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EXPEDIENTE
Xo edifício novo do "Correio «In

MnnliS", no largo da Carioca
li. IU, estão Jú funccionando to-
«Ias us suns secções, excepto ns
offlcinus, que cm breve estarão
tamuuiu ali instuilndas. -

São os scgtilhtes os números «los
nossos ni»imi'òlhos teleiihonicos:

Redacofio. . . 5608 ~ Central
Gerencia . . . 5443 ¦-
Escriptorio. . 5701--
Oíficiiiiis. . .37- Jíovto

A serviço desta folha percorre
os Estudos «lo S. Paulo o Pnrnníi
«i nosso i.prcscntüiitc Pedro Ha-
ptistn dn Silvo para o qnal solici-
turnos a costumada, bciiévolçiiciní
¦lc nossos assignantes c amigos.

MI T
E

ii
CÔNSULES

Terminada a guerra; súbe clc im-

.rirtãricia á representação do paiz no
(estrangeiro. íA luta coinmcrcial, (jue
.sc vae travar em continuação da luta
sangúinólcritíij exige um corpo diplo-
matiçò c tini corpo consular attetitos
« defesu dós nossos interesses. Com-

pçtcm principalmente tios cônsules as
relações cqmmcrciacs; a parlo pro-
priamcnlc pratica do problema, mas
«Ia 'política, commercial sem duvida é
a representação diplomática que terá
<k sc oecupar. Devem, pois,, mais
«lo que nunca, merecer do governo
todo cuidado as nomeações por fazer
neste momento c dc agora por dcan-
te. O iiiosso corpo diplomático está
muilo liem consumido quanto a 'pes-

foal que conhece as cxtefiòridades
ih métief, c os deveres propriamen-
tc de representação. E' cm geral
bem educado, cortez, v. 'também na
sua grande maioria traja cdrrecta-
mente. Isto não é tudo, mas é algu-
ma coisa num corpo diplomático.
Mas o corpo diplomático precisa
também dó estar vigilante á acção do
governo junto do qual está acredita-
«ly, 'par:J estar sempre prompto rr
iicaittclar 'c -amparar os interesses do
jiosso paiz, c deve estar preparado
para apreciar c julgar dos problemas

jírelnciònadòs com taes interesses. I
Dévè, portanto, conhecer o Ilrasil, I
saber do quo lhe convém c do quc
lhe possa ser nocivo na politica ic
mcrcial e ccõnòiiiica que adople ou
pretenda seguir o paiz onde é minis-
tio. Votado o orçamento, haverá,
segundo corre, diversas nomeações
ile ministro a fazer-se ou promoções
(ie primeiros èecretarios. E' de cs-
jierar que o governo as faça cônsul-
laudo o verdadeiro .mérito dos can-
d.idatos, as provas quc dc si já tc-
líhath dado, lendo principalmente cm
vista o momento c os cf feitos possi-
vtis da guerra nas relações políticas
e comntercines.

Cumpre, egualmente, ao governo,
nao só empregar toda a attenção na
iioineação dos cônsules, mas lambem
reorganizar o serviço consular. Da
boa nomeação dc um cônsul depende
muitas vezes o Iroai exito das rela-
ções commerciaes com aim paiz cs-
tr.tngeirb, o;*, .pelo menos com parle
desse paiz, unia da.s suas zonas.
Compete ao cônsul promover e fo-
nicntar o conymercio c a navegação
do seu paiz com aquelle cm quc
serve. Esta deve ser até a sua prin-
cipal preoecupação. ü cônsul .não
tkvc reduzir as suas ftincçoüs :'t d
«íólario, c quanto ao c

deixarem, o satisfatoriamente os
exercerem.

A propósito da ignorância etn que
vivemos de factos quc se estão pas-
sando na Europa, nos- paizes cm
gtrerra ou em paz, especialmente cm
assumptos econômicos c financeiros
«jue interessam o Brasil, lembrava o
Correio da Manhã, lia dias, noutra
colümiwii «itie, se ã imprensa não
tinha meios de fornecer informações
exaetas e completas sobre aquelles
factos, tratasse a nossa cbanccllaria
de obter meios de ficar .sabedora do
que está oceorrendo ua Europa c nos
Estados Unidos, para publicar aquil-
lo que estivesse no interesse do Dra-
si. 'ConlVcer. Taes informações já
deviam estar sendo fornecidas pelos
nossos representantes diplomáticos c
consulares. .Alas, provavelmente, nem
todo3 os ministros c cônsules Cisto
se lembraram. Deve, pois, o ministro
das Relações Exteriores exigir essas
informações. Approxima-sc a paz, c
0 Ilrasil deve estar preparado para
defender seus interesses econômicos
e financeiros, na competência c luta
entro as nações que se dispõem a
disputar a preponderância .commer-
ciai no .rmmtlo, ou a tirar cada uma
para si o melhor partido das conse-
quèhcias d.a guerra.

Gil VIDAL
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verno não <lcu providencias a respeito.
Agora, recusa-se um telegramma di-

rígido ao Correio da Manhã não con-
tendo palavras offensivas a quem quer
que seja, nem injurias pessoac-s i auto-
ridade publica, traduzidas em termos
obscenos ou coisa equivalente.

O empregado quc se negou a receber
esse despacho é positivamente passível
de correctivo, e é uma pena que lhe
não saibamos o nome, para indical-o á
benemerencia do3 exploradores do rc-
ginicn, quc já por duas vezes nos trouxe
á moratória.

Esse facto, a que riamos publicidade,
no intuito exclusivo de demonstrar até
que ponto sc vae cerceando a liberdade
de pensamento, entre nós, garantida
pela Constituição da Republica, dá bem
a idéa do modo como são respeitadas
essas famosas garantias constitucionaes.

Mais um impulso nesse sentido, c
nhigucin sc admire de. ver recusados
pclo Correio os jornaes que não batem
palmas á bambochata politica c admi-
nistrnliva quc por abi campeia, desaba-
ladã c triumpliantc.

O ministro do Interior exonerou obacharel Antônio Pinto do Areai Sou-to do logar dc 20 substituto do prefeitodo Departamento do Alto Puru's; no
território do Acre, e nomeou para oreferido logar o (Ir. Flavio Floriano
Baptista.

GRAVATAS —
Casa Manchester-
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A enrno
Para a cirno bovi-n cdfl:, liojc emcuiisii.no iieüa capita foram Itffisadba nciosmarchantes, no entreposto dc S- 'í iM o*preços de S;So .1 $820, dívcriilo ílr «Stra'i!'i ao pihhco o máximo de iSoon.tarneiro, í^iSiia;

$0»o o i?noo. porca, i?joo õ tilelia,

O Supremo Tribunal deve decidir
hoje sobre a procedência do liabeas-
corpus que o máo juiz. Aprigio dosAnjos concedeu aa coronel Kscolas-,
tico, 2" yicc-présidehte do Matto-Gros-'
so, para quc este assumisse o governa'
no impedimento do general Caetano do
Albuquerque.

Não precisamos de accrcsccntar mais
nada ao quc já escrevemos sobre o as-
siuupto. A coneesvão desse liabcds-
corpus é um dislate de tal natureza,
que só poderia ter oceorrido áo sr.
Aprigio, juiz politiqueiro^ que o Tri-
btiiial iião pódc deixar de chamai- ¦'¦

A Câmara realizou, hontem,
são dc 25 minutos.

O sr, Vespucio de Abreu, viec-pre-
sidente em exercício, abriu-a á 1,30 da
tarde, isto é, 15 minutos depois do
quarto dc hora <lc tolerância, que o
rcgimciito interno consigna; c,- abriu-a,
graças, sobretudo, á paciência aposto-
lica do sr. Costa Kibciro, secretario,
quc de bòa vontade se prestou a fazer
u chamada inicial com pausas longas,
no intuito de dar tempo a quc pene-
trassem no recinto parlamentar depu-
lados em numero regimcntiilinenlc nc-
cessario ao inicio dos trabalhos.

Aberta, porém, a sessão, todo o "fa-
ligante" trabalho da Câmara sc resu-
min 110 encerramento da discussão de
11111 requerimento <le informações do sr.
Mauricio de Lacerda, num discurso
intolerante do sr. Gonçalves Maia so-
bre a bclligcraricia õuropéa e ainda no
encerramento suave e plácido da ma-
teria dn discussão, constante do avulso
da ordem do dia. Só.

Kntrol.anto, nesse mesmo avulso se
achavam determinados 27 projectos o
uin parecer para serem rolados, além;
por outro lado, das varias matérias de
interesso geral, sobre as quaes se deve
pronunciar a Câmara e as quaes sc cn-
contraiu recolhidas, de maneira até
inysteriosa, no seio das commissões
permanentes...

Kssa inactividade da referida- casa
do Congresso, provocada pela ausência
Ue deputados ás suas sessões, ..não cn-
contra, absolutamente, justificativa de
espécie alguma. K' a fiiiaiidriágcm offi-
ciai, que deve ter paradeiro.

do-as pelos fazendeiros c pesosas ou- 1 cerrando-se o praso d
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trás que dispõem de influencia entre
as populações ruraes.

E' verdade quc na lei quc rege a nova
organização militar da Republica 3e
prohibc que continue a vigorar esse
estado <le coisas. Mas nüo lia ministro
do Interior .quc, apezar da lei, deixe
de conceder uma patente a Um po'i-
tico que a solicite, para um amigo ott
correligionário.

Nessas circumstancias o que lia 3
fazer preliminarmente em relação ã
Guarda Nacional é deslocar a sua di-
recção, do Ministério do Interior pari
o Ministério da Guerra.

Knvquanto sc não levar a effcilo essa
medida inicial, ludo será positivamente
inútil.

inscripção em 27

Conferenciaram hontem, á tarj» c.-.in
o titular d-i pasia da Guerra, sobre ..f-
suniptos de caracter administ.-.itivo, cs
generaçs Sctombrino de Carvalho, di-
rçctor dos serviços de nd-n. nVw.cãJ.

tlè abril
-O regulamento do Instituto, que pa-recc não devia ter sido feito somente

para inglez ver, diz uo seu artigo 90:lupa vez encerrada a inscripção o di-rector do Estabelecimento, no dia im-
mediato, reunirá a mesa examinadora c
marcará dia e hora ipara a realização
ila .pr--meira prova."

•Pois, embora a inscripção dos candi-
tl.itos, que são em numero de oito, tj-
vesse .içado encerrada cm 27 de abril,
tendo, portanto, decoirido já seis mc-
zes- c meio, não lia noticias de que a
mesa examinadora fosso convocada
para designar o dia para a realização
da primeira prova de habilitação.•Porque se deixou ao dcáoreso o re-
Kulamenlo do 'Instituto, não' o sabemos
nós, ÍIU3 se b'av'ia a intenção d
5>rover o logar, melhor seria
ter aberto concurso.

Cortem, certos zumzuns, ide que os
candidatos não são: chamados ;is pro-

sc nao
não sc

Tito .Escobar, comiiiandantc da <:'' bri- •' ,- k.,i„ .r.m.,,.:,i.,ii„ ' „„ " .
gada dc infanteria, è Ignacio de Alen- 

'" ^^M?i?-Hfe 'l,oríl»c ° L"Sar esta
castro, director
Maior.

da Escola do Estada-

BENHALAS — Elegantes e resistente! —
Casa Manchester — Gpnçalvc3 " Dias 5.

promeítiJo a alguém que é bem firote-
SkIó, e íia o manifesto desejo dc se
não 'prejudicar a promessa feila,

•Como estamos todos educados no des-
respeito ás-¦leis, não será muito para
estranhar que o ziiniziun sc confirme'.

. - Aqui está um caso em que 11111:1 cxpli-
cação do ministro' do Interior, desfa-
zendo o boato, servirá para esclarecer

j.,os oito candidatos inscriptós acerca

sc eslão nu não nos casos dc. serem no-
:ne,%do:i, apurahdo-sc dentro cllcs o mais
'habilitado c digno da nomeação... sc
esta tiver d'a .ser feria exclusivamente
solire a 'base do mérito ipcssòal.

Qtie dirá o miiíislro ?
marmita o — ,

Os funecionarios addidos do Minis-
terio da Viação, cm serviço na Bahia,
estão sem rcecher ordenados^ desde
julho. Não admira que tal-,se dé? -Os
addidos de todos os Ministérios, aqui'r ,
e nos listados, foram considerados, ! *« «P"«"W* fW •devam ot, não ali-

por lei, funecionarios que deviam ser I ^"L P i*f» ,!l» <1;,a cm ,"'c
,.„. cues tpor.sam pirblifcainente demonstrartratados pelo orçamento cm circuin- '

stánçiíís, eguaes ás quc vigoram pav.i
os empregados do quadro.

lEntretanto, aqui mesmo na capital
da Republica, cllcs tèm recebido os
seus ordenados através de mil diffi-
cuidados, oppomlo o ministro da Fa-
zenda todos os entraves possíveis. i\o
despacho das folhas de pagamento. 

"'''.

O sr.. Calogeras é um figadal inimigo
do 'funccioualismo, e como não lhe é
possível ir dc encontro á lei que regula
a situação dos addidos, Irala de lhes
crear difficuídadcs.

Isto sc verifica aqui liem perto do
Congresso. Que não sc dará pclo inlc-
rior?

Mas o sr. Wencesláo Braz não mais
deve pcrmiitir essa condueta do minis-
tro da Fazenda. Nada custa ao governo
ordenar ás delegacias fiscaes nos Es-
tados que satisfaçam essas exigências
da administração publica, aberto, já se
vé, o respectivo credito.

Por essas e outras é que ríónlnni
funecionario federal deseja servir no
interior. De resto, elles têm razão.

Prestar .serviços ao paiz para receber
o respectivo pagamento com tres, qua-
tro, cinco . ás vezes até ses meies d«
atrazo, não deve ser das coisas mais
agradáveis...

O CASO DO "TENNYSON"
"'

DOCUMENTOS SENSACIONAES
lia

sobre

BANCO MERCANTIL DO RIO
DE JANEIRO

í>", rua Primeiro de Março, 67
Prcside.itc, João Ribeiro de 0!i-

veira c Souza; director, Agenor Bar-
bosa.

Banco de Depósitos e Desconto),
Faz tedi* a.» onernefíe? bancarias

Conforme determinou o.ministro dti
Fazenda, effectua-se hoje, ao meio-dia,
mais uni leilão dc .ternenós, desmem-
brados do Cáes do Porto, situados na
(Htíidra-45.
;' O slitotior do Patrimônio Nacional c
o.-inspector geral do cáes do-Porto ás-
sfjfirircaaò leilão.

BIRUOTHECA POPUI.AK - Abcr-
ta ao publico das 11 ás 21' lioras, no
I.ycçii dc Artes o Officios,

-^_  
Ai.

telegrainma'S" dão noticia .;_e um;
ogitação popular em La 'Faz, de

resboiisabilídade. Essa habeas-corpus \ r;i;,vccid.i teria ehc.ai.lo á
foii concedido quando o Supremo iã
havia garantido o general Caetano íio
governo de Matto-Grosso, ainitillaildo
assim o impodimento que a Assciiibiéa
desse Estado lhe havia imposto.

Claro está, portánio/que aquelle co-
ronel Escolasiico é tão governo', como
qualquer dos ministros do Siipí-cnío

ommercio, a! 
T,*l",.al- ° 1«« ** 'leslaca nesse trisie

O:
fiirti
vido a este siinp&s facto: a resolução
da Câmara dos 'Deputados dc elevar o
subsidio dos seus membros. "D.o protes-
to platônico dos meclings, a lúássa cn-

acção mate-

commercial dos be't%L'¥i-

tao Sumcntc legalizar e expedir as
facturas consulares. Hntretahlo, qua-
íi todos os nossos coivsulês não fa-
;:em mais nada. Não só não promo-
vim por si as relações comnierciacs,
como se recusam, por considerarem
fora das suas obrigações, as infor-
inações dc natureza! mercantil quo
lhes são .pedidas pessoalmente ou
por carta. Para desempenhar as suas
funeções, ir.órnicntc «o que respeita
uo desenvolvimento,
duii paizes, o seu e aquelle onde tem
representação, c mister quc ellc co-
nheça liem sou paiz: c O justamente
o que não conhecem alguns, se hão
muitos dos iio.«os cônsules. Xa crea-
i-â.i dos consulados deve-se attender
as vantagens que o paiz deve auferir,
i: que justifiquem a despesa a fazer-
st. ilí na distribuição consular releva
consultar essas razões para dar a

que c.Mça

episódio da politicagem é quc juizes
cm serviço :,!i pclo interior do paiz,
quando tèm as cosl.i'i guardadas pclus
politiqueiros como o sr. Azevedo, pres-
tiffiádós pelo previdente da Republica,
sc esquecem da dignidade do poder a
que pertencem, para sujar a tosa nos
cainbáláclios mais indecorósos.

Não é admissível ter duvidas sobre o
I modo como o Tribunal decidirá es;e
;' caso. Elle não pôde deliberar cin con-
j Irario do quc já fez. Inutilizar o hu-

do sr. Aprigio ,'¦ coisa que
ontróvCrsiá, n :uc!>3s

rial, commoltendo uma serie dc desati
nos, lv até onde chegain as ultimas in-
formações, os Ij-curgos bolivianos conti-
iitiam cm sério perigo, com o peilo gra-
vemcnie ameaçado, eníbora tenham o
liolso grandemente acerescido.

Sabendo dessas co.sas, o zé-povinho
palricio indagará, intrigado, quc espécie

Do ministro da Guerra 1 Marmlu d.i
Republica do Urttguay recebeu o gene-
1 aP Faria o seguinte iclc.riuiiina'

_ 
"En ei aniversário de h proclama-

cion de. Ia Republica eso pais lierinano,
presento a v. cx. y ai glorioso exercito
brasilcro, mis sabidos mas expressivos,
deseamlo un futuro da grandeza y
ãrõsperidad nacional ai Ilrasil, — Mi:
nistro de Guerra y Marina."

Hotel Globo rua dos Andradas — I
Aíigmcnfoii para i.|o

o seu mtnicrn dc quartos. Diária 6$ e ;?,!•Quartos j? c ,|^ooo.
<mm «¦»»»

dias publicámos um tópico
uth facto criminoso, quo ha

mezes ocçorreti a bordo do vapor in-
glez Tennyson. Pedimos então ao
governo da Bahia que explicasse o
que se passara cm relação a císc
attentado, afim dc que não recaísse
sobre o P.rasil a responsabilidade dc
não haver devidamente punido os au-
tores dc um ai tentado que provocou
a indignação do toda a sociedade
btasileira. Estamos boje em posição
dc voltar ao assumpto com mais per-
feito conhecimento dc causa.

Pelos documentos quc cm seguida
publicamos, poderá o publico verifi-
car quc nesse melindroso caso as att-
toridades estaduacs da Bahia proce-
'deram ,c'oni absoluta correcçãe^ ia-
zendo tudo o quc, dentro das nossas
leis e dos princípios estabelecidos
cm direito internacional, lhes cra
licito praticar para nuc completa jus-
tiça se fizesse.

O caso do Tetínysón pódc ser resu-
mido cm poucas palavras. Quatro ou
circo dias depois daquelle vapor fer
saido do porlo da 'Bahia, quando na-
vegava cm águas neutras a caminho
dos listados Unidos, houve cm um
dos porões d,e carga mna explosão.
Allegam o comnianditníe e officiaes
do navio quc essai explosão leve
logar no ponto onde se achavam vo-
lumes, que haviam sido embarcados
uo porlo da Bahia. De accordo com
essa explicação do facío, o agente
da I.amport & H.óit, que é .também
cônsul inglez na Bahia, requereu ás
autoridades policiaes) ¦ daquelle Esta-
do um certo numero dc diligencias
para a descoberta do autor ou auto-
res do attentado.

¦Quando começaram a ser feita»
c;sas diligencias, dois indivíduos —
Xiewcrlli e Fordham — .desapparece-
ram da Bahia, e esse facto, combina-
do a algumas circumstancias muito
vagas, deram logar a suspeitas de
serem os dois evadidos responsáveis
pclo qtte oecórrera a bordo do Tciii

O ministro da (Fazenda recebei hnn-,el't cm conferência os srs. Leopoldo(lc 'Bulhões, reíalor da,receila,,.no-Í5eiia-J
do; commandante Carlos - (Midosi, dirof:ctor do Lloyd Brasileiro'.; Pedro Nolas-1
ço, direclor da Companhia db Estradasile Forro do Brasil, e deputado Barbosa
Luna-

11: n»';u!a consulado o gc-
»*iii iir.elhorcs condiçõc !.' ilcsempc-!
ilhal-q; Aqui não: os consulados são!
creados para nccònimódar afilhados c i
protegidos; Alguns não tèm outra j
explicação para a sua existeneia. Xa !
reorganização imporia considerar as j
d-cações quc obedeceram lão sónien- j
te ái[i:el!c intuito 'para extinguil-as, e
substituil-as por outras mais conve-
nientes!

•Ü Itamaraiy .pouco sabe do que ;o j
passa nos consulados. Sobre cllcs
nüo se exerce fiscalização regular;
nem a tal respeito ciimprcni sou de-
ver is .ministros diplomáticos ou
chefes de legação. Os consulados
são também estações arrecadádoras
."ie rendas; no enlanto, as sua: con-
ia; são toma i.t; c prest;
tamchíe. ]•',' preciso quo a fiscaliza

esla fora dc toda
quo o Supremo deseje incorrer na in-
cohcrcncia mais lamentável, o que niu-
Suem pretende verificar',

Aecrcsce qui*, para solução de questões
como essa. não pódc prevalecer a in-
flueiicia das maiorias oceasionaos. ..Mas
o de que se não deve esquecer o Tri-
bunal <: de responsabilizar o s:-. Àpri-
gio pelos desmandos quc clle lem pr.i-
ficado como juiz, c pelos ncliinca-
lhos q:io, nossa mesma, qualidade, t.':-.i
attraidp para a i'.isiis-.i federal. I
samos de exemplos que façam cc
os juizes tratem apenas de di:
justiça.

."reci-
qu.

_ Com o presidente da Republica con-icrciieioti liontcm. ,i tarde, o almiranteAlexandrino de Alencar, ministro daMarinha, quo nessa oceasião subineltcu
a assignatura de s. cx. os dcereios:

Concedendo a reforma podidaalmirante graduado ltúct flacHlat
to Guedes;

t.faduaiido, naquclle posto, o vico-al-
miranto Gustavo Garnior.
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iam a ser, quando u
iiirprchendidos com desfal-|
1 não perpetraram, mas pelos

'. não obstante, responsáveis-
o governo aos ministros or-;
exercer mais assídua c cau-

fiscalização dos co.t-
"i v.ia os coi-suies

e delles se desfaça. Xão
ço.i! intelligente c diligente,

os cargos, quo elles

0 nos
mãos por intermédio db
A estação, a qne ellc foi !>•
rccõbcu xará transmissão,
respectivo encarregado o julgou oftcn
sivo ás instituições. Dc maneira que

irios é quc sc dou

ilçgraplio;
Io; não o
porque o

de gente é essa que se ãfrepoHa por ini-
serias do soiuenos, Pois aqui sc suppor-
tam as prorogaçõcS v]0 Congresso no duro
e 110 firme: o Congresso quc proróg:*. 03
seus trabalhos, pede ao desgraçado con-
tribuiuíc a bolsa e a vida, porque a pa;
tri.i csi.i á hora da morto, apezar do
luxo das prorogações, e o povo o (pie 1;,
qubr saber nestas alturas, é sc basín
para a salvação da .pátria o o pagamento
das despesas do Congresso a sua triálc
vida, accresceiiiada da sua pobre boi-
sa. -Vão iiiinjc, nem (rasteja: paga o não
bufa. Paga hoje ao sr. Wencesláo, como
PG.011 cm 00. ao sr. Campos Salles, pela
razüo imperiosa do.- mesmos àrgiuncVtòsj
e por força dc circuiiistancMs que se re-
peíeni cm nossa existência jíc fallidos
reincidentos. Paga hoje ao sr, Wctrcçs-
hio como pagou no ultimo quadrichiiio
au .-r. Hermes: hontem para sòffrcr o
estado de sino, liojc para as expedições
dc Matto Grosso. Xinguem ?.ic vê, a
cilo povo ideal, um protesto nos la-
bios. Conlra os impostos do inédito re-
quinte que o Congresso cm prorogação
planeja o arma, reclamam alguns iiidns-:
tvi.ies abastados, alguns potentados de
daiheiio a quem elles não fazem mossa;
a verdadeira victima, a escumalha da
abnegação e do sacrifício, essa dá gra-
ças a Deus, vislo como a sua quota não
vae adçáiltc,

Eis porque, lendo historias de povos
de sangue o nervos que so levantam
contra os seus parasitas, perguntamos, in-
trigados, se essa tento não mora na lua.

UMA SENHORA ELEGANTE COMPRAOS SEUS ARTIGOS na
Cnsa, Xiiseimento. — 167, Ouviuor.

Xão so leve injustamente á coma da
Câmara, qtic já teni peccados dc sobra,
a deficiência dc 9.000 coutos, na verba
dos addidos, encontrada pelo sr. I,co-
poldo de -'Bulhões cnlre os imprevistos
do orçamento da Fazenda, por aquella
npprovado e reinctt.Jo ao Senado.

Pcrguntavá-sc .hontem: "Teria a Ca-
mara símuV.do uma certa reducção de
despesa para dar impressão do
brio nos orçamentos quc votou
voco do relator?."

¦A verdade é quc 03 deputados vota-
ram a verba com aquclla deficiência
cheios dc invejável boa fó. 0 próprioministro que propoz 0 seti orçamento á
Câmara, andou ciicio de boa fé pedindonieníjs p.000 coutos para os pagamentos a
quc iiio...pod.>ria fugir, como sc trate de
vcncinfíftws de funecionarios-, A pro-

equili-
' Eqlli-

0 _niinistro_ da Fazenda concedeu n
permissão . solicitada pclo director do" /ivil.aboralorio Nacional do Analyses, para I 

"ri 1 • • ,• ,
iji.zar fora desta capital, quinze dias dei ° coi,S11' !"S!c*> P°T uitermcdio de

-ferias, substituindo o referido direclor, uni advogado que constituirá, reque-
:^ot^orLi\rTMCUik° UÚ'\mi ""mm™ diligencias, muitas', 

. . . i^> ¦ »¦ I das quaes eram obviamente imitei:
CAkISAS—ü que ha de niclhnr c clcgiin- 1 Ar . •, ,• -
tc-r-Casa Manchester-.— 'Gonçalves Diis 5. !-la3 'íS autoridades pohciaCS, qucrcn-

c'o dar prova da sua boa vontade cmO ministro da Viação autorizou a
Inspectoria de Portos a fazer entrara apurar a verdade, satisfizeram todos
ao governo do Sergipe dc duzentasyos caprichos do agente britannicobarricas de cimento, das que existiam
cm deposito, na commissão administra-
tiva dc Estudos e obras do Porlo dc
Aracaju. ¦**»

Festa da bandeira
Tornos brancos para ir.oninos a 5$ooo.Casa dos T fine*; ... Mcv.r .,

¦a m om » —

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rio Branco,

O prefeito concedeu hontem, ao com-
niissario de hygiene e assistência pu-
blica dr. Gastão de Oliveira Guimarães,
uma licença de noventa dias.

Tartaruga - HOJE no 1'cslaii'raiit
Paris. Uruguayana, 41.

O ministro (Ia Fazenda concedeu isçn-
ção de direitos aduaneiros para vários
artigos importados por diversos Minis-
terios, pelo l.loyd Brasileiro e Compa-
nhia de Navegação Costeira;.

l*or toda a ii-nule. Todo mundo diz:
NAO HA REFEIÇÕES como 110 Ucstnu-
rent Paris — Untgiiay.mo, 'j,t.

•e ii—a »
O dircctorvotiçfc do gabinete do Mi-

nisterio da Fazenda féhiettcii ao presi-
dente do 'íribunal de Contas oproces-
so relativo ¦'-. divida de exercícios fin-
dos de que são credores Alexandre Ri-
beiro S C.

— Pe Ivanisí ti festa artística !
.Qne o leitor a vidaríçre

Pára ir, i noite, ao República
'Aprilaúdir r. \'icva Ai.i:c.i:i;;

KM pcrfmndrias, a
Pcr£umarias Nunc:;

cisa umi
— I.. s.

Casa .^runir, _ qüc li(|uii!àiúlo eslá,
para jantar, Í!?ideza«, cxccl.'entes,
rjut.ps cryür.c.1; J»accarat
Ji t.1jjc'clo3 para prc£e:iu-3.

«M

PUNHOS <- collarinhos — lispcclr.lidade— C?.sa Manchester — Çioiiçalvei Uir.s 5.

pn.i repartição que organizou a tabcl-
Ia respeclivá ao pagamento dos addidos,
não quebrou a lealdade nas falsas in-
formações dadas ao ministro. Todos an-
dçram direitos, não obstando isto a que
Ipios andassem errados como sempre.'Em paiz nenhum du mundo, nem na
Inglaterra, netn na Allemanha, nem na'!
Turquia, nem na China, nom na ÍIo}-1
lenlotia, poderia acontecer o que sc viu
outro dia 110 Senado, quando o sr. João
Lyra relatou o parecer da coiiimissâo de
Finanças sobro o orçamento da Marinha.

Com o in.Hiifp de offerecer aos seus
collegas um trabalho completo, o sr.
l.yr.-i, proppz-sc a fazer um quadro eom-
paratiyo das despesas de nossa Armada,
em vários exercícios, poniiò-as cm cor.-
íríMito com ás do vigente, c com as do
projecto cm estudos. S. ex. íitettéu
mãos á ob:-.i. Ptótcra ! Os relnlprios
do Ministério da Fazenda .pretendiam
nssignalar ciíras positivas: o senador
a .'optou-as. 'Mas por artes do'diabo, oj A propósito da jii-ojcctn

s cifras da Conta- i fumo, lima, liontcm, o F
teiro

-— Hom'c5sa
recorreu ao Tribunal de Contas : o Tri-
bunal negava a verdade das cifras da
ContaWlidade da Marinha c destruía ás
do Ministério da Fazenda. S. cx. foi
ao Senado e denunciou o facto. O Se-
nado ouviu a denuncia c seguiu o seu
caminho,

Deante dislo, o quc nos salta an=
olhos é que tudo ncMc paiz está errado,
citando todos direitos. Por certo, não ha
o própesitò do cinbair e ludibriar a òpi-
iiião publica, com a balela do cQúilibrio
orçamentário, em quc ninguém acredita.

popular
1'rnncisci

6 ai

acçedçrãin a todas as suas imperti-
nencias.

Entretanto, o ministro inglez, o sr.
Arthur Peel; que, na emoção causa-
«a pclo attentado, se esquecera das
praxes internacionaea consagrada.;
pelos usos dos povos civilizados e
fora directamente ao ministro da
Justiça pedir providencias, saltando
assim por cima da nossa chanccllaria,
á qual cabia receber a reclamação,
quiz augmcnlar a lista das suas
gàffes com uma proeza ainda mais
sensacional. 'Despachou para a Bahia
o sr. llarold Bci-csford, secretario da
sua legação, com o encargo dc inter-
vir directamente cm seu nome junto
ás autoridades estaduacs, para quc
se cftccluásãem as prisões dos culpa-
dos c se promovesse o respectivo
processo. Se a missão confiada ao
sr. Berèsford era estranha, mais cs-
trenha foi ainda a maneira pela qual
o secretario da legação britannica
desempenhou a tarefa quc lhe bavia
sido confiada.

O sr. llercsford. não encontrou na
capital da Bahia o governador, dr.
.T. .1. Seabra, que havia partido para
a lteirá dc Santa Anna, afim de as-

tario qne o caso requeria c que cra
exigir immcdiatauienta do gdvcvht
britannico a remoção do sr. Beret,-
for. da legação no Rio dc Janeiro.

Publicamos também o officio em
quc o illustre dr. J? J. Seabra, então
governador do listado, respondendo
á impertinente cotnmuntcação do se-
cretario Berèsford, deu áquellc in-
eorrecto diplomata opportiinas lições
de direito internacional e também dc
còrtczia e polidez. Sob este ponto
de vista não perdeu o diplomata in-
glez a sua viagem á Bahia.

Quanto ao caso jurídico suscitado
pelo attentado commcttido a bordo
do TpthysOii, a questão parece ter
sido solvida pclo parecer do procura-
dor geral do Estado, que, baseado
na doutrina mais adoptada pelos in-
ternacionalistas, opinou pela ineqm-
ptteneia da justiça brasileira c mor-
incute da justiça estadual da Bahia,
prra conhecer de um facto oceorri-
do chi alto mar a bordo dc ttm navio
estrangeiro, IV certo que a questão
pôde ser encarada sob outro ponto
de vista, mas não 'Somente com a
opinião do procurador geral accorda
a grande maioria dos iiUcrnacionalis-
tos, como essa 'tem sido sempre a
doutrina mantida pela Inglaterra, que
nesse terreno leva a doutrina a mm
extremo radicalismo, com quo não
ccncordani os juristas de outras na-
cionalidades.

¦Mas o problema jurídico, seja
quat fõr a solução que lhe pudesse
sir dada, não justificaria cm caso
algum o procedimento incorrecto do
ministro inglez, mandando o seu se-
cretario intervir em ,tm inquérito
fe-'to pelas autoridades policiaes de
um dos Estados, c não podia servir
dc pretexto para o officio insolcntc c
grosseiro, que o sr. Harold Bcrcsford
se julgou autorizado a dirigir ao go-
vernador ida Bahia.

tlncorrectissimo .na fôrma c imper-
iincute nas suas divagações, o officio
do 'Secretario Berèsford é estúpido
nas allcgações que pretende formu-
lar contra a policia baliiana. Esta
cumpriu o seu dever. Outro tanto
não se pôde dizer do sr. Gastão da
Ciiiiha, que então exercia as fim-
cções dc ministro .interino das._Rela-
ções Exteriores, c que, tendo coube-
cimento da extravagante expedição
•Jo secretario Bcrcsford, não só con-
sentiu nella, como ainda .mandou o
sr. Guerra Duval despedir-se daquel-
!c dipfomata c reiterar cm seu nome
promessas que não tinlia autoridade
para fazer.

O caso do Tennyson não pôde fi-
car no pé em que o governo o dei-
xcu. Como represália a um facto
pclo qual o governo da Bahia não
pôde ser responsabilizado, os vapo-
res inglezes estão fazendo a boicota-
gnn daquelle porto brasileiro. Ao
ministro das Relações Exteriores
cumpre intervir para .fazer cessar
:ssa violência, que ó mais uma a
juntar d .longa lista das humilha-
ções c dos prejuízos iirflingidos ao
Brasil pclo governo britannico.

judicia! a nece.sariá os-dem de pri-sao preventiva, o Sr. 'Minis'lro rc-solveu. quo, tratando-se dum ásstim-
pto que muito interessa ao Governo
de S. .M. Britannica, devo .ser, «cm
demora j\c qualquer espécie, apresen-
tado ás autoridades federaes do Kio
de Janeiro. O Ministro _e S. ,M.Britannica amistosamente visitou S.
Ex. o Sr. ..Ministro da Justiça, e deu-
lhe completas informações sobre este
caso, que depois foi discutido cm o
Vr' ,(','iis.t;"10 ***• Gtinfiá, Sub-iSecretario
du Ministério das Relações Exlerio-
res, o qual, n.i ausência do Sr. Dr.
Lauro Miiller, estava encarregado
dos .-nçg-Qçiòs. no Talado Itamaraiy.'
O 'Sr. Gastão da Cunha recebeu o
St. Peel cm 9 de março, e tendo tido
scicncia da minha partida naqtielle
mesmo dia para a Bahia, solicitou
do Dr. Guerra Durval, Introdtictor
«Io Corpo Diplomático, para entre-
gar-me pessoalmente a bordo uma
mensagem, eomtnunicando-vos qua as
autoridades ifedcráes estavam estu-
dando com a mais cscrupulosa atten-
çao, e entrava cm commtuiicaeão
çom 

V. Ex. sobre o assumpto. 
' 

OiJr. Guerra 'Durval accrcscentóti ver-balmente quo eu podia ler a mais
absoluta confiança na acção energi-
ca do Exnio. Governador dá Bahia,
e expressou a cerleza que tinha de
que, ao chegar aqui, eu mc certifica-
na de que tudo seria feito, para tra-zer perante a Justiça 03 criminosos,
infelizmente sou forçado a confes-sar a V. .Ex, a minha grande dece-
pçao, não podendo deixar de decla-rar que não fiquei satisfeito com asdçligeiiciaí cffeotuadas, não acredi-
tando que se tivesse feito nem cm-
pregado os meio.? para 'evitar a fugados criminosos. O 'Chefe 4e Policia
teve a bondade de rercbcrnio hoje
em companliia 'do 'Cônsul de S. MBritannica c do Dr. Guerreiro deCastro, o com muita coriezia rela-
toti-me detalhadamente as providen-cias que ellc .havia ordenado. Da suaexplicação cheguei á conclusão dc
que ellc se não considerava com pro-vas sufficientcs contra tNi.wertii q1'qrdliíim para promover a sua pri-são, sendo que estas explicações meforam dadas dc tal maneira

> yv
..-¦'::
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Pingos & Respingos
sénãtlõr examinou
bilidade da Marinha: c eslas dcsriteii-
tiam nqucllás. Atordoado, o r-r^ Lyra

, ,- , ,. 1 d equilíbrio apparccc, cenio apparcceráübteve <„> ministro da I-azcnda hecn-1 ,-¦¦,.. ¦
ça para residir 110 estrangeiro a pensio- ] 

!> déficit, pe.a mesma ra/.ao de meou-
nista ,1o listado, d. Frànciscn Chichor- scieiicia. O quc ha ó a aceplialia da
ro Calvão_Metello,. filha do fnllccUlo 1 administração publica. O quc lia é omarechal niieas Ualvno, barão do liio] ,,n

I Verba de addi Io." I... M'as quem ju-
D sr. F.rico Coelho apresentou liou- j «rá f!lle i>s outras eslão certas ? ,

tem ao orçamento da Guerra

(lo rctjie do
íinulos clmrvi-

Já túo nos basta .1 pro-
liíjiiçííó ;!o vctíier.r.os ci:"trro5 n-^s do min-
KOS, qt_::ilo sc vcr.Jo álcool por toda a
•'..¦ '10 ?

— li1 que acima do tabaco esti Bacclto,
e^iHcôu o líütilt

Ahuhnos do Collegio D. Tcdro II pín-
t..r;iin o ílín.jo na rua Marechal I?loris:io.

Túz wm vc."pcrí!:io que os indisciplina-
dos eram, felizmente, cn (rrande minoria."Esperamos "qtie 

nos proxi:n.>3 «K.turhios a
piirioria p'.i;j üií-iior,

IV. Iíiiíi, -.-•)0"'to ii'.> TT-"?';iti! veícri.

O oue ri.1.1:
T:>-.'..

líijípostá \'.e
!i!Í5pbal (p. r-' :

-- Dc$tina-sc ao q'.'e

,\r sr.?. r. \ r:vc. txhp, sü nes-

Jos f;i ospedes do

uma

.;u-..'..
• le i
faclo

\i-.i

1 nossa
provada

S'ra:n-

:o dc o trazer .v.e
fornecendo a prova

io a censura tclcgr.i.iliica
nssla terra.
Ia ha poucos dias, os leio

mas dirigidos ao presidente do Matto-
Grosso c aos seus correligionários não
eram acccitòs pelas estações a quo sc
apresentavam, notando-se a circuiiistan-
cia d: que, profligado o abuso, o go-

ao orçamento
emcüíJa reiVreníe ã organizarão dn
Guarda Nacional. A commissão dc Fi-
nnnças do Senado u.-.da deliberou a
respeito, viíto como o assumpto exigo
acurado estudo.

Com effeito, esse problema da Guar-
da Nacional, quc ã primeira visla pa-
rece offerecer facilidades de solução,
é bem sério para a organização da
uossa defesa;

A Guarda, como o requerem os in-
teresses militares do paiz, não pj;le
permanecer ra actual situação de si:-.-
pios fornecedora de patentes para os
cidadãos que, tc:'.;!o dinheiro, desejem
fugir ao >.:u!rcz.

I .uahnento é absurdo quc rom as
suas patentes os politicos forme
a'.os peio in.erior do paiz disiribnín

! ROUPAS brr.nc.is — Sortimento scti egual— Ca.-a Manchester — Gonçalves Dias";5.

O ministro do Interior transmitíiu ao
T secretario da Câmara do-< Deputados
.; mensagem do presidente da Rcputíli-
ca. solicitando do Congresso Xacibnal
a abertura ds crclitns suplcnicnfafés :\-
verbas ns. 13, 1;. i3, 20, ai, 26 2-
e ,i.5 çio art. 22, da lei n. j.;.o?9, dó
ti de janeiro do anno'corrente, na, 1:11-
portaucia de i.n;C:n.i,iS..i)p. o esljsriiò
d.t quantia do 14 isooÇooo, e o credito
especial de uo :qoo$ooo, snpplcmènta-
res i.s verbas do orçamento VÍBciito;

quc ¦£

fi.-::

í: íi
um telegrama:.! de Tleüi Ilcrizoníc
poiiclj. consesmu tlescobrir lima qua*
rio ladrões c-e cnr.os dc cliumbò, Af*
o r.rtfio official dt -Ks-iado que cs-

l:"o ciiViiividos nesses ro;;!.>os conhecidos in-
cTi>J!Íriac3 e r.cíori-iníc;.

K* grave. Quando "conhecidos ir.d*.:J-
lri.T,-3 c iies-ocí.ir.íc^" 5e rciolvem n avan-
car uai paM • ii que i.i Tcrderam.., o?
tidisí !

sistir a inauguração de unia c;cola.
pirigindo-sc ao chefe dc policia do
listado, o -r. Bcrcsford, que sc fez
acompanhai' pelo cônsul c por uni
advogado, procurou intervir directa-
mente no inquérito a que se procedia
e, abusando da coriezia da antorida-
ile que o recebia com gentileza, cho-
gou mesmo a fazer çommciitàrips in-
s'. lentes sobro a maneira como a po-
licia baliiana exercia as suas fuii-
cções.

Xão contente com essa indébita in-
icrveuçao nos actos das autoridades
de um listado brasileiro, o sr. l,e-
resford, antes dc partir da capital
baliiana, escreveu ao governador
uma carta dc que damos cm seguida
a' traducção. Kssa carta é um do-
cumento que não pode deixar de
causar assombro a quem t .:n ouvido
falar na correcção, dc que tanto sc
ufanam os funecionarios do serviço
diplomático de sua majestade britàn

d-**e;caso üo

T.m fevereiro do anno iindo, vilgbu ."
cadeira de Linguagem Articulada, 110
insrkuto dc Surdos Mudos, pela jubi-
lação do respectivo professor, sr. José
Rabello Leite Sobrinho. Sj cm íiirrço
do anno corrcnle o ministro do I-.itc-

u p:.r- | :;ol. RI..lnjon publicar c-.lit.-ies convidan-
io 0= concorrentes a inscrever-se, ca-

V^b'*"i^''"í'-"'15 í" desordeiros, '¦••z um tele*
n'.7:i'.nia de Nova IgusfFÚ, nM:rirar;i a cs-
taçiodc Andrade Araujo.

Sabcnt os Íc:t~rcs quc \c;-.\ a ser essi
rCo.tv. igiiassa' ?

il-.1 raia iiiais na I-, menos quc Masam-
l'i>níja que trocou Tu dias de noire para
i.l.\r agora a f^rer das sras, cem picado-
nvin»;

. CjTiUIO & C.

nica. Para explica
secretario da legação. ingleza pela íci
brasileira e a desenvoltura com que í
ellc poz dc ijartc todo o respeito pela j
dignidade do governo dc uma das
unidades da Federação e pela sobe-
rania do Tiras:!, é preciso escolher |
ííiiki das duas seguintes alternativas:
— ou o secretario da legação britih;
tiíca tinha instrucções positivas do
seu ministro para inílingir ao nosso
paiz unia humilhação sem preeeden-
te na :io?>.a historia diplomática, ou
o sr. Berèsford não se ajhava e:.i
estado dc deliberar qtiando redigiu o

; da 
""o oa,

nhã dá publicidade.
71a ncíjc documento taes insolcn-

cias c lão graves incoin-êiiiencias,
que julgamos não dever accrcsccntar
commentarios. 'Apenas lanicíitanTos
quc o ministro das Relações Extcrio-
res, a quem e-:se officio foi commu-
nicado pelo governador da Babia,
não houvesse feito o unico commer.-

CAItTA 1)0 SECnKTAitIO
BKItESFOKD

Traducção — Consulado Inglez.
Bahia, março 13. de 191o. — J",xmo.
Sr. — Tenho a ihoiina de informar a
V. Ex. quc o -Ministro dc S. M. Bri-
tannica no Rio de Janeiro, Sr." Peel,
deu-me instrucções para vir á Bahia
expressamente para expor a V. Ex.
certas considerações dç alta impor-
tancia, com relação á explosão querecentemente sc deu a bordo do va-
por 

"Tennyson", 
cm mar alto. O Sr.

Ministro pediu-mo para informar
V. .Ex. «-jue ellc considera a questão
de tão alta importância, quc teria
vindo cm pessoa, para directamente
tratar dc tão grave assumpto, mas
sendo isso impossível, cllo não só-
menie telegrapiiou instrucções ao Sr.
Consti! Interino, Benn. para chamar
a attenção das autoridades do Porto
da Bahia, mas considerando isso in-
wifiicieute, deddiu-sel unandar-mc
pclo 'S,''S "Gelria" 

c entender-mc
pessoalmente com V. F,x. Sinto .pro-
fundamente que, devido a ser obri-
gado a voltar .para o Rio dc Janeiro,onde a minha presença é necessária,
nao me seja possível esperar para ter
a honra de ser apresentado a V. Ex.,
o que me força a deixar estas consi-
derações oor escripío para lhe ser
entregue. Ao termos seiencia da cx-
plosão a bordo d.o "Tennyson", 

e das
pr0.va3.de nue essa era'proveniente
duma bomba collocada a bordo no
porlo da 'Bahia, o 'Sr. (Ministro cra
de opinião que a sua intervenção
como Ministro não seria necessária,
e 'telegraplióti ao iSr. 'Benn para agir
e levar os 'factos ao conhecimento
das autoridades policiaes, na quali-dade dé agente da Companhia f.am-
port i I-Iolr, >e não como cônsul. O
Sr. Ministro assim procedeu, pois
julgava quc, — idcante d,e üm facto
desta natureza, polo qual tão grande
numero de pessoas, inclusive cida-
dãos brasileiros, podiam ter perdido
suas vidas, sendo que tres pessoas dc•factcl morreram; e considerando
como um grande crime contra o Es-
tado da Bahia. — encontraria prom-
Pias o enérgicas providencias por
parte das autoridades. Nestas cir-
cumstanclas, o Sr. Ministro conside-
rou que qualquer intervenção da nos-
sa parte bpdia ser considerada nina
affronta ao Estado, para quem deve
ser um ponto de honra descobrir e

• castigar os criminosos sem demora.; • Quando, norém, são passadas ires se-
manas, durante as quaes as tluas pes-soas Niewerth e Piordharn (ou Van
Dam1_, sobre q-.iíin recairam seguras
suspeitas, tiveram oceasião de fugir,
o quc praticamente confirma a sua
culpa, sem quo a Policia lenha obsía-
do essa fuga, ou promovido delígen-
cias iiara prcndeL-os, 1011 mesmo 'lado
uma busca no logar onde se presume¦ido preparada a bon
ao menos requisitado da autoridade

 que meforçaram a perguntar-lhe sc elle dç-sejava que o Sr. Ministro da lngla-
terra «renunciasse ás autoridades fe-«entes c ao Cqverno de S. M. Bri-
tannica, que as autoridades policiaesdu Hstado da Bahia eram legalmente
impotentes para trazer os suppostos
criminosos perante a justiça, apezar
(Ias provas da sna culpabilidade, üDr. iCovà immediatámente garantiu-,me que a minha impressão sobre ,1
sua altitude estava errada, pelo quuclle estava decidido a pedir ao juizuma ordem dc prisão preventivacontra osi criminosos Nicwcrth e
Fordham, o que lhe habilitava a dar
as buscas necessárias e cffcchiar as
suas prisões. Entretanto, ao mesmo
tempo que me confesso muito gratoao Dr. iCova, pela cortezia (pie mc
dispensou, não posso deixar de mr
nifestar a minha surpresa, por ver
que «s providencias quc ellc agora
prometteti tomar não fossem dadas
ha mais tempo, afim dc obslar a,t
fuga dos criminosos. bmalmenMrr cçM
apresentei ao Chefe de Policia ecrí^
tas considerações .de caracter inter-..
nacional, as quaes tomo a liberdada
d: repetir agora a V. Ex. — Em pri-meiro logar, o Sr. Ministro de S.
M; Britannica encara este caso como'
um. crime publico contra 10 Estado
da Ba'hia, cm cuja consideração, dc-
vido á presente guerra, não quer eu-
trar. 'Mr. Peel comprehcnde perfei-
tamente que é impossível evitar quetaes crimes sejam commettidos, mas
ellc, confiante, esperava que o Esla-
do da Bahia encararia como unia
qticstfiq.de lionra prender c castigar
os _ criminosos com o maior 'rigor da
Lei, serídó que esse castigo certamen-
te serviria para evitar quc outro
allemão seguisse o exemplo dc Niè-
wcrtli; Potóm, desde que tão barba-
ro criir.í continua impune, é de mi-
nha obrigação informar a V. Ex,
que. diüiçilmenlc, o Sr, Ministro po-deri convencer o Oovcrno dc S. M.
Britannica quc a Bahia é um porto
seguro de escala dos vapores inglc-
zes de passageiros e que estão livres
do risco da repetição dc .tão iicdion-
do attentado os navios e vapores
portadores de mercadorias. Foi sug-
gerido por _ alguém, qne tão grandeselvageria foi um acto dc guerra,
com o qual nada tinha as antorida-
tle: deste paiz. Tenho a satisfação
de dizer que o Chefe dc Policia ga-rai-tiu-mc não pensar desse modo, a
posso asseverar a V. Ex. quc se sc-
nièlhantc opinião prevalecesse, os cri-
mes fossem escapando essa altitude
¦por parte das autoridades do Estado
seriam encaradas pelo Governo de S.
M. Britannica, e lambem, tenho a
certeza, pelo Governo Federal, como
uma quebra da neutralidade brasilei-
ra, c como uma assistência dada aos
allemães na execução de actos dc
guerra contra o Governo dc 'S. ^f.
Britannica. Finalmente; tenho a hon-
ra de chamar a attenção de V. Ex
para -as provas evidentes contra o?
Srs.^ Xicwerth c Fordham, e o queo Sr. Benn, agente da Lamport &
Ilolt, informou no Ghofe tle Policia
officialmentc. 'As contradicções no
depoimento dc Raul de Oliveira, qu-
desempenha o duplo logar dc despa-
diante federal c estadual, torna-o
suspeito. O Sr. Ministro da Eizcn-
da será dfíiciarmcnté informado do
procedimento deste 'empregado, afim
do mesmo ser dispensado, ao mesmo
tempo que temos a certeza que V.
Ex. corriÇrchendcna hão ser possi-
vel_ continuar ellc como empregado
official ,do Estado da Bahia. Í_rnii-
nando, íenho a honra de chamar _
sua attenção para o facto de que os
crfeinosos esperavam que a expio-
são causasse a perda total do vapor,
com todas as vidas existentes a bor-
do. _de maneira quo não ficassem:
vestígios do crime, o quc fatalmente
aconteceria sc o fatal caixão com a
bomba tivesse sido collocado no cen-
tro d'i vapor. ,.V vista disto, ícr.bo
a certeza _ que V- Ex. certamente su
convencerá da necessidade dc oisii-
gar os criminosos, não poupando es-
forços para quc isso se realize no
menor tempo possível. Tenho a hon-
ra de ser, Eximo. Sr., vosro obedien-
¦te c respeitador creado CAssig.) —
Haroldo Bcrcsford Hope, Secre'ta"rià
d.; Ivegaqãb de S. M. Britannica no
Rio de Janeiro.
A TtKSrOSTA BO OOVKHXADOR

Palácio d.o Governo do Estacio da'
Bahia tm ao de Março de 1916.. —
Cxmo. Sr. — Tenho a honra fiei
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CORREIO DA MANHÃ — Sabbado, 18 dc Novembro de 1910

acaisar o recebimento da communica-
ção que V. Ex. me dirigiu a 13 tia
corii-ente mez e ,aiino, c me foi entre-

guc após a minha chegada, em 15
deste mesmo mez, a esta Capital, de
volta da cidade de Feira <le Santl*---
na, onde «me achava. Sinto não me
ter encontrado com V. Ex., que par-
tiú para o Rio de Janeiro durante a
minha ausência para, agradecendo,
tambem, a sua visita, pedir que se
dignasse levar ao Sr. Ministro de
S. 'M, Britannica o meu mais sincero
protesto contra o acto de barbaria e
tlcshumaiiidaclc praticado, com antímo
criminoso e a. perversão dos mais
Còmcsinlíos sentimentos de respeito a
vida c á propriedade alcias, pelo au-
ctor (to attentado de que foi victima,
em alto mar, o vapor "Teniiyson .
Não me era licito recusar ao enviado
do Sr. Ministro, a respeito desse tns-
te caso) qualquer informação e menos
¦jião agradecer os esclarecimentos coin

que, porventura, mc fosse possível
fazer adcaiiíar a acção c pesquisas da

policia do Estado para a descoberta
c severa punição do auetor ou au-
ctores do crime, fossem elles quaes
•fossem. — Tratándo-se, porém, de
reclamação, cxhòrbitaria, eu, do po-
der de münha autoridade, em admit-
til-a, porque, segundo as leis brasi-
loiras c velhas praxes do Governo
•Central do mou Paiz, c o Sr. Minis-
tro das Relações Exteriores o unico
competente para recebel-as c ao qual
oue cumpria dar, sobre o occor-ido,
:ts informações da verdade e os cscla-
reciihcntos que cu julgasse necessa-
rios ao conhecimento dos factos, ten-
«to cm vista os interesses da justiça
e as boas relações de amizade exis-
tentes entre o Governo do Brasil c
o dc S. M'.'Britannica. — Não me
abrigo, todavia, ás formalidades "das

aiortrías diplomáticas., a que o Sr. MU-
nistro da Inglaterra presta sempre o
-iie-Kbr apoio, para mc eximir a
resposta a que a commumcaçao de
V. Ex. tem incontestável direito,
cabeudo-me, somente, o dever, que
cumprirei, dc levar, immediatainente,
:io coíihedimcnto do Sr. Ministro das
'Relações Exteriores, independente de

qualquer solicitação, com o histórico
das oceorrencias havidas, ate agora,
«sobre o attentado do "Tennyson", os
documentos que demonstram a acção
Idas aiictoridadcs policiacs do Estado
c os que sob a assignatura dc V. Ex.

..«ca mi-lm se trocaram. — Como se
verifica da informação do Sr. Dr.

• Chefe de Policia, que junto a esta por
cúpia, envio a V. Ex., a atictoridade

l« policial, desde que teve conhecimento
<lo facto, procedeu a todas as dihgen-
cias para a descoberta dos criminosos.
'.Não lhe auctoiiizavam, entretanto, as
-iróvas colhidas, c na conformidade
das leis que nos regem e que, neste
-iarticular não são differentcs das que
«vigoram na livre Inglaterra, a ter pro-
cedimento diverso do que tem tido
ate agora. O crime, como é sabido
e V. ex. o disse na communicação a

que respondo, reatizou-sc cm alto
-nar, a bordo de navio estrangeiro, o
<]iie quer dizer, foi commcttido cm
«paiz estrangeiro. E' certo, tanvbe«m,
que os criminosos bem podem estar
aqui: nn Estado, c scr áquelles dc quem
se desconfia e contra os quaes ha

Iprcsümpções de responsabilidade. 'Mas;

ma ausência do corpo de deíicto. que e
a prova material do facto, no local
tio crime e do testemunho, pelo me-
«tos, de tres pessoas que deponham,
contestes; sobre o mesmo facto e o
seu atu-tor ou auetores, não é permit-
lido pela legislação 'brasileira, bem
como pelas leis liberacs do mundo in-
teiro, nos paizes livres, prender-se ai-

gitem por mais tempo do que o

prescripto cm lei, sob pena de ser
«burlada a acção da atictoridade, que
tenha ordenado a prisão, por lima
ordem de habeas-corpus, instituição
ürigiiiar-iaiiieiitc ingleza e salutar rc-
«médio aconselhado pelas leis brasildi-
ras «para sustar o arbítrio 011-«impe-
«lil-o. O crime de que sc trata, por
mais hediondo que seja. nem dc
nutro modo se deve considerai-o, e

- «111 crime commum, sujeito as leis

penaes brasileiras c. como tal, não dif-
fere dc qualquer outro, 110 interesse

que deve ter o Estado em punir quan-
tos se conuiiettam 110 seu território.—
Aquellcs sobre os quaes incidiram c

até aqui chegassem avisos, «mesmo da
Inglaterra, sobre evadidos que a sua
Policia procura. —• Meus desejos são
dc que semelhantes factos, da maior
gravidade e, pela, sua hediondez, ver-
«dadeiramente repugnantes, não'se rc-

produzam, aífrontando os semtimen-
tos de humanidade que tanto domi-
nam o espiiíto da Nação Brasileira.--
Esperando poder proseguir, como ate
aqui, na observância de neutralidade
que o «Exmo. Sr. Ministro das Rela-
ções Exteriores tão justamente _ re-
commcnda, peço a V. Ex.\ se digne
transmittir ao Exmo. Sr. Ministro
de S. M-. Britaimica as homenagens
do meu respeito e consfideração. —

(Assignado) J. J. Seabra.

O RELATÓRIO DO CHEFE DE
1'OIiICIA DA BAHIA

sc.aceumulam as suspeitas dc ser os
auetores do attentado contra o Icn-
«jiyson" se ausentaram desde que com-
•nettcrasn o crime e antes, provável-
meiiie, de serem conhecidos os «restil-

tados do seu sinistro intento. Não
ora. por conseqüência, pos.ivel a sua
«prisão antes do facto, porque se lhe
ignorava a preparação, c depois delle
•antes de praticadas as investigações
,l;l. ici, _ Desde que a policia nao
tinha elementos para presumir, ao
menos quem fosse o criminoso, não

podia evitar que fugissem aquellcs so-
bre os quaes, averiguados os factos,
••ccalviraiti as suspeitas, sendo, que
d facto da fuga, ou ausência, e pre-
cisamcnle o elemento gerador da sus-

peita contra os fugitivos.— Nenhuma
diligencia requerida pelo Cônsul de
S. .SI. Britannica ou pelo Advogado

qtte o acompanha deixou de scr atlen-
dida; por mais desarrazoada ou extra-
vacante que o íosse. — Por minha

jiavic, nada recebi, até o presonte, do
Governo Federal a respeito do caso
em questão, isto porque o Governo
!_ edcral sabe, rigorosamente, que lo-
das as diligencias possíveis c legacs
serão feitas com o maior cuidado c
interesse pelas auctpridadcs para o
dcft.ob1t.11.cM0 da verdade e punição
«los criminosos. — Empregando, as
aucíoridadcs policaess, no cumprimcn-
«io desse dever, todos os seus esfór-
co-, com o intento de dar satisfação
íis exigências da lei e aos reclamos
da iiistiça, não têm, entretanto, ou-
tros juizes de seus actos senão as
nltctoridades a que são subordinadas,
— O Advogado de V. Ex. devia ter
tido o ciíidadó de informal-o sobre
as disposições das leis que, applica-
veis ao caso, vigoram na Republia e
aqui foram esrupulosanieiitc observa-
das. para que podeásç
eom justiça o procedimento das au-'
cloridades do Eslado. Foi acto de
simples cortezia, per parle dò Sr.
Ur. Ciieíc de Policia desle Estado,
o ter dado a V. Ex. amplas e dela-
lliadas informações sobre as medidas

que tomara, não sendo admissível
como um acto de mera gentileza pu-
desse atictorizar a estranha ameaça
de ser levado ao coivheciccnto do Go-
vo.iiiò Federal c. muito menos, ao

'¦Governo dc S. M. Britannica, a m-
.{undada suspeita de serem as auclo-
-¦idades policiacs dn Estado da Halíia
legalmente impotentes para achar 9
entreras os suppóstds criminosos a

acção0 da Justiça, apezar das provas
de sua culpabilidade . — O quanto
¦houvir cnlr-e ò Dr. Chefe de Policia
e o representante do Sr. Ministro dc

P, ;.!. Drilamuea, que V. Ex. .'"> £o*i
da exacta noticia o officio, a mim di-
¦rigido, daquclle alto '.«uncciónario c

que, como já o disse, junto a esle
envio, por cópia. — Nesta data asse-

giiro a S. Ex. o Sr. Ministro das

Relações Exteriores, paraque se di-

jrne conimunicar
K. M. Hritaiwica, q

Repartição da Policia e Segurança
Publica da Baliia, cm 17 dc 'Março

de 1916. — Ex,mo. «Sr. Dr, Gover-
nador do lEstado. — Tenho a_ grata
satisfação, cm cumiírimertto «ás or-

dens que .nc enviou, de informar so-
bre o que allega na carta dirigida
a V. Ex. o Sr. Harold Bercsford
Hopc, Secretario da* Negação de~ S.

.Al. Britannica no «Rio de Janeiro. —
Effcctivamcntc, o «Sr. Harold Be-
resford, em companhia dò Sr. Fredc-
rico Benn e Dr. Thomaz Guerreiro
de Castro, esteve ria imiihlià residen-
cia, aoliandò o «Sr. Harold qtte o pro-
cesso esíava demorado- e que a po-
licia- já; deviav ter prendido as pes-
soas Nicwerth. e Fordham, evitandp,
deste modo, a fuga de ambos, ou rc-
<-i:isitaiid.o da autoridade judiciaria a
¦prisão preventiva. — Com toda a
urbanidade, mostrei ao Sr. Harold o
inquérito, disse-lhe que estava aguar-
dando os documentos da Policia do
Maranhão, conforme a declaração do
Sr. Benn' de que, em breve, chega-
riam; quanto á prisão, não podia ef-
fectuar nem requerer da autoridade
judiciaria pelo facto d.e não ter fun-
«lamento legal, e, se havia ligeiras
nrcsumpçõcs de criminalidade contra
os mesmos, todavia, faltavam-me os
elementos necessários para assim
proceder, visto 001110 as leis do Es-
tado a isso -se oppunham, e sendo o
facto oceorrido em alto mar, deveria
ser julgada pela, justiça e leis do
paiz a que pertencia o navio. — Se
os iSrs.. Nicwerth e Fortllíam fugi-
ram, a policia nenhuma culpa tem,
lá porque não tinha motivo legal
para prcndel-os, já poroite a ausência
• los mesmos se verificou logo que se
deu o facto, conform- consta das in-
timações que mandei fazer pelo _ cs-
crivão que, os não adiando, disso
certificou e mais ainda do depoimen-
ta da «mulher de- Niewcrth, que dis-
se, logo na manliã dc 22, que quando
saiu, talvez não voltasse por «ter de
fazer uma viagem a serviço da casa
que representa. — Não- pôde ser a
policia incriminada pela fuga de qual-
quer criminoso, respondi ao Sr. Se-
cretario Harold, c não é impotente
para captural-os, porquanto a policia
dc Inglaterra, de quando cm vez,
pede a prisão, até com promessa de,
pagamento, de indivíduos que com-
iiíêtteni crimes ali e fogem para o
Brasil. Pódc-sc incriminar a pdicia
ou jíilgal-á impotente? — Diz ,0 Sr.
Harold aue alspem suggeriu tor sido
um acto dc guerra a selvageria prati-
cada c cu discordei. Enganou-se com-
pletamcnle o Sr. .Secrotario! Esse
alguém c o Dr. Guerreiro dc Castro,
que, em minha presença, disse: a po-
licia aclia que 10 facto sc passou em
alto mar; nada tendo visto, não po-
dia impressionar, ao que lhe resnon-
di não estar interpretado o meu pcn-
samento, tal coisa 'íão tinjia dito, e
que não podia eu affirmar o que
motivara o facto selvagem c bárbaro.
Tambem não prometti ao Sr. Secrc-
tario -mandar prender 03 «homens,
nem requisitar a prisão dos mesmos.
Eu não podia asseverar tal coisa, se-
não cairia cm contradicção com o
meu modo de pensar, conforme aci-
ma me referi. O que disse foi_ não
haver nenhuma «duvida em requisitar
as prisões, dar 'buscas e fazer outras
diligencias logo que se resolvesse ,a
competência da justiça brasileira no
caso c fosse habilitado com do-
cümentõs outros que dessem logar ao
processo criminal. .Quanto á diver-
gencia nos depoimentos de Raul Ely-
sio de Oliveira e i''. Figueiredo Eis-
boa, nenhuma importância traz ao
caso, porque do auto de acareação
consta, conforme disse Figueiredo,
ter havido equivoco, que logo se des-
fez. E nenhum valor tinha essa di-
vergencia, porque Figueiredo assi-
gnotr o despacho clc -16 caixões, quan-
tidade cguàl á oue sç -refere Raul
Elysio- — Mando a V. Ex. as minhas
saudações. (Assignado) O «Choíe de
Policia — José Álvaro Cova.

petenda para conhecer dos delidos
praticados no alto mar, ou mar ne.it-
tro, em navio dc outra nacionalidade.
Ora, se assim é.ncm á justiça federal
e «mu|ito menos á local, devem scr re-
mettidas as diligencias effcctuadas,
que, a meu ver têm, na hypothese, a
feição de simples indagações poli-
ciaes. Competente seria, sem duvida
a justiça federal brasileira sc o facto
houvesse occorrlido mo alto mar e
ein navio brasileiro — nunca porém
a justiça local; c isto por força do
Art. 60 da Constituição da Republica.
Pelas razões que venho de adduzir
penso que as diligencias a que proce-
destes devem sor rcmettidas, median-
te as formalidades legacs, ao Senlior
Cônsul britaunico, que, ainda mais,
foi quem requereu as alludidas dili-
gencias iria qualidade de Agente da"Lamport & Holt tine", afim de que
o mesmo possa providenciar, como
entender de direito, no melindroso
caso. Envio-vos, coin este modesto
parecer, as seguras expressões do meti
alto apreço c distineta consideração,
t Assignado) A./onso dc Castro Re-
bello. — Confere. (lAssignado) Al-
varo de Oliveira c Silva, 1° official.
OFPIOFO DO MINISTRO DO IX-

TERIOR AO GOVERNADOR

Peica dos Estaáos Continua hoje, ás 9 horas

¦ Ministério da Justiça e Negócios
Interiores t Rio de Janeiro, 9 dc
Março de ii. 16. — Directoria da Jus-
tiça — N. 35 — Ia Secção — Rcser-
vado. Sr. Governador do- Estado da
Baliia. — Transmitto, afim dc que
vos digneis providenciar como 110
caso couber, cópia do Memoraitditin
apresentado peto Ministro da Grã-
Bretanha com referencia á explosão
oceorrida a bordo do vapor inglez
"T«ennyson". — Saude e fraternida-
de . (Assignado) Carlos Ma.vimi-
liano.

Copia. Memorandum- — O «Cônsul
de S, M. Britannica em Baliia com-
munica que o inauerito sobre a pro*
cedencia da explosão oceorrida a
bordo do vapor "Tennyson" demons-
tra que o crime foi commcttido por
um allemão dc nome Nicwerth, ge-
rente da Companhia Brasileira de
Electricidadc «Siemens Schul.cnverkc,
e com elle associou- um outro tam-
bem engenheiro dc electricidade, por
nome Fordham. Diz o Cônsul que a
bomba foi co'!locada por Nicwerth
em auna das 16 caixas e que iFordham
encarregou-se do embarque das mes-
mas do armazém para bordo do va-
por 

"Tennyson" e assignou as factu-
rao consulares necessárias para o seu
transporte a New York. — Diz elle
mais que não obstante ter sidoNic-
wcrth notificado do crime no ,dia 21
dc Fevereiro, somente no dia 2/\_ ou
seis dias depois, foi o «[«esmo inti-
rnado pelo Chefe de Policia a com-
parecer a depor sobre a denuncia
feita contra elle, a cuja hora tanto
elle como Fordham. ha muito haviam
fugido; que esta falta de actividade
é devido ao facto abertamente cou-
fessado pelo Chefe de Policia de elle
temer a intervenção diplomática _ por
parte do ministro allemão no Rio e
explica porque elle tem recusado a
mandar fazer qualquer busca ou 110
escriptorio ou na casa de Nicwerth
ou cm uma pensão allcmã, foco co-
nhecido das intrigas allemãs c ponto
de reunião do povo de bordo dos va-
pores allemães e austríacos interna-
dos no porto, c isso não obstante os
poderes conferidos á Policia pelo
art. n. 173 do Código do Processo do
Estado da Bahia. — Confere. (Assi-
gnado) Mario de Maracajit. Confor-
me. (Assignado) Gcttúio.

A RESPOSTA J>0 SR. SEABRA
. «Palácio do Governo do Estado da
Bahia, cm 20 d.e Março dc 191G. —
Exmo.. 'Sr. Ministro do Interior. —
Em resposta ao officio de V. Ex.,
datado de 9 de Março do corrente
anno, que agora mesmo acabo de re-
ceber e pelo qual se dignou trans-
rnittir-mc, para que e.r providenciasse
como no caso coubesse; cópia do
"Memorandum" apresentado pelo
«Sr. Ministro da Grã-Bretanha, com
referencia á explosão oceorrido a
bordo do vapor inglez "Tennyson",

tenho a dizer a V. Ex._ que, 110 mo-
menlo, já 'havia expedido o officio
junto, endereçado ao Sr- Ministro,
.das Relações Exteriores com os do-
cumentos que aqui apresento a V.
Ex. para que, depois de tel-os exa-
minado, se convença dc que o_ Go-
verno da Bahia, no caso a que s'e re-
fere o Memorandiini, cumpriu e con-
linúa a cumprir rigorosamente o seu
dever. — Digne-se V. Ex. aeceitar as
¦homenagens do meu respeito c alta
consideração. — (Assignado) /. /.
Scabra.
OFFICIO DO GOVERNADOR AO

MINISTRO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES

Palácio do Governo do Estado da
Baliia cm. 20 de Março de 1916. —
Exmo. Sr. Ministro das Relações
Exteriores.— Tenho a honra de com-
municar a V. Ex. que, chegando

Um "habeas-corpus" para o vice-
presidente de Matto-Grosso

Deu entrada hontem na Secretaria Aa
Supremo Tribunal Federal o recurso ex-of-
ficiot interposto pelo juiz substituto dc Mat-
tu Grosso da sua própria decisão, concedeu-
th habcas-córpus 00 sr. Manoel Esciiola3tio|o.

