc o regular fiiiiccionaiiieiito do ESTÔMAGO, FIGAPO, 15ACO c I.V- jTESXIX.0S A' venda cm qualquer phariiiacin c diogarla. ARAÚJO FREITAS & C. —*— RIO DE JANEIRO. J
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AIjUOA-SÜ 
um bom quarto dc fren

te, com ou sem

RHauMATrsj.ro
ARTIOEI/AR,
MUSCULAR,

o CERERliAL,
ARTHRITISMO,

MOIiESTTAS
DA PELLE,
erupções;
DARTHR0S,
ECZKJLVS,
do S. João

ft ! Ada" fiia' céuitra-Àimiranto B:
en' das Neve. aniiea rua tia Luz, ureixi-
8| "__li a__:m__i_R_-o;Co"i|irilo, (2I33J)«

LU(''\-S1-I Por 200$ o predio
ALU.r.ia Machado Coelho 11.. 170;
chaves cs:5o na rua '.staci') n. ,4,

na casa Partkl-as. Assembléa
(3257 .1) Mirata-sc

n. 76.

scjil filho« c
rua Rodrigo

1 rapazes decentes: na
Silva n. ("', 2' andar.

(3333 E) M

ALUGA-SE 
a pessoa

boa sala d: frente t"Avenida Gomes l?reire,
do.

seria, uma
uni quarto^i2o, sobra*

(S .-213) IJ

A-LUGAM-SE 
Silas de frente para

escriptorio-, 110 1° c 2'' andar,
da rua 1» de Março, 20, próximo
a de Ouvidor. (S^22I7) E

A-LUGAM-SE 
bons comtnodejs para

moços solteiros, de 35$ c 4"*$;
ua de S. Pedro u. 14;, t° and.

(3198 E) J

A -LU6A-M-SE. barato, bons coramo-
^JLdos com água para lavar c luz
electrica; na rua do Riachuclo, 373-

(3474 E) J

ALUGA-SE 
uma ca-a. forrada c

pintada ele novo. com duas salas,
dois quartos e quintal, gaz e luz cie-
ctrica; na rua Francisco Manoel 31",
quasi esquina da nm :4 de Maio, E

ALUGA-SE 
o 1" andar do grande i

predi odt rua Primeiro de Março j

4 LUGA-SE. pnr . 6oS. ouarto de
/ifrente, para solteiro mobilado com
rotip» de cama, serviço e luz eleetri-
ca; av. Rio Brar-.co n, 2" andar.

(3573 E) J

4 LUGA-SE o 2o andar do pre.lio
ilida rua da Candelária, rrotirio
para familia. As cliaves no armarem
c trata-se na rua da Quitanda. (j|.

(3133 E)J

"A 
LUGA-SE

XXlica, boas
á rua D. Maria Ange
casas .1 Sc.$, 60S, 1111

qrmar.cm por 100$, com moradia para
familia' trata-se uo u. 9, casa VI[.
(Gavca). (1473 G) .1

i. l.UGA-SE a magnifica easa da rua
A"\.Pinheiro Guimarães tt. 34, com
duas boas sa'*t3, tres superiores quar*
tos, bom quarto para banhos com ba-
nheiro, grande quintal, tanque, fogão
a gar, lus electrica c a gaz; chaves
por favor na venda da esquina da rua
Real Grandeza. (323S G) M

n. 159.
Saraiva.

esquina da rua Consftlheíro :
estão ua loja.

(3^37 U) M ,
A LUGA-SK em cr-.=a de pequena

XXfamília um bon: quarlo r, um ca-
sal sem filhos; ua ru.i Menezes Vict*
ra 99. (.1123 E) J
- —* — ——..,,-¦-- »— - —— ¦ -¦-¦——

.4 LUGA-SE o predio da rua da Al.
>t~\.fíimle~~a n. 180, completamente
novo. Tambcm se Í17 contrato; clia-
ves ns i.-.i Buenos Ai-cs tu, s.vb.

(.U.-..1 E) R

A LUGA.SE uma bonita sala, cora
xiVott sem mobília; em casa de trj-
tamento, para cavalheiro ou casal sem
filhos; trata-se na avenida Mt-tn de
Sá 61.1 Í3106 E) J

A LUGA-SK
Xa-cr;

bom quarlo, cai-.sa dc í;.-T-,:!'-a; 21 rua dl Oai-
tar.tb. 17, sobrado. Ü53» -í) S

LAPA E SANTA THERE7A
A LUGAM-SI-I. e-i car.i <!e faiullla,

/VliofiR salas c quartos, cnm nens3o
{: todo conforto banhos nuciites e
fno-.; preços . razoáveis: tambcm sc
rccc"'"tm pansionistxs só para comi-
das; rua dj Lap» «• 35- (35qt D) J

A LU'
JA. tra 11

LUGA-SE em casa de familia rs-

tio, a cavallieíio do comniercio; na rua
Baro de Guaratiba n. 29. Cattete.

(3233 G) M

ALUOA-SEoxv-ellenrci
dc rada, coir,a casa

atei commodos. á rua das
oranjeiras n. 431. Chaves no 3;N.

(2032 G) I!

A LUGA-SE um bom sobrado, con-
-i"i.tüJa5 r.s commodidadés para fami
lia: i;.i r:;a Cencrsl Seviriiar, 9Str.r.«i-?e nn mesma rua 90; (3170G) 1*:

casa da travessa da
Alúgitel 110$. Cha-

AiLÜGA.SE a
-TiXagôa n. 40.
vcs.i.o n. 3c
tt> á pra i.i ae

onde se informa. Jun-
Ilo (3340IG) ]<

A LUGA-SK á
XJLQO IU 100,

rua General Reverta.
. ho.ns cisa?, com doi*.

quartos, duas salas, grande quintal.
90$; Informa-se ri mesma r-.-.-., ioS.

(147: G) .

A LUGA-SK n-a rui Corra Dutra
i3k.n. 30, sobrado, um quarto mu.to
bem mobilado, o rapaz do commer.
cio. (:;S; G) J

4 LUGÀ-SK uin bom. quarto inde-
ijLpendente, para uma ffaniilia eu
moços solteiros: na rua U. Mar-
ciana n. 150. BotafiigOÍ (2795 Gl J

4 LÜGA-SE a .-.-.=.1 da rui Capitão
/'VSalomão n. 41. As cliav.es es*.àj
na mesma rua, esquina V; da Fátria.
armazém. (;-.-,S t"-) J

» LUGA-SE uma casa. oara peque-
-."Ar.i familia, com sala ouarto. sala
d'e iaiit.r, cozinha, cou- acua nasceu-
te- dcntr, de uma ch-cara a traves»
do Navarro 11. 200: informações na
mesma travessa n. Si, venda, por la-",.„_, (UM J) S

4 LUGÀ-SE uma loja nara qualquer
l Inegoeio. na rua José Ilcrnardino nu-
mcrò 33; trata-se na rua Magalhães nu-
mero 

'21. Catumby. (M 3360) J

HlllCI GAriHITTIl
Giirii radicalincn!.c a quedei do cabcllo, dcslrdc

a cuspa, evita o cmliranqtiecimento e faz nascer
novos cabellos — VIbitO 4S00O.

Vutidii-sc nas Pcrfümariás c Drogarias. •
Era Sfto Paulo: Casa Lebre, e Baruel & C.

A LUGA-SE, por 1S25. ,- oredio a
Xirit.i Aristtíles i.obo 140-IV; oba-
ves no n 124; trata-se na Conipanliia
de Adtiiinistração Garantida, íjuitan-
da f.S. (J741 K) J

4 LUGA.SE 11 pr-tdio da Estrada
XvNuva da Tijuea 137. eom duas
saltas, dois quartos, grande porão,
lus-allação eleetriea( C02inlta, tanque,
banheiro, etc; as chaves ai casa if»7.
com a sra. d. Albina; aluguel 100$.

3-nS K) R

ALUGA-SF, 
o sobrado da rua Had-

dccl; Lobo n. 15.1. próprio para
família de tratamento, assim como n
iasa assobradada d.i rua du Mattoso
it. 22.Í, próximo á rua iladdock I.o-
ba; iís chaves estão na loia da rua
do Mattoso n 217. e para tratar, 11a
avenida liio Uranco n. 101) _."¦ an-
elar, tala n. 17. (31--o K) J

A I.,UGA"-SR um nrrdio novo, com
jtxtndo conforto, a familia de trata-
mentoi teni i quartos. 2 salas, cozi-
nha, 'IwpcnAj, banheiro, bob quintal,
com cp'1-iida ao lado; rua da Alegria
n. i6.í; as cliaves estão 110 167; trata-
sc â rua do Rusario 105. loja;

(=32! I,) T

A LUGA-SI15 ou vendem-se a presta-
Xi.ç5es os predios da rua do Impe-
ra.lor ns. 213 e ais; trata-se na rua
elo Ouvidor 2. (3'SS S) S

ALUGA-SE. 
por mo*,, a casa da

praça Marechal Deodoro 18, Cam-
po tle S. ChristovSo; tram-se na rua
Alfândega 12, Peixoto Se C.

(3118 L) T

ALUGA-SE. 
por 130$, .1 easa d:i

rua Chaves Faria 17. S Christo-
vão; trata-se na rua Alfândega \2,
Peisoto St C. (31.IS L) J

ALUGA-SE, 
por 170$, e sobrado

da rua S. Luií Cotizava 66, SSo
Christovão; trata-se na rua Alfande-
ga 12, Peixoto & C. (3134 L)J

ALUGA-SE. 
por 00$. o esplendido

predio tia rua Matto Grosso fie,
junto íi rua Chaves Faria, e a 80$,
os ns. V, VII e IX da rui Umbelina
23; bons commodos, grande quintal,
luz electrica. (iiGi L) K

ALUCA-SE 
uma casa, com 3 quar-

tor, e banheiro dágua quente, na
rua Senador Furtado 109; trata-se 110
n. 00; pre.o 132$. ("80 L) J

ALIÍGAM-S.lv. 
nor 53$. Co$ e oo«;,

boas c-as;.s. com 2 quartos. 2 salas
e luz electrica; á rua Jorge Kudgejs,

134'S L) R

ALUGA-SE 
.1 casaa da rua Viscon.

de de liamaraty n. fo. oara fami.
lia regular, jardim e grar.de quintal;
preço 131;$; as chaves estão no 11.
71. onde se trata. - (3280 L) J

ALUGA-SE 
por 140$ a casa d.i rua

Duque dc Caxias íi. 127 lloule*
vard Vinte c Oito de Setembro, cnm
dius salas, tres quantos, cozinha,
despensa, banheiro, quintal e luz ele-
«rica. (3363L) M

ALUGAM-SE 
as casas da rua Dr.

Jo.é llygino ns. 2C3 c 26;
cliaves estão
Santos

na rua Antônio dos
onde se traía.

(31CI D M

4 LUGA-SE por 17:73$ o predio do
irl-largo das Kevcs -n. 7, Paula,Mat-
tos, ponto tl.ii bondei dessa Unha,
Todo murado, com gradd -le ferro
j ponão pi-oucno jardim, boa "-¦
randa, duas sa'as, quatro quirtos.
banheira, despensa, saleta. de
mar, cozinha, com dois iog;.es
•ani a gar., muita água

FRUTAS
Compra-se maracujá, {jgo, caju,

pecego. ntarmello, manga, goiaba,
etc. Rua D. Manoel, 33— Com;).-.-
nliia ele Conservas.

\ £.TJC*iA*SrC e*h c,T>r. de familia, um
éCXibpm quarto f*ara mocos do com-
nrercio ou e-aítl sc:n íili:'.'; na rua
1'crrcira Vianna co. (314: G) K

4, LUGA-SE a casihiia n. 1.- da r-_-a
»"Jl'1c S. Man-,-!, cai üotafogo, de
i.-ertu dc rt-..i, u-.n luz • electrica, pc-
queno quintal e tod.ií as comipodida-
les para um casai. As chaves nr. r-.n
General Polydoro 11. 14 e trata se na
tua eios Ourives ("o. (2751 G) .1

boa
igom-

, sendo
chuveiro il-

tiiminacão clcctrica e a gaz-, pódc .ser
vist.i a qtrilquer hora do dia. J-.stan-
do ainda ligado, luz, gaz, aquecedor
e telephone C. 5243, que se potle
fazrr a transferencia em vez dc cor-
tn... (.i.i-tq.D _j

i LUGA-SE n moços solteiros, uma
rVcxcellcntc sala dc frente, em c.v
s.i dc- familia; na ml visconde de
Saptieáby 251- (33-'3 JJ J

A LUCA-SE a casa VIII da rua
XÍl'r. Afaia Lacerda n.
sc na cisa XII. Avenida

3-,: 1
(31-' lll-í

A LUGÃ-SE -a cisa da r-.ir. da Es-
xÜ-trêtta 11. 2;, com boas .ict-oii-r.-...-
daÇõcs e grande chácara nrboriíaí';».
As cli.-,vts estão na ii-.csr,;a e tr.1t.1-sc
na rua \ iíconde d; Inha-.imi n. f--.
armazém. (3140.') M

4 LUGA.SE o:
Xianohitaila ou
oensão. çm csf*;.
ds família: na
Pátria, 4:9.

frci-.te.
u Fem

fmít saVà d?
r.5o, com í

confnvt-.vel o fresca,
rua Voluntários d.

(|24í G) M

ALUGA-SE 
o íirctlio da rua l'ii-;>»

iUarbbsa n. 63, tt--.-. tres salas,
quatro quartos, electricidade; etc; os
chaves no n. 67 e trata-se n.i rua do
Ouvido' a. a. (3'.'.J 1' S

* LUGA-SE um esplendido preilio
Xi.pr.ra família de tratamento; na
rua Visconde dc Figueiredo *i. _Si.l\s chaves no mesmo. (314/ K)M

TIJUCO
REÍUGIO PARA O VERÃO
Aluga-se, com mobilia, o apra-

zh-el sitiu da Gávea Pequena, com
bons accommodações c conforto
para íamilia de tratamento, gran.
dc terreno e esplendido tanque:
de natação com cachoeira, a 20
minutos do ponto terminal do?
bondes do Alto da lioa Vista (TI-
jucá). Muita água, vetretação c
clima ameno; trata-se á rua da
Alfândega £6, sob. (J 3176

4 LUGA-SE por i8;S a grande
.dLprcdio Ha rua Tavares Guerra 87,
com quatro grandes quartos, duas'jjâs sahí, dcpcndcncíai e quintal,
perto dos banhos do mar; a chave está
na Companhia Ivdificadora, á rua Gc*
neral Gurjão n. *, onde rc tran

(313? D M

» LUC.A-9E por 1:7$ o bem loca-
iV.isado predio da ladeira S. Ja-
nxVario m. 13, etna dois espaçosos
auartos, duas Tnnçriifii-rts «alas, de-
pciVdencias « jTinde quim:.!; a thcxt
: r-iã uo n. 17 e trata-*e ca rita da
Alfândega «. 8ó ,obt«i)o. t3'3ST.;2Í

AOS DOENTES
CD.RÁ RADICAL da gono-

i'1'Iií'íi rlironica ou recente,
estreitamento do ut-ctlu-n, em
poucos dias, por processos mo-
demos, sem dor. Garnntc-sc
o ti-íilamento, impotencia, sy-
phili-- c moléstias da pelle,
appl. 60G e 5)1-1. Vãccina
aiitisonocoeciea. Pagamento
apus :i cura. Consultas dia-
rias, das S ás 12 o do 2 ás
10 da noite. T. C. 5981. Avo
nida Mem do Sá, 115.

ALUGA-SF. 
metade de uma cas.-,.

na rua S Luiz Goi.zar-,. 198. poi
Col mc.nsacs; trata-se m n-.e_.iia.

htw IO-

SUBÚRBIOS
ALUGA-SE 

em frente a estação ele
I). Clara, 4 rua Dr. Frontin 79,

uma pequena loja, presta-se para bar-
beiro ou bilhetes dc loteria ou sapa-
teiro coneertador; trata-se oa mes-
ma, com o sr. Fernando. (3101M.M

ALUGA-SE 
por 70$ o predio da

listrada de Santa Cruz 2610, com
dois quartos, duas salas, cozinha, luz
electrica, com grande quintal, jardim
á frente e bondes de Cascadura »
i>orta e a cinco minutos da estação
da Piedade. (3105 M) M

ALUGAM-SE 
boas casas de 53* «

6.Ç [.ara ver o tratar na rua Syl-
vio n. 05, estação de Olaria.

(3285 M) B

ALUGA-SE 
por contrato o gran-

de armazém da rua JJarão de
Bom Retiro n. 1.11 por 200$, es-
quir.a ela rua Conselheiro Tobim, pro-
nrio para qualquer negocio; as chavt-s
estSo no ir. no. C"

ALUGAM-SE 
bons prédios, por 9°}

c 8oS: para ver c tratar com o en-
carregado, a rua Barão do Dom Retiro
ii. iq. (M

A LUGAM.SE, á rua Ávila li.
XJk(Alcgria), as escrüentes cazin-ias
ns. 3 e i. próprias par-, pequena fa-
inailia ou solteiro; bcr.l muito saúda-
vel e tranquillo; altiguel mensal; com
luz electrica. 6o$; trsti.se na ca«;i 6.

(4.H0 I.) J
A TjUGAhSK a eonfoi-tarel

-^-easii da rua Moraes e Silva
n. 1-13; esta rna aenlia em
fr-ento ao Collegio Militar.

(J Ü7ÍI2.T.
A LUGA-SE a easa da rua MajorXiAyila oi. pro.rla para neuena fa-mi!:a: a? chaves estão no 107, onde sc
twa. <3M« L) K

A LUGA-SE por 102ÍJ000 ti
-'"Acasa ii. 14 da rua Boa Vis-
ta. As cliaves á rua Ai-cliias
Cordeiro 4G6, padaria. Tra-
ta-se nn Avenida Central 128,
sobrado. (M3072)M

4 LUGA-SE a boa casa da Estrada
xi-Kcal de Santa Cruz n. 208.1. per-
to ria estação de Cascadura e bondes
â porta: as chaves estão com o sr,
Jlr?.jia, no n. CQ77, oroximo, c trata*
se na rua S. Podru n. 6u ermazem.

_(H4« M) B

ALUGAM.SE 
pnr 70$ as casas d.

rua Araújo -Uma ii* '12*3, cq3oí
ns. a, 3, U 41 trstiíc sa cisa t.

ÍJ231 1 (.
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CORREIO DÀ MANHÃ -^ Sexta-ífeira, 17 dc Novembro dc 191(5

3:Q00$0Q0

Granulado Effervesccnte
de Urotropina. Lycetol, Néo-Sidonal e Lithina

1 MELHOR H8MEIK Dl MIM Ml"!
0 MAIS ACTIVO OOS*NTISEPTICOSOtóVIWU«IN*m-S

Cura: RHEUMATISMO. ARTHRITISMO, GOTÍA.

AREIAS. CYSTITES. PVEUTES. OBESIDADE. Etc.

QRANAOO & C.4
Rua 1.° de Março, 14.16,18

RIO DE JANEIRO

AUTOMÓVEL
Vundc-sc nm americano, todo

reformado. Ver o tratar na
rua Silveira Martins, Garagc
Ideal, com o sr. Valentim.

*.38 
J

i;.\I)lvM-SIv, á rua Nossa Senhora
do Copacabana, orcuios para todos

ns preços: inlornia-sc o trata.-se a^rua
do Hospieio n. io3. Futueira & t.

(M .1-34.) l*
*írENDlí-.Slí unia casa. cm centro dc

V terreno» próximo i metro» da ,e.i-
tação, com _ quartos, * salas, varan-
d* ao lado. Preço: 3 contos « qui-
iiliciitos, n proitações; trata-se 4 rua
loão Vicente u, 495. R'0 das Pedras-

<R 3.304) N

dois nredios impor-
tanle». na rua Viuva Cláudio n*.

liO c 318: trata-se «o .tao. UüüjNHç
cm opli-

iií.sf condições, uma casa nova, cs-
lylh moderno, no centro dc crande ter.
reno arborizado; com toilns as accom-
inodaçrtirs jdiscjavtiis :logar altoc cn-
ma adorável; ver e tratar, com uro-
líriefiirio. á rua Santos íitara 1.1.1.
T0J03 05 Samos. U593 «1 J

ríCNOÍCSIí um nredio. rcccntciii.cn-
te. ronslnildo. ainda não. habita-

dns ua Tua liarão de Mesquita, com
dois pavimentos. om centro de obm
terreno com erulil o iardim na írcn-
tc . dus lados, próprio oara pequena
faiuilia, tendo no pavimento .superior
1 dormitórios, corredor. W.-Ç.« c-no
inferior. ..-, salas, despensa. W.-C... ms.
tiilláçôês clcctricas: na rua do Kosa-
rio ii. 161, sobrado, com o sr. Monrao;
oreço r2*ono$, O o.*.- •-») '

\_KNDEM=SE 
dois nredio.

1
liG

ÊTCNOR-SI. 011 alnsa-se.
11

• VINHO
lodo-phosphaf ado

-, de VVernéck
Poderoso níedicauienlo no tratamento da

Ttttoercttlose,
Escropliulose,

ISTe tir «.s tlte t\ ia,
consecutiva a excesso de trabalho

intellectual, etc.
E' diariamente prescripto pelos Srs, clínicos 1103

casusde racbitismo, lj mpliatlsmo, anemia e
depauperamento geral dc qualquer origem; as-
sim iius moléstias ligadas ao crescimento do indivíduo.

SENHOR
Que eíleve atacado por uma

forte tuberculose e de extrema
gravidade, off.reW-se ipara lircli-
car gratuitamente a todos cjue
soffrem de enfermidades respira-
torias, assim como tosses, bron-
cintes, tosse, convulsa, í^tlinia, tu-
berculose, pneumonia, etc, uni rc-
niedio que ri curou compfctamen-
te. lísra indicação liara o bem da
humanidade, é conseqüência de
um voí.. Dirigir-se por carta ao
sr. ICu_eiiio Avcllar. Caixa do
Correio, 1682.

\pWCn_M-SI', 
duas

to; para ver e tra
quilbos o.

VBNDK-Sli 
inSa*j casa com nm

puchido ao lado. rendendo _>$ ;
para ver c tratar; á rua t_oyu_ __,
Ivncaiittado; preso,, .isooÇOoo.• <;UJ! .\") R

Gonorrhea

aMÊÊÊÊk. %** VrF,N'DT'.-SE, 
por 3-t. ou aluga-sç

por contrato,., confortável casa ia
nia Magalhães Couto li. no. Mcyer,
Bocado Matto: pura ver e tratar, na
nrcsnia, com o proprietário, «ias 10 ...
manhã ãs 4 At. tarde.

cura-se cm 3dias com

hfcft lilo
líuu 7 <lo Setembro, 180

VICNDF-Slv 
um ma. nifico terreno,

proiiiiptb a ctlí ficar; mede. dc írcn-
tc, ii, nor 40 dc iiiudos; rya. Adclia
23; trata-so eom o proprietário, na
rua liiiRcnia 2.- (.113. N) R

(N)

VriiNDE-SH 
um • terreno com um

por «io, cm clima salubrc; na rua
Sitvanri. estoçõn da Piedade;
un rua liarão dc S. ichx n.

(3301

trala-se
18.
N) it

AT.UCA-SK 
o tiredio dn rua liarão

do 11'i.u Retiro, 11.. imr i3-'$'>'io.
com esp líosns cònimtiilós. «limitai o 11-
luniinaçiio electrica; trala-se uo inesmo.

i.ú) M

AÍ.UÜA.SH. 
por 1 li"$, o nrvilio

novo. iMiineiseo Manoel íS. •'.•
Kiorliuclis <i .mirins. 2 salas; Irata-
«,- Vicfif MriréllM .2 d476 Mil

.4 i.i:i;aam.si5.
_i\irii|in!i« dos
«CÍIíçroy l>i>. J'.»nutr'
ycrdndcíví. calamidade
BprovciUirrüi.