O tclegramina foi levado a despacho <lo'.
presidente Hermiuio do Espirito Santo, níio.
s:rdo dc ddmirar que hoje mesmo .eeja;
dis-ibuido e julgado.

tít «Jl St. . -,' . -

Uma deputação estadual no Ceará •
FonTi__zA, 1?. (A. A.) — O Correio da.

Ceará diz conslar-lhe que será apresentada; .1
candidatura do sr. Theophilo Cordeiro i
dqiutação estadual.

$ Si St
Apuração eleitoral em S. Paulo ,

S. Paulo, 17. (A. A.) — Dcpoi-, de ama-"
utiã, ús ii horas, r.o Fórum Cível, na. sala*'
dí audiência, serão installados, sob a presi-
dencia do dr. Godoy Sobrinho, juiz da-1*-
ivra civil, os trabalhos de apuração da ciei-'
ção para juizes dc paz realizada a 30 <ie
outubro ultimo. Na apuração tomarão par-
te os presidentes das diversas mesas eleito,
racs.

St s*t St
Encerramento dos trabalhos da

Assembléa da Parahyba
Pau.miyda, 17. (A. A.) — A Assembléa

Legislativa «do Estado, encerrou os seus tra-
blilhos, indo os seus membros, incorporados,
cumprimentar o presidente, dr. Camillo «lc
Hollanda. O <lr, Solon de Iaicena, em no-
mc do foder Legislativo, protestou toda a

Tendo terminado o contraio com a fabrica de
calçado amercauo, a CASA COLOMBO liquida u stock
restante aos preços que se seguem:
Calçado para senhora 3$, 4$, 5$, 6$, 7$ e 8$
Calçado para homem 8$, 10$, 12$ e 14$
pfatçado para creança 4$, 5$ e 6$.

VENDA DEFSNâTIVA
-S-íl-ü-!

m OTfMISSõES NO
SENADO

-^^•JUST-ÇA TRATA
^.ÍPÁ REFORMA JU-
,|j| DIGIARIA
'rSob 

«a-presidência «do sr. Guilherme
Camp>3fCi'coi!i a presença dos srs. Gon-
zaga .Jayme,. Arthur Lemos, Raymundo
de Miranda e Ribeiro Gonçalves, «steve
liontem reunida a commissão de Justiça

. c Legislação do Senado, para tra.ar dareforma judiciaria.
Abrindo a sessão, o presidente de-

clara ir «tratar a commissão da reforma
judiciaria. . *

O sr. Gonzaga Jayme, pedindo a pa-lavra, passa a justificar a seguinte
emenda:

Art. Os promotores públicos servi-
rão no Jury, cada um pelo tempo de
uma sessão, começando pelo mais anti-

Os créditos sup.lemsntarãsno
Q-I--I i**jsv

me uo roucr «.«._-auvu pru.^uu .»-. B0 at6 „ua ,.__;__ 
• . moaernosolidariedade e apoio a. administração do J5s-r observando-se sempre a ordem «1_ ___*•

tado. O dr. Camillo de Hollanda agrade
ceu, salientantlo a estreita união existente
entro os poderes Executivo c legislativo. '

St $ St
Manifestações ao presidente ;

do Ceará
FòiiTAUzA, 17. .(A. A.) — Os represei!-

tanteo dos jornací desta capital, .ue foram
¦insistir á inauguração da estação dc Cc-ilip,
no prolongamento da K. 1\ dc liaturiti;,
telcgrii. liam «íue o presidente: do Estaijò
continua a receber expressivas manifesta-
ções de apreço dc todas as classes sociaes. :

Na cidade de Iguatú roi-lhc offcrechlo
um banquete-, uo qual o presidente do lista
(li prommciou um

de n.

se sempre a ordem dc anti
guidade.

Em seguida s. ex. chama a attenção
dos seus collcgas para o artigo 12, nu-
meros 2, 3 e 4 do Código 

'Civil, 
quecreou o registro publico: emancip.-içjto

por outorga do pae 011 mãe ou cm vir-
tude de sentença; loucos o interdictos
e sentença declaratoria dc ausência.

K' preciso, diz s. cx., determinar o
official que se deva encarregar desse
registro. Duas são as soluções que pro-
põe: ou crear-se mn official privativo
para esse registro — ou confial-o aos
actuaes escrivães dc orphãos, mediante
distribuição, como melhor pensar a
commissão.

O sr. Kaymtindo de Miranda mani-

Beber. . . todos bebem, mas sú
bebe bem quem bebo

OASCATINHA
¦ --_** -¦ -r—r

JT dipljtería

discurso, 
"rcaffirinando 

as . -festa-sc contrario ás duas ¦ hypolheses

idOas do seu programiua ao assumir c, go- S^es^ coi^ict T'^ _.
verno, rrovocando prolongados applausof. | deve _om___. uma rcsolllç__0 sobrc 0 __s.

•¦ • •_•»¦ I stimpto, 11111.1 vez que o Código Civil
creou o registro em questão.

A segunda hypothese é a que acceita,
mas entregando o registro em questão
a um dos dois funecionarios, porquanto
dar essa ftincção aos dois, com a dis-
tribuição, importará cm novos ônus para
as partes, com a circuinstuncia dc terem
os interessados ainda que pagar a busca
que necessitarem sobre qualquer causa,

1C0nf.nua.11 sendo registrados óbitos 
^c_,° 

l"0 dis£5?_-?.aSM. •í*? CodiS°

de diiiht.riai na nossa capital,- c v•ê-stf,¦ ^TÍ,'' .. ' 
„us. uiiiiiii.1.,1,  «•..'•, .,„„„„n Alem disso. parcce-1he que um scr-

pela estatística que a terrível doença v|_,0 d^5ga „_,,„„,__ só p0(_cri _.cr pc_..
nãio 'cStá localisada cm idetcrminado J611- feito desde que se mantenha uma certa
•to d-1 cidade *| liií.dadc nos assentamentos.

Desde S dc outubro até i'1 do '«or* I? ?1- Ariliur-Lcmos pensa çitie a dis-uisul o ui. uu ... _. .iibuiça-o entre os dois filnccionanos c
rente, o numero de óbitos por .iplitena. ,„-;_. ct_u-t_tjv<a c j_st;l| pois não sabe
foi de 15, sendo 14 Ide creanças e arti como a commissão poderá encontrar um
do adulto critério «para preferir este .ou aquelle

As fremiczia. ÒWJe se deram esses dos* dois escrivães em questão. A des-ns iri-i,n«-iiu.-i uuat «, pcs;i <iub c_cvCra ,er ,a pa_.tc e pCq.,cna>
óbitos foram; apenas de dois mil réis para a distri-

Sania Rita, 4; Saiit'Anna, 4', Lagoa, buiçã.o, podendo-sp niesmo accrcsccntar
r, r% /-*i "..._.;—_ .._-»i' Afli_HJl . fina _¦» luien ie _,t« ¦*, n-i I. ¦,.,. t-

i.;- Esp rito Santo, 1

O Ministério da Ma-
rinha reclama mais

2.361:456$975
extra-orçamento

•Xa reunião de hontem da commissão
de Finanças da Câmara, o sr. Octavio
Mangabeira apresentou o seu parecer,
que. foi assignado, favorável á abertura
do credito de 2.3C1:45«J*?9. 5. sapplé-
mentar a varias verbas do orçamento
da Marinha em vigor. E disse o illustre
deputado 110 seu «parecer:

"•lím mensagem de 24 dc outubro tu:
timo, o sr. presidente da República, de.
accordo com a exposição do sr. ministro
da Marinha, solicita do Congresso a
concessão de um credito na importai,
cia de 2..-61 .45<-?075, «supplementar ás
verbas 7". S\ 9", 10", 13". 20a e 25" do
orçamento vigente daquclle ministério;
observando em seguida que "as infor-
inações lanricxas e a competente de-
monstração, tambem junta, da Directo-
ria Geral de Contabilidade da 'Marinha
esclarecem ^perfeitamente o assumpto,
pelo que 

'considera imprescindível a
concessão do referido credito.

Não é sem certo constrangimento que
a commissão de Finanças e, mais par-
ticularmenre, o auetor deste parecer,
que foi quem relatou, na Commissão, o
projecto dc orçamento do departanien-
to nnval ipara o exercicio corrente, se
deliberam a aconselhar á Câmara que
forneça ao Poder Executivo os recur*
sos que elle pede. como "imprescmdi-

veis" ao custeio, até o fim do «exerci-
cio, de serviços que correm «por conta
daquclle ramo da administração publi-
ca. Mas, ao fazel-o, a commissão de
Finanças e, muito principalnvciife.o re*
lator deste voto se julgam na obrigação
indeclinável de dar, áoerca do assum*

S. Chris.to.vao,-'** eihínda que as buscas, em qualquer
1; Inhaúma, ¦ 2:1; Engenho Velho,

Irajá, 1.
Desde o centro da cidade até á más

afastada zona suburbana, se têm dado
casos de diphtcria, não sendo pequeno
o numero de óbitos. Trata-se da uma
doença traiçoeira, rápida na sina mar-
cha, para a qual só existe como niàdj

: camento valioso o ", serum
Mas esie "sartini"; para ser ef ficar,'
deve scr app.icado ci tempo, pelo que
rodas as «pessoas que tiverem creanças
a seu cargo, ass^m que estas se apre-
sentem febris e queixando-se da gafj-
ganta, devem áppcllar para os serviços-
cVnicos, desprezando todos os medica-
mantos caseiros e todos os Consclhoí-

que não sejam os do medico.
Repetimos estas indicações, porque é

preciso que o povo. aeautelle as vidas
do seus filhos, ameaçadas «pela epidé-
mia 'reinante.

«-«-a » m*'» —

tempo, serão «gratuitas.

n'.ò7aígü"mas explicações — já tendo em'visla 
que se compreltenda o sen pro-

cedimento concordando com a abertura
de créditos supplementatics a um or-

çamento que liontem' pi-ojectaram, ja,
por outro lado, 110 sentido de recordar
certas normas, que é de «necessidade se

pratiquem, sob .pena de nunca nos -1-
vrarmos da praga dos orçamentos paral-
lelos que. a verdade seja dita. na vida
financeira do Brasil, acabaram po;- 'er

Ò caracter e uma perfdla enfermidade
chronica. „„,„,.

«Se consultarmos o quadro que oppor
tunaincnte publicamos, e onde se p**™1'- ...„,.,.! »<«¦«.fttvnmciile; <tec'"'n-

inha,

\Bkuo Horizonte — A policia.desta
capita! acaba de ver coroadas as diligen-
cias que encetou, «ha pouco, para a des-
coberta de uma perigosa quadrilha de
laVlrões. Grande parte das glorias do
feito cabe, inquestionavelmcrttc ao ga-
binetc de investigações,, que colheu as
impressões digilaes deixadas pelos la-
T.-ipios sobre fragmentos de nietaos
abandonados nas caras assaltadas.

O facto é que toda a quadrilha foi
capturada. A qüádri-iti dedicava-se ao
re-ubo vlc canos de chumbo o de outros
metaesí A áppreliensãò dos objKlos
roubados ascendeu a. quantidade supe-
rior de 450 kilos. 'Estão envolvidas nes-
ses roubos as casas-commerciaes do lio!-
dão Falei, Taulo Simoni, Vicente Or-
lando; ete.

<— No Extcrnato do Gymnasio Mi-
neiro já se encontram abertas as inseri-
pções para os exames de primeira epoca
tle preparatórios.«Caui-aniu — lAsi obras da egreja de
Ni Senhora das Dores estão quasi com-
pletns. ¦

A egreja, que parecia ameaçar ruína,
.está, linda.

Parabéns aos revs. monsenhor Paulo
e conego -Malaquias, ipelo triuiuplio ai-
cançado.

Rio PitKTn — O dr. Vianna Pires,
clinico no distrielo dc Santa Rita de
Jacufinga. acaba de descobrir um espe-
cifico, contra a diarrliéa dos bezerros.

O distincto medico tem recebido
grande numero de attestados compro-
vando a cfficacia do novo remédio.

— Os fazendeiros deste município
vão reunir-se, dentro em -breve, para
tratar de interesses relativos á lavoura e
á pecuária.

Turvo — Funcciona nesta oidade,
obedecendo aos melhores methodos do
ensino moderno e as mais rigorosas re-
gras dc hygiene, o acreditado collcgio
¦'S. José-', sob a competente e cxclusi-
va direcçao lecliijica dc seu fundador
o professor Arlindo Cruz,

'Esse estabelecimento abrange os cur-
sos primário c secundário, c compõe-se
de internato e extcrnato para ambos os
sexos.

¦E* situado cm um dos pontos mais
«bellos da c'ida*dc. e dispõe de Siabilita-
dissiino conpo docente,

lA secção de meninas está sob a di-
recção da eximia professora senhorita
Maria da Conceição Salgado.

Esta casa de instrucção, inaugurada
lia poucos inezes, já couta nm grande
numero de alnmnos que vem aprovei-
tando os criteriosos c «bem ministrados
ensinamentos dos seus «proveitos profes-
sores.

-.'..sem duvida, um grande propulsor
do desenvoVimento intcllectual e com-
mcrcial desta terra; egualmente um dos
melhores elementos' de progresso deite
município que já têm «prestado e presta-
rá ainda os mais salutares c inestima-
ve. serviços ás nossas c a vindouras

granes man
MATADO. KO Wá SANTA CllVi'Foram abatidos 'liontem para o con-

sumo desta capital :
333 rezes, 85 «porcos, 22 carneiros e

39 vitcllas; scn.lo de Duriseli & C-, 18
rezes; de Cândido E. de Mello, 51 re-
zes; 8 porcos e carneiros; de Anime
Mendes & C-, 67 rezes e porcos; de Li-
ma «Si Filho:!, 58 rezes. 5 porcos e 11 vi-
tells; de Francisco Vieira Goulart, 47
rezes. 34 porcos e 18 vitcllas; de João
Pimenta de Abreu. 24 rezes; de Ülivei-
ra Irmãos & C, 98 rezes, 15 poreos; da
Cooperativa dos Ectalhist-as, ¦ 8 rezes;
de Portiuiio _ C. 26 rezes; de Basilio

Tavares, 10 vitcllas; de 1-'. P. de Uli-
veira & C. 35 rezes: de Edgard de
Azevedo, 27 rezes de Fernandes & Mar-
condes, n porcos; 'do Augusto liaria
da Motla, 33 rezes, o porcos e iS car-
neiros; «le Sobreira & C„ -u rezes, c de
Alexandre V.goMo Sobrinho, 3 porcos.'Rejeitados; 11 rezes e _I4. 5 c 1I4,
porcos c 3 vitellas.

líl.NTHMPO-tTO DE S. DIOGO —
Vigorarnirt os «seguintes preços:«Rez  Ç7S0 a $820

Porco i$ioo a i$i5fl
Carneiro i$6oo a iSSott
Vitella  ÍJ900 a i$ooa

SIATADOlltO 1>A PEX1IA —
Foram abatidas hontem 110 Maatadott*

ro dã Penha 19 rezes.
AHMAZKXS FIIUIOUIPTCOS —
Para os Armazéns Frigoríficos do

Cães do Porto foram abatidos, em San-
ta Cruz, afim de serem exportadas, 34-1»
rezes, sendo i rejeitada,

¦ »¦»>_¦ ¦

POR QUE DUVIDAR DOS CA-
PRICHOS DA SORTE?

Ficarão mesmo ricos os assi-
giiantes da "Revista da

Semana"?
As surpresas da sorte são conhecida»

de todos, não sendo, portanto, nada de
estranhar que a uni dos números da
colossal loteria de Hespanha, adquiri-
dos por intermédio do Ilanco Ultra-
marino ou a ambos, venha a pertencei
uma parte desses trinta mil contos que
é a quanto, montam os prêmios da pri*
meira loteria do mundo.

A segunda nssignalitra extraordina-
ria que lia dois dias se iniciou corre
como a primeira cheia de concorrência.

Ter -em casa a ''Revista da Semana",
já é prazer indispensável num lar chie,
mas poder ficar rico por esse motivo
é esperança que ninguém' deve afastar.

A "Revista da Semana publica as
condições.

¦ I ¦!¦ '

as""dcspeza's, respectivamente, _ decreta-
das para o ministério da Marinha, ex-
vi dos algarismos fornecidos pela Ur

rectoria Geral de Contabilidade, nos
cinco exercícios últimos, apuraremos

que — em i«_-'i. Para um orçamento vo*

O PAKEOEB DO PROCUnADOR
GERAL DO ESTADO

Procuradoria Geral do Estado da
Baliia cm iS de Março de 1916. —
Exmo. Sr. Dr. Chefe de Policia. —
Accuso recebido vosso officio dc 16
do corrente; 110 qual vos dignastçs
ròii-ultíif-mc sobre o foro competente
para processar o grave caso do si-
nistro oceorrido a bordo do vapor in-
glcz 

"Tennyson", da Lamport &
ilolt Une, üinco dias depois dc haver
partido do nosso porto com destino
ao «porto de Nova York. 1'osto que I resppndcl-a nos termos
não figure entre as attribui.çõcs do' 

'

Procurador Geral do listado, expres-
sánicnte reguladas cm lei positiva, ajv, Exi', que c 110 meu paiz a pessoa
d«.- dar parcccrcs. como consultor ju-1 competente para tratar, cm nome Ao
ridicò, ás autoridades: policiacs, por ! yr- Presidente da «Republica, as qtics-
mais elevadas — todavia acudo, com' t5cs (ic caracter infcriiacioiial ou
prazer, á vossa solicitação, correspon-1 quaesquer oulras que digam respeito
deudo, assim, á honrosa confiança __s nos?as relações com as nações ami-
com que me distinguistes, Não vqs|gas; _ ge V. Ex. entender que essa
surprchoiulerei. por certo, liando ini-1 resposta deve scr entregue, rogo que,

esta cidade, de volta da Feira dc
Sa!it'Anna onde me achava, recebi,,
com a assignatura em lcltra de machi-
na, do Sr. Secretario do Sr. Minis-
tro de S. M. Britannica, a carta

junta (Doe. 11. 1) que, por cópia,
envio a V. Ex. para o seu immc-
diáto conhecimento, tendo deliberado

da communi-
cação (Doe. n. 2) que submeHo á
apreciação da nlta atictoridade dc

111
DE W

Yes.i-08, Cliniu-iis, Blusas
o outras novidades.

A CASA NASCIMENTO já
tem n venda o sen novissi-
1110 e magnífico soi.iinenlo
quo acaba de chegar do
Piu-is.

Preços muito módicos.

II ua do Ouvidor 1G7
_0ÍepIiQiic. Norto 1000

NOTICIAS DE PGMGÂL

O sr. Gonzaga Jayme diz que ainda
que ò serviço não seja de grande mon-
ta, incontcstavclmentc elle dará proven-
los ao funecionario que delle for iu*
cumbido.

Ao sou espirito oceorre a mesma du-
vida que ao do seu collega pelo Pará,
pois não encontra um critério que o
guie na preferencia entre os dois escri-

de Roux. vlie. de orphãos. Parece-lhe de eoui-
dnde que o serviço seja dividido entre
ambos, sendo esta a solução por que
se inclinou logo que cogitou da emen-
dai Entretauto, a ponderação do sr.
Hayniundo dc Miranda sobre as des-
vantagens «pecuniárias que a _ distribui-
.cão entre ambos acarretará ás partes,
tambem lhe callam no espirito. -. «

Tem, portanto, ente se decidir c nesle ,_uc, no' momento
caso. prefere a distribuição, porquanto ¦•-«- <¦'•—*•
o sacrifício que se pede ás partes é dc
«pequena .'monta';

P.ósia a votos foi approvada a -se-
güinie' emenda:

. Onde convier: Art. O registro dc
que trata o art. 12 ns. 2, 3 e 4, do
Código Civil, será feito mediante dis-
tribuição pelos -dois escrivães de or-
nhãos.

Paragrapho unico .— Tara este rc-
çtistro lerão os escrivães os livros rc-
spcetivos, que serão escripturados na
forma que for estabelecida 110 regula-
mento que o Poder Executivo baixar
para boa execução desta lei.

O sr. Ribeiro Gonçalves cm seguida
apresentou as seguintes emendas, que
foram acecitas:

Ao art. 10, paragrapho 3", em vez
de 3 distribuidores ,diga-sc : 4. .

Onde convier: Ao 4" distribuidor
compete a distribuição dos titulos e do-
cumentos a registro, altcrnadnmcntc,
aos respectivos officiaes, se pelos in-
teressados não for indicado o official.

Onde convier: Fica o Poder Exe-
cutivo autorizado a rever os formula-
rios dos tabcliiiies dc uolas c escrivães
da justiça local com o intuito de sim-
piificar a redacção do registro dos actos
da vida civil'c autoação (los actos jtidi-
ciarios cm termos e expressões- precisos
ú ati-ienticidade dos actos. e á clareza
e simplicidade da redacção official,
abolindo o uso de archaismos redun-
dantes c inúteis.

On.le convier: Ao primeiro distribui-
dor, além das distribuições actuaes, in-
cumbe a de letras a protesto, que será

nha opinião em breves palavras, cir- ¦ se digne, como gentileza que desde já
radéço, dar as necessárias ordens

para que, por intermédio do -llinistro
das Relações Exteriores, o Sr. Mi-
nistro clc S. M'. Britannica a co-
nheça. Sc,, ao contrario, entender
V. Hx. que, por qualquer

tado cm 4-.'o.6":359?b53,' se abriram
créditos «supplemcntarcs no valor «ac
-.72Ç>:«-'85$5oo; em iÇ>'2, para um or*

emento de 44*730.224J021. «editos
lia quantia dc i:. JMJ993Í<>79! <="'?';?¦

para um orçamento de 4_,*7<,«?.:*-'7?-!C'*.«
créditos na importância de reis ......
i.6í«3:o77?5i3; em 1914, «para um orça-
mento dc 42.-54:753$<.4S. ired.tos na
sòmma de 7.404:63.$-66; e, 

;fir«al.uen-
te, cm 1915, para um orl*amclUo,d?!™!
36 ooS:So6$8S2, créditos que se definem

pelas cifras de 7.737•:63S$73*>. Nao
alludimos, como se esta vendo, cm nc-
•nhum dos exercícios que a 11 menc-ona-
mos aos créditos extraordinários ou
especiaes que tenham sido acaso con-
cedidos, limitando, tão somente, a nossa
ob-ervação aos da natureza daquclle
<me, 110 momento, vamos adoptar para
o exercicio fluente, isto c aos,créditos
supplcmentarcs, aos que exclusivamente
se destinam a preencher ou supprir as
deficiências d.e verbas da despesa com-
muni ou ordinária que, em boa regra,
deve ser provida .pelas forças normaes
do orçamento.

Ouando, .portanto, cm 1.15, a com*
mirsão de Einaiiças, !niciando-se no
deseimenlio do encargo com que a hon-

 a confiança da Câmara, teve de

projectar os orçamentos para o actual
exercício, o caso das despesas da Ma

cumscriptas á duvida que ciiunciastes,
porquanto a füncção que mc incumbe.
desempenhar no Tribunal Superior
dc Justiça impõe-me reservas, dc que
mc não posso isentar, não me permit-

cr julgado ] lindo avançar oificialmcntc qualquer
juizo no tocante ao lamentável facto,
sobre o qual vindes dc proceder a di-
ligcnciás dc vossa alçada. Limitar-
nlc-ci, pois, ás ires questões em que
se desdobra o objecto dc vossa con-
sttlta: — a) sc a justiça brasileira,querendo cxorüitar dc míaha
tem competência para tomar conheci-1 ^c _]e fjilcfe do Estado da Bahia
mento dc um delicto praticado a bor- L-_ :_.cCpnhcccii-0 a delicadeza do as-
do dc um navio mercante estrangei- 5Umpt0 sobre <|tic versa a írtinlia
ra- cni alio mar; — b) se, cm face r<_Spósta ao Sr. Secretario dò Alinis-
das nossas legislações e dos prtnci- (ro _]__ Inglaterra acreditado junto áo
[lios consagrados cm direito, devem Qoverl-0 Brasileiro, espero dc V. Ex.
as diligendias cü.V-Ciuadas scr, remetti-, a t\M7^ c\c fuas indicações na ma-|
das á justiça lo:al ou á federal; , terin.
c) se, no caso contrario, devem ser k.-
remettidás ao Cônsul britaunico neste _.l(Io c0„ti-a o "Tennyson" tom cum
Estado ou aguardar sejam por clic rc- ¦ __.___. rigórosameiitc. o seu dever,
qttisitadas. Respondo-vos:— uma vez 

(_50CS, nS- 3 cm deante").-— Digne-se
provado que o delicio foi praticado¦'y._ ]*^, acceitar as minhas homena-
no alto .mar, ou zona neutra a com-1 „_,'__. (jc respeito o distineta considera-
petencia «Ia justiça estrangeira é1 anil- -o; _ (Assignado) J. J. Seabra.
Ititlivel, por principios radicaes de di- _-_s<»<_»-»tis«—

reito internacional; consagrados pela I __-_i-ft | mirnsinfi" — Cigarres po-
universalidade dos escriptores
têm perlustrado o assumpto. Não
ad-Uttc controvérsia que

.,,., nes«ie já aifirmo que o Co-
devem ser.k-,.,^ _]__ J3arliin neste casn do atten-

p *.São Lourenço.
delktòs

nos navios mercantes ou tle guerra,
o Sr. 'Ministro dcjqt-.c navegam no alto -mar livre, caem

a Policia e ájsob a jurisdicção dn paiz cuia ban-

Justiça do listado tudo tèm feito
contimiárão a lazer para a descoberta ;do íac
dós criminosos c. nos termos da lei,
•1 sra justa e necessária punição. —

Lamento sinceramente, a ameaça dc

não pa-sar mais por este porto navio
de nacionalidade ingleza por nao

como V. Ex. presume c o

um porto seguro»
que, o que aqui
sitccedcr
do, air.ua «

guros, se-m

o kleira arvora o navio que íoi theatro

ptilarcs de fumo
\\o Novo! para 20a reis, com valiosos
brindes — LOPES SA' & C.

___h»K_>**0 m.—- '

J.isboa. 17 -— fA. IT..) — O vapor feita altcriiadaniente entre 05 respeeti-
"Marfliico" que foi atacado por um sub-1 vos tabelliães, se pelos interessados,nao
marino ailcínão ao laruo das Canárias, forem indicados o tabelliao c mais o
andava cni serviço da expedição «.le 'Mo- que por lei não estiver commcttido ao
çánibiqüe e trazia fretes para Bordciis, ottiro distribuidor. ,
já pagos. 110 valor de :(io contos. Não O sr. Arthur Lemos passou a just.11.t7
lisi.a paósageiros a bordo. O navio des- car.-as seguintes emendas, "que foram
envolvia a velocidade de dez milhas ] tambem ¦acecitas pela coiumissão:

Ao arti 1.1, pafagraplio i" —r Accres-
cente-se depois de juiz de direito —
sendo..ís duas primeiras por arítigul-
dr.du c a terceira jior increcimento,.

Onde convier: Cinco officiaes de jus-
tiça para cada vara dc direito c pre-
torias eiveis, devendo scr aproveitados
todos os actuaes, sendo que,os mais au-
tigoj para as varas de direito.

I 
'Os 

officiaes dc justiça serão íiomea-
dos c exonerados pelo presidente da
Corte de Appeilação, por proposta 0,0

I respectivo juiz, sendo que os demais
(Oftieint) «— As tropas í <•<_ y,.- amios de serviço só poderão ser

deiniUidòs por processo administrativo.
O sr. Ra.muiido dc Miranda, em sc-

guidn justifica amplamente uma emen-
da augmentando de 15 '-ara ifi. os des-
cmbarga-orc.'-da Corte dc Appeilação,
sendo que o presidente continuara a
ser eleito pelos seus pares c um desein-
bargador será escolhido pelo governo
para o cargo de procurador geral e de-

1 terminando que para esse novo cargo
poderá scr aproveitado o actual pre
curador geral.

¦ A CGiumisíãc. por proposta do, sr.
I Raymundo de Miranda, voltou atras de

seti voto quanto aos porteiros dos audi-
lorios. ácceilando a emenda da Câmara
que os eleva dc tres a sete, com a per-
centagem de tres por cento até 30:000$
ao envés do que se cobra actttahnente,
que é de dois por cento até 10:000$ e
mais um por cento até 30 :ooo?«ioo.

Tratou ainda a commissão de uma
emenda do sr. Francisco Palies, que
pendia de deliberação, dividindo o ta-
bellionatò privativo dc protesto de le-

sendo acceita pela coni-

quando foi atacado.
Lisboa, 17 — (A. H-) — íoi «publi-

cado o 'decreto declarando aberta dfl-
raute o praso dc vinte d as a concorreu-
cia para o estabelecimento, da carreira

, de navegação para o Brasil.
Lisboa, 17 -- (A. H.I -- Devido a

! ter adoecido o sr. Antônio José «lc Al-
I meida, presidente do Ministério, não sc
i realizou hoje a reunião do conscMio de

ministros, Amanhã, o ministério reunir:
motivo. ] sc-á sob a presidenc/a do choíe do Iüs-

não deve a mesma comnumicação che- j tado.-
ear ao seu destino, des.de já me con-. Lisboa, ., _
.al ,lu - '...,:„ .1, \: Vv portttguezas em operações na região de
tormo com a resolução dc *» - .-•-*_- i '..r.-isiw... 

África Oriental, iniciaram a 1
que, naturalmente, s-ra auctonzaua do c0..,.c.lUe __ 0ff,Mls;va visando Tundulo
por justa causa.. Não devendo nem j c attingiram no mesmo dia Cosma, onde' —•-'- auclon-1 0- allemães tinham construido um forte

podçVosamehte defendido. Numerosas
tribus indígenas siíbmetterani-se ás tro-
pas pórtuguezás logo em seguida á oc-
cupaçao <!a tci:

•^mraü<^Ob>m*>W>m

AS FOSSAS DF. HOJE
de:

se
.1- I

ser,
declara,

Releva ponderar
aconteceu, poderia

cni qualquer porto do mim-
3 mais policiados c
meio nenhum de se evi

íar o crime o:corr!do. desde que, sem

excenção dc um só paiz, as merca;

dorias embarcadas cm toda parte so
00 examinadas nos portos de des-
:•„',(, __ Quanto á fuga, se esta pu-
«lesse sempre ser evitada, maxiiii- nas
-condições em que foi prallicado o

Sado contra o "Tctmysor.-. nao

aconteceria, como k freqüente, que

O ministro da Viaçio comnitinicoii
ao seu collega da Guerra cie., seridò dc

• ¦ . i- ,¦ ¦; .. -....-- 1 Ciince1*-:!" do ^.'*í.r..lu do Pará .1 es-
o incriminado, htsttdioso se.ia I 

Ç_nci 
a^. ^ 

Bra_janw, somente o
¦tar nomes de auetores para compro-: 

pôvern-dor daquclle Estado -oderá-.at-
tender ao pedido de dispensa de pratica-var este ãsserto; comtudo não me

posso furtar ao desejo de transcrever
aqui o seguinte paragrapso da cias-
sica obra de Ortolan (Theodoro) —

Regles internacionalcs et diplomafie
dela mer: "Les navires soit dc guer-
rc. soit dc coimnercc, sont un espace
mobile som-mis, en pleine mer, á Ia
souvcraiiietc du pays auquel ils appar;
tiertnent et rien qu'a Ia souverainetc
de ce pays". — listas palavras resu-
mem, coni incomparavel relevo, o fun-
damento da doutrina a'lopt,ada po;
tõdbs os expositores dc direito mari-
timo. e, sendo a regra por elles fo: -

cem naquella cstvaiia do a" tenente
José Antônio de .antWnna Medeiros.

¦ ¦nt.-«&»-*g><»-gnw--— ¦  -—--—

A reunião de boje no Ciu.
ístluar

Xa sessão de assembléa geral, reali-
zrtd.1 aritê-liontcm no Club Militar, de-
pois de approvada a redacção final dos
novos estatutos, foi. pelo adcaiitado da
hora, resolvido qne hoje ás 8 lioras da
noite sc continuasse a tratar dos outros
assumptos para que fora convocada.

Rezam-se as seguintes, p«ir alma
Bcllarmina Ferraz de Siqueira, ás 9

lior.-..s, na egreja de São João Baptista
de Nictheroy.

Cárlòta Bmilia da Fonseca,;ás o 1;-
lioras, na matriz de Pão José.

«Edmundo Brtizzi, ás g íjj horas, na
egreia do Sacramento.

¦Cecília Knight, ás o 1I2 lioras, no
aííar-mór da matriz da Candelária.

Antônio Lourenço Nunes Machado,
ás 9 horas; na egreja de Nossa Senho-
ra da Saiitle.

Carlos Corrêa da Costa, ás S horas,
ni' matriz ile 'Misndcs.

Carlos Joaquim 'Pires, ás o horas.
egreja'do Divino Salvador (estação

d 
" " ' • "

trás cm uois
missão.

O sr. Arlhtir Lemo
uma exposição

finalmente fez
obro a emenda que o

rela-a Piedade). sr. Epitacio Pessoa.^apresentou, c rela-
loão Luiz «Mangini, ás o horas, r,a -iva á nova organização da Lor.c c.c Ap*

greja de São Francisco de Paula. pelação. voltando a comimssao a manter

•nulada um dogma de,direito interna-1 seráo."-*oÍ9.' discutidos os assumptos re
cional, a negativa impõe-se como 1 fercnies á fundação da officina de ai
resposta, a vossa primeira questão: 1 faiate e ás reformas materiacs no edi

 a justiça brasileira não tem com-1 ficio social.

Maria da Conceição. Braga. _ás 9 lm
ras. tia matriz do Engenho Novo.

Angela de Gouvêa Nobrcga,, ás !Í,ho-
ras. na egreja do Divino Espirito San-
to do Maracanã.

P.nliem Porto Monteiro, ás 10 lioras,
na egreia de São Francisco dc Paula.

Flauzina Maria de Oliveira, ás g .ho-
ras. 11a matriz de 5. Francisco Xavier,
Engenho Velho. ...

«Coronel Odilon de Araujo Leite, ns
n i|. horas, no altar-mór da egreja ae
São Francisco de Paula. _

Hcrminia Coelho do Couto, as 8 t_2
hora=. r.a egreia de Nossa «Senhora ua
Luz. estação do Rocha. ,

Carolina de. Jesus Campos. As S 1,2
horas, na egreja de -Santa Rita.

Auna Joaquina Xavier «Mattoso, as
o .1(2 horas, na egreja dc S. Francisco
de Paula.

•Aida Constanzi, ás o horas, na egre*
ja de São 'Francisco d: Paula.

a emenda actual
Em seguida foi levantada a sessão ,e

marcada outra para hoje. para ouvir
a leitura do pa
que reforma
¦——¦ —'« U

Rober. . . toilos bcliem, mas só
licbe bem quem bebe

.ASC ATIXTIA

er sonre o projecto
iiinistracão tio Acre.

wte&íy-ttt^&lnmmTm--—-—-*-—

Tendo chegado ao conhecimento do
ministro da Viação que se acha cm
andamento a construcção do trecho Al-
cobaça á praia da Rr.ir.ha, da estrada
de ferro do Tocantins, sen; que a com-
panhia tenha submettidò á approvacão
do governo os planos e projectos que
eslá realizando, determinou ;. x. ao
inspectòr federal das Estradas que to-
das a; obras que tenham sido ou vierem
a <«er executadas nas condições illudidas
tão poderão ser acecitas pelo governo.

rinha se 'lie apresentava pelo aspecto
de um orçamento cm vigor, decretado
na importância de 36.008 :So6?ot>2, para
o qual se tornava necessário o suppie-
mento de um credito de 7-737:. 3S?.73P>
Bem ponderando a irregularidade que
tal situação representava, e que alias ;«
provinha, como observávamos ha pouco,
de -exercidos anteriores, tentamos e le-
mos feito o que nos «pareceu racional cm
semelhante emergência, esforçando-nos
de então cm proceder a um.trabalho que
acreditamos ter desenvolvido no pro-
iecfo dc orçamento para o exercício
vindouro: o de descer a uma inspecçao
rigorosa, quer das verbas propriamente,
quer dos serviços a que se destinam, vi-
sando fixar as dotações, com parcimo-
nia mas sem offensa á verdade, de ma-
neira a poder conseguir, nos limites do
orçamento reduzido que nos impõem as
condições do Tkcsouro, a forma do or-
çanrenio verdadeiro, que a própria lio-
neslidade nos impõe.

Bastar-nos-ia talvez esta exposição
preliminar. Tcriamos assim considerado
que, se o orçamento votado para 1915
precisou dc um suppleinento dc cerca dc
7 mil contos, a despesa orduana une
votámos para o exercicio vigente, 11:10
fixakla altüs em cifras mais vultuosas,
rcc'ama o auxilio supplementar dí um
credito de cerca dc 2 mil-i e — o que
mais é — as lacunas de que resultou a
necessidade deste auxilio, salvo pe-juc-
nos pontos de detalhe, que ainda pode-
rão ser attondiMos, estão -devidamente
•preenchidas, no projcclo de orçamento
para o futuro exercicio, cuja sonnna. en-
lietanto, por seu turno, tambem nao «Jil-
fere muito das que se inscrevem na-

quelles dois orçamentos, a que nos re-
penamos. De modo que, cm rc-umo,

para um orçamento cujo total se man-
tem entre os algarismos redondos de 36
a 17 mil contos — depois de,ter ascen-
dido cm diversos exercícios immediata-
mente anteriores, a mais dc 40 mu. sem

que prescindisse de appellar .para o
sippleniento dos créditos - foi eonec-
dido em 1915. um credito stipplemen.ar
de cerca de 7 mil contos de reis; con-
cederemos, cm 1916. um credito sup.c-
mentar de cerca de 2 mil contos; e
tudo nos autoriza a acreditar que, cm
íoi- dadas as medidas que tomamos na
respê-ctiva proposição de orçamento, ja
não mais haverá necessidade do empre-
go d- taes recursos, que tanto prcjtl-
dicr.m a boa fama da nossa elaboração
orçamentaria.

Vamos, porém, mais adeante um pou-
co Omras rcflexõe., nos acedem, que
nãó perdemos o ensejo para deixar aqui
consignadas. O credito supplementar,

propõe para o orçamento vigeil-
¦111 cm pequena parte, de autor:-
-idiuiiliJas, pelo voto do Un-
ís veres cm desaccordn com o

dàTcommissã. de Finanças entre as dis-

posições geraes da le. de foW.--9«
do «»r«->pr;o orçamento, e as quaes deu
cumprimento o governo, promovendo-a
segundos-tenentes 55 guardas-marintia
machinistas c creando, na Armada, un.
novo quadro, que e o quadro supple-
mentar. Quanto á importância restante,
que férma a quasi totalidade cio,credito,
cU supplementos, que lhe duo origem, se
altribuem ao serviço de tabellas, paia
as oures o orçamento votado —, cx:c-
peão feita de uma — não se limitou a
conservar, «por isso «íue reforçou, algu-
mas em quantias avuitadas, as rcspecli-
vas dotações insertas na proposta do
Poder Executivo. Nem mais será n:-
cessado para esclarecer este ponto co
que uin ---'nrr.les confronto de algarismo? •

\:erba 7" (CorP° da Arma
\nnexas) Proposta 11.178
çamento 12.20.1:6So$ooò;
(Corpo de Marinheiros
Proposta ff.'-.6:oo;$6S?. orwmento ....

oV-6i2$_oo; Verba o" (Batalhão Na-
vãlí Proposta 302 :.sn$ooo, orçamento
v6:o;oSooo; Verba 1.0» fArsenr.esj'Proposii *.34G.ooo$GS7. orçamento ...

eooMS4$6S7, aos quaes deveremos r.d-
dicionar a importância relativa aos sa-
larios ou vencimentos do pessoal que
passou a receber pela verb.

gerações.
ViM.- EuoY Miíxbf.S -— Graças aos

incansáveis esforços do dr. Caetano
Junqueira, perante o governo deste Es-
lado. vae ser construída uma ponte 110
logar denon. nado "Porto Iiuenos" cn-
tre esta villa e Varginha, a qual sc acha
cm hasta publica. _

 As praça**, desta villa estão sendo
arborizadas com 'bcllissimas arvores,
vinda do Miriistcrio da AgrieuMura des-
te 'Estado. ,

Procedente do -Rio dc Janeiro acha-
se nesta villn a passeio em conipanhia
de- sua familia, o engenheiro dr. Ga-
•briel Junqueira irmão 'do dr. Caetano
Junqueira, ipresideiitc da Câmara Muni-
cipal desta villa.

PELO TELECRAPHO
"Bello Horizonte, 17 — (A. A.) —

A ausência do dr. «Delfim Moreira,
presidente do Estado, e do dr. Amcri-
co Lopes, secretario do Interior, em
Santa Rita c Sapucahy, será por ipoucos
dias.

Bello Horizonte, 17 — (A- A-) —

No dia i° de' dezembro «próximo come-
çprá a funecionar o Tribunal do Jury,
havendo varios processos preparados.' Bello Ilorhoutc. 17— (A. A.) —

Foi este o resultado dos exames veri-
ficados na Escola Normal 'Modelo: I ri-
meiro anno, promovidas, 26; nao pro-
movidas, 34; segundo anno. promovi-
das 3S; não .promovidas, 31; terceiro
anno, promovidas, 39; não promovidas,
21 

Bello Horizonte, 17 —„(A. A.) -

Estão concluídos os trabalhos da con-
strucção da linha de automóveis entre
Araguary c Estrella do Sul, sendo ja
trafegarei a estrada.

"Bello Horizonte, 17 — (A- A-.) —

O juiz federal coudcnmou a União a
nagar ao collcctor de Palmyra, sr.
Ol.n-pio Gomes de Almeida, as pcrccii-
tagens que não recebeu durante os dois
annos que esteve afastado do cargo «por
exoneração illegal.

"Bello Horizonte. 17 — (A- A--' ~

V esperado em Paracatu' o coronel
.ristides Lopes, industrial em \pamc-

ry, que vae contratar com a Câmara
Municipal dali a installaçao da ilhimi-
nação electriea da cidade. «_

'7ic//o Horizonte. 17, — .".A* _.-.
Fstão promptos mais de cinco Uilome-
tros da estrada dc automóveis ligando
Cambitquira a Tres Corações.

Pouso Alegre. 17 —• (A. A.J — ,«¦v
União dos «Criadores d-eslc nuinicipio-
telegraphou ao dr. 'Delfim Moreira.
.residente do Estado, eommun.cando
mc o sr. Ezequlcl Ubatuba realizou

aqui, no dia i-l do corrente, uma inte-
ressante conferência sobre a pecuária.

'•}

Tava esta secção, nccolliuuos to-

dns ns noticias de interesse geral,
ficando as mesmas sujeitas no cri-

terio dn redacção.

Bom Cnfci. Chocolate" e Bònilmhs
 S» no MOINHO 1)13 OI 'RO.

que
tc prove
zações 1

icsso,

Classes
lotoSooo. or-' 

\-o-l.a S»
Nacionaes)

de Addidos;
perfazendo as parceUas uma somrna
ene não denuneia abatinleuto na dotação
¦ia proposta: Verba 1.1' (Força Naval)
Proposta r..S*7ai*~.3, orçamento

. u6:8òi$9S4; Verba ío* (Mtmiç.es

dc boca) Proposta 4.523:270$ooo, or-
çamento 5'°78*3i9?40o; Verba 25"
(Fretes, passagens e ajudas de custo.i
Proposta iso':ooo$poo, orçamento 
ioo:ooo?ooo. Donde se vê, portanto,
que de accordo eom a nossa aííirinaiiva,
a não scr cm relação á Verba 25" na
qual se deu, de facto, a reducção de 50
contos de réis, em tedas as outras ver-
lias, ipara as quaes se reclama supple-
mento, o que houve, no Congresso, não
foi corte mas, ao contrario, elevação
dos recursos, expressos 011 suggeridos
11a proposta, ipic nos serviu de •ponto
de partida para a construcção do orça-
menlo.

Não assigiíalarcmos o, facto, movi-
dos porventura pelo intuito, que seria
110 caso, secundário, senão até certo
ponto, subalterno, dc dividir responsa-
bilidades, 011 de varrer lestadas. Não.
Se pomos em relevo a circumstancia
dc que acabamos, dc fazer menção, é
unicamente para tirar delia as conclu-
sões que autoriza, no pensamento do
interesse geral. A proposta orçamen-
taria — base de todo o serviço dc
elaboração das leis de meios — precisa
ser um documento completo, 110 qual sc
encontrem, na sua justa medida ou
nos seus algarismos cxac-.os, as con-
signações, pelo menos, que se refiram
a despesas a cujo emprego, ou á cuja
applicação não possamos fugir. Não sa-
liemos até se não seria de preconizar

systema, talvez mais simples c nc-
cessarianiente menos fértil em motivos
ou causas de erro, por effeito do qual,
nos orçamentos, se- destacasse uma par-
te de alguma sorte permanente on
fixa, por assim dizer obrigatória, de
maneira a cohcciitrar.e mais directa-
mente, na outra parte, que se com-
piizcs=e da3 verbas por sua natureza
variáveis, ou possíveis dc ser estimadas
de accordo com as circumstancias, a
acção, propriamente orçamentaria, que
nos prcoccupa de atino a anno. Por
outro lado: se um orçamento dc des-
pesa — e é o que oceorre, por exem-
pio, com o do Ministério da Marinha
para o exercicio vindouro — se orga-
niza no Congresso, obedecendo a uni
p'ano de conjunto de providencias bar-
monicas, é claro que seremos conduzi-
dos a atropelos c a difficuldades sc,
na sua execução, não se praticarem as
medidas nas quaes se apoia o limite,
cm que se fixaram as dotações.

Taes são, de um modo geral, as con-
siderações que nos oceprrem, e que
julgamos d.: bom aviso cniittir, no 1110-
mento em que nos cumpre submetter
á Crimara —- cm attenção á mensagem
do governo c consoante a verificação
n que, quanto possiyel, procedemos, na
Secretaria da Marinha — o seguinte
iivojccto He lei:

Art. i" — Fica o Poder Executivo
I autorizado a r.brir, pelo Ministério da

Marinha, o credito de 2.361:4S«S$97S,
suoolementar ás verbas 7". 8", 9", to*,
j;,', io* t: 25', do orçamento vigente
daquclle Ministério.

Ari. 2" — Revogam-se as di»sosis3es
tu contrario.

OS ORÇAMENTOS NO
SENADO

O que a commisãso de Fi*
nanças resolve sobre

os do Exterior e da Guerra
Continuaram hontem os trabalhos da

commissão de Finanças do Senado so*
bre os orçamentos dc 1917.

Em «primeiro logar foram xotadas as
emendas apresentadas pelo sr. Alfredo
EUis ao orçamento do Exterior, ante-
liontem, quando s. ex, apresentou o
seu relatório.

A commissão approvotl-as, excepto a
que permittia a nomeação ae addidos
gratuitos, contra o resolvido pela Ca-
mara.

Sobre esta emenda, o sr. Victorino
Monteiro falou longamente, fazendo ri-
gorosa critica aos filhotes, que exercem
essas funeções, disse s, ex., para toma,-
rem café 110 Itamaraty, ouvirem os mi-
nistros «chamai-os "nicii bem" c prclc*
rirem para as nomeações de diplomacia
aos literatos, aos rapazes de mérito.

E foram' um dia os "addidos gratui-
tos"...

A commissão manteve, o cargo dc di*
rector geral da Secretaria, das Helaçoes
Exteriores, cuja snppressão a Câmara
determinou que sc fizesse, quando va-
gasse.

Approvaran.se ainda: a «emenda do!
srs. A. Guanabara c José Miirtiiiho,
determinando que os actuaes addidos
co-.nmcreiacs sejam, aproveitados como
cônsules nas primeiras vagas; a enicir
da do sr. Gonzaga Jáymc. reslabele*
cendo a gratificação de residência 'Io!
segundos secretários de legação; e , a
emenda do relator, tornando cxlensivi
ao Corpo Consular a disposição-do ar-
tigo 40 da Nova Consolidação Diploma,
tica («pie autoriza a vinda dos dipln-
malas ao paiz, de quatro em quatro ain-
nos), em substituição da que o sr. Men-
des de Almeida apresentou, cqui-paran-
do, para todos os effeitos, os íunceio-
narios da carreira circular aos da car-
reira diplomático, nas vantagens* e ftt
vor-es que estes gosam.

Rejeitaram-se: a emenda do sr. Ri-
beiro Gonçalves, tornando extensivo!
aos consnvcs geraes cm Buenos Aires,
Montcvidéo e Valparaizo, os favores
constantes do art. S do dec. n. 2.36-1,
de 31 dc agosto de 1910 (que manda
contar «para os funecionarios consulares
o tempo de serviço augnientado de um
terço) : a emenda do sr. 'Mendes de
Almeida, determinando que os íunceio-
narios consulares qne estiverem serviu-
do cm postos inferiores aos de suas ca-
tegorius por motivo de redticções fei*
tas pelo Congresso Nacional, deverão
ser ininiediatainente providos nas «pri-
mel ras vagas que se abrirem cm con.su-
lados corresponHcnlcs ás suas catego-
rias: e a emenda ofiicial, apresentada
pelo relator, autorizando o governo; a
substituir os encarregados de negócios
acreditados fora das sede* d: leç-açõcs
por ministros residentes, fixandó-llies a
representação cm 8:óoo$ooo, ouro, c
su.priinindo em conseqüência o numero
correspondente de. i0" secretários.

A commissão sustentou a deliberação,
tomada ua reunião de ante-hontem; de
restabelecer no orçamento do Exterior
os termos da proposta do governo, des-
considerada pela Câmara.

Em seguida, o sr. Francisco Sa leu o
seu relatório sobre o orçamento da
Guerra.

'S. ex. fez um longo estudo sobre a
situação do .nosso Exercito, dizendo que
a este não faltam nem homens, nem
competência, nem heroísmo, ,ncm brilho,
mas só e só recursos materiacs.

Devido ás nperturas do Tliesouro, sua
ex. mantinha o orçamento votado
pel.i Câmara, com ligeiras modifica*
ções. . .

S. ex. propoz e a commissão appro-
vou as seguintes emendas:

Verba 3" — Kiippriiuam-se qtoooíof.o,
vencimentos dc um auxiliar que foi no-
meado auditor.

Verba 14° — Rubrica _f> — 1 rans-
-porte dc- tropa, etc. Acorcsccnle-se:
c 21 :CoiiJ«)oo para conducção dos che.
fes do Estado-Maior, do Depártaniento
da Guerra c dos coinmandantes de rc-
gião — 2:40Ó$òo'o para ca-da um.

Verba 15? — Redjja-se do «seguinte
modo: Desd«csas 110 exterior (diííeren-
ça de vencimentos, pessoal con!ralado
e outros). .

Art. 37. Paragrapho unico, í-uppri*
ma-se. ,, ,

Ari. «iS. Accrcsccnlc-ic: cm ejual-
dade de classificação".

Ao art, 30, letra í. accreseen.e-se:
"ou quando" marcharem com seus cor-
«pos." .,

Substituám-se os lermos do ar'., jr
por estes:"Os professores, adjuntos e coadjn-
vahtes do ensino tlicorico telão de ser-
viço obrigatório, nas aulas, seis hora»
de trabalho p«:-r semana, uo ir.avir.o_.

O relator, -e com s. ex. a comiinssao,
foi favorável á emenda do sr. pautas
Barreto, autorizando o governo federal
a ceder' ao dc Pernambuco o proprit»
nacional que serve uo Recife de quar-
tcl á policia mediante indcmnizaçâo,
aceroscentou ; c ás emendas do . sr.
Soares dos Santos, mandando des:mar,
da verta própria, votada _:500$,**o
para o "len-iir" de "football" da fiaiarm-
cão do Rio de Janeiro e, autorizando
o aproveitamento, tia primeira vaga. elo
2" teurnte dentista, do unico inferior
que não íoi promovido.

As oulras emendas ficaram para sei
diseutulas liojc.

—-^-B-_r>4p^-g_^*<»^*_-e^*"^^^^^^ -—--—--

— Ch-xotate, lior.V.n*
.ir-*--, c f.ir.taâ.íi t\c clio

s«í de r.hciir.g & C.S r. 7 Set. i.«.i.
r«a*fr_H»_.

Café Globo
col ale,

O ministro da Fazenda transp-iíliu
ao seu collega da «pasla da Guerra a de-
monstração da iilsufficiencia do ene-
dito distribirdo á Delegacia Fiscal cm
S. Paulo, para r.ttender ás despesa!
que correm á conta da verba o* — Sol*
dos, etapas e gratificações de praças de
nret, do orçamento vigente do Miais
i/-rÍ/_ í!__ C-íi-nrr"* . •
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Lá MODE DU JOUA
Por molivo de demolição do predio, continua com grande sue-

cesso a X*lQ.~UlC3la,Ç£tO flXlStl
de todo o seu variadissimo slock do Fazendas c Modas

12 — Rua Gonçalves Dias —12
e

Uma scena edificante...
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'ii' este o lindo aspecto que ha oito dhs apresenta a rua Marechal
í:Ior!uno, justamente, nas iminediações do. 'Ministério, das Relações

s liste ríeres
*g*r***J*gB**}» . i ¦¦¦

BOLSAS

J:M NICTllEROP

Enfrentou tres inimigos e levou
uma sova tremenda

. Wcncesláo José l-eri-c-ira, empregado
«le Antônio Soares da Vinha, constrii-
cl.or, residente ;i rua iMarqttez do rara-
«lá n; .17. cm 'Xicllicroy, devido a uma
animosidade velha, disparou liontcm,
ás 10 i|a horas du manhã, tres tiros
«le, revólver contra 'Martinlio José da
Silva, João Pereira e Vicente 'Mariano,
sião .coiisegitihdo ferir nciiliuin.

Os aggredidos i-esolvcritm; então, cm
represália, npplicar uma valente sova
cni W.énccsláo; deixando-o cm estado
ti.ave.

'A policia, quo acudiii aos t;ri|ns do
jinlire rapa,-, prendeu os quatro valentes.
Wencesláo deu. entrada no hospital de
«São João Iiaptista, onde recebeu cura-
-ttye.3 em diversos 'ferimentos', na região
jiaricti.l, no couro cábclltiiip c nos bra-
ços. Os seus aggressóros vão responder
n .processo, qtte Ütcs vae ser instaurado.

¦ 1» ...
para senhoras, só na
'Casa DaviU Ferro, á

rua Se.:.' de Setembro n. i.\t. (R u ..) ••*• mmmmt

0 preinio de viagem dos alumnos
da Escola de Bellas Artes

A coiniiiiflãito julgadora do concurso
«i.-u-u a disputa elo premio clc viagem á
uittropa, entro os altinitios ela Escola
Nacional-dc Bellas Artc-s, resolveu con-
ferir o mesmo no sr. -Augusto José
Marques Júnior, ijne teve por unico
coiieoncntc o sr, Henrique Cavalheiro,

A congregação deie reunir-se breve-
incute paru julgar o parecer da cotn-
missão.

As provas de pintura elos srs. Cavai-
ici.rii e '.Marques 

Júnior já se-'iieliani
«.xpostus, num elus salões cia Escola.
—— ' mil» ____m_h_m!^

Jlip '. Ilip ! Huiiiili!
IIANSKATIÒÂ !

¦«<>•*•.<>«•»-

üm telegramma congratiilatorio
da Associação dos Empre*

gados no Commercio
\ Associação elos .Empregados no

Comniercio do Rio ele Janeiro enviou
no sr. Saturnino de 'Urito, vereador da
«idade elt- Campos, o seguinte telc_.ri.iii-
ma: "Associação Empregados Comhicr-
«-.io Uio Janeiro felicita vivamente apre-
sêiitação projecto fechamento commer-
rio cnnipisla dezenove liora3, E.-iz vo-
t..s sinceros sua a-_t_>rovaçãu — Xavier,
secretario".

¦««xw mm*
Bebam só Café Ideal

RIMO .10 MAR

A 2l divisão naval vae
sair em exercicios

Zarpará lerçá-íeira, .próxima, dc nos-
fo parlo, com rumo ;i ilha Grande, onde
vau emprelicnder diversos exercícios, a
2'. Divisão Naval, sol) o conluiando do
contra almirante Pedro llnx l-'ro;uiii.

A divisão vae constituída das suas
unidades, que são o cruzador "Barro-
.to" como cápitrftiea, "scotit" "Rio
Cirande do 'Su!" c talvez o "Bahia".

Kssos exercícios serão eftecíuados pc-
:•••-. officiaes ç pra.as .-.Unimos das Hs-
eòias Proíissionacs, que embarcarão no
ertisador "Barroso", c pelo "scoul"
3{io Grande do Siri';;."

Constarão elles de 'provas de artilhe-
ria, lintotieria, íclcgra.iliiii, signae,. c
íognislas rcalizando-se ainda levanta-
incuto de fortiíicações cm terra, r.a ilha
de Mnrámbaiii, c de tiro a alvos Cxos

Uma festa no 3: regimento de
iníanteria

..Terça-feira ultima o tcnenlc-coronel
Norberto Villas Boas c o capilão Mer-
minio Castcllo Branco, ambos do 3o re-
gitnctito dc infanteria e que foram pro-movidos no penitl tinto despacho do go-verno, ofíercccrani, em despedida, aos
officiaes desse regimento, um modesto
lutlclt, festa esla cm que, na troca ele•saudações, ficou patenteada ri grandeamiíade c boa camaradagem reinantes
nos corpos desta giiarnição.

Honteni, os officiaes do ,1* regimen-
to, no ensino do íiicsiiiò, ofíercccrani
como lembrança ao coronel Villas Bons,
1:111 lindo relógio dc mesa, c ao capitão
Castcllo Branco, tuna caneta tinieiro,
com dedicatórias significativas da mais
doce recordação dos officiaes daquelle
regimento.

O capitão Scycriano Ribeiro fez o
offeri'ciinciiti) em nome dos seus com-
paiihi-iriis, agradecendo o téncnte-coro-
nel Villas Boas.

A este- acto, assim como ao de terça-
feii-a, iiõsisliti o coronel -Abílio Mo-
ronlta.

Viagem de instrucção
Chegou do sul a turma de

alumnos da escola do
Estado-maior

Chegou hontem do sul, on'Je cslaiva
ein viagem de instrucção, a turma ds
alumnos . da Escola do Estado Maior,
que seguira em companhia do respectivo
ftnstruetor, i" tenente Uoaquim Souza
Reis Ne*to.

. Essa turma, qtte se compõe de sete of-
fifciacs, apresentar-se-ú hoje ás altas au-
toridades do Exercito.

IA turma apezar de ter encargos pre-
fixados pelo Grande Estado Maior, via-
jou sem. nenhum recurso para aífrontar
as .arrojaldas atravessias que fez.

IA propósito dessa viagem, recebemos
do -nosso correspondente em Porto Ale-
gre a seguinte nota - -

Procedentes de Caxias, onde termina-
ram os tral/aílios de que estavam cucar-
regadas, desembarcaram liontcm nesta
Capital 8 officiaes da Escola dc Estado
Maior, que, de Kio Negro aquclla ci-
dade, vinham executando um program-ma de exercicios práticos, dos maiores
qtte se têm pl-anejado para viagem de
Estado Maior alé a presente data.

Tendo .partido do Kio dc Janeiro a 4
dc outubro passado, a 10, deixavam cs-
ses officiaes a cidade do Kio Negro,
Tinno para o sul da 'Republica, afim de
atravessar .1 zona contestada, de Paraná
e Santa Catharina, ainda ipresentemen-
te sofírcrtdo as consc(|ueiicias das lu-
tas .recentes, o com o encargo penoso dc
proceder ao levantamento c estudo do
trecho percorrido c das regiões circr.n-
vizinhas, assignalando, com o rigor que
lhes fosse facultado dar aos seus traba-
lhos, os nccideiites notáveis do terreno
c.os recursos locaes possíveis dc iiiimc-
diato aproveitamento.

.lini essa longa travessia pelo sertão,
vencendo estradas de cargueiros iinpos-
eiveis dc descrever quanto ao seu esta-
elo dc conservação, galgando montanhas
de accesso diíiicil- c curtindo as .priva-
pões conseqüentes a falta de recursos,
alcançou a turma a villa dc Curityba-
nos, depois dc 16 dias dc viagem sem
cõniiiltinicáçno dc qualquer espécie, pos-
tal ou telcgrapliica, para a 'capital do
paiz, c cm seguida a cidade dç Lages,
onde teve litria demora de 2 dias para
a confecção das cartas cia zona atra-
vçssada e descanço do .pessoal do com-
boio e dns montadas, trabalhadas pelos
muitos elias de.viagcm e pelo terreno ac-
cidentndo e 111.Í0.

J Dc Lages cm dcalite proseguiu a ttir-
ma subdividida* em 2 , agrupamentos,
procedendo cada unia o ievniitamcnto
ilo -trecho <]ue percorria c a 4, a tarde,
se reuniram na villa de Vaccarin, de
onde dc novo se apartaram ein 3 ou-
trás subdivisões, rumando Caxias, ponto
termina! da viagem, alcançada depois de
2a dias, gastos cm percorrer cerca dc
(ioo kilomelros .1 cavallo, em tnibn-lho
constante c apurado, sem dcsfalleci-
mentos, riem "iésUáções,

Dando conhecimento aos nossos 1-.-Í-
tores dessa travessia penosa c arrojada
dos moços militares muito agradavclnien-
tc enviámos os nossos «ipplãusòs pelo
feliz desempenho da missão- <|tie muito
os rcconiiiienda c estima c ú cònside-
ração publicas.

Fazem parte dessa turma, constituída
no Uio 'de Janeiro, o capitão João da
Costa Pinheiro; i"s tenentes Joaquim
de Souza Reis; Adololio Piiiloinono
Frony, Eloy de Souza Medeiros, Ema-
ni Augusto .Corrêa, I.iiiz Castcllo Bran-
co, Valcntim Bòiiiciò da Silva c 2" te-
nente Mario José Pinto Guedes, e. a
aoomoanlioti, durante o curso Ua via-
gem. para conducçâo do comboio dc
cargueiros de viverei c instrumentos,
útil contingente reduzido de 6 praças dp
2" regimento de cavjilkirlá. aquartcllado
em Castro, ;Estado do Paraná.

A turma embarcará, dia 12, seguindo
via terrestre pata o Rio, onde deverá
c.-t.ir no dia 17.

¦Porto Alegre, ti — 11 — ioió.

O casa da menor
Juventina _

O curador de orpháos
ouve a sua

dolorosa historia
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^B 
"''^'.'".^f^B

^^H 
¦-.': ^v>«|

^Bk^**%**w^B

_______!____________ -:<_^fl ^P^:
H'íA'v?U mw^''-'

^B mmW^MàmT- ¦' -
mmmmmmmmmJlttW-'¦' ":É.

i - /
I |'; àw/);

m W ¦ í
•nearv^rar^rarffirBBMraHBBrarjr 1

Promoções no
Exercito

ijResulftado. da reuriião de
hontem, da commissão

de promoções
•Sob a presidência do general P.ciito

Ribeiro, reuniu-se liiinie-.u a comniissão
dc promoções dos officiaes do Exercito,
a qual apresentou ao ministro da Cucr-
ra ;t seguinte proposta:

ICavallaria: — Com o fallceimcnto do
capitão Arthur Julio Alvares Jardim a
15 do corrente, conforme publicou o
Boletim do IJ. 0., dc ifi, abriu-se uma
vaga deste posto que, por lerem sido as
ditas ultimas preenchidas por estudos,
compete, por antigüidade, ao capitão
graduado Julio Augusto da Silva, ao
qual cabe classificação 110 -quadro sup-
plcniciilar.

A vaga dc 1» tenente resultante des-
ta jiromução compete, por estudos,, vis-
lo a ultima ter sitio preenchida por an-
tigímladc, ao 2° tenente Alccbiádcé
Carlos 1'inio.

•Na vaga de 2" tenente rcsttliante des-
ta ipronioçáo deve ser incluído o 2" te-
netue Aslrogildo Pereira da Cunha,
transferido da infanteria por decreto
de u de julho ultimo.

Infanteria — Cnm a transferencia
dos segundos tenente? Antônio de Alen-
castro Guimarães e Ebroyno Dias t:ru
gttáy para a arma de caviillaria, por ele-
creio de i" do corrente, iibrirai-.i-sc
duas vagas dòsíe posto que compelem
aos aspirantes a official Alfredo Soa-
res dos Sanios e Augusto Soares dos
Santos. ¦ » mm *> m—

O suecesso do empréstimo cM*
nez nos Estados Unidos

Washington, 17 — (A. II.) _ n
governo exprimiu a sua satisfação ao
representante diplomático chtnez pela
conclusão do empréstimo de cinco mi-
liiões de dollars feito á China por um
banco de Nova Yorl;.— 

ligamilÍtar
Não se realiza mais a 10 do corrente;

.1 grande fesla mie a l.it_.i Militar ia
levar ,-i e/feito para a entrega ás "équi-
pes'.' vencedoras das laças "General
Faria" e "Club 'Militar", n:\ vista de
ter.fallecido pessoa muilo intima da fa-
mili.i t|o coronel Arthur Eduardo -So-

'A mcitòr Juvénlini

Já ú do domínio pu1)lico o caso da
menor Juventina Paula, que lia dias
procurou a policia para sc queixar
do pae, que a queria explorar.

'Hontem a nieiion procurou o 2"
curador de orpltãos, a quem reiirodu-
ziii a mesma narrativa feita ít poli-
cm, mas com as cores maiâ vivas.
Narrou a sua meninice, que passou
110 interior, .cm casa dc uma fami-
lia, desde 3 antios, quando perdeu a
sita progeni-tora. O pae, que 'é ,prcs"
tidigitador, quando ella chegou aos
14 annos, irietté.i-ça 110 circo, expio'-
rando-a c . 'querendo agora pr.osli-
tnil-a, .depois dc a maltratar pliyãica-
nrcirte, niais dc unia vez.

O.-ACCORDO PARANA'SANTA -.-; .'.
t*-".' ' 

CATHARINA

As classes conservadoras de' Cnrityba banqneteiam 0.
dr. Atíonso Camargo.

. Curityba, 17 — (..A A'.) — Revés-
tiu-se da máxima solemiidade o bantiue-
te 'hontem oíifcrccido ao dr. A-fíqn.o
Camargo, presidoute do Estado, pe':is
classes conservadoras, etn signal de soli-
dariedade ao accordo para a solução da
questão de limites. ».

• O 'banquete teve -logar no P.ilaee-
Theatro, que apresentava vim aspecto
deslumbrante, achando-sc ornam tntado•com folhagens c 'flores, representando o
verde das .folhagens e o branco das ilo-
res. as cores da bandeira do Estado.

Ao centro do amplo salão estendia-ac
n longa mesa era forma dc U, tomando•assento ao alto da letra, o 'dr. .-Vffonso
de Camargo, presidente do -Estado, ten-
do ao seu lado o coronel Einygdio Ra-
uiallio.

:No inicio dos lados da letra sentaram-
se os secretários do governo, drs. Mu-
nliojs da Rocia c Enéas .Mai-cjties elos
Santos, segtiiiVdo-llies as autoridades e
demais convidados.

Durante b -banquete .tocou a orcliesl.M
da companhia lyrica, executando varia-
elos trechos de operas. Os camarotes

j -rcgprgitavani de 'familias que assistiam
ao banquete;

Ao ser servido o cüiaiiípagiie falo-.i o
negociante sr. Gustavo Tupiiiambá, em
nome das classes conservadoras, <_-ti.il-
tecendo o valor cívico do tir. ATfohso
Camargo, que cohscgiiiti, com a decisão
da questão de limites, implantar uma
.nova -c-ra de |_ircs_ieridade c paz 110
Estado;

O dr. Affonso dc 'Camargo respótí-
dciif proferindo um bello discurso, cujo
resumo é o seguinte: "Sentia-se feliz
por encontrar-se entre -homens que tra-
balbani para enriquecer c engrandecer o
Paraná. O sen acto assignaiido o ac-
córdo foi inspirado somente 110 amor
que consagra ao seu Estado. Sabia que
essa questão devia ter 11111 fim qualquer
110 actual periodo governamental. Fez
o histórico ela questão, em íiíce das. sen-
tetiças, e concluiu dizendo qui: a inter-
venção patriótica do dr. Wencesláo
Braz; presidente da Republica, veiu so-
litcionar de modo honroso a velha pen-
dencia. (juc não o devem aceusar de
haver entregue aos catlnriiicnses .pedaço
algum de ler.ra .paranaense. Quando as-
sumiu o governo, o Tiinbó e Cunoinhus
já estavam ein poder de Santa Carha-
lina,

Faz sentir como a sua pol-itica é
consagrada ao beneficio do sen __ísia(lo
e diz que não é política para adquirir
rendimentos. Ao contrario, a .lolilicna
lhe consome energia e rendimentos; é

O curador 4c or.phãos mandou lo- um l",sl" .u0 «'crificic. não de prazer;i-onio político .nodia íntltiir para qne ou-
tro fosse presidenie 110 actual cjuatrieii-
nio c -responsável pela questão, mas não
quiz assim proceder', apresentou-se can-
ditlalo porque queria que sobre si pas-

ssem as responsabilidades, que agora

mar por termo as declarações da mc-
nor, que íoi internada na 'Escola ile
Menores 'Abandonados.

iA menor Juventina pediu ao Juiz
que lhe nomeasse .um tutor, pois ab
soltitanicntc não quer saber ir.-ais tio a«"l"";u- '<-,vs,'n, sómeúle pelo- devotá-lo

¦ timor ao scu Esladopae.

E' immensa a varie-
dade no sortimento
da^

Joalheria Adamo
Preços altrahcntcs.

IGIHHB.lã£r. 71, já
sua li-

quiilnção de fim do mino, compro
ln'ii(l(-ii(lo todos os artigos do scu
imigcstoso stock. 

CONSEQÜÊNCIAS DA CRISE

Ainda nma fallencia
Telo juiz da Ia vara civel. dr. Al-

fredo -Rtisscl, foi decretada liontcm a
.fallencia da firma -O. dc Souza e> C
estabelecida na Estrada da 'Penha nu-
mero 376.

A medida foi requerida por Coelho
iDuarte ü' Comp,, credores por.......
1 :o.i3$45o de fornecimentos n cuja con-
ta se acha devidamente verificada;

O juiz nomeou sj-ridicos aos rcqtic-
rentes c delcrniiiioti sc realize a assem-
bléa de credores 110 dia 15 de dezem-
bro.

O .prazo para as declarações clc cre-
dito será de quinze dias,

•Chamamos a attenção dos leitores
para uma publicação do banco francez
e italiano, que vem nas Publicações Es-
pecUics.

CONTINUAM AS IRRE-
GULARIDADES NA
OESTE DE MINAS

¦So fossemos a registrar todas as ir-
rcgiil_ri'da'des que se dão' na 'Üesle de'Minas nem unia duzia de columnas se-
itaiii sufficicntcs para isso. Raro é o
dia que não nos, tjbega unia 011 mais re-
elamações sobre abusos c irregularlda-
des ali praticadas.-Ainda hoje recebemos estas dc Bem-
fica : "No dia 10 do corrente, veiu de
Patrocínio um distineto fazendeiro, etn
visita a parentes seus,; residentes e:r.
Santo Antônio de Amparo, riiiiniiclpid
de Bomsiícccsso. Suteetle, porém, queo pessoal da 'Ocsle deixou ligado ao
comboio que devia seguir para Divino-
polis, ttm.carro de 1* -classe, só poden-do o queixoso fazer a 

"lálilci.ão 
das

suas malas á ultima hora, isso mesmo

Terminou saudando o dr. Wencesláo
llr.-iz, presidente da -Republica.

Tomaram assento á mesa, cenlo c
cincoenta convidados.

¦ « m *tm> 

Dormitórios 

elegantes, artísticos
resistentes; mobiliários de qualidade
superior e por preços relaiivameule

módicos, v. ex. só poderá encontrar
rua do Ouvidor 9.1c 95 e nos antigos ar
uiazcns, rua dos Ourives ..9a .;,.. Casa

LEAXDltÒ MAUJÍNS & C.

NOTICIAS DA GUERRA
*v»rw*^w

Um contra-ataque dos allemâes na
frente do Somme
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fíina vista) da aldeia de «to. mlle da Soiniiit; onde se têm ferido violentas anièalfi

Um acadêmico de direito morre
repentinamente

Em uni dos cniiimodòs da "Pensão
Brasileira", estabelecida á rua lltid-
doei,- I.obo 11. iad, foi liontoni c-ncoii-
Irado morlo o quarlntuiis-a de direito,
Alcides Pinlo Moura, filho do dr.
Francisco Augusto Pinto de Moura, re-
dactor do Diário Mercantil, publicado
cm Juiz dc Fora, 110 Estado de Minas
Geraes.

Contava apenas 23 annos o infeliz
estudante, que, applicidaineiite sc. cn-
tregára aos livros, durante a noite de
anle-hdnt-ein, até ás onze horas.

A policia do 15° districlo, tòmiindo
conheciuietito da occoi-renci.i, requisitou
a .presença de 11:11 medico legisla.

Após o exame respectivo; o ..cailav-cr
do inditoso acadêmico sairá hoje, ás 9
horas, da referida Pensão Brasileira; c
será levado á Escola de Direilo, de
onde partirá o enterramento para o cc-

üm convite aos alumnos do
Collegio Pedro II

tPi-dc-se .1 todos os alitmuos deste es-
t.ibclecimenlo para comparecerem hoje,
em suas respectivas sú.lcs, ao meio-dia
cni -ponto.

Os àltunnos do lExlcrhato devem ahi
comparecer afim de. embarcarem ás 12
ji_- horas eom 'destino, a .São Christo-
vão, onde farão exercício de prepara-
torio cm conjunto.

.No dia in, dia ela fcsla da l-andci-
ra, haverá formatura do -Collegio em
frente á Prefeitura, por iniciativa do
dr. Araújo Lima.

Aonde se poderá comer ura polvo fresco
á liOspaülioIa? só na CABAÇA GRANDE.

(-M 32*7)
1— » m» *> —.

Um contrabando de chapéos
O 2o official aduaneiro Francisco l.e-

bar, appi-ilieiidt-ti honlem, tle tini iiielivi-
duo -no posto fiscal existente entre 03
armazéns .5 e 16 do Cáes do Porto,
uma caixa com oito chapéos para s.--
nhora c um pequeno j.acoie com pluiiias
o filas.

iitienfo di-

titulo

e-.ii-uarc.iraO
clcVC.iítfo o

epois

c moveis,
|)ás líscolas Profissiôiiae

11 ¦¦ praças nos dois navio
i'iiib:ire|ue._ilás mesmas ser feito
de anutnrhr, ás 5 ihoras da tr.-.le,

Como jiistvuctorc'3 ilo-i officiaes s~c;*fttu*!ii (•- c?.t)*uTí"s-te»tíiites Joíc I*cli" d'i
Cniiim Mt.neícs c João José Bittencourt
Ciilazáiis.

A •ílívi-iíío não lov**»í"á rescr^ isins nn-
v;u*-. cbriip chègoii ;i ser tiòticirulo.

- tijm Ím"Km\t-mV*fnmtm\ ..... ¦ ¦ —— ——«

FORAM OS COI.LECIAES .'

m bando commette
depredações

na rua Marechal
Floriano i

V-

A p Mic.ii do ,. districto, foi üiioniia-
ila hontem, de .;-.;;- uni grtoo dc mn.ços.
tuii.* •:¦ iliziaiu aluintioá ilo Jixteritíito
Pedro II. promovia desordens ua rua de Ohr
Mareeliál lfJoriano, retirando cartazes] ...dós no
das porlas dc esla-beleciiiieutos coinmcr

craies, coiiiniandantc do r
I iniiiatciia liUC s:.:;i vencedor
I u-.eira taça, obtendo, poitanlo,

de ciiiiip.-ãi. de mi., da I.ig.-i ?t!ililar
O coronel presidenie maiiilon niarcar

o dia ;í de désehibrb próximo para a
realização tia grande :'-:t:i.

—»?<___?¦?._—

i Uma sociedade para publi-
cação de originaes bra-
sileiros

! S. Puulo, 17 — (A. A.í — Por ini-' ciativa do literato sr. Arthur Mendes,
1 s-.-r.i cohsíililida aipii unia sociedade
; iinahyiua editora destinada a publicar ns
; i-.ivlboves obras de autores nacionaes.' --.;:i fito de lucro, mas para fazer u¦ prupaganda des nossos homens de lc-

iras. .— o-»» > .
PAGAMÍINTOS lll-l-l-KTIAIJOS

pi-ii.o Tliiisoruo
O Thcsouro Nacional eífectuou hon-

.-.-ni os scguintc-.-i pagamentos:
. :i74$750. :i diversos, de fornecimen-

DR. ALBERTO DO REGO LOPES —
Dn Hospital da Misericórdia; Via» uri-
iiartas, oiieravõea cm grral.

tia pri-1 Dr. APRIGIO DO KEGO LOPES ~' ' \li Hospital da Misericórdia. Moléstias da
curcanta, iiatia c ouvidos.

nn. octavio do eeoo lopes —
Oculista, prof. da Eacnldádc dc Medicina;
Cci»ultono: rua Sete de etembro n. 09.

(A S194)

tos, no concilie
Viação:

1 :SY._-$ooo. á

.uno, ao Miiiir.erio da

A lesta da Bandeira e o Grêmio
dos MaÉMstas da Ma-

rinM Civil
Esla colleclt.vitladc convida todos os

setis sócios a comparecer, ás 4 horas
j da tarde, na praia do EÍaineiigo, cm

frente a esl.it.ia do almirante Barroso,
I aíiiu de assistir ao juramento á Ban-
I dc-ira feito pelos reservistas da Ar-
] toada. Oiitrosim, convida ainda os as-
I soçiados a sc reunirem na sede social,

ás 6 i|'3 lioras da tardt-, afim de se
incorporarem ao prestitq .uie a Federa-

i i.-iç

caes.
C,.:-.io houvesse protestos, esses tiio.,',--.

.ipí-.lr.ij.irain alguiv.as casas, ferin.lo o
j-ic.iot* Alberto, de i< annos, empregado,
il.t Al:.i:a.ai-i;i 'C.lolio.

Com .1 jiTcsciiça da poXcia, os moços
insiram, scntlo o faeto levado ao coühc-
cimento da administração do estabeleci-
mc-:uo.

.¦« • tm * m— ¦ •

calçamento
praça Mattá; e

2-:òoo$òoo. a divers
exercicios findos.

nipresa (...:
o, de repar.

struetora
'-• cscc-.i-

ção Marítima pretende levar
naquelle dia,

ii,*»,f*

a ellc-.to

^32?
de dívidas de

A.SSOri.W.ÃO CIIIIISTÀ'mocos iu;

A cpiii-inemoi-nyâo do niiiiivcrs.ii-io
de sua fiintliiijãò

o ..•'..''.'..) dós Debates, dn Associação
C!;r;-:.'i dc Moços, cpnuneihorandõ o
74" annivcrsario ilo stia fuiulação-
li/a hoje, ás S i;..- lioras da 110
í-.-.a sede. a i-.:a da Quilaiidh 11

rOI.lTICA AIMiKXTIX.V

O ministério vai- snfft-çr uni»
lll(lllilii'il'..-ii()

Buenos Aires, 17. (A. A.) — Corre
I nqiti, com insistência, que o dr. José
| Salina.-;, miiiisüro tia Justiça e Instrtt.
I cção Publica, deixará o ministério^ é
! será nomeado presidente do Conselho
! Xacional dc Educação, ilido oecupar
j ;it|Ue"
i tilo,

Kua S
lutartás-teirasl
horas.

UlíXÇAS d.) estômago, inlcs-
lino, íigado c ncvvosas, Exa-
mes pelos raios 'C 1)K. KK-
NATO 1)K SOUZA J.OPES.

José, ..9, (Ias -' ás .- I menos ás
Gratis aas pobres ás 1:

A --o.
I»*B«B»

porque uni guarda-frc'o, líie deu a cx-1 niit-erio de S. João Baplista
plicação da. irregidaiidade, mas, iiifc-! marm*mt+*m **»"
lizniente., só depois da partida do com- A's quintas-fi-iras. Stic-ctilértta Feijoada,
boio, 15; como o queixoso fizesse ver | 5s 9 da manhã, pó ua ^AüAÇA GRAMIIK.
(|ite esse procodinicnto não era correcto,
foi o quanto .ba-slou para ser maltraliiclo
pelo conduetor do trem, um sr. JoséEraneo, que chegou a a-mcaçal-o atii- de
pancada I"

Irrformam-r.on que c.=sc !al Franco
tem mãos precedentes, tendo sido re-
cíisaclo -como empregado para a E. V.
Cetilral, e, clitrctitn-to, acc-ito pelaOeste para o cargo tle chefe dc irem dc
3* classe I

Aqui deixamos a queixa com vistas a
quem dc direito.

HOJE

50
CONTOS

CENTRO LOTERICO. II. Sacliet

A "tournée" Lugné-
Poe

UMA DISCÍPULA DI-
LECTA DE SÜZAN-

NE DESPRÈS

IMMMr__________i | Ul li.»

Liga Brasileira Pro-Cermania
Conforme estava .anir.iiici.ido, reali-

zoii.se hotiteni, na s:é.le da Liga llr:;si-
leira Prú-Gerinaiiia, a reunião prepara-
iciria jinra a eleição definitiva da nova j
directoria; . !

.Presidiu a sessão o clr. J. A. Josclti j(.ue, de-iois dc justificar a ausência cios
drs. Júüaiio Moreira e Evcrardo Ba-
cldietiser, c.y.poz ás pi.-s.s0a3 pi-i'.._e:il.'S
a idéa dn creação de u-ma associação de ,
ilístudos Allemâes, que ficará arincxáda
á l.iga,

dissa idéa foi tinaninieincnte acceita. '
.Devido a ausência das pessoas jái

citadas; pediu o clr. Josclti que sc |
adiasse a eleição da dirccioria, .para c> 1
dia 23 do cBj-reiile, quando se realizará |¦:io mesmo local, ás õ t|e da tarde.

Estiveram presentes': drs, Au'..) clc
Sá, .1. A. Josclti. Paulo Germano
iíasslocher, Pedro Tavares Dias J'cs-
soa, Cincinato I.opes, l.uiz Lopes Do-
niingues, Thebdureto Duque Estrada,
Anni.uiil EalU-r, Arthur .Sallcs Pacheco,
.ltiiio Vabio de Oliveira. Ocsar Hbiiittl.d
Silveira, Augusto Duarte de -Moraes,
líayin-.indo de Castro Pereira Rego, co-
.ronel Vital Costa. Waldemar Kastrupp,
coronel Alfredo M. de Mello, dr.. Cas-
:ão Kt-i.-i, Jeronytno Mesquita Cabral,
M. Teixeira e outros.

m+-mmrm-m. ¦
O VITAUSAX

.dá força c vigor. Drogaria. Pacheco
Andradas, 45 K. 31Í-7-

A PALAVRA OFFICIAL
De todas as linhas de

frente
AixUMÀMHA — Berlim, 17 — O quar-

tel-general coniniiuiica, em data de i(i
ele novembro:"Principe herdeiro tia Bavicra —
Isolados ataques britannicos na estrada
Sailly-Scrre c a leste c sudeste de ille-
ituniont fracassaram num combate a
granadas de mão. Investidas de maior
vigor contra Gratidconit foram quebra-
das pelo nosso fogo. Numa violenta Iu-
ta, tomando as casas uma .1 uma, ar-
rançámos aos francezes a parte leste
dc 'Sailliscl. O regimento dos fuzilei-
ros hanoveriattos, 11, 7.1, apoderou-se,
num 'assalto, das trincheiras francezas
tenazmente defendidas na orla septen-
trioniil do bosque .St: Picrrc-Vaast,
aprisionando S officiaes o 3^4 homens
e capturando 5 metralhadoras. Os coni-
bales de honteni 110 st-eíor de Ablain-
conrt c Pressoire não modificaram a
situação,

Trinta e nove belgas çãirani lioulein
I viclimas dc 11111 ataque aerco do ininii-

¦go contra Ostendc.. Em represália, uo
bombardeio de -pacificas aldeias lorcnas,
alvejámos Xancy, durante a noilc, eom
bombas e granadas,

Principe Leopoldo -- Destacamentos
dc infanteria russa, que atacaram a
nossa frente nas proximidades da cabe-
ça de ponte de IJueiihof, a sudeste dc
Kiga, forani rechassados,

Archiduque herdeiro — Xa parte sul
das florestas dos Carpathos, reviveu a
actividade reciproca da artilheria,

Xá frenle leste da Transylvaiiia. no
valle tia Pultiia, fortes ataques ininii-
gos não alcançaram exilo iilgiiin. Ao
norte da I.ulta, destacamentos 

' austro-
liiingaros fizeram rcconliccjinentòs em
direcção ao monte Altinis. Xas proxi-
midades dc Sosntei-.oc, 110 Passo Oitoz,
infrutíferas investidas rumaicas.

AnigmcnVoti 'n actividade ao norte de
Cüiiipii Ltthg. Ao longo das estradas
que, atravez dos Passos Rotlicilthitín c
Szuidulc, conduzem ao sul, os rumaicos
defendem tenazmente o seu próprio ter-
i-itoi-io. fl-izcmos, .porém, progressos e
aprisionámos 5 ofíiciaes e mais de
í.aoo homens:

Marechal von .Macleeiiscn — Xa Uo-
bntdia, sóinciitc pequenos combates cn-
ire dcstacaiiienlõs . da vanguarda. O
coiiiintiiiicado ninitiico sobre a oecupa-
ção ele lionasio c: unta invenção, l-.iu
vários logares ao longo do Danúbio,
duellos de artilheria;

iMiicedonia — Xo scclor do Cer.na.
concluímos o movimento de occupaçao
das novas posições dc defesa prepara-
das de antemão; 'No' Strüma, escara-
imtçíis de patrulhas1!'. _ , ,

AúsÍkia — Vienna, 17 -- O estado-
maior do exercito comniunica, cm data
do 15 de novembro; . .-Toni.iu-.os varias trincheiras- ílalia-
nas, a léste de Goitzia, aprisionanc o 5
officiaes c X23 homens e capturando 7
iiictralliailot-as, . ,.

Os aviadores da marinha realizavam
na noite passada, com o '¦'•''''<"' <-'"il!0-
novos ataques contra. lJobordo e o
campo de aviação dè làigliiina 

-pcrseguiilo pelos alicmães nas Canáriai
e o "Maohico", 

que vinha da África c
passava na oceasião ao norte da ilha
de Lançarotc.

¦Madrid; 17 _ (A. II.) - Te'-;_.r;i-
pliain de Las .Palmas;"O vapor portuguez "Machico" foi
perseguido pelos suhiiiaíinos àllciiiaés
quando vinha de Moçambique, üesle
porlo seguiram varias embarcações afi-.n
de prestar auxilios aos náufragos. Acre-
dita-se que tenham chegado a 'tempo dc
os salvar.

No Mosa e no Somme
Os allemâes contra-
atacam os francezes

em Saillisel
Paris, 17 — (A, H.1 — Conimtinic.i-

do official dc honteni á noite:"Xa frente do Soiiimc 03 álleiiiães tle-
ram itiii vivo- contra-ataque contra as
nossas posições çin Sailliscl, mas foram
energicamente repellidos quando .pren-ii.
tli.-im oecupar uni grupo de casas a nor
deste da aldeia.

A luta de artilharia conlinu'a vio-
lenta na região de Abluincourl.

Xos outros pontos da linha dc frente
reina completa calma.

Um .piloto írancez abateu 110 dia 15
do corrente, perto de Cli.iulncs, itin
aeroplauo inimigo.

Yarias noticias

A GUERRA NO AR
VM "llAliü" 1>H AVIADORES IX-

lil.l-IZHS XA HEGliVO
1»E SL-E.18

Londres, 17 — (A. '!"•) — ° com-
mandante cltefe das tropas brilanhicaô
no Egypio iiiiniincia nl!e os ncrop.la.tios
ingiezes lançaram bombas com s-icccs-
so', 110 «lia 15 do corrente, sobre Ma-
gbara, -Ouja e Kossaiina, regressando
todos indciiines á sua base dc opera-
ções.

A gnerra naval

A àctris Arinic 1'erneiiil

O prefeito veta duas resoluções
do Conselho

•O prefeito vetou liontcm a resolução
do Conselho Municipal qliè <- autoriza
a reintegrar Pedro Cerino de Araújo
ferreira no cargo de guarda municipal,
do qual íoi exónei-adò em 28 de noveTii-
bro clc 1013. sem prccncliiinciito das
formalidades determinadas c:u lei.

(Também foi vetada lioníe.ii p. Io pre-
feito, a resolução do Conselho Munici-
_ial que o autoriza a poniiittir aos func-
ciotiarios -muniçipaes consignarem á So-
clcçiátlé Eenefticchtc tios lEmpregados
Miinicípacs até nm terço dós, seus v-en-
cimentos, mediante as condições que
estabelece.

 ^,B„i 

I UM VAPOR VORTlT.ril/ PRR."
i SlltilllH» l*OR l'M Si BMA-

, RIXO AI.I.IIMAO ;

I Lisboa, 17 — ,A. 11.1 —\{0jfiéiál) \
1 — Radiograiuma aqui
I que uni vapor, que sc
1 tuguez. foi perseguido nas Canária' lini submarina allemão; 1 vi

Lisboa, 17 .— (A. Ii.1 — O vapor ri

AS OPERAÇÕES
NOS^ BALKANS

OS SERVIOS CONTI-
NUAM A OBTER

yANTAGENS SOBRE
OS BÚLGAROS l

Salonica. 17.-.- (tA. II.) — Com-
niiltitcadò servio:"As nossas iropas expulsaram os
búlgaros de Kcnali e das aldeias dc
B-ileio, Gofnjcgri, .Si-cdiiojegtri e Dpnic-
g:i, fazendo quinhentos piisioneiros".

Os fiiinid-iussos iiv.-iiieiiiii 110
setitòi- de Kcnali

Londres. 17 .;— (A. A.) —' Tele-
gi-aiunias de Salonica inforinain terem
sido ali publicados novos despachos so-
bre os suecessos dos íranco-rtissos 110
scelor dc Kcnali.

A luta qne continua ainda em dire-
cção ao norlc, dcscnrola-se -favorável
aos alliados, que não cessam um mo-
niciiío cm empurrar para lis linhas dc
apoio as tropas tçuto-biilgai-ns, que se
oppõeín cnm grande resistência á passa-
gem dos franco.russos.

Apezar disfo, porém, essas tropa, já
ncciiparain', além de outras, ás aldeia!-,
ele Jabj-ani, Poroden e Yeltishima.

Iv-se iiiíporl.inlc avanço veiu collocar
os fr.inco-rtissos a seis milhas ao sul
-le Monaslir, cmqiiahto ns ingiezes, 110
Striima c os servios, 110 iCcrüa, mantém
a massa lettto-biilgara que se vê em
muitos pontos obrigada ;t retrocedei-,
abandonando iitiportantcs posições.

As li-dpris sni-vius .ipodci-aiii-st!
«lu aldeia ile Ccgt-1

Londres, 1- — (A. A.í — As tro-
pas servias, que desde duas semanas
retomaram a offcnsiva cm todos os
pontos de sua linha conlra os tento-
búlgaros, aiigiiienlaraní considerável-
mente, dcsle tres dias, o vigor dos
seus ataques.

Cegci; que só tuna parle linha raiilo
em poder dos servios, lioiilem ficou
iiiivpa tios teiilo-biilgaros, apoderaiulo-sc
os soldados do rei Pedro dc toda a
aldeia.

Mhutt.m-.se iiinltci-iiua a sitiiaeão
110 Doln-uilja

Londres. 17 — ÇA. A.í — lini Do-
briidja, apezar dos esforços dos lento-
búlgaros, a situação coi'.liini'a a me;

l.l-lo informa j ma, não lendo nas linhas de frente ne-
põe ser pòr--nlitiina modificação.

por S<ibe-se aqui que seguem thtiito açli-
I va-.-.ii-nte os preparativos da offcnsiya

sa 11:1 nossa frente.

A questão da depor:
tação dos civis

belgas *-*.
lVasliington, 17 — (A. |...  (jministro da Bélgica nesta capital apre-sentou ao st-, l.ansitig, secretario de

Es ado dos -.Negócios Estrangeiros, umanota do seu.governo pedindo a inler-
venção dos l-.stados Unidos nara acabar
eom a deportação de civis belgas feita
por ordem das autoridades allopiâs,

O íiiiiiisn-o belga explica que os alie-
mães são os únicos culpados pela falta
de trabalho, invocada como pretexto
para a deportação, pois transportaram
para a Allcniiiiilia todas as machinas e
lodo o '.Islòc-k" dc nialerins primasexistentes 110 paiz, que ainda é- obriga-
do a pagar mensalmente unia contribui,
ção dc- quarenta milhões dc francos.

O contingente poi-tiiiiui-/ que vae
pura a Kiuiea

Lisboa,, 17 — (A. II.) _. Coiiiiniiiii-
cações recebidas dc Trincos .liz.-tn qtieo ministro da Guerra, sr. Xortoii dc
Maltos. durante uni banquete tine ali
:;e reaiizi.it, fez uin'discurso felicit.-iiidn
o general Tamaguiiii, cominaiidanie do
primeiro coiltiiigcntc.de tropas pôrlii-
gtiezas que vae ipárlir para os campos
da" Europa.

O "Deiitscliliiiid" 
partiu con» '

destino a lli-cim-n \
Nova York, 17 — (A. 11.) — '1't.le-

gramma de New-I.on.lon ini..nua quê o
submarino "Dciilsuiliind" saiu dali hoje
com destino a BiTiucn.

Um .-iccidciito nutro n '"Dell.

tsclilmid" « um i-eliuciuloi'
Nova York, 17 — .t'.-\. 11.; — Tc-

lcgntph.ith de XeM-I.oncioii:-"O suiiinai-ino "Dcutsclil.ind" regres,
sou a este porlo, ás S.15, da madrugada,
pnr ler titlo tuna coilisão com um dos
rebocadores que o acompanhavam,

•O aWrdeií.c íleu-se á distancia de
doze.nirl-has «Io porto.;Seis marinheiros do rebocador abai-
rondo niòrrcriim afógã*dòs."

A'ot-11 l'«il-, 17 _ iA. 11.) — Tc>o-,
gr.-.pjiani dc New-I.oiulón :"Sossobroii o rebocador conlra o qual
abalroou o "IJeütscliluiul". As iitunrida-
des. tio porto recusam-se a falar sobre 11
aecideii-.e e bem .assim a declarar quail
são ;ts avarias soifridas pelo mesmo sa'j-
niari.no."

O gorci-iio gi'í'í.0 ri-sponile á notí
allcinã

Londres. 17 — (A. A.) — Infor-
niam de Sníonica s.ibci'-:"*.' ;ili officuil*
1111 ute ler já .1 Grécia respondido á
nola du Allemanha rclativaiiienle a ar-
gtttçãõ- feita pelo governador tle- Berlim
ela quebra da hciitralidade grega a t'.i-
vnr dos aluados.

A nota enviada ;i AUeiiianliu com í'
resposta 'tia Grécia é sticcinia, cx,pli'caii'.
do t;n poucas palavras as razões por-
que o govertio grego viu-se obrigado ,'i
fuzil- concessões aos alliados.

Sol.rc .1 neutralidade a nota cifra-se'
apenas :: aíiiriuar que, apezar chis ne-
i.'i)ci'tí.õc_. em que a Grécia está com tn
alliados relativamente a questões de ar-
ihaniento, ainda não quebrou ve.n so
instante a sua linha' de neutra! mu face
elo conflicto, pois a sua altitude sempre
foi de condescendência -para côm os in-
Icresscs dos alliados.

A explosão ilo vapor russo "Jlt.roii

llercceni"
.Vot',1 Yorl:, 17 — (A. -A.í — Os

jornaes publicam detalhadas informa-
ções sobre o desastre do porto de Av-
l.Iiagel. .

A explosão havida a bordo .Io navio
n-.ss.T. "Ilaron Hcreceni", ua(|ucl!c porlo,
além*- ele inutilizar completamente t-s-e
navio deslrtiiii cgitaünente o vapor
"Uarl of Uharlor", incendiando os celi-
fidos elos 'quartéis de tropas do exerci-
Io russo, que ficam situados nas proxi-
midades do porlo.

lia milhas victimas pcssòaes, allin-
gindo já <> numero delias a 150 mortos c
C50 feridos.

O vafroí- ''P.ar.in fUcrcccui'' eslava
carregado de munições;

DUAS DESILUDIDAS

MOVEIS

Festa militar

a p;ts:a, o deputado dr. José Can-

o«=.rc«;0 natalicio do dr. Oscar Rodri*
üiavr ^eT'asi-a^j; I,-osraln- 

gues AIygs
Ilise-.irso .In orador official c cnircga ,;".':. ^ ,

do diploma de sócio l.vncn-.crito :..) seu. S. Paula. 17 — (A. A.í - ? dr.
1" secretário. Victor IKcrreira Aivcz; Oscar Rodrigues Alves, íecretaiio tio
Coiiterenci.í, ticádcniico Victor Kerrcira Interior, foi muito, felicitado pelo se.i
Alve-z; Som-lo, layine iMoíta ; Poesia, I annivcrsario natalicn).
Octavio Macedo"; 

' 
Poesia, Viciei- !'cr-1 Toda a imprensa registra o esforço e

,'iii.i Alvéz: Poesia. Michel Rnpliacl I .1 competência que o joven _ secretario
Vadony. Pa::-.- musical sob a direcção vae desenvolvendo na gesía-j da sua
fl maestro Crant Horl». I pasta.- -.-.' '

O coronel Iiinoccnclo dc Vasconccl-
lo**. commaudantc do i" regimento de
artilheria, e officiaes daquelle regimen-
lo, preparam urna encantadora festa 110
Casii-.o do referido corpo, cni comnic-
nioração á festa da jJandeirã,

 .¦uur*g » <srx»s»a—'——-————"/CnfiMEíD 
1110 Sitio Uclln Vista;

V 
".ílfllíLrin 

1 pensfiò nieiisal 120!?;
pççnm cni-tõcs explicativos, 110 eí-
ci-iptoi-io desta follin. (.1 1501)

cãntadorií actriz ela "troupe" do''Theatro Fcmina", ela "tro-.ipe" cie"L'Oeuvre", quando Suzanne .Després
conicçoti a -intcressar-se pela distineção
do seu tempcramcn'.'o, encoiitraiiilb-llic
raras qa.ili.Ia.ls de cantora c dançarina
stimii tan cantante,

Sitzannc Després resolveu, cir.ão. cha-
nul-a para -trabalhar a scu lado, tinica-
incute, ciiípcnhanido-se cm íaz.l-a bri-
lliar nas scenas parisienses dc opereta,
nos .primeiros dias da paz. Xão dc-sc-
jando, porém,, que a joven artista s"
diminua jamais Sitzánüc Després írou-
xo-a còmsigo ao Ri"1, onde ccr.talii.cntc
ml:e. Annie Verncuil será muito ápre-

Rita dos Andradas 10 e ai. Os
maiores armazéns (lesta capital.

Mlle. Annie Verncuil, que acoinpiiiihá
Süzai.nc Després c Lugné Poe, na aciüal
viagem ao Brasil, é uma das mais dis-
tiuctas disçipuLis de Després, úla singu- ,.__,,„..-__ «,_-,«,nn ... rlar Després. que .pretende esta coisa MAGAMIAES MAGHAIJQ «^ C.
revolucionai ia no lheatro: "Uma cr-
lista póde ler vida Diniples c intima e
tornar-se, apezar disso, -.una grande ar-
lista."

Todo o cscól literário e artístico de
Paris e dos grandes centros sabe do
ardor que Després emprega pela vicio-
ria des?.-. ".lieoria, que lançou com a
energia Ido seu caracter.

Annie Verncuil era tuna simples c en

Queriam morrer.. mas esca-
param

Cccilla Guerra Gome:, que é casada,
e apenas coma vinte Hiii.as.primaveras,
declarou liontcm guerra á vida, coniple-
tando assim a tradição do appclüdq.

l'oi 111:1a 'porção dc io.lt) que ella iu-
geriu, em sua casa, ú rua do Senado nu-
mero 1S2;

Mas. o medico clc serviço no Posto j c
Centra! de Assistência correu acedera-
datneiitc ê conscgitiu. salval-a, não ob-

| Os exames no Instituto Nacional
I de Musica

Transíerencia de guardas mu-
nicipaes

telido ,1
bí-ir pp.fí

do u "cüstritíto cleseo-
:c cila tomara lão grave rc-

os gil

Outra que também queria ir pára o
outro mundo foi a Olivia Carttcilli, mo-
i-adora á rua do Lavradio 11. 48;

Amores '.uai- co;respoi-.J:dos, íngrat-i.

Julgado por uma mc.-a cxainiitadora
còmposía dos ni;ic:uros Pedro de Assis,
Agostinho de Gottvêá e llunibcrto Mi-
lano, términóit hoirem brilluinioiiiciiic
o curso ele flauta do Instituto X. de
Musica, obtendo dislincçâo. gráo 10, u
joven e tal-entoso artista Ettclydes da
Silva Xovo, mestre da banda da Escola
Miüiai-, e filie lia tres a.nnos vinha exer-

ndo as fimcções 'dc monitor no In-
sülitto, E' um artista perfeito, na 5-.::i
arie e qr.e muíio honra o scu mcatrc
professor I*cí1:*o dc -Asais,

«i*,,r«
Sli act:\iKfbde. pensão a 66$, *.ó na CA-

BAÇA GRANDE: av. Mem de Sá. 13—is.
¦a » m» » —

XA 110JD1VU

O prefeiío transferiu hontea:
d.is mttnieipàès":

Joaquim Pereira de .Mello, do co" d;s-
ificto .pára o a": Antônio-Manoel Paes, | -•

dn 7o para o í.V; Álvaro Giannini, do
i-5u .para o 11°; Oronil Christiano dc ;1C Q
{Souza, diste para aqttellc; Scvcriano da | ,r01, c0.n 0 sell ,nun_ero extra, correndo |
Siiva Santos, do 21" para o 4°; Oscar!
José Goulart, deste para aquélie c Ee"-

does do querido do scu coração, leva-
ram a sensível crealura a entregar a
alma .-10 Creddor, certa de que lá, no

ão faltaria quem por cila tivesse
a mcior das adorações.

•O progfanima íoi interrompido, par-
Posto Central dc Assistência en-

:o:íi: a salval-a.

O

mdo Pinto Corrêa, do 10" para o y
—?»» • —

CIMENTO
Alplia
S

Giblis, i n
IS I (¦ /.. ,

ameiicaiio. — Teleplione

Dr. Doméque

iuigmoiito do subsidio parla-
mcntai- provoca uinti

ngiiayiío
I.a Pae:, 17. I.L A.) — Tendo a Ca-

mara dos Deputados resolvido áugtnéri-
lar o subsidio dos seus membros, a no-
tiçia dessa resolução provocou forte
ngitaçãk) . popular, tcnldo-sc realizado
aqui, vários comicios ele protesto.

Toda a imprensa-.-critica severamente

e operaco

,1/ olest,
V, Crivaria:, partos

Quitanda n — -*•*'» .í lis. T.:
(.140-5)

ma*«m mmm

Fcnhòràs, j esse ai.';o da Caniara dos Deputados.
¦á *> m» m m—

•'«sí-í*t»>**3»-**-> «Jw
U!PROCESSOS IJK V1AXCAS

1'1'XCCIOXAltiOS
O ilirortor chefe do gabinete do Mi-

ílistério ela Fazenda rcmettçti honteni
ao Tribunal dc Contas, para julganieh-
to, vários proccssis d;-, fianças prtôtâ-
elas por fúnecionarios federaes nos I-.s-
tados.

KM MAXAOS

O píociirailpi- ila Republica diz-se
illUlMCildl)

Mandos. 17. (A. A.) — O dr. Caèla-
110 Estcllita. procurador ela ltepuliliçá,
lendo sido informado dc que í-.iucclo-
nari.js IJ03 Correios, Hie prepara-.ain ^íi
desacaío, pediu garantias á polic
ç-.-.e íoi promplamcute s:t:tsdido_

3ííi.SSÍc^ji reclamação contra descon-
1 to de YeiiGimentos~ag» aa o ¦¦¦¦

Vistorias muniçipaes
íU-.-.io vistoriados, -idos engenheiros

da Prefei,ura, os aredios (barracões), á
r-.;a Ilad-Jocl; Lobo n. 105. dc Pedro
Evangelista de Castro, hoic, á t bota da
tarde, c :'i rua Tavares Bastos n. :07,
¦- Uip--»- CJíi-truit-no da Mon'.c Vi.

j Sarnol triple ros'Tn.a0c 
"S;

i Ágenléã e depositários, Dtaa Clareia & C.
1 Kua General Caniara, 39-13-
i  *"" *>*q» o ^^'

jüZAK

DINHEIRO f0 gíiSjgíg
corro, condições especiaes — 45 e 47.
rua Luiz ele Camões'. Cuia Gunihicr.
?;:nd;ida bill lã()7.

ENTRE MILITARES

O coronel Jesuino de Albuqueb
que representa contra o

general Tito Escobar
Tc-ti-Jo rrprcsentailo contra actos ilo

geiieral 
'Filo Pedro l-ocobar, cpinman-

dahtc da 6* brigada ele infanteria, pas-
sou 'hontem a servir additlo ao quartel
general do intpcctor da 5" resido o co-
ronel Domingos Jesuino dc Albuqíicr-
tine Júnior, comiiiiindantc do 5O" bata-
iiião clc caçadores.

.0 major Waldemirò Castilho Lima as-
sumiu o conluiando dát_úel)a unidade.

A representação do coronel Jesuino
preitdersc ao faclo de discordar du ini-
zi) cri-ico feito pelo general Tito Es-,
cobar sobre um do-; lliciiias desci olv
dos pelo 56" batalhão, -no periodo dá<
manobras.

ia 1 m» n ¦

m~é
¦:.\\ Sardinha, aclu- ,\r> noe5o hifirc

o
pa.c_.Tc:

1 ,

ii.;r.:.:irn da t-azemin, a. vista uos
do Thesouro, indeferiu o ré-

jtierimctito d.i dr. João .Cordeiro d:i
Graça. Jéníe jubtlado <!;i Ksçoía Niiyai,
reclamando contra os descontos feitos
cm seus vencimentos, u íimlo de inde-
iiiniração de quantia nue a a!a:5 re;e-
be-.t.

NA RECEBEDÕRIA

A arrecadação dcsle mez
A Kecebcdtiria do Dislricto Vclcral

arrecadou, do dia 1 do corrente até
ltontètn, a q-janlia de 1.420:07Í$áo;.

Km cgtiàl periodo üo anno passado.
a retida íoi de i.j..6:ros.-'6t.

Moveis a prestações
Co.tnprei e comprarei na

CASA MARTINS
RIA DA CARIOCA

.— » m» • 11—

e

m.m

Licença a um reservista tío
Exercito para ir a Europa \

O '.¦.;:i!:.:r.i dá Guerra concedeu licerw
ça ao reservista do Exercito, ex-cab.)
de esquadra Manoel Auguslo Rodriglie*;
n. 79 da Ia companhia do 1° batalha.)
do 1" regimento dc infanteria; a-.i-.-.af.e-
lado -na Villa Militar, para ir á Europa,
devendo ,1 mesmo apresenta.-sé c:n caso
dc mobilização _;..-:ai-

—
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COS VOLUNTÁRIOS DE
MANOBRAS

O presidente de São iPaulo enviou ao
•ninistio da Guerra o seguinte tele-

.gramma sobre a chegada dos volunta-
.rios paulistas:"Agradecendo v. cx. seu atlenc.oso'telcgramnia hontem tenho satisfação
«•oinnn.nicar que voluntários paulistas
manobras acabam chegar esta capital a
tempo tomarem parte saliente parada'•militar 

com que eomimemoramos glorio-
sa dala hoje. Ali teve .população pau-
lista feliz opportunidade de admirar-
lhes o ga.bo e a correcção e de teste-
.mtnlinr-lhcs o seu applauso c o seu en-
tlnlsiásmo. Pela minha parte congra*
tulo-mc sinceramente com v. ex, e com
jExcrcito brasileiro pelo exito brilhante
das manobras que acaba realizar com
concurso do brioso voluntariado nacio-
nal. Attenciosas saudações — Aluno
'Arantcs". _.', ¦".

— (1 general 'Pedro Augusto Fmliei-
fo llittencourt. inspector da 7' região,
dirigiu ao ministro da Ctierra o seguin-
te telegramma. descrevendo o suecesso
da incorporação dos voluntários gau-
" "Üe Porto Alegre — Acabo voltar
fevista c solennidade compromisso vo-
linilarios. Verdadeiramente dcsliim-
b.antc formatura tropa aspecto encher
esperanças. Moças invadiram fornutu-
ra distribuindo flores voluntários, e or-
liando bandeiras. População inteira
acompanhou tropa cheia cnthus.asmo.
Interior Estado acabo receber comum-
nicações festas quartéis cstabelec.nieti-
to verdadeiro congraçamento. Sentindo
compensação inteira esforços pode des-
envolver reitero. Saudações. Agradeço
concurso destes — General Pedro Bit-
tencourt'', a - , mm ,

OEN-RÒ PARAENSE
ím ultiniia convocação, está, marcada

«para hoje de tarde, ás 4 Iioras, a sessão
de assembllAa geral para se proccHer a
eleição da nova directòria. Convidam-
se todos os soeios.

CORREIO DÀ J-MH£^^t>^^

;¦

.1 
' 'rt'-'*ífi_9S_'r- -;-'i-#I Fracftieza^ ._•,

I Orgânica: ^J
Destes males é I
Ido! que soffre H
meia humanU g
jdade. O reme»
dio é alimento e,
medicamento,
como se com*
binam perfe
mente na

EMULSÃO
de SCOTT

Í|_fc '^

Novas estações telegraphicas
O ministro da Viação autorizou o di;

rector geral dos Telégrafos, que esta
cm viagem de inspecção pelo norte aa
Republica, a inaugurar, no Ceará, as
estações telegraphicas. de Varsea Ale-
cre e Fortim, situadas na região ílaget-gre
lada pela secca

Sò um é* o me-
lhor e esse

vim é o calçado

t\ v ,*_yy

DATAS INTIMAS.

Passa hoje o apniversario do estí-
mado chefe da 

"áJü 
secção d» directòria

.-'. Jo gabinete do mi-" 
nistro da Fazenda,
dr. Oscar Bar-
mann, funecionario
de i n c o n testa v ei-
competência ecuja
acção intelligcntc
naquelle gabinete
o tornou credor
da maicr admira-
ção da narte de
todos os titulares
da pasta da ->•
zenda, com quem
elle tem servido.

Esteve durante
sete annos servindo na delegacia do
Thesouro em Londres, de forma que se
especializou nos assümptos de alta. con-
tabilidade, circumstancia que lhe da 110-
tavel destaque., entre os seus pares no
.gabinete. ';*

A professora municipal d. Isabel Nu-
nes da Costa e Silva, digna esposa do
nosso estimado companheiro Alfredo
Silva, vê passar hoje o seu anniversario
natalicio, o que é motivo de intenso re-
gosijo para a sua familia, suas aluiiinas
amigas e admiradores das suas quahd-
des pessoaes.

*
Completa hoie nm anuo de edade a

interessante menina
Luiza Maria, filhi-
nha do dr. Gual-
berto de Oliveira,
cirurgião dentista
em Petropoiis, e
que, pela sua gra-
ça e rara intelü-
gencia, tão estima-
da ce fez por to
dos.

«Vi
Completa hoje meio scctild de útil

existência o sr. José Silva, canitalista
e operoso sub-gerente da Comianhia U-
nematographica Brasileira, que lem.nel-
le um do3 seus mais devotados auxilia-
res. O anniversarianle, cuia lhaiieza de
trato lhe valeu um vasto circulo de ami-
zades, vae receber nela íaustosa data as
melhores provas de estima.

ii_B__S__i___É________-_______Bt
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PELOS CELEBRES PREPARADOS .fl-flíSMINENTE ESPECIAtlSTA

SELDA 
"POTOCKA '

CASPA? QUEDA
DQ CABELLO?

EMBRANQUECI*
MENTO

PRECOCE?

— MME.
O TÔNICO N. 9, de Mme. Selda

Potocka, fiara o cabello oleoso, é* 'um
medicamento enérgico, com um tfetivo
e delicioso aroma. Destróe a caspa c
promove o crescimento do cabello.'

O TÔNICO N. 10, de Mme. Sílda
Potocka, para o cabello secco, é o-triais
hygienico substituto das brilhantinas.
Tonifica,, perfuma « amaeia o cabello,
dando-lhe um permanente brilho. '

A'. vencia nas CasosJBazin^FazendasP^fc 
f^ffi ^q!™ 

S°"
brinho _ C, — Depositários geraes'-

VMA ZONA ABAN-*
DONADA

DESORDEIROS QUE SE DE-
GLADIAM. O "JOSÉ'

PEIXEIRO" QUASI MATA O
il "CARA DE CAVALLO"

As ruas Curuzú, Tuyuty, Tres Bocas
_ algumas outras, formam a bellissima
zona de S. Christovão, que tèm o sug-
gesfivo titulo "Retiro d'America .

Completamente cheia de construcçoes,
dando pingues resultados á Prefeitura,
o mimoso torrão não merece ter bondes,
calçamento, luz electrica, tendo, cm
compensação, guardas mm.K.paes que
tudo exigem cm proveito próprio, o que
c fácil averiguar de quantos têm sido
viciimas das mais torpes extorsões.

Quanto a policiamento, é tudo quanto
pode haver de milis primitivo, pois dia
não se passa em que as occorrcnc.as
anais graves não tenham ali logar, dei-
xándn algumas de chegar ao conheci-
mento do delegado do 10o districto..

Ainda ante-hontem, um inoffcnsiyo
homem, que por ali vive, procurando
trabalho, durante vinte e quatro horas
esteve seriamente ameaçado por uma
mulher, que se entrega ao vicio da em-
Indague/, sem que a menor providencia¦fosse tomada pelas autoridades. -

. O infeliz teve a casa apedrejada,, e,
após isso, íoi perseguido pela alcoólica,
armada de cacete, sendo obrigado a
retirar-se, para evitai maiores consc-
qtfciieias .

Só á noite um policial, morador na
vizinhança, dispensando a folga envque
se achava, ¦terminou o tristíssimo ihci-
dente, prendendo a imprudente crea-
tur.i,

-Hontem, os temidos desordeiros
"José Peixeiro" e "Cara de Cavailo',
este, Geraldo Machado de Oliveira, e
aquelle; José Lopes, travaram-se, á rua
Curuzú, dc razões, o que terminou em
terrível duello."José Peixeiro" levou, para «lie, o
caso a melhor, porque, armado de gar-
rueha, dois tiros disparou "sobre o con-
Icndor, empregando uma das laias no
peito e outra no braço esquerdo.

.As ruidosas detonações foram ouvidas
por um guarda nocturno, que corr.ti ao
local, chegando a tempo... de en.cn-
trar o ferido ¦--.'..."-.

O auto ambulância do Posto Central
de Assistência, a trancos e barrancos,
conseguiu chegar ao local, levando o fç-
rido 

"t. 
curativos e mandando-, depois

para a Santa Casa de Misericórdia.
A .policia do 10" districto está á pro-

cuia do criminoso; abrindo rigoroso in-
querito.

UGIEZAS
As leiti-hitns cnsciíilriis só nn

CASA LONDON
Unico deposito no Kio. Ternos

sob medida

50$00Õ. 60$0Q0 e 70$000
Aviamentos do l1 qualidade.

Cuidado com os imitadores* A

Rio, 8 e 40 Carioca—134 Rua
Larga c ou.ras.--Nic.heroy 451 v.

Rio Branco era frente ás barcas
— S. Paulo, Santos, Porto Ale-
gre, Bahia, etc.

ENTRE MENORES

Feriu o outro com
uma pedrada

^mm*mamWam»

¦ _.___———-¦--' '"

Faz annos hoje o medico dr. Araújo
-.ornes, q lt e, Xavier,
com seus mo- '

raras qualidades c muito caritativa. •-.¦-
A sua morte foi muito .cutida. (( .

* * *
ENTERRAMENTOS

¦ Desde antc-ltontcm repousam na necro-
pole de S. João Baptista os restos moitaes'
da que em vida se chamou «1 Adelaide «*.
taliy. , ,, '•,O acompanhamento levava erinaluas e (pai-
mas em todos os carros, atireciando-ce as co.
rôas de seu sobrinho e afilhado dr. C.raliy
dc Aleneastro, sua irmã «1 liniiluv.de. Alcn-
castro, capitão de corveta O. Gitaliy de
Aleneastro. senhora e filho: Jud.lh . Citam-,
Raul Cit.-ih., senhora c filhos; major Ro-
zendo César Silveira, Kmiliul.a c Mana IlÇ-
leia; Orcelb... da Silva, viuva almirante;
Balthazar da Silveira. «1. Aida Barbosa. Co-
uiillo Maurício, mme. Citaliv dc Abreu, (Ir..
Mario Ferreira, Lucio Fortes. Çnstap , li.-
tal.y M. P. Uick e familia, d. Hcnriqiietn,
B. da Silveira, mlle. Ica.ine Tanin capita»
Araripe c senhora, mme. Beivcí de Souza
Netto, viuva dr. Muniz Sulics. dr. Baç-
tliayan da Silveira, viuva dr. .Vicente 'de
Souza, c sra, dr Citahv de Alcncestro..

* # ~. 4
MISSAS

Rc_a-se hoje, ás 0 horas, na ecreia «lo
•Carmo, inisa r-elo repou_o «Ia alma do sr.
Josi Manoel de Carvalho 1'cil.oso.

Devido a não ter tido conhecimento, Bi_
temno, por oceaaiSo do fallecimento do <lr-
loão Tos. Luiz Vianna, professor da Ks-o--
Ia Naval, os sci.3 collcsas do corpo docente
resolveram prestar as liomen_.ensdcvidaa.o-:-*
seu saudoso colleg-. nor occaüão do 30" .M
dc seu fallecimento;.

Nesse sentitto. mandaram .celebrar uma
missa, na egreja da Candelária hontem, ,..*
após í mesma, uma co.nin.s__o de lentes le-
vou uma coroa no túmulo daquelle d.st.n-
cto professor, no cemitério de a. I-rancisco

Mnlta por inlracção do regula-
mento lio imposto de con-

sumo
O director da Reccbcdoria do Dis.

tricto Federal impoz hontem a multa de
BóoSoot. á firma commercial desta praça
Oliveira * Alves, .por infracção do re*

giilamento do imposto_de consumo.

miuniious
M\MÊk

ra
Ernesto Souza

BRONCHITE
Roiq.i.1., iilbui.

Tabercnlau piliiiu.
GRANDE TÔNICO

|__reoapDtiiií.Drod"Hlorca BMCBiir.

*r" ,t^ium^m^^^^M

Antônio José da Costa, um menor de
quinze annos de edade, é uma l)oa
promessa de um indivíduo perverso.
Reside elle em Quintino Bocayuva, a
rua Goyaz n. 133. ,

Hontem, quando se achava na es-
tação do subúrbio acima, encontran-
do-se com o menor de 13 annos José
Messino, teve com elle tuna disoussao
,por motivos sem importância, e acabou
por lhe dar uma tremenda .pedrada na

José'Messias íoi medicado na.Assis-
tencia e recolheu-se á residência de
seus pães, á rua Vinte e Ura de Abril
11. 18, onde está cm tratamento.

O menor aggrcssor foi preso pela po-
licia do 20 districto e está sendo pro-
cessado.

quantos o rodeiam
irão levar-lhe votos dc felicidade.

de) s lhanos,
saber profi-
.ciente e de-
dica ção, se
vem impondo
á admiração
e estima de
seus innume-
ros clientes.

Hoje, sua
data uatalicia,
terá o esti-
mado clinico
o ensejo de
•ver o quanto'. apreciado c
querido por

conhecem, que

•Tiro Mal Brasileiro
De ordem do commandante director,

capitão dc corveta Frederico Viliar, lo-,
dos os reservistas deste Tiro deverão
comparecer devidamente tiniformisados,'1
no Arsenal de Marinha, amanhã, 19 do
corrente, á 1 hora da tarde, afim 4,1
tomar parte na formatura geral para
o juramento da bandeira.

olíerecido nm banquete
'Realiza-se hoje, ás 7 i|* horas da

noite, no Restaurante Assyrio, do thea-
tro Municipal, o banquete offerecido
ao dr. Arthur Neiva, por uma commis-
são de médicos brasileiros, conn> ho-
menagem pelo destaque cm que deixou
o nome brasileiro, na ArSíntina, aquel-
le scientista, que foi organizar a lie-
cçSo de zoologia, «o Instituto Bacte-
riologico.

O banquete será presidido pelo dr.
Oswaldo Cruz, e a saudação ao home-
nageado será feita pelo dr. Carlos
SeidI, director geral de Saude Publica,
respondendo o dr. Arthur Neiva. To-
cará, durante o agape, a orenestra do
Assyrio, sob a regência da maestrina
Marie Louise.

Adheriram ao banquete os professo-
res Oswaldo Cruz, Aloysio de Castro,
Miguel Pereira, Abreu Fialho, Nasci-
mento Gurgel, Eduardo Rabello, Alfre-
do de Andrade, drs. Carlos Chagas,
Carlos Seidl, deputado João Penido, J.
T. Portugal, Rodolpho Josetti, Figuei-
redo Vasconcèllos, A. Fontes, Custodio
Fernandes, Figueiredo Rodrigues, Au-

gttsto Linhares, Heraclides Souza Arau-

jo, Astrogildo Machado, Thompson
Motta, Raul de Almeida Magalhães,
Emygdio de Mattos, Carlos Peixoto
Costa Rodrigues, João de Barros Bar-
reto, Olympio da Fonseca, Margarinos
Torres, César Guerreiro, Gomes deFa-
ria, Alcides de Godoy, Gustavo Hassel-
mann, Bueno do Prado, Sampaio Cor-
rca, João José Silva, José I/uiz Baptista,

Jonas Corrêa, Salles Quem, Galdino do
Valle Filho, Carlos Burle Figueiredo,
Orlando Rangel, Emilto Gomes, José de
Mendonça, Tigre «de Oliveira, Silva
Araújo Filho, Mario de Toledo, Aze-

vedo Amaral, Conrado Borlido de Nie-

meyer e Ulysses Vianna.
• m

DLT.ll HiÜ
Novos -detalhes sobre o

desastre do" Deutschland "
Nova Yor$, 17 — ÇA. AO. ~. 0s

jornaes da tarde .publicam minuciosas
informações sobre a partida do supsr-
submarino "Deutschland".

Segundo essas noticias, todas proce-
dentes de Nova- iLondon, o üeuts-
chland" deixou aquelle tporto çom des-
tino a Bremen pela madrugada, rebo-
cado pelo rebocador "Scott .

A 112 milhas, .porém, do cabo Race,
de bordo do rebocador "Scott" foi no-
tado que «ma velc-cissima embarcação
dirigia-se' contra o submarino. Então,
o rebocador, dando atraí, deteve-se
bruscamente, chocando-se-com o ' Deu-
tschlaud", «pie lhe -fez numerosas ava-
rias. . ,.

O "Deutschland" regressou ímmedia-
tamente a Nova tondon, também com

— Con-

¦MANADO * Cl»ita Mar.* 1.
1— m m » —

— Oi

AS COMMISSOES DA GAMARA
Reunião da de Finanças
Sob a presidência do sr. Antônio

rio «r rnanuiin Toso Pinheiro «le Carlos « com a presença dos srs. Ga-

Va^oncelloVrecebenío^.um xemjhr do ; leão Carvalhal, Octavio ****£*
aí? trtb_llio "Manual do Tairoeiro", Barbosa Lima, Justimano de Serpa,
^òslSirídpaes^ó - recTd 

"os 
Balthazar Pereira, Alberto Maranhão *

cujos fins prineipaes - -- esqueo;
dos na linguagein vidgar e substituído
por ibanbarismos; e procurar desenvol-; ticaida Câmara.

Jtvèr tio Brasil o offieio de tanoeiro para 1 O ir, Galeão Carvalhal leu os. se

termos tcchnicos portuguezes, esqueot- Augusto Pestana esteve hontem reun^
liniíiiageir. vulgar e substituídos da a commissão de Constituição e Jus-

tiproveitamento das nossas madeiras.
,.iEste livro, de grande utilidade, c

impresso na Bahia, na typographia Ju-
lio WÜIke; á rua das Princczas n. 22.

60165$ E 70$

..iiFarlnUn flor j 
BÍSCOUtOS

Manteiga pura natu(

Ovos frescos. . . .

Os que entram para a
Santa Casa

Oscar Costa e sua esposa, d. Luiza
Costa, moradores na estação de An-
drade Araújo, tC-m um íilluuho de 4
annos de edade, apenas, que é um ga-
roto travesso a toda ti prova.

Hontem pela manhã, o menor, que se
chama Luiz, tendo encontrado um car-
tucho de munição de .espingarda de
caça, teve uma idéa infeliz. Chegando
ao fogão, pegou numa extremidade do
cartucho, enquanto chegava a outra,
justamente a da espoleta, a uma braza,

Como é fácil de avaliar, deu-se a cx-'
plosão « o pequeno ficou com a mão
completamente csphacelada.

O pequeno foi trazido para o 23" dis-
tricto. e, depois de convenientemente
medicado no Posto Central da Assis'
tencia, foi internado na -Santa Casa de
Misericórdia.

m% « «1 1 »
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O tratado do A. B. C.
UM ACCORDO PRETENDIDO

PELOS JORNAES DE
SANTIAGO

Santiago, 17 — (A. A.) —.Os di-
rectores dos jornaes desta capital es-
tão tratando de estabelecer um accor-
do, para ordenar aos seus correspon-
dentes cm Buenos Aires, que se abste-
nhaiii dc transmittir para aqui artigos
relativas ao tratado do "A. B, C. ,
como o ultimo publicado pelo jornal
"La Prensa", daquella capital, que so
podem ser prejudiciacs ú boa intelh-
gencia e amizade entre a Republica
Argentina e o Chile,

uossu casa o
IMJA UKI.GIIAYANA.«_j o «a » .—¦

Diversas noticias do Ministério
da Guerra

Foi exonerado do logar de fiscal do
Cífliegio de líarbacpha, por 'ter sido pro-
movido e classificado, cn. um dos cor-
pos do '...xercito, o major José 'S.otero de
Menezes, seu.lo nomeado para o mesmo
cargo, interinamente, o capitão João
Aurélio Orlegal Barbosa, sem prejuizo
das fir.icções de professor do referido
cblícgio,

(i _-" tenente pharmaceutico Ves-
p..ziano Garcia de Figueiredo Pizarro
passou a servir na guarnição de São
Pau'.... por tres mezes,

fui nomeado assistente do com-
mandante da 4a brigada de cavallaria o
capitão Thco.loio Viegas da Silva.

¦— l-_; 11 solução a uma consulta do
commanelante do ju" batalhão dc caça-
dores, -declarou o ministro da guerra
«]t.c os engajamentos e fcengajamentos
de praças são regidos pelo decreto nu-
mero .1-5-10, de 7 de aoril dc 1915, pa-
ragrapho 15° do art. 9" e paragraplio
10" do art, 44 do -citado decreto, que
confirmou a doutrina estabelecida pelo
decreto 11. 9.10S de 16 dc novembro de
191:1; devendo ainda ter-se cm coma o
avi.o citado, quanto aos artífices.' — listove hontem 110 gabinete do nu-
nistro da Guerra, o general Lino dc
Oliveira Ramos, commandante da 5*
brigada de infantcr'a.

1— > __»¦?__--
'Por decreto da pasta.do Interior, fo-

ram naturalizados 'brasileiros, o padre
Emílio Martins Lopez, Juatl Sanehez
Trugillo e José Pinto Cardoso, naturaes
de Hcspanha, residente o primeiro no
Éstalio do Pará, o segundo 110 Estado
de S. Paulo, c o ultimo nesta capital.

Kl«»l»i

THATASIENTO DO ESTÔMAGO I
VISANDO O FIGADO. UIUNAS |

lí INTESTINOS COM O I

TRÍNOZ
DE'

ERNESTO SOUZA
E.vtrncto fluido «Ias tres no*

zes : Noz üo Koln, Noz Vonilcu
c Noz Moscada, contendo uinda
a MELISSAí o AXIZ o o GKU*
V,\0—DYSPEPSIA. ANEMIA,
DEUUADADE XEISVOSA. Mús
«liccstõcs, nino hálito, ueso do
csloiuauo. dôros do cnbeca.

o falta dc nnuetite.
GHAXADO ÃiC-i" do Marco. 11 j

Fazm annos hoje:
,' O sr. José Gonçalves da Cunha, dc-
cano da administração do "Jornal do
Couu.._rcio";

a sra. d. Elvira Blum Pedroso, cs-
posa do sr. João Antunes Pedroso, cm-
pregado postal;a.senhoríta Elzira, filha do capi-
tão Tttribio Freire de Lima e Silva, ama-
nucnse dos Correios do Estado do Rio;

a senhorita Adelia dos Santos, en-
teada do sr. Victor Pauvolid de Carva-
lho, nosso companheiro das officinas dc
linotypos;

o sr. Carlos Gouvêa, pharmaceíi-
tico;

o menina Pedrinho, filho do mes-
tre da Officina Mecânica, o conhecido
e estimado artista Agostinho;:

o sr. Adgcnor Leite Nabuco de
Araújo;,

o sr. João Pereira Cano, emprega-
do da firma Matheus Fonseca & C.;

a senhoríta America do Norte Soa-
res, prendada filha do capitão Godofre-
do Caetano Soares

a sra. d. Maria Gonçalves Coiíti-
nho;

Passa hoje a data natalicia do con-
ira-ahnirante Affonso da Fonseca Ro-
drigttes, commandante geral do Corpo
de Marinheiros Nacionaes.

Na fortaleza de Villegaignon, ser-lhe-
á feita, pela respectiva officialidadc,
uma carinhosa manifestação de apreço,
a que faz jús o anniversariante,

Passa hoje a dala natalicia -da gen-
til senhorita Carlota Martins, dilccla fi-
lha da viuva Souza Martins,

A anniversariante, .que conta grande
•numero de amigos, será por este motivo
muito cumprimentada.

a senhorita Maria de Souza, d.lc-
cta ¦filha do dr. Arthur de Souza. Por
esse motivo o seu padrinho, dr. João
Baptista, offerecerá á anniversariante,
uin banquete' seguido de baile.

a sra. Laurinda A. da Rocha, cs-
posa do sr. Oscar P. da Rocha, funecio-
nario do Lloyd Brasileiro.

Fez annos hontem o coronel Alfrç-
do Pinto de Araújo Corrêa, secretario
do inspector da Alfândega desta capital.

Ao annivcrsariãhtc que foi muito fe-
licitado, os seus companheiros de ..aba-
lho, offieiaes do gabinete do inspector.
offereceram tuna .estatueta dc bronze,
syiiibolizando o direito.

¦Ü * *

CASAMENTOS
Realiza-se hoje o casamento do sr. José

Marano, co.n a senhorita l.n.ili.i da Lesta
Kebello, irmã do sr. Alircdo da Costa lte-
bello.

jíj .*. ;*•

N1ASC1MEXTOS
Acha-se cm fcctii o lar do tenente Ovidio

Üuillion e de sua esposa, d. Luey l.u.llion,
con. o nascimento, a 11 do corrente, ile tuna
Kalante ...nina, oue receberá o nome uc
It-cticiu.

íí $ *
BAPTISAiDOS

Bapti-.i-sc hoje, ás o horas da manhã, na
egreja (lc Santo Aulouio dos Pobres, o inc-
nino Arthur, filho (lo tenente Arthur Aze-
vcito Coimbra e d. Elioa S.llcs Coimbra. .

Serão padrinhos os ,-ivus paternos; dr. Jcao
Bernardo Azevedo Coi.L.bra, «rofessiir da
Rscola Militar, e d. Anna Kiiífenia Coimbra.

FESTAS
Kstá hoje cm festa o lar (lo sr. Wol.iciiiar

Klacs, antigo conimaudante do í.loy-.l lira-
-.ileiro, por motivo do annivcrsario natalicio
de sua esposa, d. Isaura dc Oliveira K.iics,
e de sua ealaute fill.inl.a Romana Mães.

>A aiiulvcrsariante, que durante muitos nn-
nos fez parte tio magistério publico c:n Fio-
rianoiwlis. oni-lc resido, vae ter l.oic oceasião
de ser muito felicitada iu.ltame.ilc com _in
enteada, a galante Romana, «me é iodo. o
enlevo do casal Klacs

*!t ij: íi
MANIFESTAÇÕES

Segunda-feira ultima, ao enccrrar-cc a au-
Ia de piano da professora Abara Manso, .110
Instituto Nacional de Musica, as suas alu-
mn.-is fizeram-lbc si_.niíic:itiva ...anifestaçao,
ofícrtando-lhe valioso -.nimo.

lim nome das suas collcras. usou da na-
lavra a senhorita Maria José Paranl.os, mie,
cm phrases de extrema delicadeza, oprçsen-
lou as despedidas da turma. A senhorita
Alzira Manso, muito sensibilizada disío, com
carinho e bondade, o adeus as suas caras
discípulas, aconsclhando-as eue se msn.ras-
se... em Henrique Oswaldo, Ncpomueeno. c
outros niais. se gulzcreni vencer na c.rrcu^a

Ternos do casemira ineleza, pura
lã, preto ou de côr, sob medida.
—# ALFAIATARIA PARIS *—

; 78 — Rua Urut.nayana — 78
it—»— (Não tem filial) —¦»—

•*tf •H-*a*aaa»»ji-..iaLii.i*»i*tti«^

0 DIA NO SENADOSports
TURF

A sessão de hontem resumiu-se à
leitura do expediente, que constou de .._  __ _
vários .pareceres de commissões; de tun _a jj.cola de Belias Artes, Francisco

guintes pareceres, que -foram assigna-
dos-; favorável á abertura dos créditos,
pelo Ministério da 'Guerra, de 5:200$,
para pagamento da differença. de. ven*
cimentos de adjunto e a gratificação de
exercicio a que têm direito os offi-
ciaes docentes do Collegio Militar de
Porto Alegre, -em exercícios passados, e
ia:ooo$ooo, para pagamento das. mes-
mas vantagens no exercicio corrente;
favorável, com substitutivo, á emenda
oíferecida ao .projecto n. 200, do . cor-
rente anno.

O sr. Barbosa Lum deu parecer ta*
voravel ao projecto n. 85, de líijfi,
pondo em disponibilidade o professor da
cadeira de Historia das Belias. Artes,

A CORRIDA DE AMANHA
O prograuimi» official

ÍNo logar do costume publicamos hoje
o programma officioil das corridas de
amanhã uo liipDodromo de S. FranciS'--
co Xavier. Serve de prova .ba3iça ap
programma o clássico "'Consolação , em
1.900 metros, que reunirá os seguintes
pareihciros t Gragoatá, ¦ D. 1-errcira;
Hiirrah, Gibbons; Ca.nelia, I'. 'Carro-
so; Hortencia, D. Vaz; Estilletc, J..
Alonso; Porto Alegre, L. Araya, c
Guayamu', Lydio de,Souza.

!ií *2» *••

VÁRIAS NOTAS
Por estar suspenso não tomará parte

na corrida de amanhã o jockey 'Enrique
Rodriguez. ¦•_.-—..

D. Ferreira, além de Gragoatá, no-
clássico "Consolação", montará arria'-'
nhã, Triumpho, Miss 'Florer.ee,. Royal,
Scotoh, Dardandllos, Pontet-Canet e
Dionéa. 7'

; — Argentino, que continua em cxcelj
lente, condições, será dirigido pelo jtj-
cítey D. Suarez. I .

-— Rcapparece amanhã cm regularei
condições 0 cavailo Merry Bay. _„

Curada do mal de que foi affe-
ctada, compareceu hontem aos coteje-
no Jockcy-ülub a cgua Bátlcíy.

A filha de Ocaso trabalhou bem c
correrá nmanliã sob a direcção de Ale-
xandre Fernandez.

Continua em jboni estado de treino
o cavailo Royal Scotch.

# :ii #

FOOTBALL

requerimento dè funecionarios dos pos-
tos fiscaes do Acre, extinetos, pedindo
que sejam considerados addidos, e de
um offieio do ministro da Agricultura,
dando informações sobre a pretçnção do
funecionario addido do seu ministério,
dr. Manoeí Rodrigues Peixoto.

Como não houvesse numero para vo-
ilações/.a: sessão começou « encerrou-se
!sèm'outra coisa.

«ilWI**"Chácaras e Qnintaes"

Ignacio Marcondes Homem d« Mello.
O sr. Octavio Mangaheira deu pane-

cer favorável á abertura do credito,
solicitado pelo governo, .pelo Ministério
da Marinha, dc 2.3<>i :+5o$'97S, supple-
mentar ás verbas 7', 8", 9", 10*, 13*. 20-
e 25* do orçamento vigente.

Ó sr. Augusto Pestana apresentou os
seguintes pareceres: favorável ao pro-
jecto que autoriza a conoessãc. de li-
cença. com dois terços de diária, ao
trabalhador de 2* classe da E. F, Cen-
trai do Brasil, Manuel Moreira de Sen-
ra; «favorável á abertura do credito,
(.elo Ministério da Viação, de réis....
<t:5_3$oS6, para pagamento de gratifi-

grossas avarias.
Nova York, 17 — (A. A.)

firma-se a noticia anterior do desastre
de que foi victima o submarino allemão
"Deutschland", quando tentava zarpar
do porto de New London. .

As ultimas noticias aqui recebidas
dizem que o rebocador "'Scott"_ foi a
pique, levando comsigo o capitão Hi-
noch, que o dirigia e que é oconiman-
dante do vapor allemão internado
"Nochar". . 

, ,
Além do capitSo lltnoch, ha. outras

victima» que pertenciam a tripulação
daquelle rebocador.

Nova York, 17 — (A. A.) — Par-
tiram de New London, segundo noticias
dali procedentes numerosas «smbarca-
ções em soocorro ao rebocador Scott
que ia comboiando o submarino 'Deu-

tschland" . /
lAífirnia-se que a tal embarcação que

de bordo do "iScott" foi notada como
que aproando a toda velocidade contra
o submarino seja um dos vasos de
guerra da marinha britanni-ca que bor-
deja a costa, 4 espera desse barco.

Nova York, 17 — (A. A.) — Dl.
zem de New -London que chegou ali
inesperadamente o submarino allemão
"iDeutschland", afim de soffrer reparos
em alguma» avarias. '

!Na -Policia do Porto e grande a af-
fluenaia de jornalistas e outras pessoas
anciosas por saberem informações so-
bre o desastre, negando-se, porém, essa
repartição a dar qualquer informe,
mesmo sobre se são grandes ou ínsigni-
ficantes as avarias do submarino.

Sabe-se, entretanto.com absoluto fun-
damento. que no desastre preceram
cinco tripulantes do "Scott'.

As autoridades abriram a respeito o
mais ¦ rigoroso inquérito para apurar a
verdadeira causa do desastre.

*
E agora que mais ha de ser?? com-

prar sitas gravatas na Gravatana da
moda — Largo S. Francisco. 4.

«
O effectivo dos combaten-
tes dos impérios centraes
Paris, 17 — (A. A.)— O "Jornal",

numa estatística hoje publicada, chega
á conclusão de que as forças combateu*
tes dos Impérios Centraes comprehen-
dem um total de 4.590.00o1 homens,
dos quaes 1.9315.000 se acham na fren-
té' franco-ingleza.