ú Villa Savana. Pe-
Pnhriai ruu V. N_
Mauitueira a cisas:
iuoS; a ;'»$ c <j,.$;

dc barak-iia:
(.SjS M)K

\MK;ASH 
lindo predio, rua Con-

drs;a Heiinbulo in.t-H, jl-.ugr.ub.o
Novo, ires i|imrlop, ¦.bus sais, .niius
dependências, electricidade, quinta!,
jardim na frente! chav" n.;M.f(
¦io:; trala-se n.i run '1 rcre dç Mino
*-•;' ariiia.ciii, cm Irente no l.ynco;

(1970 Ml »

i litíC
i Vrua

I.UC.A-SI'., pur (¦'$. n predio a
1'a'ulii llritu 1 ii : chaves no

... i-j.A; trat.isc na «.'¦jinpanhiit de
Administração (Varanúila, OuiliiiidaCH.

(2934 SI) J

A I.IiC.VS.Iv iiiii riiliu uriiiidc, liara
E.-iii.l. 1 dc liiiiaincnto, com 7 ¦."««¦-

loa 4 subis e demais roíiunonulades,
nara ver e Iratnr, .V.rjia Aisis Caruei-
ro 11. ifi, IVnl.iria 1'oila 'Jn |.'1:,.I '•;
|>i.dü:ln <-'';' M)J

Al 
liCA-Sl!, por ;«.'$. b,ri caça para

pequeiia iamilia. perto da J"*..'...»?
do Meycr, iiiltiriim-se
Silva .1.?.

rua Dias A\
1.11.to SI) R

ittíorma-ac

GRAVIDEZ
do
i ntvff
feito

Hvi
laia,

usa 11
iii vélaij ài.tisr.niiwai Sio
:n-iiv:i5, roniüintl.is *; dc et*
-cjíiin» ,(UiÍ::a com a'3 vc-

(.onn. P.cló foveo mais fioo
Ueiiosilarjo: praça Tiraden-
oj, pliãtmaciá 

"
(i;im)

A 1,U(1AM-SH 2 casai, para tu.o-
Aciò; nma tem -• liillmrcs e mais
utensilios: lambem se vendem ns men-
silios; li. de Ramos, )Ci -l'.;I,cjpqlduia,

_:i AndriiiV. Timo 11.
(3424 _M)_K

I UGA-Slí lima boa l!'ta, nova,
rijíi (itie-.ile o frt-i, jardim c

iilntal: á rua Wcrna M«_a-
lliics u. líi; bondes l.ilis c Vaseon-
celios, V; 1. lv.ttci.ho iW. 

^ R

X r,üt
^Icm.'

T. KNt.".ll;.-Srv uma ¦ea=t\ a prestações
\ dc So$ iiicíisács, siAo a primeira

prestação do ;¦«>$. tendo tres quartos,
ditai salas, cozinha, terreno, asila,
clc. 110.1 silburbici da Leopoldina;

Duirino, na rua «Iatratar com
l'r.iinli3 7. (351. .) M

ii I.UOAM-tilC ureilir.s, cem 2, .1 c
JrV.t niiartns, bons (ininlacs cercados;
bonde tia nona; unra ver <¦ tratar, rua

(..rtiéiro; uo. Ohio Ml J

VÍ'1'NDE-S.lí nor üi contos, a ç?n-
iVforfavcl ca.a «Ia traves*» ter-
qtícira 'Lima :9, 110 Riachuelo, cun-
stri-.i.ia ha seis me_cs, com -• salas,
5 quartos, corrcilor, despensa, banliei-
ra cum agmi quente c fria, bulet, » .
C, interno c externo, quarto imra
errados, nia_nifica instai atão electri-
ca, vastis-imo terreno e uma pequena
avenida, rendendo 130$ mensaes, \cr
c tratar lia mesma, a qualquer tora.

(3341 N) R

VRNDR-SU 
um bom nredio mo-

demo. com 3 "miártos, . salas, ya-
randa, '.nuide lerreno, Uu electrica,
etc.; preço .V vista t]e oíferta| urçcn-
te; r.1i Ur. rranciséo Haydcu s«>,
Bom-successo; tratos "e informes com
Olcsario Martins, rua 7 Ae Setembro
n. n)5. loia dc loucas. da_ .1 ás 5;
pótlc ser visto a qualquer l:ora.

(.417 N) "

VENDK.-Slv 
uni in.-iKiii-ico . piano,

alto, it!U'inimc!itc,;novo. com banco,
preço Harato; nu l.ufra_ia Corrêa 26.
largo Mioliado ¦ (u6q O) J

*iTKSDB-SU um sitio, nliiiitado eom
V arvores frutiícras e leiumies; ores-

ta-sé nir;i chácara 1111 pequena lavou-
ra, com casa dc moradia o creação:
porcos, walUnhíis e vaccas:. im% esta-
ção de Costa Barros, K. 1;. C, Jí.,
Mnlia A.txiliar: informações* no bo-
tequim d-j sr. fiduitrdu. na mesma es-
tácão. ()i«io SI) K

ahs;
2 iniirtas. :ik>'.i, «rande mitiitalt

r.a ru.1 André Tinto .-'. lí. do Ramos.
<_i..J_N>_R

VUNDKSI-SIÍ 
<lois nrcdlf.s, na rua

rrudente dc Sloraes Cs c 67,-Ipa-
_ema. (1J06 i\) J

TTliMJH-SK uma easa. com

leias. Cnstanliet-
atar, ú rua Jnti-

(1180 O) 1$.."\T1_. DK-Sh um bmn botequitiu li-
>' vre t desembaraçado, em um. bom

ponte; núo p.ÍRa aluguelj-í.fàa^fcria de
_!oOO$ nor mez; motivo tia vendi s<J
dirá na oceasião; informa st. (ienor.il
Câmara i*.i. com o cliartttcirn' a
qualquer bo.ra. (j.|--o V) R

A. 
ICNDICM-SK uma vacca dando
loítc. e s?:íí vitcllns sopríUas, c

i*ma cjítta que se uresta «arn todo
trabalho; informa-çe em líarros Vi*
llio, coin" u sr. ,Id'ái_ t da Venda, e
trãta-se* rom o prourio, _r Hergar*
do; tajiibcni rcndcm.-áo coiii o ra-
nin.iil, cochura e nasturúi: Linha
Auxiliar, ponto" dij Uarrus t'';llto, I'«-
zeiídii dit Uoa;1Js|ieriiii.a. (... 17 OlR

TOSSE - BRONCHITES - ASTHMA
O PKlTORAIi DK ,11'ni'A', do Alfredo do Currallio,, ov-
oluslramento vegetiil.ó o «pie íiiiiio. numero rouiio do eu-
ras. Innuiiicios uti estados módicos o do pessoas curadas o
af firmam. —- A' venda nas iiliunuitcias o drogarias do Kio
o dos -listados — Depositários: Alfredo dc Carvallio & C.
Uti» rrimeiro de Maroo 11. 10.

TITOVEIS ciados e raa;s objecto:—4-ii. I pmpram-se por «recos i.izoa-veis, rim do líosurio u, 1.15.
tu.lO 3) J

/1ATAI.0CiOS de sello* do Brasil,
vJ com todos os erro** e variedades,
preço i$ooo; llospicio 30: 1. Costa
,v Filhos. Ctr.)í3[ S) R

/1UU30 de pre|iar.itorio.«,........ ..- ,.,_.. lécçiòúü
um ciisenheiro por eo$, á rua D.

Kninàm ns — !'-. Xovo. (15OjiS) J

Í^OI.t.liTK.. 
de senliora. sob me.

J dida .].:., eompleto. Mme. (Morte
Lemos, rua da ..«scnibléa n. .15. i"
andar, abaixo da Avenida Kio llran-
co. (124 S) J

Ccu-
e.

(í4-'jS)'S

r«Al{'t'«Jl'.S Dl' VISITAS
v-' «o aS. Ourives 11. Co — Tape
laria. O.-cur M. Soares.

\*l'iND!. 
SK

pando de.
carc«j
Mau.i

mr.a etiilmr.açSo, ,pe-
2% toneladas de

ver e ti atar. á nu Barão dê
ri, Nicllieruy. Cl-Hã rt) R

paia
x rua

\rnXDi;.SK por 10 contos
V bom predio ua rua S. Lco-

poldo, üidado Nova; ruu da
Assembh-a 117, 1" andar, su-
Ia 4, com o sr. Moraes.

(J 2760) N

IIUID_ITrilf*l A dirija-se á caixa «lo Correio
llffirU I bnVlH J947 — iu,, (lo Janeiro —

Knviando tV nome, rosideneia o o sello para resposta.-—
OURA UAPIDA K fíAHAXTUM — «HAT18.

\ri5Npii-Sli 
uma boa iiiòbilin

barjíeiro, nor p.rcen niodicü;
Aiíiia llarbosa n. ;S, Mcyer

(noi O)

VGNDB-SE 
o nniinilieo c. contor-

tavel predio -da rua Martins l'cr-
reira 11. ,r,
no mesmo,
I.isbca 174

ciiifiBotar-vo: mira
; tratar, iu ,iua ""i".'
(Cntfctcl! (tin N) ,{

A
l._G.VSIÍ,A 1XIVA

XliROSO 11.

il.UlVA-SU em casa
rflniiarto com prus.o,
dc iratiiiiento; ua rc_
Crua 237. Meycr.

lê faiuilia tun
a 11.11 casal

Dr. Uir.s ila
CtoiM).\

iamilia do traianieii-A-i;uc.A.si'
Xl-to, a oxet....  ,
••„ 1)3 (csta.iu óo lliacuuüo), coni
vinco niiiirtos (loriliitoriós, nliatri) sa-
Ias. qn.irt-1 com batilieiro . staiulcr,
índia uuitiitc e fria, boa cozinha, cs-
liteii.tidn terão com crande salão nara
bilhar, tres quartos nara crcatlos, «les-
iiensi, «alcta mira oiiíouiinar, cspleu-
«tido .v.iinir.r ..rtiorizailo çum .arvores
ítutiferas. banhei-o com chuveiro;etc!
tràta-sé 11.1 rua 24 dc Maio n. 223.

(183a M) K

A l.ür.A-SI', o iiranac lirein
itXiir.ink; Inrreiip, da riu Sun

lirr.li i. com I cnsil.li.i
Lito Car- j jvniita

vallio 11. 45t ii" chaves na iiimiiii'rna. '•¦___¦

;.; aluiüiel so«.$t fica entre l'.n„s-1
nho Novo c Siinuiiiio; serve liara col-1
IcSio; 11:10 >.f. al.icii nara coiiiinnüo.
trala-sc na rua liiiií.rál
1S1, 110111 o sr «.listo

.'1 riyi Jírai.clf.cò l*rã;
(KiitiiittailiiV, unia boa

111.1'icuo nluitiiol. . com
1.1KJ M) M

Ciimara ti.
lllli'M.3 (M)

ns. .i; e

A LUC.A-SH .or cõnnnodo iircço a
_iA.ea'a da rm 1'auliiio Ifcriliilides-Ci..
«dra Mccllentvs aposentos para _ funil-
ii.i de liiitiiiiicMt-Ji as chaves estao cni
trcnlii 110 r-'- <3-_. M) A1

i r.HÜ-AM-SK as casas ......... . .
/\i-n, a ma Citiiir/a, b.iinonlio «lc
Dentro; ns cliavrs. 110 11. líj. r;sa ^,
u trata-sc na avenida Uio I.i.imc», 1,1.

(..'MJ '¦*¦/ •*
*[Ttt',\._l') 

|inr 6u$ mensaes, il ca-
sa da tua Tavares n. 11;, l.ncun-

tiiiio; ns chaves estão 110 n. u.l, |i»r
favor e trata-se ua avenida Kio llran-
co ii; 171. (W-> M) •'

Al,UCi\-S.K 
a eaa.i ila rna «aros

de Oliveira 11. :n;' as chaves no
armazetn da listrada Ural dc -Sania

t.l.itiJ M) M

Compra e venda de prédios
> e terrenos

.•(14.

C1ÓM1'UA-S15 
uma cosa em centro

.' dc lerreno, ho bairro da )'|Jiica,
tendo tiurão liabitavel oü 2 . |iaviincii-
tos, eõm 4 quartos no mínimo, cie.
Informações, por obséquio, nesla. re-
d:K.;ão,_a A. «:. J. (Wl>l«

riVlCUREXOS — A' rua Barão de
1 Mcsaililüi «i« ligado. ;,iii3C-ada-

misadás de 200 a joo mil reis o me-
tro de fiente. A* vista ou a presta-
cr.c_ Tratar, Meira; Urosunyana. n.
... Teieph. 4O34, C. ("M J

VliN 
t)lí-S'K o predio da rua Hnrao

da Itapagipe 95. Perto da rna Ao
Mattoso, ó lo.iir muito enxuto e um
dos melhores pontos desta rua. o se-
mlior inquilino presta se pr.r lavo; a
mostrai-o das 9 lioras da manhã era
deante; trata-sc na mesma rua 11. 9t.
com o .próprio, (JMS M M

VKNDKM-SIÍ 
.

cia c moradia.
os predíos. de iisro-

. . , da tua Real Gran-
icza. canto da rua General Polydoro;
trata-sc a rua llo.picio 10S (.135,r,)J

TTENDF-SK, a rua Doiniiiijos ler-
V reira. peno da av. Atlântica! linda

do Hospi-•hacara; trata-sc
cio 198.

rua
<?5..i N) J

\rKND 
t-SU "'ra predio com 3

dliartcs. 2 salas com 11I103 o liai-
sos. por fiíoiioS; na travessa .pares
Ai Costa ií. Sícrz I'cüat trata-se coiu
Olégàrio, rua 7 de Sctemb-o ">.V loja
de louca. ¦¦V.HiS.y) R

\fKNDK-SIv 
uma excelente chácara,1 co-;i 00 nl. de. Ircntes dé ruas por

ioí nt. de íoiidos, com lindos pomar
c jardim, crande iioniar o horta, boa
easa dc . vivctida eom 4 nuartos, 4
salas c r.utras dcpitiidcncias, iiistalla-
vão electrica. r.lc, própria liara pesosa
dc bom cnsto; á rua AdelaMc n. 10.1,
Doca do Matto. Mevcr ondo sc .traia,
cwn o oroprietario; informações a rua
dc. Carmo li. 39. sobrado, com o sr.
Chaves. C??./0 N) í.

\TI'iXOv:..SI-: um machina. Uudcr-
.\ wijrítli ."-t.i; (liiast núvo» l»or 350$;
1'rtd Canccu 84.. diis 7 às m t1: lif*
ras, ctu 11 Olavj. f.i.lKó U) .1

ITIiNlJlí-SK uma mobilia dc neró-
>' ba na cúv confiando de i sofn, li

cadeiras lisas; 2 dc braços, 1 guerU'dou e 2 coliíinuas. emasi üóva, i-'o$;
1 KtiafJa-urata. vidros ..cravados, do
cindia, no;?, últimos Drtjcos: rua do
-lioclia 4i, lí. 'do Kotília. cn?a *de ia-
milia. Cria2 O) k

T7l';XI)'i'.M-SK os utensilios dc unia
V vendi: nrm.iç.cs baleies, enp,i,

depoaiu)?. balanças, etc. rdeiiü i:c;te-
rus, cofre, pipa dc parati- e niais ar-
ticos; 'i. Câmara 224. (.11.11 O) .1

C.OM.PR&SE 
«itial.iier i|uanlid.idc

) dc jóias velhas, com 011 lein pe-
dras dc qualquer valor e cautelas do
Monte da S.iccorro; pãga-EC 'tiètii;
na nia Goiíçalveã Dias n. 37. Joa lhe-
ria Valentim. Telenlii 994. Cqntval.

(-H.17 Sj_n

/--^AHTO.MANTK e. fia qualquer tra-

¦jUUDISTA 
_ Confecção primor.).

.'¦*• E.. d.e. vestidos e costuiiies, svs-lema r.insiense, de =òsvessa Crus Lima a. 26 ¦
a 30$; ir.i*

i-lameitiçd.

MAr„"iNA J* cscT.iT^mQ'^.7';
i.8u$, systema nreferi.l.i cm lo.uo o mundo. Mais ihfôrniácSes. Cai-xa postal u.S-Kio dc Janeiro i

U-|-'S S) lt

lwlliò l«ra n bem, nao «sflf
cerimonias cm falar no 'jitic dcscjãrc*.
e trata dc feridas çliroiiicas c («itras I
doêiiijas! rna Oliveira n; s*, iwixdõs
da capella do Amparo — 1 .scvlur.i.

(n.|ó SI I!

M0\ 
Ela — Deseja comprar, vc-vder,. trocar 011 reformar os scumoveis, .ou [colchões, uit; deve f.zcrsem primeiro ver o sortiniciitd c .«

pregos da col.lioaria do l'Ovu, que inos subúrbios; o casa inais coiilplota neste genero e garante competiicom as melbcies cnsas do cenlroi1-abriCii c deposito á nia ;.| de jlat"• ,5"ã — Sampaio. 'J'elciih. Villa n.
!?»5 — Mi Custa c Sá.' (10.? í 1 II

i^OI.I.OCAíJAO 1'UJI BOM Oil;
V. PENADO PARA Sli.MIO.IíA
activã o dc cxpcdichlc commuvcial;
110 ''Club Parisiciife" (Soéietlaile Rio
Gramlcnst. dt; S.oilcios); n.i da ._>'.ii-
landa, 107, i" íinilar. (316; Si II

rnnrnrcjfiQ 
"para,ò 

bÃngõ¦wOHCUXSOS 
do KüASIL--Os

caiidi-datb? <i csfc coucürío devêm fã*
zer acquisú;Go do Tràlado Mrrcantl,
dt> p rói osso r Avcll.r.',. por. ser o uni-
çtT adoptadò üííiçialir.cnte. K- ps qne
quizerem ficar garàntidoSi dlrijam-sc
á rua Alegre n. 45 — Aldeia Cam'*
pista1. (3284 S) .1
r.ARTA_ .do fianças [ura casa..
\.J mytih barato que noutras parte-;
escriptorio inaÍS;fluligo; nva dos Ou-
rlvos n. 113, i° andar, (3508 S) M

MOLÉSTIAS 1WM.
Curarapitacoiua

1NJECÇÍ6 MÍVUISUO
Kua 7 do Setembro, 180

\rKNni'..Si; 
a casi da

lcntim n. 53; iratvs
rua 11. iSi ufeco dc

rua S. Va-
se na mesma

L'CÍ'&ÍãO
(u.S X) T

irüXDliSlv nntilo barato, o predio
Vda rua Dr..'1'adilha'n. S4. ponto

dos bondes de limículio de lJentrn;
lera sj r;i. do frcnlc nor 8S dc luu-
dns;' Irrita-se com o proprietário:; rua
liusenia 2. (3JS? ») »

ue

(_...*) M

VliKDIv-SK; 
á rua Conde (fc Irajá

perto do Voluntários,H ¦ ¦
predio; ini urines
nicio JftH, tias i

oiiíortnvcl
. tratus. á rua H09-
ãs ifi (.IS5Í r>> I

OONORRHE'A
a. 11' Quando tudo fiilliar osto oxtrnpri.linarlo; prepi.riKlo-

SSS^il Silo l^^^^MS^. PH-naclasedro.

404
Vendo-- - , „ .,

garias desta cidiido o do lodo o i..ra_ü.

\ I.IKIAM-SIC «luas boas caia»,
.nLilois qliiirtos c .1'ir.s salas, con

nn | ir.UH
constru-1 ijLcasa

ccàu nova; rua Daniel Carnoi.ro nH.
(in e ;i; iiu'ornia--.e na conlcitnria

I.citc, l?n_cnlio-do Dentro.
<2.ü0 M) 11 da Rio Hrancj,1*0111 sr.

I,i:_i\-Slv ;i.ir -'•$ mensaes a Ima
á íua Aliniraiilii üaraa dc

l.iiiliirio, Vilji Cicrsoii, fstaçfió dc l-i-
mcs; ua chaves com o >r. Suyti, no

,t urosimo p. lr?ta.sti n.i »ycn-i arma

\I;_GAM-r>K. 
eom carta dc

tia IO. de Damos, boas
t jançaira:>as de

moradia, a 5".. <'i'S e 6-í; tèm água,
luz, W.-C. e quintal; trata-se uo mes-

loiy-, na "Villa Andpniiha".;

\I,UCAíi.l{douta,

'.|.J_'M).

/dê mi

I dc Rumos,

mu
(2 M) R

rua T
IMr.iln do A|.;i-.i',
imr .51,$ mensaes, 1

,...,., .. cliaveü coai fi ír. .1

, nida Kio 
J2_T^_!_1_._I._: .:!.- - ' Audariiv, lvitacio, oil Cidad

boa
Mi.

A OS
2\. sc

OS CAW'1'AI.ISTAS — Precisa-
de mil que _.ieira emprestar

0:000$ á juros razoáveis H'-?*á
ioni|ir;i i!e uniu ciu-a para rcsldoncia
dc um Cavalheiro que dá dc íi pro-
va dc lioncstldaile. O pagamento do
capital c jiiroa será ícilo cm. presta-
i;u s de ^Qo^oòü mensaes. Cartas a
Cavalheiro, iu cai.sa deste jornal.

<4.ioi ^) J

por .''i$ mclisacs o ex-- li. I.uwa:
do r.n-

« LUOA-SI'
Xítcellciito prci!
11. 10, muito ptrto da estação
nenlio dc Dciitrn, eom tres .quarl
_i'as sa;iis c ninis dependências, 111™. |
«iiiintiil e tiid.Ti as condições liyçicni;
_,.s; as oliives estão, por obseiimo, a
ma Jcrsó üjs Reis 11. >-'.,. onde -'•
ir.ta. «J0UJ "O

bom

M

.4 UJCA.SIÍ uma sala dc fifiite. a
Aluna senliora só. ji um «i-1 111 a
_ri>'ior sério e ue tr.tan.eiuoj li,1 lia
do Roch". 32. ._M"Ã"í.í'i'.,\l_i; o 

prclio. cm l.oas «mi-
_f.T_ dicüis. da rua Autonii ít l'ara
11. 41; chaves 110 mesmo; a.uKucluac*}
K ..àpiiiiio. (-':43 M) J

'•Wrle mm DORA"
"Medicinal, adherente e
perfumado. Lata, n$oo..

Pelo Correio ^$500
Perfumaria

ORLANDO RANGEL

(.OMPltASU 
1--.11 lerreno nos bnir-

J ros oc Tt_.iru'j liiiícíihó Velho, Xovii,
com i.O ate ,-,0 iiiCtnu dc frcülc maii
d iT.ntmü-í, jiür so "i mais dc jiv.ido),
nãti ço adiuittem inlenúeditiriosi di*
riiiir cartas 11 Silveira; rua Vifcon-
Cc Ae lí,i'iia n. .113. «.-'Sr X) «

(10Ml'l!ASU 
unia c.ica com 2 sa-

J hs e \-.x)i fjuartoá «ipacoíoii cm
chdo no Mcyer,

litica

\ l.UC.AM-. li
_ri.lííi_cnhd d

á listrada Nova do
1'edra, s';S, estaçãa

,le Ri.iíios, duas eii-r.s novas por ,|u?
mensaes cada uma; i.i chavrs estan
na venda ao lado com o .ft. Joec \.o-
pes c trata-sc ua
cíj. 1 ;¦ 1.

] centro y:! perto da
I do M ano,

praça

<1
ir.rrei. .
:sta*7'U>, do Indo
nu em Viila Isabel, «Ia
; Marco para bruxo;-;:Ua*

TTKNDft-SE um bom sotio a 4 nn-
V niiíus da estação Andrade Araújo

(Milha Auxiliar), com 30111. çor 1O0,
iá eo:n «ditiinias plantas frutíferas;
injforma-.-íO na rua S. Pedro n -S^i
loja, fundes, com 9 S'. Noqveira.

(s;.a N) .1

T71ÍNDlíM-SIi ires nrc.liòs novos.
V um r.r.r úi;ooS, c os outros por

41-ooS c;.ila 11111; rua tí-uiza lturros
172,. 15. Novo, duo !¦>) J

"I.liNDK-Sli em Ipáiiema um. ter
reno com loN.ío, na rua Nasci-

mente Silva, íiiaxi 10 a l.o mo
Amofiln. Tri.ta-si r.a uu > ¦)_..
Movenibrii, .'M. ¦ 

tn;>JL)IvM-Sl': vários Tireiüos hn'h lo-
causados para remia c inorad-a

•própria; lerrer.os para coaslfiicçõcs c
rara revender, bitios c farr.u.l-.s pura
«.ploração; compra, venia e liyno-
ilica. .i.m ;. 1'iuto, a r.1.1 «ir Ko-
rario n. 1.14. loji. l.Vtj »' ;h

iriíNDüM-SI-: armiicõcs. balcões,
\ cr.píi, depósitos, balançai*, estante.-..

i.i;::idi: balcão com ..i navctàs pc bom
scjíredDj, moveis varias nuicliliias c
mais artii;6s; O, Câmara, 2^4.

í.n.ic O) J
-*.T-RNI)I',.SK, muito barato, lodo o

y material dc dcinolíclo dc u:nãi no-
quena c.»sa. na rua Mina!- «.8; Saiu-J
paio. (.1158 O) J

ITHNDI-i-SH um superio: piano'
\ 1'lojxl, c 11111 liiirmcdliiiin nincrica'. |

nn. dt! Kraiidc rormãlo; nn rnn dn
Alfândega 26'., sob, (_jo_ O) M

TTIiS'1'lDOS lindos modelos cni la-
íetá, iiló, desde mos: linho, 50$;

voile, si> Só na Maisòii Mucuet —
Mine. IV.rcira. rua ; dc Setembro 1Õ3,
teleph. 4-'íí7, Cent. I.1S50 S) .1

\TIíX.)..'_inil'.-õõi~!r .-,6 i;ráos tra-
raí)üdos; ,'in r*. o litro e de 4-.

dosinlfcctailo, a Roo r«''is; só na, casa
da lüga. r;ia Misericórdia 45, b.a (lo
feragens, limas c louças; a preços
liiodicos (O)

MME. JOSEPHINA
n. i.i.t

Çonthitia .1
morar na
mn da Al.

fsndega
CR .lli.0

l\í^ DUAltTK - Cóiüeci-ioiuem seu aielièr elogautcs vo-;.dos: do linlio desde aoj; dc vo:lc,«esde 40S; de filú forrado a íe.a.desde 70$; de C. do 15,j;;,, ,lc»ili!
SoS* de tafetá, desde 05$obo; ac.f!; iehaiiiatlos; levando amostrai de tiid nos artigo., os mais finos que dc c
Jiircm; rua da Carioca ., _•" anda'.

tJiSi S) .\t
"ilTODISTA 

(fala inglez c pòrfiii431. siicz). Trabalho esmerado emi|U:ilqucr vestuário, talllcur, dc soirce,clc., por preços riiodicw; rua Uni'
Bliayaua n. 137, 2» andar. (isi|S).M

Al' néi Clara Coudcrc •— Maiiiciira,
pedicura, iná3sa_iiln diiilomádaj

nia S. Clemente n. jo;. Tcl. 1279,
Sul. Voe a domicilio. "(;i9i 

SI II

3 Q1AS DE PROPAGANDA
QUINTA-FEIRA.

SEXTA-FEIRA
SABBADO

IMrá a5 comprai do« 110.S03
bem roíiÍMicidos Piíilinces

SORTIMENTO I
ion sr.imims Soo reis*

SORTIMENTO II
100 grani«1.13 600 ms.

SORTIMENTO III
mo «rauiui..* t;«in iriç.

FABRICA DE CHOCOLATE"TIJUCA"

RUA
DliVOálTO:

7 DE SETEMBRO

\«ÜI>ISTA <le
JX Xiobcy faz

chapcòâ — Mme.
rctonna, a 3$ u

í$ooo, guamece a ;.. Trabaülio ilràm
cia, Acceita alumnas a .'$ « liçã.',¦ir--peudeuilo com caila alunina (pia-
Iro horas por dia: rua llucnos AlfcJ11. i;6, sobrado (ant, IIòsii!ciò)'í

(3539 S) lt

j> b
Avenida Alem de Sá n. 41, so.brado, faz costuras por quahiiici

Ijguriuoi Preço módico. (aiS_ Si J
VA Avcnú
1*« brado, ;4'ilida Mem de

cm rasa dc familia, alu*
sí»s« um espaçoso iivarto com ditaisacadas, com ou sem mobilia,

<aiS3 S) J
ti _Ki.KUECE.SH uma moca pi1 "v'Kuc.ii, paru nrrutivadcira, c^ni a.

Rirma copcira; dá cariíi

TTi;.\Di.'M-:.lv «rnllõs dc bri_.i, dr
V raça ruperinr; ct:i dn Uio *-ran-

de; wr.i tratar, á in.i liniaiicipação
-6. S Cli rir,to, ' r
liota ila tndt».

Ctt).\ll'UA-SlC 
uma iiiiicliin. 1'iira

J tricotar* *.'**> ur^oncia; na ru*à
Sculior dos 1'asso.. só, sobrado.

(31.16 S) M

7^Õ%LritAlM-SK" ádili-'õiuii* iüi K.
\J V. fenttnl ou Tclnsraphos, de.;-
du que estejam abiniiída. pelo Mi-
t;i*lro da Viação, com entrada no
llücsdiiro. Canas a csia redacção. <i
J. M.cb.ido. <345''' S) U

pratica dc
de cpndiicta e prcícrê casa «íe traia-iiicitlo; á rua JIar.uca dc Alirant..111. SÚ, casa 57. (354.SU.

todos os dias. ali: . .
dá.» (1) R.i Passagem ii. 191.

/.1AO dc m.í.1 -- (iramlr; bi)ilij(
\J novo, ívende-sc pir 6«S nia da

(31S.1 S) .1

VlíNI.'l'-.'_lv 
uma liiiih' casa. cnns-

trucção solida, rareiles «'obradas,
com -5 -umr.iodos, com ai.ua encanada,
por 4:300$, sendo -'i3oo$ o vista, o
•restante cm, orcstaçües do -;p$ 1'Qr

oiuliiii..; A.idiadmez, co-iirrmp sc
1'into Oi, Ramos ¦))|i N) J

\'KNI).U-SK 
uma Ira

I.etipjido
_ cisa, na rua

ia (Andarahy); com
CNceílcnteS commodos c urandc íiontar.

(34=7 X) R

\. 
ICNIMÍ-SK um nrfjio' ainda não foi habitado

novo, que
com 3

boas salas Y 2 bom ouartos, cozinha,
banheiro c reservada dentro dc .casa,
uma boa varanda ão lado. ilhimiuada
á luz electrica, bom (luintn! todo 11111-
rado, Rradil c norlão dc ferio, cm rua
calcada a parclliíiiiincdos, perto da
ebtacS(j de Todos os Santcs; bondo .11
porta; irata-sc na rua .Ios» Bonifácio
Si, armazém, çom o prourielano

(.1432 >i) K

Mm
T dc-.'.ll

IJIí-SE um nredio novo, mo.
13, tom varanda ao lado, luz

electrica, ele., na rua Minas 115, cs-
tação do S-iupaio; trata-se no tiinimo.

(3J3.1 >>) R

\riiNDlC-Sli 
mn1 dade dc VaH-uca.

Jo sitio, na ei-
lí. «Io Rio, pro-

simo da estação; informa-se na,rua
Jockey.Ou. 11. =3.1 (3'.17 ^)'{

VfivNDK-SK uihn irrande clirtcnra,
V eni -Meritv; tem um bom clmlet.

forrado o assoalhado; prego Irarato;
Estação; trata-se eom M.tuo m.

tioinlia. (3130 N) K

com Ca'rvall:ot 11a padajia •* i
} oonieitaria cni frente á estadão do ,
..liiiniinõ Bocayuva, d.:s ió ás 3 ho-

! ras. (31S0 N) J|

CQEKQAS HtRVGSÂS - ARTHBtTI 51 - UTEBi ESCLCflOSE
Tralamciilo com complclo resultado polits Cor-

vciitoa tle /VU» freqüência o diatliermiciis. da
ncuriíslheiii.i, nevralgias, prurido, artliritismi.), urlCriu
csclci-osò. lixamos pelos raios X. Pro.os niodiops.

.•.oii.ulloriodo Dr. Renato de Souzn Lopo»,
cspccíulisla om doenças nervosas, dó appiir..Ulió diyns-
tivo c da nut. igtto'. — UUA S. JOSB' 3:J, de 2 as ¦'..

AS-I..I". A-S. 1
... nuartos;-

novo, á rua t*»-
vlia.ca na rua

pni
cn-it. com .1 i-alas ,c
aJa e fivraila "e
Initl n. (.-•. .Moyr;

Ciicliambv 2;íj. venda.¦(a;?d .M.) J Mcri

i:.: ;;5 meiiiacs o cs-
Iplenilido pre Üo ú.i rua Ociicr.il

ijlenlr Cnncãlv.l n. .11, com oü:s 1 do cer
«liiartos, duas -a:a< n n-itis rti i endcti- 
«ias. botn quintal c l i.i.is cs condi- 

liyRieiiicas. ¦' (¦'"'' •'') -xl

À'.).Ü<1A-S1Í
Ap

\l,i't.A-SK 
a casa da

S:m:.. Cruz t. ^ ç&ãíi
;í:er utjinfio, ofCicíita ¦

com cõKimodo.-i para fomll
.ido do Cascadura; a!
a caía di n. s86iii

.0111 doí.i nuartos, dnr.s
banheiro, W. l.'„ tanque

.cio llr.n-1 OIT10 --- V'ci>.lc-i.c um, üuUu.c o'
(J04.1 M)J O nínutos' «Ia c-lação do Ilangu',

cm torrei o pertencente á Comp. 1'.
I. do llrasil, com unia «rando ca-u
er/jcrlá dc ;e'.!iii«, com algumas gal-'¦'nhas e 2.: porcos cnirii pequtTnos e
grand"ei, bem coma /le.envívVid^win:;:
plantação do ba pane: ras, n:voro:>i fru-
íiferas, íiv.-.u-iive IaraJjçira3, a?p::iSi
ir_i..dioca, niilhq p.ir.i mais «lc .|u
paccos e ':ani'.a lambem pára uu. 100
carro.-!. Tendo nümla. uniu krpiieza
cobcrTa dc um c.i:t.e::i«j tirosjo( que
dá uns í.oou - carro?, pois a i
optima ;i_-.ii esta vanajosa cintura
liem iíoitw uni CNCcllciiLa capinzal
liortaiícc. Tiido pela Insignificante
quantia dc 1:300$, O cnmprátlor, ds-
verá díriiíir-í-e immcdiatumcnte; a
.le* J. 'Mr.cliailo, adcaittc d.i 1'ivu',
ilo Retiro, pera tratar a (|i.al(|'.:cr
l.ori do cita, pois a veada requer :i
111 t:xima ursencia. (..395 N) lí

irii.NIJK.M.SK dois lindos prédios,
V juntos ou separados, com ,1 quar-

los 2 salii.1. ciiainha c mais dcpoiidcn-
cias; á nia l;abio da l.uz ns. oS c 100
Ub-..'.i do Mato); o tcricno mede
aiNi.iSj trata-sc com o proprietário
(lor.è), ladeira Sania Thcreza. iu

Cofres grandes
Propri03 para Bancos c Casas de Penhores, o uin da
fabrica de Villa Nova de Gíiya. Vondem-sc no unico
deposito dos afamados COFllES NASCIMENTO.

143 - RUA URUGUAYANA - 143
(Esquina «3a Uo Thcophilo Ottoni). ¦

TRASPASSES
milASPÃSSAiSK nn rua centr«l de
X primeira nrdchi, c em «niiidiçõcs
muilo vantajosas, tina escèllrtttç Io*
ja, eirpiina Ae rua. própria paia 'ju.il-
quer ii»_oeio; iniorina-se á rua da
Assembléa n. ar. (3136 '') S

nnnXsíÍASSÀ-SE o licilo prédio 110.
JL vo, apalaceuiln da ma do liczcii-

do i'i3, euarnecid.) de ricos inoveis
ei .1 .'ict.mcnlc 110103; pirco de oc-
casiâò. Í2/-15 *t "

ASA mobilada — AIn_a-su miia,
liem moliljila por rj.i$ nicnsac.

a -íaürilui d* iiataiueuto, tendo" tres
bons dormitoriõ3 c todo o canfhrtoi
á rua VoJiintarina da 1'atrin. Infor-
niaçõc» toiu «is «sr... ílain Mit'us íi
C", rua Voluntários da I'.ilria an.i.

_,4J_.S)_i?
Tímprflsia*s« .çoli

coucnafi de apoljer.s
da >liv;do iinblic.1, niiiiiicipae.i e pro-
missoria.»; llosario 17c, sala I, dai .1
às S hora". <.l'Jli S) .'

CA

DIN.ilP.tBQbypoUitcau

OllSPIUITISMOCIA, 1 vol. 1$
NA INFAX-

.. $on.i; venda nailivrarias Alves « Garnicr. (308 S) R

01'I-'i'.l!_ClvSE 
uma .ciilidra parii

.0 trivial o nuiis Eetví.üa leve-;da Iiança de sua condueta; rua Cou-
de de ilonrüm 11. 203. 1.3427 S) li

OIfFlJHl_CE-SE 
uma costureira pa-ra casa de familia, trabalha inii-Io ligeiro, tambem

«;os; rua Conde de I.a
olltrõs soa:*

! tt; 33.
O3S9 S) j

OVOS. 
dai riica.i Orpin_tõii prein,OrpinRtnn branco, 1'lyinòiiih lloclí

ç.irijo, vendem-se a 9$ a du.ia; á ruaIpanema n. ío, Co;»cabana.
(3391 

S) 1

OffJJHECE-SE 
uma boa coziülieirii

;estrangeira, ,-iftiva e limpa, cem"¦""¦ "" de dirigir
(.aso

rua Conde dn
<3.l8S S)

DI.Nlir.lUO 
--líiiipieiH.sc sob hy-

poílirráJü dé jnedins a iuios ra-

TrENDKM.SIC. preço- niu.l.eo. trrro-
V nos rom larapiai c outras frutas,

to.T.lo acua, nclra. luz- c csaotoj na
rua da Motriz do lí. Xovo, junto ao
n. 1O1; 10 metros dc frente ç miiitns
fuiulos;iralii-M'. rua UclI.. Vista-ir.
138, li. Novo- (3130 N) J

VKNDU-SE. 
na rua S. Francisco

Xaviei. fim nredio novo de solida
construc<ãn;_ vrcc,n .!:':onoÇ; Irata-se
na rua da Quitanda o1, djs 12 as 4-

\r-liN4.'.i.\l-Sli 
su-iíriorcs lotes dc

tcirreno. .em Uealenso. próximo da
c.-cacão; informações coni o .r. Ilico-
tonio. rua Conselhciru Junqueira ";
108, Kealcng.o <32i» N) J

TtKNDKM-SIÍ iluas casan. na ira-
V vessa Oliveira -7, lt unos, por

3:8nü.?oo.i. (33g? C-) J

T7ENDKM-6I' (iiecliiiichal 2 cajas
V com 2 salas, 3 auartos. Rrand?

ouintal. fruta?, acua. a lia minuto ih>
bondo c 5 da eUacá.r ma 11. Maria
i'-;o e 172. Piedade. Trcco das.duas
cinco contos i-íi.l X) .1
"iriíND.E.SP, üiiiü.i 'iin e.mta. 11 C3-
Vsa'da rua Ccncral CMdivcl ,-..314.

(moo .\> J

VlíNDIiM-Slv 
sei3 «asinlias li

ling. dn Ileiuro, por 7.51K
buas, 110

ttfS; (te Dcniro, por 7'^'in^» 00!;1
«r. A (fonso, Carmo <i6. fala ., ias
lioras. i.oSo i.M) J

¦\TliN'l)l",-Sli 
ror ,:ooi.$,

V da rua 'Cachamby ti;
boa casa

i.SI, Mc.vir,
bondes á poria, com 2 sala?, a «pur-
tos, etc, luz electrica c acua, ter-
rcuo regular. Pódc ser vista; trata-
sa con: I. l*iuto á rua do Rosãrin
11; 13.; loja. i- (3204 XI M

rTmÃSÍT/ÍSÍT.\.Sl.: um t'mi.v.riii dc 'zooveis, iiir.11.les e n.niic.« <,-i.-,n-
l-.;,cccos' t: inoiludo... em m^\^.^(^^i^Z^&

go, fadado bom üegocio, .'. a. , «ilieij •« ''^ 
$'-! \'t\™$] ^ .= _?.',.,

í* ,í,-,^^_í"í_ía'?.olfc,o ?Xi' I^ruto^i doial^cimpr!™:". p,c-1';".'°',i .-,-., ca.i-nòv. li sr uio»; icrfend. I«cn«l.j o silios: rim
perto..da cs tacio, caia ,'M^'"..s.rt lIa Assembléa ii. 117. 1" «"d ir. sala
^S,c°i.o^,^1a .s^ío.^ n. i. con, o .r. Mórae.. (.432 S) S

(.3129 Iii T '  '—

VENDA DIVERSAS
lüu-TriíNDI-i-SÜ um bom piano

V llinicr, com cepo dc melai e cor-
d'.'à cruzadas de uma familia, para
deocecupar leiiar; rua da I.apa. úo.

(.3.7.1 O) M

TT.KXl.ISlf-Sli (luas vitrines para
V cartões pnslacs c mnis objectos.

Travessa do Rosário n. 7, barbeiro.
133.1.1 

'¦» M

VKXT» vas

(2840 X) J

\rKXDI'-Slí uni solido oréilio, com
V duas .-..ias. uualr. uuartíis, Raliuic-

tu, porão liabitavel, grande (pintai.
[rente "ara duas ruas; esta, alumido;
iiri';o de oceasião; ua run S, Uiris-
tovão, juiito .11 nraca da lliiudcira;
trata-se com n proprietário das 7 ns
11 horas, na rua Xovn de .. l.ÇfPol-
do 11. S3, (2S21 X) J

,, | -iriíNOií-SK o lerreno nu
. j \ beco dns ferreiros (cni Irente

Mercado Xovo), tendo paredes
incacno; Iratii-se na rua
n. 233, c não sc adniit.ti
rios.

nara .um-
i dt",*tisitó.
, pçrlo i!n
gii-^c linn.

i::ir.i faniilia,
i.ar. coziiiliui
:• ciiinlal I"-
(3.130 M) lt

I

ne
Senado

tnlerincdia-
(30.10 X) J

UTERO

:XDI,.SE um nar da dragonas no-
mais peças de fardamento

da liiilieia: tudo em i..ríci'o estaao;
i nia 1'uria 11. 3'5 (J',stacin dç tia).

(M 3i3i3), O

Todas as íifoleslias lilerinas são curadas com o
íiso do ELIXIR DAS DAMAS, do dr. Rodrigaça
dns Símios — A' venda cm ioda. as pliarniacias <!
Jrouarias -— Deposito: São Pedro, 127.

fTíKNDÜ-SlC u"i solido predio, com-
V pIctiMicnte reíorniidii. com porão

.liabitavel. jardim c miji 1'iilt na rua
lío;íií"icü'irt
cbttcl-j).

o.) <K. Rii
Í3..9. X)

'EXpií;Sl.

minutos

boa cosu, fita ã

UlStlUltC A
iirittídc lerreno,

j pur 147 dc fim
íuírracües; ver
Álvaro . Angus:
Santa Cruz 11

Çli.1'3

i lillCAM-SIÍ lirci.lios, na rua
itVracánã 11. 58, Meycr Of
Mail)); lioiidc á porliílire dos buliurln.os.

Ma.

OK:ir tnãis s;i-.
(M) !

A l.Ci
Aos :
da l''ün
Siiniiiaii

Sli. por r;,í crila um
.s novos da, nu- Valcntiíi
us. Ai «44-A,' CStiKaO li
laus 110 vizinho.

Corrimentos
Curam-?., cm '.) dins com

InjecçãoMarinho
ltn» 7 «lo Sütcii(l»r«>, 18(1

\l,U(iA-Sl-; 
uma

com tri. sacadits
Carolina .Meycr 6o, .

AlI.UCA-Si; uma
. 2 .da.-.

liocl Victorino ». -i

:r—:—• i j'.lV,.\M.-":iVf."a =c. o 25$. dois
esplendida t *:\U> \ aVIi-.us aposentos, con: lodr.í :.s coni-
.je f*.f*nttf. á rua moJidadeF; â rua Ds*. li:;r:..:.i da Sil-

i um bom porão. | \a 4.', li. do Kiach-.iela. (.vij.lMj.M

t l.UCA.SIi uma iüs.. com 2 (pur-
Z.V-...S, i alas. ro.-.inlia, banheiro; Ia-
l.ina, (iui*itid fcliado. iiiirlo do bonde
t* junto ;'i c?la(;rio; üu$: mn Viuva
Cláudio 10-A. (3ií-'+ M) J

ua casa, com -¦
u-.i ua rua Ma-

(J.ncantadoV.
(3142 M)R

Esto
disubndi

A} AMERiCAiVA
EMPRESA DE LAVAGEM DE CASAS

mpresa cncarrega-se dc todo serviço conccruc.nte ;i tcsllit
o pessoal idôneo, a empresa toma a ii Ioda 1; .lol.ucr

i)t.íí*.al»Hdadc; aliais o da mo:? «a nosãa labclkí de'preços. ICsíriptoiío
visorio — S. 1'cJro n. 20 .- Tel. Villa n. S.-.j.

TABELLA DE PKEgOS:
Quatro comniodos 5$coo

Cinco tuiuniodos  7$eoo lj Seis commodos
Acceitam-se projiostas para assig naturas.

Preços
:i:000$
_::ooos
1:000!.
íiaoot.
1:000$

800).
700.$
600!.
500$
-150$
«50$

100$
73$
«0$
50$
•10$
:s."í$
:so$
25>

¦trKXllIvM.Slí
> pri 

"

9$ooo

\l,lJCA-_l-i, 
por í>6S a casa nova e. 4 I.VCA-SIÍ unia rara, na rua .lu-

moderna, da rua IVhc Roma <t; xVlio SiZKOin ti. .-2\ ::,u^-*c .'i iua
o bonde l.ina e Vaseoucfllos passa , liirr.iino 1'r.igosi.- 11. si, Madureira,
próximo
local.

\LUGA-SK 
a casa

Kòcha. coni 2 a
despensa. jardim c
iib.$; chaves na 2'j',
lario ;^•,.

parta; Cabinju; trnta-se ,¦ (.--," M) J
1.;' - Mi T

aluguel,
lt.