«

Recebemos o fasciculo deste mez, da
revista agrícola "Chácaras e Qnintaes", _._.___„, „___ ._„  ... _
cuja capa representa uma p.ltores.a caç5__ a que têm direito os funeciona-
scena, do pachorrenlos bicham». iri03 ,j03 Correios do -Maranhão; favo-

'Do texto que vem enriquecido com rav,e| com u.nla emenda, ao projecto
mais de cincoenti. variados assümptos a.lorizàndo o governo a considerar
de fácil aproveitamento, destacamos, os _omo .„______ em g0__ «_e licença e em
seguintes artigos: Jaboticaha de epo, lra|am_nt0 de saude, por Cândido Ro-
pelo «Ir. Gustavo. Pcckolt — A pitanga, _rigues Liiuo.iro, ex-conferente de í*
rival da cereja, iios trópicos — Escola c]_ise _a jj. p Central, o periodo de-
de-can.o para os canários travo* ~-Per- CQy,q_0 _e ,3 Je dezembro de i.ó 1 4'•fil íbiograpluco e ílhtstrado d'o saudosa-i._. 1 £_fem_r0 _e 1914; contrario á
Wilson-da Costa — Concurso oom-seis tmen_a _fftrccida ao projecto n. 205,
p.cmic_:tm dinheiro sobre arvores bra- d_ 6 au[oriZando a abertura do cre-
-Oeiras Como preparar as aves — 

_.j,_ _e'_o:ooo$ooo, para pagamento á
Costumes dos bi.chanos — A farinha de empresa Fluvial Piauhyense, devida a

substituto da aug}neni0 _e s„bv.cnção.
O sr. Justiniano de Serpa leu os se-

guintes parEceres, que foram egual-
mente assignados: contrario „á emenda
offerecida ao projecto n. 121, de 19.6,
autorizando a abertura do credito de

OS ENCONTROS DE AMANHA;
São os seguintes os encontros, dc

campeonato marcados para amanhã:
'i" 'divisão — Flamengo versus Aa-

darahy, no campo da rua Paysatidu1.
Juizes: iM teams, Carlos Villaça;

a00 teams, César Gonçalves, ambos do
Botafogo.

Bangu' versus Fluminense, no campo
da estação de Bangu'.

Juizes: i"0 teams, Achillcs Pedernei-
ras; 2°" teams, Rubens Portocarrcro,
ambos do S. Christovão.

2* divisão — Palmeiras y.ersus_ Bo-
queirão, 110 campo do S. Christovão, a
rua Figueira de Mello.

* íi *
O FI.AMENGO PERDE PONTOS

NO CAMPEONATO INFANTIL
Coniquanto haja vencido o P.ouíorto,

em .ambos os teams, r.0 encontro levado
a cffeito domingo, -para o campeonato
infantil, o Fluminense perdeu o.s poii-
tos de ambas as parlidas em vista de
ter posto em campo jogadores com
edade inferior á .regulamentar.

Fsla decisão foi .tomada, pelo con-
seiho do campeonato.

l_t !jí í;í

POSIÇÃO FIXAI. DOS COXCOR-
1.I.XTES AO CAMPEONATO -5

ÍNFANTIB |
Co:n a resoluto do cbn>f-lho director

di campeonato, dsndo ao Botafogo
pontos de s.u encontro cqrr.
mengo, é a seguinte a cslatisr
do campeonato infantil;

Primeiros tcams

cairoço ide algodão como
oarne, para as gallinha., -- Laranjas
Sue irc-iaiiadttrecetn, .pelo major H. Sil-
va -r- Pragas animaos do maracujá.
Í.T_fni1_üíii sab respondidas neste fasci-
culo :;l-' consultas, destacando-se pelo
seu iiileresse -e uti-idade geral as se-
guintes: 

"Contra, as baratas nas cot-
meias — Gallinhas de pernas fracas —
Enxerto da jaboticabeii-a — Quaülda-

ides da gallinha "La Bresse" — O chá
dc Hamburgo — Como preparar, terre-
nos brejosos — Prêmios de animação
ao Estado de S. Paulo — O "'bicho do
pé" e como evilal-o — Poda do Euoa-
íiplo — Reservatório de tijolos .para
aguardente — Como. proteger a canna
e a .ma.íiioca contra o cupim — Mar-
cação de porcos pelas orelhas, etc, ele.

____D-4>-, • _-*Ott-J-*«

Uma sessão da Cama*

Sob a presidência, do sr. Arespucio de
Abreu, secretariado pelos srs. ..Costa
Ribeiro c Alfredo Mavignier, foi hon-
lem aberta a sessão da Câmara á 1,30
da tarde, com a presença de 54 depu-
tados.

A acla da sessão anterior foi appro-
vada, sem observações. No expediente
íoi iido um. telegra.mua do dr. Affonso
Camargo, communicando haver assu-
mido o governo do Estado do Paraná.

Foi, e.n seguida, encerrada a d.s-
cussão do requerimento do sr, Mauri-
cio de Lacerda, solicitando'. iiifonna-
ções ao governo rolativ.is á Colônia
Cor-reccional. ¦¦

Oecupou a tribuna, dcpo.s, o sr. Gon-
çalves Maia, que -protestou contra. . o
facto, conhecido -por meio de noticias
-fundadas ou não, de
aproveitadas as
pelo governo ali
dc artigos bt-Uicos.

Passando-se á ordem do dia, não liou-
v-c numero para as votações, sendo, en*
tão, encerradas, sem debate, as dis-'dissõcs constantes do .respectivo avul-
sç. 'A sessão foi levantada a 1,55.

27:2-19!...50, para pagamento ao contra-
mestre do Arsenal de Guerra da Bahia,
de vencimentos que lhe competem; fa-
voravel ó abertura, pelo Ministério da
Fazenda, do credito de 499$8'20, para
.pagamento devido a Carlos de. Queiroz,
em virtude de sentença judiciaria; fa*
voravel á .emenda offerecida ao .proje-
cto -n. 79, de 1916, mandando relevar a
prescr-pção em que incorreu José Ar-
thur Ecvilacqua, professor da cadeira
de desenho do Lyceti Affonso Penna,
afim de poder .receber os vencimentos
que lhe cabem; contrario ás emendas
offcr-ecidas ao projecto -n.. 208 A. de
1916, e opinando que o projecto. n. 70S,
do mesmo anno. cm .3° discussão,
seja substituído pcio seguinte: .

."E" o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Fazenda, o
credito de S.78..:-9.$i90, supplemcn.
,lar « verba 5* (aposentados), do orça-
mento em vigor.

 ¦« a m» » —

| ÜM CASO RARO

Um fallido condemnaclo e
preso

lo sr. Joaquim Vai-Pelo sr......... .
foi apresentada queixa, ha etlgi
po, ao juiz da 1" vara oivel, dr.

Silva,
tem-

Ufrcdo

Os inglezes desenvolvem a sua
Me

Londres, 17. (A. H.) —• Communica-
do officiaí: _"-Em conseqüência Uias operações de
¦honitem, alargamos a nossa frente para
leste, entre Beaucourt « o Anore e ao
iongo deste rio em direcção ao norte.

'Durante a noite, o inimigo bombar-
deou violentamente Bcaucourt e Bcau-
mont-Hamel, e hontem de tarde um
forte contra-ataque obrigou-nois a aban-1 _e apaches
«lonar parte d'o terreno que tínhamos _-,,, _„ocr;
conquistado torca-fcira. a leste do bos-
que de Varleucourt. Fizemos com sue-
cesso liai ".raid" contra as tirincheiras
a no.rdeste de Wulverghen,. capturando
prisioneiros c causando ao inimigo im-
poít-nlfe. perdas."

#
Contra a independência da

Polônia
Paris, 17 — (A. H.) — O3. srs. As-

quith e Briand, chefes dos gabinetes in-
glez e francez, .enviaram um telegram-
111a conjuneto ao conselheiro Stariner,
presidente do conselho d-e ministros da
Rússia, manifestando a sua satisfação
pela iniciativa do czar em favor da Po-
lonia, cuja união restaurada, accentua-
ram aquelles estadistas, será um elç-
mento .primordial do futuro equilíbrio
europeu.

•is

A creação do reino da Polônia
Londres, 17. (.A. II.) — Um radio-

gramma de Berna conuiiimica que o
chanceller do império allemão, sr. Betli-
mamn-Hollweg, falando perante a prin-
oipal commissão do Reiohstag, na re-
união de 9 do corrente, declarou que a
promessa da Allemanlia com respeito â
creação d'o reino da Polônia é apenas
condiciona'!, pois Idcpende do exito do
levantamento do exercito polaco. Se os
alistamentos de volun-tarios forem in-
stiffioientes, a Allemanlia iinporá a con-
soripção, e, se os polacos rcsis.tirem a
essa medida ou se o estado-maior alie-
mão julgar def.ficiett.es as tropas 1110-
biiizadas, o ICaiser annullará a promes-
sa de. crear o novo 'reino.

Uin desmentido sobre uegocia-
ções dc paz

¦Pclrogrado, i"- (-'-• U-) — Segundo

CA* O PE',
S. JOSÉ'

.Em "premiére" foi hontem chscena.
da, na ribalta. do 1'heatro S; José, a
nova revista de Cândido de Castro, cni
collaboração com o sr, Oduvaldo Vian-
na, "Dá cá .0 pé".

A composição da nova revista, distri.
buida em 2 actos e 7 quadros, apresch.
tou algumas colorações novas nesse ge.
nero de producção litero-theatral, até
aqui valentemente notabilizada pe'.-.i se-
rie de .banalidades que, na generalidade,
expunha aos olhos da rüatéa.-"'Dá cá o pé", pôde, entretanto, ser cn-
tretecida. sem que as diversas variações
da sua enscenação fossem totalmente sa-
crificadas por essas banalidades, que se
-têm -Cferecido ao publico.
Os compadres da T«vústa são dois serta-
nejos brasileiros, fazendeiros, cm "Pico-
dtVce", que abandonam os penates remo-
tos pela capital da Republica, onde vêm
á procura de um papagaio felizardo hei-
deito de um ing.ez opulento, supposta-
mente sepultado no fundo do oceano, em
conseqüência da acção de um si.buu.ri-
no allemão. E nos dois actos e sete
quadros cm que se desenvolve o '''Dá
cá o oé". os vários episódios e .tramas
scenicos eluborados em tomo dos com-
padres dão á reVi-sta .um valor total per*
feitamente notável.

As duas apotheoses com que fiuali-
zani os setts dois a'ctos, uma relativa .i
colonização japoneza 110 nosso paiz, e
e a segunda symbolica da solução puV-i-
fica e patriótica da questão Paraná-
Santa Catliarina, são de -brilhante e des-
lumbrador e.féito, tendo provocado dc-
morados, repetidos e c;ílorosissimos ap-
plausos de quantos se encontraram,
lionteni, no São José.

A mise'en-scene de "Dá cá o pé''
assim como os scenarios, são encanta-
dores.

Quanto «vò desempenho, pódc ser re-
sumido em uma palavra: — cxcellenlt.

Iiesde a primeira A tt'ti*i... íi.ur.i, 'c-
dos centribuiram de um modo brilhante,
para que 9 revista mer-s.í-te os ipi-laiu-
sos zom que foi, miiit. juuamciite, rc-
(¦•'.ida peio publieij,

C.tr!o3 lotres e Cecília Por... 11 .rs
uma vfz, '.iveram occas.ã. dc •t.iilenoiar
os seus ciye_ artístico.. For.i 1. dois
caipiras do,verdade, o que demonstra
o cuidado e o carinho com que tomam
conta dos .papeis que lhes são confia-
dos. O Tiburcio e a Mhicrviua, em bus-
ca do papagaio, percorreram 03 sete
quadros da -peça., trazendo a platéa na
maift franca e continua hilaridade. As-
sim também esteve Alfredo Silva tio
pequeno, papel do "Homem das Comi-
chões", magnífica «e apropriada cliarge
d actual situação -financeira do paiz.
João de Deus fez dois typos esplendidos,
o guarda nocturno e o camelot. Eram
dois pequenos papeis, dc que aquelle ar-
tista soube tirar partido, A graciosa¦actriz Laura Godinho teve sob a sua
responsabilidade, -nada monos dç tres
papeis. 'Em qual mais «e sn,,"-r-"'--"' va
Do,.-.-»- ' ' '-

figura symbolica da Paz, quando evita
a luta cii
duas .pontinhas feilas, ro_p i»_'..tc
por Beatriz Aranles e J. -Ribeiro. Em
todos, lElla soube ser a moça nervos;.,
como -soube emprestar a doçura á fi*
lha do Nippon.

Julia Martins, em um typo nacional,
esteve inexcedivel. Asdrubal Miranda
foi o actor correcto, tanto mo Binociilo
como no Calabrote, E assim .também
J. Figueiredo, Franklin d'Almeida, Lino
Ribeiro, Pedro Dias e B. Machado,
como do elemento feminino, Cândida
Leal, em dois graciosos papeis, o Triste
fado e a Midinetle, Luiza Caldas, Judith
Bastos e Dolo.cs Lopes.

Muito propositalmente deixamos para
ultimo logar o ircnòr Vicente Celestino
(Corta Vento), J. Mattos (Cascarilho),
e Antonia Denegri (Flor da Noite),
que foram a alma do soberbo quadro
Za-la-mortc. A possante e harmoniosa
voz ; de Vicente Celestino, o jogo
scenico de J. Mattos e os baila-
dps de Antonia Denegri c 'Pedro DÍas,
fizeram daquelle quadro o ciou da rc*
presentação. 'Era um verdadeiro caveau

Os nossos elogios porém devem se
estender ao corpo de coro. Se as mar-
cações devem orgulhar o aotõr Eduar*
do Vieira, o competente metteur-en-
secne, ellas lambem -honram ao corpo
de coros pela presteza c elegância com
que foram executadas.

E a musica?... 'Dir-se-ia que Felippe
Duarte c Roberto Soriano haviam por-
fiado na maior das lutas, para melhor
numero de musica apresentar. E1 as-
sim cada numero que a orchèstra, sob
a hábil direcção do maestro José Nu*
nes, executava, .era motivo de admira-
ção pelo seu rythmo, pelo seu cnc_.11-
to e pela sua belleza.

Enifini, o Du cá o pé, está destinado
a marcar uma temporada brilhante no
popular thcatro S. José.

kússall, contra 'Domingos Duarte, que! He affiínia lios oircti.os officiosps,
)tlclf! cri apontado como fallido fraudulento. Ministério dos Negócios Estrangeiros
scnd0! Pelo queixoso era allegado que Do.uin- lelegrapliou aos representantes diploma- HJ

cos Duarte, sem ter sociedade com pcs-.-icos da Rússia, junto -das potências ai-
soa alguma, usava da Prma Domingos: liadas, desmentindo categoricamente os

Dwirte &' C., com o fim premeditado recentes boatos propalados -por alguns
<íc lesar o commercio honesto desta jornaes de vários.paizes, boatos segun-

praça. Por essa forma assim acobertado, , dds os quaes a Rússia e a Allenunh.i

conseguiu' fazer passar eomo verdadei- ; estavam •em negociações secretas com o

L-í-

¦„ Fia;
1 fiivtif

A lesta da Bandeira em Copa-
cabana

Continua ia despertar grande iiiteiesse _iiiros iua _„ yui_.i.i
a próxima festa da Bandeira organizada | _rti_tica que nbraçaram.
peta. officialidadc do forte de Copacaba-
na, com o concurso da directòria 'do

Collegio S. Ilaulo,
Mediante permissão do governo rea-

1'izaT-se-á naquella praça d'e guerra a ce-
rimonia do juramento juvenil á bandei-
ra, o qual será prestado por alumnos do
Collegio e dc outros institutos de cnsi-
110. Servirá de paranympho o mujor
Raymuddo Seidl, comniandante do forte.

.Durante a festa, que constará dc va-
rios aftractivos, focará uma banda de
musica níülitar, gentilmente cedida pelo
general ministro da Guerra.

laT] r» IO i nr1

CLUBS

lIMIlxi «411»; «-«¦__..«**«*»« .
As suas palavras foram cobertas de pa'-

mas. tendo a senhorita Alzira Manso rece-
bklo iiinumcras cestas de flores naturaes.

Além do director, «le vários orofessores e
rjlimuios, estiveram nresciites muitos paes dc
nlumnas pes.oas de nossa mais alta socic-
dade. ,

Fluminense..
Palmeiras. .
Botafogo. .
Flamengo. ,
America ¦ .
Carioca. . .

UareheS Goals

12.20. e, partirá da estação do Bang
ás 6 horas."

a
"Amanhã, ás is

"ground" da rua C;
.roso trenó entre os
O capitão pede, po
o coiiipareciniento

¦ir

ram na região dc Amiens 54 combates,
no decurso dos quaes o tenente Hcnr*
taux abateu o seu décimo terceiro app;.-
relho e o tenente Guynemer o.seu vi-
gesimo segundo. .Durante a noite, rca-
lizaram.se vários bombardeios, notada-
mente sobre as usinas de Esch, na mar-
gem do Alzette, Luxemburgo, e sobre
as reservas de aviação de Teignicr,
onde os nossos aviadores lançaram mais
de mil e «.uinheiilos liilos de cxplosi-
vos". ;-.

A propósito da restauração do
reino da Polônia

Londres, 17 — (A. H.) — O '"Fo
rcign Office" annuncia que os srs. As-
quith c Briand, chefes dos gabinetes
de Londres e Paris, enviaram o tele-
gramma seguinte ao conselheiro Stur-
mer, .presidente do conselho dc minis-
tros da Rússia."'Reunidos em Paris em conferência,
tomámos conhecimento, co.n a maior
satisfação, da declaração .publicada cm

4. dc novembro ultimo na imprensa
issa, c pela qual o governo imperial,

constatando a nova violação do direito
das gentes e das convenções internacio-
naes, commettida pela Allcmanha c pela
Áustria 'Hungria, protesta contra a sua
pretçnção de crear 11.11 Estado novo
num território momentaneamente occti-
pado por ellas e de levantar um cxe.tr
cito com a população daquellas regiões.

¦Altamente nos congratulamos por ver

OS LADRÕES NOS SUB URDI OS

Canos de chumbo e um
sino roubados

' TTonlcm. á tarde, esteve na delegacia
do 20" districto policial o cotiego Je-
r.onymo Rodrigues, vigaro d,i egreja
de Nossa Senhora da. Conceição, no
Engenho dc Dentro, queixando-se dc
que na noite anterior os ladrões visi-
taram a sua egreja, roubando todo. .0
encanamento de chumbo e até um sino.

Deante dessa queixa, a autoridade
n-ometteu as .providencias pedidas, e a
estas horas deve andar por ahi um
Hgen-e do Corpo de Segurança Pub.ica,
. pre-aim da fcomem qu* levou o

[{5a"'"" 
-

UM HERO'E
Um soldado de Policia

salva da morte uma
creança

A pequenina Ermclinda, de tres an-
nos apenas, hontem, na. rua do Lavra-
dio .estava ira immin.neia de ser colhi-
da por um electrico. já tendo sobre
cila. prompto .1 esmagar-lhe o frágil
.ci.pu.ho o inútil salva-vidas.

Audaciosa c generosamente correu a
salval-a a praça n. 152 do 4° batalhão
da Brigada Policial, arrancando-a *Ja
morte e recebendo ferimentos pelo
-^í10- . . jDepois dos gritos de horror, despe-
didos pela multidão, uma salva de pai-
mas coroou a obra do soldado salvador.

ENFERMOS
Aclia-se enfermo en. sua residência, no

Cmpo dc S. Christovilo ... .10, o marccl_l
do lixereito reformado Clarindo Chaves.

í_t í_í J_i

FAtLECIMENTOS
1'alíeceu em Lisboa .0 sr. José da Silva

Sardinha, que iendo vivido ti? líio dejaneu
ro. foi ba pouco nara 1'orttiftal, ontle se
ulistou como voluntário. .10 exercito. Falle-
ecu .10 Hospital Militar.

•i*
Falleccu em Ribeirão das Lases. o sr.

Wcls-un de H. Rogcrs, funecionario ua
Lieht and Power.

O seu enterro cffcctna-se hoie, no cetnite-
rio de S. João Baniista, depois do cerimo-
iiial protestante

O feretro veiu no trem R 2, que checou
ás o horas da noite á Central, e ficou de-
posit.-vdo 110 referida recropole.

'*
Scrh sepultado lioie. no cemitério tle S5o

Toão Raptislo. em carneiro nerpetuo, d. Ma-
ri.i Uniilia de Campos, solteira, de 50 nn-
hon, saindo o feretro do Hospital c_ Anc-
nados, ás 9 1I2 horas.

*
Falleccu n ta do corrente, cm Buenopò-

lis. n sra. d. Elvira V. lirant. esposa do
coronel «\l_r_las Caldeira Brant. cstimn.lo e
¦conceituado negociante naquella localidade.

A e-tttnct» era uma eenhora dotada dc

Segundos tcams

Fluminense.
Palmeiras.
Flamengo.
Botafogo .
America .
Carioca. ,

I
19 1

31 •! -5 9
-I 4
2l 1.6
li '5

. M

haverá no
isoii Salles, rigo-
<• _ 2" "teams".
nosso intermédio,•'teams" abaixo.:

tea.n" (camisa branca)
A. P. Nunes

Soares — Francisco
Galdino — Edgard — Rodrigo

Paulo — Ivo — Siqueira — Darcy —
Nelson.

i° "tcam" (camisa vermelha)
J. Ferreira

De Paiva — Paulino
• Adhemar — Witté — P. Ramos

Oscar — Ojeda — Gabriel — Álvaro
— Paranhos

*:'#•:*
ÜM CONVITE DA LIGA

PARAENSE
O Fluminense Football Club recebeu

da Liga Paraense de Football um con-
vite para visitar Belém, jogando nessa
cidade algumas provas de football com
seleccionados paraenses.

O Club carioca respondeu tclegraphi-
camente á Liga mostrando-lhe ser rm-
possivel jogar na época .proposta, prm-
cipios de dezembro, em vista dos seus
jogos de campeonato não o permittirem
e declarando que, um convite para da-
tas posteriores pôde ser levado cm con-
sidtação. . _ ,¦.Estas negociações, como se ve, sao. ne
caracter .particular, .pois que as offieiaes
têm que ser entabçladas por interniedio
da Federação Brasileira de Sports

rã faVirastica firma que arranjou. &*» de se conseguir a assignatura -

Consol dada a firma, -pela sua latóa, Vf» *-*» ^»#--ls Juas 
^''^ 

A 
%%

o sr Duarte começou a assienar letais s.a acçrçsoonta-se nos allud.dos meios, <
n,.mnle=orhs cmn a rcsnonsabilidade da iléclarou que manterá intacta a umao I ....promissórias com a rcspon.ai.iiiaaue «ia 1.^.^ 1 .._a cs .„..__.¦ _ lo„_. de (lu_ desmascarando as machinaçoes dos' 

03 pensar numa paz realizada isokdamcn- i nossos inimigos e pondo cm 'plena luz
lie. combaterá como até aqui, sem des- ' - 
íaliecimcntos, até á victoria completa.

.razão social arranjada, assim
mesmo nome chegou a firmar contra.'
para fornecimentos c para outras tran
sacções.

•A escripla da sociedade ia sendo or-
ganizada habilmente, com dividas siniu-
Mas, entradas, saídas—uma coisa fan-
fantástica !... ,

Quando os titulos começaram a ven-
cer-se, os credores entraram a procurar
o sr. Duarte, o representante conhecido
da firma.

Aos credores cynicamonlc dizia elle
que pessoalmente nada tinha que ver
com os ncgoo:os da firma. Não eram

A luta na Altura de San
Marco

Roma, 1- — (A H.) — O ultimo
eonmu.nicado do gcncralissimo Cadoína
annuncia que na altura de San Marco
continua travada renhida luta.

Tres violentos ataques noctttrnos do
inimigo contra as nossas posições da

1

• k

MOTOCYCLISMO

Tanto nos 1"0 como nos :"° teams
o Fluminense Football Club cot.s_j.trlt.
levantar brilhantemente o campeonato.

*'¦'#.#'

FLUMINENSE F00TBA1.L CLUB
Commitnicain-nos ,, , ¦, „¦"Rcalizàndó-sè amanhã, no "gromid Jso cinema Pathé. ma avenida Kio

«lo l!_!igu', o "match", de campeonato, I Branco estão em exhibição ate domin
entre este club, e o Fluminense, com-'g'ó próximo vários aspectos, da festa
municá-se nos srs. sócios que, na se- finaugural do C. M. N., realizadas em
crctari.i do mesmo club, acha-se uma | ij do corrente, apanhados habilmente
lista, onde o
seus nomes, .pois qu

transacções individuacs. Os titulos eram j Casa dei IDue Pini,. foram inteiramente
assignados pela firma que elle repre-
sentava.

C -essa -exploração chegou ao ponto
em que não era mais possivel esperar
e por isso é que o sr. Valente da Silva
resolveu .requerer o processo perante o
juiz da 1* vara eivei. O juiz ordenou
fosse o processo iniciado e por fim foi
aborta a fallencia do sr. Duarte, como
completamente fraudulenta.

Como o juiz Ido eivei tem em certos
casos competência para o nrocesso cr.me
contra os fallidos fraudulentos, ató á
pronuncia, o dr. AJmeida Russell_ pro-
nunciou o sr. Domingos Duarte, não por
esteiilionato como pedira o queixoso;
mas justamente por fallencia fraudu-
lenta. . ... .

O mandado de prisão foi expedido a
policia e o sr. Duarte foi preso e re-
colhido á Detenção.

Os autos do processo foram remem-
dos á 4" vara criminal, onde continuará
o processo-crime contra o fallido.

 ¦!«»«¦ ',

Agressão a íaca

; mesmos .poderão deixar os I pelo operador lAvberto Botelho.
.pois que, á directòria, fre-) No próximo domingo, 19, o C. M. N.

realiza uma magnífica excursão á Re-
*>rer.a dos Ciganos (Jacarépaguá), ex-
cursão esta que promete o máximo bri-
•l-i-n-.ismo.

tou um vagão especial para a conducçã.
dos jogadore.s e sócios. O vagão que se
adia ligado ao trem (ta carreitn, sairá
da estação da -5s:r_-ia d-s Ferro, ás

Hontem, á noite, em Copacabana, Eu-
clydes Francisco Alves, preto, de 22 an-
nos, solteiro, morador á ladeira dn Bar-
roso n. 70, foi aggredido por Alexandre
de tal. que lhe deu uma facada 110 peito.

Commettida a aggrcssão, Alexandre
fugiu. . .

O aggredido foi medicado na Assis-
tencia è removido para á Santa Casa.

O aggrcssor está sendo procurado pela
I policia do 30" districto-

repellidos. De manhã o adversário re.
novou os seus esforços e dejjois de
intenso bombardeio o adversário conse-
guiu oecupar algumas trincheiras a
sudoeste da povoação.

Em todos os outros pontos da linha
de frente foi, porém, repcllido com per-
das enormes. •**
A cohesão de esforços dos

aluados
¦ Paris, 17 — (A. II.) —• Por ocen-

sião da conferência que acaba de rca-
lizar-se em Paris entre os representau-
te^dos paizes alliados,. manifestou-se
entre todos o mais .perfeito accordo no
sentido de accentuar a cohesão dos cs-
forços communs cm todos os doini.iios
dc actividade. '•fi

O que diz o ultimo comiauaicaclo
Irancez

Paris. -.7 — (A. H.) — Communi-
cado official das 15 horas:"Moite relativamente calma cm toda
a frente. Os nossos canhões ahti-nercos
forçaram dois aviões inimigos a aterrar
nas nossas linhas; um, ante-hontem,. ao
sul de Atticliy. outro, hontem, pvnxi.no
de Roye-Sur-Matz. Os aviadores foram
aprisionados;

Montem, os nossos aviadores trava-
sendo explora-los peiis tédçsco» coPttf.

o caracter illusorio das suas ipromessas,
a 'Rússia, depois dc ter desde o inicio
da guerra dado aos povos que habitam
todas as terras polacas segurança., cou-
formes ás suas seculares esperanças,
renova agora solennemente a sua inaba-
lavei resoiução, ha mais de dois 11.1110..
annunciada em nome de sua magestáde
o imperador, de realizar a autonomia
daquella região.

iRejubillámos sinceramente pe.as ge-
ncrosas iniciativas tomadas pelo gover-
no de sua magestáde o imperador da.
Rússia em favor de um povo, ao qual
nos ligam antigas syir.(pathins e cuja
união restaurada constituirá um .ele-
mento primordial do futuro equilíbrio
europeu. Sentimo-nos felizes ao dccla-
rar a nossa completa solidariedade com
os internos cuja realização o governo
imperial se propõe assegurar em benc-
ficio do povo polaco' .

DE PORTUGAL
Lisboa, 17 — (A. II.) — Um radio-

gramma recolhido pelo estação da Ser*
ra de Monsanto, acerca da situação d«i
vapor "Madliico", diz que o alarme foi
lançado por na-vio argentino.

Lisboa. 17 — CA. HO — Acaba de
ser Dtiblicada uma decVaração official
do governo «ratificando as resoluções
adoptadas pela conferência dos alliados
realizada cm Paris de 14 a 17 de junho
do correnlc arino.

Lisboa, 17 — ('A. A.) — Saiu ptibli-
cada boje nm todos os jornaes a por-
taria abrindo concurso pava o cstabele-
cimento dc uma linha de navegação cn-
tre Portugal e o Brasil.

Lisboa, 17 — (A. A.) «— Os jor-
naes publicam e affixàm cm seus "plac-
cards" o texto de uma nota oíficírosa an-
nuiiciando um novo c importante avanço
dns tropas expedicionárias portuguezas
ua África Oriental AHcmã.

Segundo essa nota, as tropa-s portu-
guezas marcaram um giraudeavanço na
região de Mècama, conseguindo deter o
subter os chefes ;ndi_.na, que vinhaua
os portugüezi».

,v:. - ,.r:;__s_-__a_____s®s_â!sa^
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A CASA PARISÉ NA RÜA ÜR0CÜAYm14S
T.rnoB sob medida de tecidos de pura lâ,feitio no rigor da moda

Vicente Celestino. I.uiia Caldas,
Machado, irmãos Pcry c os bal-Nâo tem filial, 50$, 60$ e 70$ ;_sr Mi,ri0 i:°"tC6 E Amonia D"
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PRIMEIRAS

A "EVA", DE JOÃO
DO RIO

Quando o panno -Ao Recreio subiu
para a primeira ila Hvo, havia na
ídalt'a uma c.spcctt.tiva do3 grandes
dias. A Era já havia siilo levada em
6. Paulo, para melhor c«ir local, por-
que a acção do ultimo trabalho de
João do Uio decorre no ir.lcrior pau-
lista.

Mus, vamos á noite cm «|iic ella
Surgiu para a scena carioca.

O dialogo vivo, brilhante, come-
COU a predispor a pinicai

— KstUlio psycholiiKici),.. liem foi-
toj ba liarniònia — sentenciava uni
cavalheiro impeccvivçl 'le roupas e ma-
nciras, uru evailido dá foifiieirã curo-
ftêa, transplantado naquclla noite I>ara
o Hem-io.

Ií o fado ií que o panno dc;ccu =n-
bre os applausos .sinceros da p'ítíéa.
1. assim, no segundo aclo c no /im,
joüo do Kio lriiir,i|i!uva.

A sua Uva cot_qui_.tou-lbe vrctoria
incontestável. Dos camarotes, das

mas, relativo* ao?, cx-^Íe.!Ó5 dos na-
vioa da esquadra lusitana, com im-
pan.eit.o9 de torpedeiro-j, minas ím-
mc:'-sao dê submarinos, etc. Para fe-
olio d.) pn-ogranima, -teremos mai* o
vibrante drama — "Sob ameaços",
cm cinco niagnifico» «ctos, pcla ap-
p!'itsd-'«!a aclriz, Marie l.oui_« Derval,
e a hilariante comedia da Nordisk —"l.íirdo premente de annivcrsario".

*
Na tela do Exctliior, o conceitua-

«Io cinema do Cattete, correrá boje
um "film as.-.omliroso, que já teve a
coii-sagra«.-.ío do maior (iiccesao entre

! nós.
íluícrimo-nos ao es'Jj pendo d.?u:na

| dc «ventura.. .._ "O* mys.erioa de
j Nova Vork" de scenas profumiamen-
! te emocionantes.

*O concemudo cinema Amçrseano,
j fundado no aristocrático bairro de
j .'npacabzUKi, proporcionará lioje ao.
! selsa freí|iflentadore-», um novo e en-
i ivrJúdlor pro-gramnia. Xel.e f:gura a
I iD.tiittndora 1'V.a "O 

yjillc «loi mor-
| lo*" c aidída a comedia dramática, —
í "Dou Junn".

* 
(>'•;¦*

l Varias

frisas, das cadeiras u vibração «Ias I v.
palmas «ffirimiva o triumplio.

A peça é fina, -encantadora e ns
seus personagens aRtalll-sc num itin-
Mente em «pie onliinrianicntc muitos
ne csbaicui : num salão. O cscrlplor,
porém, ni.intciii.iius sempre na sua li-
¦nlia. eom intiiia arie e observação se-
fura.

No dcsempciilio, Alexandre Azcvc-
do, Perreira dc Souza, Alves d:í
Cunlia, as fras. Cremiliia . «le OIL
veira, Adelaide Coutinlio c Jttilitii
RodriSnes, c ns demais «mistas deram
realce e estiveram á altura do
lhes foi confiado.

UMA JUSTIFICAÇÃO
Kccebcniòs hontcni a seguinte cariai
"Exílio, sr. redactor Ihefiírãl do

"Correio «la .Manila" -- Perinitta-iios

<\\\c

* * Mi

CARTAZ DO DIA

.Theatros
CAICI.OS HÓ.M-MS

(revista). \'_ 7 .1I4 «•
PAf.ACli-TIUIATRH

Cite dc artisla" (opereta)
RRCRIvIO — "1'va"

A'« 7 -ll-l e 9 3.4'.
HiKPUIII.lCA ... "A viuva alegre

(opercla). A's 8 ,.|.|.
S. .lOSM' — "Dá cá o |i-" Irevis

U). A's 7, 8 3I4 e ,0 i|_,

.'•lairas
r.illln,
neste

rey.il tado *>

-¦ "O 3."
9 341-- " Sau -

A's 8 3(4.
t comedia).

íi
cinemas

— "O
e "Boú «los

(co-

üinor o a
Ju

Kntre
— " fack" (come-

Os uíytjtcrios di

dc lílnínc.

AMIliRICAXO
mortos" (drama)
media).

AVIÍNIDA —
•Tle-' (drama).

C1N1-; PAI.AIS
diu).

ÍCXCHI.SIOR -
Nova York" (lr-.:na),

IDKAI, — '•Aventuras
.(drama): ".«agia negra filrania);"Ao serviço «Io governo" (drama).

ÍIUS — '.'Sacrifício de um filho
(«ramal; "A ,xuu dc brilhantiu"*
(drama); ".Mocidade «In coração"
(drama).

ODRON _. "Maci.-te" (drama)!'A Iial.-.lbii «Io Soiiinic" ("ii natural),
PAUIS — "Divialo naval portu-

fneza («Ia natural); "Sob .•nil<.iu..-is"
(drama!; 'ti,indo presente de anui-
venjário" (comedia).

P.Vpm" — "Aventuras dn Klnine"
(drama); "1'apac Uiilin" (drama).

* * *
RECLAMOS

Theatros

!:;

A aprecitvdci compnnhia Vitale
na próxima scgunila-feira segue
S Paulo, realiza hoje e amanhã
ultraio espectaculo
trc._

Ksscs cr.i
com a ciican:
de artista, d<

ítalo Herti

tlltC,
liara
?c;ií

uo Palácc-Thea-

íaetilõs cffeeUíar-se. ão
¦ t;: opereta — Sunjfuc
l;ysler.

11 uo San (fite ./r ar-
tistts ;i sua maior coroa du clorias, A
teça, t)ç ítraride apnarato e niohtageiui
tátá hi.Mtttsairici.ti. pnst.i em scena c
os sçèttavios são dcsltuuhrnntcs. <1
giiarila-iMiina, «l.i éiinra .,le iS.to. é ri-
Moroso e caprichosissiiiio, O famoso
bailado tias florí-i será apresentado
\lutn modo ma^infico,

lícpcrtir re-á hoje. no Recreio, nas
(,.u;v:>t siesiiOes, a iieça -di* João cio Kio
— i*'í'(i ípiv tem tnercctdo os applau-
tos de 11:11 numeroso publico,

"O .11" parece nucrer rtcrniznr-fle
tio cartaz ilo Carlos üoiueç.

Peça de uraiules attractivos. muito
cònlit.eid.1 do noaiu nublico, tine já a
upplauuiu cm temporadas anteiinres á
actual, eoniini.a a fazer o mai.i ruído-
f>o raicccssc, pcla companliia Carlos
Leal.

O S. Jo
faeu.icrc —
Onmliilo l',i-
Dá cá o /.;. que airrai!
merecendo os mais entl
jjlunsos do publico,

Cinemas

11111a

jíeinto
()!«•

eu-tios hontem
la hurleta. revista de

Oduvaldo Vianna—-
cm cheio,
sticos ay-

.t-.i-

'Ma
em o itiats

súceciso com .1 ''rupriíi
iijonuntfutal íilm de aventuras
viste'1. Os helios salões da Compa*
«hia Cfiieihatograpliica estiveram jiorta. fôrma cheios, nc.-tes nltimos dias,
«)¦'<* a.iuetlíi e:n presa, attendendo a
iiiir^meroá pedido», ?e vé foread.i ;i
ct-ii-erva:' aiuJa lioje uo caria/, aipiel-
lc irrr.-ndíi>so ííliji. Completará as
l»rojet*i;íes de hoje o empolga ti te íilm
(íeVcri-iv.ivo d i liataíha do Soumic,
euin os epipodios mais epíeos.

Ni Pix-i V 1,1 •
|llü

Ecns-iciona
ordina-rto«¦"Jilniíio",

anminein¦mim vi-rdadcir
is, CtMi^fant cilas do extra-
draiiio - " Aventuras úc
scjj.imio episoiiio. iuf crpre-

lati.» por miss Pcarl White. a herói*
:ia «los ''..Mj-slciirvi «te N"ovn York".
K' um fi!ni de svenas as mais mio-¦ tona nu-, i|iic arrebatam o espirito
do espectador, Afeta desse íünt. ain-
•la teremos no i)ro([ram«mn, o electrí-
siiiun drama "1'apae Holiu", cujo
principal r.ipel eítá confiado an rcpu-
tado artista Kratiss;

*.
T"ru exito exeepoioiial, verda.Íeira-

hiente ram, é n que está fazendo,
il-ei.de segtniíihyfcira, no clogaute Ci
íe.' Palaií, o film "Jack", em qoe ií-
RUm ua tela. corno "protagotd_vta",
lin olrinpnnzé ooc pratica as maio-
ves (ítahruras a mando de su.i doma*
dora, ,t artista1'. K como, etn vi.sia da
enorme coucorrêneja que tem apa-
iihítdú o Tine. uuúta i;Ciite ainda não
pêide apreciar ",Iaek'' o u irioso ítlm
linda boje se manterá uu cartaz.

um film nacional vae ser
« ao pubücn carioca» uo

foríavcl Avenida. O.-, afamados l
rinos (íuque e Caby apnarceerão
sa fita, qne tem o titulo -- "I-
o amor e a arte". K' uma peca i
ile lineei LVamatieos, . .niime;
tiiis, vtbrantes oirtros. audaetesoí
emi-i, A nitidez do ílm ¦
ramente cxlraordinarm e
dos nr-ist*. oiie "tiosaram
«v^radar ao mais cxiycvtc ¦
Além cIos-hm aitraetivos ¦—
amor e a arte" ainda lem
iiic-.d.ti o a ctuJadoto e apropriada
vonfeceão da pellí.Ola é i'c nioMe a
montagem que lhe deram._ Vae ser
móis um tri.KUphõ da einemaloiírá-
\ilnn ii;u:on.il, Ião btilhaníemente ini-
ci-ida.

s. q-.ie vcnliauios necuiwr uni 1 ou-
... «le sou 1 «cioso esiiaço, mas a isso

1 nos forca não só 11 muita considera-
: ção que a imprensa nos merece e
'. oiijos saliios enãiiiaincntos procuramos

seguir, ma- tamlicni o alto nprego cm
que temos o "Correio da Manha .

Sob -c. cfiigraplic "Dircctores sem
iii.-lica", inferiu v. s. em sua edi-
cãu «le liontcm, na secção " 1 licairos
.\ l'inc-mas". um lifin lançado tópico,
comnicntiiriilo juiliciosaineiito 11 I11111
esleril cn <|iie se dcliatem as empre.
«u< da< coinpuiiliiiis italianas de oi-c-
relas Carninl.a c Vitn'c, espionando
aitnultaneatuent-e as praças br
«lo Kio dc Janeiro c de ti.
-iiiiieiis centros «lc população
bos.-italeiro paiz, que estas
libras pó d em abordar com
compensadores.

Temlo v. s. «:iia..ln ílircctanicutc r
companliia Vitale e 11 "grani!.: pre
juizo uuc esta esla lendo no 1 -«laço-
Tlieniie", alrriiiuiniló á altitu.lc «lesta
empresa a orientação dc.dorayel «l-.-.na
.1 e.stiloração dn actual Iciiiporada
llicalral e af firmando, terlainciiic li-
ludidii cm sua boa í«'-, ijiie "a com-
piiuliia Vila'c logo «pie em S. rati.io
leve conlicciiiicnlo dn vinda ila com-
piinliia Cariunlia ao Uio. iiiierronifcii
ali os seus especliiculos c vi-i-.i para
esta eiipilal" «^ nne agora, cm vc-pr-
r.is *la Caramba seguir pnra S. Paulo,
?ara lá segue cgtinlinciitc, calie-tto..
o vir esclarecer n .v. s. o iniiiln <-s-
pi cialmente o publico; sobre a oricn*
lação «lada por nós á exploração-tUeii-
irai dn companliia Vitulc no ltio de
Inneirò e fi. 1'aulo, certos de, fltic

qne assim procurou altribuir-
uns ¦MÜn espirito (le mal coinprclicii-
dido pvrroni-mo", não negará acolnt-
1.lento a estas iinllns de empresários
oue nunca, muito logica-.ntnli-, pensa-
r.un em "fazer eompetieões de vcs.nl*
lados iiegiitivos e cntraproiliicçntes
mutuamente, mus uuc tiiinbcni nao re-
ceiam confroiilos e não fogem ao prt-
nieiro stRtial de concorrência.

Um nuiiibro de 1913 fecliaiiios con-
trato com 11 companliia Vitale para

11 sua vinda an Kio «lc Janeiro o ?;«o
1'aulo ein 1916. Aqui chegou n com-
p.uiliia Vitale, aoui e-lrenu e lencin-
uando fazer coin a mesma uma lon-
ga permanência 1111 Hrasil. resolvemos
qne a temporada, tanto cm S. 1'aulo
i-o-.nu no Kio «le Janeiro; fosse lli-
partida/

"uando, após a primeira têmpora,
da no Kio «lc 51 (cineociita c «uiatrni
espectaculos, fizemos seguir para S.m
1'aulo 11 eiiinpanliia Vitale, já era nos-
sa intenção fa/cl-n voltar a Kio (Ic.Jn-
neiro e lanlu assim que necessitai!1
lio um dos eiiipresai-ios da cuuipaiibn
Cnriimlia do I'a'nee-'l licatrc; par:,
«elle explorar a companhia dramática
tl.copido Lvrôes, lhe fizemos ver que
o llu-sirn estaria inteiramente ás suai
ordens, mas unicamente até ao rc
(íresso da companliia Vitale de S"m
1'aulo, cm data «pie llie fcicntiíicaiiKJS
c que era aquella em qttc de faclo
iiqtn estreou na segunda temporada e
de aecordo com a nossa resolução e
orientação proronivamor., em 10 de
outitbru o, p. n nosso contrato com
a referida empanbia.

Km H-. Paulo demos 64 (sessenta ç
quatro) espectaculos, e já v. s. ve
que xúo interromnemos a série das
nossas representações ali para voltar
acodadamrmtc ao Kio de Janeiro.
,'idc.mte da companhia Caramba.

líetuos a temporada «nonua! em Sio
1'iui'n e já por nós preestabeiecida.
A empres.i da Caramba, perfeitamente
seiente de rtnc a Vitale voltaria ao
Kio de Janeiro, entendeu que a po-
deria facilmente desbancar, iiiiai.inn.il-
do ter nas suas mãos o magnífico éon-
junto tle lia cinco anno3, e dtsalten-
deu o accdnlo que lhe íoi proposto
por esla empresa, pelo qual us com-
panhias nâo sc encontrariam ambas
na mesma fraca, bastando a boa vou-
lade da r.mprc.-a da Caramba fazem
dò iniciar por S. Paulo a sua tempo-
rada.

Viu v. s. une o intuito de esmagar
a companhia Vitale era de tal uatiire-
za, que os reclames da 'Caramba an-
uunr.Vivatl. "500 toneladas de inaleria!
conduzido por dois grandes vapores'*,
e que este material estendido oecupa-
ria uma área superior á de toda a
cidade do lüo de Janeiro.

Veja v. s. ainda mais. qttc da or-
ebestrn do IV.tcc-Tliealrc foram, pela
empresa Caramba, tirados vários mu-
sicos. que aeredít:»ram no argumento
une lhes foi a rcsivulado*. dc que _«'i\'ii,i'i !:"k. duraria i ou 5 dias, apôs
;i estréa du Caramba.

(Jne culpa pôde caber a psta eni-
presa <li prefercucii do i tibüco ? !"!¦
7MUOS um proirranuim e sexulmol-o á
rii-ca, Voltamos no Híò. como ern
nossa intenção, e aqui demos na se-
Hiuido temporada (.j dias de efipe*
ctnenlos. pois, estreamos a tS do mez
i-a>-ad" e vtim.s a t«> do ctre.ite mez.
Veja ainda v. «. que íi Caramba nfm
elieiíou na sua temporada a dar um
mez de esneetncttlo?. poi- tendo es-
tiviido :i 2(1 «le iiiitubro, levanla ar
raíaes no d':i _¦.; do corrente, para c*j-
irear etn S. 1'aulo, n as, no segiti-
mento e encalço da Vitale.

A concorrência, desl.al iip.ò está d.i
noss;i rarte, nem apesar de pouco tv.
perientes noa nejíoctos iheairaes no?
''aliou taetiea nn presente exporaeão,
Não nos -cabe. pois a parte odio-*a.
pomo sc infere <!o bem feito e jmli-
cioso oomiiientario dc v. s. inscrto 110
'* Correio da .Múnlifi" de hontem c que
nos leva a dirinir-IIte a presente car-
ta, ottjn publicação aguardamos, dadns
as normas tradiecíouncs dc-;áa reda-
cção dc nunca negar defesa a quem
por cila é atacado.

O público ;e v. s. julgarão do _ in-
cid. ntc. a nós uo; basta :i consele!.-
cín do termos ajtido com ti masima
íòrrcceâo, nara com os empresário»
da cnmn.Milira Caramba.

Aproveitaino.1. a opportunidade pi1"--*,
apreseular -a v. s. a expressão sio-
cera la alta estima e constíli r.ti;»"o
em que o temos.

De v. s. amigos pratos o attentos.
Io TliOiitra! Brasileiro —

O UUO MARGOT-MILTON
?No líestaürantc Assyric do theatro

>I'.mieipil, deve hoje estrear o ap-
r.biutido duo de bailarinos llargot-
.Milton.

Os sympatliicos c cxiniios óansari-
nos brasileiros acabam de chegar, «pelo
Minas Ceracs, .dos Ivjtatlos Unidos, on-
<lc -fizeram uma toiirnét brilliante e
proveitosa; semlo ali applamli.os com
delírio, prine.i-palr..entc no nmxtxc.

t) elegante nublico que írequetita# o
Assyrio terá hoje ensejo de apreciar
os dois artistas patrícios, que lhe
apresentarão os «mau graciosos baila.-
dos, executados com arte e cstylo.

A FESTA DE MARIA
IVANISI

No Republica, realiza-se esta noite
a festa de Maria Ivanisi. a anrèeia-da
prim-aJiloiia da companhia Caramba,
Une üetu_L'!:-icntc oecupa aquelle tliea-
tro. líni nona recita de assignatura,
representará o magnífico conjunto dc

artistas a popular oflcrctü Vmvtx att*-
Ore, cm que a festejada desempenha
o papel- <íc protagonista, cucarrcgaii-
do-se «lu de Camillo "e Itoiisillon o

tenor e.iuceppc Pasi|uini, cm altfnção
á tmpr.sa, pois sc trata ile um papel
que não é considerado dc peso suffi-
ciente para a sim categoria de artisti.»A conhecida opereta tem, por parte da
companhia Caramba uma niontegeni
digna dos maiores elogios, não só no
que respeita a ?cenaríos, como a guar-
tia-roupa. Completa o espectaculo dc
bole um. numero de canções, por Ma-
ria Ivanisi, oue ns fará em italiano,
hespanho-I e portuguez, cantando tam-
bean alguns 'fados, cm que c sempre
fuuitu aoDiatnlida

No «lia 23 «lo corrente estreará,
no 1'hruix. a conhecida companhia
Ailclina-Aura Abranelics, fazciído a
sua aprcicntação com a premiará da
noLivel peca de Piefrc Wolff — O ly-
.!¦' inãdiiccão 'de Accacio Antunes do

bri Vai franecz — /.e Ivs. obra aue
CTUfirhi extremo agrado em Paria. Píer-
rc Wolff. que é o autor da conheci-
«lu peçn Le Riiissêdii.-aae lluguciift
representou no Municipal- considera
Le íys como um:: de suas obras mais
ierie!ta.i. Xo desempenho toma par-
tc toda a companhia, estreando, para
a platéa do Rio o joven aefor dr. Ma-
rio Duarte, oue vem nrecedidò dc
certo renome. Ds espectaculos serão
coihpleto-3.

^ Anirtnhã, cm matitiét no Rçpti-
liliea, repete-se. n Viuva alcare. reali-

/elido.se á noite, o espectaculo ein be-
nefieio da Sociedade Hencfícciite Hcs-
piuiliõln, com uma das melhores .peças
«Io repertório, cantando Maria Ivanisi,
Su-li fsillag. l-nrieo Vale e Pasquim,
nos iiitorvalJos, em hcspánhol.

Hei-nis de aniiiiihã; realiza-se. 'no
thcalro Recreio, a festa nrtistica do
querido c popuhír actor Antônio Ser-
ra. um dos empresários da companhia
«pie aclualnieiitc oecupa a casa de es-
pectaculos da rua Kspíríto Santo.

Para a noite que a empresa do thca-
tro lhe offerece, organizou elle um
jn-ogramma extraordinário^ coiujiõtito
[!t'as duas peças que inaior sucecs-"0
alcançaram durante a brilhante teni-
porathi que a sua companhia tem fc!-
to nu Recreio — "O Águia", na prí.
meira sessão,
giuula.

e "O Canário", na sc-

* * :ü
MUSICA

GUARDA CIVIL
Por portarias «lo ministro 3a

Justiça, foram concedidos uo ilias
de licença, com dois terços dos
vencimentos, para tratamento de
saude, ao guarda de i* classe, nu-
mero 151, José Augusto F. Livra-
mento, e 90, também com dois ter-
ços dos vencimentos, ao dito de
2*. classe, n. 435, Alipiu José Pe-
reira.

O DEPUTADO .SOU/A E SI li-
VA FAZ VISITAS EM

S. PAULO
S. Paulo, 17 (A. A.) — Km

companhia do commandante Sou-
za e Silva e tenente Souza Reis,
o dr. Eloy Cliavcs, secretario da
Justiça e Segurança Publica, visi-
tou hoje, ás 7 horas, vários depur-
lamentos da Torça Publica, afim
de fazel-os conhecidos daquclles
hospedes.

Para a visita, foi organizado,
pelo conluiando geral da milícia,
um progranima do qual faziam
parte: recepção no quartel da Luz.
ás 7 horas; apresentação da in-
fanleria, executando nessa ocea-
sião as companhias suecessivas
evoluções, entrando também 115
sessões de metralhadoras; visita
ás dependências do quartel e ao
corpo da escola iliyiiinos pátrios
pelo segundo batalhão; visita ás
Escola de Educação Physica ;apre-
sentação da cavallaria, demonstra-
ção e exercicio de c-quitação; vi-
sita uo Hospital Militar.

O programma {oi cumprido na
risca, agradecendo os visitantes
que s; retiraram bem impressiona-,
dos.

,S'. Paulo, 17 (A. A.) O depu-
tado Souza e Silva, acompanhado
de sua familia, e do sr. Mario
Guimarães, official de gabinete
do secretario do Interior, visitou
hoje, ás 1.1 horas, o instituto Sc-
riimlherapico de Butantan.

CONCERTOS
A':» p lioras d.i noite de boje, rea-

lixa-se 110 S-vlãò nobre d-i Associa-
cão dos Kinpregntlos uo Comniercfo';
o concerto tio tenor lyrico Armando
Pároit com o vaÜoíio concurso du»
díitinctoi artistas:- senhorita Martctta
de Verney Cnnipello, srs; ; Fre-.re.rico
Xay[.-ineiít6 Killio, Frederico Almei-
da, Newton 1'adua e I.uciauo Go'!et.

O programma é o seguinte:
Primeira parte: 1 — Amliroise

Tlioinas — Mignon — Kl-le nc ero-
yaít pas — Sr. Armando Parot; í—
í.-i) Scliiunánii —. Abendiied, (_b) —
Poppcr — AHcqii-tti;.'. sr. Newton
Padim"; 3 — Dclinas'.— Ciiàãson de
Píorrot, sr. Armando Parotj A —
Victor Massé — I.es uoces de Jcaii-
nette, senhorita Mariella de Verney
íCampcllõ; Max Hliíeli — Ada-
gio e final do concerto cm sol me-
nor, sr. Frederico de Almeida; 6 —
Mnssenct Werllicr — Invocutioii u la
Xature. «r. Armando 1',-irot.

Segiuiütla parte: u — I.nlo — T.c
Roi d'Vs — Aubails, sr. Armando
Parati -' -- (a) Mllandrc — .Minuct-
10, (li llrlla — Scrénade.... sr.
Frederico dc Almeida; .1 — Mnssienet

Vision Fugitivc, sr. !"rc«lerici>
Nasciniento Tilho; -t — (a) liraluns

Mossonre, (b) A. Vianna — t!a-
laor — Canção «lc Sibylta. senhorita
Mariella «le Verney Cauipcllo; 3 —
(a) II. Oswaldo — Elegia, (li) l*op-
per — Tarantclla, sr. Newton Pa-
llua; 6 — llassenct — Mauon ¦—
Duello de Rnint-«Sul(iiíe, senlioritn
Mariélto de Verney Canipello c sr.
Armando Parot;

XO KIO GRANDE DO SIL

Foi pi-orogiido o contrato da
lott'i-iu do Estado

Porto Alegre, 17 (A. A.) —
O governo estadual prorogou o
contrato com os concessionários
da loteria do Eslado, ficando, po-
réiu, com .1 faculdade de rescin-
dil-o, quando o julgar conveniente,
mediante avisai feilo com trinla
dias dc antecedência.

O governo apresentará embar-
gos á sentença do Supremo Tri-
buiüil Federal que aniuillou • o
contrato com a firma Ferreira
Zahibrano & I.apona, concessiona-
ria da alludida loteria.

MOVIMENTO OPERÁRIO

União Protectora dos Ca-
tl'111'll'OS

Terá logar 'hoje, ás 7 horas da
noite, a assembléa geral desta
União, para tratar dt; assumptos
urgentes e de regulamentação do
trabalho.

Convidam-se todos os associados
para interesse de classe.

UMA CONFERÊNCIA DO TE-
NKNTE TRAVASSOS

EM S. PAULO
S. Paulo, 17 ÇA. A.) — O le-

nente Travassos que veiu a esta
capital acompanhando os volun.
tarios de manobras, fará provável-
mente, uma conferência solire o
thema "O resurgimciito nacional".

Ma'
libi

!,.,;,

ne--
ii tre
li cia

ver.li.ic'-
> traliHlho

para a
ípeetador.'l.ntrc o

1'elo

HOTEL CENTRAL
PIÍAIA FLAMENGO

Domingo 19. d. c. chá-
«•óucèrto tias 4 sia <í
horas «ila tarde. Acces-
soriamuuto 1'unccio-
num
Resfauraiit e liar

M.MUIIA NIKDK1U1ICKG1.

ALFÂNDEGA

EM «9. CARLOS

Uma soloiuiidndi' na Escola
Normnl

S. Paulo, i? (A. A.) — Ein
Irem especial partirão amanhã pa-
ra São Carlos o dr.^ Altino Aran-
tes, presidente do Eslado, e Os-
car Rodrigues Alves, secretario
do Interior, afim de assistirem á
collacão de gráo dos diplomados
da Escola Normal dali.

A FESTA DA BANDEIRA
EM S. PAULO

S. Pauh. 17 (A. A.) — Cole-
bra-se depois de amanhã nesta ca-
pilai, a Instituição da Bandeira
Nacional. Haverá caiumenioração
nas escolas e quartéis, começando
as cerimonias ás 12 horas, com o
liastcameiuo solcniie do pavilhão
nacional.

111 1 1 ¦
PROP1IEC1AS ASTRO-

NO.MICAS
Buenos Aires, 17 — (A. A.) —

O conhecido astrônomo sr. Martin
(lil annuncia a queda de abtindaii-
(cs chuvas, entre os dias 21 c -'3
«Io correiilc mez.

—a u «p ci 1—

NA ARGENTINA

A sessão de Wem na
"Ordem Scíentifica

do Brasil"
Rea'izou-se ¦hontem a io" sessão

ordinária do ".Conselho Geral ria
Ordem Scienlifica do Hrasil", sob
a presidência do dr. V. Lilicralino
de Albuquerque, sendo approvadas
as propostas seguintes: admittindo"Damas da Legião dc lionra",
dd. Anncris dei Albuquerque, T)co-
linda de Albutiticrque, lirigida Ro-
drigues 'Fontoura, Zilda de Albu-
querque, Cecilia de Gouvêa Freire,
Aniyr de Albuquerque e Silvia de
Gouvêa Freire; açclamándo "ca-
valheiros da Legião de Honra", os
srs. Bernardo Augusto de Lima
Braga (2." secretafip.interino), dr.
Gouvêa Freire,. ..dr. Augusto de
Freitas, padre Arthur César da
Rocha, Candido.de Oliveira e João.Crysanthcino, c_ approvaudo como
cooperadores os srs.: Eduardo
Gonçalves Teixeira Barbosa, I.eo-
•nidio Augusto Periquito, Frem
Barros, Henri Silüinann, JoséMaria da Silva José Maria da
Silva, José Ferreira da Silva e Ga-
bri ei Çãínpbèll d'Osborne.

Foram nomeadas as seguintes
commissões: para regulamentar as"escolas 

primarias e secundarias",
os srs.: professor Raul Vidal, pa-
dre Artliur Rocha < dr. Guilherme
Sombra; nara confeccionar o re-
giilamento da " Academia de Sei-
encias Jurídicas e Econômicas",
os drs. Hugo Martins e Castello
Branco e o sr. Bernardo Braga, e
para organizar os regimentos in-
ternos da "Legião de Honra" e"Conselho Geral", os drs. Porto
Silveira, Augusto Freitas, Oscar
Dardcan c 1'cdro Fontoura, fazen-
do-parte também desta couimissão

i" vice-presidente dr. V. Libera-
lino de Albiuiuerqtie.

A posse do dr. .'. de Miranda,
novo presidente da Ordcin.reali-
zar-se-á hoje, ás 8 horas da noite,
no salão nobre do Club de Eng.-
11 liaria,

• IMPRENSA CARIOCA
"A Crtizadii"

Recebemos o numero dc novem-
bro desla apreciada revista ca-
rioca.

Insere trabalhos literários e es-
ludos dc critica bem lançados, ex-
cellentcs poesias e magníficos cli-
cites, figurando na capa uni bello
retrato de Oscar Wilde, poeta ir-
landcz, fallecido em novembro de

«joo.

A Sociedade de Tiro n. 5
Continuam çóm grande anima-

ção os exercícios na sede desta so-
ciedade, onde tem comparecido
avultado numero de sócios.

A convite do-inslructor uill.lãr
deverão os. atiradores, dora avan-
te, comparecer uniformizados, afim
de que possam evoluir, for-
mando cm companhia, nas circuiu-
vizinhanças da sédc.

Sabemos que no stand. no T.eme,
serão iniciados os exercícios de
fogo no próximo mez de dezem-
bro, pretendendo a directoria, logo
que se achem adestrados os atira-
dores, organizar um pequeno con-
curso dc animação, para o qual vae
adquirir alguns prêmios.

0 Conunercio em Portugal

COMMERCIO
Kio, jíí ilu novembro .lc 1910.

NOTAS DO DIA
No Conselho «Ia ^Companhia da Má-

rinha, termina hoje, ao meio-dia, o
prazo para o recebimento de propôs-
Ias para o forneci incuto -le fazendas
e -aviam.: 11 tos, dir.faD, i*a'r.dos c per-
iicir;is, ç tm listrada «Je Ferro Central
do Hrasil psra o úc carbureto dc cal-
cio.

Hoje. ás 3 lioras da tarde, deverá
realizansc a : ssenilMW da Companhia
dc Seguros llra.il.

Dita

lli.:'.

t» 'fbestu.ro, i;8riuS;
de 1 :ooo$, t. 1, 1.

a.
10. .-5.

port,.,

<le

ASSEMBLÉAS COXVOCI DAS
.•'alirici «lc 1'iinios Brasil dia 20, ás

3 horas.
¦' Companhia Con_.trifclo.ra Ipanema,

díai ío, ás .. horas.
Companliia Industrial «JaiHjislü. dia

20, as 2 lioras. J3__]
Uòmpauhla d. Ácidos, dia "o, á 1

hora.
Moinho de Santa Cruz, dia 27, is

2 horas.
Companhia Grande Maiiitfact-trã de

Fumos Veado, dia 28 is - lioras.
.Companhia'. Industrial, Santo Igni-

cio, dia -«), á 1 hora.
COXCOR1IEXCIAS

ANNIJXCIADAS
fortaleza «le S. loão c _•" batalhão

de artilheria dc poskão, para o for-
necimento de cencros alimeiitícios,
forrageus, conihustivol c lubrificantes,
dia i*o. ao meio-dia,

Directoria (jeral do3 Correia., |ura
a venda de .w-'S k.ji.o de eiuinbo,
dia 2o, ás 3 horas.

Directoiia Ceral dos Correios, para
a acquisição dc jo.ouo malas para
correspondência, dia ío. ás .. horas.

Conselho dc Compras da Marinha,
para o íorticciiimuto do «rupo 1 —
açoiiRiic. 'lia ai. a<« meio-dia

Coilejíii Militar dc l.árbaccna pa-
ra> o fornecimento dc «litros itliiíicn-
t;:!osf artigos para línipc/a iliumina-
çã«i> forrageus, etc. diu 22. i 1 hora.

listrada dc Ferro Central «lo Hrasil,
Para o fornecimento de ferro Guzá.
dia 22, au meio-diu.

«Repartição Geral «los Tclcgraiihos,
para a venda de material in.crvivcl,
dia 22, á 1 hora,

Kepartícâò dü: "Águas e Obras Pu-
blicas. para o forueriuicuto de mate-
riaes, objectos de eseriptorio, expe-
diente e outros artigos, dia 22, ao
meio-dta.

Directoria Ceral dos Correios, para
o serviço de conducção dc malas e de
eollccta da corrcspomlencia nesta ca-
pifai, dia 27, is .. horas.

\ Kstrada dc Varro (*eu;rnl do Bra-
sil, p^ra o fornccimcito de toras fal-
qncjadns dc müdcira ;lc !ci, dia >o,
ao meio-dia.

J>ir»'ct~ri-i Cera! dos Cirr-jios. rara
o furneiiiiienio de nnvial, da
fis 3 horas.

32,

i')i'.AI, l".i'.e populnr cinema nio-
rlifii.a boje u sen cartaz. A Vêm dc
itcíle i_*oiuervar <> i*p^iimIíoso dr«\nin —
'¦Aventuras de lClaine", nue já f-.eii-
rav-i 110 prúgmmma que pitava ex-
lii:;;:. 1.». apresentará mais dois so-
herÍHjs films. que s«ò: "Magia re-
H 1" cm 3 viliranlcs aelos. catauioá
sobre as imposturas do feticbfsmo,

.irama fo uveittiims."Ao serviço do $•-••
attrahente

*
f) IrK o qneridii eínemo da em-

nesa í"; li/. J j:i!or. offerece hoje aos
c "¦ innmncros "habitues" um oro-
¦-• .:*(*:i dos mais gr.niUicso.-i, organi-

,"-do com «filas cm extremo clectri-
•¦¦¦. Eh como cst;'i confeccionado

¦ e maífvstraS programma: "Sac.riíi-
:• tlc um íiüio", scnsacionail drama

"' '.ai .em 5 neto?, de notável cn-
¦-.-.¦•fio: "A cruz Ac bril.antes",

; '•-,: drama de myslcriosas aventu-¦a;. um trei neto.1., nos f^uacs brilha
.. ladino <!c Maedaleiw Cellar: "Mo.
'id.' !¦• dn coração'', sentimental dra-
«' 1 --:n tres aetos.

S:
V •tíratiente

_.ojc, no conecitu;
iJello com»Ut o es;
ttm.!.— "Divisão
«ruocíotwnt* pf!I"

Togra
«lo .

50 pulbÜeo «pisodio* intere:

na teremos
nvi T*aríf.

peiulo film do ot-
naval portugueza")
«i!a que apreientô

antiasi-

.-Ini,

OS FBSTIVAES DOS AR-
TISTAS 13A COMPANHIA
DO EDF.N. NO CARLOS

GOMES
Devendo uYmiíir o. seus tspecta-

culos, no Carlos (joiucs, :i conipaulmi
.lu Kilen Tlu-atro. «le tUstaii. uns pri-
meiro.'. dms Je dezembro próximo,, oí
Artista-, fímiuella estimada ''trt:u".cM
«leviilo á faculilailc «tue llics .i.i. .<¦
contrato que lêm eom a empresa Tci'
seira Slarqucs, estão realizando 05
eus fcstiyács.

Segunde*feira teremos o da dístin-
cta actriz Mary Soller; no dia -t.
u iin festejado actor Luiz Hruvo, que
imitas :•;. aipatlnas tem canquístado
.•nírc nòs; a ^.', o dos artistas Iomí
^.orjies e augusto Costa, duas ügu-
ru que muito tem agradado; '.«. 23, :¦.
gr.ititte recita cm liomenagcm â que-
rida c notável artista Mcdina dc Som
i.i. uma grande estrella da scena lu-
»oÍ.v.?Í'ti.'a e, finalmente, a r'.H o
festi\*al de Tinia Coelho, a estimada"fadista" que a nossa platéa tanto
tft.11 applaudido incessantemente.

Os programmas tle todos esses fcs.
tivaes estão cuidadosa mente organiza-
tlcis,É contendo eatla quul exccpcionacs
novidades. Para que o publico te-
nha conhecimento uos mc?mos e Lt:os-
sa julgar dc sua qualidade cxccllçu-
te daremos, oppprtnnamente, na inte-
gra. publicação a iodos.

+ O *:\ Totiius Rodrigues, do
corpo dc çófos ila companhia du Spo
Jòsc, organizou iiiva amanhã, naquelle
theatro, uma grandiosa "matinée".
que possue um progranima muito at-
tráliente.

«Ksse festival (i'.;? é em homenagem
ao Corpo de líoinbríros desta capital,
contará tio seguinte :

ift parte — Representação do saii.e.
te cm versos, original do dr. Raul
Pederneiras e Luiz Peixoto, "Amor c
rnedo". que terá como interpretes os
artistas !.a':r;\ í*odinho, Jo5o de
líeus c o bécnficiado.

i° part-j — Representação da bur-
leta dc Ujnacio Raivoso c Catulla Cen-
reosc, "O M.irn>':iro", cujo papel de
IwMagonista .será repre*cntadj pelo
conhecido poeta sertanejo.

3* parte — Acto variado de ''caba*
ret", no qual tomarão parte os seg-jin-
tet artistas: P.Ta Ddir-do.Car los 

'i,'ur

1'or sentença il«" lionleni, o in-!
spcetór julgou procedente o auto j
de apprt.licii.sno dc cinco barris dc .
aKiiardeiiti; reuicttidos de Puraly, i
por liomiiiüos Feliciano Curria, ¦
para os negociantes desla pracíjj >
Rocha & C, lavrado pelo escrt-
pturnrio Adolpho l.iltinniin, em in!
de iiüosto uhimo. por não estarem
devidiimcnlc inutiliziidas ns es-
tanipillitis dn iniposio de consumo,,
eorr.espomiot.le átinella mercado- ;
ria.

Ao inívaetor foi imposla n mui-1
ia de rso-fono, ininiiiio da pena j
esíabeleci.la pelo regulamento do
citado iniposio.

í.õi deferido uin rc«|iicri:ncii-
:,) de Abdelnur «t t'.. pedindo ''«-'
reslituiljão da iniport-aticia de rs. |
i.(nS_'8,!, dc direitos «pie p.i(jareih 1 quclla

a maior,
-- O leilão de inercailorias cai-

!;:•; nn conihitsso realizado ln.n-
itin, no cáes do Porío, produziu
1 :j«j7$oóo;

lim 11111 requerinienlo de .1.
Paulino S: liroiuc, nedindo entre-
H:i dc sele fardos de algodão que
receberam de Villa Nova pelo va-
por nacional "Almirante Jace-
p.iay", mie deixaram de ler saida
por estar errada a sua .numeração,
foi exarado o seguinte despacho:¦'Rèciificada a numeração, sejam
desembaraçados os fardos de que
se trata."

- !'oi deferido um rcilerimen-
to do coníerente Manoel Pinto da
Punseca, piilindo cntreüa da quan-
tia de 1 -..50.1$7tío, «lc multas que
lhe foram adjudicadas.

O governo trata ilii csitdrtnçãò
do trigo 11 da situação

dos desoecupados
Buenos Aires. 17 — (A. A.l — |

Deve realizar-se amanhã uinii re- |
união do ministério para estudar
vários assumptos urgentes, entre j
os quaes, a liquidação da exporta-
,ão do trigo c a situação dos ope- j
rarios sem oecupação. Ií' provável i
que o governo resolva

GRANDE HOTEL BORGES
rOIMTUAL — I/1SBÒA

(Recommendado pela Sociedade
Propagadora de Portugal)

Hotel de r1 classe inteirar
nientc renovado. Luxo e con-
forto. Aquecimento geral.
Banhos cm todos os andares
e quartos com banho.

Hotel seuiuic preferido pc-
Ias familia ltrasilciras.
Pensão, tudo roíiiprchcn-

dido ti 1.600 réis.