A riUOA-SK 11.
rVToJc.S 05 Si
j fi.ilas ,co?.inIia
Mia Honorio ai

M I '

.1 ci-a. na estação de
ucs. com ,*. fiuartos,
: quintal; trata-fn na

(>431 M) R

A*i:xi)i;.M-SK em VigflWü «c-
} ral, 10. Feri'» Looiinlilina.

lotes Ue Umtimhis «le 10x50,
10xC7, 50 c maiores, á vis-

! ta <m em prestações eoiifo.me ] 
"""T"""."'.,"."

11 talMlti abaixo. 1'C-iu atíua 1 »' >'-s"-'-^
ido Kio', «lo Ouro. «iMiuli/.ula,

:;." minutos «le viiijtem, |>as-
; Silvem «le Ida c volta 500 rs.
! em primeira ciasse, e I>00 rs.
j 11a segunda:

Sigital Prestações
i !.<w.o«! 150$ 758000

.-.OfjiOOO
»R$00O
::o,ooo
_i5$000
S08000
178000
158000
l_l$0OO

22$5 11$000
17$5 9$0OO

Xo local se encontra pesson
cnearrcgiiila de. inostrav <>s
terrenos, «¦ trata-se com o pro-
prietaiio nos dias itlcis á riiti
S. Januário Sft, «lus -1 ás S
da noite, e nos «liuiiiti-
gos, das S da nitinliã á 1 lio-
va da tarde, em Vigário (ieral

(H JV»71)^X
"ty KNDli-SH iur.to á estação

X tino Bocayuva uni predio
nmito terreno rur 5:oüo$ooo; í
eõ:n «t proprietário, á .run da
.uayaua 11.

da exação, com
metros de (rento

., pomar tendo 3
t";itar, cam o sr.

I.stiiida Kcal dc
. RealeuRO.

(U.I.I X) R

i tr.ca-s-, ot y.stfso
I V predio da rua General Josí «,'bris-

lia. ,v|, com cimo quartos, porão na-
bitavei; tendo todo cunforio pari Ia-
nii'ia de tratamento, por uai. de .mn
(ó luvinirnto; nus ruas S. 1'ránclseq
Xav'er, Vinte c Quatro de Maio e
Iloulevard Viila Isabel; vor c tratar
na mesma. «_°r-l ^) *<¦

FERIDAS cnipi-
fCIlS,

saídas,
., des-

darlhros, ecromas
pannos, còiiiiçlii.e.,
tinp.rcceni ii;i;i:da;u:iilc nsan-
dó Pomada l.u:iit.'.nii. Cnixa
i$ooo. Ucpiisilo: riiniiiuicia
Tavares. Praça Tjradciiles
r.. io tLar_o do l.ucio.

A 40.10

\fHNDK-SI-; por ,|$. em .iia.gúsr
V pliarmacia ou drogaria, um trás.,

co dí ANTIGAI., dj dr. Machado.
o meliicr rciiledio dn aãttialidadí pa-
ra cur..." a scpliiiis c o riictiiliitisilio.

*|WAS1*A3SA-9K o contrato do i»c-
io Hosti
Geiicnj'9

A 
"dia" 

ílã" rua do llospicio ti. Ma;
trata-so,- nn rua
258Í dás 10 te 1

Câmara ti.

rpRASPASSA-SI
X yredic.(orma-sc

D1

OUDO. prata, christotles e maisnietacs finos, em obra, mesmousados
linhas

compra-se na joalbcria Ando.rua Urusuayaua 1(14.
í.i.C S) S

INIIKIUO lapido i'òb liypòflieca
áú negócio* sfiios; na ruã lliii

um Aires n. 108, das ia is 18 ho jias, mO S) M

0U1?. 
ERNESTO GAKCKZ avjsiiaos seus amigos politicos e clicu.lc*. que mudou o seu cscriplorio uaru

o lareo dc S. lV.ncisco de Paula n.¦u; lelepli- 37-1. Norte. QoSa S) .1

plíICCISA-SE, o Café Cnnt.galfo.
Â precisa _e um agente aetivo, bemiclacionado em cafés, boleipiins e ar-injzcns. 'frala-re na torrefacçao; Air.ivcssi Costa Velho n. ca, perto duMercado. .;oio_) J

I.IMPItliSTlMOS _.. KáwiiK
snrtíi*.. j
usoíruío

dc
sobre

1?
a cnülrato dc nm Mjç\ne noias prnnussnrias.;juror-

rua Uruguayana*.; In-
na mesma rua 170, loja'. _1.3564 1') J

 coiiipraiuln . .1 c éxtincçncs de usottirlo. faicinl- ...
as despezas e joln-e indo ,'pic repre-
senta valor, inclusive dirr ti>- . eie.li.-
Lírios, ar."les, ele... com Moreira; 11
rua do Ouvidor ti, 61, 1" andar, fala
11. ia. (..iaiS)J

I piíNSAO1 X lihadã
.-ipo'i:i:cs. uicmu«> om
Urodior. pira n!ir.i.>, liypüt.'.c> .i-> ¦¦¦ yn-
liclnèsii., cui.tc.ios dc inventários,

ilo.fü lir.rancii.-. siibroitiicões
mRASl'ASSAM..SE 1 loja
JL briilu da rua Sete dn .ctcniliio
ir, 168, rim ires annos dc contrato,
o doa pannos de armação, n pa('.n
s;n$ dc aluauel iiieníal, pela quantia
ile =1500$; negocio decidido.

f..5..r 1 ) J

TKA
RASPASSA.S1'. mu

nm
lioícijuini
nrgn.ío,

Xictlitupy» pioximo art Imrci
motivo k o dono ler qne rc.ti.far
Kir.Llieroy; intorma-se
cclcSo n. ?,tJ.

Cnil:
,.ii.:U) M

ACHADOS E PERDIDOS

Es dej*.STUANtilíIRO df iralaiii
edade. de.eja «iticonirar

,1 licspamlióla. «lisliiícln r
ciíucsiia, 

'prcteiivel dc .'5 a .1" aiinoí.
Curtas ao cicriptorio deite jornal. 11
l.üicnzo. ú-'Si_)J

I^MPKESTASK 
mil liypnilieca a

J juros do 8 a ia "I", conlormc Ió.
Ear. Cartas nc.-lc jornal, para l-'. M.

Ü.4Í7 S) J

¦tjr.lvSHH-Slv . 
,.V piano; ua rua Dr. Pereira J'ran

J.|v2ÇI>K-Slv iiarato,

., .,, 1'stiicio da S:

i. kw. .
> cri,

um hàVm.onióso
;eira Kran-
3339 O) M

.ií vacca

úá!ida'(!ç
precisar

daud:

to.|.
cayuva.

1111 unia
uitfi boa

muito leite. Quem
-se á avenida _ Tdberda-
estação Ouiutino lío-'(M 

.1.105) OmníM-ÜM-SIC óciilos pinec-nez e
niciilos nara;engenharia, nau-

0mmmmmammmmmmW»mVmmmmmmWamWMI j ,'---, e -.-..'ri'llCtlMlM. Ú fllU t\ll ASSCítU

'_ j liléa 11. Mi. Casa Hiu-lia. tendo oín-
Tr''\T)|.'-SK mila chocara, com boai cina mó-itoda nara todos'os cnjiccrtos
V-c.sa íc liioràda, cpin terreno dc | respectivos. (.M:i.i-J) O

PKRDEU-SE 
<i cadenietii da Caixa

Econômica do Uiò dc Janeiro, snb
o n. 393.92(1, <h .1* serie. (2S23 V) 5

1JiETtOEU.SE 
a cautela An Monte

. de Soecorro ". aiLSOâ- 1'cúmc .«>
favor dc cnircaar «io sr. Eranklin
llarata, ins Tclegraphiis. í.lo.|9 U' 1»

favor a quem ^ ciicuit-
1 uni nniji..!lH' contcmlu tinú !

paia preta, un bonde dc S. Januário,
entregar na rua Escobar 11. in,

(J--ai Ql M

P1Í13E.SIÍtrou

PEIÍIJ.J.Upcis, 1,
K.7í:irio ni
tugiicz. «>
lie.ar aqui

_!¦;
dia ilo

ki reira
dosde a

átú o consulado pur-
.sc lieiii', a Í.11CIIÍ cn-
rua da Ámcnca ;*¦<_;•

(3429 «..) '!

. cata i.e
0x140 dc fundos: trata-se un mcs.

ma, com o dono, na rua da Jnckcy-
Club 11 _-:__i_  ÍILiíJl)-—
VriiNUEM-SIÍ, nor aoioonS. duas
> casas, com .1. quartos, 2 salas, e de-

mais dei.endt:i.cifl'í cada 'nn.r a tra-
Vásá da Universidade ~" " ""

iioa vitrine paru
desoecupar luitar:

Sii. «M .1.119) O

'<.:---, S) J

\^líNTJ!'.-.áE 
uma

ipÒ!-,*fii:irio, para
nu de S. José n- 5

TÍTENÍIÊM-SIv inacliiniis de escrever
. Jiidsi ivood. perfeitas e garantidas;

rnn ,1a Alfândega u. i;i". , „.l.mil O
i;i"

<M

J ':;-s w ,M
A LUGÁ-SB, pteilio moderno

•^em 2 pavimentos, eom -
.alas, f» quartos, banheiro,
Aépcndciícias, lua electrica,
iardim, etc.; na rua AIIe«! de
i-igueiiedo 53, por 200$000.
émès no ti. 51. M27JÍ9) M

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Ouitanda - 72
— A. P1XT0 & C. —

r 2:000$, dois
predios noves, construcçao m.òdcr-

na, á rua llemfica ns. lílü c iSS; tra-
tam-Ec nos mesmos com o ;>'*>i>rie a*
rio: «Co -Fa admittem interccillanosl
Hçii 'e_.|u lrãy Club. jtoÇ X) -M

ITEXUlv-SH unia chie casa assobra-
V diula. com porão habitavel '-' to_

dos cs requisitos da liygi.enej terreno
com arvo.-cí frutíferas jardim, duas
entradas, garagc; itcco de (iccasiáo;
tia rua Vaa d,' Toledo n. 14*, cinco
niitiuton • da estação . do K. Xovõ:
Irata-se na mesma. (-'fiS.i X) M

fluiii-"cotn
'' 

Ü1 lt-
115, cli.pclana.

i.M 0)

^^1¦;^'DI•^_1•; 
i rua Maiinlm. em

Coiiaw.bána; um uredio medi mo j--- Buenos

AíI.UC.A-S1! unia caJ:i na rua Hino
Bom Retira: alueiiol 101»: tra-

:a mesma rua -mo f.i---1:^ Mtu

,t LUCA-Sli, ncr :oc. ineiisaes.- o
.TLprellin 11 .-•? da rua Maiiocla Cr-
kcs.i. Mever; ir.u.:.sr na rua.-ViaMndí
* Abaele u. 1.4. Villa Isabel.^ _

ALÚCA-SE 
a ra'.i

Iheii
<la ríia Cor.se-

•ira l'Vrrar n .io tbò:iJe J.. N *':í-
rtiicrllos. com 7 quartos, aaua quente
• fria na cor.inbo. e baii.Kir.i; chave!
at Tenda, ca (rmite à ra*, (3MSM.K

lI.UCiA-SU a cr.'.- da rua Cuiina-
Xí.tScj r.. sr, entre Rocht n Jockyy-Club (bondes ds Cascadura); tem 4
diiàrtcs* - salas, cóHttlia, copa, latrina!
jardim, i;*:* electrica, etc. as cliavçs
mi .11. j!-I; iraia.se na ma Ae São
Christovão u. C05J píc... íiííüõo;

\I,UCA-SIÍ 
um prt-iio- 2 quartos,2 salas. í.*.":ti'.'.c. bíiin.). Rrainlc

oúii.tal* li*m .1 ¦'¦"•ii.'.ido, I_i!j!cnlio No-
\,t. r.-a C.cncral llcbüarde 115; tam-
bem sc ilesa :rc-t -de do riC5*ii»>; tra-
t:-.--e na nicírua, das 9 hnr.-.s ás 5 da
i»rd* (_i8i -W J

informa-Se c tratas?
Aires u. 19S, das

rua
ás lá.
CM .'...145) N

\nvNl)'.;.. 
li. á rua dc „ Cbristovão,

coníortcvvl predio para renda; iii-
forma-se c trata-se á rua do Ilosjiteio
n. :«.S. (M 3.3.i> í*

TTKNDKSlv a-casa dã rua 1). Atina
V Xory u. :.-; uaia-re r.a niesnía.

(M 3..10) N

T^KN.UK-SK um grande terreno,
t prompto [>ara ser cdüícado, coni

_ain, de largura c 110 de coliipriiiieni
to, próximo a duas Imitas de bondes,•nra a cidade c da estação; dc Todos
ci Üaiitos; ua rua Xefcrina;] trata-
h? com n proprietário, á rua Sc::ador
los6 Baiiilacio n. Si, ariiiaiclii;

(».- X) R
"i-]TÉXI)lí-SÍi pir i4:ooo$ o predio da

^ rua da Floresta n. 77, Ciitumby,
!>Ara Kraude familia, com quiufalc
jardim na frente, gaz e luz electrica
c junto vcnde-sc um grande terreno
jior 6:ooo$, coberto de arvores frutite-
ras, lõjíar ;Mo, fresco c saudável, pro*
[trio para' familia estrangeira ou quem
tiver Rosto \ic posáuir.; uma bonita
chácarat na centro da cidade; a chá*
vc cí-tá v.o ci. 73. iunto, onde se tra-
ta. Pôde ser metade á vista e outra
a .praia. (191Í4 N) XI

OS INVISÍVEIS
S.\ FV. II.

rã. livre dc quajnuc.r. retribuição; 0.5 meios
VÍ1ÍM rlU.U CORREIO, em carta fecliad.i
syiiiptoiiias ou manifestações da moléstia _ ••-
spostn, que recêbcrãp i.a volta do Correio.
SlVElS —' Caixa do Correio, 1123,

A todos
os que sof-

f r c 111 d e
<( 11 a I q 11 e r
moléstia es-
ta socieda-
d e cnvi.v

curar-se. liN-
— iiõnie, morada,

e sello paru a. re-
Cartas aos IX VI-

de

NICTHEROY
VMTC.AM-. 

lí <-;n rctriipolis. dois .'
rietlios nioliilndos, na avenida 1 pi-

rãuga ns. -09 c .-¦¦¦-, preco (lc o:ca-
_jjo, o priniriro cum. seis quarlos
grandes, 1:500$ por íris íi.cmf, e o
.-cutido, (piairo nuartos; por 1 :..uoÇ, |
por uiii mino; cs clmves por favor 1
110 vi1 c trata-se aqui com o proprieta-

dc Santo Henrique ('?,
L'èii.1.

f-tioj T) I

IMPOTÊNCIA
l.slcriliilatle,

Ncurnstliónin,
Ijspcrmnlorrliúii,

Órirá cçrl.a, radical «.r«pí«lii
Clinica clcctro-inedica, i-.-.i'.'-
ciai «lo
Dr. Caetano Jovine

das Vaculdidcs de Medicina
de Nanoles e Rio de .Iniiciro.
Das 9 nR íi e das '2 às 5.

Largo da Carioca n. 10
polira do

— l)á-se ú mejn, cozi*
... com gêneros de \\ quali-dmJc. 1'rcco módico; rira do Ko-a-no n. rio, 2" and. <3_çi S) .(

OKNSAO — Fòrncce-se í\ lucí-ii oJ a domicilio, farta e varada, f».m nt indo;-se níuito a.scín e cozihhii
de i> ordem; rua da Carioca n. X,
=" «ndiir. <_iSi S) >j

Í>R«)I-'l._S(riT<1._ 
— Sebastião Ãrrã-

da c Frnnchco Eolim. diploma-nos pela liscola N.ornial dc S, l'a:.lo, preparam canúidatos á .uialriciiii,
nus Gyinnarios o liscola .Vormal,
para concursos, nas rci>ar:ii;_es nubii-••.is. ete. Auias das 2 á« 4 borãs dn
tarde, á rua Marechal Fioriano IV-noto n. 41, sob. CiitioS) T

PIANOS 
— Afinoiu-íc por C$ 9concertam-se por preços barati.

sí*ii.of; recebo da amados â rua d<tII..-I>;cio n. 1.5, loja, papelaria Tei-
xcira, próximo á rua do3 Andradas.i

(3103 S) lt

1 
PREPARATÓRIOS ... Escola .Wp.

mal e concunsos. ,N'o Curso l'nv
pr.dcui.ico — Dr. Wasbingtoii darei,.,
rua da Quitónda, co. Taxa, 30$ men-
saes. Ua cuias Particulares.

(3395 S) J

1j.Si:0MAÇOV— 
Cur.i 1 lijilihi r i.cr.

.J j.i dí nualcjucr mal do cstoina-
gt> ou iiucsliijo, tia "Floríi Jíra«il":
larpo do Kosario n. .1. (,1'âS *>) S

m

no, 11
prosimo á praça Saciiü

DIVERSOS
AGKXTE3 nos

A. so na fiibiâ-ii

\*;i!NDIÍuSli 
por :

coai dojs quarto;
ontos uma casa
uma sala"; b\i

metros de frente por io. de
bent arborizada, tem 1^ nil

tijolos; t::.'.J- ^e ua mssnía, á ruã, Bor-
RCS dr. Vic...'-. ix. 31, J.iUÇ^o Hícarilo
de Albuqueniuc. (,?.r.o:) N

agu».
fundos

\ri-iNDK-SK 
uma linda, casa, nova.

própria para residência particular,
com lindo, iardim, nrande pomar e
«ranilc uu-ntal; á rua Uruciuyj tra-
ta-se á íua So.c .ile Setembro u. 40,
coni o iiro;jiic*^rÍJ. Negocio directo.•O.48 X) J

f'T;15XDIí.SK. cor .:?noS uma lin-
* da ca>a. dc syslcma moderno, coni

- saias crniidrs, .1 ouartos crandes,
coíiiilia. tanouc. clmyçiro, atrina. va-
randa so lado, muro c cradil na fren.
tc tc.-rcn.) rom muio nc um laUo c
fundos, outro lado slileo e arame;, ou-

co.n a Sülas. 2 nuartos. cqzi-nliil,
littina. banheiro, bom terre-
do a lélat nreço 4:700$; o

vendídor nica transaiissllo e escripiu-
ra; locar cito. a 4 minutos da. «taça?
do Háinos; trala-se ua Padaria Len- |
trai ds Homos. em irente a estação

l.iooí X) J

tra,
tatiiiue,

•írUNDU-Slí
V Belga, .1

Sáht'Ana:i ti.

Iii
Tome PEITOUAL MA-

KIS1I0
Kua 7 «lo Setembro ISO

\rUNDli-S15 um
V com a frrutes,

para tratar, á rua !
11. 40. loja. Negocia

.Rraude _tcr.-c-.10.;i rua Uruguay;
íete ds Setembro
Jircct.-i. <t.uqX)J

\rl-:XDIÍ.SIC por ifi. cantos 4 casas
> o um terreno* rende .Y-n$ooo; Kua

Iír.rcello5 us. 4S a S4, próximo á pra-
ca da U.índc;ra. Xratr.-so á r«.;a da
Uiu.-.iajii.a n, 4>, loja de louça.

Ü..6.S J) ..

¦\71ÍND1Í-SK, por .iícooS, a casa n.
V i-S. da rua ItaqúatV. Cascadura,

cm centro de terreno, tendo ,. quar-
tos. 2 salas e r.-ais coimnodida-ucs ;
trata-RC na !:-;es:iia, das o da manliã.
atv s di tardei (:'S.-_- X) .1
¦ÇTKXDrV-SK, p-ir qi.íiooj, em Porá-

\ fopo; um niedio .á rua lí. Curo*
lúia 3Si tr.ta.5e no mcsnío. 

^ 
¦

UTEX.nK-SB uma pequena ca-*«' sa com varanda ao lado cm
ecutro de terreno, coni vim
lindo jardim na frente c dos
lados, medindo o terreno 11
de írento c 61 de fundo.; tem
limita fartura d'.tgtia c tem
esgoto; o jardim é totlo ci-
ineutudo «; tem ni» lindo ca-
ramàncliflo; preão 8:000$;
pode ser vista a «iuulqncr
hora na rua (iiiiticza 78, En-
géníio de |)entro. ^í

motor piectnco
eavallos; na rua

<-M 3.303) <l

\rlcNJJ!ÍÃrTi. i~ Tbãiijããdo bon" ci-
X nários poriuguc2>-j; rua Santa

Cliristiiia 90. (3164 O) IV.

ITENDF.JI-SE: ; Con.. econômico.
com d luros, 0u5: i bicvcietui.

precisando concerto; uedal livre. x-'i\
1 f*rànio*í!iflne etande cótii 4.. chapa**.'iooS; i n.csa de ncrób?» para alfaiate,
ío$; rua ri. J.uiz Goiistajfi n. ro.

t.-ioi O) R

^niXDUM-SIC lindes enxertos ds
laranjeiras dc todas .3 mialijades,

a i$soo o p';. R OMlras arvores írutife-
ras, por preços baratifiâimos; .rua Sal-
vaJor 1'ircs 40. estação de Tocos os
Santos. <".-'.! O) I

Kátàdoii ácceilom*
de carimbos e

gravuras, ã rua Sacbct 11. 18—-llio.
1'eçain condições 11 Jo-é Xavier.:Op-
tinia commiâííãu. f^/SS *S) .1

Aui(;a..k.
Ísio é, o líuzar Vil*

laça recebeu novo sorlhii.iito «lc
panellas dc i'-..lro, minéirss, que rstá
vendendo pu: picços
12C, rua 1'rcl Caneca. Louças
do cozinha por menos dc ro
nas outraj e.-.rj!. (aoS

nccasnío.
trens"..'i"0

A U'1'OS I1EXZ — O unico
_¦_. para sua lubriiicaçãd, é n Rub)

olèo

K. Ünicos depositários J. M.
[i-xlo ii (¦.¦¦! rua do Hospício

14417 I)

^XVI.liCÁUOlí ]'()l«l.»|i)0—l.on-
pratica, preço modien, \mrj\

exanu5 uni Kscolas: Xurmal c Xa-
Vai, Coüciiiòs: Militar e Pedro II,
prejíaratorioá pira Direito ou Medi-
cina e coiiwr.o* cm repartições.
Tráta-sc: Ciencrál Catdwell n. 210,
sobrado; das 17 ds 19 lioras:. tcle-
plioiie Xorle 44S-. (a.,5S_) S

jptiOSORRIIfíA — Cura ccrla; ra-
\T pida e inoíícníiva; "Flora Bra-
sil"; '

T>K.V_AÜ — Poa, ein casa de fami-
I. lia, a cmprcgr.rii''» do commer*
cio; nreço Oo$; rua S. redro .1,11,«brad.. (.1.131 ..) a
TílIAKMACEUTICO «líploinado of-
J. fcre.-c.c para dar nome ou traba-liiar. Cartas, rua da Carioca 11. 51.

(3136 S) K

IJKXSAO" 
— »!v7e""fãr7a~«rvâriaila,

á mesa 60$, a doiiiicillp 70$ «cvitlso i$soo; tratamento de 1» or.
dem'; á rua Primeiro dc Março 11. 21,
2" andar. (2134 S) J

IJJiXSAÕ 
MONTEIRO — K' <i

. mellior no gcucro c lambem for-
nece a domicilio; l.y.uiiu io,-;, v.

(jiD Sj R

QUARTO, 
liiidanieni.