AVISOS

RE17XI0KS 1>K rUEDOUlíS
Kallcncia-"dü 1?. J. Pires, dia *i. ^

1 hora.
. 1'állcíicia de José Ciiruso dia ío,
a 1 hor.i

Fallencia dc L. Soares l:ilj;ueiras,
dia 23, á 1 1I2 hora.

CA MIMO
Hontem, esto mercado abria íttde-

ciso, eom oh hancos sacando a 12 d.,
c declarando comprar o papel parti*
ciliar a i. i|H d.

rouco depois da abertura o merca-
do torriou-se estável, vigorando para
os Siiíiucs as taxas de 12 e 12 iI.í- d
e para a aciptisiçãn das letras de co.
bcrlura a «le 12 i|S d%

O Hanci) <lo Hrasil conservou para
os vales 01110 a taxa de 11 53I64 d.

O mercado fechou em posição fra-
ca, com sunncs ,1 12 d. e dinheiro
para o parei particular a 12 3I32 d.

Os negócios do dia carecem de im-
portímeiu.

Korarii affixadas nas tahellas dos
ha ticos

idem. 7. 8. in.
!."• 1''' 30, a. . .

-Municipaus de i9>4
,10, 30, 50, a. . . .

Ditas uoMi., 3, 10. 50,
Ditas de 1000, port., o,
ly. de M iti.is Geraes

i :odo$, 2, 1, 20, a. . . .
E. do Kiü (4 °í0), 6, jo a ,

Companhias :
Loterias \. db Hrasil 100, a
Docas da: Uahiu, 100, ioo, a
«Minas S. Jeronymo, ioo,

100, 2(io, "A Noite**, 5, 
Dcbenluré.. ;

IJaneÓ Uniap S
30,;a. . . .

AI'. I,ah.iniiieti9c.

rroÇ.i... r;^^^ijli:l^^ull§
So3$ooü (^^^J^^^^^
sikmoo )^ ^ym?***

1^71?00Ò <9^ 
'.S 

J\.«Ol?nilo X ,AK^Y
s.ss.i.i-i Vü*^ Ay///

ijSoob Gfi
--õ5.io«i VS/

.:s$iio«i jr
1Q)$000 —1

Paulo, jjo, So$oou
ro$i>(>o_. jo, a. .

VINDAS POIt AI.V.Mt.VS
400 àeçilcs da Companliia

llaiiicaticn,  ;o$ooo

nançdieíia^

Carneira acolchoada
(f.rsiiioN-KrrTiMi)

Carioca 8 e 40 •
rna Larga 134 e cm

todas as casas ATLAS

0KV1-1.T..B
_ Aroli.es Vèlid.

Ccr.ies úü i:ooo$.
O. «1o 1'óító. . .
C, dc li. de lferro S^iSoob

ilo .Thesouro . 8u8$ooo

Comp.
Sj-lÇüOtl Sj2$oo'o
(|SU$00U iJ45$000

A go dias :
Londres . .' *
llamhitrgo. ,
1'aris
l'aris

A' vista :
Londres. . , ,
Paris. . , , ,
Hamburgo, ,
lla'ii
Portugal. . .
Nova Yorh. ,
Montcvidéo .
Hcspánlia . .
'Ruenos Aires.
Suissai . . .
Vales do café
Vales ouro. .

ii islifi a
S/-I3 a
S;-\) a
%723 o

12 d.
$750
S/-T
$7H5

ii 1111(, a 11 iy\ 16
%733 a $742

$641 a
2%;tf a
4Sc-|0 a
.|$.|i«o ;i

•Ç-SrS a
i$S8s a

SS.15 a
?;.lo a

S;iio
S6«i4

2$9,Í0
.|S.|--n
.|$;6o

$«)02
i$9'bo
$84--
$738

=$377

S. da Itaixa-da . .
Provisórias, . . ,
Judiciarias ....
Ií (lo Kid <4"|»)
lv. do lüo, de 500Ç,
nom

Diio de M. Cerãea
Dilai do K. Sanlo
Muiúcip. do 1906.
Ditas nom; . 

'; 
.

Dilcs de ii)i.i.piirt.
Ditas, nom. . . .
Dito de IQ04. ,
Dií.is .le !Qi4,port
Ditas de Bello Ho.
ri/oiilc
IJaiiÇÓsi

Commercial . . •
Urasü. ....
líavoura
Cònimorcio. • • .
Nacional
Mercantil ....

C. ,le Seguros:
Hrasil
Minerva
í.arantia
Integridade* . . .
Varejistas. . . .
Confiança.

listradas th Perto:
¦M. S. Jeronyinp .
Xoi'üCc?C. ....
liey.iz
Kêde Mineira , .
Norte «iu Hrasil. .
j.' Uoisiuieo . . .

C. ('c Tecido*.
Hrasil Industriiil .
V. Industrial . .
S. Fciix. ....
Alliança
Corcovudo. . , .
Petropolitana . . .
S. I". de Aleàntára
Carioca
America l'*ahril. .
L\Ia_s.en.e. . . .
Cot. Industrial . 

' .
ComclG
Tüuca .....
Ind. de Valcnça. .

í". Divãrsast
Docas da Baliia. .
D. de Santos; nom.
Diias ao purt. . .
Loterias ....
T . c Carruagens .
.'antros Pastoris. .
Melli. do Maranhão'p. c Colonização *
Mclli. iu Hrasil. .
-Uavd .'onfi.inça .

Dcbèntüres.
Docas «le Santos .
América Fabril . .
Hrasil Industrial .
Tecidos Carioca. .
Mere. Municipal .
Prop. Industrial .
Antarcticà Paulicla
Tcciitos Alliança .
S. V. «lc Ã-leaiitara

j»; IJ S Paulo. .
Tecidos Ma^écnse,
Hom Pastor. . , .
Ind. Mineira. : . .
Conf. Industrial .
Corcovado, . . .
Cervejaria Brahma
TcéWos TÜuca, .
Nav. Costeira.
Tecidos Botafogo.
J.m. Sttnrica. . .
M. Fluminense, .

P.. de Sapopemba
I Campista . . .
S. 1'ellx .

í^2O$000
S07$000
Soo$uoo
Sibçòbo

S.-?noo

42C$000
S. 13 $000
Õí).i$000

11) f$U00
io6?ooo
,i 18$op'o

iSsáboò
lí>f,$000

i4;$ooo

i;j$ooo
i'O0-Í0OO
t4'o$òoò
i72$riòo
175ÍU00
2p5$oõp

35$obò

J2Ò$000!,8$õoo
-•I .'$000

/S$O0O

.S$oüo
..'yÇwOO
;.i$3«io
3.l$5'oo
I .'$000

i75?ooo

1 jjoÇooo

SooSooo
S.-Síiio

SoS$ooõ

.11; $00-.)
miuSooü
Í86-/OOÒ

íkiJooo

iH-jSooo
l8o$oci.>
_*1J?000

3'J$bbò
.|U$UOO

^.S)0.
35S000
i4$oòb

«$ooo
Co$ouo
18õ$boo

170S000
aoüSooo
I>5?00«)

5o$ooi
1Ú0$00Ü

Í8b$òoo
400$00o

24S000
4So$ooo

1.!$^ iu
íijÇooo
8Í$ÒpO

r$5oo

i^oÇooo

4S$ooo
165SU00
J.|it$0O0

TiXRRAS
a 20$;úo e comprado-

Caixa de Conversão
PORTO & O.

São iiuein melhor .".£!# paoam.- AVHNIDA RIO BRANCO, 4p.

r.KTRAS "1)0 THlvSOUROAs letras parei forání cottulas aos
rd-.atcs dc 3 1(2, .( c 4 1!-' por cen-
to, ficando com compradores, confor-
me a data de emissão, no? extremos-- | dè 4 a (> por cento o sem vendedores
declarados.

todos os indivíduos desoceupados
110 serviço de çxíincçãò da praga
de gafanhotos.

A me-
liior é

da Companhia Maiiufactora de
01.servas AlÍmciUÍcias.

COURRIO — Ksta reoirtição ex-
¦Pedirá mala. pelos seguintes pai.ue-
lei :

IIojci
Qãrafitta, nara Bahia. Dakar, T.is-

hoa e Bordéos, recebendo imnrossos
ntc ás 8 horas, da manhã, canas para
o interior até ás 8 -U, idem eom nor-
le duplo c para o exterior até ás 9
horas.

Qrtcçat para S. Vicente c Knropa,
empregar 

' 
yísi Lisboa, recebendo impressos ¦*'"

Massa de Tomate-

ale
horas da tarde, cartas para o

exterior^ate á |c objectos para rcj;is-
i rar até á i.

Jtagiba. para Victoria. Eahia. ^r.i-
ceio ¦ e Jiccifc. recebendo
alé ás s hora*

interior até ás i i|-, idem com por

PINTO, 1A)VKS & e.
Run. Marechal Floriano, 174.

Coiniiiissarioa de café, manteiga e
ccrcaès;

Cl FE'
MÓVI-MENTO 1.0 SfKRGADO

, . Kilos Saccas
lixistcncia nu 15. «Je tarde. ..5,1.119

^ l.ntradas em 16:
Ií. K. Central . , ío;.4jo
Ií. I-'. Lcopoldina ...Mt.ico
Cabotag.-in .... 1.50o

Total. . .
Ivnihartptcs em

E. Unido; . .
-íürõpa ....
lv

io.7od
;.0So

10.6(7

3C.).;S6

13.-386
:Ulcnci.i cm iC ,dc tarde 345..100
entraram, de__d6 o dia t de 

'julho
reeeoenuo iiiiprcssos i-tí ho„tc,,,. i. i.j...«,5S saccas, e cm-:1a manha, cartas puro-l-tercarain, em cttual periudo. Lo.-6.446"as.

I l0 .Sl'"')0 ,iltP "s (k o . i>- 1- i Hontem, esle mercado aluiu estável,
[¦Black 1'r.nce para Santos c lyio da ..,„ .__,„,„. „---„,.. e -,,„„,._ mme_

 ; Trata,: recebendo unoressos, ate ,10 r0 d(. vc:uic.,;,,ri.Si k,,.,j0 ,;,],, cffccll,a_
1)A. , ineio-dia cartns nara o interior ale .s 

|_-jag> (]c „innha, transncci.es do 1.65a
itiioresso? _ ate

meio-dia. cartas nara o interior aiê ás
u \\z ila tarde, idem com porte duplo
c pa;a o exterior até á i e obiceios
para ree.'.;rár até ás 11 da nian|iã.

Amanhã:
Itaipm-a, para Santos, raraha, São

ráivcüco. Itnialiy, Iniliialiilia e Uio

l'M CVGIiOXE CAUSA
MXOS MM ROSA HIO

UK SANTA KI«V
Buenos .'ires. 17 — (A. A.l — 

jCoiiiitiunicain de Rosário, Jc Sanlii I
que hontem, á noile, uni cy-, (".raiule do Sul,'recebendo impressos

clone passou sc-lire uniu parle da- ] alé ás 4 lioras da in..nhii. cartas para¦- I <« interior nic 115 41I-'. idem eom por-
: te -duplo nti ás i c objectos p.-.ra re-

K).$000
i95$ooo
JOJ$000
200$o00

200Ç0ÒÒ

i.ioSooo
lyjçooo

.•iu$ooo

ipS:

iSoÇooo
20b$')0o'
t8ü$ooõ
11)0$0C-.)

.lu.: Soo o
20$000

1 ;.o$ooo
ijoSooo
1 o6$pp_(
34o$üiio

.-,$50i'
4<U$pp"p
460So00
|i'?75«)
.;S$ooo
20$ÕÒÒ
4..$oou
;$ooo

go$ooo
200$000

2OÓ$000
Kj6$ooo

ii)o$ooo
I()i)$000

19;, $000 o
!g2$òqo
102$000
(iSSooo

uoSooo
I00$000
io..$ooo
i8o$ooo
1QO$000
_00$000
i8..$ooo

58$ooo
ií5a$ooo

Catliedral
lianUeira Sueca .
Kcx. . , -, .
Alpliã
1'yramide. . . .
\\ tine 5; Broihcr,

fjfPAON-Ji
eza

PdrlUguc-.. . .
fOUROS

.Sola 'Teictas' . .
» o la M i iiéira.

cQíiiniim'*, . .
S«)la "S. Paulo",

coiiimuui.

Nãd Ua
;j$ooo

—• 23J000
_.'0$00tl —
.'jSooo —•
Z_!$000 —•

Por caixa

it)o$ooy a ^ío$oüo
i-:?ooo a '33$ooa

Po: kilo
,i$ooo a 3$-'oc

a n t n Catliariua,s
J de
Segunda é baixa .
-'nrreiro (o meio)
iAunãdas, inferior

alü (cada um).
Atãnndá de. Cam.

pus (:ada um. .
CIIA"

Verde
Preto

CACAO

Baliin
Pará
IVniúmlmco . , .

Cl.dOl.AS

2$0ooa

_-?Soo a

,l$ooo a
-.'$600 a

>5$ooo a

3?000

3$500

J$=oo
a$Soa

Í9?0p0

ilí$ooo a ,iô$ooo

jS'$ooo a ;,o$uoo

Kilo
o$ooo a i_$uot
gíooo a ij,.ou0

Kilo
Xão ha
Não ha
Não ha

Oer.lo
Kio Grande. . . , 4$j

, i:i.vii,iiAs
Naeionaes . , .
Ditas «'smmueiras. -  ..lAKlNHA DE MANDIOCA

De Porto Alegre;

4$50Q

No min a cs
1 iK$ooo a i-íu$ooo

Í50$ooo

1...XDAS PUlUiICAS
DO KIOAI.PANUEOA

Rcnsla dc hontem:
Km ouro
lvn. paliei. . , . .

Tolal ....

Renda dd
Ktn cfíual

1 ¦)«5. .

Piíferctiç.

1 a 17 .
periódò

77I0?')Í47a
110:55 -l$59S

I0Ji6.t3$')67

.«)j,):6.|S$J40

•575I+I4Í7I7

maior
. . . i4S::n.i$6.M

UKi:i-l'.l-:i)OltlA DK MIN'AS NA
CAPITAL FEDERAI.

12170641)77
i«jS:.|oi$o7i

Soo:S76$ioo

idade, caiisnndo cnprin.es
prejuízos «. fazendo diversas victi-

1111 outros pornienorcs. .

tecasj, ..o preço dc 9§4uo, a arroba,
I telo typo 7.
, A' lardc, foram realizadas trans-
; acções de cerca de 3.000 saccas, ao
: mesmo urejo da abertura, fechando o
I mercada cm uosição estável.

A IJolwt 'tle Nova Vorl: abriu eom
j 2 .1 S DJtítos de alta,

I'a

mas ral!;
¦n<n-<r«<Ay-«g»-rvn—

A GRIPPE
1'.' deliellada protnptainculi: com a

pastilhas de

Laxativo Bromo-Quinina
— DK —

E. W. GROVE
couto aítirtium todos 05 clínicos» e

age como preventivo
¦ » mMw-m-Vrw-

1-A.M1I.1AS KRAS1MI1KAS EM
KK<il{i:sS(> l)M IIIIKXOS

AIII MS
Buenos Aires. 17 — ÍA. t\.) ¦—

A bordo «Io paquete Frisia puni-
ram para essa capital uiunerosas
tntuiiias brasileiras, «me aqui sc
achavam a passeio.

Faileciinentos nos Estados
Tlieresina, 1- -- ÍA. A.l —Tal- i

leccu na Villa de Imissiiliy, deste I
Kstado, o sr. Artliur -Ruliin, cx- :
tliesonrciro dos Correios. «

Piiidamoiihangaba. 17 —(A. A.) «
— Falleceu nesta cidade o esliina- ]
do republicano sr. Álvaro Pinto
Rcbcllo Pestana, causando a sua
morte geral pezar.

Quinina em fôrma su-
perior não affecta

a cabeça
Quando precisardes de quinina, usar

as pílulas do

Laxativo Bromo-Quinina
o (piai oíícrcee todas as vantagens

daquella, sem os «eus iiicou-
veuieutc3. Basta uma iirova ! A ass'

snalurn dc E. W. GROVE
em todos os vidros

lustrar até ãs 7 ':1a lioite de ln>K-
Wriiliy, nara Sjnlns, Paraná-, mio

Francisco, Uio prande/_do Sul..rece-
hendo impressoa1 ate ásiS, horas( da
:vnnhS, cartas nará o interior ate as
XiU. iilcin coin norte duplo iilé as 9
e ohjcclo.. nara registrar alé a.s ; da
noite de hoie. ,

.-lnnu, liara Santos. Paraiiauuá, sao
Francisco, Ilaialtv, 1'lorianopojis ç l.a-
Kttna, recebendo imnressos :.ie as s
lior.-is da maiiliã; cartas nara o interior
ate ás . i|'3. idem eom norte duplo
alé ás 6 c obiecto. nara rriustrar ale
ás r d.i noite dc hoj

lilli
EM S. PAULO

O

TOURADA
Amanhã - Amanhã

Xa Praça das Xeves— _n urrn BRÒY —
Oraiidiosü oiin iila Uo

6 bravos touros,
Toiiiiuulo parto o notavo

snltailor elillcno
Nicolás Maturana
quo lua) l.trilli.ir,. <> touro

u ilará o «rrlsoadisslmo
Salto de garroeba

noi.no cavallcirp trabalha
Simões Serra

t|up farpi.iirá no sou cavallo
-CAPOCHO».

A's \cves— As Xeves
M 372fi

overno vno otfcrccct* inii.i
festú nos voliiiitiiilos

S. 1'aulo. 1; - -(Ai .-\.) -I1.' pro-,,, ...
vavcl que o governo do listado '-"¦''a •'
ofu-reca uma .festa nos volunta-| l1l>.E..IIOS DU 2005000
rios de manobras recctn-clicgados 131028 SlOiO 2?.«G7 ¦U')sl Gí-lOi
dessa capilal. _. ..

CAPITAL FEDERAL
rissiimo «Ins prêmios ilo plano

11. 097 reiillsád.-» om 17 novem-
br.i dn mai.
IMlRMlOS l')I. 10:0.1(13 a r.oisooo

5S90 ventl. Ctpital 15i00n.<!000
031115  ... 2:«Xi05"00
•inTlS ItãOOíUOO
'.io;:i«j  iioooçono
•W39I IiOüiUilOO
1111:17 ;'.... SOÜSOOO
371=77 50PSIW
3S.'«00 r.oos 00

TiOJílOO

cas
tam por JuiHiiahy 4S.100 sa-c

cahh.ntniram nor
ciu, e lior barra

li. . .

laRCin
itro, ,107

¦t-.' sac-
ditas.

(($400
QÍtflO

(,. 8$Soo

SAXT0S
Km 16:

Kntra,d:i«: 6^.142 saccas.
Desde 1": 6;j.f«6.i saeeas.
Mrdia: ,iR.Q7Ó saccas,
Sn-iJas: u. 144 saccas.
iCvistenéia: 2,41,1.196 saccas,
1'reço |ior 10 kilos: 5$l»ou.
Posição Ú-) mercado: calmo,

ASSUCAR
Kntradar. cru 16: ,jo.^6o saccost,
Desde 1": 110.520 ditos.
Saídas em 16: 2,9;'! saccos.
Ue.sdti i°: 47.065 ditos.
ICxictencia em 17, de tarde: 305.

sáccosj
Posição do mercado: firme.

COTAÇOKS
I r.rauco crystal....
J Crystal amarello. . . .
Mascavo

solta . . .

Arrecadação -Jo dia 17 .
De 1 a 1 y. . .. • •, •
Km cgual período do

anno D» ssado. . . .

Pregos correntes do mer-
cado do Rio de Janeiro
AUltOZ NACIONAL

Bulltado .... s.lS.in" .1 'ninou
lí«l«ecial. .... .il)$ro° a 5«i$uoo
Dilo sunerior . . -i iS.ioo a 4i$ooo
Dito lium. . . . _«?.:"" a .|«¥70u
Pito do norte,
hranco

Ditu regular, . .
Dito idem; do

Xortt! rajado. .
AltKOZ líSTRAXl

AruIIu, de i». . •
Ilitn de 3»> • •
Inítle..

ASSUCAR
líratieo crystal . .
Crystal. amarello .
Mascavo .....
liranco. ,i:' sorte. .
Soiiicuoi Na* ha
Mãscaviiilio. . . . ?-l?o a

acuah mini-;k.m-:s
Niirifinacl :

Caxiimliu' i.|-S KÍs.) sSSooo a
r.amliiiry U» k«s.) sjíooo a
Caiiililiiinira (.S B-) -.)?'".'o a
S. I,õurc«íO wS

garrafas). • • =3Ío*10 a
Saliitaris (.|S «fs-) 2JÇ000 a

estrangeirai :
Vicliy l;o .sarfs.) 585000 .1
1'errier (;o g..rfs) 5I.S000 .1
Hiia !ioo garrafas) 70J000 a
Selti-rs (^4 üars.) Noihin.
»'. S«t's;idas (48

garrafas). . - 56S000
C. iMblirn I-iSj.. 481.000 a .|ü$ooo

ACUAHDV.NTIÍ
. 165S0OO a I/OÍ00O
. i55$oot» a jCoSooo
. 145SPOOH a 1 ãb$ooo
. it-JoíMi a i,.o$ooo
. i45$oot» a I50$uoo
. 145^000 «t 150Ç000

480 litro-

. 240$00Ó .1 25'J$000
. 2tjU$000 íl 2ÕO$000
. jt)o$_)oo a ií/oÇooo

,i;$oo.i .|i$roo
ji^uoo jó$?oo

31 Sono ,'i j(í$;oo
IlilKO
;5?ooo 91^600

Sãa ha
35$..oo .í«í$;oo

$-8.) Çlioo
S)00 ii S.í--"
ViSo $-i««o
$'íí'u S.w

l-.spícial ....
[|c'ituirada . . .
Fina. . , , ,
OiOí-sa ....

Do Lamina:
Grossa

.'AKINIIA D)-!
U'or saccos de

qtiidõs)
Moinho Inglês

Hudii Nacional . .
Nacionat
Urasileira

- Moinho Pltttniuense
líâpecial
•S. Leopoldo . . .
O. 

MJitilíd Santa Cnís
1'erolá
Sania Cruz . . .
PauÜeéa

i"i;ijAo
1'reto

Dç l'ort«« Aleere .
Uiio idem ún terra
Dilo idem, «le Santa

tu Catharina . .
Pjlo manteiga. . .
Díto do cores div.
Dito, hranco, es-

trangeírn. . , .
'Dito inulatiiiho. ,
Dito amendoim. ,
Dito hranco, idem
Dito vcrmelho.idcin
Dito enxofre. . ,
Dilo, fradinlio.iilem

FUMO
Fumo cm corda
Uio Novo:

Kspecial
K.Kiilar

Sul «lc Minas:
Secunda
Primeira
Terceira

t Gòyano:
líispecial. ....
KcRular

i-UMO UM 101,UA
Üo Kio Gráiidcr

Ia, amarello. . . ,
2B, idem
iâ, commum . . ,
2*. ideai

1'KUTAS
Pcras, caixa . .
Mangas, caixa. . .
Uva» líio Grande.

caixa .....
Dita estrangeira. ,
Maçães

C.OKDIIRAS
Rio da Prata,
Kio Grande. ,
Matadouro. .
Xaniucadas do

terior. . ,
C-.YC-5RINA

3,"Çroo a 3S$50Ò
, -SS400 a -i.iS.oo

3_$3«io a 34Í.:oo
-Vão Ira

iSjáou ii 2uÇoob
1'nir.n
14 kílos, prcsjos li-

SAI;
Mossoró. ,
Cabo frio.

VINAUR15
4$ooo ;
3$8oo

4$5°»
4».«30»

e 6.
pa-

c 6,
pa.

32$Ó0Ó a
Jt-j.íoo a
ítÇoob a

jjÇooo a
.'i$5o:> a
-•:Sooo .1

.'-•$000 .1
-1$500 a
.•-.í«)oo a

:_',-.t.;o
.*i?Soo

jjÇüoo
-i$3oo

-'$000
«Í5 10

100 kilo?
_i(i$òpo 25$óoo
20$oob --..$ooo

i8$3Òò ^.(Síjoo
36S70Õ 41$703
»'j$^oo .íoÇooo

6o$ooo ;o$ooo
23$3oa 2S$joo
30$000 33$J00
40Í000 4,l$íoo
i8$joo 20$.100
30$joo 3ÍSSoo
tu$9oo 64^500

Branco. . . .
Tinto. . . .- VKI.AS
Grandes, de 5

caixa de 25
cotos. . . .

Pequena.;, de 5
caixa dc 25
cotes .....

-•'ragata de s. cai.
xa de 20 pacotes

l-o.omflboras do 6.
c de ,io pacotes

Ctirro. «aixa de 30
^pacotesCarro "Brasileira;

caixa de jo pa-
cotes 

Domesticas caixa do
25 pacotes . . ,

-Ueomotoras MJUra-
sileiras, dc 6, c.
dc 20 pacotes . .

Cniulor, e. dc JJ
pacote:.

Brasileira, caixa de
25 uacotes , . .

Brasileira em lata,
ii latas. . . .

Paulista, caixa dc
2,3 pacotes . . .

Ipiranga, idem, .
Colombo; idem . .
Colüiuho 2 idem, .

DIVERSOS?
AKÚa-r.-iz, por lilo
Amendoim cn: cas-

ca, por kilo . .
AliMtrãn. por kilo .
Criigiea; por mo
kilos

1'tiiiú dt? milho. íou
IliloS

haicllo de trigo,
por 100 kílos. ,

Gazolina, por caixa
Gonehni, jior -caixa
Kerozene, por caba
1'iiiiciilii «la Índia,
KHo

IJiletias do Kio
Grande, uma. .

I.iitlrillios, por mi-
Ihciro

Matte cm folha por
kilo

Polvilho, 100 kilos
Passas, ,.iir caixa .
Piesunto3, por lihra
Te'has, por
Toucinho,
Tapioca

por 1oa
Trcnioços,

kilos.
Vii:a.. do

kilo. .

Por pipa
• ,1.10$ooo .1 350ÍOO»
. 3.10S000 a .I50$ooo

I4$7oo a mJ.-oí

9$íoo a 9$500

.'.'$.|uo a -'.Ijoo

S2$30»

|6$IOO

j.-$.ioo a

ít-Sioo «

20$!) 00 a

25$500 a

34$?óo a

35$°oò a

3S$ooo a

.o$90o

J5$S0O

i-J4$;o.
35ÍOOO

35$o«>o

37$ooo a 3?too»

utilheiro ,
por ki'o
nacional,
kilos. .
por ioo

açò, por

245200' a
.¦8^500 a
27S000 a
i'.IKOo a

l$-)l)0

38SJ00 a
iÇjOt)

30Ç000

HS ioo

; 5 i.i.i a
i;í>ci;.o .1
itS$f)oó a
i-$.S" a

á$5Òa a 2$;oo

1-? ÍQO * I$Coil

,t,pi$oou a 3Jo$oóo

S.iSi a $5.0
4Ò$ooq a 5Ó$noc
i85poo a i8$oou
.l.-nn —
(oSoóri a 330$oo«

$(J0O t IflOO

;4$-'iio
nStsoo
J7I000
J3Í/00

.|O$O0»

33$30»

íSfooo

7<;oo
i8|ooo
soiooc
1i$50o

.< ;$i)o.i a 40$000

3<>$roo
ÍS30

Por kilo
i$6oo a 1$
i$i-oo a

1Í000 a
i$íoo a

$-00 a

;$ooo a
i$..oo a

1?300

1$I00
l$300
$800

2 $20 O
l$.IO0

iS.iio
I$«5"
I$200
1 $ ! 00

iilelll

111.

15250 a
1S100 a
iSi.ío a
ifüjo a

3;$ooo
Não ha

Não lia
,1S$ooo a ..íSooo
30$ooo a 30-fotio

Nominal
Nominal

$750 a Í750

vazi-

líraiic
.Mascavo.

S. Paulo. 17 —(A. A.)—Os vo-
Unitários paulistas, ipie ante-lion
lem regressaram das manobras, lc
legrapluirain ao ininisiro da Guer
ra. pedindo i\ permissão do forma ,..,,.,
rem depois de anianliã, nesta capi- | :.??,!
tnl, em liunra da Bandeira Xaeio- j J,]}):
nal. .ti.-*!i3

t<|l)'.il
> 1

TH 18 ISOr.9 768SÕ Kfi'.« 331IS
píoímiõs 11 e 100.000

S = S«i a $600
5490 il ?-,2n
$.(_« a Stoo
S;S.« a $.590
$^;o 3 $500

ALGODÃO
Tvntradaa cm r6: 8;5i5 farJos,
Desilc 1": 1 . '.6.\6 ditos.
Saidas em 16: .-.;» fardos.
Desde 1": 4 .-785 ditos.
lvxistcncra em 17. de tarde: 11.6S9

fardos.
J'osição do mercado: firme.

COTAÇOKS
Sertões 27Í000 a 20*000
Primeiras sortes . . -;-$noo a j;íooo

sS$ôop
23$U00
Ijí-JOO

2,1 $«100
24$000

5OÍHOO*/O$0O0

>6$ooo

Paraty
Atit-ra . .
Liuupoji .
Baliia; . .
«.Maceió. . .
Aracaju'. .

AI.COOL
30 práos. .
38 «,-;.(... .
40 (.rios, .

AL/AFA
Naeíonal. .
Kstranitrira,

AZIilTK
Pcnalva, lata
J'nrt, lata de
lilrr.5

Portuguez, lata. .
Tranct-z. lata de 16
litroí

France/, laia. . .

Bruta, sem
lliauic

Bruta, em latas de
12 iJ2 o 25 kilÒ3

I.oura, sem vasilhame
Loura, em latas de

u 1 [2 e 25 kih-3
Branca, sem vazi-
lhanie

Branca, cm latas tle
1.: 11 _ e 23 kilos

Branca, em latas ile
4 kilos ....

Branca, em latas dc
r e 2 k!.ús. . .
MANTIÜGA

Modesto Gatone, sor-
tidas. . . . .

Brctel Frcrcs. lata,
l.cpeletic.., lata.
Modesto Galone, lt.
I.. Ilrum
De Minas ....

Mil.110
Amarello da terra.
Dito hranco. idem.
Dita da lerra, inix-
to
MADEIRA

Americana, pé. . ,
Resina, dúzia. . .
St)')iioc, duzía. . .
Sueco, hranco, o pc
Dita, vermelha . .

Pinho do Paraná
i" qualidade . . .
;.,n qualidade . . ,
Talmn

01.1-0
De linhaçn. lata. ,
Dito. barril. . . ,

piiosriioROs
Ollio
líiilliante
Pinheiro
Vplrang.
í'"ráde
Mimosa
Raio 
Urasil

De cera:
Olho
Vpiranga
Raio 

QUÜIJOS
De .Minas

SABÃO

Kni 27 tijolos. . ,
I.111 y barras. , ,

$700 a

Kilo

4Ç000 a

4S100 a
5$000 ít

5$100 B

6$ooo a

0$ioo a

$0300 a

C$300 a

.($030

4$ I 00
5 $oijü

5$ 100

6$ooo

6$ioo

CÍ300

C$500

Não lia
Não ha

2$: *o a 3$000
Não ha

3$o0(i a .j$Hoo
3$.'oo .1 3J600

ió$5oo a
I3$70o a

I2Í500
I4$j00

9$;oo a m$sòo

$420 a $420
-53$oóo a I53$ooo

$«).ío a 
' -

i$ooo a
i$ooo a

050
líooo
1$000

;t;$ooo ;.i$ooo
65$000 655000

$220

i$40o 2$ooo
1.C50 —

5o$ooo —
50$000 
40$000 
49$qoo —
40$ooo —•
48$ooo —
48$ooo —
47$ooo —

(Í4$ooo —
(j_'$00O —
6i$oou —

$000 3$20o

Kilo
$;oo $;.:o
$;;o $;_-o

Poi caixa

kilo
$300 a
$300 a

$3=o
$3=o

16
3*000 a 3$ooo

3«>$l)00
J.OOO

3j$ooo
.l$300

Por 100 kíloi

-8$;oo n
i$joo a

2y$obo a
10 a

48S11O0 ;j 48?000
Nominal

$__.) a $3=o

4C003 li ISO 1
. 80-111
! SOS 12

1 FIMOS EM PACOTES i

pARCA VEAD0|
jlj Exi.ollcntes qualidades"?*
SI; Rccusác as im ilações «S

OOOOOOOOOOOOOOOOOCKXiOO

7Gã:
8..5V2
S-1U7
llfili
¦i«V'l3n"7ü5

01260 2132
.»•«:. ot;io2
75138 835.2
89SS5 0-5002
18310 48ÍS
84521 OOúnS 02333
03591 10.ÜI 23328

5SS0
[63314(' 

sssi
;03311

5S005 870,'J 85731 S5S13
AlMMlOXIMAi.OKí)

I 5801' 63301

ism.-.
03310

IH.ZI.NA.S
5830

03320
CRNTENAS
51)00

03100 ,

I,.-<!c Irmãos . coninr.vtieam T-ie a'
cbtacGe.. de café são áã sesuuiíes;

00513 Tynos I 1'or «3 kilos
390..0 I
TCOl. ~

o.5-ni  iij/-"»

5. ...... . 10$ mo
Íí 1 9$8oo

1 9-300
S. I 0S.MO

 -I tltooo 

BOI.SA
TTor

tí tido

2.10*1(10
ioís-oo

30:000

BOIjSA
item, a lio'sa f'.tnccionou

sido realizado reglihif
activa,
nume.

l)'Vt.nrt ' r" «tí 11CROC10S.»-iuuu , A. 0p0|iccs j-prafs. as Populares. a«
«Ias I-otcriaç. ri da Rèilo .Sul

e as do
nce.. . ,
Mineira c as «!.« Hanio Coinmcrcial
ficaram firmes; as -ias 'l'crras. as M:
nas S. Jeronymo, a. do Manco th

i ToilOS OS immerOS tenniliadOS ! Ilra^il. a5--..Munieipi«e5, as u\l.neira9 •' 
em li) lêm "S«'0l. I as «lo C. (lo Tlicsotiro, nuntidas; a

10Í000
55000 :

'To"ios7õ*s"nnmorns 
terminados | '';¦ G- f 

'•• 'lo l'"">

o i)ii. Aiirirrn xiiiva vol-
J'AK.V KltKVE A'

S. PAULO
S. Paulo, 17 (A. A.l — O ilr.

Aríluir Xeiva partiu no trem dt:
{11x0, para essa oapitgi, «levonlr,
reRtcssar dentro dc alguns dias
para assumir a «lireixão d» serviço
contra o impaludismo.

em 0 tem l$ cxoeptuanuo-se os
terminados em 90.

Ü riscai do governo, 1-Ianocl Cos-
me Pinlo:

O director-assistente, dr. Atilo-
nio Olynlho dos Santos Pires, \icc-
presidente.

0 dtrec!or-pr(SÍdt-iit<\ .'liberto
Saraiva da Fonseca. _

O escrivão, Firtniho dt Canina-
ria.

acçucs dns IJocas <i.i Bahia,
VENDAS

Apólices '¦
Geraes de 1:000, 1. 1. 1.

r. 
Dítaa iilcni. r. 5. 7. 7- 9-

m. 10. 
Ditai idem I. 5. 5. a. . ,
Ditai ideai, -\ 
I>it2» idem i .t
C. ... r.. .le Ferro, 4. a. .
Di;.-«-i ideai, 1. 1. j. 4- 5- 7-

IO. io. 15. 30. 300, 3>, 1

tirmcs

SjoÇooo

.«.PISTA
Nacional ;SSooo a úo*ooo
Vstiv.ig.ira. . • » úoÇooo a 6-'$ooo

AI.CODAO
Sertões .... * 2;$noo a 29S000
Primeira sorto . . 25$o.'o a _;$ooo

I1R1-.1)
Cl.-.ro (2S0 libras).
Itpcüro, idem.

HATATAS ,.,Nacional, por ki.o
lli. K RACHA

Mahyaljfira, con*
forme a qualida-
t\c, p^r 1 s lis. . Nominal
nAGAi.riAo

1'eÍNÍtim 7ü$ooo a 7i$i»no
I (lasiir  —

"wintepi. .... —
3.scófsin . . ? * —• r-

BANHA
Banha de Torto

Alcfirc, laia dc 2
kilos

Dita, idem, lata
JO Itilos. . .

Dita da J.agunat
lata grande. . . 8j$J00 a SS$Soo

Diia do It.-ijahy,
lata de : ki. . 9«$--o-.) a 92U""

Dita idem, laia
I grande 9.J.O. a _:Ç-oo
I «Dita «lo Minas. !
I laia «le 2 ks. . ;a$ooo a 7SÍ-100 j
| Hitr... idem, I.ta
I grande 6o$ooo a C6$ooo

l.AKNÜ SRCCA
Rio «ir. Praia ;

Patos e mantas Xão hl
Mantas. .... i?j3o a

Kio Grande :
Purü manias.
Mantas. . .

Mati.i l*.ro-so :
Patos e mantas. . i
S. Paulo, Minas c
Rio  1
CARXfi .DK PORCO

Di Paraná e San*
ta Càt-iarina ¦ ¦ '?"'¦

Piu «'«o 1< ';r.!nde í-i-,-

Olcina virRcm, em
tijolos, j hilos. . 2$3io a 3S310

Olêina «-• lirgem, em.
cín tijolos peonc-
nos,, 3 kilos . . i$;Co a i$;6o

Olcina e virRcm,
em tijolos n. 1, 2

t kilos . . ... . i$3'4p a i^j-to
lispfvial, cm tijolos.

4 kilos .... 3$ 100 a ;,$ioo
Kspecial, cm tijolos.

3 kilos .... 2$4oo a i*$400
I.snecial idem, n

1, 3 kilos. . . i$6oo a 1Ç600
Kilo

Kspecial dc peso. . $;.v. a ?*.io
Virpcm de peso. . $540 a S?to
Virgem superior, . $620 a $620
VINHO Pipa

Jí io Grande . . . i.(5$ooo a i;o$ooo
Collares, tinto, iu-

perior. .... 5so$ooo a sfioSooo
Díto. inferior. . . .t;o$ooo a 48n$ooo
Virgem do Porto . 4-iõ$oõo a ,v]o$ooo
Verde portuguez, . 4Õo$poo a 5405000
I.isboa, tinto. . Xão lia
Dito.^ branco, 14

¦ K'"''*°s ..... -iSoSooo a =ao$ooò
Figueira, tinto. , , yooÇoòo a So$ooo
IIespanhol, tinto, Não lia
Dito liranco. . , . 450(000 a 500-f.ooo
VerinoutÜ, Cínzano .í4?ooo a 3GJ0Õ0
Portuguez ...,'. ,.4$ooo a 36^000
Fr&ncez, caixa , . 42(000 a 4(íooo

MAXIIKSTO l)K
l.MI>OltTAÇ»0

Pelo vapor nacional "Anua", de l,ã'-
Rima u escalas. Carjíá receceülda: uj
caixas de banha, a H. Veiga; 95, u
Aharo Uarroso: 50, a Queiroz Morei-
ra; im. íi orileni; 4'. a Zcnha Ra-
nn«s; is, a Prinir Tones.' «r. a Thn-
ntaz da Silva; ano s-accis de'feijão,
a PriiiR Torres; soo, a Sioilcira Vei-
Ra; 3, :i Prini! Tones.; kio. a' '.'bo-
mez da Silva: mo, ;\ (luiniarãcs Ii^
mão; 100, a Queiroz Moreira; izo, a
Thomaz da Silva; 70. a Priu» 'por-
refl; 80 _ de arroz, n Xeiilia líamos;
60, a Siqueira Veiga; 41, a Álvaro
Barroso; si ile polvilho, ao mesmo;
ti», a Pring Torres; í> caixas de car-
lies, a Álvaro Uarvúfio; ti jacas, a
Pring Torres; 1, ao mesmo; 7 volit-
mes 'de alhos, ao mesmo; <> fardos Ue
Vitima.;, 11 Si-iueira \eiga; 2 dc albo»
a 1'riiiK Torres; i,;; enixau de banha
.1 A. lliinn; 11. a Tlioina? da Silva;
15, aloaciuini Cardoso; so. a Pernan-
lies Soares; 7. a Ilcnri.iiu. de Almei-
da; tí, *i A. Hugo; 11. á ordem; 25,
n Souza & «.'.; ;o. a Teixeira Bor-
ges; 2 da carnes, a A. Ilngoj 4, ao
mesmo; 35 volumes tlc queijos, á or-
dem; 3 caixas dc manteiim á ordem;
2 >d conservas, ã ordem; jo de man-
leipi, .1 Hcraoiiío S C; li.í saceos dc
arroz, a Tliomaz tia Silva; 30 de fei-
jão, ao mesmo; 7 caixas d:; manteiga,
11 Prcsaei & C.j 1 «-ai\.i «le charutos,
a ],. #Gornes; 10 de cigarrillios, a ho-
pes Sá; i> rolos dc solo, á ordem: 105
farilos de fumo, á ordeni: 15, a or-
ilcm; .t11. á ordem; ;:; caixas de
Uiuha, íx Martins Saraiva: 150 saceos
de airoz, a Tlionlliz «In Silva; 13 de
h.itatas, a Siqueira S (V; 2 barrica»
dc alhos, a C -.Carneiro; o saccos de
Inixo. a_M, J. S. A. IV-rcira; 348
touros, á ordem; 2~_ saccos de arroz,
a Siqueira ,& C; 40. 11 Ileraclito 8t
C.; 30, a Tliomaz da Silva; 2 caixas
de camarão, a A. Hist; i.*!io c l eni-
»« de aiattc, a Ileraclito í. C.; 4 de
sabão, a '.\r|i íi C.J 14 rolos 'tle sola,
a K. ÍI. Walter; 10, ao mesmo; 5,
a Siqueira & C; 51,1 caixas de velas
a Herm Stoltz; 20 sacros dc tremoços,
a Perraz Irmão; 25 de nozes, a Al-
berto Gomes.

Pelo vanor iimlez "Black Prince",
de Xova Vork. Carga recebida: 310
tinas de bncalháo, a Ií. Albuquerque;
So caixas de canclla, a (.!. Uoettcher;
2o, a*j mesmo; 30, ao mesmo; 100, ao
mesmo; 20 saccos de tanióca. a Sara-
mago Fonseca; 10. a Kilguciras Mace-
do; 20 caixas de faraveia, ao mes-
mo; 11 farilOB de lnnnlo a P. S-
Nicolson; 20 saccos tio ervilhas, a
Marti Pacheco; 20 caixas Ac fermen-
to, a Carrapatoso Costa; 100 dc sa-
polio, a Sampaio Corrêa; 1 dc chapéos
a José C. Jovitio; 4. ao mesmo; 300
barricar, de breu. a Rodrigues Alves;
30 latas de soda caufticn, a P. Oli-
vai & C; .0, a Daviilr.011 Pullen; 55,
ao mesmo; 31, ao mesmo; .to, ao me»-
mo; 12 caixas d: tintas, a Isnard &
C; 200 lüirris de breu, a V.. Olsburgh;
1 .ouo, ;io mesmo; 1 .ooo, ao mesmo;
670, ao mesmo; i.S-jo, no mesmo; ,1.1o
no mesmo; 1.000. ao mcsivo; 2,000,
ao i^ufi 1; 1 eaixa de couros, a D.
Laironc n & .1".; 1. a A. Paes de
Sotiai;' 1 .'"¦ a Cascmiro lí. Ijnia; 1, a
Ribeiro feitos; i. a Hordallo SC,

Pclu vapor nacional "Almirante
Jacéeiiay", dos portos t!o norte. Carga
reeeb .da: 400 saccos Ac arroz, a I*.
II. Walthér; 200. ao mesmo; 198,- a
Hquera Vcga; 200, a Tliomaz da Sil-
va; íioo, ao mesmo; ,tno, a BarBõsa
A!>bu(|ue;que; ,(oo, ü Ferraz Irmão;
400, á .rdeni; r.ia. a Uarbosa Albu-
rtuerque; 76. a V. Fernandes; .100, a
Coelho Duarte; .. caixas dc mel, ao
mesmo; ;oo cottrtiq. a Dtirích & C.;
5 rolos «lc sola, a I--. II. Walter; 7
volumes dc fumo. a Ilorgcs Irmãos; i
fardo, aos mesmos; íí, :i Nèbcr & C.;
408 saccos de arroz, a ThonuiJ. da Sil-
va; 200, ao niesmoj ioo. ;t /ícnlia Ka-
mos; ioo, a Siqueira \Y;ea; 2Í9, a
A. Hugo; 1.500 saecÒB de assucar, a
Uarbosa Albuaiicrnuc; íno. ao mes-
mo; .I2.í de farinha, a Manoel Dutra
Souto.

Pelo liicte nacional "'V.-llvo 2»". .de
Cabo Frio Carim reeebidai 130 ca^-
xás dè camarão, a Soares Cunna&C.

1'elo vapor liígoniinii "Presiocnie
Sacnz Pina", «le llucnos Aires —
Carga recebida! 233 saccos «lo nozes,
a 31. Cliavcs 1'imo; .-;«i saciios «le
trigo, ai mesmo; 5 caíeos de tripas, a
C. il,. Azevedo; _•.,¦ cnixas dç poi-
vos, á ordem; 036 íi.ados ilo vime, a
C. I. 'Mercantil; 3.000 garrafôcs de
vime, ao incsmoé 7.33o s;iccos dc tri-
lio com .1,-4.500 kilos, á urdem; 2.;54
saccos a granel, com' 176.195» á or-
dem.

Pe'o vapor nacional "Capivary » de
Pernambuco -• Car^a recebida; 300
fardos dc algodão, á oi dem; 228 di*
tõs, A ordem; S ditos, á ordem; 47 <-Í*
tu3, á ordem; 26 ditos, á ordem; 9
dilo?, á ordem; 430 ditos, a Kabricio
ti .Pedroz; 200 ditos, á ordem; 1 io
ditos, a Siqueira; joo ditou, o V.c-
iilia Ramos; 005.3o-- kilos do sal, i
.Companliia Commercio e Navegação.

Pclu vapor nacional! " Pyrineus'',
dos portos do noric -¦- Carga rece-
liida: ,ío2 fardos de nlgodão, á or
dem f)2 ditos, ã ordem: 150 ditos, I
ordem; 240 dilos, ao I.loyd rasüeiro;

CÃES DO PORTO

S..$:no a

5?2oo a

905000

gá$4oo

Relação doi vapores e embarca ções que *"c achavam atracados nt
Cáes do Porto '110 trecho entregue á Compagnie dy Port) ni» di»
.7 de novembro fie iqi6, ás 10 horas Ai manhã.
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jiíoo» r»

IVapor IIiirIcz. . . . l"Trev.«l(!:n"..
Vnpiir I Norueguês. ("Sverre*

j Chatas—[Nacionaes. . .Diversas

Vapor...-j.jIlollandcz .... "I.ciu.atuÍ"-*;•'¦

1 .Pote JNacional . . . ("íxiguna"

Pat. 9 |Cbaias...,!Naciaiiacs .... ÍL)iversas
P, S!ag. ii"!n«t3s....!.N'acionie5  Diversas

P. 10 lPontSÓ.',!.";'|Na.i_ii_r-".'.'.'.'.'. l'"'üiiz\\'.7.'.'.'
P. 10 [Pontão 'Nacional I"l'spcrança"..

10 IVapor,...INacional ["Philadclpliia"'
10 IVapor.....INacion.il . , . l-'Teir.clrÍ!iha".

P. 11 

i". !Va;.or !l--r.in-:c.: "Aiigó"'
i5 'Vanor INacional rAnna*,. I 
iS Chalis..-..'['Nacionaes  Diversas

F. Mauá 1 

..[Vago;
..IDcsc. de carvo.
..'jDésc. de carvão.
...IC|c. «Io "Caliíofc

1 nian".
..«Vago.
.. Rcc, couros t h-

I rcllo.
..|C|e. do "Ibiapaka"
..|Dcse. de gen. da

I tabeliã H.
..'Desc. dc g. tab. H
...IKsp. de manganez.
...IC|c. de v. vaporel
..IVano.
...ICaho.ágem,
...ICabota.çct.i.
.v.jCabotagcm.
.. ICabot.igein,
..IVajgo,
..«Vago.
..'Kec. couroí,
..! Cabotagem.
..' Vago.

....«Dc..-. dt bagafea,
,..|Vago.
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BRANCA PERFUMADA
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ír™«Pír/<,™™P»raacutb.pellee»indacomounguento,edel.cad?.
ZZ mmü e am»c» a pelle. Experimentem-na e verão quão™kcl™ 

e fi.» manterão . «u» car» e mao.. i.^,i";'Sfe
..Vattlin, Chheinugh" como origiiulmen™ acond.ciOD.d. e vejam

que wm o nome i
~ 

CHESEBROOGU MFC. CO.
(ComoUd»™™

_jj HWYORI 10NDRIS MOfflUAl ;

A* VENDA EM TODAS AS DROGARIAS E mMWAOAS

'...,„„ ". 
caldas Bastos; 200 dito»,, a Luiz Rolrer; 133 ditos, a J. or-

fVfe>.alPcdroa; 5„ ihtos, a 
^f ^^0^_{^

üiorth: 43 ditos, » «.«—-» — ,.-
4 oláeni; .00 ditos, á ordem; .00 d.-"o«! 

á ordem; 15 fardos de bolsas, o
íicómp-nhia í* Mercantil-, 25 barris

de oleo a ordem; 214 fardo» de oi-
«™dão. a Zenha Ramos; 46 ditos a
Siíucíral .00 ditos, a ^. W.chcllo;
aoo «Uo», o Siqueira; 97 ditos ai.
iG Pedrosa; 18-. ditos, a Siqueira;
-116 ditos, a Zenha Ramos; 5- sac-
«os de cera, á ordem; 99 fardos dc
•algodão, a Zenha Ramos; 27 saccos
de SerI. a M- Móttoi .1 f^SS«hapéoa. ao mesmo; 30 ditos, a Raul
rScnra; 2 fardos do ciiapéos, ao mes-
mto; 10 ditos, a Thomaz Pereira; o
dardo» de esteiras, a Raul !>«i'«. "
ditos. ao. mesmo,; 1 caixa de aguar-
«lente, ao mesmo; 69 fardos dc algo-
«lo, a Zenha Ramos; 296 ditos, a
Thomaz da Silva; 23 duos, a Zenha
Jíainos; 73 barris de oleo, a U 1-
jMaia; 20 fardos de nlgodo, a '•onlia

Al-

jMaia; 20 fardos «lo nigoqo, a Milha
IRanlos; 30 ditos, a Siqueira; ms t •
los, a Fabricio C Pçdrozo; 90 d:-
sos, a Siqueira; 83 ditos, á ordem;
1114 ditos, a Siqueira; 194 «mos, J
jíenha Ramos; 19 ditos, a or. cm; 178
¦fardos de algodão, a l*. Oaflree;, 201
«litos, n Zenha Ramos; 40 ditos, a or-
«lem: 32 dilos. á ordem; S fardos dc
chnpéos, o E. lí. S. Albuquerque;
11 dito, a A. I\ Cavalcante; 1 dito,
•á ordem; 2 dito?, a Thomaz Pereira;
14 ditos, a M. Metia; 1 dito, n C.
II. 'Mercantil; 10 dvo3, á ordem; 3
«litos, á ordem; 1 dii", a Fernandes
ÍMorelra; 4 ditos, a Raul .Seiira 1.1
encapados de fumo, a lí. U, o. ¦'
ibiiiiiieriiue; 40 saccos do scmciitcSi
ordem* _«'¦..« iPelo vapor nacional "Italua', ilos
mortos du norte — Carga recebida:
17 encapados de farinha, n A. R. Ne-
ves; 3 caixas de pirarucu', ,no mesmo;
liou fardos dc algod.lo, a Fabricio O.
Pedrosa: 500 saccos dc arroz, , ao
il.lovd brasileiro: 3««o saccos dc cocos,
in ordem; 200 'fardos de algodão, a
ordem; cno dilos, a Fabricio (.. Te-.
«Irosa: 17S ditos, a Caldas Bastos;
uoi dilos, a Thomaz da Silva; 41 <b-
«os, a Siqueira; 25 barris de oleo, o
ordem; 10 caixas dc oleo. a Siqueiraa
U02 fardos de algodilo. a ordem; 5»
ilitos, á ordem; 150 ditos, A, ordem;
.1 caixa du raquetas, a V. Salles; 1
«lita, a Pinto Ângelo; 500 saccos dc

ã"Vi'cira Monteiro; 10 ditos, ao mes-
mo; 23 ditos, a Barbosa Albuquerque;
33 ilitos, a Teixeira Borges; 10 «li-
los, a Corrêa Ribeiro; 13 ihtos, a Da-
mazio; 11 ditos, a llcraclito; 70 "»<*-
cos dc milho, a John Moorc; 100 «li-,
tos, a Alvares Poller; -i(5 ditos, a M-
Ilarros; 30 ditos, a Bcnevides lnuao,
10 ditos, a Barbosa Albuquerque; 40
ilitos. a Soares Lavrador; 50 ditos, a
Mas Garcia; 30 ditos, a.J. *.:ys'
ta; 20 ditos, a J. lforcm; 94 dito», «a
Teixeira Borges; 3°, duos, a J. »•
Costa; 100 ilitos, a tmo; 20 ditos, a
Ferraz. Irmão; 40 saccos dc arroz, a
l>. .Matarazzo: 20 ditos, n .ConsIMÍiiio
Comes; 3.13 ditos, a C.racç; 30 ditos,
a Ascciieão Siintos; 10 ditos, a t.
«Peixeira; 100 ditos, a Uurlscb; 6 «ac.
cos de feijão, a II. Santos; 50 saÇ-
cos dc oincndoiin. a Soares ¦Cunli.i,
100 ditos, a 'Soares liastos; 50 ditos,
a rose Vieira; iS fardos de carnes,
a V. C. ordem; 12 ditos, «a Alves
Irmão; 41-t ditos, n II. Kalhhul; -223
ilitos, a Siqueira Veiga; 25.1 fardos
do xarque. a John More; 8 <h™5. a
Teixeira Borges «74 fadro» dc carne,
a Barbosa Albuquerque; 139 saccos
de batatas, a Alves Irmão; oS «litos, <i
Perraz 'lrtutio; 14 ditos, a Macedo Ri-
beiro; 39 ditos, a Barbosa Alhuquet-
que; Co ditos, a A.- Careta; S caixas
«lc doces, a Souza, Valle; 50 'atas dc
doces, a J. M. Curdo5o; 50 «lttn™ a
C. fracalanza; 20 engradados, c 4
caixas de doces, a A. 1','icln; 50 alas
de doces, ii Alberto t-.onics: 50. ditas,
n C. Krncalahzra; 9 caixas <l,c línguas,
a John Moorc; 50 latas dc bolacha, a
Souza Valle; 50 ditas, a Marinho
rinto; so dilas, a I*rança ¦JOtncs
i.5'30 Caixas dc sabão, n iM. I.afayct-
te: 

"21 
saccos dc gráo dc bico, a lei-

xeira Borges: 1 sacco «le hcrvi ias,
ao mesmo; 3 saccos de fnb.i, a. Alva-
ro Dlxòiu 50 quar.tolos «le peixe, ,.1
Dias Garcia; 2 engradados de Ins.-
eouto=. a Teixeira *Mcl!o: 24 latas de
phosphoros, ,1 Teixeira llorges; 2a ja-
eris «le batatas, a Damazio; 12 jacas
dc nieudos, a A. K. Souza; i«) caixas
dc bebidas, n A. Almeida; 2 Saccos
de grão de bico, a J. J- Bartot 1
caixa di* cebolas, ao nicsino; 6 ditas
dc bebidas, a Gonçalves /enh.i; 4 far-
dos de papelão, o k. Irnnio; 25 bar-

mwL\\\\f-rY/mk\!MmVÍ I^LêêhMKè m
-BBHBtli-l'

xWNm
¦ ___fl_SBH_________-' ^Bffl Ml «^.

A caspa não só ê
«oisa de importância,
como incommoda-
tiva.

Tricofeío
de Barry S

conserva o pencra-
neo livre de caspa e

«^mantém o cabello em \
perfeito estado. 

'

3

É refrescante e ãeliàosamenlc perfumada.

•assucar, a John Moorc; '-°?° dU;*?'
,1 ordem; =.500 ditos, a liarbosa Al,
Ibuqucrquc; 1.00a ilitos, a; , mesmo,
,.-30 fardos de algodão, âo «Moinho ln-
t-iez: is8 saccos do assucar, a orilcm,
íi 000'ditos, o Barbosa Albuqucriiuc;
11.300 ditos, ao mesmo", 2.000 ditos,
,io mesmo; Soo ditos, a ordem; 200
«litos, á ordem; 200 fardos de olgo-
dão, «i ordem; 100 ditos, (1 ordem,
145 ditos, o, ordem; 100 duos, a K.
AVichcllo; ioo ditos, a .1'. Galfirec,
aoo dilos, á ordem; 100 ditos, a or-

Tela E. V. Centra! do Brasil (S.
Jliogo). Carga recebida: 4» latas dc
manteiga, a A. !. Oliveira; fia, 11
Prista & C; 4 caixas, a Gaspar le-

. reira; 8 jucás do queijos, ao mcsníi.;
ti, ao mesmo; 5. a Uaniasio ív C; O,
110 ínesino; 8, a Teixeira Carlos; 10, o
iMbcrto ltocc; 10, a Martins Saraiva;

ricas de haolini, a A. 1*. Nunes; 233
saccos de kaoiiin, á ordem: 5 caixas
de maiilelgn, a II; Kalkuld; "b sac-
vos de polvilho, a França Comes; 10
ditos, ao mesmo; 10 ditos, a A. j..¦Moura; 2 saccos dc fubá, a K. 1«.
Guimarães; 96 fardos de -Capim; a J.
M. nascimento: 15 fardos de carnes,
ii Gaspar Ribeiro; 186 saccos de ba-
latas, a Constantino Comes; 30 cai-
xas líe bebidas, a A. Falchi; 17 ditas,
a Gonçalves Zenha; qS saccos de kan-
Iim, a M. M. Guimarães; 8 saccos de
eangica, a Guimarães Irmão; 5 caixas
de águas, a .1. I.inia: 2 saccos de
eangica. n Barbosa Albuquerque; 50
caixas dc águas, a Guimarães lama; 3
ditas, n J. Amaral; 10 caixas dc
nniidon, a Souza Fernandes; 12 cai-
xas de mel, a Vieira da Silva; 1 bar-
ril de aguardente, a I,. P. Cor-.çal-
ves: 4S saccos dc cebolas, a Teixçi.

n de carne .1 Ferraz Irmão; 2 volti- ra Borges: 4 caixas de azeite, a M.
riet te™ Pinto; 1 la.c™ a. Ar- Saneies; ;|s de vinho á ordem; 3S0
«1,11' Banatos: 5. a Cascniiro Pitito; famborcies de carbureto, a Cario Pa-
l . iferraz iímfio; 8, a Teixeira oBr- reto; 40 amarrados de vassouras, a
Í-'ev s 1 P R. ordem; 5, a li. 11. C. Fracaliuirai ,H pacotes de fumo,
írdíiin*' 7 a S. F. ordem: 5. 11 «• a 1!. Irmão; 3 rolos de fumo, ao mes-
lt ,ontem: i'o de toucinho, a R. R- mo; 20 encarados dc fumo, a biquei-

«irdcnr 10 a I'. K. ordem: 10. a 11. ra; ? fardos ile lumo, a 1. touri; 1,
11 ordem* 10. a Cascniiro Pinto; 15. ilitos. ti A. Fernandes: 15 rolos de

a Ferraz Irmão; 28, a Casemirli t'111- soia, a Siqueira: 10 ditos, ao mesmo;
rn.- 1 de mocotós, a S. S. ordem; 40 ,. «.ngrailnilos de pcllcs, ao niesmo;
«•¦'lixas dc banha, a Cascniiro Pinto; 10 1 caixa de couro, a ™. S. 'Mirlins: .
ti Bcnevides lrin.io; 32. ao niesnío ; 1 encapado de couro, a Cil Ribeiro;
-io, a Teixeira Borges; -14 dc paios, 4 amarrados de couros, a J. O. O i-j
;io mesmo; 12 saccos dc batatas,, arte- vetra; 9 rolos ue sola. a l*. 11. uai-
rcVi Carvalho; 33i a Justo Pincluro; )cr; , encapado «le pellcs, a Pinto
.1 

'si 
Cuíihá Oliveira Pinto: 17. a An- Aiigelo; 1 dito, a J. Oliveira Pinto..

tonio Garcia; iro, a Justo Pinheiro; _.0| WCcc.s «le milho, á ordem; 40 di-
,1 no mesmo; 14. a C. A. Produ- l05, idem; 12 ditos, idonr 50 dilos.
tçfio' 23, a Antoiiio Garcia: 20, atoe- -u\[m. 20 liitns. idem; aa ditos, idem;
lho Duarte; 19, n Cunha Oliveira .- ,|it„s, n Vieira Monteiro; 82 ditos,
Pinto' 0. a J. Ribeiro Pereira; 40, ,, 'riiom.iz Pereira: ís dilos. a Cal-
ti Caldas liastos; 2.1, a Antônio Imi; ,|as liastos: .11 ilitos, á o«lcm: 101
ni. a Teixeira Mello; 4b. a «\kc.s ir- ,|j[os, ;_ 0i'd'ctii; 3" dilos, n Fry Ynule;
mão' ifi, a Ferraz Irmão' 25 jacas, ln s;11-,-n« de milho e íeiião, a Mcí-
a A R. Souza; 14. a Ferraz limão; rt.ncs Zamilh; iS dilos. a A. Ama-
1.1, ii Marinho Pinto; 30. a Uiniaíi" r.-.ntc: 18 ditos, n Meirelles Zamilb;

lü C ; 6 balaios dc cebolas, a ''Çfraz ,,- snecos de feijão. íi ordem; 130
limão; 12 caixas, a Teixeira Mello , (ijii10, n Meirelles Zaniitb: 80 ditos,
ifi, a Tring Torres; 36,, a Siqueira ,lc) niesmo: 2 dilqs, .1 Constantino Co-
Veiga; aSj saccos de kaolun n orilcm. mcs, 4 t;iio«, ao niesmo; 3 ditos, a'n 

lata dc manteiga, a A,. \assei; o, t-n,],jm i..\ssõ£t o ditos, ao niesmo: 6
n Pinto l opes & C; 10, a ordimi; -i", ,i:i0s. a Aiijjclino Simões: 21 ditos, a
n Medeiros Rocha: 8. a As.olpno Marinho Pinto; 4 ditas, a Vieira Mou-
iScliinidl: 4. á I.citeria Modelo: 1. cai- u.in,. ,„ ,ij,05 a q. ,\[c|io; fi ditos, a
xa. a P. Santiago; 6 cngrauailos, .1 v;ilva lloavisla; 1 dito, a Dias R.i-
Cnseniiro Pinto: 1 caixa de queijos, a- maihn; 61 ditos, á ordem; S2 ilitos.'a
I. Simííes; 3 jacas, a Guimarães ir- ,,\ Drandáo; 6 ditos. :'i orlem; u «di-
inão; 7, á ordem; 3, a Antônio Ums- ,0, „ \:_tni Irmão; 10 dilos. o Bran-
lovão; 1. ti Asccnçfio Sanlos: 7. a ^la ,\]vm. ,,n ditos, n Ir.hn Moorc;
«Alves Irmão; 11. a Corrêa _\ osques, |0 r]jt<13, n gimiuiro Veiga: 5 iditiis.
«.. ao iiiesiiio; 3, o Alves Irmão; 10,«11 ., Saljn, Aff.;. g llil(,. ., 0, ]»;.
«.:. A. Carvalho: 15, a J. Uailias, ,, mcntn. 3 ditos, a Brandão Alves: 10
-1 Damasio & C.; ifi. a/joiio n-n (lil0E, „ Marinho Pinto; 43 dilos. n
Cunha; v. no mesmo; 8. .1 J. yo_a», jiarin de Souza; 1- ditos a T. Braz
a 11 1'. Marinho; ifi. a João da Cunlia, |, jm,ior: ,s dilos, a Alvares Poi-
S, a Álvaro Barroso; 5. a Alies ir- j -.. I0 (1|[(,^ ,, racsln0. 2- SaCcos
anão; 2, a M. Ferreira; 7 a ílciiei. (]. • 

,-,,,..;„;,-,, 4 ordem: 50 «lhos. a C.
ros Rocha; 4, a Álvaro l.ruio^o, 4. n Uo:-c-n.l«.»: 23 duos. á ordiiilt 10 di-
Corrêa Vasques: 2, ao mesmo. 4, ao ,os, n ;jal|m Aseaf; as ditos, a O.
anesmo; 3. a Alycs Irmão;. 3. a m. I pimctcl: 32 ditos, a Brandão Alves.
V. Alves.: 4. n Wamasio,,».,1—,*„;|2ili; | 1 fardo de cornos, a José Silva: 37-iuiarroülos «le couros, n J. Mnyeç! '-

amarrados dc eslõiras ;t t*\ Canúnhd

le;
•"'¦:

As-

Morréa Vasques; 1. o Alves Irmã
¦2. n Teixeira S C; 3, a Gaspar Iti-
Ilibo; 2. a Álvaro Barres'.; 1, a
Teixeira Carlos; 8. a João da ÇiliHi»,
3 a A. Lopes; 4. « A. lloçcl: Io g.,
? a Pinto I.,'pcs;.2, a A• U.rist.no;
.1 cesto de requeijão, n J..M , 1< «.1
ro: 4 iacás de queijos, a Cfuz Jrra.io,

. barri* '.lc carne,, a A .bilva. ,u,
iacás, a F. Irmão; =• a Uotz. Barreto,
s. a Trista Sr C; ... a Coelho luar-

1 cesto dc .lingüiças, a A. iam-
1 caixa, a llcnrinuc: 1 saqceo.ne"fciião; n Adolnho Schmidt: 1 caixa

Je frutas, o M. Carvalho; 1, a 1-
ílocha; 1 iacri de toucinho ,a C, A -
Iierto; 2 diversos,-a C. Irmão; 1 cai-
sa «lc frutas, a I*. Almeida.

Viefezopolis: 1.500 latas de mns-
MS, a Lebrão & C: 8 saccos de tei-
ião. a Ascetição Santos: 12 saccos. .1
¦R. F. ordem: 26. a Cl. H. ordem;
,1 a C. G. ordem: 2 dc batatas, a
Asceiieão Santos-: .1;. a K. '*• or-
«lem; 6. a Corrêa Ribeiro; 5- «« '
t,iz Irmão: i-*, an mesmo; .".0
sencão Santos: 4. a orilent.

Pela ??. F. Centrai do Brasil --
Marítima - Carga recebida: 1,1.1 sac-
™l de feijão, a Pereira Almeida fio
ditos, n Tedro Martins; 3 di o., ¦
¦1. Romero: 10 ditos, a P. Iclxcira,
2. ditos, a Ferraz Irni.io: 230 «litos,
a Zenha Ramos: 20 ditos, a Soares
.Cunha: 20 ditos, a Asccnçno Santos:
100 ditos, a Zenha Ramos; 200-di-

»os. n A. Xavier Alhada: 15S dilos.
«1 Caldas Bastos: 250 ditos, ao mes-
mo: 5 ditos, a Ferraz Irmão: ,200 di-
.os, â Siqueira Veiga; 8 ditos, a
Tring Torres; -'3 dilos. a Ferraz Ir.,
mão; iS dilos. a D. S. Oliveira; 2
«liio». a Carranatoso Costa; 3 ditos,
« Dias Ramalho: 132 ditos, (i |M.
Kihlay; 5 ilims, a Adolpho, Schmidt:
n ditos, a Dias Ramalho; 20 duos. *a
Bcnevides Irmão: 12 ditos, a tasca".-
«o Pinto: 7 ditos, ao mesmo: 12 di-
los, a Bcnevides Irmã: 32 ditos, ao
inesmu; 3 ditos, ao,mesmo; -"1 ditos,
« C. Gomes: 53 ditos, a C,. Aflon-
bo; .00 ilitos. a Soares Bastos; 20
ditos,' a Carlos Tavcira: «o-ditos, ao
mcmio: .4 ditos, a Na2.1v Irnião; 10
dilos. a Thomaz Pereira; 12 ditos, a
Teixeira Borges: 7 duos. r.o niesmo,
(i ditos. 00 mesmo: 25 duos. a Prist»;
'¦o ditos. .1 Vieira .Monteiro: .sí-di-
«et, «o mesmo; 20 ditos, ti Thomaz
jereira- 32 dilos. ao mesmo; o oitos,
• C. Pereira Silva; 25 ditos, 00 mcs-

(«o; 26 dilos. ao mesmo; 12 ditos, a
Coelho Marte;, 12 dito», »*-fí.,^_!t*o dito», a Alve» Irmlo; 5»" íit0,'

I iac. •Siíiuclrr. Veiga

MAIUTIMAS
VÀPORliS E5P1ÍRÀD0S

Ctilláo 1* eses, "Ortega". . . •
Uio da Pratn, '•¦C.aronna, ,; .
Portos tío sul. "Minas C.cr.uV. .
Inglaterra, «*Amazon"
Portes do norte, "Guahyba ¦ • ¦
Portos do sul, "Mayririh'*. . , .
Nova York e eses. "Uvron". .
R,o «Ia Puta. "Vasari". ,. ,. ,,.
Gcriova e esc-... '•I>.„d.) Udinc .
Rio da Praia. "Frisia"
Norfolk c eses.. "Purana". . . .
Purt03 do norte, "Ci-ar.i". . .( •
Gitthenibcrg e eses., "Orçar lie
d.ich*. ,. •„• ¦ ¦-

Nova »ork o CFCS.. >. 1 aii.o .
Turre Vicza, ''IV.utiary'.,
Uordéõs c eses.. " Liger ... . .
Norfolk <• esc?.. "Aragu.iry • . •
Uio da rrato, í Demorará". . . .
Ir.ülaterra e eses., "Descido . . .
Inglaterra e eses, "Oronsa". . .

VAPORRS A-SAIR
luglatcrri e eses, "Ortega" . .
Ri-ei/e c eses, " ltagiba". . . . .
Rio dá Prata. "Biabangn ....
llordcoa o eses, "C.aronna . . .
Vrcloria c t*?cs.. "Urano''.. . . •
Portos do sul. "Itaipava". . ¦ .
Portos do s;i!. "ftacolomy3, . .
Porlos do sul, '•liapuhy'*. . . .
i.agarra e eses, "Anna". . . •
Rio <h Praia e eses, "Amazon".
Nova Vork c t-FCs., "Rembrant".
Rio da Prata, "P. di Udino". .
Rio da Praia, "livrou"
Santos. "Tapajoz"

Nnv.i Vork e víc-.. "Wilti". . .
R«o da Prata, "C.uslivba". . . .
Inglaterra tc csrr., "Deir.orara"' .
Nova Yor'; c cs--*?., "Mines Oc*
rr.ei"

Recrie c eses, rltatuba . . . ,.Manáos o c.-"s., "Ruy Burliosa'.
Anistcrda;ii o cies., "Frisia". . .
Recife o eses, "Jav.-.ry"
Pernambuco <• eses., "Tagtiaribe"
P.irtoi do sul, "ttapema^.^^ , *
Mintcvid.'--! i* csc!. "Avinorí". . .
Rio da Prata. "Oscar, Frednch .
Montevidéu e eses.. " laquarj**?, .
Aniarraçõo e c?v*í.. "ryriiicu» f •
Jti.i di Prata, "Descido'' , . ,
Inglaterra * «»cs, " Demcrjr»". ,

O Banco Francez e Italiano
e o imposto do sello

Pelo communicado qtte abaixo
ipuMiicamos, verão os nrossos lei-
tores, que foram inteiramente fal-
sas as aceusações feitas, ha tem-
.pos, «oiVtra. o jlanco Fralnccz iè
Italiano (Banque Française cl lia-
lieuuc pour 1'Amoriqiic du Sud).

A commissão nomca'da pelo go-
vemo para examinar a escriptura-
ção do banco e o .exame dos li-
vros, facilitada rpelo conceituado es-
IsUbetacimcnto dc credito, eviden-
ciaram a falsidade das acCtisn.ões
que ora caem «por terra definitiva-
mente*, deante do relatório official.

Eis o communicado a que nos
referimos:

«0 BANCO FRANCEZ E ITA-
UANO.

O Banco Francez c Italiano
(Banque Française cl iPalicnnc
pour fAincrique du Sud). cumpre
o Rralo dever de coniintinicar ao

publico cm geral, e, especialmente,
aos seus amigos e clientes, qtte esla
definitivamente terminada' a quês-
tão cm que se viu envolvido cm
conseqüência dc unia falsa denun-
cia dada «por dois. ex-enrpregados
seus.

Do Inüniiicioso exame feito «na
sua escripturação, livres e papeis
do seu arcluvo, por uma coníniissão
nomeada pelo Exin". Sr. Ministro
'Ja Fzenda c presidida pelo integro
funecionario publico,' Sr. Manoel

Jnnsen Müller, resultou que:
" 1". C) Banco Francez c Italiano
cm caso nigtim deixou dc satisEa-
zer o sello devido em lclras de
cambio; em nada- fraudou a recci-
ta do sello;

2". Ao contrario, cm saques rea-
lizados por cheques, que a lei n.
2.5151, de 7 de agosto 'de 1912.
isenta de sello, o referido Banco,
acatando uma decisão do Governo,

pela qual o cheque sobre o estran-
ge'ro é considerado sujeito ao sei-
lo proporcionai, nunca deixou dc
satisfazer este sello c pagou — em
excesso — mais de cento por cen-
lo fioo, s °|")'sobre oifiinntui.» le-

galiticiíte devido em saques para o
estrangeiro;

3". Consequentemente, (ú falso,
absolutamente ínl*-.o T.ie o liso
Banco tenha fraudado cm mais de
10.000 Contos de réis (iá a ifi nu-
lhÕL-s. de francos), a receita do sei-
lo, segundo se assoalhou, e «em to-
dos os tons a exploração lem repc-
tido, cm violenta campanha de
diífamaçfio."

(Diário Official, de 29 de ou-
tifbro de 1916).

iSubmcltdo o processo, .acompa-
nhado do Relatório apresariia " or
aquella coinWssã, á decisão da
Recebe.d'oria-, iprofcriu cila, a 127
de outubro, prox «no pa-srr-lo. o scu
despacho, quo assim finaliza:

"Considerando que resolvi-
ilo esse exame pela autoridade
competente, e levado a effeito,
o seu ri-sulta.ilin, como ficou
dito, foi contrario in llmine, à
nccitKição contida na peç-. ini-
ciai do processo e' que serviu
de base ao mesmo;

¦Considerando que deste mo-
do ficou invalidada a «lcniuicia,
como destruída a deficiente do-
cíiníetttação que a instruiu —
«leante de exame procedido —
unico meio de prova pró ou
contra o aecusado, e que, no
caso vertente, concluiu, pela 111-

¦existência caba' ¦ infira
denunciada, «declarando o longo
c minucioso laudo de exame
que o liauco Francez. c ItahailO
(Banque Française cl Ilalieiinc
pour 1'Ameriquc du Sud), cm
nada fraudou a receita do sello
(pag! 477) — í" fine -- «lo
iUiiln't'oi-10):

'Consl»ler.'indo por fim que a
denuncia é insubsisten.t.e pela
ausência abso'" ri ii n ova
tra o denunciado, julgo linpro-
ccdenle a mesma denuncia c
recorro cx-officio djcSte «wu
«lespacho para o líxm". Sr.
Ministro ila Fazenda. Kcmct-
ta-se o -processo á instância
superior". (Diário Official, dc
29 de outubro dc 1916).

Esle despacho foi mantido pelo
Iíxm". Sr. Ministro da Fazenda,
conforme se verifica do Diário I
Official de hoje, ou.le sc lè o sc-

guinte:
"Sr. Director da Roccbétloria

«lo Districto Feilcral. X. 152 —
Commuiiieo-vos, pnra os, devi-
dos fins, que o Sr. Ministro,
lendo presente o processo trans-
miürido com o vosso oííiciq n.
n>S, dc .to de outubro .próximo
¦findo, no qual tecorreis ex-offi-
cio de vosso despacho de !!. 59 ]
iísque 6,1, julgando impr.ocedcii-,;
te.a denuncia dada por Gcor-
ge Gaffncr c J. Keller, contra
<i Banque Française et Itah-
etinc penr 1'Ameriquc du Sud,
«lc sonegação do sello cm lc-
trás de cambio sobre o estran-
gciro, resolveu, .por despacho
«le 10 do vigente, fli-W provi-
¦mento ao recurso ex-officio, pa-
ra confirmar a decisão recorri-
da .

¦E com tal-despacho terminou difi-
nitivamciile o injusto processo mo-

vido contra o Banco c ao qual se

deu inicio em virtude de uma fal-
sa denuncia, que não devera ter

sido recebida.
Touco imporiam os vexames a

que teve dc se sujeitar o Banco;
vendo os seus livros c papeis dc-

vassados durante cerca de um an-
no, -por pessoas que, embora da
maior res?cií,ribi!iJacle c circunis-

pecçãp, eram estranhas ao estnbe-
li.-ciiii.cnto *e que ali .procuravam imi-
lihiiente vcslig'os de uma fraude

que não »e deva, contra a lei do
sello. Pouco importa a vigente
campanha de diffamação que lhe
moveu, certa áaree Ida iinprenáa
desta ca-piial e do interior, íllu-
ilida, com certeza, pelos autores
da falsa denuncia ou por agentes
seus.

Tudo is-o passoti c .1 iJuSiça,
sc fez.

O governo «io paiz reconheceu

quo a denuncia era falsa, absolu-
tamente falsa, e que o Banco não
só «nunca fraudou a receita do sei-

lo, deixando de seihr letras de

cambio, como preferiu sellai* con:

selio iprr.;iorc:on.il, .papeis que por
lei estão isentos de sello.

E com isso o Banco se contenta.
1" quanto lhe basti.

A Direciona,
Rio, i-| — 11 — ip"1

DR. BERQUO' COELHO—Rua.do
.Rosário 8.. Tel." 3037.-Noite. --,
DRS. CARVALHO DE MENDONÇA

(M. I.) c SALGADO FILHO —
Advogado», Rua do Uospicto li. 27.

dÍ .&_' PEDREIRA DO COU-
T?0 FERRAZ NETTO-K- Buenos
Aires n. 12. Tel. 41.10, Norte.

DR HERBERT C, REIÇHARDT, -
Cai»as commerciaes c inventários.
Adianla Custas. Uruguayana 8, tel.
cTljjfi.—Residencin: P. de llola-
fogo 3S4. "Pensão M-agcstic . lei.
Sul. 9.U.

«Jõdói* do Ifàtiluto de Assistência
A Ii.foncia doTRiojde Janeiro. Cite-
fe do Serviço? de j^ròahças da Po-
licliriica, EspftWista'"de doenças
das creanças c pelle. Cons.: rua
Ü. Dias 41, 6s ij.h*vIk5.: Mou-
ra Ilrito 11. JÚ. 

'¦ ' !l* ' 
_, _

DR. PEDRO CUNHA — Da Fae.
de Medic. eído Inst. dc Assist.
á Ini. Cl. medica c .das creanças.
Cons,; (lOB-J-ilves Dii-is 4«-„ lei.
30SV C, ilas 3 ás 5- Kcs-: S- Sal-
vador 73, Canele. T. 1633, bul.

MOLÉSTIAS »B O_H0S

DP.S. MOURA BRABIL e GABRIEL
DE ANDRADE- — Consultório:
largo da Carioca, 8 (das 12 as 4).
todos oa dins,

DR. PAUIA FONSECA • Consulto-
rio, r. Sete dc Setembro 141 (A.ii 2'.-ás 

5 hs. diarimií-P-lCji

1™íí^C™™T _™ 
"*• 

Vo 1 A, 3a ÁPPAREMIOS EIiBOTRICOS
. -SÍiiiiha «'-.Mel!, -viu -ás- >*l)-, __*** , *-_ «¦"-."-.'' SSgfj --+*"¦'*¦_ '
'.':^_«^HERVItOt.r'i'ara-iih«plinti»!'..i DETECTOU u*; Srfonitamçntss t-.s-

PHARMACIA LARANrgij?Al*. _i~ 'proraao" pelo Club dc Eiigcnfiaçia.
Tel. 5751. Larajjüffi? ,',d. Cons. Vendem-se era pequenas prestricm-s,
Drs. tcoo-^ó do Piado (o iu 110 edificio dc. "Jornal do tom-
Imt. 

"Souza'Carvnlho 
(10 lis ...). mercio", i«_ andar, sala 14. Das 1-

r Fnl.i-ica c dei., do 'ÍPaiiloIoriiuo", ás 4 hs. ^J>]chall_^J_.lhlm;

MOLÉSTIAS OE ADULTOS,
DR. MILTON ARRUDA-Procesiosi DU CREANÇAS E SVPHILIS

eiveis, commcrciaçs c orpbanologi-
cos; dc aposentadorias,, montepios;
tem representantes nos Estados c cm
Portugal c adcanta custas — Sitolict
11. 4. Tel. C. 3|do.

DRS. OLIVEIRA SANTOS e AL-
BERTO ALVES RIBEIRO-Advo-
gados. Escriptorio: r. Rosário 103.

CLINICA MEDICA

DR. AGENOR MAFRA — Cônsul-
torip: ma S. José, 23, cons.: das
2 ns 3. Rcsilcncia: rua do Ria.
clmclo. 222, teleph. 1024, Ccnt.

DR. AGENOR PORTO — Prof. da
Faculdade. Cons. Hospício 9,2, das
- ás 5. Res.: Marquez de Abrantes
ri; Tel. 288. Sul. ,_, -

DR. A, MAC DOWELL. — (Doe. da
Fae. de Medicina). Moléstias inter-
nas.—Appl. dos vaios X, para o
diagnostico. Cons.: r. Hospício 83,
das 3 ás 5_Res.: S. Clemente il>7-

DR.*" ALFREDO' EGYDIO—Esp. Mol.
das creanças. Vias urinarias. Cons.
R. C. Bomíim 817 (rh. ,1'reirc d"

DR. CARVALHO CARDOSO —Do
Hosp. de Miscriordia c do lust.
de Assistência á Infância. Cons.:
Asscmblca 98 (-1 ás 6 hs.). Kçs-1
iMarquez de Abrantesi 189. 'lei.
Sul 1761. ,

OCULISTAS
DR. MARIO GÓES • A"«Í5jentC fla

Faculdade. Consullono: r. 7 de Se-
lembro .11. 38, das 3 ás 5 hs- 1 ei.
C. 5:510. Resid: Barão Flamengo
32. Tel. S. 1440.

DOENÇAS DO.S OLHOS, OU-
VIDOS*, NAUIZ c GAKGANTA

Aguiar), das 8 ás 10 e Sdor. Eltzc-
¦bio, 47, 12 ás 2. Ues.: r. L. I.oin-

DR" Â'RTHURr8"DEV-VASCqNCEL.
LOS — Assistente dc clinica mc-
dica da Faculdade. Cons.: Rosa-
rio 85 (das 3 ás 5 hs.) lei; *"¦¦
te 1114. Res.: r. Voluntários da
Pátria eSâ. Tel. Sn! 1699.

DR. BANDEIRA RODRIGUES —
F.sp. moléstias senhoras, creança .
svpbilis e cirg. cm geral. tons.;
S'. losé 39 (phar. íis 12 ije). Kes.:
rua 1). Caxias 6. (V.^Isabel)

DR. CARLOS DE 1'REITAS-Prot.
«Ia Fae. da Bahia. F,sp. Mols. das
Senli"., Partos, Vias urinarias, Cons.
Utiiguavaua 21 (1 ás ;s— Ifi, 4«*.
Ccnt.). Res.: trav. S. Salvador 61.
Had. Lobo. Tel. 1024, Villa. ,

DR C. BP.AUHE — Longa pratica
dós hospitaes da Europa. Clinica
medica. Esp. coração c estômago.
Çons.: rua dc S. Juae, 112, da 1

DR CAETANO DA SILVA -Esp.
moléstias pulmonares. Cons. «rua
Uruguayana 35. das 3 f-s 4, ns ter-
çci,' quintas ks sabb.idoâ. Jlcsiil1.
lt. 24 de Maio, 154.

DR. COSTA JUNIOR (A. V.) -
Do volta dc ítla longa estai iu na
Europa. Cons.: r. Marechal Fio-
nano, 90. Tel. N. 1057. Esp-,;cm
vias urinarias, «Cyphili™ e, íiel.o.
Cone..: das 10 íis 12 c 3 a. 4.

DR. CIVIS GALVÃO — Clinica me-
dica, sypliilis, vias urinarias. Exa-
mcs de' pus, escarros, urina, ele.
App. o 601I c 9'.|. Cons. c res.:
r. Constituição 45. «oor, lei. 2111,

DR'EGAS DE MENDONÇA — As-
sistente dc clinica ua Faculdade.
Cons.: r. do Rosário Mo, as car..,
.ias. e Ças.. das 2 ás 4 hs. (lei.

DR. V. ESPOSEL dn Hosp. dos
Alienados c da S. (,'.ris«i. Assisi.
livre doe. cün. neurológica da
l*'acd. Espeu. cm doetiçire nervo,
sas e metitae™ Assembléa, 113. ns
..•*¦>, . ns c sab.» 1 H. Tel. 5P33*

Res, 
"1'liimer.go n. DS. Tel. ,só35.

DK.C"fLAVIO DE MOURA - Cli-r
nrci medica. íísp.: Mo., do esto-
mago e «io ligado. Res.: rua Uru-
KUny; 26S. Tel. 1050. Villa_

DK. GÀRKIELD DE ALMEIDA-
Director do Hosp. b. Sebastião.
Docente da Fae., chefe do servi-
ço da Liga C. a Tuberculose.
Rc«.: S. Salvador 22. Cons.: 7
de Setembro 17C! Tel. <lo7.„Sul-

DR. GUILHERME EISENLOHR,
traia ila tuberculoso por processo
especial tendo conseguido a cura
radical cm centenas- de doentes.
Pratica o processo de "Fornaltiu .
Cons.: r. General Câmara 26.

DR. GAMA CERQUEIRA - Cl.
medica de adultos e de creanças,
Gynceologi.i c vias urinarias. Res.:
R N. S. dc Copacabana O21 (lei.
S. ifiSi). ÇonSultas das 12 a» i.|
lis. Cliannilos n qualquer hora

DR. HENRIQUE DUQUE — Lon-
suilorlo: rua da Assembléa, 83, re-
sidencia: 11. Rlaclíinelo; 332.

DR. HENRIQUE ROCHA - Adjun-
cto do Hosp. da Misericórdia. As.
stetente da'Polycl. dns CreanÇris.
Cons. das it ás 14 hs. c chamiiilos
a qualquer horn do «ha ou da noi-
te, na R. S. Luiz de Gonzaga 00
(1'iiarm. S. Luiz).

DR. MARIO DE GOUVEA — Ch-
tiiira medica, partos c mol. de sc-
nhoras. Cons.::R. =4 de Maio 64,
sobr. (5 ás d), ás ,'aas.. 4a«. e
sextas-feiras. Ues.: -r. Bella Vu-
te 20 (li. Novo). Tel. 161, V.

DR. PIMENTA DE MELLO —
Consultas diários (executo as 4as.
feiras)-. Ourives. 5; as 3 horas.
Ues.: Affmiso Penna n. 49. _.

DR. RAM IRO MAGALHÃES -Da
Sta. Casa de Misericórdia. Doen-
ças dn pulmão, dò coraçso c dos
lins. Cons.: rua José dos Reis 30.
A's 11 hs. Res.: rua l-ngcnho dç
Dentro n. 182. .: „.„„

DR. TAMBORIM GUIMARÃES —
Doenças internas, especialmente dns
creanças. Tel. 1553, Central. Uru-
g;iiíiíatia n. ...

CLIMOA MEDICA, MOLES-
TIAS DAS SENHORAS,

SYIMIILIS

CLINICA CIRÚRGICA, VIAS
URINARIAS

DR. A. COSTALLAT — Do Hosp.
da Misericórdia. Com pratica dos
hosp. de Berlim e Paris. Cons.:
.'. da Carioca 30 (das 3 as 6 lis.)
Res.: Trav. Umbclina, 23. Tel.
2,40., s.

DR. CARLOS WERNECK - Cirur-
gião da Sta. Casa. Cirurgia de
adultos e creanças; mol. das, vias
urinarias *e das senhoras. Cons.:
r. Ourives 3. das 3 ás 5 hs. Res.
r. Senador Octaviaiio u. 52. Tel.

DR. CARLOS NOVAES —.Memb.
da Ass. F'ranccza dc Urologia.
Trat. da blenorr. aguda c clirom-
ca, eslrcit. c prostatltes ebromeas
pelas currentqs tliernio-clflxicas.
Cons. r. Carioca 50, das 12 ás 17.

DR. JOAQUIM MATTOS _= Do
irospit.il da Saude. Moléstias de
fenhoras, vias urinárica,, hérnias,
hydroceles, tumores dos seios c «lo
ventre. Rua Kotlriyo _Silva n. S.

DR. NELSON MARCOS CAV.AL-
CANTI — Dos Hosp.: Miscncor-
dia e Benet. Port. Cirurgia, mol.
«hs senhoras c vias urinarias. Çon-s.
30, Ourives, 3 áu 5 lls* Kcs;,:
Passos Manoel 34- % W- L_:

DR HILÁRIO DE '30UVÈA —Das
Universidades de Paris c Hoidel-
berg. Prof. da Fae. do Rio dc
Janeiro. Cons. Asscmblca 26 (das
2 ás 4 lioras), ás sa*., 4í'.s. c Cas.
feiras. Tel. 1957- C. Res.:., Praia
Vbiiiengo no. (Tel. 321. C.)

DR. R. DAVID DE SANSON —
Cor.suliorio: H. Asscmbléa 26, dns
2 ás 5 horas, ás terças, quintas e
sabbados. Tel. C. 195,7- ". :; «".
Peroba da Silva 40 (Laranjeiras),
Tel. C 5270.

para tosses, rcSfrladbs, "Coquelu-
che".

PHARMACIA HADDOCK LOBO —
(M. Capelcii) — Ri Hod. Lobo*204, T. V. 13S7. Fab. tlo.Çarbo.

vieirato de llorges, do fclrçlt Ae
Cilro-vicirato c Dcpursan. tons.:
dos drs. A. Alves e M. Au r.m,
Olhou Pimentel e João Coimbra.

PHARMACIA FERNANDES - Es-
tabcteclda cm 1880. R. Cattete ^9.
Tel. 40™. C. Cons.: Drs. M; -\i-
varro (o «'« 10); Ri Freire 11 as
1.-); lkmltca d h..); L. Moraud
(2 ás 3). Garantiun maiilpuU.Çap
do rcceltuario medico.

HOMOEOr.VTHlA

PHARMACIA HOMOEOPATHICA
— De Araujo Nobrega c C.

Completo sortimento de drogas lio-
niocopatJi. recebidas direct. i.sp.
phsrm. "Nimphea Virilis'. pira a
curo da impotência;. V, 1'atna 20.

DOENÇAS DA GARGANTA,
NARIZ, OUVIDOS E BOCA

DR. EURICO DE LEMOS, proles-
sor liv. da Faculdade dc Mediei-
na do Rio, com 20 annos dc prati-
ca. Cura garantida c rápida do
Ozena (ietidez nasal), por proces-
so r.ovo. Cons.: rua da Assembléa,
63, sobrado, das 12 ás 5 dri tarde.

CLINICA GERAL. TRATA-
MENTO ESPECIAL DA

RLENORRHAGIA

Dr. F. G. Faulhaber -:-
Cirurgia c mols, do «íppa., urinaria.
Cons.: Carioca 30 13 as, S hs.)
Res.: Riachuclo iCú (lei. 51"-''
Cent.).

DR. HILDEBRANDO DE NORO-
NHA — Cens.: Sete de Setembro
99 (sob.), ás 2."s, 4-"-í e 6.H, das
2 ás 4. Res.: Gonçalves Crespo
23 (Tel. Villa 13S1.)

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS

PARTOS. MOLÉSTIAS DAS
SENHORAS E DAS CREAN-
ÇAS.

DR. BENTO RIBEIRO DE CAS-
TRO — Consultório: lt. Asscmbléa
74 (das 31(2 ás 5 hs.). Res.: rua
Ruy Barbosa 11. 458. ,

DRA. M. DE MACEDO, cbin lon-
ga pratica, trata dc todas as do-
cnças ifttc, hemoi-rliagias, suspen-
sões, etd. Chaind.': Tel. 2578. V.,
ás 5>àifo!rais; gratr.9 aos pobres.
Cons.: r do Theatro 10, 1° and.,
das 2 ás s. l!e.<id.: Ibiturtiua 10;,
(ant. C. Alfgre).

DR. AVELINO DE OLIVEIRA,
còm pratico dos IInsp. de llcrlitu
Vicuna. Cons.: r. Uritguayona 21,
das 3 ás li. T. 40, C. Res.: Santa

Dr!,,!CAs¥rI0TO PINHEIRO —
Kx-Aislstcntc d«i clinica «ln Prol.
UrWátítschiloch, de Vicuna, Rua
Sete de Setembro, 8.-, das 2 as 4

DRS.'PECKOLT E PECKOLT FI-
LHO  Especialistas: ouvidos,nn-
riz, garganta; vias urinarias e ope-
rações; Con?. rua Sete ^ilt* Scietn*
bro í».l. i" õiular. Oe i ás 5- ^eii-
r. Fclix da Cunha 29.

MOLÉSTIAS DA GARGANTÃi
NARIZ E OUVIDOS—CURA
DA GAGUE/i

ESPECIALIDADES PHAR-
MACEUT10AS

EUPLINA — Formula dc Orlando
Rangel. Na lollctfc das senhoras
não 

"tem rivnl. Usa-se no.lKinlio:
romo detiürlfieio; nas furnlis e
mol. da pelle; em gargarejO c cm
iriluUÁçffcs". ...

GUARANESIA — Mols. do esto-
mago, intestinos e coração; l.tin-
ranesia", t;m cálice ao deitar, no
1'eVaittsir, ás refeições, evita ,inm-
tos soífrihientos. Xas phariiiacios e
dvògariás. r,'.'p. Campos lletto-s c

C . Unigunyana 35- , 
SYPHILIS — Cura definitiva, seria;

sem injecção. pelo Sigmarsol, des-
tlnniló n revolucionar n thcrjpeu-
tica. C.-.da caixa 90 comprimidos.
Iiiíormaçõcs: E. C. Vautclet; 22,
i": 1" dc Marco.

DERMOPHENOL — Pe S. de Ma-
cedo Soares. ciJíicaz nrl> ulceras.
òezemas, euq.iirscns. iliriliros
lavagens evita as moléstias s
lica-. Phnrm-. Macedo Soarc;
uiidor Kuzeoiu n. .23.

íesieèctantíss
c INSECTIOTDAS

LOTERIAS

™0~-'RIUMPHO DA AVENIDA —
Billíetcs dc loteria. Estanipilhr.s dc
torio« os valores. Cartões postaes.
Avenida Central 49 (porta larga).
Te'. 2009. Arthur A. Mendes.

CENTRO TURFISTA — Ouvidor.
1P5. Anostas sobro corrida» e bi-
UiélCí 

'de loterias. Filial ca.-a
Cl-jnleelcr: Ouvidor 139. Paraines
Sshn.i éír Comp. ,, .,

O LOPES é quem d.t fortuna rapula,
nas loterias c óliçrccc maiores van-
lagéns ao publico; R. _Ouvidor ti.
iíi, It. Quitanda 70 c 15 de .No-
vembro sõ (S. Paulo.)

GRUTA DE S. JOÃO. - A casa
qu» mais vauugcus otlerccc a seus
freguezes, sta 11 l*.ítr.*,!la R . ']
Santa Cruz 3120. Filiaes: rruta
do Engenho Novo, 2, e ,Iní«to,
rua Manoel Victorino iro (K U.ll-
tro). Dc João Palut.

~"~^veiVdeãrt.i___j

ÍTÉSTAURAM-SE c íazem-se mo-
vei-s dc qualquer estylo; rua Areai
n. 49, J. Pinto.

MOVlilS E TAPEÇARIAS

CUI
lillí-
Se-

ALBERTO & TEIXEIRA ex-mleres
sidos da CAPA DOUS. Armado;
res c estofado'™». Moveis de (an-
tasia. Tel. Ccnt. 5042; rua dc

Di-MONTEIRO •« C-* - Armado-
res c lístòfadòrcs. Tel, 1098, t.cnt
lt. da Quitanda, 29 e 31.

MOVEIS A PRESTAÇÕES

ao *iíxmo. an. DR..-C11EFB
, 
'¦".- . de policia;

¦A VAGABUNDAUEM NA PRAIA
DE SANTA LUZIA

Chamamos a attenção do cxmo.
sr. dr. chefe ile policia para a va-
gabundageiii que campeia noite e
dia nesta praça. A pretexto de se.
rem empregados nos clubs dc rc-
gatas c de estarem guardando as
embarcações, reui-.ciu-sc' ahi inntl-
meros vagabundos que nunca íu-
ram empregados desses clubs, e
que reunidos a muitos outros que
já existiam no local, trazem 03
transeuntes e os moradores om
constante sobresalto, tendo já lia-
vido :tl.™*.t-.s assaltos á mão arma-
da. também devido á falta de illu-
minação na parle que já está ater-
rada dessa praia; esses vagabiiri-
dos fazem ponto «lia e noile *>:n
uma casa abandonada e cm parle
já demolida, que pertenceu á casa
dc banli03 Aurora, aonde se des-
enrolam as scenas ninis vergonlio-
sas, pois esses vagabundos attraem
para esla casa abandonada os ine-
nores incautos e inexperientes
que moram na vizinhança, prati-
cando com essas polir, s creanças
aeções infames e torpes e a*: con-
taminando-as «lc moléstias incura-
veis, e tudo isso devido á falta de
policiamento.

Providencias uvgcntcs é o que
esperam
Os chefes de familia, indignados.

R 3614

MELLE.írMATTOS
MANlCülili

Para senhoras c cavalheiro» -»
Quitanda, 24.

CIRURGIA GERAL, MOLES-
TIAS DAS SENHORAS,

VIAS URINARIAS

ROBERTO ROCHFORT — T. 431.1
N. AhUscpticõs, desmlcclatitcs e
iusccticld™ para plant.'S e gado,
cm geral. U. do Mercado -19. Cai-
x'i íoi), Rio (lc Janeiro,

MÓRTÉ DA FORMIGA SAUVA
COM O FULMINANTE NACIO-
NAL, de aprilrençã.i rápida c mui-
to barata. Muitíssimos nltestrulns
de fazendeiros e da Lccpoldun
Rnilway C". Limited; rua Quitai!-
da 1.-0. 3" andar. Rio: Soctçdado
Anóiiyma . Fulmitiaulc Nacional.

CASA VEIGA — Francisco \>;iga.o:
i:._ Uraude Fabrica de Moveis.
Condições vantajosas. Preços aa
Fiibrica. Alleiiilo a cnninados a
domicilio'; rua Senador Euzebio n.
-..-, Avenida do Mangue, lt'..—

_^5fM_N_
MOVEIS È COLCHOAIMA

Christo
Coniplèló

HVGIENE ALIMENTAR

DR BONIFÁCIO DA COSTA —
IF.x-luterno dos Hosp. da Misçn-
cordin e S. Francisco ,de Paula.
Conn. o rcsid.: Avenida Gomes
Freire 127. Tel. C. 429.1. Cou-
sultas das 1 ás 6 da tarde,

DR. NABUCO DE GOUVÊA. —
Professor d» Fae. de Mc.ii-.ciiia,
Chefe do serviço cirúrgico do Hosp,
da Saude. R. 1" de Março, 10,
das 4 ás li. Tel. 816 Central.

DR. OSÓRIO MASCARENHAS —
Formado c laureado pela Itaculda-
de de Med. de Paris, ex-interno
dos Hosp. dc Paris. Cons;: Av.
Kio Branco 257. 2V3 ás 3. lei.-
n.;o. Ues. V. da Pátria ,11. 229.

DR LEÃO DE AQUINO, —, Da
Acad. «te Med,-do Ué-sp. da Gum-
boa. Ues.:' Costa Bastos 45. !•
23o, (1. Cons.: Cen. Gamara 116,
de 1 ás 3 (excepm nas .|.ns (ei-
ras); e nos sabbados das 3 as 5.

DR. AUGUSTO LINHARES —
Chcle de clinica na 1'olicliuic.i. Ex-
assistente dns Profs. Killian, Gutz-
iiiann e Ilvulll, Cura da gaguez
(proc. Gutztnann, de Berlini); rua
Uruguayana 8, ás 3 lis^

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS, RRON-
CO-ESOPRAGOSCOPIA

DR. FRANCISCO CASTILHO
MARCONDES — Assisl. da F. de
Med. Ex-assist. do Prof. Bncger
(Breslau) e do Prof. Killian (Ber-
Iim), Urugtiayana 23, 1 ás 3 1)2.
T. 3rr'-' C. Res.: Russel 10. (1.
3750 C.)

Dr. Castello Branco ---
RUA DA ASSEMBLÉA N. 34.

SAL DE MACAU — Aos, doentes do
e-íiomaj.0 só ó pcrmittiao usur
«•nino ingrediente nos seus üliiiien-
tos, pela sua pureza 1 o especial

iifc.-cáo, o "Sal dr

CASA MACEDO — U-
vôo 575- T- 1.30.1. 
soriiniento de moveis, -estylo «- «•'"•
tasia c artigos de còlcboaria. Kc-
forniani-sc coldhõca. Preços moili

. COS.

FORMI0IDA MER1N0
O unico extcríninàiiòr das for-

n1i.1j.-1. Mcrino & Maury, rua do
Ouvidor 11; ili.l. _^^_^_¦i

Mobílias modernas
Rua Carioca

Casa Martins

COllífi'(,'ÍIO,

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
OPERAÇÕES, PARTOS

MOLÉSTIAS DA ROCCA E
E SEUS ANNEXOS

AUBERTIE — Ciriiriírão-denlista —
Especialista — Rua 15 de Novem-
bro 33. Teleph. 1S3S — S. Paulo.

DR. J. TELLES — Especialista em
moléstias dri boca. Cons.: das 7
ús 19 hs. 11. Lucidiò l.ngo 1(1 —
Mcycr. 

Macau", dri
Convi". Coiiíincrcio e Navegação..

CHA'-,DE CACAU — Tônico nutri-
tivo alimento ideal das cvcatiças,
poderoso diuretico. Venda nns
iiliarniairiris, armazéns e confeila-
rins. Tel iMi, Ni Carx-n 218, Rio.

CÀRAMELLOS DE SUCCO DE
UVA -- Tônicos e digestivos. Ap-
iirnv. pela IJirt. S. Publica c pri,-
vJleghuloS, nSo teme analyse cui-
mie!', Unico dep. casa Saçclietti;
Av Salvailor dc Sá 28. lei. 3901.
Cciit. Encontra-se nas casas de 1"

AS PRINCIPAES GAIIAGES

IDEAL GARAGE
Teleph. 14. Central.

R. Silveira Martins no.

LIVRARIAS

GARAGK SUISSA — Avenida Sal-
vador de Sá, 6. Recebe aiitomovCiS
em estadia e faz lodo c qualquer
concerto ivira o que dispõe Uc mo-
«leiar offieina mecânica;

GARAGE ROYAL
XELEPHONES C. 320 c 1Í18G

Sènaclor Dantes 115

DR. ANNIBAL VAKGES — Mol.
das senhoras, pelle c trat. esi.ee.
da sypliilis. App. electr. nas mol.
nervosas, do nariz, garganta c ou-
vidos. Cons.: Av. Comes Freire
00, das 3 ás 6 lis. Tel. 1202 C,.

DR. JÚLIO XAVIER — Clinica me-
dica c de moléstias de senhora*.
Res.: lt. Fclix dn CuiYlin, 43. Te!
Villa 039. '.'«insultas: dc 2 ás 4 1
das 7 ás n li.-,, dri noite, na R.
liarão de Mesquita 241,

DR. RUBEM BRANCO — Cl. mc-
dica cm geral, .partos, mols. dis
fc:;!ior.-S c svplulis. Cons,: Av,
Mem de Si lis; (das 2 ás 6 hs.)
Res.: r. Haddock Lobo 11. ('.

RADIOLOGIA CLINICA

DR. R. DUQUE ESTRADA — Tel.
o;i Sul.

DR 
' A W. CAMPELLO — Tel.

ir':.. V.
Const.: Quitanda, 3- Tel. .'.?('¦•', C.

DOENÇAS MKXTAES E
NERVOSAS

DRA. ANTONIETTA MORPURGO
— Da Snc...de Med. e Cirurgia,
com pratica aos hosp. da Europa.
Re-s. e cons". 'R. São Josc ¦ 49.
Corrailtas ás '2.?.s, 4-as c 6.as, de
1 ás 3 hs. Tel. 31S C.

DR. CASTRO PEIXOTO — Cliefe
do serviço de partos dn Polyclun- .
ca de Creanças 'da Santa Casa.
Tel. V. 22Í9. .Uss.: .'Hadd. Lobn
462. Cons.: rua Uruguayana, 25,
rios 2 ás 4 bo rãs; __;

DR. CAMACHO CRESPO — far-
los e moléstias de Senhoras. Kua
Conde de Bomfim 577. Tel. '171,
VTn. "

DR. CORRÊA DA VEIGA — Assist.
ihi Maternidade do lt. «lc Janeiro
e dn Ars. Aux. M. da Lst. de F.
Cl do Brasil. Cons.: Hospício 83
(ás 4 lis.) Ues.: R. Monte Ale-
Rrc 313 — Santa:,Thereza.

DR. DACIANO GOULART — D.i
Polvcünica de Creanças. Cons.: r.
Uruguayana 25. das 4 ás O lis. T.
3762, C. Res. Rua Hadd. Lobo
uo. T. 1140, rVilln.

DR. DANFÉL DE ALMEIDA --
Cura radical das hérnias. Cônsul-
torio: rua do Hospicio n. 68. Re-
sidencia: rua Palmeiras 59 (Bota-

DR.g°HERCULANO PINHEIRO —
Partos, -nio™j>tias-da.S senhoras c
creanças. Consultas das 16 á- 17
boras. Üruguaíaiia 10?. Res.: rua
dó Lopes 131, (Madttrcira).

DR. HELENO BRANDÃO — Cons.
rua di ¦ Assembléa, 98; ás terças
quintas c sabbados, das 15 _n» 17
horas. Res.: Boulevard 28 de Se-
trànljro 3i8 (Villa Isabel). Tel.

dr.'"linc'oln de araujo —
Da. Acad. de Med. c do Hosp.
da Misericórdia: Cons.: nta Gal;
Câmara 116, ™' ás 4). lei. «•
2f.ii. Res.: Haddock Lobo 410.
(Tel. Villa 326).

DR. LUIZ DE MARCOS — Cor,».:
Uritguavaha, ro;. Das 2 as 4. Kes.
S. Francisco Xavier 312.

c ' DR. LAFAYETTE VIEIRA — Med.
da Miatcruiil: Dipl, pela Motçrl
nid. Tarnier, c com longa pratica
nos Hosp. de Paris. Con;.: -lios-
.picio 83; ."-"-s., 4>is. c.6as. feiras
(2 ás 4). Tel. 3770, jN. Res.: R
Barroso 34 — Copacabana.

DR. MASSON DA FONSECA —
Docente da Fae. dc Med. e ine.lt-
co adj. do Hosp. da Misericórdia.
Cons. rua Uriiguavana 37. das 3
ás 5. Tel. 1043, C. Ues.: Larau-
jclras 334'. Tel.,5858, C.

DR. MIGUEL FEITOS A _--.«;Do
senien de gynccologia da S, Lasa
de Misericórdia. Cons.: Uriigiiaya-
11a .5, das 3 ás 5. Res.:.-G.il. Ca-
mara 328, sob. Tel. 3067. Norte.

ANALVSES CLINICAS E
M1CROSCOPIA

DR. ALFREDO A. DÊ ANDRADE
 Prof. da espcclalííV. nn l;-c. ile

Med. do Inst. Pasleur ,de Paris.
Trabalhos ipara diagnostico med..
onnlyses chiniioas, exin.es micros-
copicos, ele. Uruguayann 11. 7- 1_

DR. HENRIQUE ARAGAO e AR-
THUR MOSES — Laboratório:
rua do Rosário 131, próximo a
avenida Rio Branco. Tel. 44S11.
Tel. de resid. 1023, S. e S 196.
Ex. dp urina, escarro, fezes. Rcaei
de Wasscrmann, etc. _¦„.,-,

DR. SILVA ARAUJO (PAULO)-
Syphilis: 914 — 6a6. Mol. mie-
cluosas; vrure. de Wright. An. de
urinas, sangue (typho, inalaria, sy
pliilis), escarros, etc. 1» ,dc Mar-
ço 13. 9 ás 11 e dc i-'as 5
530,1, N.

T.

ANALVSES DE URINAS

A. AFRANIO PEIXOTO. MARIO
BELLETE e BLAKE SANTAN-
NA — Analyse completa 25?. La-
boratorio Chiniico dc linalyscs.; rua
Sele de Setembro 11. 133. lei.
iSi)ü", Central.

LIVRARIA ALVES, livros cnilegiucs
e ncadeiiiicos, Rua do Ouvidor n.
¦iCC. liio do janeiro — S. laiiix»,
]t. s. íicnto. 41. \

ESCOLAS, CURSOS
E GYMXASIOS

ESCOL'A?DE .HUMANIDADES 
~

Av. Rio Ilianeo 133, 2". Director
Alplieii Poitella F. Alves; ?ccr.,
Francisco Malheiros; Corpo «-'ddçeiii
te dc 1" ordeín. Meus. 20?, 25:.-,
10$, lí. o 40$Q00-,

ESCOLA SUPERIOR , DE COM-
MERCIO — Órgão ilo ensino tc
«•hiiico-profissiniia! da Ais. .uos
Eriipr. no Commercio. Rua Gon.
ciilve» Dias 40 • Cursos de guar-
«la-livros c dc conlrrbihstas. |

CURSO DE MATHF.MATICA —
Direct, cnpilãn dr. Mario Barre-
to. Preparam-se r.lumiiM para ,0;
exames das líscóUis Normal, Nn-
vai, Mililar, Folytcchnicn c l.y-
ninaslo. Av. Passos 116, 1". In-
formações das 18 ás 21 horas.

GYMNASIO TIJUCA, - R. Conde
dc Bomfim 638. lei. Vila 9ò7.' Inleruato, semi-iulernato. cxleriia
to. Curso de preparatórios. Aulas
praticas dc linguas vivas;

INSTITUTO NORMAL — R. Ra-
r.io dc Ubá 89. Direcção do prof.
llemelcrio dos Santos. Encerram-
se a 30 do corrente, as aulas ilo
i» mino do curso normal. Cume.
çam a fiincciouar a 3 de novembro,
ns aulas «lo curso de admissão lio
1» anno, «Io E. Normal, lia ape-
«as vinte logares vago-.

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

TIXTURARIAS

Serviços nictlliros, phnrmnçcn-
tioos, tlontailos c vlsitiis a
domicilio

CENTRO MEDICO — Dez clínicos,
allopalhas c hptnocpatbas de ri-
spcitabiltdade moral. Mensalidade,

•2*5uoo. Direetores drs. Biaulc, Pin-
to e Etncsto Possas. R. Frei Ca-
neca 11. «oi. sob» Tel. C. 595*5.

TRATAMENTO DA CUT1S

PHILODERMA dc Samuel de Ma-
cedo Soares faz desapparcccr, com-
plclamcntc os cravos, espinhas,
¦lannos c sardas. Creme, 2$. Loçno
3$oo.o, lt. Senador Euzebio i-',t.

VETERINÁRIOS

DR. HENRIQUE ROXO — Prof.
do clinica da Fae. com freqüência
d.»? principaes hor.n. europeus.
Cova : r. da Assembléa, 98. das 4
ás 6, 23S.. 403. c fias, Res. V.
da Pátria 355. Tel. Sul 824.

DR. W. SCH1LER —. Cons.: 2.1=.,
4as, e 6™J,, l*. Hospicio í*!j, (das
4 ás 5) c Casa de Saude Dr. Ei-
3.35, 5.113 c Babbados (dos 2 á:» 3)*
.^as. sas, c subbados fdaü sá-í 3^-
Res.:' Il3.nbi.1a 40. Tel. ii|3 S.

MOLÉSTIAS T.AS SENHORAS,
PARTOS c VIAS URINARIAS

VETERINÁRIO ANDRADE, com
iis-r-st. na-SccQão VctCr. M. Agri-
cillt. E?p. mols. dos cães. Diorjn;
mierpe, Jmmunisaçües. Kxaines do
sangue, urina Cons.: rua da Pas-
sagem 40. Chamados Tel. 22C4, S.
(Búlaiogo).

TINTURARIA RIO BRANCO .—
Av. Mem de Sá 29. Attende 1111-
incdiatamenle aos chamados pe."
tel. Central, 493-1. pnra,buscar rou-
pa e entrej.i nas residências, uc-
pois dc pag'. n trabalho.

TINTURARIA POPULAR — R.. II.
Aires esi (antiga do Hospício),
Lava o'tinge chimieatnente cnm
perfeição. Sccção especial para cn::-
êertar roupa de homem, tornando-
as da. .moda. Entrega c recebe a
domicílio. T. to..?, N. .

LEILOEIROS

ALBERTO IGLESIAS — Leiloeiro
publico — Escriptorio: rua Uns-
picio 78. Tel. Norte i70i.Resid.:
rua Haddock Lobo 269. (U-l. Vil-
Ia 17-17).

MODISTAS

ORTHOPEDIA

DR. OCTAVIO DE ANDRADE —
(ura Itomorrh, uterinas, corrimen.
tos, suspensão, etc, sem operação.
Ne» casos indicados, evita a pri-
videz. Cons.: R. 7 de, Setembro
1S6, das o ás i;i c da 1 as 4. icl.
1.591.

Pftllc «> s.vpliilis — Ciiriis pelo"Riiilluiii" c 91-t—Estônia-
go, pulmões ò doenças «er-
vosas.

PARTOS E MOLÉSTIAS DA
MULHER — TUMORES DO
VENTRE E DOS SEIOS

CASA ORTHOPEDICA — Av. Go-
mes Freire 17. Tel, 1806 C. Con-
stróem-sc pcni«.*s o Ui-iç&s íirtiíí-
ciaes, fundas e iustrumentoa de ci-
surgia e app. orlhOpcilicos para
qualquer dcfomitiladc do corpo.

AU COSTUME TAILI.EUR;-- Ruii
da Carioca «5. t" amlar. lei. I,
3ie(i Eslorbclecimento de prirolci-
ra ordem. Especialidade «*,in coslu-
mcs de SEDA. Caetano l,:'oitcr.'i.

JÓIAS, RELÓGIOS e 0B.TE-
CTOS DE ARTE

MANOEL TEIXEIRA — Joalhcrin
c relojoaria. ('..mini ouro, prata,
c pedras finas. Offi de ourives c
relojooiro. Concertos garantidos de
jóias c relógios. Rodrigo Silva 40,
perto da r. 7 de Setembro.

DR. ED. MAGALHÃES — Mol. da
pelle «• niucosas, ulceras canecro-
sas. tumores fibrpsos; nribrilismo,
syphilis e morplica; hcurastl)enia(
doenças do licito o d.vípcpsia: 7
Setembro, 36, tj 1J2 e á. 14 lis,
T. 40S, C.

MOLÉSTIAS DO KSTOMAGOi
FÍGADO, lViIÍSTIXOS E

NERVOSAS

DP.. CUNHA CRUZ — Cura o ba-
liíio da embriague™, por suggçstão
o com os incdicaiucní03 "Salvínis"
c "(!-..ttis dc Saude", K. Carioca
31, 3 ás 5: Tel. Ccnir.il 5695.

I>Õ i-T>«X"Ã S DO ÊSTOMAÒÕT
INTESTINOS, FÍGADO E
NERVOSAS — E X A 51 E S
PELOS RAIOS'- X

DR. MAURITY SANTOS - L,
docente d.i Faculdade. Ues.: rua
Riachuclo n. 247 (tel. C. o;™.
Cons.: rua Carioca 11. 47 (das .;
cm deante). Tel. Ccnt. 3-217.

PARTOS, MOLÉSTIAS DE
SENHORAS—TUMORES

NO VENTRE

DP. RENATO
PES — Esp.
Medicina; r.
ás 4 há. (menos
Grátis aos pobre;

DE SOUZA LO-
Docente na F. dc

S. José. 39. das 2
quartas-feiras)

5 12 hs.

™

NDICABO

Clinica nieilico-éifurgicn dos
ilrs. Ei*li\- Nogueira 1» Júlio
Monteiro, á vtia Senniloí*
Euzebio 238, Tel. N. 118G.

DR." FELíX~KOGUCÍRA — OpT
partos e mol. de senh.. hydrocele,
estreit. da urethra, fistulas c cor-
rim. Trat. esp. .1.1 sypliilis; app1..

! de "606" c "014", 111 ás 2) Kc-.
trav. de S. Salvador 211.

! DR. JÚLIO MONTEIRO — Med!
I do Jlo.'.r>. de S. Sebastião. Mo*.
j internas, .pulmão, corne;™™, fígado.

fr.ston.3co c rins. Mol. inferi*™"*.;.-.
I syphilis, etc.) Das 2 ás 4 hs. Res.
t rua dc lliluruna 35.

DR. ARNALDO QUINTELLA —
Docente livre di lac. de Mel.
Coir.3. lt. Asscmblca, eS, terça,
qviinlas e sãltbadòs, as -\ horas .li
larde, Res. R. D, Carlota 6j,

Dia. Èphigenia Veiga-
Moléstia» ile senhoras ò p
Cor lt.

CIRURGIÕES, DENTISTAS
EMÍLIO DEZONNE — 

"ÍTnirçíso-

dentista, Diplomado, com longa
pratica. Pre.oi o condições de pa-
gamculo fio alcance dc todos. Cons.
elcctro-dcillario. Alto da Confeila-
ria .talião. Eít| dn -Meyer.

DR. M1RAND0LIN0 M. DE MI-
RANDA — Especialista eni extra-
cç.lcs sem dòr c tratamento- dc lis-
lulas. Das 8 ás ir horas, uos d.as
úteis. Gonçalves Dias 23, sob., tel.
5.660, Central.

DR. LUIZ FERREIRA DA COSTA
— Diplomado peki 

'Escola l.ivrc
de Odontologia do Rio ,de lanei-
ro, com 10 annos de pratica. Cons.
r. Uruguayana 11. 31 (:«-l. C.

dr.'"rául de BARROS HENRI-
QUÊS — Cirir. Dentista. Diploma-
dn pela Fnc. de Mel. e Phar. .do
Rio -ilo Janeiro, com longa pratica.
Fíeço3 ao alcance dc todos. Cons.:
r. General Polydoro a. sob. Das 8
á. 17 lis., nos dia*'-*-eis.

DENTES ABALADOS ,— Pi-orr.ua
nlveolar — ü cirurgião dentista
Urrgo Silva, applica a vrr.-erriri au-
toeen.i de Wright. Cura radicai c
perfeita consolidação dus dentes.
Oirit.-.iriln (.0, 1" and.

GRANDES DOTEIS

A-i-emblin

mt™QUE*™OZ BARROS — Cons.:
rua Primeiro 'lc M.irço 18, da 1
ás , lioras. Residência: praia uc

D^tÍ-W-DE OLIVEIRA -
Coiis.i Assembléa, 2S, eas, ,.|ns. e
fias, dns 2 ás 4 horas. Tel. t,
ieoo. Res. Praia de ltotafogo ioo.

HOTEL AVENIDA — O mais mi-
portanto do llrasil. Accommoda-
ções paia 5««o pesoas. Confortável.
Disliucto, Central. Serviço de clc-
vadores dia e noite, endereço tc-
lcgrnphico, 'Avenida,

HOTEL METRÓPOLE — Contor-
lavei c luxuoso 110 saluberrimo
bairro dar. Laranjeiras, a 20 inimi-
l.os dn centro d.1 cidade; rua das
Laranjeiras n. S19.

ENGUSIl HOTEL - R. Cattetc,
i;d. Tel. ('. 2'ioS. Completainen-
té réfortr.rtdo, dispõe de conforta
veís aposentos. Hoa chácara. Só
a íamiliiis c çayalhcirçB, Preços
reduzidos,

AS MELHORES PENSÕESi-"~

ADVOGADOS
RuaDR. AMALIO DA SILVA

Uru-guayaii™ r, iu andar.
DR. ALOYSIO HE1VA — Advogado

- - Rira <i.i (luitanda S — Telephone
Central 8.

DR. ARTHUR CHERUBIM-.Mvo-
gado — Adeanta custas. Escriptorio:
Catnio 71. Teleph. Norte AÍi-

TRATA5IENT0 DA TUBER-
0UL0.SE PULMONAR PELO
PNEV.MOTUORAX ARTIl'1-
CIAL

(Processo ile Eorlunini)
DR. EDGARD ABRANTES — Cnns.

r. S. .'O-é n. 106 (j ás 3), Tel.
C. 5.537. Itesid.i r. ll-riáu da

, Flamengo o, 17. Tel. Sul 0*0,

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS
E PARTOS

DRS_FRANCISCO DE CASTRO
ARAUJO e CLODOMIR DUAR-
TF, — Assiít. da Mat. da SanKi
Casa. Com pratica dos Hosp. da
Europa. Com. r. Caneca 60, ,;i
ás 5 hs. Tel, 2,-27, ,('. «es.: Al-
zira Brandão n. 9. Tel. 2^38, V.

MÕLESTIASÍDA PELLE
K SVPHILIS

DR. ALFREDO PORTO — Com
pratica dos Hosp. di Enr.. memb.
da A. de Med. Sisbs. no sen-, dç
mols. da peUe, de Volvei., etc, G
.Rodrigo Silva. 5 Uc'.. 2271, C. It.
Av. Atlântica. .'7 . T.. S. f-93-

DR F. TERRA — Prol. dr. Facul-
(lide do Medicina, director do
liosp. d-.s Lázaros. R. Assembléa

DR 
"SILVA ÃRÁÍIJO' PILHO —

Assistente «ia Facilidade dc Medi-
cina; Rua 7 Ac Setembro 58. ás
I lis. Tel. C. 3510. Res.: Mar-
mie:! de Abimntíá 07.

rr«OF DR. ER. P.ABELLO — De
voluí cia liuropa, reabriu o cou-1
sultorio. Traia pelo radiam os tu-
ni"rc» c outras doenças ."¦'•ila pelle;
cons.; ru«i d» Assembléa n, 05.

PARTEIRAS

ANNA-C TRÍXEIRÀ LEITE —
Parteira da Jlalcrnidade, d.i Facul-
dade, «lumna do curso nicdico.
Run General Delya.lo ile Carvalho,
51 (ant. industriai). T. lííri V.
Atlen.le a chamados.

MME. HELENA DIAS PARODI —
Parlcira formada pelas 1-ac. ile
.Medicina de Buenos Aires e Rio
dé Ianeiro. Res. e cons.: rua

. Marquez dc Olinda 11. .li, Bota-
¦ fo*.:o.

1MÍÃÍ™ÍÃ~C7ÃS í""DROGARIAS

PHARMACIA E DROGARIA F.
GAIA — Laboratório dc produetos
chitmeos o pliarm. F. HAIA. Com-
plclo sortimento de drogas. Se.
cção de liòmoeopitlii.i. lt. Senador
Euzebio 2|8. Tel. i.Ufi N.

PHARMACIA E DROGARIA SAN
TOS — Conde Bomfim A3&- Drs.
losé Ricardo, das o ás 11. Almei- 1'da 

Pires, dc 1 às 2. Arseno om-
nel. pira cs fracos. Cyano, Gonol
o Rltno-tliaiialo; para gonorrn6a.

PHARMACIA CAPELLETI — Hit-
inav™ 140. T. 104S. S. Compl.
sort, de droga, e produetos ¦pharm.
Cons. Dr*.: Emys«iio (nora. (91
is in) c Santos Cunha (10 .'.. :;,'•

PHARMACIA'' CRESPO .--- Conde
Bomiim 250 T. 2479, \- tons.;
dr. Cãmaclio Crespo, o as 11; or.
P. dc Souza. S ás >. ''« m, e ,.1
ás s; dr. Limicii Silva, das 7 a-:
R ii.: dr. S, P. Lima. 2 as 3-

PHARMACIA ALLIANÇA — De
liaia-s P. Alve... Laranjeiras 131,
Tel. C. 2!.|t. lor.s.r drs. Sou-
ia Carvalho (9 ás m): C, Sam-

PENSÃO BRASILEIRA
Haddock Lobo 123, tel; i.7'<"> V.,
11 20 minutos da cidade, bondes
ít lõdrt horn, offercee boas accom-
modações a famiiias c cavalheiros
de tratamento.

RESTAURANT ÁSIA dc Raul.-As-
Rto — Fornece pen.íío o domicilio
com ns.-e;o e promplidiio. Almoço
ou jantar i$roo, com vinho i$?oo;
rua Visconde li. Branco 11. 5.

PENSÃO NOGUEIRA -- Marechal
Floriano 193. T. íí-.u- C. Kstn
Pensão continua n ofícrecer aos
-rs. viajantes c cimas, i.rmi iri-
ebuimodos còrifórtoveis em condi- j
cücí tiV.icnicns.

MAJESTIC PENSÃO — P. Tiòin-;
fogo 384. Tel. n.n, S. Firi.il—La- 1
ranjeiras 31S. Tel. 51.1C', C". , Opli-, 1
11: ís accommodações para famílias e
o; vill eiros de tratamento.

pr.NS.íO RIO BRANCO — (P-.l.-.cc- !
te Fialho). Exclusivamente para ]famílias e cavalheiros de aialin* ;
r.-ãn. Tc!. .'7'-': r.ra Fialho 20—-

I (llorin — Crrllrre). |
SPLENÜID H0T'J1L -- Praia do 1

Flamengo ns. 202 n =08. (Avenida I
lleir.i Mar)'- Aposentos vas'...* e
mobilados com lodo .1 conforto,,
destinados a famiiias <!e tino tra- ,
to. Banhos de mar em frente. Di-
recçiio do sr. Bento Porto c Sc. ;
v.liC'1'a.

NOSSO PROTESTO
As autoridades policiaes permil-

tiram ante-hontem, 110 Meyer, uma
procissão de desagravo contra us
optitnas e salutares conferências
do apreciado evangelista llypolito
de Campos, que foi yiirario do ro-
manismo em Juiz de .l*'óra.

Urjia banda de musica miliir.r,
.•ilgutis -ccclertiaslicos eslraiir/eiros,
que exploram :i credulidade das
creanças, senhoras e velhos,
abriam o cortejo dos famosos rou-
petas da rua Cardoso. Alguns
beatos ingênuos dilatavam dema-
siadnmente a commisstira 'Inbial c
cantarolavam insistentemente. ,-_

Esse processo de fazer religião
é muito irrisório, contrario ao _cs-
nivito lilicrtinio da , Cotislitúiçãd,
ás disposições do Código Penal,
na parte referente aos aclos reli-
grosos, e os catliolicos romanos
sinceros não o applaudcm,

Tudo fora planejado para coar-
ciar nossa liberdade de pvcpa-
gaildil c atiçar odiiu contra os
cpisOopacs, que conlicccm perfei-
tamente os dogmas arruinados do
rotiliinisino; as tarifas dc Regino,
ábbatlc de 1'iuni; a industria ua
missa, das iiidiilgeiicias c do con-
fessionário; a iipostrophe; coiuci-
enciosn de Cláudio d hspcnse,
tliedlogo romano, conlra as ext-
gencias. <lo Ihesouro dc Roma.

K eslas exigências não se po-
dem relacionar aqui pelo, receio
unico de ofíemlenuos ouvidos cas-
tos.

Os padres estrangeiros querem
dominar nus subúrbios, com. pre-
juizo mesmo do clero nacional,
que d sempre mais ordeiro e 111-
telligcnte. -..

Animaram-se os rcdeuiploris as
com o auxilio fi-uqiiissimo do (Ir;
Plácido dc Mello, que precisa dc
uma semana para improviznr uni
amontoado informe du pa.avras
grosseiras. E garantimos, sob pa-
lavra dc honra, que o sr. Ilacido
não dá para orador popular. Pai-
ta-lhe tudo. porque ns desliscs
granihiatioacs e históricos lotam
Ííips (pie provocaram boas garga-
lliadas. ,

Felizmente para o Povo ilo
Meyer a fé chrislã eslít com os
IJròteslantcs, os evangélicos, que
não provocam cónflictos e nao
caem no ridículo dos iilhçus. .

Elles não receiam as procissões,
nem as condesceiidcncias policiacs
permittiudo insultos a uma senho-
im casada, cs-posn de uni homem
honesto; insultos que se estende-
ram á memória dc Luthero, aquém
a posteridade deve muito pela em-
cacia da Reforma contra a cpr-rti-
pção geral que domina a face da
terra. _. „ ...

Acreditamos em Deus Pae, 1*1-
lho e
malisamos ,.
patrícios e nem exploramos, com
inlulginciris, os sentimentos reli-
giosos (lc ninguém. Offcrecemps
;'i salvação sem o pagamento 'dc
um ceitii, -porque de graça, gralui-
lamente, recébetnol-a de Jesus.

Os evangélicos téui labnegaçao,
humildade e valentia moral no
serviço divino. Nãu sao elinos,
nem ladrões, arlulteros, sodonntas,
homicidas c prevaricadores. Tos-
suem vida limpa e alcançam os
seus triiiiiiphos 110 Meyer porque
não queimam incenso á obra dus
artífices, mas curvam 03 seus joe-
lhos a Deus pedindo nuc, cs ir-
mãos desviados pnra a idolatria
se arrependam e encontrem asylo
no Céo. ... , • ,•

Isto é christianismo e, clinstia-
nismo verdadeiro.

IV possível (|ue a fraqueza dos
tímidos permitia aos rcdemptoris-
Ias um novo período inquisitorial
de yiiigançan e ruinar
porém, com o nosso 1

IiYOEU LITTERARU) POR-
DUGUrEü

RUA SENADOR DANTAS, 104
Dc ordem da Direetoria, faço

saber aos srs. alumnos que os
cxanles do anno lectivo findo tc-
rão logar nos dias 20, 21; 22, 2.),
24, 25, 27 c 2S do correulii mez,
das 7 ás 9 horas ila noite, sendo:

Dia 20 — 1" e 2" classes e sc-
cções respectivas. Prova escripta
de ai-illin-.etica, álgebra e gea-
iiicirili.

Dia 21 — Contiiiitação dor. exa-
utir;-. da 1" e 2" clnsses c secções
respectivas; Prova oral de ariihiiic-
lica, álgebra e geometria.

Dia 22 — __* classe, 1" c 2* sc-
cções. Cbntiiitiação dus exames da
1" e 2a classes e ' SecçõL'3 respe-
clivrís.

Dia 23 — ]'i;tnecz e inglez, pro-
vá escripta. Continuação dos txa-
mes da .;" classe, 1" r 2" secções.

Dia 24 — Prova oval de francez
e inglez. Curso cointirerclal.

Dia 25 — Prova escripta da
4a classe de portuguez. Calligra-
phiai

Dia 27 -- Prova oval da 4" elas-
se. Prova escripta de historia e
Ecograpliia. Prova escripla de
náutica, apparelhos e manobras.

Dia 28 -- Prova oral de historia
e gcographia. Prova oral dc nau-
tica, apparelhos 1: manobras. J.ul-
gamculo dors trabalhos de dosenho
1'hènr, geométrico e dc ornatos e
figuras!

Rio, 17 de novembro dc 1016 —
Francisco Joaquim Pereira Soares,
1" secretario. — Fraublin J. G.
Cardoso, dircclor das atilas.

S. D. P. FILHOS DE TALHA
RUA DO PROPÓSITO N. 20,

SAUDE
Conmiiinico ao ssrs. sócios que

ein virtude do fallecimçiito do í"
secretario sr. Gonslnntinb lt. da
Silva, fica transferida a .recita
mensal que se devia realizar jm
dia it>, para o dia 25 do corrente''.

Rio, Ki de novembro de igTtí --
O presidente, Joaquim Uitis Mo-
reira. (J.354.

CENTIÍO PARANAENSE
líin ttllinin convocação, eslá tn.ir-

cida para sablindo, iS do corrente,
ás K> horas, a sessão dc assembléa
geral para se .procédçr á eleição
ila nova direcltíria. Couviilam-se
Iodos os sócios. (^-!3So-l)

TlEN:. LO.E: TiÃÍ*.: AS*. LO
DA PRUDIvXOIA

Dc ordem do Resp.:. Mest;:.
convido os llt*. :. do quadr. :. a
comparecer dia 20, á sess.:. esp.:,
para ini.:, de lttn proc. :. inaç.r.
— O sircr. :., adj.:., 1. Vivas,
12.:. J .1°S'>

SE LÍFlõ"Ti7>E Õ KSTOSBiVOÓ
P.I1HA ÁGUA MORNA

CONSELHO IWÍ--U™ ESPECIA-
LISTA"Sc os dyspcpticos e outros que

soffrarii de flntiilencia, indigeslão,
aeiilez, catarrho gaslrico, cie., to-
masseni apenas unia quarta parle
de uma colhcrhllia dc ni.ieuesia bi-
sarada,, pura, em meio copo de
agita morna immediatamcnte dc-
pois da comida, logo perderiam a
noção de haverem sido victimas
das ciifenhidndes do estômago; c
os médicos seriam forçados a pro-
curar doentes em outro terreno."
Explicando eslas plrrases, acere-
scentoii o especialista «pie n maio-
ria das enfermidades do estômago
se deviam á acidez c á fermenta-
ção dos alimentos, combinadas com
a escassa alimentação de sangite
ao estômago. A água quente serve
como accelerador do sangue c a
magnesia bisttrada neutraliza o
ácido e evita afcrnionlnção dos aü-
mentos; conseguiu leniente a com-
liinação das duas é de graiide ef li-
eacia e preferível em todos os sen.
tidos ao uso dc digestivos arliíi-
ciaes, estimulantes e mètlicaiuen-

... .... tos. Ao comprar na drogaria on
Espirito Santo. A.10 auio- „«,_„,¦,_¦<.»_ ;l magnesia biSuràdti,"".111 f**if 1 c nos nosso**. , ... .."'"u deve-se verificar que seja acondi-

ciouada em frasco azul, porque
assim se conservará por nm espaço
de tempo indefinido.

A* PRAÇA
'Diogo Epiplianio de Mello, esta-

iick-cido á rua Tuciinian, ex-Sòuz.,
Franco (antiga do Theatro) n. 7.
terminando seu negocio, afim dc
constituir nova firma social, com-
mímica a esta praça, c a todos qui
interessarem, nada dever ua pre.
sente data, c rpcile paia os que si
julgarem credores, apresentarem-«1
no prazo de (d) tres dias, afim
de serem liquidados.

Rio de Janeiro, 17 de tiovcmbra
de iqifi.  Diogo Epiphanio dt
Melh.

Nunca,
ciicio. "

d

GRÊMIO R. II. A SANTA
CECÍLIA

EM SÜÁ CAl-EI.LA A' KVA
¦D. MARCIANA i.-,s

sangue dos protestantes não. pouç- j \ rtdniitiistração deste Grêmio
iá correr com :i mesma facilidade j _;u celebrar :i fesla de' sua pa-
dos dias d.a matança dç S. liar-
Iholomcti. O século é iltfitrente e
a civilização é outra.

Continuaremos, serenos, imper-
türbaveis, cm nossa propaganda
até a hora «lo sacrifício da nossa
vida, <iue já pertence ao Nazareno,
o meifto filho de Maria. , ,

Membros da Junta Parocluul:
A. Jansen Tavares.
Antônio de Oliveira.
Vicente dc Paula.
Eduardo G. Dias-
Oscar Alves.
Carlos da Fonseca.
Bernardo Garvalho; .
Joaquim Pires dç Oliveira

K

rlrocira Santa Cecília. 110 pvoxtmo
domingo, -*'i do corrente, lendo
inicio as novenas sabhado, iS, ;i.
7 horas da noite, pnrn o qtlé, co:i-

1 vida todos 03 fieis a ahrilhan-
j tarem esses actos de religião. —
1 ,-í direetoria. ) .«."'-3

IiRITERIAS
LEITERIA CARIOCA ,— Casa es-1 V- ,-" Velide-se em qualquer phar

pccial cm leite, manteiga,-creme ci"
coalhada. Entregasse 11 domicilio.
Tel. 6cj0. Ci rua Carioca 30.!
Gonçalves Silva & C.

A RIO DE JAMUIiO
SOCIEDADE DB SEGUROS DE

VIDA
RUA VISCONDE DE INHAÚMA

N. 33 — Sobrado
Tendo fallccido cm Ilabima, V.<-

tado dã Bahia, o associado sr. .10-
SE' PEREIRA DOS SANTOS,
possuidor «ia apo'icc n. 168 da sé-
ríc iie Rs. -'o :oooíooo, dêsUi Socie-

ANTICiAL DO DR. MAOlL\nOj-.t|__C| coiiv.idanios os srs. mutua
1-V o melhor reme li), por ,y'

syplnl

-/,,

gástrica, para curar 11
¦ 1" de gosto agradável e

macia.

OS SIELHORES CAFÉS

IDEAL
nas c;
Deposito á , rua da

A* INSPECTORIA RE TLLU-
MINAOAO PUBLICA

Chamamos' n attenção do sr. in-
spector gerai da Illuminação In-

CAFE* IDEAL — Sem: re puro. A* 1 rs... f ,,a dc illuminação
venda nas casa,, ne ,««,;«•; 

^l* \k aterrada da praia d
... ,. i3n Tel. Nnt-tc 7'-!'• 

'¦ Santa 'Luzia, favorecendo assim I
aos vagabundos e ladrões, que cs-

o st".i

nos da reteridu série a contribuir
com a quota de Rs. i4$ooo, ;.*:e

não tcm| 0 j:,;, 6 de dezetnliro próximo, parn
formação do respectivo pecúlio, ou
durante o prazo supplemcntar de
vinte «lias, ficando, porém, neste
caso. suspensos todos os direitos,
alé o cffectivo pagamento.

Min de Janeiro,, 17 de novembro
de niíG. —• A directorio.

IMPORTADORES
I. FERREIRA ÍV C. — Praça,J dentes 27. Tel. C. C98. 1

dos finos e únicos Itnportatlot
terediudo vinno "Rro Dao

do'

tão iazendo desse ponlo,
quartel general: próvidcnei
uiciiiaias é n que esperam

Os moradores de iauta

un-

R v:

CENTRO II U.MAN ITA UIO
LAURO SODRE1

Secretaria; rua Luii de Camões
n, ,?d.

Expediente: dns 15 ás 17 horas.
Sessão «io conselho administra-

tivo, hoje, 18, ás 19 horas. — O
Io sccre;a:io, Alberto Galdino Leal,
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B„,.|(.(li.lo Mutua de SegtirosH* Pecúlios — Rio do .«neiro

28" PATíIiEOIMEXXO NA SlôMIi DE 30 CONTOS

Táiião fuiiecido cm Santo s, Estudo dc S. Paulo, em 20
_,. icosto do lí>lc- ° ,I0SS0 collso(i" *¦'• tl1"- ALVAKO DE
«! IVVIV V IMiSKlKO, ínscrlp to na série tle »0 contos sob o
numero a03..comin»»it'l'"'(,s aos f>i's. muliialistiis «lesta
eéiic mio se acham nu sôde d n "„I,()JiO", ú ruu _rii.unyn<
nu ii 47, o om poder dos nos sos banqueiros locaes, os re-

¦sppcttvos ¦'recibosf_cv2O$;0OO, pai-n formação do novo po-
.ulio. nue deveni ser resgata dos deiítdo do um mez, isto
í itó 10 do dezembro prox imo vindouro, nos termos do
«•stiiiielccido cm nossos planos , improvados pelo Governo

U 
33° FALT/ECEtlENTO NA Si-íRIE DE 50 CONTOS

'feudo ínllccldo cm Gnár iilingitctá, Estndo do S. Paulo,
<>iii 13 do sotombro do 1016, n nossn consòcla sra. «1. MA-
1MA DA'GRAÇA FAilvlNO, inscripta na sírio do 50 contos
sol) numero 468, cominünloa mos nos srs. niutunllstus des-
tu série quc se acham na sédc du "GLOHO", ú rua Uru-
srimvma n. 47, e cm,poder d os nossos banqueiros locaes,
os rosiiectivos recibos dc ao* 000, pura formação do novo
«cciilío. que devem ser resg atados dentro do um mez, isto
{• ntó 16 dti dezembro proxlm o vindouro, nos termos do
4'stabelccldo nos nossos planos, iipproyu<los pelo Governo
ijl''uderal. , , +n-.r.