Aluga-se a casal
irataníentí), com ou
Mãrqiicz do Abrantcs

liiobiladii —
cultor de

em pensão;r. 7C.

ou

O 
VARIO muilo espaçoso — Alu-

._ gàfse com pensão; rua do Rosa-
rio 11. 69, 2». (_,S6o S) T

iarso do Koírrio 3. (3137S) ,'|>IXS — Próstata, bexiga, etc,-Tj.Z.lzrvi: rr—.7 **> cura certa e rápida, n "Flor.-i
:AIIHi..A(,.\0 -.¦, r.,ratifica-sc lírasil; lareo do Rosário 3. (3Í59S).1 peísoa (|uc der noticins dc uma _._ _.

dc serras (le en.ciilio, condi:. "|.»APAZ brasileiro de 10 nnuui, co-
por.um ç.arrcgnilcir sem mune- 1\. nlicccndo lín.ua italiana. deseS

fi RA"<T
caixa
/.ida. pur uni «'arregador srm nume-
ro, r*ue lia . dias dcítíppareçê», uo
Irajcctò da estação da Kstrmla dc
Kcrro Central, â rf.taçün M.triUnia".
Qualquer informa ção deve ;-cr diri-
nida para a rua da Saude n. S,.; i

(-'3.9 Q). "

HyPOTUECA.S 
11.1

urbio-i. grande-)
cidade
on

; ha

¦y-j-XmCM-SI
lhe

dirigir-..

crystacs finos e tta-t criãtoííle; (latir precisar
Romeu, taiiia postal 1537.

U73Í O) J

TTEXD1Í-SH uma mobilia puta ra'a
1 de visitr.i. neva, 100$; uma codei-

ra de balanço. 30$; um bom guarda-
pr.tcr, dc canella, 7.$: um étasér dc
canella, e_;i-l!.o bistaute, ro$: u:n bom
j;uaida*roupa, 40$ c mais moveis; na
rua uMariz e U-rros 34C, casa 2.

(jo;6 O) M
*friíMDEM.SU cadeiras

V mesas de botequim, de

\rKNDli-S12 
uma ca

trui.ia. eom saia.
Capitão
Castilho
liliur.

;-;a, bem con»-
2 atiartos: ma

hãnipaio n. 20 ;eslacão dc Del
vèndese b.r.U; Uniu Au-

(-;.i N) J

slnacas,
. . . _. hotel, cs^as

dc iuarmc-re, armações i'r,r,i lod 00 ra-
mo dc negocio, espelhos dc iodos os
tamanhos, tolds, divisões, cofres ú
prova de i"gí;o, prensas, macliirtas dê
escrever rcslstradoras, tudo a resto de
Iiarato. Rua I'reÍ Cantca ns. 7 a ir.
Tclephoue JoSa Central. (òo,-i.O)M

^rEXDH-Sii 
uni forte piaoo ds au-tor ir.;r.tí7. rirteit... pe.T.ieno, ele-

tí.r.ic; prâÇa Iu»dcntí», 29.
(!>«. 0)M

XCIIOCADEIKA 
"Trionip..c" —

. Mudou paro a rua T'.n.!-e Mi-
.iielino (ant. da 1'iorestal. 17—Ca-
tuniby. (3511 S) Ji IMPOTÊNCIA

sub-
pcqininiij

quantias, juro iiloiüco; ha cepiial-í-
ta. Informa por favor, o sr. I'i:;icn-
ta: rua d'-> Uòsáriò i-i;% sobrado.

(üSja S) R

Cura-se çnm .19
cm

ri ao do Gçará*
de Santo" ObHsto

(c.oi H) J

rMPOTV.XCIA
J. uarra/afl du <
Keftaí, viudo do ><
Encontra-se na rua
II'. 99-

Á POA letra captiva, preudç, ,-'t-
trâe c *?ô dá Jucio. Ktiãína*sò

na rua da Asseuibléa, .
io$. Não é curso, U<

1>ICYCLKTTAS usadas — Vara bo- i
Ü mem e para menino. Temos di-
verias, nue vendemos :ios preços dc
70$ c Sc.: r;:a do Cattcie n. 105,
Casa Brasil. Tel. i?J4, Central.

(3:M.S) R

IHr.YCLKTA 
neva. inslc/.a. .1 vc-

> locidsdcí, senliora, vcnilc.se

C..\ti:i ce; ta, ra*
i nída e iiiui.en_.va, na "Vínra líra;

(3156 S.) Ã

yo, 2", desde I "IEWNK damo fiançíiise «çcojitcr.'|8, £) Jí J •" ait situatton út Houvernaníc dVn-
fants sins mére ou diinic de c.-,nip.i-
miie cbe/. pcrsoimc, recreei a Mc —
Uoiincra et demauder.*, des rêtêren-
1:1:1. Ecrirc nu liurcau ..ie ce Journal
a M. M. lt. 0;-'J S) .1

nlicccnd.) língua italiana, descft
ciiipieêiir-sè cm escriptorio comniep
ciai. Escrever para 1', r. imita (o-
Iba. ;(_ia. S) I

OF.XIIORITA protegida, necessita
Cj Ae um aposento mobilado cm c;..
sã dc senhora só, c discreta j Catle*
ti ou immcdiac.eí. Cartas a l.igyn
iVrcívol, no •íscriptorni deita folha,
cotn todas as informações, {.|j9.S)j'

SÓCIO 
— Preeisc.se dc mn Soci.i

com o ciipit-il de a:odoj par.»
explorar uma industria fácil e. de
grande lucro; csige-sc pessoa séria n
(ic condueta aíiaut.-ad.i. Trata-sc cont
Artriir Barros, á rua da ."Alfândega.
u. 1ÍÍ7, sobrado. (3031 Sj Si

SlCXIlOliA 
sú, offcrccc-se para os

seridçós dc senhor ou casai, ("ar-
tas para I. Z. (35a; S) }
O EX 110 R A
vT5 iMcicnie.

ILQtrBS 
nn 1^03, .t^úidam-?

J urgência; vua Visconde ti
màraly no.

com
de ltn-

(S)

p>êçò modi-.
Eaiitica-,

rua General Roca
(-•5.10 s:

dc escre*
lira, bicy-

eletas, nnnas e qualquer maciiíuis-
mo; praça da Pepabbca 103,

TtOMPRA-SE: màcluna
COXIPIU-SE:ver, inarhin.

(.1303 SI M

CiACHOHRA 
--

> !o especlmeh
rua Parahyba -o

Vcnilc-se um Uri-
Uimer, dc barriga;
— Mattoso.

CjijoSVJ i
/

12%,

ATIM,
TATI_ pa

prjrt;icJC7, e eriUimefVo,
Gyninasio, leccíonam-sc

por pcqueiu mchsalrdade, Kepclições
para exame. Curso commercial, á
noite; rua do Rosário n. 60. a" on-
df.r. Í07So S) J

porluíucza, cdtfcada r
.t oífcrccç-sc ,'para leceio*

nar em domicilio, primeiras letras e
principio» de francez, Vae gos sub-
uH.if.fi; preços módicos; cartas â re*

Idacçüò, a Georgiha. {..--*."') H. ^t

C*KNIT0RÁ9 o scniioriíaT podem
O ganhar 600$ por me.., apreiidcndn
.1 profissão de mãnicurc e messagis-
ta. na nia a de Dezembro n, 05, i"
amlari Cattete, da9 2 ás d da tarde.

(1503 s) .r

SELT.OS 
— Compram-se, vendem se

e trocam-se, sellos pira coüc*

Ki.

ME.
LàvraUio'

.iiueio n.

ROSAicjue morou na
mora
brado. (J340

JELT.OS
roc
Hospícioeç,.es

lhos.
au, J. Cosia Sr Fi-

(3r.o S) S
norou na r. Un I OEN110BA de

U3. mor. oa rua.do j^ enviuvado e>)M
Tirou
jM. ç

O DISTA — l''ai vestidos

CiHAPi.OS 
ultimo» moitelos, a i

/ i--% e 00$: tingem-se, teioimü
4$, si e (i.; mme. Uos.se 3

da Carioca n. io. 12C.JI
rua ! 510-

S).I;

pre-
íor-

armar ror 50$; lições 2 2Ío:tr*f
es r$: attfudc-=e a chamados.; á
Frei Cantei n. 79, sob. Teleph.

. Cem. (i.-io S) J

___.""»r-AntlXA dr carpinteire, Çniv.éri
Muie. I ií-L -sal» com cinco peça., uma se:-

..  _. in_a a i.iien-, rc fita, motor, polia, cadeira, maip
der o« stm clientes, m ro« do Mar-, cios. correias, etc; rua Frei Canera
toM m, &>*" 8) »1». 7 » 11, Uw S) li
CIONSUI.TAS 

espirita»
' Mario Louise eontin

tratamento, tendo
sem conhecimento ri

n.q-.r., deseja uma re!ü';âo discreta.)1
Resposta, a \V. B., neste jornal. ;

SO' 
pude ficar chi'c quem mandat

seus collarinbos, punhos e to'í.\
a qualidade do roupas, para • *Í,z-
vãndcria Modelo", não iem rim. «ulustre, ehsfommados bnanf|ucamcnt«
e clcsânfecçãoí manda buscar e levax
a (fomicilio. Telephoue Su!, s;o.

TJ-MA 
senhora estrangeira, tom/

J roupa cora lavar e engomai..' |
a rua S, Luiz a, a], (13=9 S li

i___W*Thri__lirit"l_'TliP ' ir [j-iiii-tiTTTT-lj^irrtli-^lMif^^lT^^lgr-y -"J,i 'i"'!í'.i-i'-3i
- 

'¦.-.:*¦'¦,.¦ ¦".'¦'"',:' 

**-.:' ;¦ -r. . .,:;..-_vw' t.rr-.-y.-í:;
-**-• -~ v¦¦•*¦¦¦¦¦'¦ ¦ 

'¦¦< ¦:.-:-..-..',/'*—'

.;'»»"íiI'.-.-...,'».:IÁ'.~ _;i":i:.'J__.-..- ¦'•"

[ÍmMâ M..viti
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'CORREIO DA MANHÃ — Sexta-feira, 17 de Novembro de 1916
7TM ex-negocionte desta praça, dan-
(j do as melhores informações de

6u& conlucta e fiador, ollerece-se
para taze- cobranças de alugueis . de
casas, conta» no Thesouro e Fretei-
tura. Caita, nesta redacção, a CA.
X fS ,c«> .,...-TTi\I senhor viuvo, brasileiro, de
U cila-le. empregado- publico, e dis-

pondo dc recursos, precisa de uma
6cnüiora muito decente, para viver
tnrtirinlmcntc: nüo tem (amijia, e por
isío poderá casar-se com e mesma
senhora, no caso que ceja agradável.
Pódc comparecer na rua General Be-
Icgarde n. 115. estação do Engenho
Movo, das 9 lioras ás 5 da tarde.

(3411 S)R

VENDE-SE 
Míriam b\

na. Unica loção aro
matica que fax renas
©er os cabellos e des-
t-ulr a caspa : na Gar-
raf Grande. Gr»nado &
Filhos, Hermany e * a>
Ião Elias. Ouvidor 120

T 2143

IHIIN«IÜS~

PROFESSOR 
de inglês _ Lecdo.

na em sua residência oa' na do
ahimno; rua Mariz e Barroi n. 346,°"» 5. (1599 S) R

Mr. Edmond ^«§1diurn" clanvidente, distingiuido pelasimprensas brasileira e o.Miatigeira pe-io acerto das suas predições, conti-
nu a a dar consultas para descober.
tas de quatquer espécie: na rua do
Mattoso, ai?, sobrado.' Mr. Edmond
tem sido (requentado e admirado por
numerosos clientes da mais alta ca-
tegoria, a quem predisse o roubo do"Museu Nacional", a morte da sua
irmã, a celebre "Madame Zizina" e
outros acontecimentos notáveis.

OM .1499)

ALUGAM 
SE na rua

Haddock lobo »'
2SS, magnífica sala
e quarto elegantemen
ío mobilado o com
petsstãos uma pessoa
120$; duas nessoao
200$ o 250$. J 3563

MÉDICOS

Ípara 

o diar;nosti-
co e tratamento
Ias doenças do e3-
tomago, intestinos,
I gado, pulmões,

coração, rins, ossos, etc., pelo
DR. RENATO DS SOUZA LO-
PES. Preços módicos. Rua Sr.o
/osé, 30, das 2 ás • (menos ás
quartas-feiras). A 203

Br. Alvino Aguiar
Especialista en* moléstia^ de

estômago, rins e pulmões.
Tratamento das anemias, de-

pauperainento nervoso, etc.
Moléstias de senhoras. Con-
sultorio: rua Kodrigo Silva,
5; teleph. 2.271, C. Das 2
ás 4 horas. Residência: tra-
vessa do Torres 17. Teleph.
4-263 Central.

U S5-JS)

DR. 
}. PEDRO ARAÚJO __ Con-

•sultorio, rua Sete ue Setembro
au, «lc 1 ás 4. (3710 S) K

kRS. CARMO NETTO e GON-
ÇAtVES DO COUTO, advoga-

dos. Kscriptorio: rua da Carioca 43i
sobrado, «los 1 íi j, Contratos mo-
rI.cos, seriedade e presteza. Adean-
tam cu-sias. Grátis aos pobres.

(«56 S) S

DENTISTAS
OI 13 riSTA

!!. llalilíis Vou PInnckcustein
Esp. em obturações a ouro, pia.

tina, esmalte e extracçiíes com-
•' taiiicnte sem dôr; colloca den-
tes com ou sem chapas, a preços
reduzidos. Garante todo c qual-
quer trahaliiii e acceita pagamen-
tos parccllados. Das 8 da manhã,
âs 6 da noite. Aos domingos só
a; ás i lii):i«s. Rua Marechal Fio-
tiano Peixoto u. 41 (sobrado),
«próximo á rua Uruguayana.

ENTI8TAIÍ Lopei
Ribeiro, cirur-• dentista

fíi eu Idade
de Medicina c
Pliarmacia do
Hio de Janci-

ro, com longa pratica. Membro da
«Associação-. Central Brasileira de Ci-
frirrgitoi>a''Dc;tÍtistns, Com*/! rua dn
Õiiitanda, 48, . (2754 S) S

DE-XT-ISTA 
a 2$ooo mensaes pnra' òbtíiração a RranUo, plalliia,

btiratlvos desde o primeiro dia. Tra-
ballios dc chapa; coroas, pivot, etc,
por preços mínimos e trabalhos ga-
roíiütlos. na Auxiliadora Mediou,. na
cua dos Andradas 11, 85; sobrado, es-
quina da rua General C;u\...r.i. tele-
fc.honc, Norte 3157. (2021 S) J

]\IÍ.\!ImA — A.iifiu-ío uni con-
(L/ sulujrío .1 dias por semana; rua
*j de Setembro 205. (3543 S) J

DENTISTA 
— Vende-sc nina ca-

deivíí, 1 mu tor, r mcsânlia, 1
ciíspidcira ferros etc; rua da Aiíah.
dega ii'.,- sob. (ju_o S) J

DI22JT1STA 
— Coroaa de ouro pu-

ro a 5$, 6Í c 7$; chapai de vul-
ca nuc a y$: no grande laboratório
de protlhcsc dentaria, da rua Uru-
guayaiiii n. 3, sobrado, a cargo do
.notável professor J. Machado, espe-
ciaMãta cm todos os trabalhos den-
tatius. (õ-7- S) J

TYEN'JUSTA — Laboratório de pro-
já./ ihesc, dirigido pelo professor
yáes Leme, especialista, para todos
íráballioí', coroas dc ouro, a 65, 7$ e
SSooo: nia 7 dc Setembro u. 205.

(315. S) I
KKiffini

PARTEIRAS
MADAME

PALMYRAPARTEIRA
¦—Com longa pratica, trata dc moles
tias de seidtoraa c suspensão, por um
jprõcc.^so rápido e garantido, Acceita
parturientes cm sua rcsidcncla, á rua
Cauieriuo n. 105. Tel. .14.8. Norte.

( 5 5?S.)

PARTOS moles n.*
de mui hei .
DK. ti; >

AXDRAL. \ cura corrinicntüs lieraor
«rli.isi.-is e stisponsüe.; uc modo sim
pies evita a gravidez uos casos Indi-
cailos. fazenda apparecer o incommo-
úo sc-.i provocar licniorrliagi., tenilo
como enfermeira mine. JOSKPHINACAU.l.VDO. iiaricira do Hospital
Clinicú dc Barcelona: consultas dia-
lias. „raús aos pobres. Acceita clien.
ícs cm pensão. Consultório
di-ncii: rua ilo Lavradio ti.
brada.

resi.
ti. in, ro-
(53-4 S) J

PO* DE AOTOZ Mm
¦ Êk Hfc ¦¦" comais

B ¦¦ ¦! ¦ medicinal
^¦¦™ *mr !¦ e muito
perfumado, ÍÍ500, pelo Correio. .
3$3oo. Leitora, no logar onde re-
side, peça o Lady ao seu fornece-
dor, c, elle não o tendo, pôde
obtcl-o rapidamente. Mediante 100
réis de sello enviamos uma amos-
tra do I.ady e o catalogo dc: Con-
selhos de Belleza. Vendas por ata
cado: dirigir-se ás casas de suas
relações, nesta praça, ou ao depo-
sito: Perfumaria Lopes, r, Uru-
guayana, 44, Rio.

Oura radica!
Ba GONORKHkA CIMO!...

OA OU RIÍCEXTII, em poucos
dias, por processos modernos, sem
dôr, garante-se o traíamento. Tra-
lamento da syphilis. App. 606 .
014. Vaccinas de Wright. Assem-
bléa 54. das 8 ás 11 e 12 ás 18.
SERVIÇO NOCTURNO, 8 ús
10. — Dr. Pedro MagalUes.

R 5493

O uso co»
stante do H»
nutogenol de

Alfredo de Carvalho, em um calix
áa refeições, cm cuja composição cn-
tram a quina, kola. coca, 'ao. phos-
phato de cal, pepsina pau. j.itinj
drcisia.c e glyccrina <i o nii-lliof ga-
ran tia d vida do feto c da mulher
íiravida, pois o Ilematogcnol, além
do poderoso tônico è digestivo, ven-
de-sc cm todas as pharmacias c dro-
naria. do Rio e da» listado». Depo-
sito: 10, Rita Primeiro dc Mario»

GBAVMZ

Loterias da CaDital Federal
Coiofianuia de Luterins í.aoi«àa»s do Brasil

BxtraceOMpctblloas sob a üscalizaçà» do governo
tederâl ia 2 U2 e aos sabbados

ás 3 boras, á
Roa Visconde de Itaborahy N. 45

311 ~!44" HOJE
15:0001000

Por 9SOO cm inteiros

Amanhã Amanhã
A's 3 horas ^da tarde—309—51

S0:000$000
Por 4$UOO, em quintos

Sabbado, 25 do corrente
\'ti 3 lioras <1a tai-de—1100 — 30

100:0001000
Por --WOOO, -,-ni décimos

Grande e extraordinária Loteria áo Nata
Sabbado 33 de Dezembro ús 3 horas da tarde 1

INOVO PLANO U47-1-1.000:000^000
Por 5GS0OO era octogesimos a 70n rs,

Este Importuntoiiilano, ai6ra üo pretulo maior, distribuo outros
remios

de 100:0005-5, 90:0009.10:000$ 5:000$,
;3:OoO«*#, l:0O$«L» e 480sOOO

COLORINA,J^S,^
re-stituír ao cabello a sua côr, ori-
gitial -preta ou castanlia. — Prt-
ço ip$ooo, pelo Correio, mais 2$.
I)«;p09Íto geral rua 7 de Setera-
bro n. 127. R. KANITZ.

Perolina Esmalte ~ ™£
que adquire c cotuerva a belleza da
pelle, approva.Io pelo Instituto do
Belleza de Paria,, premiado na Kx-
posição dc Mtlano. Preço 3$ooo, E.\i-
jara estes preparados, á veiwIa'Aem to-
das as perfumarias r no deposito des-
te e de outros preparados, á rua-' 7
de Setembro i86. (589 S) A

Mme. Ciei, cartomante
— Diz tudo com clareza o que th
seja saiber, realiza os traliaiKoi maia
dufíceis que «ejam, amigavelmente;
bota o mal par.i rima dc unem o faz;
á rua dos Inválidos u. .to. sobrado.

(1642 S) J
• ¦ m __ darlliroa, cinpin-

gens, eezemas,
frieiras, ssrir.s,
brotoejas, clc.,
d e s a p-parecem

fácil c coitiplclaiuenle com o
DERMICURA. (Não é pomada).
Vende-se em Iodas as drogaria»
do Rio e Nictheroy. Depósito ge-
ral: Pliarmacia Acre, rua Acre,
n. ,18. Tel. Norte, 32C5. Preço
2$000.

SYPHILIS:

Os pedidos do bilhetes do Interior devem ser nei.nipfl-
nhados du mais 700 rs. pára o porto do Correio o dirigido»
nos agentes geraes NAZARETH « C, ÍIVA DO 0D.VIIÍ0H
N- 04, CAIXA N. 817. Teleg. [«USVIOL, o n.i casu I«\ C.U1-
MAIiAES, RUA DO ROSAHIO 71, esquina do beco das Can-
cellas — Caixa dò Correio n. 1.273."ÃÕÍlíÕãoS 

rR2G0E2SS OO-IHTEHIfla •'
Pedimos que, desüo Já, nos fáçãra seus pedidos para a

LOTERIA. OO NATAL
Em 23 do Dezembro

I 11 UU Ullr <bK Jllll '"tc'r03(ira oct"gcsimns5UjfQÜ0

3>TA.Z5-A.R.ETH[ & C.
Únicos Agentes di\- Loterias Federaes nesta capital. — Caixa do

Correio 817 — Rua do Ouvidor, 91

Apontnmentos*Diários para 1017.
Slemorial Flumiueiihe para 1917.
Folhinha Laemmert paru 1917. .

69000= ACTOS FÚNEBRES
A'venda nas papelarias e redacção do AL-

MAKAK. I AEMI.1LUT
AVENIDA RIO BRANCO 131,1°

Caixa postal a. 1127. Endereço telegraphico MISSILVA—
Rio. - ¦>

PHARMACIA
Vende-se em bom local fazen-

do bom. itegotíní ttçj^i consultório
nvedico, casa parA residência e chá-
cara. - Trata-se àatpliarmacia Azc-
vedo. Assembléa., 7,1, M 3112

PRECISA-SE
para Therezopolis de uma cozi-
nheira c lavadeira ou um casal
sem filhos; trata-se na rua da As-
sembléa 30, Casa Palmeira.

..274 J

OS Rlá-LHORES CIGARHOS
IDES

Traspassa-se uma boa quitanda,
no Meyer, fazendo bom negocio e
para melhor informar, á vista faz
fé, r. Carolina Mcycr 11. 71.

(R 3460)

CHAGARA OU SITIO
Precisa-se de uma chácara com

casa 011 pequeno sitio, proxiino a
cidade, para alugar. Resposta para
a -caixa desta folha, a A. M;

(R 3454)

«ÍM!!lil!i!IKi:Hiai!ll i!iiHiiiiíBi,!!Wf,'iii;i!«i:i!i__i.i;ia;'i;;!ar!iSi!iiii IIIHIraUSSNA OE LACTI^ABeOS
Barra tíLo JPiralay |

H 'CompiniVic quuJ«ir.er quan..S«la«io de le te.' Kazcin.se contratos para (i
' :- fornecimento por todo o anno. g*"

\W Dirigir a Júlio Barbo-so & C.» — Rua Barão do Rio Bonito n. 27. (f
(M 33-to) 6
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LENHA
suas conse-

quencias. ¦¦ Ciira
radical, injccçõès

completamente
INDOLORES, I

ü sua prepararão, Appl. Oo6 e 914,
Assembléa 11. 5.1. das tà ás iS ho-
ras. Serviço do Dr. PEDRO MAGA
Í.HAES. Tcleplionc iuod, C.