Rio de Janeiro, 1« d° •"> vembro de 1016.J" A DlRECTOIíIA

FRETE,MABITÍM0 ' 
7

!'rcta-se uma embarcação, a va-
por ou á vela, atí Ooo toneladas,
para uma viagem redonra deste
porto para os portos do Estado.do
Uio Crande do Norte. — Offçrtas
ao assignante da Caixa Postal nu-
mero 524. (.305- J)

HOTEL MIRAMAR
E BABYLONIA

T.eme. a so passos das. banhos de mar
RUA GUSTAVO SAMPAIO, C.|,

Telephone 972, Sul
Nesls firaiu ideal aiiitam-sc ns mais

límpidas c puras águas do DisLrtcto
federal ! As de Sanla Luzia 011 fia-
inciiíío são condemnaveis pafa banhos
ao menor exame, pclo seu mínimo
movimento próximo das -galerias dc
esgotos do hospital da Misericórdia í*
do rio das Çaboohis. (Documento of*
ficial vi? uma autoridade ao prefeito
<lo Districto).

ROQAOAFOHiyM

. JL»g <gjlb
"r,2lM <ií!GG

flíii i)OG

27 M> 80.5S
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BANCO LOTERICO
n. Rosário 74 e R. Ouvidor 55"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
São as casas aue offerceem as

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

5lG«Í-4G2-<V
DKHAM 1! -íNTKM

Anilho  SOO Urso
Moderno... 027 Carneiro
Ilio.¦Salteado...
2* piemto
3' »
4* »

ígavs
A Hora
A Real
Garantia

Vü Carneiro
Jnc.iira

31»
718

, 201

í

ÍAO MONOPÓLIO §
I .DAFELieWEl

>r v p v. ,
g. Mil. CONTOS

p3*;pcdÍdos do interior fdcvci',1
ser ttcotnpanhfldos dt" niôi. 70a''
ruis para o porte do correio.HabiltUic-vns nesta feliz cwn,
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•-vemle-sè' uma cxcêllctite' òfazen»
»la dc criação e lavoura, próxima
da cidade (ie Rezende, que está a
4 lioras c 20 minutos desta capi-
tal c onde param todos os tren»
paulistas, inclusive o "luxo". Ten.
do casa de moradia recentemente
reformada e pintada, casas de tua-
chinas, tulhas, paiôcs, ranchos,
moinhos a agua grandes terreiros
cimentados, extensas várzeas c
campos de capim gordura, maltas
virgens e capoeirões, cortada, por
dois poderosos ribeirões, com urna
arca de cerca dc 200 alqueires de
icrras de 100X100 braças, medi-
das e demarcadas, com alguns ca-
fezaes. A fazenda possue ainda uma
numerosa manada de vacras o no,
vilhas com reptóduciorcs clutyls
uma criação dc suínos com rc-
produclorcs pbland china, animaes
de montaria e cargueiros, gansos,
patos, uma bella criação de galli
alias rhodes vermelhas etc. cc.

Para informações, procurar, no
Kio, á rua G. Câmara, S;, i" nn-
dar, o advogado dr. Jeremias Xo-
brega e eni Rezende o coronel At-
íredo Ferraz. Ui<>7 R)

Jrppe feltpl ijipl
srf e ildrao ú -h

Noruega

AVISOS MARÍTIMOS

ProMraiBtma ottSçiaS da 9a corrida aj TorauiA m urT0
realizar-se em 19 de novembro ne ÍSafi' Approvado h.> inspeciona de' llygichê e premiado com medalha

Clássico «Consolação»

PRECISA-SE
Um rapaz ene fale coirentciiicn-

lc o francez, Trata-sc ;i rua Silva
Jardim n. iC (lojat. j 3723

DU. SlTiVÍXO MATTOS
liiiureail. com Clniiidcs 1're-

mios c medalhas tio oüvo cm
Kxposlijõvs tiiivcrsiics, IrítÉi'-
niicioimcs c Jíncloiiiics,

Kx tra cções de dentes, sem
dor,  5$ooo

pentíldiirns dc vukanite,
cada dente  j$ooo

Oblüiaçücs, de 5$ a. . . mSoca
I Limpeza de ílènles a . . 5Í000
1 Conccrio:; cm (lèliiaduras
J quebradas, f ei tòs cai
j quatro lidras, cada cou-
; cerlo io$ooo

K nsMin, nesta ijiroi>òrção ds
1 preços razoáveis, são feitos os ile-Suaiumáf-vos 

ucs
K. SACHET. 14 — Franchco"_

& Comp. g ! mais trabalhos ciíitr.ico-dentários,
•••••••!W»88«a»93*«Gí>a„ I uj conanitòrio nlçctroidéniario da

 ({lr.v j|{t(il\VANA, 3,
1 1 TUT1t Ifi esquiiia da rua da Carioca e cm
J 1 lil[lj|| Í._ I fronte ao lárfid; da fnriqca; das

111 li:IIIIli lilil * hntas d.-i manhã ás 5 d;i íafde,
i f J l/J I l0'lp:i °3 <ii:;s-

uC-üUA DO OUVIDOR--i;B
Filial ii praça 11 dc Junlio 51 -Uio

de Janeiro
COMMISSÕES li DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
(Aviso: — Os prcmio;; são p^go

no mesmo di.i di extrafçilü,

FERNANDES & C."
Tel. 2051, Norte

til! H S mm
-PARA SEEHNOSAS

E SEHIIORITAS
miiior sorí iaiotulo

Só na casa

'i'('l(.*llll01ll ISü."-—Coiitriil
(li 3663)

Ao Chio Rarisiense, ternos soa
mcillda n jircstn^üci, variado sor
liniiiihi dc cásimiras estrangeirai
o naciouacs; eíitrcga-sc o lérno
na primeira prestação, Kua SaiiU

_ I Atina Cfi, T, 1756 Xorlc. Adòíphò'Kang 
& C.

GINEMATOGRAPHQ
Liquidação dc Rrande siock de

artigos para cinema: 1'rojcclorcs,
Innlernas, 'lâmpadas dc arco, dc
álcool pu ncefyiéiie, oxyg.-radorcs,
pinças, cnroliittciraSt pastilhas dc
thorio, oxylitlie, c:c. 'Apparelhos
para tirar vistas ciiicinaloftra-plii-
cos, tripés, eopiadores, films vir-
gens; etc. Preços cxcepeiouacs.—
Bastos Dias, 5^, rua C.onçalves
Dias, sobrado, Kio dc Janeiro.

•!.__." G

Lustre para engommados
O " P.rilho JIag:cn" eomniunicn

uni extraordinário lustro a cami-
sa, punhos, colliirinhos c a (|ual.
quer peça *: roupa. Uiidúrncc c
prolonga a duração dos icc-idos.

Vidro líiooo. l'cln Correio, 2$.
Xão se acceita scllos nem cslam-
pilha". >ia "A' Garrafa Crande"
rua Uruguayana, 66 o Avenida
Passos, 10G. Iim Niclheroy, dro-
gai-ias Barccllos., M 26S*

dn.-is

A's 12 c ,|5' — 1" Parco —-
YPIRANGA — 1.O00 metros —
Prêmio 1 :;ooS .— Animaes nacio-
naes sem victoria uesíu anuo,

1. Triumpho II ... . 54 .
2. Çicladura 54
3. Escopeta ...... 54
4. Dóhair 53
_. lecbcrg 40
6. Fábula . . . .--... . 4;
A' 1 e so' — 2" Parco — VH-

LOCIDADK — 1.450 metros —
Prêmio 1:50o? — 'Animaes sem
victoria neste aiiiia.
1. Dagon 52
2. Maciste 51
3. Espanador ....... 51
4. Miss Flpfciicc .... 47
Ais 2.00' — ,1" Parco — lí.

DE _. CENTttAD DO DKAS11,
—1.450 metros — Premiu i i.sooSÍ
— Animaes sem mais dc du
ctoriàs em 1915 e 1916.

1. Jalíú 
2. lluenos Aires II . . .
3. Ulyl 
4. Trunfo
5. Miss Linda
6. 1 mace .......
7. Palmeira
S. Rato Branco
9. Castilla ........
A's 2 o 40' — 4" Parco — ANI-

MAÇÃO — 1.600 meiros'— Pre-
mio 11500$ — Animaes sem mais
de uma victoria neste atino.

1. Vollaiie 11 s.t
2. Alegre ?!•
,1. David ........ 52
4. Ro-nl Scotch .... 

'51

5. Patrono ço
6. Velhinha 50
A's 3 e 20' — 3" Parco — .liil

DK MAJO — 1.600 iiihrtíos - '
Prcmio 1 :,-joo?òoo.:
1. Helios 3.
2. Goytacaz 52
3. Stronibõji 52
4. Paraná \t
3. Dardanellos .... 50
6. Araiicania 4S

A's 4,00' — fi» Parco -- CLÃS-
SICO COXSOl.AÇAO —1.900 mc-
tros —• Prêmio .1:000$ — Ani-
mães nacionaes sem victoria cm
grande prcmio ou clássico.

53

33

51
5t
50
48

1. Gragoatá .'!. Hurrah . .". llyovava . .
2. Caméliá . .". Hoflchsia .
3. Estilhaço .
4- Estillete . .

5. Vago , . . .". Abri! . . . .
6. Triumpho II
7. Dictadurti .
S. Syderta . .
(j.. Porto Alegre

10. Gu.iyr.iiiii .
11. flecha III .
12. Eagitlha . .
A's 4 e 40'

CKEV CI.Ul'.

56
49
47
56

54
54
49
5.S

19
.... 49

4S
47

7" Pareô — 10-
1.600 metrôs —

Preiiiió 2:ooo$ooo — Animaes de
qualquer paiz.

1. Ârgéntiiio II ... 33¦2. Stilião 53
3. Pontet Canet .... C2
4. Pierrot IU 51
5. Battcry 50
o •Pegaso 4S

A's 5 e 20' — 8" Parco —
PRADO EI.UMINEXSU •— 1.430
•metros — Prêmio 1:50o? — Ani-
mães se:n victoria cm grande pre-
mio.

1. Meriy llay 52
2. Diouín 52
3. YvonneUc 52
4. Jòlicitc so
5. Erancia .49

Rio de Janeiro, 16 dc noveni-
bro de 1.916. *

A Direetoria de Corridas.

Ae ouro na Êicpòsiçüo Nacional de
igoS. Este maravilhoso peitoral
ciira radicalmente bronchites, ca-
farrlios chroiücos, corjucluclic, os-
tlinia, tosse, tísica pulmonar, dóiea
de peito, ^neumotiias, Ipsse iicrvc;
sas, cònstipaçües, runquulâo, suffd
cações, doenças de garganta, la-
rynge; dcíluxo asilimaticú, etc.
Vidro, i?5oo. — Depósitos: Dro-
garias Pacheco, rua dos Andradas
11. 45; Carvalho, á rua Primeiro
de Março, 10 c 31! á rua Sele d''
Setembro, 81 c 90. e á rua da As-
sembléa 11, 34. Fabrica: 1'li.inua-
cia Santos Silva, rua Dr, Arisíi-
des l.obo n. 229, telephone 1.400,
Villa.

A Casa Lucas ao publico
Cremos <k- 110' fa dever _ prevenir

os consumidures n*.io cm virtude do
exito olcauçado »_la íioisa

826

ALVA09 DE CASTRO
Pessoa chegada do interior de-

seja chlregnr-lho nina caria a clle
dirigida. Pôde eiileiidei;-.ie com o
sr. l.írncsto Pereira dc Moraes, á
rua Sele de Setembro n. '>'/.

M 3126

AU KABAZ1H GES M3BES ¦
fllli (iónfíilvos Dias, ^O A

Tl-LEPHONE «882

anco Sportivo |

iMiün

M 3Í32

O LOPES
c quem dá a fortuna tr.ais rapi •
i!a nas loterias e offerece mal-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Quitanda 79, esquina da Ouvi
tlor; r de Março 53. largo dá
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 3O3, canto da_ rua do Nun
cio
1

Çiiinprac liilliolcs r.csln casa: c
lercis o futuro gfirartliilo'. lorie
C'.-r;i. iiagíimeulo ínuncdialo. Hua
da Alfanlcga, !->, piniiiiia da rua
da Quitanda. !•'. DL!TRA & C.

I cleph. ,11 -•. N.

n^rfl^_l^^lll^fl-^^ ii ¦:i-MrF'-' ¦¦¦-•fl-»i*.»'-«jlilil
EÍGUEÍNO

Vende se mna bem inslallada c
j liem sorlida, cm ponto dr.- grande
' movimento c com espiendldii mo-

radia para familia. Para informa-
ções cdiii Almeida. 'Rita Visconde;
ik fsnpittialiy ii. -if. M 3355

fe^#%gÍM;o.i;':;^t^::.
íPiS^lVi** 'Ph H.RH ACIRmmm.
hXw fí»/wnQaQriO

ttm oi o.Mv/rm
DtffOtÚUÜm ;

Coiti Pttr*W4 * C.
MO DE JASEIKO

cio; rua do Ouvidor 181 c fMliíl - n,,nHl.HlA)'s
ifl de Novembro 50. S. Paulo, 

jg Tfi-fMÍJP@S f

Toquadííò
UoSüliíirlo do. liontcm:

Aniigo. . Gato ]
Morltirno Aveslriiz §
Rio Urso
Sallóailo. Vacou j

Variantes j
/,r,_S'.—S-2—7'J-Or. • t.

Itio, iT-11-í'lfi li :

_ iim virliuie cio cootnaLog
fBf|iií; acabamos ile firmiir'¦nom o edilüi' Uo (i.iiririo

1 AMERICANA
725

Hin-1T-Tt--«I6 1'

acima; o r|tiq nos garaulo
a oxcliisiviiliíilc, Irmos rt
prazer do aniiiiiuúai' i|'tio'
o preço tia assipnaluiNt
liuu reduzida a

CASOS 1)13 «iUÁliQlíElí
XAIUISKKA

Pésvéiidam-se com rapidez
seriedade, Raranliiido se o mais
áhsólulo sÓKredo. líscrcver com o
li:uio acima, nara n posta rcbian-
le do "Correio da Manhã".

!_ ?1È
9, Largo da Carioca, 9
(G-hiidc a.-iuazciu juiilo ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, rapas para

mobilia, o p'i;as, 6b$ooo; ideado
de o,Co e o.ro, .» _$üóo e 4 $000 o
meiro; dilo para meias dc 3 a
5 laboas, Su$opo o uoÇ.boo; capa-
chos de 1111 e im.io a 5-íooo c
9?üOO.

Souza Baptista &/C."
ri:i:nio com c;i;ax»i3

AlíMAZiM.M
Arrenda-se o da rua .Marechal

Floriano 11. 1 ,--• "i"i>0 próprio
para confeitaria, ou Ríaiidc fabri-
ca; informações ua iiiesnía rua
li. 176. .-..yHyijinfil"Iherezopolís

Alújrá-ac a boa easa e chácara
á rua Província i.|. •!.,• Varzén,
preço muilo razoável, lendo a easa
seis bons quartos e todos os inais
conimodbs precisos ,'táila niob.ía-
da, latrina, c lijóia cúi casa. e
grande pomar: tratíi o proprieta-
rio, á rua H.-írão dc Mesiiuita mi-
mero 015, Rio. ()< 3670I

GLYCOLINA
PÓRMüIÍA DR I,. R. DK

BRirro
Approvada e premiada cair, meda-

lha de ouro nas exposições
de hygiene

Excellente preparado ida aiiliRa
Pliarmacia Raspai!,' empregado
cem mtcctsso n;ri etiti>Ítigcns, co-
inicliúcs, ftni,«iras, dailthros, acne,
pannos, aspereza o irritação da
u-utis, rugas, suores fétidos c 10-
das as moléstias epidérmicas,

Deposito: Dro-jaria Pacheco, á
rim dos Andradas, .15; ã rua 1°
de Março 10 c- 31, c á rua Sete
dt; Setembro, üi e oo, Kíibricã:
PhiiríniV.cía 'Santos StlVa; á riu:
1):-. Arisüdes l(obo 229, Iclcjiho-
ne, 1400 Vilia.

é*í

téni apparcchlo á venda por .preço!mais vuuiajosüs «üiherosas tuiitavOéâ
(ijic, enitorn lénliaín um brilho ikkc*
clti-j, Bttn |u te 115Í tia tle npparcnlc dcsri p*
parece rni-tdanientc, sendo o w\\ con-
sumo 0Ri1.1l a.i dc qualquer cura _ni<
l»at!a tlç filatiiento de metal.

L'or is?o, i|uem tlescjnr nina latnpa-
tia de \\a "vvati", deve comprar só-
incute cin casa de tod.t caraüüa e\\
eõnslataudò ante os aiitiarelhos a eco-
tiomia real da lanipct.da que lhe oft"e-
rcçam. — Avenida 1'ássos, .30 c j!3 —
I-UC-AS & C

vtàaÈm\\w^

UflD Bütóilll
Praça Servu lo Douradc \

(KXXH13 OUYIOOK K ítOSAUIO) 1

1 LINHA DO NORTE HJÍ1™A PK MCUXA I

I 
o piloto BflAYRJRK 

I
1 Rui BARBOSA coírèníe, a.'^!''lioras,* para i

Dois Rios, Aliara dos Reis, H
Sairá quarla-fcira, 22 ilo ^nraty^Ubattttw, Çaraijuata- B
corrente, ás va horasí para Vi- '"ba, Villa Bella, h. bebas- I
cforia, Bahia, Maceió, Recife, ";'K>. Sanlos, Cananéa. Igúa- ¦

I Cabcdcllo, Naial, Ceará, Tu- I»-. Paranaguá, São Pianeis- R
R toya, Maranhão. Vara, Sanla- co, lla.iahy, Plorianopolis B
a ívai, OUirlbs. Parinlitis', ltacoa- í«i>guua. m
J liara e Manáos. lilXIIA 1)13 SUlUill-H |

w |I.1MIA AMIÍKICANA JAVARY |
tO 

' 
§ O PAQÜKfí Sairá, quinta-feira, 23 do I

j S m jr • fw corrente, ás 16 horas, para f
El Ifiinnil l'niinnn *-"al10 1,,io. Victoria, Cáravel- J

mtXt 9 iflIIlüV I UrOUV 'aí. P* Areia, lll.cos, Hahia, ISilllflddbüldud "II0"T "'"" "1
^_^ I AVISO — As pessoas que b
?¦¦g ,8 ijueirain ir a bordo dos paque- H
^_j i H _ fcair.i no dia 21 do corrente, (cs levar 011 receber pássagei- I3 H as i-l horas, para Nova York, ros. deverão solicitar cartões I

U escalando em Hahia, Recife, de ingresso, na Sccção do ua- I
H Pará 1* San Juan. fegó, B

^S^rirLl"afflP8ilfl&C..Rüa»

Pensão Mineira

Approyidns 'e ipreiniadas com
medallia de ouro. Curam: prisão
de ventre, dores de cabeça, vomi-
los, doenças do figado, rins c
rheiimátisiiio. Não produzem co-
li'çasi rrcfíPi í$jjpo.

DopoSitos; Drogaria Pacheco,
rua dos Andradas, 43; k rua Sete
de Bctcttibro' ny. í?t c on. Kabri-
ca: Phaiiuai-ia Sanlos Silva, rua
Dr, Aristides Lobo ir. jco. Tc-

On Ao4n ntnn - 
—- - ---- l»iephõiic n. i..uki, Villa

OU 8SIB niBZ115' AVKXII»A CRVFRAT.,15 
1 iolões a 10$

liiiifiifllins a 20$
A Guitarra de Prata
37 li uCurioci. ÍÍ7

Rio dc Janeiro

Galxa Registradora
Vcndc-sc uma coinplelaniente

nova, lamar.lio -grande. Rua de
S. .losé no. M 37--

Rua Ürltrjitftyana n. 1 |S —- Calça-
do para lioincifs, senhoras e creaii*
cas. K.-ta cípsu é n rj.it; melhor svrvc
e ntíiis bavaío vende, por isso cuu-
vem visitar esle cstabòlcchiieníi.;

COMPBASE

150M MitíOGIO
Precisa-se dc 1:1:1 sócio quc dis-

punha dc -.-o a ao contos, para nc-
gocio bem lucrativo: para infor-
nincõcs, á praça Tiradentes ;.(.

J 3/03
i(_Trabalhadores para tira-

gem tíe dei mentes
'Precisa-sc (lc oito trabalhadores¦para este serviço: só se admistem ¦ - ¦¦ ,, .-, ,.

homciis com pralica. Para infor-1'pcnetrante c¦ escolhida_ essência,- da

"MILA"

nialqucr peça dc .antiga poreella-
na á rua dò Ouvidor SH- £^PT .'

V. !•;^;^ XÃO QVEK >10ITII,An
SUA CASA SKM CIAS-

TAIt D1MHOH10 ?
E' o quc pódc coiiseguir fácil-

mente, poi- aluguel mensal e modi-
Co, iodos os '.iiovcií: rna tio Ki-v
cluielo >n. 7. Casa -Progresso.

pia
inações e cnmliçíícs com Konscca,
á rua S. I.ui". Gonzaga 11. (156, de-
posilo de ieiiiia. (J 339-')

por í

nio

Propaganda
071 il mai

-17.-11-010. ltS-707 UüiJil

.1

*H Dnsdò ;|n sc aiiccilain
IjSn.siiríiàliiras pnrn oanudi

ei" 1017, n começar r,onv|
o rititnci'0 tio Janeiro.

HomoeopatiiicQS videntes
A todos quc soffreni dc qual-

1 quor molcstia, esla sociedade be-' itéficcntc fornece, tiKATL ITA
[MUNTlv, diagnostico da moleslia.
! Só mandar o nome, cdn.de, resi-
fdcncih e profissão. C'.a'x:i postal
ti, i.o-*-, Uio de Janctro'. Sello

I pnra n resiioata, J-5-"?

Bfi'hanlina concreta, eom pelro-
Ioo, dcjiciòsambiiic perfuínadã com

brilho c firma a cüi- do eabello, a;
contrario das (lemtlis brilhantiiias
que tornam os cabellos russos. Vi-
dro, 3?ooo. Pelo Correio. 4S000. I
Não sc acccita sí-Hos- liem cslam* r
pilhas. Xa "Al Garrafa Cirande",!
rua UriiKuay.-ina. 66 c Avenida jPassos, luíi. lítn .Xiellierr.y, llro-l
fiaria liarecllos. M sds

175 Senatíür Euzebio, 17
Vcndém-so moveis a prestações; os
preços c condições ao (alçnnec de to*
.los. (A 3J5?)

PENSÃO

Ú CAFE' Ê

I GAMARA]
P Moeiiüo sempre M

GONTRATO

Sffliiíl (Ie OlU'0 |! 57.Rna dos 0ürÍ7K-57
9-7 1

10-10^0-12 fi SylvainBanavd
Uin—17—ll-íUi;

Vara um casa! estrangeiro
filhos deseja-se encontrar nas im-1

-—— mediações do Kussel ou Klnracn.p:
ijffiowy»'»,,1 "">' '""¦X.JUmi.'Himg . riDMüMl.os dc primeira ordem, de :

preferencia cm caia (lc familia;
ttanibein cslrau;:. ira. Traía-se de'
Liim coiiiuu.-rcmnti: dc firma cóncci- cmii dois andare
ituada deslii pra.;a. Ucsposta a . Sclcmliro, - nuii

caixa I i 1:0 cscrin-.orio deste jnr- .ruáiiiilfica r.ni-.a.:5o,' v-le

G0N0RRHEA8
3 ema infallivcl cm 3 dias,
3 sèiu ardor, usando ''Gpnor.
3 1I10I". liatante-se a cuia
i coniplcíit coin utn 'sú frasco.
a Vidro, 3?ooo, pelo Correio

Ti bom predio
ú rua Sele de

dé contrato;
lado da

*n»l.

' 
l'llIU-1'
Tirãd
laneire

Dep!
$ riiariup.cin Unvure.?, praça3 Ti.adènlcs, Gj — Riu de

1
Is a prestações!!

(,.br,4 J) ¦ sombra, entre travcsFíi dc S. 1'raiv
¦i-. ¦*.'¦¦ ¦.'.*•,'';.| cisco e latfto do Roíío. Quem pre-

tender, deixe carta para lí. T.,
li 3610

c o uni-
eo re-

medi» quo cura Fl.OIUÍS'
UliANCAS e o Conimenti)
das Sonho.-as.

Vendè-so nus pidncipaor..
phíimtinciiis e nu Drogana
i\raujo rtettasjc C.

.4_"íCÍ_W'"';arW.. 'VSOI

GRÁTIS
Pecam o filheio "Sypliilis c

seu Traiamenlu'', á C;.:.\a Postal
7lH, .Hio. (J 2/-*()

914 e 606
ORIGINAL DA

fabrica ficscSisf
Rua 6. Gamara 88-So!)r.

— SOBKAWO —

Dispõe de boas
salas elegantemente
mobiladas para fa'.
milias e cavalheiros jBoa cozinha, bom.
tratamento, almoço.
ou jantar \%$500. \

Diárias dc 4$ty5&
e 6^000. M356I íS?.v ¦ / # S_ \'i_Ws-»í»tTt*v. ¦

me. liippsa
lí. Assi*inl)lí:i, !!!>, sobrado.

MviY 1S

SUOR FÉTIDO
dos pés c dos sovaeos, calinga, fri-
ciras comicliõcs, c'.c., dcsapparc-
cem rapidamente com o uso do"Suorol'¦¦, Prcçq 2?. pelo Correio
rf.ioo. Não sc acceita scllos nem
eslaiiipilhas, Vende-se etn iodas
as drogarias, pci-funiavias, |ilianiia-
cias c á rua Uríigilti5'n"iia n. 66.
Perestrello & hillio e Avenida
Passos, 106. Em Nictheroy, dro.
caria liarecllos. M s68s

MME. V1EITAS ain-
da mora na rua Maré-
chàl Floriano Peixoto
n. 117, sob. (J 3S'°

de Camões 36
Pazbm leilão 110 dia 23 de nw

vembro de iqifi, das cautelas ven-
cidas, e picvinem aos srs. mutua-
rios que pódem reformal-hs ou
rcspalal-as ate a hora dc começai
o leilão.

CASA MOBILADA
Aluga-se para faniilia dc trata,

mento a esplendida casa n. 461 ria
rua Voluntários da Pruria. Pode
ser vista todos os dias das 10 áí
ia e das 15 ás 18 horas. Con-
trato por 6 me.ies. R aija

BARBEARIA

ir. ROMANELLI
Professor estiaiiüeiro, ha ;• an-

nos mora na praia da Ucpiiblica
11. 8.1, esquina .Senhor dos Passos,
attende a sua numerosa clientela
das o ás 11 da manhã e da 1 lio.
ra ás 6 da tarde, dias feriados ali!
,: horas, tratando com a mesma
.•iltèução como sempre. Praça da
Republica S.|, sobrado, esquina
Senhor dos Passos. 3:3 J

CAPAS
(l> 33'i-l)

PREDIO
Venilc-?e o predio dá rua do

Aqui duelo d. i;:M (Santa Thcrcza.l,
110 largo tlíi Giihiiarãcs, com ler-
reno para .a ma Mauá, po.lendo
ser cdifieãdii. Trala-se com o sr.
Tiiioeo. das .1 ás 5 lioras, na ''m''
do Ouvidor 11. Nt'. loja', fundos.

(M à.|(ir.'l

Gonot*rSiea8 -
e istias ponijilicaçücs. Cura radical por
prfic-(-?;ns íCituros c rápidos. Dr.
JOÃO ABREU. D.ib 8 ás 11 c das
15 à* iS boras; C\, rua de S. Pc-
dro. (4.

Doenças dos Olhos
D'á; RODRIGUES CAO' -

Com louco estagio da Kondntion
Rotiiéhld de Paris. Assembléa; 5O.
das 2 ás 4. Teleph. C. 3.176.

M ioo',

Só nn Fabrica
dor Kuzcbio 11.
Manjtiò. Teleph
jirpsjictííòs explie

iga, rira

para ser procurado

SltCCRSSC

404
nio ir-10—010.
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FRIBURGO
1'li.i'i'KI. l.RU-PrNRO.T'11

-.« _- .,„., i Cem irranilc fiarpie c optimos

SMS DE PAPEL - - ¦- ..",, ív i
tabripa qualquer qnantídad

Cor.suliein os nossos preços qt
encontrarão vamaeeu-.

 I*,. sor/.A & ('¦ —

rica, cmiilor

bena-
11 do

3234. N. Pedir
ativos á rua Sele

lujn, ou ini l"'i-
Kuzcbio -¦-•-.

-RETALHOS DE COURO
Vcnde-sè quantidade de peque-

nos retalhos de todas as qjialida-
des de couros, á rua S. Cliristovfio

M 3104! 11. 532, fabrica Polar. M 35*50
ttfitttU

DENTADURAS
COMPRA -SK

qualquer trabalho vcüio da

PURO E PLATINA
M. Asscmblía, 16, loja de

iouja. O 5!.-."-1

LERHA
Aliijra-sc um terreno para depo-

silo dc lenha ou maleriaos ds
consiniceão; ua rua .Mariz c liar-
ros iv. 245. 3,fU •'

PARA
TCBILIftS

9 peças 60$ c 705000
63, RM DA CARIOCA, 63

Teleplione 507!, Central

Doenças da pelle e ve-
nereas—Physiothe-

rapia
D:-. J. J. Vieira Fiilio, funda-

dor (.• director. do instituto 1'Jermo-1
tlierhpico do Porlo (Pòriúgnl) — |Tr.itamcii.to das doenças da pelle |

G0L!OAS BELIQSAS
| Quem sÒfírcr dcs:a terrível
I doença, encónlra uni remédio cffi-
| cíib, (Uiropcn, quo oHiniiiii toilos os

cálculos dentro de -*1 lioras, sem
I dores; na rna S. Pedro 41, sobra-
! do, l< .1ÍÍ5-1

Vcndc-sc uma boa barbearia nio<
derna. tem bastantes freguezes, sita
cm bom logar de centro; pára tra-
tar c mais informações, rua Sena-
dor Euzebio 69, sobrado, das 9 ás
1! lioras. R 327S

REPRESENTAÇÕES
Para lüo Cirande, Pelotas ou lodo o
Estado. Accc>tn-sc _t> ca$a-9 cotiitiicr-
cistes e cstuliclccimçntos industrines .1
comritissiló c cofísigní^nes. Pura iiv ,
formações com o sr. Aiitonío Cravo.
r;i lSnípresa (le Mineração e Tintas"Ancora", ú, Avenida Uio IJrauco i;.

Siinoi_3íai)SXK_SGr5N!riiF_í
QÜiiVA, OASCAlílfjlÍA «

S1M.1KU1SA

ImhíiiuIu clc li. tlt; Tlidto, As
Plmrmuclu liaspiill, nj»jn'ovu-
du poli» tliisjicctòriú Uc Hy.
gienei
Kcoàltíido ipclos mais ntwilisadoi

medicos contra as affccçúea do tu-
)mi nastrfr.ntcsthial, principalr.iciitc
cóiitrn ns ilinrvhêaá rebeldes acompa.
ntmfjss dü eólicas, dyseiitcrias è nu-
s.nleritcs, rtían-hí-as da denliçâo e
tias convalescenças «Lis febres /gra-ves o das moléstias imlmóiiare*, 

"con-
iicguiiido sempre maravilhosas curas.
Müilo de usar; veja-se no vidro.

PIllíÇO, símio. Deiiosito — Dro-
F.iria 1'aéheeo, rua dns Andradas 45
Katiriea, iilíármacia Santos Silva, á
nia l'r. Aristides 1/óbo 229. Tel.
1.400, villa. Kio dc Janeiro.

ELIXIR DE INHUMEM.Ytsr.v ronrrtaK/A
Do cònsclliciro fèljppe liraneo I

do Sá. 'Diffieiildadcs c duvidas;
com nma critica de Cândido de, C.Ol'l,AU'r
l'"igliciredo. i volume, ecm cerca ' Cura syphilis; purifica o £an.
de ^óo paginas, 5$ono. Á! velida gué e iae. engordar,
nas principaes livrarias u na livra-! Preço, ,1$500, em i|u:.!i|uei- dro-
ria Miicliatlój .iSo .1 l gari». i-,f;-» J

c syphiiilicasrApplicàção dos agen- „,,,...,,,,,-.. ,,,,, , , _ , , _ ,,n:. rarrraS, i«ii5;' . \^«™oJ Mito de R. L dc Bnlo
uo tratamento das molesias cíiro- \ cudem-sc vigas dc ferio, _ gra-. f\\Tl II1;R1'I''TIC \)
nicas e nervosas, co»;.: rtta du, des, portões, vergalliões, parafusos; v',.; ,,..;.,,;...{., c„m ami'.
Alfândega n. 95, <las 2 ás -.| ho- trai!,..,, trilhos, folhas de r.ineo, vi- Appio .ida e-P^nunto con, meila
„. «n .. .1.. ... I. -.,-. .1 li I.- I 11 -1 lIll-IC llll l'l lllll II*. VI" '

Villa com 8 a 10 casas
pas de pinho dc Tii.a. dilas de lei
pernas de seria, im ias eoiucociras.
tabôas dc i>inho d¦ "'

l':n iiiolor de C III'. cnm niaehi
Compra-se uma. de preferencia' nisino próprio para elevador: Ira-

nò Meyer. Laranjeiras ouS.Chri- | ,.1.f(.> t]as . .-,s - ,|a tardo, na pra-
Invão, tendo todos ns rci|tu'silos de... ,.a \f!ln(í 3223 J
hyííieiHN eni iojíarsnlubro. ! -—.' ~..^~'.—;'Unem 

tiver nestas condições e ).-! «iii-iaii cr
vre c dcse.iiili:,r.ie.ada dc ipialquer; ALUÜArí 

OL

ftiga; dilas do i ,,hros' ^^'
lepra, comicliõcs

toda1'araii.i, esqnadriiis c ferros, ele. ,•'•','
,¦  ,. , llll n..l.l. IÇIIU.IS

Infallivcl nas çnipigcns, dar.
friciras, sarnas.
ccüeínas, ptuino:
as moles;Í;is

biuis, queira dirigir-se por caria a i
]¦'. M. C... caixa poshil n. 1.101°,
dando Iodas as informações dep-e-í
ço, renda c local. IViRanienlo a di
nheiro á vista e não Sc acceita iti
Icnhcdiario.

Apartamcnlos bem mobilados,
cpni iodos üs coiiforlos inòucriios.

1 eom grande j.-irdiin 1: chácara, si-

Ia
pelle. Laia i?5oo. Deposito: Dro-
garia Pacheco, rua dos Andradas
n. 45, c Sete dé Setembro 81.

1100 .'

Ouro a 1S850 a grama
riíATIXA a S$000

praia, brilhantes e dentes clc deu
tndurns velhas a 500 rs* cada um,

,' ijiuados n beira-mar, a cavalheiro* Avi Central ti. 105. Casa de Cam-
';."?,.. ! c a casaes de tratamento; na praia ; 1^. (\\ ,,,(,„

dn RuSscll ('.-!0 sr. Rodolpho de WÍ#ig^íaÉí^:| Ouro a 1850 a rama
ou n sr. Joaquim José I-eruaiidcs iiftrraula do rir. I. SI. de Macedo I T„ . ,
teste estabelecido outr'ora á rua Soares - u melhor toiiüi. reconsti-1 TMalina, prata 30 a fio reis a
Senador ¦'¦líuzeliio -n. 2-24), ,são con- tuinte -. indispensável ás creanças, Branima, brilhantes, cautelas dn
vid-idos a comparecerem no (¦ser:-' .velhos, .cnrillan e '••-, senhoras dii- Monte Soceorro c de caias de pe-
plorio 'da rua Primeiro dc Março! '""^ * f"''!!*'' " a'u,í " '''irtoi •'Htihbrçs. coinprani-se á rua do lios-

, cr, ,.. ,1.. - ,. -,. ,- i,nr-n -ifi n I :j:::';r-/'<' ^l;1'- r, • • i 'nicio aiC, hoje Buenos .vires, única11. No, 2, Uai 13 .ia 1, nor.iJ. ,111.11 viilrui stooo. Penosi anos rua di,1 • -,, ,,.,„., /,', ,,..„,
de apresentarem esclarecimentos .uAiíliavwia oi. Sele ,1c Selcnibro 61 casa que. inclhur paga. (il lo;ol
quc ihes cumpre fornecer. (Mj.194) I „ PHARMACIA MAC1-DO SOARlvS.J M .17.17

Telephone eer.tral 11.

44S
Uiü-17- 11—01C. M 31

Caridade
BS9

FÍuniiiieiiso
1770

míwidéz^i
(ei!,
las

?-i vcla'5 alitiscpltoc.?;
ctisivas, eonimoilas e i.e

íogliro .Cai-:a com "

| 1'rc.pvictario, Âdelulailo Silva.

1 !2'andar, centro da cidade
Àluga-fi' o r" andar di rup da

. K'itilátida 11. 1-.;. entre Alíotideg.-:
'¦I.,'- . ; e General Câmara, eom :: salas, :i'> •"•' ' I quartos, coi-.ihha com fo.eáo a ga;:,

banheiro coai aquecedor a gaz, pro.
lírivl ItriHo para fsiiiiiia dc ,.r\':rucnlo;

alugttel -'.;oJ. próprio lambem para
grande esçri(iloi'iò. CM,151:)

Pelo Correio n«
. . Depositário: praça Ti

tes it. e.-, pluirin cia Tavares.
(1504)

:.i\.

- Xfu

Vdí.HKTIM 1M> "GOIMIKIO 1>A MANIIv

ícniior. Sou livre.... liberdade, libcrlas..'.

o i:i:ai.i:.io dis .tax-jót — ,iri,Ks makv 307

OURO

GRANDE HOTEL

bi-illianb can. e do
Moiitc de Soceorro, coniprain-sc c
pagiun-se 'bem, na praça Tiradeu-
tes, C.(, fíiid 6'njriVi.

SS14

70/1 t
.... j dc

I tos

-. LARGO ll.\ I.AP-A —
asa para familias e cavalheiros 1
iraiamcnio. Optimos aposen- |
i-icanicnte mobilados 'de novo. ;

e.-S'res. ventiladores c cozinha

iti. Tci "Gràiiíh •
m 3::o

I?s
70_ií--W-0ü-7::

nio-Í7- 11 -oib m ^rn

lèiil
§8

«io -n-u-iiio M TtA ;

Americana
252

li CUI.AM «1
I SYHlIíilS||
fÜ línsina-se a todos um meio Bi' 

d.' saber se tem synhilis.B]
_; adquirida ou hereditária, in- m\
BI icriia ou externa e como p

podem curnl-a facilirrentu k [
cm todas as manifestações |?, |

fá e períodos. Escrever: Cal- q
j gj ::a Correio. 16S6, enviando g'H sello para resposta, P

| iliii-nniiSisaiíisnrs^niH^arrffríisii j
\®ura radical
t1

Vias Urinarias
Sypliilis (* iiioloslius ile

OR. GAETAHO JOVÍNE
Fòniiado pela 1'aculdadé de

Medicina cc Xapoies c liabi-
litadò jior titulos da do Uio
de Jain irei

Cura especial c rápida de
estreitamentos urci.hraes (sem
operação), .piiofrliciis chroni-
ca^. cyslilcs, hydroceles, tu-
mores, impou ncia; Constillãi

dr.s o ás it e das .- ris S —
Largo da Carioca. i"o, sob.

istsrrios cin 'liip.i-

ssigtiada

a inicnos que o senlror uãü ívia

'Prcfciuira dc Policia.

,-ai' t|lte esíott em re-
rfiiiií feridas... me:

<r não tem latHas ;:a

Pou
IH-Ill

MALAS
Artigo solido

tlssimo, eo na
Uu(i l.avralio. 6:.

elegante <¦ liara-
I ,"./.i/,i Chinesa.

AVISO IMPORTANTE

niti-li—U-1916

ÍIRiCÍA

Pódc V « ler esle aviso, coilo-
!>;> GOXOlíllUlU CllP.OXr. I „,!„ na distancia de :.| põllega-

I CA OU 1! rir KM'10, e::t poucos idas? Sc ilào pôde e porque seus
.1 3721 [dias, por processos modernos, semi olhos estão fracos c precisam dc

 nior'. Barantc-sc o tratamento. Tra- lentes. Queira dirigir-se á raa da
lamento da syphilis. App. Goti J 'Assembléa 

56, Casa Rocha, quc
oi|. Vaceinas de Wriglit. Asscnv j cxamiiia a visia grátis e vende
'lilca ej. -lis ;-: '- 11 c 12 ás iS. l.irculòs baratos. M :li-"i

Pessoa idônea c licenciada pclo gKUTKIO NOCTURXO, 8 ús
11V.. do Rio, acccita proposlas l"tira L'l O

íar o nome c trabalhar. Cartas I
íirsio jornai para A. A. ,1 .'.'•'• J 

'

pnUTAS
Comprii-se maracujá, ligo, ca.i

yecejto. marmello, im.n-a. eo':.!.a, i Prréisa
•tc. Kua D. Manoel, 33—Compa- j p;\! _. na pe

Ma.all.acs
K

TRABALHADORES
bri:

rua Assiun-

SITIO

ivntüo, moslre-me a sua licença... Deve ter uma licença,
\k\o prefeito e visada peln 

"mairc" de Creil,:. Vã.ni;ps, depressa.
Não, meu burguez,'«ác lh'a tirostro...

ela policia e que tenha u .ireito de ni'a [ied
-- Sôu da policia...

A prova: , l4Ai|iti eslá o meu cartão.
GkvrGlou viu tini cartão Oval. no nual

Serviço dc segurança.'"
Bom, murmurou ellc. não tnc cigínuíva.

lí em voz alta:
Visto cjuc me fmosírou o -sen cartão, vou mc pi

f*ra... Aqui esitt a minha liéençs. Leia isto: Jnn-Jol.
dalha militar. Que lal. Iieiiu? Aposto cm como o sen
sua vida. ... , ¦¦', , TVocê tem .ir dc cabeçudo, mas parece |.;om ilioir.em; Jan-.lc
decorado, como vorè, e só á mitilia parte recebi oii;:c tacada?, o que
a< suas ilua-- ferida';'.

Ghu-Glou agitou o coto dò braço.
Mas 11:10 tem estai disse clle com orgulho,

—- lí. visto que somos cl.ois veteranos, escute o meu conuebo. .\no s
obstine cm ia:c seguir, como está fasetulo; -Xão sei sc tem razoes particiu:
res para o fazer, pois talvez esteja apenas embriagado. P-crtloo-lhe.

-- lí' exactamente o que eu quero; mas com uma condição.
Qual ii:
[-lavemos de bebe'r)ju:itos na primeira laverna que encontrarmos.
N'âo, não tenho t'e)ir'o. estou com pressa. •

—• lititão continuo a ilcfuir o caihinho quc nlé agradar
lmpc.lil-o-ci de tal fazer.
Desafio o a oue o faça. líslou em

I lavemos de ver isso. ,
Gerardo continuava a caminhar, dando muitas voltas. Alas I mson era

mestre jubilaclo naquelia àrSc que consiste em não perder o rastro, c conto
bom eán de caça não ó pjrdia de vista.

Glou-Glou, por iseu lado. tinha recomeçado cada vez com

de todos.

rr

c
m*

R
V

irça:

Ia Iu

maram-sc. O agente mostrou-1

Km Oonçalo, venoe-sc um
sitio com boa casa, coríslrncçSo
moderna, crande tcrroiió piano c
arborizado cou: arvores fruíiíerar
liiíormsçõc ¦tia do Ouvidor i6-.

¦bia dc Conserva». pcSo " tin. Bntafoco. M x-SC cara o sr. Soote"

"Pescador, fa

De repente passaram dois poHciaft
Pinson íe.:ii;es signal e elles ap

e seu cartão. , .
-- lista aqui uai homem que me jncommofla, disse che designando ja.i-

lot. Levem-o ao comtnissariò de policia.
Glou-Glou linha ouvido: ...... ,Ora essa! disse elle em tnm de gracejo: por qüt motivo; Uue ::.: cui
Os policiaes pareciam admirados. •. , .Glou-Glou preso! Seria a primeira vez em toda a sua vi vi. A evoeçi

ás vezes não regulava, .mas eüe nunca fazia escândalo.
-- Levem o. iá disse.

Tem mandado dt nrisão: Sarprchcadeu-p em flag.„n'.;e
- Xão.

chegutí perto delle d.issedhe: "Olá, meu velho... você está doente ^ou con*
veísçiit apenas eom a garrafa? Sc está doente acompanho-o até Creil. A
gciile deve ajiidai-so.^é cá o meu iirinciiiio. 'Mas, se bebeu apenas tuna piu-
guinha de mais, deito-o tio fosso eom a minha benção, lí a minha bençãc
lia dc dar-lhe foiicidütlc, porque sei o quc c apanhar um pifão.' Xão m«
respondeu'. Tentou correr c caiu em ciina.de um montão de pedras. Appro-
xinic-i-mc delle: "Vá-se etnbora". ordenou com voz colérica. O senhor nâc
era delicado. i'odia agradec.T-nie e (Pizer: "Vá-se embora; não .preciso cie
seus serviços. Não lhe peço'nada." Mas iinagiife a minha surpresa, sr. Oe-
rareio, quando reconheci o sr. Daguerre.

lira dlc!
--- IV verdade, como estou dizendo... Naquclle estado...
-- Di pois. que fez, Jan-jot?

Ora ádetts I eu não podia soecorrer o 'lomcin contra a vontade dellt
e deixei-o. \i que se 'retirava, sempre cambaleando, partindo, caindo c le-
van.fand.o-se, c assim desappareceu na escuridão du noite. Ii' por isso, sen)
duvida, que o senhor o esfá tratando, doutor?

-- Estou. -Mas basta dc palavras... Faz o que lhe pedi, Jan-Jot?
(.ira essa! Liu posso lá recusar-lhe qualquer ctüsa? Porventura nãl

lhe 'sou dedicado e á sua mãe? Pódc ir tranquillamcnlc á casa do sr. Da*
giicrre, Respondo-lhe que o barbado não o ha de seguir.

-- Obrigado, Jan-Jot. li' esse uni grande serviço que me presta.
—- li muilo fácil d.e prestar, doutor.
O medico tinha confiança na esperteza, imaginação e dedicação d'

Glóu-Gloit,
liste torno:: a collocar o realejo em posição para ser tocado.
--- ila um ineio mtíto simples de o prevenir qtie c seguido, doutor..,

Não tem precisão de se incommodar, nem de se voltar para ver...
Quc conta fazer? .
li' possível que o barbado lhe vá no encalço. Ismquanlo ellc o seguir,

o senhor ha de ouvir o meu realejo locar:
"Pescador, fala baixo."

^c elle mudar de direeção, tocarei:
"Çê ali naquella rocha.''

Was, proseguiu o tocador de realejo, sc provir qualquer complicação,
• senhor será avisado ouvindo a Duma Branca. Gompreliendcu bem? Ii'
fireciso repetir?... Segitem-o: Peseaüoi; fala baixo. Complicação: Dama
ISfítncd. Náo o seguem mais: /;ra Diavolo. Isto i claro como agua.

Ctinipreliendi, laii-.lot. mas acho 03 seus receios supérfluos, porque
ai! estfi o barbado, como lhe chama, que passa pela nossa frente c que nem
mesmo carece v.r-r.os.

-- Manha, sr. Gerardo, manha; Olhe. lá parou clle com o pretexto df
ver aquelle .pescador <le canliçó. Aposto cincoenta cernimos cm como. quan-
1Í0 nós dermos dez passos, ellc dá cinco.

GlcirGlott não se enganava. Tendo avançado alguns passos, viram que
*;¦;.:¦! seguidos. O locádor de realejo Iriumphava.

Vé. doutor, vê, dizia elle.
Oerardo não podia duvidar das disposições do desconhecido, iisyeravi

»cr seguido, e era cfícclivameiitó.

r7*\\W'1
i^Hai-^-u-w.:^***.-;*^*.'.! _j_wífc_al , _ u—.-.ft.- ILEGÍVEL- ••:

*v 
.
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.«?.„ ÍJORBEIO DA MANHA — ^fiado, 18 fle Novembro de 1916 CASA UM» °-J2_S. _V5_-_tf?S__a__*~" 
PEQUENOS ANNUNC2QS

ripa isisjywiii
PRECISA-SK 

de uma creada para I 
J^£*--$. 

d'r™ 
Jj? V 

0_í.vi* 
| __>1 todo o serviço, que seja desem- | 

X, «to»,, pm o-«=. 
(3,.-D)B ||Q__. im.u u _...'iço, que seja 

baraçidn, caso contrario escusa ap
parecer, para rasa de lamina; rua
do Hezende 14G- C37J-I C) »'

P-ECIISA-SE 
de uma mpc.ihn pa

ri. serviços dc um c:»al;
Senado n. 85.

rua do
(C)

SALDOS BARATISSIIVIOS
COM GRANDES ABATIMENj!
TOS E ALGUNS ATE' POR
MENO&PP CUSTO!

I_.1_I_G.SA.SE 
de tuna menina de i_

«iu annos; chácara da I' rara**
;i, grupo 13, casa 4i (3,6u C) M

dor n. 72

Rl_CrSA.SE <íe montadores ç acc-
badnrcs para obra de creança;

rua General Câmara n. 281, loja
(3774 1» M

;ãd:
11'K-CfSAiá- 

de uma empreg.
paru lavar c cozinhar, para

caso!; á ni-. Santa tuba n; «jl-.- —
•Maracanã. (-ir°S ü) •'

kttI.G-lSA*SI_ de uma boa creaila
liam todos o* serviços domcsti-
eom excepção dc lavagem da

i icm.-., para uma pequena família. 1 rc-
I («•:_ se ..tina que saiba cozinhar uni
' iioucn. A tratar, Avenida Rio Bran-
I co ii. 79. andar térreo, esquina (.c- 1
lucrai 'Câmara, das «. ale 11 "«-">_•

tiliã, 011 - até 4 da tarde. (3638 l.)R

PtUBClSA-SK 
tlc lim cni|>re_.ido pa-

ra jardinciro. chacare.ro e mais
serviços, qite .dc abono a s.u con-
âjeta; rua da ASfaiHlcga 11. ..V ar*
mazem. .3_6?4 ») R

0
I

CAMISAS de dia, de baptiste superior com rendas
ou bordados finos, de 8$6oo, por.

11—o «¦» » 

CORPINHOS de nanzoukfinoguarnecidos de rendas
e fitas, do valor de 58000 por 

CORPINHOS de baptiste de boa qualidade cem ren-
das e fita passada, de 3.900 por , . • • •

PEIGNOIRS denanToukb/anco 
~MP"*«'g™™*:

6S800

11P.|..(USA:SF..'-ile 
uma boa cmiire-

i_.,ili branca, paru uma pequena
laiiiilia c-trariscira. Paga-se bem.
nfio tc lava cm cusa, nem sr engorn*
nu- ua' Nazarctli n. =5. Boca do
Jlà.io. Bonde -1/...5 Vanecnccllo».

(jti. 4_____í

O-M--.-.! ÀíÍ.UOA-91. uma perfeita lav-adeira
C.5.D00 lAr .¦jípciiitnajirr.i, para casa (Je

.' .p-nUeim familia dc tratamento.- dando
I á s.i.i condueta: na rua Iheodoroí ila

i Si'va ii*. 
'_*, Vüla U.bcl; (3050.*).

_*.(t>_*.___*J ÃT^ÍlíÊcTl-SÊ uma .ciiiiora pari.
4«*)901 \f o trivinl c mais serviços leves;

dà llaiiçii dc sua condueta; rua Lon-
ile de Boni-Pm 11, --o.l- (34--7 .<) K

PRECISA-SE 
de um empregado pa-

ra .«rvéiite de pliormaela;. tiula-
se com n sr Uezli, tfcis .0 as \2 «Ia
raerJ.i, á AV-md*..^^^...

IxRKrií-A-SE 
de unia menina para' 

casa dc íiilnlKa, alé ... .atinos,
para serviços leves; rua Barão Sao
Franeiseo Filho n. =76 — \ .*¦».:={«>•
bel. ' (3"3--P)-J

E MOLÉSTIAS DO PEITO usem sompre o

TACCA "XAROPE DE GBINDEL1A"
W ^M ^0^mW^^ de OXjIVj_ji_^._í_. j-crjNrio».

Poderoso CALMANTE, TÔNICO B «ggÇaSggôgí"
, Pedir e exigir sempre: «RINDEUA OLIVEIRA ™»»
Ui. _A: mii.m w?]xmv$*$*jmw*_A™g!eraiií>8 * G- Hl°fl8 Janeiro

— — l—

IS d.enanaouK.u_-«..w «.-.^ >£-" nnr ^õá\^^^^^P'f
dos de rendas, que eram de 25^000 por l»t?0OO (_:if_ nralic_ „. ^^ ,}A eart*

SALDOS»
SAIAS BRANCAS de nanzouk, artigo finíssimo, ri-
*A camente 

guarnecidas de optima qualida-
de, que eram de 95$ooo por . . . • • ¦ • •

SAIAS BRANCAS de nanzouk, artigo chie e vistoso
do preço de 49|o°° Por •. • .* ' ' ' 

t'
SAIAS BRANCAS de finissimo percal vistosamenteSAIAS BKMW» 

^ d_ renda_ fina9 _ bordado8) que
eram de 28i}ooo por. . . ¦ . • • •

COMBINAÇÕES muito chies e bem 
^«^

guarnecidas de rendas finas, que eran. ao
valor de 30^000, por . . • _..'.__

COMBINAÇÕES de nauzouk superior, enfeitadas** com 
bordados finos e bonitas rendas, do

preço de 28^000, actualmente por . . .

Estamos -=>"¦ época da economias...

e o meio mais prat!co_£j____js
seguro de conseguil-as é bem

conhecido dos que compram na

4o$ooo

de condueta c prefere easa ile trata-
niento; i rua M.irq-.:e~ dc Abra ti les
11. 8fi, e-J.a e?. (-.154» ¦>) J

PKECISA-SK 
«Ve unia copiara as-

scia.U. ciii cas.a de família de tra-
tamento; i rua Manpiez de Abrati-
tes n. .... <37-'° __J

PRECISA-SE 
de um casal (lc la-

vradorcs7 sem íilhos, de co.rdueta
alioncaia c q-.:e o manilo nao seja
atuMiliabetn; dá-se uma çiisa.typo de
canipo e 6oS n't>r mez e mais tarde,
cor-íouic o seu homportamenlo, uma

pereentase.il nos hieros; iiifori.niçoç-
lias - -s 4,-a ru» ua ^liseneurol;.
n. 2, solini(_.._ _J_______í_i J

IVRBCISA-SE 
de tre* bons offit-iuçs

ciirpii.iei.oa. Trata-se uo Ue_ do
Porto ii. Si., armazém de ca^e

0P1-1.IIKCIC.SI-: 
uma costureira pa-

r;i easa dc l.iinilia, Iribalha mui*
to ligeiro, tanilicin faz outros servi-
ços; rua' Conde dc l.agc n 35-

(3.189 S.) .1

11UI.J'JISA.SK, 
pata casa de irala-

mento.,de uma moça seria, para
c.i-ifira c*arriitn.l(ieira c «tuc saiba

I encerar.; nua Aauiar n. 49. (3.17. ¦*»_

PRECISA-SE 
de i.m hab.l prol.s-

sioiml (unilelro çom pratica . ue
ntacliinas de c:-.liii.|.:.ri:i, para dirigir
a re-iiectiva secção de importante fa-
brica. raBa.sc. bom ordenado. Qne
estiver nus fundições dirna-se com
,,,'geneia, á rua dc S. redro ... 207.

(,|(._9 1)) K

P~lÜC?:TsÃ"-SÍrTe 
bc-7 . çmt>reg»da

nara coihiliar o trivial c. mai.
serviços tlc mn easal estrangeiro^ a
nua Uritgtiay ... 15*-

130$000

10l$000
1....000

gi$ooo

no$ooo

IOl$000

i4o$ooo

r33$ono
OÓSooo

l4_$ooo

A I,l_-.iA.M-S_; as segiiinles casas
_\para familia:
Rua General 1'ctlta >.-. >5Q.

par;i neeociò c faniilia
Una Mr.riz e llarros 11. «Q,

«iiversj- casas. 111 \ li*
Ia M-meux" desde. . .

Rua José Clemente 11. 47. .
Ku-.i H-inl- Cliristo dos Mlla-

gi-cs íi. ."-'. - ,. ... •
Rua San:. Cl.r.sto d.s M.Ia-

c.cs. a loja do ... .00. .
Rua do Cunha, a loja ao

11. 64. .••,..¦•• •
Rua \ iuva Cliiudn .... 3*. *

próprio para neiocio e
familia , • ¦'__•

Rua der S. Tcdro, a loia <10
n. 3B1

José Clemente n. 4.1 • • •.._'•
Ladeira do .loão lloniciii «9
Luz. Inic Co.itra-Alm.rante
'-Bi.pt stá das Neves n. 30 zo.Jooo
tailn Uolla ... i.«. ¦ • • "-f'°o'S 

Pedro n. .51, loja. • 101.000
Trata-se i rua de S. -f,*"--"0. '!.-,7i_

com Costa Braga <. C. (2139 h) '<

AJ.UGA-S1. 
a pessoa séria, uma

boa sala de frente e tun qu-rW-
Avenida Comes Freire, 1.9, .»".."¦
do. ____Í-_iL_

Al.Ci.AMSK 
Ires salas muito ela-

ras, |ur s-.S n.ensars .' 1111. i.i.i«..'.-
fico aiilão, |iro.t-rias pçiru _ escrípco*
rios, ito 1" .uular do predio recu.
leniente const. j.tto, á rua ou Ifiiitan-
tia. -'-t; trata-si! na lo-ã. :.}iJ,.h)M

AI,t'C.,\-SK 
011 ti-.i*|i:i:s.-i-sc o con-

trato da cnsa, á 111,1 Sete do bc
lembro n. 581 Trata-se na nu n..e-
ilo.i Aires 11. 04. I-02-. lv) .'

A l.lill.VSK para dentista, mn B.a-
iXliinete, tres inelo. i!i-_s, d.is 7 ás
._• horas; na im S-.-.e 177, "' amlar.

1.151'i lv) J

4 T.ÜGA.-91. uma Loa íi.orudi.i para
_r\liaí.itlia; na rua Monte Abigre
... 80. 13547 >••) -'

4 ].l'I",.\-Slí ...11 q::arlo a moços ouí
_í\.a cnsnli

" 
V UVA-Slv i»».-."-» ,f?!nK^;u'i!, I _-\a casal- eom oi, «em pensão; na

Aiic. fundos. lr..vefsa d l< - o ... .„ an(|a
11. 7, barbeiro. ......'._..!..- 1379" U) M

^^lT'iÍAMSI'1 c-iiniiido.-. .com "'
__iii..'liciisâo, preços nioilio..EÉ, na

ru,. Miirc.-lial l-lpriaiio, -'-S-. 
( 

.(

\'1.I'IV\-Slv 
«ama

«In. lem telcjili.
vrlo l.iuia n. 15»'.
ivo IMienlN.

sa!:. liem mobila-

! A MifàA-SK parti. «In unia loja
| jV|U...|)i>j:i |iiif_i ostriptorio «Ia
: CoiiHiilssõcs o lt«.|ircs«'.iit4it;õiHl|

em fronte
(.io a;

, iliea-
10 1

.« ; l\-.\\l-Sli rt-.es portas para
>V,'ii:l(f,:ir liegoclo, ciii, i'-'" "":"

imito; sia rim Senador Uanias, ti-
,f,i,:a Kvaristo da ***-,-„ 

K) ,.

! á iu» Sete «lo Sétciübro 33.
(J 3297)B

I 4 I.UllA-SU o predio novo e terree!
| -ÍI.!.. n.a Senador Pòmpeu n. *I5«

j pintado e forrado de novo, co.n trei
! eiiartos, luz electrica, quintal e ten*.
I «'-> também entrada pela rua Mar.ih»
I Dias. (370/ lv) J

ile
23$00O P iu. :.r«>"'KÍat'!i':.ielo n. 1B7

15|ooo

15;2oo

l315oo

um icrrciio. a

(jjS.i 1)1 M

1>UI-;riSA-SE 
de uin rapaz de ...' 

«i iN íinnos, para copa e oulros

' 
(371» 10 Jl

IW-BCISA-Sl. 
dc um pequeno rara

limpeza <lc c-criptorm; rua .Ma-
reelu.l Floriano ... " " "

ALUI.:/
iXescriv

AM-Si; Silas de frente para

da rua ." 
"de 

Mtirço,
a de Ouvidor.•*

30, 11rox1.no
(S -'-'.7) 1?

AI.UGA-S1. 
nma bonita sala. cmn

ou sem mobilia, em casa de tra-
tamento, . ura cavalheiro. pu casal sem
filhos; trUs-sc na avenida Moii.dc
Sá 69 __1______

109, dentista.
(37i)8 « M

..Tviços^e^^èmicmrfanSr."''™:'! tVÀPÁZ «pie Irobalhj. « **¦¦*»•».

Mar.ii-ez de Abrantes ». -14. .IV rio eonimerc nl, dando «le .1 as
.il,ir.u.tz (i. (.o^ 

D. 
. 

itii..lioa.. r_.cr.n_i_s, ,>i|ereec-.c pa.™
— I trabalhar á noite em qiiai.iuer mis-

JlsREClSA-Sl- 
de tim caixeiro uc i« I ter. Resposta á C:.u.i Postal '1712.

.a .ii íinnos. 1:0111 pratica de 5Çe-|."a M. F. (37" *> >I .JUECISA-SK de um caixeiro dc .« I te
n en íinnos, com tiralica de sec- ,. M

cos c iiiollailos; fi ma Caroluio. »Ia* _...
eliadb ... .98 - I-.-'A-fi" de Madu-
reira. ..__..______-Li |
TÍRBCISA-SE de .li.ia boa cop-ira
I' c arriunailcira; P ira ra-.a de (a- \ |
1nil.11 .10 prolongamento da ni.i «ia* j
ria f llarros 5.4. fim da run Barão. |
de Amazonas. <3--u "' >

1~31<líc 
ísÃTi? !C de iuna ncrleita e.r-

niiilieira, no alelier de me; l.a,u*
ra (luiiiiarJcs; largo de S. .ermic*.
co .-. --5. '•,49(i lJ' M

A MJGA-SE uma porta pnra
^-uni pequeno varejo, em
ponto multo transitado; tra-
tii-sb com o sr*; Duarte Yr\\\,
largo da Carioca 1S^ »

CONVITE AOS ANTI?OS

TUBERCULOSOS
Curados pelo dr. Guilherme

Eisenlohr
Como todos os annos. o dr.. Guillicrn.eJise;ijohr,

especialista par:, moléstias das vim i«»«#
vida todos os seus nitmei-osos antigos doentes lul.er-
.Übsos 

*.o,- 
elle 

"curados 
de sutl tubereulose p-.dmonar

ltiryngiaiia e intestinal, nara comparecerem no ..seu

I 4 l.ÜCrAM-SE a 20% e -'5$, dota
i -ÍXbÕiis aposentos, com (alas as com*1
I iiuidi.lailes; na rua. Dr. Barbosa da
; Silva 11. 42, estação do ltiachiielo;-

(370- K) I

.4 l.UGASl! uma poria, na avetilj
j\3:\ Rio Branco 11 ¦ 3'- <3.o6l.)fl

A1,UG.\-SH 
a loja do predio 3'»

da rua General Câmara. 1 .ata-aa
na rtra do» Ourives, 111. U_____I

A 
TOGAM-SE a faiiiilias e cavall.ei-
ro», mtartos, a 40$ e 4?$, o«

f.cuic; nu praça 'Maná 11. 67, 2"'and.
(3674. E) H

T—l
e«w

ALUO 
\M-SE uma sala e alcnva,

para easal sen. filhos -ou-^nliora

de tratamento; na avenida¦,.\ e 11.0l

Sá 11. 101, 2" andar. (-M/J '•' »

raisifiiBiiiii

A BRAZjyM

PRECISA-SE 
de tuna empregado

de iiiiiin c!.ii!c. sadia c de-tn.l.i-
ráçailá l«ra ct^liiras e pequenos >«.--•
viços. lufoiranções n«> dep. de p:..i.
i'.'.i nia General Silva Tclles - Au-
__.„.,,*; _____ ___.

T»RECISA-SE de uma perfeita cn-
X B0.i»niiileira, na fabrica lv.per.iti-
ça do Brasil; rua da Carioca .1 S-;(342.. D) R

RECISÀ-SE-~íê üin.à arr-.iiiiadelra
nue durma 110 oluguel e de boas

r««.e..cia, & rua de N. S. de ( olia-
cabana ti. «_____ _______i__.'_l___L

1JRIMMSA-SE 
dc uma ere.vla |).ira

aíoiitpanlicr unia família, em
viagem, na rua Ai|uedt.cto n.. 381,
1 Santa Tlicrcza). Exigeiii-se reiere.i-
cias. (3769 '-) ,.M

LARGO DE S* FRANÇ__3__OJ___42
_— — ¦¦¦-¦ — ¦¦—..-¦¦. _^_^ „„i ,*. . _?»_¦ .i_ .....,< iiiivin'i;i (1(

VENDAS EM LEILÃO
PENHORES

IMPLORANDO í CARIDADE

3
Em 20 de \ovcnilno de 1916

it. oioiioüi-ira
54, Rua Luiz de Camões, 54

Roga-se aos srs. mutuários. rc-
formarem suas cautelas vencidas
alé á véspera do leilão."leilão 

de penhores
Km lí i <1«' nove mm'o <•«' lí>ll>
L. GONTHIER & C."

IIKXKY & AiniAXUO,
s.iciiessori'8

CASA FUNDADA EM 1SO7
45, II. 1,1'IZ UM OAMOBHi *1

1'aicm leilão dos pcahores venci-
dou e avisam aos srs. mutuários «iue
liodeni reformar ou resgatar as suas
cautelas ati á véspera do leilão.

.I.FC1SA-SE de uma mocinha «le
16 annos, para ama seec.TPRI. 

Cl!
i-t a 

rua Frei Caneca n. 3 U3.!5A).U

Leilão d8 penhores g

AMA-.CIA. viuva, com 68 onuoe
de cilndc, «iiiasi cega.

ANNA DO AMARAL, viuva, cega
e ali.n disso doente c sem n1n_ue.11
para sua companhia, recolhida a um
"'ANGELA 

PECORARO, viuva, eom
8«i annos de edade, completamente
cés.a e paralytiea;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
UiiiP.a. com ;.. nnnos de edade;

CARLOTA, pobre vellm.i.a sem re-
"'ELVIRA 

DE CARVALHO, pobre
cena c sen. amparo da fi.miiia;

ENTREVA^A, rua Senhor de Mat-
 t(j*ii-io- 34, doente iiiifpossilbihlada

17-1° J de trabalhar, tendo duas lilhas, sendo
— uma tubeicolosa*

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, eéga de limbos olhos c
aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
ciitirv-ili" sen. recursos; .

LUIZA, viuva, com oito bllios
menores;

SOARES viuva, velha sem poder
trabalhar.

MARIA EUGENIA, pobre velha
sem o inciiui- iceursu para a :i.a suo-
sísteiicia j

SANTOS, viuva, com fiS annoa de
edade, gravemente doente de moléstias

j incuráveis; ...
THEREZA, pobre cegu.nli. sem

aiiiilio d*" ninguém,

Cozinheiros e cozinheiras
* ICGA-Slv -..ma cozinheira dc

_\..orno e fogão; na rua do-Cattctc
n. 327. Teiephone .85" Sul,

(3039 L) 1\

.4 !1 t:i*.\M-Slí cozinheiras c moei-
/Julhos himestas k da roça. Pcib.lus
a .Agenor .Portiníai; ma estação dc
Vassouras. .Envicin selos).

(3t.o3 B) J

01-'FKRI',i-lvSU 
i.nvi boa cozinheira

cstr.iiiseirn, acliva c limpa, com
pratica dc dirigir
Lago n. 3...

rua Conde ile
(3388 a .1

1>R)_.'ISA-SI- 
dc unia boa cozinhei-

r.i, ua rua Bambina .9.
(.i-i._. P.) M

1)RJ_CIS/l-S_. 
de uni ercadii para

cozinhar e lavar e çi.gomiv"(3.98B) 
Jrua t____2."'_l _... „.

IÍRECISA-SE 
de unia erea.la para

. cozinhar e lavar alguma roíipi;

IIRECISA-Sil. 
«le boas corp-.iilieiras

eom pratica de olfii-ina; |W.n-
se be.ii, na Cata l.oitao, largo dc
Santa Kita. !"partos
Anliseptíco MAC D0U6ALL

LAVAGENS
Antiseptico MAC D0U6ALL

Antiseptico MAC D0U6ALL
ASETSIA

Antiseptico MAC DOUG.IU
Suvcediineo «lo T.YSOI, «lo

MAÜ UOUGAlili

AlTllÒVADO ÍMÍI.A Dllli:-
(TOUIA OKKAI. I»K

_3Al!l)K UUBMOA:

brancos e de cores

I WÈÊÊÈÊ
preço de oceasião!

Saias brancas
¦ ia ¦

consultório, á rua General Câmara n. 26, «_^>surem ¦
a uma pciucna lesta «me pretende dar no do... ngo, .19 H
de novembro, ás 2 horas dt. tarde. - Se lodos-v.e- H

rem será uma reunião de centenas .de pessoas rauia H
mente curadas desta horrível moléstia, (pie lauto tt-zi- H

_3 ma a humanidade.— i.:'„,__ ,.„ H\'os convidados será oflerceida uma clnc.ir.i dc H
chocolate. (.!'-<> Q|

ALUGA-SE 
por 70$, cN-cc!lente «jl

criptorio, com telcplione; Rosário.
172. 1* andar, (3687 ¦¦'¦) J

,4 lUGA-a. na rna Senador DaiM
_rVta« n. 93, em casa de familia.
um bom quarto com janelln «. Im:
electrica, (3t>89 K) J

LAPA E SANTA THEREZA
—.—.¦«—-

1 .4 I.ÜC.ASE. para negocio iiiuuo, .a
I .Mloja inltiraiuente nova, da avenida
I Mem do Sá n 349. esquina do rua

Frei caneca, 11011I0 dc grando futuro.
(a.,14 F) R

VTOGA-SE 
uma linda «-'•" ,, .

mobilada; a easal o-.i cavalheiro
em casa de' familia.
Travessa Martins 2-'

bem
,. . eivo

Vem icloplioi.c
1.1-l-l-liO J

AI 
Ü(',i\._íH uma boa sala de fren-

le: na rua Uruguayana• 11. 123,
(350IJ Iv) '¦>'

da
...ita-
(3383 lv)J

soliratlo. __

4 TOGAM-Sl. os prédios
_\lla..iru' .30 c esrt-1-
rua do llospicio, ido.

A'"l,nV.VSF. 
o predio da rua da Al-

flindega ... -So, conipletaiiien e
nove. Tiinheni se faz, co.n ral o; ela-
ves .1.1 rua Buenos Aires "'..f'1.:

(3453 1-.) lt

ATOGA-SI. 
por 120$ o. ." pavi-

inciilo da easa da ladeira do SC;
nado ... 20, fica próximo a rua do
Kiaelnielo; as chaves 110 mesmo.