Vende-se de metro, talha ou aclia
sardinha, por preços módicos, In-

Vende-se uma bem montada,
com coinmoilos para familia, poi

CIMAURIA —Cura
resfria-

dos,
cònsüpaçoca com íebre, brdnchites e
asthma. Preço i$ooo. Deposito: Pliar-
macia Rodrigues, rua Marechal Fio-
riano n. 99. (3734 S) R

t r a ta-sc
com bre-

v i d a «1 e,
111 es.m o

Casamentos
sem certidões, civil,' 25$,: e 

' 
reli-

gioso, 20$, cm 24 horas, na forma
da lei, inventários c justificações,
etc, com Bruno Schegüe, á nia
Visconde do Rio Branco, 32, so-
brado. Todos os dias, donvncms
e feriados. Attèiidc-sc a cli.una-
dos a qualquer hura. 

'1 
éle|>.i_-n-

u. 4.342, Ccntrak — N. B. Os
noivos que tratarem de seus !>a-
peis nesta casa não terão o in-
commodo de ir á policia; não se
coiifuíidáni — 32, (1712 J

Casamentos

T-tao

25$ no ci-
vil e 205
r.l i«iüS'i.
com ou
som cer.

tido.5 e cm r.i lioras; todos os «lias,
para provar quanto esla casa «i .-iria;
sfi pagam depois dos papeis prom-
ptos; trata-se á rua Darbara do Al-
varensa 11. 24, cai frente á 2" 1'rc-
loria, próximo ao Thesouro, com Ca-
pitão Silva. (lt 1-26

Grátis pnra ven*
cr 03 fiüffrímen-
los c dilficulda.
des da vida. pe.

,dir a 1. p, Sil-va, posta restante ue Cascadura", r.™enveloppc sellatlo c sobrescríptado
para i-eíposla; rcmcltc-sc para lõdós
03. bsladcs... (2210 S,l ,r

c Ii r onicas e
recentes.
Quer eis fi-
car radical-

curado c-m poucos dias?
curac informações com o sr.

Feijó, que Rratuitainente as offe-
rece, não conhecendo caso ne-
nluiin negativo; nta Tlieophilo
Oítom 167. 3j-? j

Oono rhéas
menie
Pro

PARTEIRA-
IWíto

<;,io |
Oor;

Mme.
FránclsoA

, lieis, diplo.
inaila 'pela
F. de M¦ . faz apparecer a nien.t.iia-

processo scientifico c sem
)allio.4 garantidos e preçosho alcanço de todos, sem o ntenor

perigo pnra a saude; r:.it«i «le doen-
ças do u-.ero; r-.u General Câmara
n. ue-. Tel. 11. 3.368, Noite, próximo
th avenida Central, Consultas gra-
tis. (S 1970)

Mine. Miii^lifiitn Siilonni D11.
llililiel, pnrteira, diplomada pcla
Real Maternidade de Firenze (Ila-
Sia). Acceita cluniados á qualquer
liora. Tel. 3129, Villa. Ru.i í<.
Jlipuc! 11. 80, esquina'.da rua S.
RaphiTcl ÇTijtica). 33S I

Plij-f-ffi^ Ma,í
irilSJ.i_li.liX plomada pela
Faculda le de Medicina de Mudrid,
trata do todas as doenças das senho-
ri-s c f.:.' apparecer o iiicommodo, por
gprócésão ícientifico c tem dor nem

Menstruagões dolorosas
£¦..¦7.1? «--om LífJlXlR UASDA-M/VS, do dr. Rodrigues dosbantüs. Deposito, rua de Ü. Pe-
dro n. 127.

c ulccras
curam-se 111
fa -livelme 111 c
coin a BU-
RAWNA, -¦

veiidavem iu,.i:, A, „„irmacias.
Deposito, rua de S. Pedro n. 127.

Regras escassas i"ü

lli

sardinha, por preços módicos, In-1 com commodos para familia, poi
formações á praça 15 de Novembro S:ooo$ooo. Trata-se com Virgílio,
n. 30 (Armazém)'; (2931J) i rua da As.einlíéa 34. M 3125

õefl»e^e«s««se«_i«_!^e*tt«^^í»»<MM?f'»fli«eeíG««'«^S9_
Ex.inctorde Saúvas-Z.WER^ECK|

Preço do apparclho '«ÍG $ >00 2
Posto na estação dc emljurquc nesta a\ pita limais G#ÜOO |Gonsiiroo, por formigueiro (em media), um kilo dc §enxofre, cm pedra. Custo de exliiiceão, por forrai- g
gueiro («Tctualmente), 500 róis. 1

„ KUA DOS AU OS, 30-34 - 1.. rto Janolro •

Loteria do Eslado do Rio
Grande do Sul

— Amanhã —

O
Tor 10$000

Unlcn lotèiiti quo tllstribue
75 % oi» prêmios, sorteando-
os om globos di; crystnl. —
BOIiáS NUMERADAS por in-
teiro.
Jogaiu apenas 1S.000 billic-rs di-,

viditlos cm décimos d-, iÇoòo
.Plínio I> D

i prêmio de.
i prêmio dc .
t prêmio dc.

8 prêmios .de
13 prêmios de 500?. .
21 prêmios de 200$. .
ao prêmios de 100?, .
Go prêmios de 50$. .

1S75 prêmios dc 20$. .
iS prêmios de 100$ pa-

ra os 3 últimos _il-
•garisiiios do 1" prc-
mio

180 prêmios de ,50$ pa-
ra os 2 últimos nl-
gansmos do Io prc-
mio

1 :ooo$

30 :ooo$
. 3 :ooo$

2 :ooo$
8 ;Òoo$
7 :50o?
4:-íooü

:ooo$
mooí

37:500$

1:8oo$

9 :ooo$

2.200 premios no tola! dc ioS:ooo$

A' renda ein toda parle.

DAMAS. do «lv. Rodrigues dos
santos, S. Pedro 11. 12

r
I Doe,K-a

i leiiÉ.

rac:
ballios
ce dc

Bcpiib

or perjgü para a saude, tri*
garantidos e preços oo oleaa*
.todos, Avenida Gottica l"reiic
telephone n. 3&4-, (.'entrai, ron*
eraii.. liiu (rente ao lliealró
ica. (.U2i S) M

lernas, criança?, \*Í.i3 t:rí*
na rias — Appnre?!io3 microscópicos,
cliectrteos, de iUuniinação para exa-
nic. e tratamento «l.is doenças; urc-
tura, bexiga, rins. r.cto, intestinos,
estômago cte. — Tiat. rápido da go-norrliiia, syphilis, liydroccle. Appl.:
ú.-j e 914"— li. fete dc Sctcmliro
of.. Ú.-.5 3 ás fi—Had, 1-o'jo j;S, Tci.
1294, Villa.

dos^sijülífriUitii -

Veterinário l s^t.
do Instituto Pastctir, especialista

moléstias dos cães. Consultas
c chamados, rua do Hospicio, 114.
Tel. 105S, Norte.

dos
suas

rorr
«da? ,
irur.i
54 d;
iJfnrSi
lC'.._'.T.

msc-
dos

i utero-ovarianas c iIms refiras
c iirolõuír.das. Asscmblea,

ás rS Serviço do dr. Pedro
Tflçn. iboo,-, Cent. íKm9-'

i-paBibfwn-aáaB-BicaMBM aea iuuwno

Ficf:ssorcs o professoras

I Cachorrinlhos %YeT
para lavar cães «lc luxo. Destrui-

I dor «Ia sarna, càrrapaiòs e pul.eas,
I vende-sc nas ruas Hospicio 1Í4,

Gonçalves Dias ,1,8, Ouvidor 63, 7
de Setembro tis. .. e 131, Cattete
91, r«', Jos«; de Alencar 11. ...

(K i6Sg

SATOSIN
é um remedio unico pcla sua
efficacia curativa cm todas as
affecções pulmonares;

SATOSIN
cura ps caiarrhos agudos c
chronicos dos bronchios c dos
pulmões nos divetjoõ períodos
da moléstia'

SATOSIN
no tratamento da tuberculose
comprovada exerce cfteitos re
tronctivos sobre a infecção até
um limite tal que p.inilysa o
desenvolvimento dos bacillo»
rle Koch até suppriiuil-03 com
o emprego prolongado;

SATOSIN
6 recoininciidado por sumhiida-
des médicas brasileiras c es-
trangüirdsí

A- venda em todas as boas phar-
macias e drogarias do Hrasil.

Pomada d8 R. L da Brito
(AXTI-HEIIPKTICA)

Approvada e premiada cc.-.n meda-
llia de ouro

¦Infallivel nas empigens, dar-
thros, espinhas, frieiras, sarnas,
lepra, comichões, cczcihns, paiuip?.
feridas c iodas as moléstias da
oclic. Lata i?joo. Deposito: Dro-
Saria Pacheco, rua dos Andradas
11. 43, c Stic de Setembro Si.

1199 J

PETBOPOLiS
Alqga-se uma boa ca?a á rua

Paulo llarbosa n- -?','• trata-sc na
rua do Hosarío n. iCj, loja,

(M 349Z)

Moléstias das iSnlgi
A gosma, o gôgo, a corysa e •«

rheumatismo^das' gallinhas, c, d.
outras espécies de aves, ."ão com-
batidos com segurança pelo Corv
sol.

Coin o uso deste preparado o-
gallinhas engordam c n positir;
niigménta. Preço, 2$5oo, pelo Cor
reio 3S500. i\ão se acceita se'los
nem csiampilli.is.

Hm iodas as drogarias e phar
macias, á rna Uruguayana 66, Pe-
resirello & Filho e Avenida Pas
sos 106. Eni Nictlioroy, drogarir
Barcellos. (M 2GSG

TraíjelSiaílores para tira-
gem de dbrmeníss

Precisa-se dc oitn trabalhadorr
ipara este serviço; só se adinitleni
Ildnicris com pratica. Para infor
inações e condições com íbúscea
á rua S. L11Í2 Gonzaga 11. 656, dc-
posito de lenha. (J 3jO-'l

CACHOU lt O S
A lepra, sarna, Rafcira, dartiiras c

todas ,13 manifestações malévolas d.
oelle, nos cachorros, cavallos. fnitos ¦'¦
nas varias esoecies dc Rado, s"io cur.i*
das cam o "Sabfio DoRuc". listo sa
bilo mata os piolhos, pulgr.s. benies.
bicheiras e os carr:ip;itns nos animaes.'.- 

Lata 2?oo(|, pelo Correio, i$ooo,
Xão se acecitam sellos nem cstani|.il
lhas. Pedidos a PércstrèVo ft filho, S
roa Uruguayana 66 e avenida Passos
io6. Km -Nicthcrcy, drogaria narce!.'
los. (M 26S7

COLLEGIO
Traspassa-se acreditado collegio

mixto, cm bairro c rua de i* or-
dem, tendo boa freqüência e abi-
gucl commodo. Informações com
Raphael Teixeira, por carta, neste
jornal. (J 3127)

OS CHAPÉOS DE PALHA
SUJOS -;

Os ch.fpéos «le «palita, sujos, fi-
cam completamente limpos e com
a nppnrencia de novos, quando la
vados com a "Água Mágica"
Maís ttuí»s vezes .ooderá ainda ta
Víii* um chapéo, quando novamchh
ficar sujo. Ura vidro dá para.sei-"
chapéos c custa 2?ooo. Pelo Co«
rcio, .|$ooo. NTio se acceita sello
nem estampilhas. Na "A Garra'
Grande.", rua Uruguayana, Cíi. itn-
Nictheroy, drogaria Barcellos,

0 sr. RjÉjjiJNj de Souza
ou o sr. JcKKiuiat José Fernandes
(este csiabelécido outr'ora á rua
Senador Elis.ebiò n. 224), são con-
vidádos a comparecercni 110 es.r'-
ptoriò da rua Primeiro de Marco
h. Só, 2", das ij ás 17 horas, afim
de apresentarem esclarecimentos
que 'lies cumpre fornecer. (M.iin.i)

UNHAS BRILHANTES
constante dn Uuho-

idtinirpin uni lindo

IAOIA

a a b9k.í~£M rIlSjnilr ^ _.,.a
r..
I\ac .. S. Í*rnncisct> n. 36

por jircjoa inddicos.
(.-Sj Si M

T.VGI.liZ _ _';„., senhora in„le_a,X t . ,-i ene idioma cm «mia ou
(p:.r.; -.:.-mci..t; na r.;a S. losé. 70,
^_77':^Li Ç.W5 Sj_2

IXC-ll-.Z, 
PRAXCEZ 1. 1'ORTOi

,','''i:Z, pelei professoies; Uaiiger
;'"C,o ii«™|-cuj r:«a da Al-

99, «obrado. (»j_ S) J

Curso dansanta
Quem quizer iiiscrever-sc dirija-

se á praça da Republica 89, so-
brado, das S ás i-' horas da ina-
nha.

MOTOR

» li it pre

Compra-se um a ga.-.olir.a, por-
j fali!, de um :. tres cavallos. que

não exceda ^c cn a 35 líilos, tin
| bom c-t.-ido. Avenida Central 35 .\,
l 2' andar.

Vende-sc unia lios «ubiirí/os, com
sertiniento c com moradia para í.i-
milia. fazendo bom -e.o^o. Infiu--
n.acões com Nino Vííra. rua Ma-
reelial l?loriano, 2;,;. (l-l rto;)

Cnm c
lino. as unhas atlqitirem um
bi-iüio e íxcéllente cér rosada,
que uão^ desaríparece, ainda mes-
mo depois de lavar as tiiãoa d .ver-
sas vezes. Um vidro, iS;oo. Rc-
inelte-se pe!o Correio por e?no'o.
Na "A* Garra'a Grande", rua
IJrtiguayana.n. 66, e Avenida Pas-
sos, 10G. Km Nictheroy, drogaria
Barcellos. ' (M 2ÇS9

yAciro.actt GampelUí &, ;p„ (.iia Luiz
'i

AltigJ-5e o 2" andar da rua dl
Quitanda n. ic.t, entre Alfendega
e Genefal Câmara, com 2 salas, ..
quartos; cozinha com foiíão a gaz,
liaijheirb com aquecedor a gaz. pro-
ura para familia dc tratamento:
aluguel 234$. Iiroprio tamu.em para
gianJe eseriptorio^ (MíSü)

d8 Camões 36
Fazem leilão no dia 23 de uo-

vembro de 11316. das cautelas ven-
cidas, c previnem aos srs. mutua-
rios que podem reformal-as ou
resgatal-.ts alé 4 hera de começar
o íeilfiOt

1
BeHanmna Ferraz de

Siqueira "
í:.. NicyHERav
- Dotnmgos Gonçalves de

Siqueira Sobrinho,' Maria ,da
Gloria de Siqueira, Januaria

.Corrêa, Francisco José' de
^Mattos Junior,- senhora'- e

demais parentes agradecem de co-
ração às.pessoas ,que sc dignaram
acompanhar á ultima morada os
resto», mortaes de sua inesquecível
esposa, mãe, tja. ç prima,,- BICL-
I.ARMINA FERRAZ DE SIQUI2I-
RA, e dc novo convidam aos seus
parentes e amigos, para assislir á
missa' do 

"sétimo 
dia pelo eterno re-!

pouso de-sua alma, que será reza-
da amanhã, sabli.ido, 18 do correu-
te, ás 9 horas,'na egreja de S. JoãoBaptista, pelo que Antecipam seus
agradecimentos a esse acto de reli-
g'3°' 

i«uii±i '' ÜJ464)

Carlojta Emilia da Fon-

É
Flausina Maria de

Oliveira
José .Manoel dc Oliveira,

Mana Joaquina de Almeida
Oliveira, Innoccncia. M. de
Freitas, Waldemiro Lopes de
Oliveira « íaiiiilia, penhora-

agradecem ás pessoas amigas
acompanharam o. feretro de

sua idolatrada mãe, sogra, irmã tf.
avó, FLAUSINA MARIA DE
OLIVEIRA, e de novo as convi-
dam a assistir á missa de: 7° dia
que será celebrada amanhã, sabba-
do, 18 do corrente, ás 9 horas, na
matriz de S. Francisco Xavier,
Engenho Velho. (Mjsoo

do
que

Coronel Odillon de
Araújo Leite

TLeticia 

de Araújo Leite a
seus filhos, profundamente'
penhorados, agradecem a to-
das as pessoas que se digna- ,
luam «coiupanhal-os no do-

loroso transo por que. .passaram
com -a. perda de .sen adorado es-
poso e páe, e convidam seus pa-

I rentes c amigos para assistirem ií',
| missa de sétimo dia, que será èc-
| lebrada amanhã «àbbado, iS io.
«corrente, ás 9 t|_i horas, no altar- .
jmor da egreja de S. Francisco 'd*

Paula, pelo que desde já se con-
fessam agradecidos. 0 35-tf)

A* lyl
% nn

Jk rc

íBfiÇÕ 1$000
A' vejia em toda a parte

800J03.0
Precisa-se dessa quantia, por 48

horas, -pagando-se 5o$óoo de juros.
Negocio serio c' garantido. Cartas
com urgência a Mit G., na reda-
cção deste jornal. ¦

Praia do Flamengo 84
PENSÃO FAMILIAR VIENNA

Alugam-se bons quartos com to-
do con torto, a familias e cava-
lheiros. Teleph; 3804, Central.

3964

Pura üÇ.nuí,'uos, curvej^rias, botequins, armazéns,loitcnns fru«3tas, rcíidcncias. etc, etc.
Fabricante: xi 3F_u_fjae_p. Rua Vasco da Cama 180

CONMOTO
^.Traspássa-sc um em bom ponto.Trata-se na rua de S. Christovão
n. 207, próximo á P. da Bandeira.

(} 346-)

PHARMACIA

1

Vende-se uma, de esquina, pro-
xima ao centro e bem sortida. Tra-
tar com o sr. Amorim, á r. da As-
sembléa n. 34; drogaria. ÍR3446)

seca
Agostinho Guiinanics, Po-

lybio Oscar <Ia Fonseca, sua
mulher e filhos e mais pa-
entes mandam celebrar a

-mitsa -dc* sclimo dia por
alma da sempre lembrada CAI!-
LOTA Ê.MILIA DA FONSECA,
ua egreja matriz» de S. José, ama-
nhã, sabbado iS do corrente, ás
9 1I2 horas, e para este acto de rc-
ligião e caridade convidam seus
parentes e amigos; e, ao mesmo
tempo, agradecem a todas as pes-
soas que os tem acompanhado na
sua grande dòr. ¦ 

' 
(J 3459)

mmmmm22£EmtâawssB£
Edmundo Brúzzi

João Bruzzi c sua filha
*<W Zilinha avisam a todos os

parentes c amigos que a
missa de sétimo dia de'seu
extremecido o . dcsv.cnturado

filho e irmão EDMUNDO sc rea-
lizará amanhã, sabbado. 18, ás
9 i|z horas, na egreja do Sacra-
mento. Outrosim, manifestam a
sua gratidão profunda a todas as
pessoas quê lhe ministraram coii-
fop.0 e provas de amizade, direcla
ou indireclamcnte, ás quaes não
fõr dirigido outro agradecimento
por falta de endereço. (R3402
swmVamx,mtammmÊÊamm

t

í

í Cecília Knight
Phebe Knight, Henry

Knight, e a familia Mor-
rissy participam aos seus
amigos que, por alma dessa
sua querida mãe, cunhada c

tia, serão rezadas missas amanhã,
18 do corrente, ás S horas,- na ca-
pella de N. S. das Dores 

"do Ingá,
em Nictheroy. e ás 9 iU horas
no altar-mór da matriz da Cande-
laria, nesta capital. (R 3410)

I

fi
COÍ.VITE AOS AMT8 OS

TUBERCULOSOS
Curados pelo dr. Guilherme

; Eisenlohr
Como todos os «linios, o dr. Guilherme Eisenlohr,

especialista para moléstias das vias respiratórias, con-
vida todos os seus n.-.merosos antigos doentes tuber-
cii.'osos, por -elle curados de sua luberculose pulmonar,¦ -aryngiana c intestinal, para comparecerem no seuconsultório,-á rua Grneral Câmara n. 26, e assistirem
o uma ntiqitena festa «pie pretende uar 110 domingo, 10de novembro, ás 2 horas da tarde. — Se tolos' vic-
rem será unia.-reunião-de cent.cnr.s de pessoas radical-

iiucnte curacas«:¦.'. .«i.-.horrível- moléstia, que tanto ¦' d-zi-
ma a humanidade.—

Ao., convidados será offerecida uma chácara dechocolate. _, '3126 I

REALENGO
Alfredo de Mello

SüB-OFFICIAL MECÂNICO
NAVAL

Ünili-litfâ de Mello, The-
reza Fragoso de Mello, mãe
e esposa, filhos, irmãs, so-
brinhos e cunhados do fi-
nado ALFREDO DE MEL-

LO, agradecem penhorados ás pes,-
soas de sua amizade c mais parcn-
tes que acompanharam os restos
mortaes do finado á ultima mora-
da, e dc novo convidam para as-
sistir á missa do 7° dia do passa-
mento, no dia 20, segunda-feira,
ás 8 i|2 horas, na matriz do Rca-
limgo, c desde já se confessam
gratos^ (R3452)

Niobe Couto Reis
Annibal dos Reis e filho,

Circe , Couto c sobrinhos,
Eva Maria da Silva, Pau-
lina Figueira Mendes e dc-
mais parentes convidam os

seus amigos para assistir á missa
de sclimo dia oue, por alma dc
6iia esposa, mãe. irmã, nora, tia e
prima NIOBE COUTO REIS, fa-
zem celebrar na matriz do Sacra-
mento, ás o horas, hoje, sexta-
feira. 17 do corrente. M not

Rubem Porto Monteiro
Domingos Ferreira Olivci-

ra Jlonteiro, esposa e fi-
lhos agradecem a toJos os
que os acompanharam na
grande dòr pelo fallccimcn-

to de seu sempre chorado filho
RUBEM PORTO MONTEIRO, c
convidam a assistir á missa do
sétimo dia que será celebrada ama-
nhã. sabbado, iS do-corrente, ás io
horas, na egreja dc S. Francisco
de Paula. ~ CM íçiol
wa._-Hiiii_yi'iii|ihii.)imiBi.lt" mi

Angela de Gouvêa
Nobre

TRIGESIMO DIA
Manoel Casado de Almei-

da Nobre, seus filhos, Ruy,
Olga, Maria Ruth de Cou-
via Nobre e a viuva do dr.
Manoel Carlos de Gouvêa

convidam ,1 todos os seus parentes
amigos para assistir ás missas

que mandam celebrar pelo ropouso
eterno.da alma dc sua idolatrada
esposa, mãe c filha (Anginlia)
ANGELA DE GOUVÊA NOBRE,
no trigesimo dia de seu fallccimcn-
tÇ, amanhã, sabbado, 18 do corren-
te; ás 9 horas, na egreja do Di-
vino Espirito Sanlo do Maracanã;
c 110 dia 20 do corrente, na egreja
de Santo Affonso. (J 3503

Coronel Odillon de
Araújo Leite 

'"¦'.

ÍO 

coronel Francisco . de-'
Araújo Leite, seus .fiilnw,'
genros o netos convidam'
seus parentes c amigos a/as- .
sistirem á missa de sctiino .

| dia, r.ite será celebrada amanhã, ¦
; sabbado. iS do cortcm-c, ás- 9 ijí •
¦ horas, no altar de N, S. da Con--
1 çciçao, na egreja de S. Ftantisco
de Paula, pelo que desde já se con-
fessam agradecidos. (J.1i-o)

t

Coronel Odillon de
Araújo Leite

ÍA 

bjironeza . de, Auaujo
Maia, seus filhes, genros e
netos convidam os-seilsi pa-¦rentes c amigos a assistirem
á missa de sétimo dia, que

6crá celebrada amanhã, sabbado. 1S
do corrente, ás 91Í2 horas, no ai- -
tar de N. S. das -Dores, 

j iia
egreja de S. Francisco de Paula,'
pelo que desde jí se confessam
agradecidos. - (¦}¦ 3530)

f
Maria da Conceição

Braga
Sczino Telles de Menezes,

João Ferreira Braga e Mer-
mciicgildo Ferreira Braga
convidam a todos os paren-
tes e amigos para assistir

á missa de sétimo dia que será re-
zada por alma de sua mulher c
irmã, amanhã, sabbado, 18 do cor-
rente, ás o horas, na matriz do En-
genho Novo, rcio que desde já se
confessam eternamente gratos, as-
sim como aos que acompanharam
ú sepultura os seus restos mortaes.

ÍM '-«.il

Goíres e 03gisíraÈras
Vendem-se. trocam-se e com-

prnin-se registradoras, prensas de
copiar, riinchinas de escrever, cs
THaiiiniias, etc. Rua Frei Caneca

«is. 7 a 11. (M 307S

PERDEU-SE
tuna bolsa dc

João Luiz Mangini
¦ Lcontitia Mangini e fi-
lhas convidam os seus pa-
rentes e amigos para assis-
tir á missa de sétimo dia,
que mandam rezar amanliã,

sabbado, 1S do corrente, ás 9 ho-
ras, na egreja de 'S. Francisco ck-
Paula, por alma' dc seu saudoso e
prezado esposo c pae JOÃO LUl/5 

'

MANGtiNI.

í
prata, obj.'cto dc cs-

umacão, na capclla dc Santo lana-
cio. na rua S. Clemente. | Grati-

a qucinj u entregar á ruafica-se
Ipanema 100. ~ R 3234 ! .?.

I Escola ilnderwood »
4iSS5k ' Só ali se aprende a 10$

e i$$ mensaes, pelo syste-
rna moderno, com os dez
dedos, sem olhar o teclado

vestida _?io Branco n. 103

PEUSlO PRBGeESSO
Cotnpleianiciite' reformada; ma-

gnifiens aposentos c preços moeli-
o;i. Bondes para todas as dire-
cções. Lariio do - Machado,..3t.

Teleph. 43S5, cent. (R 1997)

CQNFOOTAVEL GÃSÃ
Aluga-se por 4 ou 5 mezes, 1110-

biliada 011 não, com 2.salas, 5 quar-
os, jardim, etc. Rua Gonçalves

Crespo 20 (Affonso Penha)'.
(-fi-. J)

l.OrLMVARl) S. CIIIUSTQVÂO N. 10
Aluga-se este predio com todas as dependências, comple-

tan-.ente reformado, - em logar de grande movimento, para bo-
icquim, bar ou rçstaurant. Tra ta-se na Cia. Cervejaria Bra-
hma, ruá Visconde de Sapuca hy n. 200.

Luiz l«erreira de Car-
valho

A viuva de LUIZ FER-
REIRA DE CARVALHO
manda celebrar uma missa,
ás 9 horas, hoje, sexta-feira,

ilo corrente, na egreja dã La-
(.largo da Lana), terceiro mez

de sen passamento. Para csie ac.o
dc religião c caridade convida os
parentes e amigos do fallecido, pelo
que desde já agradece! (R 3168)t^^ê;mmim&m,&32£im\m&

Guilherme José Vi-
cente

Maria Boujrareliy Vicente,
Dcolinda e Durva! Messias
e demais parentes, Miguel
Barbosa Gomes de Oliveira

c familia agradecem profun-
(lamente penhorados a todas as
pessoas que se dignaram acompa-

j nha!-os 110 doloroso transe por que
passaram com a perda de seu sem-

¦ pre lembrado esposo, tio e amigo,

(.GUILHERME JOSÉ' VICENTE,
e dc novo convidam nos seus pa-

! rentes e amigos para assistir á
missa dc sétimo dia que será ceie-

I brada hoje, sexta-feira, 17 do_ cor-
I rente, ás 9 horas, 110 altar-mór da
I egreja dc S. Fra-ii.isco de j.aii

la, nelo «nic desde já se confessam
! ,,r.,'„,,-(l,.. fi iifiS.

t

THEREZOPOLIS
Vendein-sò tini sitio, tres casas

e diversos terrenos.' Quitanda, 73,
sobrado. Teleph. .«..79 Norte.—
Paulo.,'.. .?.,,,!--»,. (J. .-31.S?

MDI8. Vagüimar Lanzony
Participa a suas amigas e fre-

guezas nuc mora -na rua Souza
Franco 11. íoi, Villa Isabel;

M 311 i

SoIiip.jo pstüílIraSia paríiaiíwtltesia local om
pcqitpnn-cirurgia e cirurgin

dcnturia

jbuiz Jberreirá de Car-
valho

ÍScus 

sobrinhos José Fer-
reira e Luiz Ferreira de Car-
valho mandain celebrar uma
missa, ás 9 i|2 horas, hoje
sexta-feira, 17 do corrente,

na matriz da Gloria, pela alma e
eterno descanso de seu lio LUIZ
FERREIRA DE CARVALHO. Por
esse motivo, convidam os seus pa-
rentes c amigos a assistirem a esse
acto religioso, Desde jú agrade-
cem a todas as pessoas que lhe
honrarem com .1 sua presença.

(J 3590I

COKÔAS K IM-IjMAS DE
FLOHES NATÜUAKS

Prepara-se qualquer cucomm:nda

Casa Arte Floral
Rua da Asscmblea 11,1. Teleph, Cen-

trai iSj7
¦BBHHBHHB

Aspirante a official
Atahualpa Nolasco

Ferreira França
«Seu pae, capitão dc cor-

veta Manoel Ferreira Fran-
ça, e sua familia. agradecem,
de coração, a todas as cor-
porações militares c civis e

demais pessoas que compareceram,
011 se fizeram representar, no fu-
ncral do seu filho, e dc novo as
convidam para assistirem á missa
de sétimo dia que, por sua alma,
será celebrada segunda-feira, 20 do
corrente, ás 9 horas, uo altar-mór
da egreja da Cruz dos Militares.
Desde já agradecem a todos as ho-
inenagéns prestadas a seu idolatra-
do filho. (J 3365)
¦BBBWgK-SSHHM-g&CIfiliS

João Luiz Mangini
CFTiEFii. DE USCRIPTORI-O DAS

OKFfOi.VAS DO LLOYD BRA-
SILEiKO

«ff Os funecionarios dn escri-
t*&* ptorii) das offiçinas do.Llòyd
-3 Brasileiro, profundamente pe-
é%% nalÍ2ados pelo fallecimento

dc scii -mui prezado chefe c
amigo JOÃO LUIZ MANGINL fa-
zem celebrar, na egreja dc S. Fran-
cisco de Paula, amanhã, sabbado,
íS do corrente, ás 9 horas, uma
missa dc sclimo dia em suffragio
de siia alma. Para assistir a esse
acto religioso convidam a-familia
do morto- seus parentes, amigos e
drnnis collegas. p«:lo que anteci-

¦.nu seus agradecimento

f

MU!
Herminia Coelho do

Couto
(SIiNHA'!

ÍPresciliana 

Coelho Tci-xci-.
«ra; filhos e genro convidam
os seus parentes c amigos
para assistirem ú missa do
trigcs;mo dia, que mandain

rezar por alma de sua extremos:,
filha, irmã e esposa HERMINIA
COELHO DO COUTO, na egreja
de N. S. da Luz, estação do Ro-
cha, ás 8t|a horas, amanhã, sali;
bado, '8 de novembro, agradecendo
desde já aos que comparecerem a
esse neto. (J 3545)

Carolina de Jesus Câm-
pos

SAO PEDRO DO SUL, GRA- - 
'

LHiElRA
(PORTUGAL)

Í 

Manoel Gomes Campos,
«lendo recebido a trisic noli-
cia da morte da sua esti-
anada irmã, convida a todos
os parentes c amigos para

assistirem á missa dc -sétimo dia
que «manda celebrar amanhã, sali-
bado, 18 do corrente, ás 81 \2 lio.
ras, na egreja de Santa Rita,

M i«iil

Anna Joaquina Xavier
Mattoso

t 

Vicente Xavier Maltoso,
sua senhora c demais paren-
tes mandam rezar unia missa
<le trigesimo dia por alma
dc sua .muito prezada mão,

sogra, avó e tia, A.VNA JOAQUI-
NA XAVIER MATTOSO, amanhã,
sabbado, 18 do corrente, ás 9i|_'
horas, na egreja dc S. Francisco
de Paula. (.1 ,.;iS')

100 cartões de visita1
impressos em i minuto
RUA BUENOS AIRES, 4 A. Tet.

..- • \ i,-« •..-..;.>< .1.. r...._ , r.,.-.,l.

Amélia Augusta
de Freitas

ÍAs 

familias ¦' \
iCosla, Pereira da
José Joaquim da I-
dam celebrar uma
trigesimo dia por

sua veneram!.-! parenfa
AUG.13STA PUC A DF, F
hoje, sexta-feira, 17 do
ás 9 1! 2 horas, na egreja
da Conceição da Boa Mo

Puga

ieforio da
Silva e

jcha man-
missa de
alma de
AMEIJA

¦RE1TAS,
corrente,
de N. -S.
lie.
n 11.S)

I
Mailia José Carvalho

de Souza
Frederico A. Liberalli, sua

esposa, filhos c gonro; os so-
brinhos, afilhados e paren-
tes de sua fallccida sogra,
mãe, avó, tia e madrinha,

d. MARIA TOSE' CARVALHO
DE SOUZA, agradecem, penhora-
dos, a todos os amigos, lerem
acompanhado o enterro ao seu ja-
zigo e de novo os convidam para _a
missa, que sc-rá rezada na egreja
da y. O. 3a do Carmo, amanhã,
sabbado. 18 do corrente, ás o 1 ja
horas. (J 3473)

Carlos Joaquim Pires

t 

Josephina Pinto Pires e
filhos convidam seus paren-
tes e amigos para assistirem
á missa dc seis mezes, que

VIGÁRIO DA FREGUEZÍA DO 5"ru,ü;l"1 rcz-lr P°* ah"\\\°

SAGRADO CORAÇÃO í^frW^WíSSffiÇ?ííiWç CA,!-"
DF IESUS ^"? JOAQUIM PIRES, amanha,

, 
" 

T). , sabbado, íS do corrente mez, ás ;
Monsenhor J. Pio dos ,10raSi na cgreja (lo Divi,-0 SaU.a.

,S:-.iitos, encarregado _«.l dor (estação da Piedade), pelo que
1-rcguczia do Sagrado Vo" desde já se confessam gratos,
ração de Jesus, convida ,| -,_2-)
rc .Líio. clero, os parocln.v 

' 
ff^gBK&BBtB_CTBS_9â«ãE_B_Bl

Aida Constanzi

ÍJoão 

llcrculano de Mallos;
profundaiiiciüc grato a o s
amigos que o acompanhará;.)!
110 transe doloroso que vem
de soffrer, de novo os con-

vida a assistirem á missa do se-
Limo dia do fallecimento dc sim
exlrcnicciJ.i companheira, a qua'
será celebrada amanliã, sabbado, 18
do corrente, ás 9 lioras, na egreja
dc S. Francisco «le Paula. Ante-
cipadamcnlc «manifesta o seu rc-
conhecimento, * (J .5543'
BmgB&*aag-_a_- «MB_ama

Cuidado cem os inírujões
Os proprietários (In Cima
dns Kiizeiidíis Pretas, leu-
do sabido mio continua n
explorarão do credito do
nomo do seu estabeleci-
mento por parte do indi-
vidiios suspeitos, nvisnni
nn publico do quo 11 Casa
dns Fti/i'udns Pretas não
tem auentes do lutos c não
manda .seus cninregíados a
doniiriliu — sem rcciihor

pedido para tal fim.
Moras exploradoras o tnm-
oem suspeitas são noiieilus
que se apresentam como
antiitas cuntra-iiiestras da
Casa dns Fiizeiulns Pretas.

FBDItO .S. 0UB1K0Z
& IKM«\0

Tel. C. 191.

nos

A2-^" Effeito
imii ediat., sejí t-

ro o imí'i ísi" i - \'i-i o ia-
tem ciicain.i nem seus derivados .- A'

véãla nns c,isi«!': Ilennaiiy, Cirio, Moreno, Horlido & C.
etc. P.íixIb J.tneirp-Preço caixa de 21 amp. BSUliÓ.

I'vil
'.'¦•:¦•

km entre ¦. amigos
A de um piano Fleycl.

tudo?. íjüc devia extrair-5
iü deste mez, fica tráhSfc
o dia 9 de dezembíb , de

«ara es
no dia

da para
ioi5.

(-M 3492)

Casa em Copacabana
Para familia de tratamento, alu-

ga-se uma luxuosamente mobilada,
perfeitamente limpa c provida do
máximo conforto. Para tratar á
rua Ipanema n. io'_\ (M34S9)

, . "í;, .&-J'-í.w"i- ' ™k*__t&*&__f!g

>¦*?%¦¦¦¦¦¦ i-WÍffiW$WmWli-i>; -¦:-$M%ii:'& ~;^;V^-^vç;ê-^Mi^^í^5^?SÍ_|^^^ii
..;¦-.-'.ia-~«iibui*--im^;,;vi¦ -tf,-':, ,..%-i^Jtgrim,iBa;n(WitaCi.rja»i»sranaf-ai

imigos de MONSENHOR
JOÃO XÍCOL.-VO AI.PKN", para

assistir áa solenncs exéquias que,
por alma do saudoso vigário, sc-
rão celebradas, na matriz da mes-
ma írejjitezia, hoj-', sexta-feira, ,17

ido corrente, ás 10 horas. Participa
i que nara facultar ns homenagens
j ao extineto. fará celebrar missas

j ás fi, 7, 7 i|2, S e 9 horas, dentro
i das quaes será distribiuiila a Sa-
: grada Cominunhão ás pessoas devi-
I damciite preparadas. (282S J)

Amélia Rosa de Car-
valho

¦Raul Victor da Silva Car-
valho c filho, Ralph da Sil-
va Carvalho, esposa e fi
lhos e Luiz Antônio dc
Magalhães Fonseca, esposa

e filhos convidam as pessoas dc
sua amizade c demais parentes, a
assistir á -.r.is.-a de trigesimo di.i,
que pelo repouso .eterno da alma
de sua sempre lembrada inãc. so-
gra e avó, AMÉLIA ROSA DE
CARVALHO, mandam rezar hoje.
sexta-feira, 17 do corrente, ;'.; 9
horas, r.a egreja de S. Frai:
de Pauta, antecipando désdé já
seu? agrà_-ec-_-.en-->s. f K 32SO
^__aga25B_Mi_gEggSE33E^il

Guilherme Tose Vi-

BOA GOCASIÃO
Vende-se um grupo de seis pre-

dios, na rua Barão do Amazonas;
rendem 800$ e já renderarn nuiilo
mais. Preço miniino 55:noo$ooo.
Trala-se á rua Barão dc Mesquita
u. S49. (J 3.19)

PERDEU-SE
Num taxi -de priça, em Sanla

Thereza, ás 7 horas da noite de
terça-feira, 14 do corrente, uma
maPnha dc mão contendo papeis.
A pessoa que trouxer .1 mesma á
rua de S. Pedro n. 67 será grati-
ficada- (R 343-0

ATTENÇÃO!
Ao Chie rarisier.se, ternos stjb

medida a prestações, variado sor
timento de casimiras estrangeirai
e nacionaes; entrega-se o terno
na primeira prestação. «R-.ia Santa
Anna 6C, T. 175C Norte. Adolpho
Ivang & C,

Monsenhor João Alpen
Jonathas Pereira e sua

familia convidam os seus
amigos e os do seu saudoso
c prezado amigo MOiVSiE-
NIIOR JOÃO ALPEN, a

assistirem a missa que, por sua ai-
ma, fazem rezar hoje. sexta-feira,
17 do corrente, ás 9 ib lioras, na
correjà do Sagrado Coração dè fc-
sus.  (_]_2_iC,i)

Carlos Corrêa da Costa
(M1.NDE.-;,

Zina Enéas da Cosia, .\m-
brosinà -J'né,-,s Lavinas e Er-
nestinn Mattos, agradecem,
penhoradissinias, a todas as

pessoas desta loc-.ild.ide que,
no seu diilcroso transe, pelo falle-
cimento de seu inesquecível c-po-
so, sobrinho e padrinho CARLOS
CORRÊA DA. COSTA, comparece-
ram á s-iíi rcst<lenciat associando-se
á dor indizivel por que passavam, c,
egualmente. as que acompanharam
òs seus restos mortaes á ultima 1110-
rada.

Outrosim. convidam o; parentes

í

José
cente

Miguel Barbosa Comes dc
Ollieira e tua faniilia e seus
empregados íriandam rezar
hoje, sexta-feira, 17 do cor-
reníe. ás 9 horas, no aliar-

mór da egreja de S. Francisco
de Paula, uma missa pelo eterno
repouso da alma de GUILHERME
JOSÉ' VICENTE, seu amigo c ex-

prcno.to c companheiro. Por este
teto de religião asrade.çcm.

ü Ji69)

isco c pessoas dc sua amizade para a
mis.«a dc selinio dia que. por alma
do mesmo, mandam celebrar na
matriz desta localidade, amanhã.
s_bbado, :S do corrente, ás 8
horas, por cujo acto de religião
r,-.ai«, unia véz se confessar-, stim-
.-f,..i.-r.v _r:;.a=. íl 3269)
_2^_*SS_iKE^-S_5S_3Z2S_8---^

Antônio Lourenço
Nunes Machado

Combate as doenças do utero c
dos ovarios. cura a suspensão c «'»
eólicas e regulariza as regras, cv-
tando a heinorrhagia e os corri-
mentos, V.' uni remédio indispen-
savel nas toilettcs das senhoras,
pára. curar metrites c enilo-iuetri-
tes, sem lia-, er necessidade da ras-

: pagein uleriiiii.
i Dcposim na Flora Medicinal.

Rua 'le S. Pedro 11. 3S. Peçam ca-
talogos.

Diplomada pelo Instituto de
Portugal; .lispecialisla cm massa-
g«;iis manuá! e electrica, c garanti
o tratamento <• eiubelicz.ann.-nto da
pelle, 3$o'oo. Extracçãb dos nellos
do rosto por electricidade; garan-

,le «me nãu volta. Penteados para
senhoras. Attende-se chamados «i
ilomicilio particularmente pítrà scl-
nhora-'. Rua S. losé, 67, sob.
T.elepliçne ...<)iR, C. (.1.15.-3)

Í||; íl iSiftS
Mme; Rílieirp pãrticularmciUe

tinge cabellos com um preparado
vegetal iiioficnsivo, de hu.-i pro-
priedadé, á rua de S. José. 11. 67,
sob. Proxiino á Avenida. Telepho-
lie 5'j:S, C. (J35/Ó)

T
pe.o

Sua fa;n«li.-, manda rezar
amanhã, sabbado, íS do cor-
rente, na egreja dc N. Sc-
nhora da Saude, ás 9 horas,
uma .v.-.-.a dc trigesi:ao dia

ku eterno repsuso,
O 3330I

Ouro a 1IB00 a grania
Platina, prata 30 a 60 reis á

gramma, brilhantes, .cautelas .do
Monte Soccorro e de casas de pe-
1 iiores, ccnipraiu-sc á rja. dfl Ros-
picio 216, hoj.e Buenos Aires,- unica.
casi que meMioj .pag». (M3079).,

^ ¦ ¦imS»Í2£í*2Llá-k .,.*->ir;..A.
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ÍODEON
CORREIO DA' MANHA — Sexfà-felira, ítm mi•_«•© lie 1916

Companhia Clnematograpbtcj
Brasileira

HOJE - 5' dia de suecesso de um film em reprise!
Enchentes desde o primeiro dia, na afiirniaç2» de qno nüo ha melhor

M A CI S T
Film de arte, cõmod-n dramática de grande interesse,

5 partes da fabrica ITALA-F.I.MS
MACISTE é o trabalho nua tam venoldo corno tudo venoo o

«ea protagonista
TGlspectacnlo sensacional, nttrahente e emocionante

i Completando o programma:
A GRANDE BATALHA NO SOMME

O*»--» *taffl_[JP_S_-S*SlSl SSSM-"*?* »¦**
txxjxn-

SEGUNDA-FEIRA
SENSAÇÃO! !j;

í em um belio trabalho de arte - cru um romance de ji
amor -em um fila. de extrema delicadeza jj

de execução perfeita jj

j Innocencia
I e Feooa-d-olj
í —¦ ~~ >•^a--*racgososc6aosceoc9socggooocecoooocooooocaoooooo^

CINEMA ÍRIS
——Empresa J. Cruz .Tunior — nua da Carioca 49 e 51 —

Onro é o qno ouro valo — Som grandes alarde-*
o nosso progiMtmna se lmi»oz hontem, e carta

espectador que sala, foi'o reclamista do nosso
o.pect-culo

HOJE — 0 mais bello:programma ¦- HOJE

? Sacrifício de um filho •
FILM D». UNIVlínSAL — Bello, arrebatador e sensacionnl
drama policial em 5 actos. Maravilhi de oxeoução—Instan-
tes ne arrojo—Scena cm que a emoção toma o espectador

ACRUZOEBRILHANTES
Grande drama de «aventuras mysterlooas» — 3 actos. Pro-
tagonista: a i-elobre artista franceza quo ha pouco esteve
no Rio: MAGDALENA CEL1AT.

Como extra na matinée :
Mocidade de coração

Film de Gaumont, om 3 partes

._GUH.--r_H- — 3DJAS! —3 CIASI
Silo tres dias de preparo para uma formidável victoria 1

Quem nao virá ?

Neurasthenia e Hysteria
DK. Hi-.HO--.A-lO _•-.'_• J-lüiMO'( Tratamento por processos
especiaes. Cons. Uruguayana
n. 105. 16 ás 17 horas.

9, Largo da Carioca, 9
fjGrande à.-itiazem jun 10 ao portão

da Urdem)
Moveis a prestações, caipas para

mobilia, 9 peç-as, 6o$ooo; oleailo
dc 0,60 c 0,70, u 3$500 c 4$ooo o
metro; dito para mesas de 3 a
5 taboas, 6o$ooo c no$ooo; capa-
chos üe. mi c 1111,10 a 8$ooo e
9*fo'o.o.

Souza Baptista & C.a

SITIO
Tím S. Gonçalo, vcndc-se um

sitio com boa casa, constracçJo
moderna, grande terreno plano c
arborizado com arvores írutiíeras.
Informações, rua, do Ouvidor i6j,
com o sr. Soares.

ROLLEAUX1 QS 2 KOrCillOS I MACISTE i
As mais audaciosa, avonturas 1 — Luctas e perseguicüòs!Coragem c astuciu 1

*ii

Himí 7 _i k *____•_•_____

' H^BkJH _B_T J* ^ -*?_M J____pS ^^__>>I^__Í ___r
í _________¦______¦:¦¦ ..^ii______l______.¦'•» "*?¦__!
' _fl __r - _Kw*r____ _F _i

l_|.'__l'_l E--rliiiil

I Herança fatal
20 series da fabrica Universal - 44 partes

'. f_ T T lí1 A TT V nao precisa do apresentWo. Basta\j l_ ____-**. »_¦--. qua digumus que o» seus punhos do
ferro trabalham em tudas as series. EUo o o per.ona-
gem principal.
MARIE WALCAMP ^.So» B

planta Gruce Cunard—Nenhuma ô mais audaciosa
. l_llu vae ser a "mais qne. ida"

OPTIMO NEGOCIO
Vendem-se, conjunta ou separa

mente, seis nredios, constfuçç.o
moderna e solida, novos, rendendo
ia °|° liquidos. Informações, com
o dr. Nelson Rangel. Carmo, 68,
nesta. 2191 J

AVISO IMPORTANTE
Tóile 1/. s. lér.cste nviso.V co-llo-

cado na distancia de 14 pollegi-
das? Se não pode «5 porque seus
olhos estão fracos e precisam de
lentes. Queira dirigir-se á rua da
Assembléa 56. Casa Rocha, que
examina a vista, grátis e vende
óculos baratos. M 3121

FRIBURGO
HOTEL -EUENR.OTH *

Com grande parque e optimas
accomniodações -para familia.

Proprietário, Adelstano Silva.

AN1LINAS PARA SABÃO
DA .ÀÜRICA ALUEM..

Preços razoáveis. Pedidos para
Caixa do Correio 302. R 328i

«ALAS
Artigo solido, elegante «liara-

tissimo. tó iu A Mala Chinesa.
Rua Lavradio. 61.

GOCHEIRA
Vende-se uma bem localizada,

com 25X10 de frente e 35 de fun-
dos, á rua Coronel Pedro Alves 96,
e trata-se com o sr. Justino Alves
Mendes, á rua do Rosário A I.

(R314O

DINHEIRO
Qualquer quantia a juros 1110-

dicos" pnra liypothccas, amiehrtsis,
penhores, cauções, descontos, con-
signações, inventários, tontas do
Governo c da Prefeitura, alugueis
de casas c impostos; compra c
venda de predios, terrenos, sitios
e fazendas; com J. Pinto, rua do
Rosário, 134, loja. (2939J)

Nobre Bilhares
Aviso

Grande desafio
já annunciado ficou alterado
nas seguintes condições:

Tres «aiat«.'hes» em vez dc
cinco, sendo o
_• no dia 20 de 1 âs 3 da tarde

>>- » 11 20 dns 12 ás 2 » »
3* .. .1 88 tias 7 ús 9 » nolto

Tomam parto neste clc-
sutlio
Sr. Luiz Madurelra

11 Manoel Guimarães
d Carlos X.abüto>' Francisco Br* ga" Rio 17—ii—1010.

O proprietário JOSE PALEY
J 3557

Amplo
Arejado

Confortave** PATHÉ Snppr. s.flo
de

Espera
3EXÒJ-ES - As noticias animadas - boje

do Rio de Janeira graças ao
FLUMINENSE JORNAL

Modas Femininas—Escola do Aviação—Lançnmon-
to dc torpedos-—Visitas officiaes —A Companhia
Caramba, etc.
O celeberrimo protagonista dns Miseráveis e de
Patrie, o grande IIlíNRY KRUSS (do theatro Sarah
Bernlmrdl) representa os 1 actos de Putlió :

PAPAE HULIN
Ser bom— Proteger a infância — Amar os fracos ~-
Ser bom avô...—Eis o lhemit desta composição sen-
timental cm que por meios simples o sublimes o ma-
ximo trágico mima france_ vos fará sorrir, assustar,
Chorar o perdoar. 

Aventuras de Elaine
(Miss PEARL WIITTE)

__.' SEMEJ
3 actos - A DEUSA DO FAR WEST

THEATRO REPUBLICA orivSTi o.
firmul-. romiinnhia italinii- do oporcta3 CARAMHA-SCOGNAMI-

GUO-Zecto. anistiiio CAV. ENIUO - VALLB-Dlreoçto
musical do maestro Giusti

.HO-TE-— A'h S 3i4 - HOJE
A pedido tseval da imprensa e P»Wl«o _

o nttendondii »o extriionlinario exito nlnanyailo, UNlCu. l»--li_-
SENTAÇÀO da novíssima opereta em a actos

0 Duque Casimiro | j
Brilhante desempenho I Luxuosíssima montagem I

Í 
Amanha, Babbado -0« recita de nssiffnatura, £ VIUVA

ALEGUE-Festa anistio., de MAUIA IVANISI — Canções Halia-
nas, heapauhola.. portuguozas o brasileiras.

Domingo, em m-»tinéc-A VIUVA ALEGUE.— A' uoito : _*„<:•
íleio da Sociedado H-no-canto llespahliola.

A seguir—Einflai, sós I... o liuibruck.

«-..^/---^rrrTTT-VTT^TtltTTtTTirltlITTIIlllltllTIIIIX-lIIIIIIIIXIIX-JC

THEATRO CARLOS GOMES
m

Companhia do Edon Theatro, de Lisboa
Empresa Teixeira Marques — Gerencia

do A. Gorjao
ESHECIl!,' CULO COM1-LETO

A'S_8 lf. DA NO.TE
Festa artística do netor J0*O SILVA

Drlicatln a fu i«ucios da SOCIEDADE PRO 'AGAIi -.<«._ ->E

HOJE
intima rcprescntíi-íio da peça om um

PORTUGAL
aito, em verso.0, do Júlio Dantas

Â CESA DOS CARDEAES
¦.!¦¦ lÉ.—l-_ __ , .. —_¦ — ___¦¦¦ ¦—¦¦¦¦¦¦_¦ 1 III— jiw — ¦!¦¦¦ ¦¦¦I—IIW —

ciiin o mesmo brilho do enseenação c montagem eom que toi ú- seena nu ródla de gala «l(
*,*- s <I*g. flutnbro ." 

" "• '•'

Ultima «¦c-n-e-ent:icão em ik««iie»lida, ila celebre; revistaAmpliada cera números novos inte*
ressantissimos

OS COMPERES-
Carlos t8»i«'"'^ 0,,v.)

Pèlòs princtimcs aitUtas il.i còmpáiihía- Cançonetas íior Berthe
Bnron. Farto» á (-«-llnrra, por Tina Coelho. POESIA DEDICADA
AO REI DA BÉLGICA, jior Henrique Alves, " Cabaretier" — CAR-
LOS LEAL.

¦ai!IR!liiH!Q<aiílllí!!l»!ni«ai!llllllli:RBl

I Palace-Thea.re |
Grunrlc cc-nipanltia italiana deide operetas VITALE g
(Cyclo llientral Brasileiro) B

DESPEDIDA DA COM- I
PANHIA . §

ffl Amanhã SABBA.HO Amanhã g1» representueáo do irranile g

SDkM-U EiX.LT
A's 7 3t_ e í) 3[i- - AMANHA - A's 7 3ji o 9 3*.

Hoapparlgfto da celebre rp^ista
DOMINGO — Tre-i cspectaoulõs còm ¦ Jl

O 31
:.B.*9

ffiTTTTTt»ITTTTTTTTTIVTtI_TIX_I_TX__-______IIIir_IXIIIIII_I_IIII___________3

jj I artista
DOMINGO—- ÚLTIMOS

ESPECTACULOS . a¦Va 2 e i|_, graiulióãn c ulti* H
ma m.ilii-.ée.- A's 8 e 311, «cs* a

himlirai.tc soirec. P-i
I

,'iI-ilhci-cs desde ja ;i ( venda, _=.
*das io di manhã, ás 6 da $£
tnrdc, r.á Avenida . ltio Ilranco s
n. i ;¦-.» Casa Lopes Fernandes Ç
& C.-«. Tel. C. 573. O 3571) p

:ii-niii«iei:£iBiií;-«s;!ei:Birai«i!Biii:ii
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CINEMA PARIS 50 - Praça Tira- I
dente» - 50

f HOJE HOJE f
! Contimít*. o suecesso «Ia exposiçilo dns forças armadas portuguo- ]zas Depois do exeveito exhibe-so 1

íA MARINHA PORTUGUEZAi
(A Divisão IMaval)

Dividida em O longa» partes e 3.50t> metros dc extensão
O i*iala«oiimpleto e autlienüco fllm raprodu, ilida todos os ex«3rcícios da marinha do

gucrrvda naçllo irmi.' .' ______________
dramático emü
Protagonista: a

San. fie artista SOB AMEAQAS Publimo trabalho
arrebatadores actos.
nutavel actriz

MAU1E LOUISE DKRVAL

Lindo presente de anniversario ?m I^SS1™nSÃS" !Como ostra
progr-imma:

Segunda-feira — MISTINGUETT D1ÍTECT1VE, monumental trabalho om Li netos poressa conheei-la c (i. icrlda artista do nosso publico, o DESTINO VINGADOR» sensacional
drama em 5 actus. J 3569

¦M-__N-----_B__-_____-____--N----_-_-______-_--a;_<l K

'¦'''-- ___k'*' __________.__l__r':''y_________l ___B "¦
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O ROCHEDO OUE ESMAGA
Arrojo c sport-—O rapto— A caça a.raposa— A dou-
sa Branca — As Rochas Negras - A corrida dn
Morto - O la.zo providencial A carreira vertisi-
nosa na ladeira da vida e da morte,
_WWWWYWVA<*-WWW^

I30MI-NTOO
Attenção -— No desc jo do «atisfaíoi- muitos tieilt-

dos do pessoas quo não puderam ver on desejam ver
mais nm» vez a delicada fita do Fox :

A Joven das Montanhas
o cinema Pathô obteve da Poxi Film Corporation gen-
til oterta para qne seja exhibida SóMKNTB NO DO-
MiNGO, 10 do corcuto EM "MATINÉB' nas sessões
iln.s 2 — <_ o O horas da tarde.

lf5í_-C»ÍS*,CS_-S---i

Rua da Ca-
rioca

ns. 60 e 62CINEMA I Proprietário
M. PINTO

Taloph- CJ937
|_|_"*\ IET *-* iiiaioraooiitecimenti) IJÍ^ I CilUllC clne-pollciül tlsi vpoca rlV/UEu

Itéappnrição da qupiida e festejada nrlista
JMiss Pcarl Wliite, coiiüpiiida «Jo nosso publico como

IVBIS3 ELAINE
A Kracinsa e iiiseparavnl compantieirii dó Justino Ciai ei, na 'tes-

impRiilin dns saud(is«is Mystcrlus do NVw Yjirlíi
Bi-ilhnfá cem (ulg.ir nc novo c- iuiniiltüario romance policiei ame-

('icano iliviilido om _ emòciòiiáutcs episódios :

As aventuras k Elaine
Ksfroiando íiri primeiro o scnnaiiir.nal eçisodio sob a

deuoinina«_-\o teriillcanie ila

TRÁGICA ASCENSÃO
ou

PARA A VERTIGEM... PARA 0 F060!*..
4 loiiftiis partes do ininterrupta!, sensiçõea -í-

Visüo inenarrável do temerosas laçaniias aeroiVurnas pnr Miss EItiiuc,.um screiiidudo o visor. Ella ó a per-
sonalizanão da iritemeratez, a individualiznção da valentia, o ciimpeào da coragenr, o baluarte do lieioi.nui, a
ógid» da intrepidez e da perseverança, a ligura hercúlea da audácia e do arrojo, sabe enfrentar penso*-, lutar,
disputar, vencer e triumphar ruidosamente 1
Vindo palpitar de «-moiSo !... — Vindo agitar vos«a* almas ao sopro tia a «eleda rto c do imprevisto !

Vindo ver aqtill o quo a voms» iíriaginavSò não clioga <» coiiisi«ber !...
Arte, acusação e Grancliosiclrtclc !...

__k ____i ____¦'" ii__^l'^'*^^^^7iV_' ' mmWm&J^^ _¦

Palace-Theatre

m

KUA DO PASSEIO. Tcl. 6199. C.
«GRANDE COMPANHIA ISRAE-

LITA — H. Starr.
A-hinistrái-ãò de Marcos Slrtit

Secretario, 1. Frci.nan
QK'AMJ-E FESTIVA- DE HONRA

B>1 HpMENAGEBt
Ao provecto c grande artista e que-
rido director da companhia H. Starr.
SUCCESSO DE TODA

A COMPANHIA
O iraii ícnsacional csOTctaitili)
NOITE DE MARAVILHAS

O MAIS RIGOROSO
DESEMPENHO

Brevemente DESPEDIDA
ÚLTIMOS ESPECTACULOS

Hoje-' alZThn~Hoje
Represcntar-sc-á jicla i! vez no Uio

dc Janeiro, ;i comedia cm 5 actos,
.mi-.i c.«iilo«j c jlansm; originnl d«> cs-
crrptdr isrncíiía Josciih Lataitíer' 

Mischke in Mosky
(EUROPEU N'AMERICA)

O «.•:«; .ciacilo começará 113 S.-I5 em

llillietcs r. venda r.a — VXIVF.U-
SAI, NAVIGAT-10N COMIWN15 -
Uttxiinou lloiis — Avcniila Rio I'r,in-

00 ri. 13 -- Telóplióu-o i(«-;9 Norte —
o n«i ílla do espectaculo na bilheteria
do theatro. <J 353-0

Pth;
Si

Completa o programma o delicado c mui artístico drama social; ¦nicrp.(eUio .:j,ie,a lurmq&i batiarma NAPIERKOVVSKA. versado soo;
pureza do amor conjugai.

O REFLEXO DO PASSADO — 4 parle.-; luxuosas c ilramav'.aua8
Segunda-feira ,um novo e formiilavcl s::c-— .ío capitulo-.

\ vida c sc envolve «cm arriscacl
c"octrrcos. que gi-.ia raaclii.ias

Como extra tia n.atinec — Um acto cômico — A DESDITA DE ZE' CAI PORÁ
ccí-io policial: O arrojado romance policial americano — A MULHER AUDACIOSA — 15 series

Uni ente forte que cino«.'iona .is multidões 1... Um typo in.sii-.inU* dc mulher que despreza
luta ücscsperadàm-cjite, c-lue so pendura cm fios'drjns, (jtiu se immiscue cm temerosas refregas, que iv

erro-vianas, lanchas a vapor, ontomoveis. hydroplanos, acronacvs ((tie desafia entí-m, a própria morte. As fantãílteap aventuras cm
que HKM-INE HOI.MES. 

'protagonista do imponente romance, ;c envolve, sendo c-lla a MULHER AUDACIOSA, valeram a recusa
iidr parte «Ias cbinpanhias d a seguros norte-americanas, do seSiiro dc vida, porçiue previam .1 «na morte rimmiit«itc,«.tao^t_riocadas eram
ai -cenas mie dc-.a .oniliradamciile filmara. — Exlnbicão «la< tres primeiras sinc* denominada. 1 — U-oAf ÍANUO A MOK.E, -• lon*
j;a pane;; SALTO VICTORIOSO. 2 cxlcnsas panes: VIDA PER'CMTANTF,. 2 miiantig pane*.

QUINTA-1*EIRA- Continiiaçüo do monumental romance poVíia.1 — AS AVENTURAS DE ELAINE, scguíulo rpl;o'!>*, sob o
titulo A DEUSA DO FAR WEST — Tres màgistracs parles. Episódio a seguir — O THESOÜRO PERDIDO -- 3 panes. (J .1565;

ftl»!fflM_a--_!____^

1HEATR0 MUNICIPAL
TllÊS K1ÍSTAS

Sr.caniic-Desp rés
y Lugné-Poe — Mlle, Verneuil
.• SÒIRÉE — Jl DIS- NOVEMBRO

DE 1916
Vaiiaçt-.iM sobre. LA GRACE DE

KRANCE - Psyehe
Le Baiser

Icantos—dansas, etc.)
2' SOIRÊE — 33 DE NOVEMEP.O

DE 1916
D.ms LES BALKANS

I.ci rupti-.re dc SAPHO.
Le Bonhomme Jadis

(cantos e dansas)
3> SOIRÉE — 55 DE NOVEMBRO

DE 151O
Poil de Carotte

Rcrne dc "1'Ecole des Femmes"
Le Chat Noir — POIL DE CA-

ROTTE, en poüu
fcantos—il.insa'3, cie.)

A nssignatura dessas tres represen-
tacoe. acha-íe aberta na Casa Napo.
leão, pelos preços de: Frizas c ca-
it-.nrotcs dc 1". i_sS-; ca«leiras, 25$!
balcõçs A c lt. i?-.; balcões ou tra 3
filas, I3$òo0í Cialcnus, síoao, por re.
prcsctitn*;ãò.

CINEMA AVENIDA
w . . ¦..__,....,^.-.——.—  - ¦ i- j

Esta Empreza, depois da radical reforma porque fez passar os seus salões, afim de tornal-os o pontodigno dc encontro da elite carioca, não tem poupado esforços para apresentar cm sua tela os melhores tra- -_-
balhos que so editam cm cinematograpliia, o ainda hoje tem a satisfação dc apresentar um ftlm nacional *-'
lão largamente annunciado e de lia muito esperado pelo illustre publico desta capital, que 6 : .

ENTRE
0 AMOR E

A ARTE
Drama de amnr em 0 longos actos,
«osado pelo eximio dansarino pa-ric.o c pela su _ digna companheira,
<ão queridos o applaüdidós aqui e no

Vaho Mundo,

IDTJQTJE ES O-A-B^S*
1. natural que este fllm não tenha a impeccabilidade dos trabalhos europeus, pois ainda a arte nine-'

malographica entre nós eslá começando d florescer, c os seus trabalhos scresentem ainda de muitas falhas '
que por certo o publico saberá desculpar, louvando o esforço dos precursores dcsla grande arte'no Brazil.

Pondo do parte estes pequenos defeitos lechnicos, o film ó digno dc ser apreciado pelo seu enredo '
cheio dc dramaticidade, tão magistralmente desempenhado, como principalmente pela magf.sládè o bõlleza)dos scenarios naturaes, tirados dos pontos mais atlrahentes o pitlorescos da nossa grande cidade, á Villodes aierveillos, como foi cijgnominada por Catullo Memlè . quando esteve entre nós hospedado.

Um fílm nacional! Uma pagina do gloria! Um dia de suecesso 1
Segunda-feira continuação do grande film do Serio a Mulher Audaciosa — 1- 5* Episódios.

mwammmmaammammmm
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THEATRO LYRICO
Grande eomnnnhia italiana do opnrctas YITALK

(Cyclo Tlieatrnl Brasileiro)
hoje 17 de Novembro, 6' foira hoje

ús 8 3]4 da noite
fieiuíicio da II ai Gabinete Po.t_gu.z de Leitura

O produeto (lesta festa é ilct.i-ilo A coiiipr» ile novos livros c

ESPECTACULO ÒFFERECVdO 
"GENTILMENTE 

FELA
EMPRESA

Cn:*tT-.i.-í ti thuÜS-iin-1 c ncmul.ir opereta cm: $ netn*.

CINEMA THP.íTR> «. -TOSE' EMPRESA PASCIIOÀL SRCUETO - Companhia Nacional, fundada
em 1 de Julho clc 1911. Direcçao scenica do actor Eduardo Vieira.

Maestro da Orchestra, Jos«í Nunes.

HOJB *-* ?7 ríe hcveu L
V, 21 0 3

t=> 3XOJ-3

Os Saltimbancos

JL__át««c^

o «fe _-,.ó - ius wjóSj.s - A's 7, 8 3\4 o 10 t\2 — Tres sessões
representações da mugnu, , ...vista cm 2 actos, 7 quadros c duas apothonsiH. original dos conhecidos jornalistas Cândido de Castro

e Oduvaldo Vianna, musiea dos inspirados maestros Kulippe Duarte e Roberto Soriano
ám^***1^ J^k. __*^>*as°*«__ ,*__P™™,ÍI_ "W9*7-******!9 r*. Compe.es*Tiburclo, (Carlos Torro.) e

Hinervlna (Cecília Porto)%m^Jrâ •k_j __r^ _t_i.
X)ISX_.Il_UIÇAO

UcslumbrantC monlagcnl -- llr.n-.le apturalo —• h.-itraorJmsnoi
hii.-i.lo-.

TOMA PARTE TODA A COMPANHIA
AMANHA — No PALACE THEATRE. o Kr.indo c*.::o de nem*

pre-SANGUE DE ARTISTA.
DOMINGO — Ultimas rtcit.is — Grandiosa matinée ás 2 e 1|_ da
Urde e deslumbrante soirec de desped da ila Companhia, sempre

SANGUE DE ARTISTA.
DiMietej iteule «i á venda, .Vií 10 >!a manhã, ás 6 da t-.r.lf,

ni Aventa Central n. ij8. CASA IOPE3 FERNANDES & C,*.
-»» '»» »» 4» 4» +» <» <» d» 4» ?» *»» ?»

«•«àiii^ajira."^-*^»*-**^

Homem dns comichões; ALFREDO SILVA ;Guarda nnclurnn, Camolot, João do Deus ; Ti-
btireio (compérc), C.trlns Torres; Binóculo; Ca-
lnbrotc, Asdrubaí Miranda; Cabo, Cascarilho, J.
Mattos; Boticário. 2; admirador. Vclhole, Japo-
nez, Fruiiklin de Almeida; Agonie, 1- admira-
dor, Inglc:-, Elle, J. Figueiredo; Corla Vento,
Vicente Celestino; .• admirador, Militar, Pnra-

nú.Lino Ribeiro; Süb-delegado, •!¦ admirador, inegri; 1- «senhor,!. 2* admirador,., I- cocoUò,
Hespanhol; Bèrnardirió Machado; Mnneco, Pc- Fantasia; Judith Bastos; L:admirador,., 2- cocot-
dro Dias: Fila, PKPA DELGADO; Donzella bys- te, Pagcm. Dolores Lopes; Siá C.hica, .• adtiira-
Icrica, Gcislia c Paz, Laura Godinho; Minervina, dora, Luiza Lopes; i- admiradora, Angelina'Fer-
(commcrc), Cccilia Porto; Vida alegre, Julia Mar- | rari; 3' coeolte, Rosa Castro; ¦_' cocolte, Angi lina
tias; 3- senhora, Luiza Caldas; Triste fado, Mi- Pinheiro: !• gatuno. Um cavalheiro, Tobias Rn-
dinelle, Cândida Leal; Santa Catharina, Beatriz drigues: Boiadeiro, 2- gatuno, .1, Ribeiro; Viga-
Martins; 2- senhora, Flor da noite, Antonia De-1 rio," Floy Dias, e Juiz, Bolmiro dc Almcidi.

Misc-cn-sccno do actnr Eduardo Vieira.—Scena
cionado no atelicr da Empreza sob a dir

rios completamente hoyós de Jayme Silva e Joaquim Sanlos.— Guarda-roupa riquíssimo, cenfee-
ecçüó da çoslumiere Pántiiia Azevedo.— Montagem do hábil machinista Antônio Nôvellinóí

Os espectaciilos começam pela exhi.ição de films cinematographicos- -- Amanhã e todas as noites. DA' CA' OPE'

TAPATRi*. RFfBPTfl í-ompanhla Alexandre AzevedoinaniflU jtauna.U roui-nóe rremildá do Oliveira
H©J£-~A'S 13i4 S 9 3I4-HHJE

GRANDIOSO EXITO
A notável peça cm tres actos do João

cio Rio
EVA na ¦ m at JORGE

d'Oliveira L__a w O Azevedo
Moveis da Marcenaria Brasileira
Amanhã, ás 7 3-. e O 3[4-EVA.

Domingo — Olríiiifliníi nintinée
Segunda-feira, 20— Grandioso fi-stiviil artístico

(I6.DC.tbr ANTÔNIO SERRA; 1- sessão OAguiu —
2- se-são—O Canário.

Dia2'i — Prcraiere da operela A Dnquoza de|
Bal Tabarin. Espectaculo completo. R357Í
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