(3451 '•> l{

4 LUGA-SE un vende-se o mr.gnifi-
_\eo ta acete da rua Francisco Mu-
rátbi-l 42, com nplimas accomimuia-
ções para familia dc tratamento; Ira-
ta-se na rua General Câmara ... 33.
sobrado. ____i

ALUGA-SE 
uma casa. forrada e.

tiiiiUda de novo. co... duas salas,
«lois iimirtos e quintal, «az « luz- ele-
ctrlea; na. rua., Francisco .Manoel, 3..
ituasi caiu na da rua -'4 de Maio. .Iv.
«luasi esquina da rua 24 de Maio;
Preço. 8 i.ooo. !_L"

1Õ8 DOENTES
CURA RADICAL da, gonorrhea

cbronica ou recente, estreitamento de
iir-tb. em poucos dias. por proces-
sos modernos! sem dor. Garante-se o
.ralamento impotência syph.hs e mo-
lestias da pelle, appl.. 606 e SM- Y»c_
oiia antigonococema. Pagamento

na Casa Leitão,

4 LUGA-SE um bo... ni.arlo. a dois
.rtinoços ou a um senhor, cm casa de
ne«|-ie..ii faniilia: na rua do Lavradio,
nruxii-.io á ru Visconde Rio llranco.

(.I-.GO r,) I

4 LUGA.SE. para familia-de trata-
-ÍA.nicnto. 0 urainlec confortável a1*
amlar do predio Inteiramente novo ti.i
avenida Mc... de Sá 11. 140. lendo
; lio..» quartos, duas grandes salas «1
mais deoendcncias. _£___!. .-LIS

A 
TOGAM-SE bem «uol>|lados, sa*
Ias de frente e quartos arejado*,

com hoa pensão, a casal ou 11 rapazes
dc tratamento, areço módico, cm ca-
_a «lt familia « lodo respeito: na
rua do Riachuclo, .58. (.5.. _____

A 
TOCAM-SE, em easa «le família,
boas salas c quarlos. com pensão

c todo conforto, banhos quentes a
frios; preços razoáveis;, lambem H
acceitam pensionistas só para Çomi-j
das: rua da Lapa n. 33. (..joi '') J

ALUGA-SE 
o bom sobrado da rua

Joaquim Silva 11 5C. eom tre.
luiiis quarlos. duas salas g.z, ele-
ctrieidade e mais «lcpcndcneias; at'

-«^^««•í 1'm-amcuiu cliaves e-tão na tnestna rua ti. 55» *

& a ^r^nsulfas dfarf^^às t^J,_n__jp_J^
8 ás .2 e da. 2 áH io tia noite I. VGÀ*V, 

na rua «Ia Lapa n. «5.
C. 598.. Avenida,Mem de Sa, 

^.5^ ^V" ^ g ..„_„_„,„ prC(li„ colrt
-TTri'\ 

W .siilcndida sala de boa loja para negocio ou fu lírica, so-

/-»/;,.,„!, ii quarto, ambos brado para familia; o pred... acha-
. _ÍA.fre>.tc c ma.- mn •;*..-;.--. ,-u- s.. aberto e trata-se na rua da l.u>*

WmÊmiÊmWmWm independente., lem luz :..leçlrlen, u... | si. aberto ... ..... ,., _

Casas e commodos, centro
a i,u('«.vM-si; ..... !>o.

_CÍ.ui.ia s.deta d-: frente,
i)om quart'. e

a casal ves-
ipdtavrí o-i a senhor nas mcsiuas

I condições, casa dc familia; na rua
I 

•M.-.rer.li-.l Floria..,. Peixoto n•;..¦»*
sobrado, __]_j '¦' M

4 l.UGA-Slí o sobrado da rua de
.ÍA.S. Pedro ... 3.2, com duas sa.as
e quatro i,u;iri..s, eoz.il.ha e bom ler-
rhço; as chaves cslâo no n. 3.4, t'.).n
i, sr. Fiiniino c trata-se na rua Cru-
g.-yana n. 7_ sobrado.

(_ l.ÜGA-Slí parte de mi barracão
i_r_L»_ra iiiarccnciro; na run liarão
dc S. Felix n. 54. Teiephone Nor-
t. 4-... IJ29J I'.) «

IW!UB»ii:IBl!
u r)t)11 C.U.ICHS Dli.iTF, n

.J-r.VI.1. AS MAIS GF.A- m
I VF.S DOENÇAS I

| _______-_-__-í!_2*£?líí I
tt«iií^_|_SSi|i__Hi
ALUGASI. 

um bom quarto, para
uni moço. com ..cisão cm casa «le

fainill.; na .'raça >_ de Novcmbio n.

30, ."_ .-n-lar. .'__-

4IUGA.SIÍ im. bom quarto niolii-
Alado, a casal ou dois nioço»'--.le
lrata.11e.1to; easa de íainiba. rim Sciia-
dor Dantas 19. ______i.,_^_L__—i

casa 
"flc7.en.iena 

n 
família de 

%lrnta_
„,,„„,: nu rua Ptmmt9(M *}*<.*

11. 100, (2» andar). 13--" -• R

,4 l.yGV-SI-l um bom comiiiodó dc
-T.ífen. ..i.ite, imito ou se;-arado, com luz
e pessoas de to.lo respeito, can no- 1
v.i; ma p_. Manoel 4<>. '..Ijsoi'.) M

ein eas.i dc fiiniilía. I
d. frente, mobila- ]

do, cb.11 i.eiisiio; na rua Silva Manuel |
13300 I'.) R

"4 
r.Utí.V.SIf.íeii

a\ uni connnoiln

,4 LÚGÁ-SH o novo sobrado da rua
_r_.IJeiie.Hcto llippolyto 233: P«S»
So$ooo. __.

ÃUljG/iM-SEiinia sala e uni quar-
/\to, cozinha, luz electrica e banliei-
'ro; 

rua Uruguayatia '-.*.•'>*"g*!'",".)1 
j

4 lT.(V.V>LSE desde 40$i , 
¦»"«•

i_.auar.os, salas, bem moli.ladas, -ca*

t lim.i« Pidtada de-,'fresco, boa

.,'n.aó"1 na avenida Rio Uraoco ... 
g.

__ _iL___ ' -—'-------
4 f,UC\-SE eu. casa de familia, a

iluiiioços do coninicrcio 011 .-^'l
uma sala de frente, cou. electricida*
.le; na ma Senhor dos Passo n. 23.
iprolòn.jã.iento. __l____L-i_L_-_

1 I UC.A-SE uma esplendida sala

..__!..,,. arejadi c da . treme com

lão, em easa de família ser
„, módico, a rapazes .0.1 casal sem

filhos: .... rua dos, Ourives 11. 37, 2

tmdar, próximo a aven.d: 
Central.

landa ... "8. (3230 F) Jl

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gaveá

. A TOGA-SE inotr
l__.sobfa<lo " ~- :oo$ mensaes o
__..„.„.,... ija" nua Murquez de.
Abrantes, 20S; Irata-se na mesma, rua'

214. (3043 *¦>) J

A IX'1'.A-SIÍ o 2" andar d..
Adn rua do Kosariu 11. 1.5
.-¦_ nn loja.

]n*cuto
nata-

(lí)

4 I UGA-ISl. o 2" andar do i>'reJ'o il.
.-•.rua S. Jos. 11. 36; ver .: tratar
110 intsiiio, loja. '-"".I '¦' ¦'

AMíCÀ-SK 
o 2" andar do predio

ila rua da Candelária, iiro.no
4 LUGA-SE na ma do S. Bento !•..,_._ familia. As -chaves uo ariniizcm

XVn. 30, -•" andar, esquina da ave- [ e t.ata-so na rua da (..manda, (i...
grande i.ti.irtt, com (3>33 .^

'oas',''0|í«'s.in.n"" 
| ¦A-.L-Íí.VSÍ^SÉ;" biiTain, bons comnio-

(32711 K) J .rt-dos com ngua paru. lavar c luz
electrica; na rua do Riacliuelo, 373.

4 l.ri'..\.:l-; nii ma do S. José U4.4 
h) J

_í\i2o, 2'' andar, mn quarto mobila-
,1o- i-ura dois. (32.18 II) R | 4. l.U,G,;.\-SI

4 TOGAM-SE, independente, uma
_3tsala e um quarto bem mobilado.,

J:\Mcm arejadi « .«¦¦i,.1:."^':. mr. I •• "'•• IR"5u a" t'"ar:llib-. -?',.l.-ati
pensão, em casa de família seria, pre jc_  ,,_,,, (j) j1 ...J.i:^.. .. f.iiíí_»<*q ou casal sem .... 

4 LUOA-Slí boa casa com muito»
_r__i.ohin.oda] espaçosos, bom quintal
e bondes á porta; na rua General
Polydoro 308, Botafogo. (2438G) J.

. _. —¦¦-¦¦— ¦

ALUGAM-SE 
uma esplendida sal.i

cd frente c um quart: com todu
conforto, com iardim, cm casa.de fa-
milia dc todo respeito; a rua ÇarvaUjo- (M 3.148) O

ila Rio Brailc
vt:ii.-.'V.. tom mi
ò-i familin, ditas ]

As-is Biienò 50. (3-53 BI M

Km aa «16 ('(iri-i-iitc
DIAS & MOYSiõl-.S

1-1. í-iiii Itiirlmrii <le AlvaiiHH»
Triulo «lc l'11/.or leilúo nu «lia

SI! «lo coiieiitc, (lo todos os
•HMit.ores vciieidos, iirevinc
nos srs. tinitniilistas n»*' snns
«nutelns pmli-ni ser rolorniii-
«l.is at«'; ii horii dc piintipii»' «
leilão.

AMAÍSECCAS

1JRÍ.CISA-SE 
de unia boa c.izinliel.

ra. que lambem lave, paro casa
dê famiiia dc Iratamenio; á trovçssa
Cru/. Lima, 35" Botafogo. .34.. ¦•.*¦¦

"CREADOSECREADAS

'."A- 
LUGA-SE unia perfeita

Àoi, de eór, bem criada

V
i ,..

ama sec-
L-aníiltn

PJil.FCLSA.SE 
dc uma creaila para

todo o serviço, para um rasai.
Ordciiado 35$. na ™» ""'l". ll.c 

,",'
a.~f-_ iiiiestáo de. ir Í_r.-j"nija|-1 ?^- 

»• i-i. -» -»»'-"-« 
3_|_ % %

„„. logar: nr.ena.lo 40S; rua das U- tcinliio.

raiiielras >.- Í9<i. «»"* __!_ ______!__?Í2_i__li TVRBCI-.\-SE de uma rapariga pa-

|3I.FriSA.Sl. dc mna moça para 1 ra ,rVvíç..« deves de ..... casal; ..,-
° 

im.. .ÒVca. .«. rua. D. Mi.ierv na .on..a-.e no l.i.o «... ^ ''J'0 
}• _.. E.UicJo dc S.i. (3691 A.J >

IQuerois 

ter tim a toelln, CaTacllcMra 9|

POMADA AMERICANA I
elimina a t-tu-pa, tUbrllho e evita o gué<liv dos c.iliellos H j

VENDE-SEEM TODAS AS PERFUMARIAS 
J

4 iI,UÜ'A*SH uma boa sala, bem

Mobilada, á avenida 'Mem de. Sa

|Í. 20. VJ/t> __.„_

4 tUGÁ-SE ou vende-se o..iiiagii.fi- „,,„,. „,.
-_._„ pahicete da rua Francisco lM«i- de ^_ „. ,4
«Játori .1. 142. çom .optiniE.3 nc.oui-l

íamil.n dV 
"trala-ncn. 

I j_ |.fjÍQ/__tt-SK quintos O peil
to- trnta-se" na rua Gcncr.I » amara.. | >._•_.-_ ,— ,„ ,i„„,i„ _«imodáçüc] pari

trata-se
3-;, sobrado.

ÍOI*. lOIHIVIlM !»<> (OHItr.lO l>A MANHA"
O ÍIKAI.IMO 1>K JAX-JOT — HI-KS MAKY 200

Vcccito , sua proposm'. Ja.t-Jot, disse ei!-:. Vigie aquelle homem.
Ora, ainda buli. Isto vae ser uma rmncao.  1, .hiiiíliile

1-inso 10 passo «ue parecia ailiilirar com ar tlc eiltcn leitor .. lia > li Uai e

,1o pescado; de caniço .,... apanhava peixinhos no Oisc, nao perdia de U-fa

' '"rlnía 
renaradi. perfeita:.,, me na manobra do tocador do realejo.

_ 0,e ttv.i o doutor que talar com aquelle .tive.ui.go? murmurou elle.
•|.',„íi„, deante de tuna das casas do cac». Ghu-Clou, com uma perna

-,,'. uru e apoiado nara traz na outra, poz-se a dar a mamvclla.•«•".'-í 
sem se voltar, subia pela .margem do rio, eom todo o vagar

mrrcHlo nroírar nue não linha nenhum receio, danikva Pmson ensejo par»
ü k-iíitir e .. (.ilon-Ghit o tempo jireítso para vinar 1'mson,

L'a:ivi:ilia:Hlo vinte metre
po pr«'.30 para vi. un 1 1..-->.-
atrás .!.. agente tl.e policia, o tocador de rea-

niV í'ltÍ.l-1

N-1.1 p;.rava sen;.. nuamlo. de qualquer jauella, Ide deitavam dinliciro

01, (.tiãiuio qualquer transettnU: ílie dava um soldo.
\ niiiicipio línsoii uáo lez caso dclle. .
!)¦¦-. ..¦ e citava-ús ordens do sr. Laugier. em treil, Unha encontrado

diversas vezes .anjo: nas rua.. Conhecia-o de vista. Não teve por isso a

menor desconfiança delle.
Aquella Inação >n cerca dc•k nm quarlo de hora I mas Crçil uno

, - = tò íraTile. cm um quarto dc hora andas, imuiío, e Gerardo já havia

p;.Lvrriilo m-ti-us ruas, tentando fazer perder a pista a Pinson, sem o con-

íiauir.
Sen o consentiu', clava cci

•as dclle a famosa ária:
diàSOi

/..•)•, fala

que ouvia sempre á distancia *

Clilo.Xo íiiu de mu quarto ile hora, rinson estava aborre
— !-'s;e diabo aborrece-me ecu o seu moinho de cat.\
I-- dc vez em .|nand,o voltava-sç para Chii-Glou com odiar furioso.
aiau-CIPit estava cego, pois parecia nada ver e continuava com cuti..*

cção, com pai.Níip e raiva a sua afia:

.¦_.\i«/«./•, /«/ii bdi.ro.'

para o tocadorO agente voltou sç para o tocador dc realejo e fez signa! para que s«

*'"':"SS* 
correu o mais depressa que pode.. R1.trcla1.tb, rinson não dei*

xòu'dc 
'seguir 

CU-rardo. que o precedeu uns ciucoenta nutro, e que parece»
_._. 4' muito io'',Kt' de susneitar do que se passava.*' 

_ Onçi e!t, ineu velho, disse 1'in.oa, quando (./oh-«._ioii se appro.ximou.

Es-e seu realejo é maenifico, tem tnesmo vozes magiiuicas.
— Kio e verdade? Ora, ouça Ia isto:

"i\'Si-adi-r, fula baixo*

As aota» baixas são de grande pioj— Sim, s-nnor. é muito bonito.
S pt ootas a_ud.a_...*''

--- \s notas hirtulas... são de uma elevação!...
1 Veèe'ne qüe este pa.iie está troçando eq.nnugo, murmurou o

'.'. 
I* 

'olhou- 
para Jan-Jot com impaciência. .

l'V verdade, é muito bonito, repilo. In.ca.ne.ite no fim de u n tcrlfl.

lemno nm homem cansa-se de ouvir sempre a.mesma ária... atras tlc s 1.
- A quem o diz o senhor? Ha mais de trinta'annos que ouço e.t... a.ia.

e não atrás ile min. mas adeante da barriga-
Quanto poderá ganhar em Crçil, hoje, meu u 1. denende
Unia peça de trinta soldos. talvez mais, talvez menos, isso üepetuc.

fi,.i.. eiKÓntro pessoais que me-dão esmolas porque.se levantaram de dom

luvítor òuiiorque aünoraràni bem: amanhã ou. daqui ,a qu.nze dia. e.sas,

pessoas nem sequer olham para mim. O pflieto e nuo!
- Tome lá, aqui estão cem soldos, e va descansar me.

Obrigado... mas por qne é que me da cinco franco..
-- Para que tenha um dia dc descanso. •

Muito bom, senhor, acceita o seu dinhe.ro. Isso nunca se recu.a, mas,

ainda assim, continuo a trabalhar. ,,„.,,- 
,1,...,„.„.-

_ Xão. Ponho condição á minha ofterta: e que ha de descansar.
Não é possivel?
Por que?
M.orrecef-me-ia muito.

SnSíSSÈ a SSeST. calott-se. GUn-Gloii esperou que o agente

ee adeauta.se um pouco e depois recomeçou a dar a mamvclla.

"Pescador, fala baixo.''

Ora esta! Palavra de honra que parece que elle faz isto dc propósito!

pensou Pinson. .
i; chamou-o de novo, mas desta vez com cólera.

Diga-me unia coisa: não lhe faria arranjo ir moer as Mias ar.ia. para
outra parte? _-• Para outra parte? Então, para onde?

Para outra qualquer rua, que não seja aquella por onde en ande.
Otteira desculpar, meu lmrguez. nus o senhor e. talvez o l.rau-1 t.rco

o-t o imperador da China, se bem que não tenha cara disso, mas (.rao-lurco

ou imperador, que seja, as ruas de Creil são de todos.
Ali! toma a coisa nesse tom?...

... !•'.• o tom do meu realejo. Anula agora o scn.tor disse que elle tra

ninho bonito. ., ...
Mudei de opinião. Ahorreee-uie ouvilo atras de mim..
Oue coisa esquisita! 1. a mim, senhor, agrada-me. e imda lia pouco

dizia etK «i singular, mas de boa vontade travaria conhecimento e:.:u aquelle
burguez.

Você e-l.i embriagado! ,¦,¦-._.
Não bebi, nem comi nada hoje. ^ras, se esta com vontade dc p.tgar

alguma coisa, beberei um copo de vinho c comerei um pedaço de pao.
iPittson começou a estar furioso.
-- Com certeza continua a caçoar comungo. . ^
Agarrou Glou-Glou pelo unico braço que elle Unha. ,

Quer, por bem, deixar-riie socegado com a sua macluna de notas ues-

aiiiiadas?

1 .. ... • •• -. .-.-. Pí.r '.-. mensaes a ca-
I -rt.su «Ia rua do Propósito .... eom

bons coiiimodos para pequena Ja.11.ba.
(34__ D .

4IUf'»..-SF nn. csnlendhlo ." an-
rt.d.v; ua avenida Rio Branco. 83.
Tval.i-se .10 armazém. (247.1'.) a

Juventude
Alexandre

Faz com que 03 cabcllos
brancos fiquem preto?, nao

iiueima, não manca a pc. e.

A Tiiventt.de Alexandre des-
envolve o crescimento do ca-(

bello e exti.iRue a caspa com

tres applicações.
Vende-se em todas as per-

fumaria-, phaniiacias e droga-
lias. — Preço ,1$ooo.

ALUGA-SE 
a espaçosa loia, ,

mia mira uiialdiier niROçio; l.c*
nlioí"dos Passos 7H '"t".,^| rK *'

r_p_a-.11. .-io.! ___!_---'-

AtllG\.SE 
o primeiro pavímcnlo

iv-.ol.ri.iii-lo da rua do Rezende....
-- roín -' s-ihs. 4 aiinitos. banheira,
;. pensa, cspleinMda eo.ii.ha. grande

quintal e Iu* electrica; aliigiiel aSo|
.stá ab- r.o das 11 as 5 hora.-., c .raia

,.'' .,i_cbit-aia_I dj_d._____(___..!'.)__
~\ 

LUCA-SE a casa n i'a dii través-
Ami Oliveira, com duas sala,, (lo.s
.niiirlo.-, cny.inha. porão, <|-ii..t.l. )«'-
dim, ete.; teu. electricidade; a> cia-
.es estão no Aru.azcm ineal. a iua
Re.il Grande.» -')•.- '-.L-o.t '¦> ••¦

(3_ia7"Ê".;J .Asãb confortáveis «lesdo 4Ü»
 por «lia, o unia saiu com pen-

i*iri'lHl'll'Wlllllillil!'il!ll]!>BV*'ll'l!'' suo pura casnl 011 2 cnvnllici*m ros. liOO.-. mensties. luz ele-
ctrica, teiephone, etc. Pensai»
Familiar, Praça «Tose «le Alcn-
iur 11, Cuttote. (J 107) a

1 o? QUF. SÓFFRini w
I ESTÔMAGODEPUM VS.4R 1

iGuaranesüt j
||^M!ÉIIBÍ___fÍ

,4 LUCA-SE por 13;$ iiici.f..ics, s-.ni*
__de armazeni; na rua de h. • .'
Gonzaga 11. i.V, pronr.o Para *••
ca ou i|-.ia'qucr ne_ocio, (I-- .« ;'¦' •

gra.ml.ti chácara. ____.3_'Í ." _
¦¦AÍjUGÃM-ÍR aposentos mo-
-rtÒJilailos com pensão, pura
ciism... e pessoas de tiatiiinen-
to; na rua Costa Bustos 2»,
próximo íi run Rincliuclo, ensn
,1o toilii respeito. Bondes:
Chile S. Franeiseo, Prnçus
li ,íi; Junho e 15 «le X«mmi.
bro. Tel. C. 4618. (M35-*. B
" 

H-GAM-iSE sobrado e loja do

_l'\l.ieditj da rua • -

/4.I,UCA-'SE em casa de faniilia,
Xi.ui.ia boa sala, á ma Ikiuu Lis*
hoa ii". f..l 'Canele). (.1378 G)

,4 LUCA-SE
-rtde S. Ma

., casinha n. i =; dn má
-.-.uc .-. ...anocl, eu. Botafogo, de
frente du rua, tem luz clcclrica,. pe-
queno quinlal e Iodas ns coaiiu.idida.
• les paia um casal. As chaves na rua
General Polydoro n. 14 c trata se na

dns Ourives 60. (2751 (.; ...

Senador 1'i.nipeii
(3.-.0 lí) J

k II IKIiVSF, a casal sério e sem

Aí lios uma sa'a de, frente e um

íua ò na rua Frei Caneca ... A
,W,!o. |,.r.oJa •,"_^_;_j

_Vm^Sná,"o',^™ Srfs

¦ 4: ..ÍIG-VSI5 
' ;nara escriptorio, pro-

__.x'-iio á avenida Itio llraiico, rua

dí?. Pedro ... 84. ." onda... ain-
Sla . imlependente sala de frente,
forrada de novo, com tres- 

gfff,sj

4 LUCA-SE por ;-,$ em easa de fa.
rtaniüii, um quarto de frente, mobi-
lailn, com gnz e roupa de cama. Kun.
I). Cario. I 11. 94- Cattctc.

(3__l 
G) J

ALUGAM-SE 
bons aposentos, com.

ou sem mobilia c ucnsão em casa
de íainilia: rua Corna Putra .46,

(i6._|_ C.) .T,

A IjÜGAM-SE cnslnhas n *.
iÃiAvcnidii da Olorin, rua dt»
Ciittetò 123. As chaves na ca-
sa 15. Trata-se com Paula
Passos <S_ Comp., rua Santa
Luzia n. 202. O

,4 LUCA-SE
Ada rua General Câmara .1-esplendido obrado

í.16.
• \s ci.avcs' encontram-se na loja }!'¦'¦¦
iirica). Trata-se 11 rua 

(da._Carioca
11. .4- il-

4 LUGA-SE á rua General Scv-ria.
..X.io ... 100, boas casas, com;do.»
quartos, duas salas, grande quintal.
ou$. iníonna-st! na mesina rna, ,'u8*;

(14.1 ¦•) j.

a sem primevo visitai* a I

I Drogaria Granado & Filhos I
I RUA URUGUAYANA N. 91 I

Pesaaem gratuita em balança sen- |ir-esag siave|ai gramma I

ALCCA-Siv 
á rua 1). Maria «\nge*

lica, boas casas a 80$, lio$, um
armazém por mo$, com moradia para
¦familia; irata-e .... 11. 9. casa Y'1*;

i Gàvca). '._____

A TA'OAM-SK us lindas casai.
-f»- da rua D. Mareiaua 87.
(2S0!ji), e 9S (280$).

(K _0_____j
4 LUGAM-SE as casas da rua Kcal

_ÍT__Gr.iride.a ns. 3.í. 37 c 41, casa \.l,
com cinco nnavtüs, tinas ralai1:; -*oj.t«
nha, copa, banheiro quente e frio.
despesa, Ina electrica, quintal c lar-
(lim; para ver ü tratar ::;i tuesira rua,
esquina dc S. Clemente ... 335:."-
mazem. ':_____________

4 LUGA-SE «1
rtCiiueie 11. 4"

sobrado

i.);.j:-

ta d..

:,) .\S
' 

4 LUGA-SE cm casa de familia d<
-rtiraian-.entn. um esplendido -r V'/'
de frciue. mobilado, com linda «su»
para o mar. coin nn sem peiism, tcat
icleiiliunc. Praia do Ru-scll, ihi. ._

4 LÜGA.M-9E i.ur ?o$, sala e quar-
.rtto, a pessoal de tratamento, d's.ta
do centro 20 minutos, bonde ;t por-
ta. Cartas nesta redacção, a L. M.

'3773 L) 'M

» I.tlCA-SE a c.-.sa propria. para ia-
_r\;ni..a, no becco mi Carioca 34;
as chaves e-tiio cm frciue, casa. ile
moveis. I37uu li) •'

1 1 ri',.\M-SE, em ".íi franceza,

è^^^Ilafpara^apdeS

Utcrcza. _.-_-. ,-'.'•: - ":'

KICA-SE. liara'.... um quarto, o

j,_SS0D, sérias. «« «» 
.;e,.an""| 4 LUCA-SE ;, easa dn rua Santo

Ia, a nu dos Andradas n^_i7 ... _rU__A,flc|lo „. ... par_ ver ,•,.,..„„,.
 o dia e trata-se no larc.i da Bata-

4 1IV, \ Si' urra boa «ala nu um lha n. i, armazém. 13733 !'•) 'M

£!rJ;;\m.Í!o:' «S-a*tVSfít I TIuCA-SE um e-plendldo ape^n-

Sfui^nTrea Senador l^as 
g. R j 

Al..^. 
^ 

3 "^oivcasa.

casal; n.i rva <U Assembléa n. 117,
1 tl'l_A.-lfi uni comniodo, na rua | _o andar, entre Avenida e largo -ij

Ada' Carioca n. 4>, sol.rado.plio. Carioca. (£43 'w M

toKriit.liia. _____i__l_V. 
""_ 

I.UGA.9E um excelleate quarto
_r_L.mobil.ido, nvuitd arejado. a senhor
solteiro ile tratamento, i*re*.j modi-
co; ii. ra. do Hiachu.lo ... 95. .

U74- b)

4 LUGAM-SE com pensão... sa.a a
.rt-iuiarlo, rom ou sem mobília. P«*-*
to dos banhos de mar, em casa do.,
familia e dc irente; na. run lluar-
que de Macedo 65- '37.19 (¦) M

TÜTlVÃTSiT uma" boa sala, inde-
j-V.endoute, aluguel, 41>: "'',.'"l;_
da Passagem ... 26a. I3l>7i '') '«
_«_ 

l.UüA-SH lima cnsa para um,
^Icasnl; entrada com .jiiidiiit
(ii preparado; truta-se no pre-
dio á rua Visconde de Cura-
vellas 11. 59, Botafogo.

(It «610) «

4 LUCA-SE o sobrado da ru.i nc-
Anhor dos Passos n. 32, PtoP»0
para um casal ou atcher -hj»-ur»,

UJJf 10 J

4 LUCA-SE na rua Abes 11. 24,
__.Laranjei.as, uma linda casa co:n
tres quartos e duas 'alas, ;....' '.'.¦»;

as chaves estío cm frente na .p.1.111*
da c trata-se na rua d:i Quilanda
n. 1.8. <i-23 '•) t

¦_¦¦¦-.

â I.rCA-.E uma boa easa com qmi
Â-\.tro quartos, duas salas, cozinha,
banheiro, tanque c terreno, sita a rv.4
Tavares Bastos n. -.6; as chaves a
nicsaiá rua n. ade; tra!a--e a rua
Primeiro de Março n. 86, sobrado;
jb£.._ mensal So$. Cattete.

U2M °> 1

-l;
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A melhor em uso

A mais barata

com o tempo.

»_-. O-ITAItTOS !

BECHI i
102 - RUA GENERAL GAMARA - 102

TEL. 2815 —«- KORTE

- RIO DE JANEIRO -

Éiptico ÍG DOUÉL
LAVAGENS

Antlseptico MAC D0U6ALL
-OPERAÇÕES

Antlseptico MAC DOÜGALL
A SE P SI A

Antlseptico MAC DOUGALL
Snccedaueo do IiYSOIí de

MAO DOUGALL.

APPROVABO PELA DIRE-
OTORIA GERAL DE

SAUDE PUBLl-A

AMIGA-SE 
o sobrado do predio -

rua General Caldwcll «n. 337.
tendo todas as accommodacões neces-
sarias; trata-se no mesmo. Aluauel.
I32$0O0. (3413 Iv) «

ALUGA-SE 
o sobrado do predionovo, á rua Senador lEuzebio J»

com duas salas grandes, tre» quarto1
com janellas, cozinha, latrina, terraço
e luz electriea, lado da sombra; tra-
ta-se 110 mesmo. lAluguel, -02S000.

(34M D K

AÜTJGA-Si. 
perto do mar, por 40$

um quarto mobilado, com electri-
_d.de, casa do familia; na rua Cor-
nia Puna, 70. '*¦*,¦" G>.J

 «¦ «— -—¦ - -$—

À I/UGA _E o espaçoso sobrado da
iVrua Alico 11. 56, Laranjeiras, tçm
«HilnUl; as cliavei cm haixo. Alu
iKuel, i32$uo___. (3680 C) J
' A iWK.VM-SE bon3 commodos dc
i-jfrciile, i rua Ueal Grandeza 121,
«liliisi à esquina de Voluntário? da

iViitriií; (3623 G) K

•f A 'I.UGAM-SE bons quartos mobi*
.^Vlados o com pcnsüo. cm casa dc
línniilia, o «pessoas de tratamento. Ha-
iilios dc mar e bonde á porta; para
•ver c tratar na rua Christovào Lo-
Sombo -2. Cattcte. (3380 CO J

AIMJCMI-SE 
boas salas c quur-

tos, com ou sem pensão, preço
módico, casa de familia: na rua Hen-
jamin Cúiistanl i-i. Gloria.

(3291 G) R

: A I,UC.AM-SE por 80$, 100$, e
,Ano$, esplendidas casaB na- villa
iAnianda de Barros, • á rua llanibma
«1. SJ. Botafogo; trala-sc na mesma.

(340R C) R

ALUGAM-SE. 
oerto dos banhos de

mar. uma sala dc frente c..um
aposcntol com duas ianellas; rua Silj.
veira Martins I4Q. (155o ") J

Leme Copacabana e Leblon
Ã Í.UGA-Si;~o confortável predio
_X<la rua Santa Clara n. 100, Copa-
•cubana, com esplendidas, acconimoda*
ções, por módico aluguel. .-de scr
visto a qualquer hora c trata-so na
avenida Kio Branco, 171* (3043t_')J

CHO DOS PULMÕES
Cura Tiii>i«la ema o

PEITO»AL MA INHO
Kua 7 <lo Setembro, 1«0

ALUGA-SE 
a cxcellente casa da

rua N. S. Couacabaua n. 5*f> c»m
-t quartos. 2 salas, quarto indepen-
dente nara creados, iardim e bom
quintal; trata-se á mesma rua 11. 587.

(7.00 n' '

DOENÇAS NERVOSAS - IIURK-j ARTERIQ ESCLEilOSE
Tratamento com completo resultado pnlns Cor-

rente» de «Vlta Iremieucia o dis-tliermicas- da
ncurastheiiia, nevralpiias, prurido, arthntismo, arterio
esclorose. Exames prl'03 raios X. Proços módicos.

Consultório do Dr. Renato de Souza Lopes,
especialista em doenças nervosas, do appi-rellio üigos-
tivo o da nutrição. - RUA 8. JOSE' 39, de 2 as 4.

A I.UGAM-SE as casas da rua Cunha
--.Barbosa 33 e 35, Saude; preço dc
oceasião; cm frente á rua do Livra-
mento; trtaa-se na rua Urumiayana
ni 174. Í_____L.-'

AI,UC..\-SE 
por 90$ uma hoa casa

na rua Capitão 'Senna n. 6, com
duas salas,, duis quartos, cozinha ,.e
-•orão ' hábitavcl. 

'Coni luz , eectnca.
c bom quintal; a chaves esta no n. 8
e trata-se na •Chapclaria Modelo, a
rua Uruguayana n. 118. (3141DJ

A LUGAM-SE por 172$ os prédios
___ns. 46 t 52. Io e 20 andares da
rua •Conselheiro Pereira 'FTanco, il*
íliminados a . luz electriea, com qua-
tro lions quartos, duas salns c depen'
delicias; os chaves estão no 56 c tra-
ta-se na rua da .Víandega n. 8ú, so-
brado. (.1712 I) 1

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

ALUGA-SE 
a moços solteiros, uma

excellente sala dc frente, cm ca*
sa de familia; na rua Visconde de
Sapucahy aji;  (.15^3 J) J

A CURA DA SYPHILIS
' 'Àdqúlridi -W- hereditária, niteip* ou extern» em to-
^¦dfcV». «_í-Jf*st*.Sis«: Rhe«8*««-_o, Eczemas, UIcerM,-
-:-TfiraiSre», _«r»ftha>, Doreí'•tnlleulares e ósseas. Do*

res de cahtÇa-nBct-rnAUlcetM do Estômago,-etc,
se consegue infalll velmentè com- o

I_U-4.TYI_
Poderoso «ntuy-
ohilitico. Ellrai*

tador das iropu-
retas e micróbio
dt Sangue. Cur»
«yphilis, *«ito e«*
tern» (pen., olhos,
ouvido», -nariz, etc)
como interna (dos
Pulmões, Coraçío,
Eítomago, Eindo,
Binfc etc.) Peçam
grátis o iniprewo"O Pengo d» _>'•
philis. tfeios de sa-
her st ttm ou não
syphilis", á C.
Pontal 1Í8Í. O
Iíuetyi vende-se nas
boas pharmacias.
Preço, s$ooo.

Dtpislto geral: Avenida Gomes '
Freire, 96, teiephoile 1202 C. .

ALUGA-SE 
por ii.r«"tem loca-

.Usado predio da lsd .ra S. J»*
-liaria nr 13. 'ma% Aa» «P»?»»»»
ouartos, duas inarotíicai1 «salas, de*
pendências e grande quintal ;a cliaire
está 110 n. 17. o trata-se na rua da
Alfandsga n. 86, sobrada. (37"Ii?J

ALUGA-SE 
por -18a* o grande

predio da rua 'favores Gueira 87,
com cuatro grandes quartps, duas boas
sala», dependência! e íinnal, certo
doa tanhos de mar; a chave esta na
C. Edificador», a rua General '.,urj»o
11. 4, onde se trata. ,(3'79L) J

(3U8 L) J

ALUGA-SE 
barato. ¦> -predio novo,

com 3 auartos, 2 salas, luz, tro*
reno. etc; logar saudável evqucviiao
enche; iua D. Romana CS, depois
do J. Zoológico; trata-se no 66

(2020 lt) K

Chapéos paraSs
nhoras o Meninas

As nltiuias novidades da
estação Criações segnndo o

conceituado Jornal de
modas

"LA FEIKIME CHIO»

ALUGA-SE 
o predio da rua Conde

de Bomfim 791, coni cinco quar.
tos e bom porio; chaves no açougue
c trata*ae na rua Moura Britto, 19.

(2446 K)

4 LUGA-SE.
__—íent,,

...-, a familia de ttt-
__..-  a esplendida casa da rua
Haddock Lobo n. 319, inteiramente
reformada, com dois pa vi me nios, se-
te quartos, etc; as chave, no 31S.

(306-, _.) J

ALUGA-SE 
a casa, com- 2 salas, 2

quartos e mais dependências, uran*
de ouintal, etc; aluuuel 102$; na rua
llabyloiiia 6; oara tratar na rua Con-
de Bomfim 282. (,i*;78 K) J

ALUGAM 
SE na rua

Haddock lobo n'
282, magnífica sala
o quarto oXegantamen
to mobilado a com
pensão s uma pessoa120S; duaa pessoas
20Q9o 280*. J3S63

A 
LUGA-SK a casa. n;.
N 

' "„„_,.-„., „ -_ , III da rua
Nogueira ila Gama, Cancella; duas

satãs, dois quartos; tem .electricidade;
as chaves c6tão no n. U trata-se na
rua Senador Alencar 163. ,(3047 L)K

A~LUGAM-SF, 
e.„clléhtés casas no*

vas, por 65$ o 70$; com , 2 salas,
3 quartos, terraço, latrina, cozinha, VV.
C. com chuveiro, bom quintal,, etc, a
rua Silva Rego 35. Klachitelo, iituto ao
largo do Jacaré, bonde Cascadura. _

(-ÍJ-JI Lt) O
*-7-

A 
LUGA-Slv boa casa - assobradada,
com 4 quartos, 3 salas, porão ha-

bilavel, grande terreno, aíbiorizailo e
Iodas as comomdidades.':óor 112$; as
chaves á rua Chaves, Faria - 72, arma-
zem, Cancella, -S. l'*'"S-°rç?^feiSfi<>.s

A 
LUGA-SK a cara ;4i rua Costa
Guimarães n. 39. Retiro da Amo-

rica S. Christovão. bontles de Sao
Januário; as chaves cslãq em frente,
no rmazcin do sr. Bra-dào: aluguel
no$ooo («)B9 L) I

ALUGAM-SK 
as casas da nia Dr.

JosJ Hygino ns. 265'o 267; as
chaves cslão ua rua • Antônio dns
Santos n. 50, onde se trata.

• (3103 L) M
._-_____¦,_.

AOS RHEUMATICOS
O sr. F. R. Barreto, conceituado negociante á rua dos Coqueiros,

estava entrevado na cama desde dezembro, com terrível, rheilmatismo.
A conselho de seu medico, usou o afamado Rob de Summa Sal-
6ado, de Alfredo de Carvalho. Com tres frascos apenas «jâ tomou
conta do s.a negocio. 15, como este caso, conta o Rob de Summa
milhares. A' venda nas boas pharmacias e drogarias;.'- -Depo*
sito, Primeiro de Março n. 10. Alfredo de Carvalho & v*

Forma* em Velludo
st-tlm,

ta|>-al e palha de arroz.
Flores. Fitas- Fantazias.

e outros enfeites
Ciais .ara Li

Presentemente nenhuma
outra Casa apresenta

melhor escolha destes arti-
gos, nem offerece melhores
... vantagens

do pe a popular

Ch-pelaria Vargas
120 Rua 7 de Setembro

Telephone. C 4125
Esta casa ouvia portadores

com amostras dos seus
artigo* á-« reniileucias dos

ICsinos. fregue-es.
Em suas offlolnus executa
qualquer cncominou.la

•de eliapéos pur figurino,
¦concertos e inoilIficuçSes

de fôrmas

FOB PREQ0SBÃRATISS1MQS

__.lrclla 11. 27, com boas accommo*
ilações c grande chácara orborisaua.
As chaves estão na mesma e trata-se
nu rua Visconde de Inhaúma n. 8i,
armazém. (3M9J) "'

,i'LUCA-SI* uma loja para miâlijüer
--.negocio, na rua José Bemardino nu-
mero 33; trata-se na rua Masalhães nu-
mero .1. Catumby. (M 33QQ) J

« LUGA-SE uma casa. oara peque-
_-_.na familia. com sala auarto. sala
de iantir. cozinha, com auna nascon-
lo, dentr-, dc uma checara á travessa
do Navarro ti. 200; informações nn
mesma travessa n. Si. venda, por¦ fa-
vor; (1421 J) **

* LUGA-SÜ. a familia. n boa casa 30
A"_.da rua Contra-Almirante Baptista
das Neve««. antiga rua da Luj. nroxi-
mo á avenida Kio Comprilo (2i.1,1J)K

ALUGA. 
S. a easa da rua Aguiar

n. 31, As chaves estão no n 33.
Segunda-feira,
(M 3353) K

Trata-se no laigo da
Confeitaria Bomfim.

A LUGAM-SE «m casa dc familra
i\.de to«lo tratamento, uma sala e
•um iiuarto esplendidos; na rua dc
IS. Cleiiieiitc 150. (3U££V) 1

Aí;LUGA-SK uma casa «por -I3=t,
Lcom 3 qirartos, 2 sahs -c grande

nuintal; na rua do Cattete 214 c ou*
ira «,ior 122?, com dois quartos, duas
valas c grande área, e outra por 87$,
iein grande quintal; na rua Bento
D.isboa, 89. Cattete. (2442 l.) J

• A dvUG-A-SE um bom predio com
i_-.lrca quartos, duas salas, parao
ihaUl-vel, jardim c grande quiiilttl,
•jjpr i,.o$; 11a mia Alice n. 84, J-a-
«ranjeiras; ns chaves no n. 92 c tra;
ia*sc na rua da Constituição n. «2.

(3*98 C«) J

Saude, Praia Formosa
e Mangue

A I.UGA-SE n casa da rua Joio
....Caetano n. 131. «m bons com-
modos, grande quintal, luz electriea
c abundância de agna. (3186 I) J

* ILUGA-SK a casa da rua das
..Vl'nlnieiras n. 80, em Uotafog«i;
chaves 110 11. 78, onde sc trata.

(3-*Çií G) J
1 A -LUGA-SE confortável casa
.ÍVfattíiliá

pira
por 80$; na rua Cardo-

Júnior 165. Laranjeiras. C3-I3«J«**,)J
com to-

rua do Cattcte 8... cs-
Guaratiba; (,is8i) l'0 5

Corrimentos
Curam-sc cm 3 dias com

InjecçãoMarinho
Uua 7 de Setéinbi o, 180

ALUGA-SE 
um excellente aposento

independente, para casa! ou cava*
lheiro de tratamento, com teleplione,
banheiro, luz electriea c bondes á por.
ta! na rua do Santa Alexandrina .122,
próximo ao largo do Uio Comprido.

(1690 J) J

VIII da rua
ür. Maia Lacerda n. 33i traja*

se na casa XII. Avenida. (34-SJ)»t
ALUGA-SE 

a casa

ALUGA-SE 
uma casa com sala,

quarto c cozinha, numa avenida
á rua Viscondessa de Tirassinunga
n. 62. (345SJ) J

AILUGA-9E 
Q casa^II da rua Dr.¦Rodrigues

Preço, 8i?ooo.
dos Sa"ntos ti. 65

(.1123 J) J

ALUGA-SE 
a

q
.. _ casa. com 2 salas, ,r

quarto... electricidadc; 120$; Ma-
chado Coelho 44- (3051 J) J

FERIDAS
dartltros,

empi-
?ens,

eczemas, sardas,
pannos, comichões, etc, des-
¦ipparecem «rapidamente usan*
do Pomada Ltizitana. Caixa
1J000. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradentes
n. 62 (Largo do Rocio.

A 4030 {.

«i LUGA-SE ccplcndida casa, com a
-Tl-salas, í quartos, cozinha quintal e
iardini ao lado, á rua -Souza Franco
ii. u3. (362=; t.) R

ALUi-A-áEPinto " oredio n. 8o da rua
 Guedes. Muda da Tijuca,

com 3 quartos, a salns, despensa, ba-
nheiro, etc, gaz e electricidade; alu*
miei 1600$; chaves cm frente, .na qui-
taitda. .; (1871 K) I

ALUGA-SE, 
por 1125

n. m da rua do
" a' hoá casa
Bomfim, São

Cliristovão; chaves armazém esquina;
iratar rua General Roca 81, Fabrica.

(3293 K) J

r\ LUGAM-SE ns cnsns da rua
-tVt). Maria 71 (Aldeia Cam-
plsta^, transversal .á rua Pe-
reira, Nunes, novas, com dois
quartos, 2 oalas, cozinha, ba-
nheiro o tanque Sao lavagem,
todos os còmmodop llliiinliin-
dos fi luz í4_c(ii'lcn. As chave*
no 'local; Trata-se ria rua Go*I*«
(alves Dias 31, prpximo du cl-
dade, a poucos passos dos
bondes de Aldeia Canipista,
cujii passagem em duas se»
cções 6 de 200 rs. Aluguel»
90$ e100$.

À 
'LUGA-SK -por 140$-' a .asa da rua

ixOuqtio-.de-«Caxias n. 137 Boulii*
vard Vinte e Oito de Setembro, còm
duas salas, tres quartos, cozinhai
despensa, banheiro, quintal e luz ele*
ctrica. (3363M M

KLUGA-SE 
o esplendido predio ila

rua D. Anna Nery 520, com cm*
co bons quartos e mais conforto, para
familia de tratamento. Aa chaves tia
venda dá esquina, com o sr. Manoel.

________.__>__*

ALUGA-SE 
uma casa. oor 66$, tem

duas salas, dois quartos, saleta,
cozinha, água. grande quintal; .pode
ser vista a qualquer hora; 5 minutos
da estação Quintino Bocayuva; trata-
se na rua de Cascadura 13. (3630M)-

Bffll i1T!'*^^^^*^___R
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EIÍ.TRO
Ff E L

e recommen-
dado pela Exma. Dire-
ctoría de Saude Publica.
A' venda nas mais impor-

tantos casas do louças o
ferragens, especialmente:
CASA VIANNA — Ouvidor 5*
— Teleohone 126S. ..

CASA LIM03ES — Avenida
Rio Branco 120.

AGOSTINHO FERREIRA & IR-
MAO—1" de Março 10, T. 17

ALBERTO DE ALMEIDA &
C. — Avenida Rio Branco op.
J. FKRREK & C. — Rua da

Quitunda 48. „,.-,.
RICARDO AUGUSTO BIATO

— Uua dos Andradas "9.
BARBOSA 4 MELLO - Rua

do Hospicio 154. „ , n
A. LIMA _ C. — Rua do Ou*

vidor 72. , .
CASA FIE- — Rui 24. de Maio

11, 163 — Teleph. V. fl.

Para venda a prestações :
3. FEKREH & C.

Rua da Quitanda 48, Tele-
phone 102G, N., on na ta-
lírica: — «T. R. NUNES
Rua 24 de Mato n. 162

CASA FIEL
Telephone, Villa, 41

Remette-se para qualquer ponto
do Brasil devidamente embotado,
recel-endo a imporí-iicia em
VALE POSTAL.

Pedidos * J. R. NUNES

VliNDü.M-Sfe 
smeriores lolts de

twrcDò. cni Realengo, próximo da
¦tstação; informações com o sr.Ttieo-
tonio, rua Conselheiro JiMuiiieini it. '
108, Rcnlcng.o (.1-1S N) í

VKNDli-S!*,Xaviei. im
na rua S. Francisco

uni predio novo dc solida
coivstTUCíào; preço .12:000$; (rata-s<s
11a rua da Quitanda 01. dns 12 ás 4.

l.l'2-l D J

VENDE-SH 
uma casa com «m

puchido ao lado. rendendo 40$ ;
para ver c tratar, á rua Goyaz. 6«i,
1.11 canlado; i>rcço 6: *;oo$ooo.

(1441 N) R

\rENDIÍ-SE.ai ml a nHo
um prclio novo. que

 _..-. foi habitado com a
boas salas e 2 bons quarto., cozinha,
banheiro c reservada -dentro de casa,
11111a boa varanda ao lado. illumínadu
á luz ctectrfèá, bom ouintal todo mu-
rado, srailil e .nortão dc ferio, cm rua
oalça*da a parellolinioedos, perto da
C9taçãü dt* Todos os Sautos; bonde á
norta; trata-se na rua Jos;: Bonifácio
81, armarem, com o «proir teia rio

(.1-1.12 N) R

Vl.XDlv-SK 
um oredio «ovo. mo.

de.tn, com varanda ao lado. luá
electrico, clc., ná ma Minas 115. cs*
tação <lo Sampaio; trata-.e uo mesmoi

(.14.1.1 N) K

\7*l'|N'DE-SE. 
por .11$ ou altic-i-se

por contrato, a cQuforla\el casa da
rua Magalhães Couto n. uo. Meyer,
Boca tio Matto; para ver e tratar, nn
mesma, com u proprietário; das 10 da
manhã ás 4 da tarde. (.NI

\ruNDEM-SE na "VUIa Pavn-
* na" excellentes lotes do ter-

renos em pequenas prestações
do 5$ em deante. Os srs. pre-
tendentes poderão tomar os
trens Ãa Iiinha Auxiliar do
Rio (VOiirò o procurar cm

162 fre**t*' '» estação da l'avuna o
escriptorio da Companhia Trc-
dial. Prospectos o plantas são
distribuídos na rua da Alfan-
dega it. 28. N

ALUGA-SE, 
por go**. o predio da

rua «dc Santa Anna 18, Meyer, 3
3uirtos, 

2 calas, copa. varanda ao la-
o, jardim com gradil. illuminada a

luz ctectrica; chaves na chácara, em
frente; tratar, rua üuanaliara so.

(-1--00 M) J

ALUGA-SE 
uma caf.a, na cstaçUo de

Todos os Santos, com 3 quartos,
2 salas .cozinha c quintal: trata-se na
rua Honorio 41. (3457 M) R

ALUGA-SE 
a casa da rua Guima-

rãeo 11. 57, entre Roch, e Jockoj-
Club (bondes de Cascadura)-, tem. 4
quartos, 2 salas, cozinha, copa. latrina,
jardún, luz clcctrica, etc-, as chaves
no 11 4.1-1; trata-se n.1 rua de Sao
Christovão ri. 605; preço 112S000.

(34Ô7 M) J

ALUGA-SE, 
por 90$. o predio as-

sobradado da rua Lopes da Cruz
20, Mej-er. com .2 salas, 2 quitrtos,cozinha, porão hábitavcl, clcctricida'dc,
iardim', quintal, tanque, chuveiro i
trata-se a rua Dr. Garnier 105, Rocha-,
ao chaves 110 31, 011 defronte estabulo.

(,-iqi M) J

AI^UCA-SK 
uma casa, nara nenocio,

n«. melhor ponto do Mej-er: a rua
Dr. Archias Cordeiro 11 127-A, pori5Q$ooo ' 

(3607 M) J

ALUGA-S15 
uma boa casa. com

quartos, 2 salas com abundância
dágua e luz electriea jardim e gran-
de chácara com arvores frutíferas, á
rua S. José n. 88 (Madureira): rr.i-
ia-se na mesma. (318 M) J

ALUGA-SE 
uma caro, ua rua Ju-

lio fragoso 11. 22; trata-se a rua
l-irmiiio fragoso n. 21, Madureira.

(313.1 M) T

por 90Í
80$; para ver e tratar com o en-

carregado, a rua Barão do Bom Retiro
n. in. (M

A LUGAM-SE bons prcd]os,_

ALUGA.SE 
o oredio da riia Barão

do Bom Retiro, 110. por i-3$ooo,
com espaçosos commodo». quintal e 11-
luminacáo electriea; trata-se no mesmo.

(M 3126) M

NICTHEROY

\TENDE-Slí 
um uredio, recenteiiicii-

tc construído, aiuoa uão habita-
do; ua rua Baião de Mesquita, eom
doia pavimentes, cm centro de obm
terreno com «radil e jardim ná fren*
te c 'dos lados, próprio para pequena
familia, tendo no pavimento superior
.1 dormitórios, corredor. W.-C e iu)
inferior, 3 salas, despensa, W.-C., ins-
tallações electriea sj na rua ilo Rosa-.
rio ti, 161, sobrado, com o sr. Mourão;
preço 2s:ooo$. (3053 N) f

f. tiNDEM-SE, oor aoioooí, dua,
» casas, cora 3 quartos, 2 salns c de*

mais dependências cada uma- á tra-
v _sa da Universidade 25 e 27.

(a?<!4 N) J

T 2 QU-irLu
na rua Andri

NDE-SE uma casa. com 3 salas.
agna, Brande quintal;

Pinto 8j, E. do Rumos.
(,H33 NI K

ALUGA-SE 
por 125$. o predio no-

vo, da rua Uonorio n, 182, cm
Todos os Santos, com 3 salas, 4 quar-
tos, etc. (3686 M) J

AtiUGAíM-Sl' 
em Petropoli?,

. 
'«,....v-.--«. .-.-.-._, d?\*

prédios mobilados, na avenida »pi*
ranga ns. 509 e 535, preso de ocea*
Okito. o primeiro com seu quartos
grandes, 1:500$ por «eis mezes, e o
segundo, quatro quartos, por 1:800»,
por um «inno; as chaves por favor
no sa? e trato-sc aqui coin o-nroprieta-¦ * 

á rua de Santo Henrique OS,
praça Sactiz Peua.

(110; 1) J
rio,
próximo

VENDE-SE 
uma excelente chácara,

coiji 00 m. de frentes de ruas poi
105 rt_. dc fundos, com lindos ponur
e jardim, erande nomai e horta, boa
casa de vivendn com 4.ouartos, 4
salas c outras dependências, itistalla-
ç5o electriea, clc, própria para pcsosn
de bom costo; á ma Adelaide u. ui.l,
Boca do Matto, Meyer ondo se trata,
com o nropríetario; informações .*. rua
do Carmo if. 39. sobrado, com o ir.
Chaves." (3176 N> R

MÃES EXTREMOSAS - $SS2£gS%
lhinhos das moléstias da pelle que os atfiigem,' baitae-os coai
o SABONETE DE RIFGER. Rna 3. Pedro. 1.7. ¦ ,'• V •

A LUGA-SE, por 140$. o ti. 39 da
--.rua Valparaiso, oerto do largo da
Segunda.1 .ira; as chaves no 41.

(3C41 K)

ALUGA-SE 
a casa da rua Viscon-

de Sapucahy n. 24.1. com 2 salas,
2 quartos, e mais dependências; trata-
se na avenida Salvador de Sá 18.

(3556 J) J

A r,UGA-SlC. sala de frente.
__\do conforto;

ALUGA-SE. 
para iegocio a boa loja

li, 201. da rua de Sanlo Clinsto
dos Mihmrrs. iá com armações é.çopa,
pri uni «bom botequüra ou iei.dmua;
trata-se á rua de S. Pedro 11. 24S.

(3137 D K

ALUGA-SE 
uma boa casa, com to-

das as ucconimodaçües. tendo 4
quartos. 2 salas, banheiro, graiide
quintal1, etc; as chaves estão ao lailo;
aluguel 150S; na rua Eleone tle Al-
meida 2«ó; para tratar, na rua Barba-
ra de Alvarenga 22, casa de oonliorcs
Viuv.i T,. Lcib. (3177 I) J

aos mm mmm no interior
Pedimos quê; desdo ji, nos façam seus pedidos para a

LOTERIA DO NATAL
Em 23 de Dezembro

Inteiros em quartos 524800
Inteiros om octngesimos50#00D
0-tògc'simòs 700 róis

NAZARETH & O.
Únicos \_iintus da- Loterias federaes nesta capitalun.i . ° Correio 817 - Rua do O-iviilo-. .'1

1.000:000$ 300
— Caixa do

AI.IV.A-.Ktodas
-'rala-se

commoilidádcs para íanii*
,..„ General Scveriano ,gS ;

na mesma rua 0«J. C3170C1 1>

l,l'(',«\-_lí o predio n. 122 ila rua
duna salaBi

,l«ii-i ouartos, co/.inh:i e uni framlc
«-.iláo. lista aberto das 11 íu 4 da
i-,r.le; trata-so na esreja de í-.- Je-
.'«•o; il rira Tavares llastos. principio
da rua Bento Lisboa, 110 Caltete.

(.t--;(i (•) .1

_-_.ll.-i ru„ Visco.ide dc llaiuia Mj
com inimenso torreno nos fundos onde
vodi scr montada uma Eran«c -fabrica
ou um elegante cinema, pois o pon

de oriniéira orJcm;
1 Once iie Junho,

AiLUCA-SB a casa da travc.sa da
_\io8óa n. 40. «Aluguel uo*. Uia-

no n. 30, onde íc informo. Jlin*
le Ilotafogo. (3340i*«) I*.YCS

10 praia
: \ HT.VM-SK duas esplendidas ca-
XXsns, uma com cinco quartos., tres
«-•ilas. quarto para crca«lo c Miais de-
«iiendcticias, outra com quatro quar-
lo-, tres salas, quarto para creado e
ciais di-.Mi.leiici.is; na rua llanibi*
:11a-"eis. 24 c 26. Ilotafogo; traia-
uni mesma rua 53. (.ltn0 Cl U

boaiLUCA-SK ..
.Vílo Accnrra -13o, Águas

easa da ladeira
Férreas;

: 1425, com jardim agna nascente
pomar; a cliave eslá eom o vigia
caín cu ««lira?, ao h«lo. (343St,)K

c mciiuo na¦-(3138 D»

FMfMO AliLARD & C.
Ourives 119

VIMMAM-SK 
por preço

I.
 , barttto,

boas casas com dois quartos, duas
salas c boin quintal. Informa-se ua
rua Car.lo=o Marinho 11. 7. escripto-
rio, Praia -Formosa'. (íião ¦!)«'

LUGA-SE uma boa casinha pin*
dc novo com muita agna <

quintal; na rua Visconde dc Samica.
hy n, 310. (.H33 D J

A LUG.
fitada

iliÜiii Cura darlliros, empigens,
cczçmas c sarna, Rua São
Pedro, 127,

4 LUGA-SE um chalct. nor 85*. na
_A.rua 1) Minervina 12 (l-.stacio);
as chaves estão na venda. (.1370 3)1

em casa fran-
quarto, mobi-
44, Uirão de

f,r.i* n T

S. Christovão, Andarahy
e Villa Isabel

ALUGA-SE, 
.tiõr «0$, ..acdsa da.

praça Marechal Deddoro 18, Cam-
po de S. Christovão;- tr3tn-se na rua
Alfândega 13, Peixoto & C.

f.1138 L) T

ALUGA-SE 
a casa nova. de sobra**

do, com 4 quartos, jardim na fren-
te e entrada ao lado, própria para fa-
milia, iio prolongamento .da rua Ma.
riz e Barros 117. fim <j«jã rua Darão
de Amazonas; trata-cs no' su. onde
estíio as chaves. (322=; L) ^J

ALUGA-SE 
a casa da rua Major

Fonseca n, 27. S. Christovão. com
2 salas, 5 quartos, Utr electrici e
maÍ3 dependências nara familia de
tratamento; até às 10 horas, tem na
casa uma uessoa, • trata-se na rua da
Quitanda n,. 19;.j ffi; (3287 . L) J

iVcom agna quente c frp. jardim c
(trande quintal; á rua Wrrna Maga-
lhãe3 n. 39; bondes Lins c Vascon.
ccllos, V. 1. Engenho Novo.

(3404 M) R

ALUCA-SE 
uma casa. com 3 quar-

tos, J salas, cozinha, banheiro, la-
trina, quintal fe-iado, perto do bonde
e junto á estação; 6o$;_riia Viuva.
Cláudio T9-A.

'(318+ M) ]

ALUCAM-SE 
2 casas, para nego-

cio; uma tara 2 bilhares e mais
utensílios; tombem se vendem os iitcn-
silios; E. dc liamos, E. V. Leopoldina;
informa-se na rua Andradt Pinto n.
157. (3424 M) R

ESCOLA NORMAL
Conourso de aâ.i__iiBB-io
InscripçGeü na i» quinzena de fevereiro, exames na -«. quinzena.

Quem quizer se preparar com eegurança, ina.trici-eife'«^nuoiito an*
103. 110 curso annexo do Instituto Polyglotico, íl AVENIDA KIO

BRANCO, 106 e 108.

ATENDEM-SE em pequena*!
\ prestações de 8$ 09, ÍOJJ!,

etc, mensaes, magníficos lo.
tes de terrenos lia magnifica
localidade denominada SapO,
servida pelos trens da IJnhii
Auxiliar. O escriptorio é em
fronte dn estação do Sapé.
Ainda existem alguns lotes na
Praça das Pérolas, muitos nas
ruas Opalas, Turquesas o Sa-
pliiras. Os prospcctos com
plantas são distrilinidos no es.
criptbrio da run da Alfândega
n. 28, Companhia Predial. N

pl;-SI* em Ipanema um ter-TT-EN'
V -reni

A LUGA-SE um predio-
_.\.2 solas, tanquo, latrina

quartos,
- ,„_..-,, .-..-, ,-- .Rrande

quintal, bem arborizado. Engenho fto*
vo. rua General Bclejuardc 115! tom-
bem se aluga metade do mesmo; tra-
tn-se na mesma, das 9 horas as 5 da
tarda (3 ______

A LUGAM-SE predios. com 2, 3 Ç
Jt\i ouartos, bons quintaes cercados,
bonde na porta; oara ver c tratar, rua
Assis Carneiro 139. Pipo M) J

ALUGA-SE, 
por 170S. c sobrado

da rua S. Luiz Gonzaoa 66, São
Christovão; trata-se na rua Alfande-
Ka 12, Tcixoto '& C. (3134 L)J

.4 I.UGA-S.E por 35?,
i_..ccza, um pequeno'atlo e 'para pessoa só:

ALUGA-SE, 
nor 100$, a casa n 60

da iua S. Januário, S. Christovão.
(306- L) K

A LÜGA-SE por 50. nm
^*-quurto mobilado com luz
electriea em casa de familia;
nn rua Voluntários da Pátria
íi; 430. (.3632) 3

"¦ LUGA-SE o predio da rua üe Sao
--.-Cláudio n. 23, com boas accom-
nioilaeõcs para familia, tendo tres
quartos, duas salas, quintal còm ar-
voros frutíferas; 111 cliavei na rua
Maria Jo?ó 11. 43, Estacio de Sa.

(3735 J) M

ALGAjSE 
por 172$ o predio do

largo das Neves n. 7. Paula Mal-
tos, ponto doa bondes dessa linha.,
Todo murado, com Rradil do ferro
1: portão, pequeno jardim, boa varam
da, duas salas, quatro quartos; boa
banheira, derpensa, saleta dc engom-
mar, cozinha, com dois fogõc3-( sendo
um a gaz, muita agna e chuveiro, il*
üniinã. o electriea e a gaz; pôde ser

visto q niialflucr hora do dia, cs-
tando ainda ligado, luz, gaz, aquece-
dor e telephone C. 5243, que se pode
fazer a transferencia cm vez dc cor*
tar. (3746 J) M

ALUGA-SE 
cm cav. dc familia que

nilo tem creança". ttrc-i boa sala
« quarto com entrada independente;
com janella para n rua o luz electri-
ca, a casal sem filhos ou rapazes sol*
leiros; na rua de S. Luiz n. 23.
Trata-se na mesma. (31S2J) 1

ALUGA-SE 
11 casaa da rua Viscon-

de dc Itnniaratv n. <5p. nara fami-
lia roRiilar. jardim e Bra'.i!c quintal;
nr.ço 132$: as chaves epião no n.
7i, o-k* «•«* trata Ci:8o 1.) T

ÀLUGA-SIE 
ou veifd-h.se a presta*

ções as predios da..rua do Impe*
rador ns. 213 ííS'"fffl_ta í"5*!:"-tas.
dó Ouvidor' _.''-'u >p (3i5S-9)"S

ALUGA-SE 
ur:a boa casa. na rua

Major Ávila n. 22,- próximo ao
jardim da fabrica; tem quatro quartos,
duas salas, copa, cozinha c mais 'dc-
¦pendências, luz electriea fogão e cs-
quentador a gaz; as chaves estão no 30.

(.1637 L) R

A 
LUGA-SE. por 120$. ò predio da
rua Fonseca Tellcs 15V tendo tres¦ouartos, tinas silas,-IçctrJctdiHé, cozinha, quintal

(1621 L) U

OS INViS
ii.-

rá, livre de .ualíiuer retribuição, os meios
VIEM PELO COltRKIO, em carta fechada
symptoinas ou manifestações da moléstia —
sposta. que receberão i.a volla do .Correio.

.SIVEIS — Caixa do Correio, 1125.

A todos
03 que sof-

f r c 111 de
qualquer
moléstia cs-
ta socieda-
;tle. envia-

curÜr-se. EN-'
— nume, morada,

e sello para a re-
Carlas -aos 1NVI-

de.

da Estrada dc
para qual-

quer negocio, officina ou deposito.
còm .'commodos para fainil;,", <ç,crto- do
ALUGA-SE 

a casa
Santa Cruz n 2856

negocio,
-. vommodoi. ,..,-.. ......-,.
Mercado "do Cascadura; «-alilglMe tairt-
bem a c-isa de 11. 2S00. para família,
com dois ouartos, duas Ba-as cozinha,
banheiro, W. C. tanque e quintal 10-
do cercado. (3430 M) K

4 I.UGiA-SK a casi da rua Cor os
_l.de Oliveira 11 * 20; os chaves no
armazém da Estrada Real: decanta
Cruz 2294. UjQO M) M

ALUGA-SR, predio moderno
¦íl-om 2 pavimontos, com 2
salas, 5 quartos, banheiro,
dependências, luz electriea,
jardim, etc; na rna Alice de
Figueiredo 53, por 200$000.
Chaves no 11. 51. (J2730) M

ALUGA-SE 
uma casa, com 3 quar-

tos c 2 salas, nor 100S. na rua da
Matriz Io Ensenho Novo n. 103; as
chaves estão no ioj. (3426 M) K

ALUGA-SE 
o predio da rua Ma-

rcchal Bittencourt n. 03. estação
do Riacliuelo, com duas salas, tres
quartos e (trande terreno; as chaves
estão no n. 86; trata-se na rua SSo
Francisco Xavier igo. (3183 M) J

Ubnorrhea
cura-se em 3 dias com

Rna 7 «te Setembro, 186

ALUGA-SE 
uma casa com quarto,

sala e cozinha; aluguel .23$;, na
rua Tavares Guerra 28, próximo b es*
tação de Magno Madureira (__6__6M)R

ALUGA-SE, 
â rua Francisco Fra-

goso n. 21 (Eneantadol. uma boa
casinha, de
muita .igua.

pequeno nluguol, com
(3142 M) M

Comprae venda de prédios
e terrenos

COMPRA-SE 
um terreno nos bair*

ros ao Itapiru', Engenho Velho,
Andartiy, Estacio, ou Cidade Nova,
com 16 até 30 niclros de frente mais
o umenos, por 50 ou mais de Jimdos,
não se admittem intermediários, di*
rigir cartas a Silveira; rua Viscon-
d- de Itauna n. 413. (32S7 N) K

COMPRA-SE 
uma casa com 2 «sa*

Ias e tres quartos espaçosos, cm
centro dc terreno, sendo no Meycr,
perto dn eslação, do lado da lloça
do Matto, ou cm Villa Isabel, da
praça 7 de Março para baixo;, tra-
ta*se com Carvalho, na padaria t
confeitaria cm frente á eslação de
Quintino Bocayuva, das io ás 3 lio-
ras. (3'8° N> J

menlo Silva, proxi no á lanni! de
Amoedo. Trula-Sí ra rua V -te c'o
Novembro, 214. OlígoN) «M

VENDEM-SE 
dois prédios, na rui

Prudente de Moraes 03 e 6;, Ipa-
nenm. (1306 N) J

ITTlXD&SB uma pequena ca*
V sa com varanda 110 lado cm

centro de terreno, com um
lindo jardim na frente c dos
lados, medindo o terreno 11
de frente o 61 do fundos; tem
muita fartura d'ngna c tem
esgoto; o .iardim é todo ci-
mentado e tem um lindo ca-
raniauclião; preão 8:000$;
podo ser vista a qualquer
hora na rua (luineza 78, En-
genho de l>entro. N

VENDE-S1*** 
um solido predio, eom-

plctasneiilc reformado, com porão'labittivcl, jardim e nuintal; "a rua
Boihencourt da Silva lio (E.-^Kui-
chuelo). (309-) »l J

A.l.,UCA-SE. 
nor 00$. o espluadido

prcilio da rua Matto Grosso 62,
junto n rua Cliavcs FarK- c o 80$,
03 ns. V, VII c IX da rua Unibelina
23; bons commodos, grande quintal,
luz electriea. (14O1 L) R

ALUGA-SE 
uma casa. com 3 quar-

tos c banheiro dágua quente, na
rua Senador Furtado 109; trata-so «ho
11. ooj preço 132$. (1180 L) J

ALUGA-SECampos
1 casa da rua Dr.

«pos da Paz n. 73, para tra-
tar na rna «lo Ouvidor 59. sobrado,
com Santos -Moreira, das 12 ás 13
lioras. (3640 J) H

HADDOCH LOBO E TIJUCA

A LUGA-SU um quar
-sa:a c quarto im

aia rua Ypiranga n.
.12$, íi ca.su
i, ca.=:i 17.

(3-123 6)

LUOA-SE um cxcellente

entrada independente e
tal. Aluguel SoS. casa
11 «milia. 'Laranjeiras,- 4.1:

m.h.r,
tendo

optin.o quin-
de distineta

. C-I435G. J

1 ,4 LUCAM-SE
ixV<uiarlos, com
<le Botafogo n.
•v-r c tratar na mesma

uma sala c doís
frente para .1 praia

362, com tiiomiia:
praia n. 35S.
ü2!__y

lies-
fa-.ui*

Jia;"na rua Dr. Corria Dutra, «.
(34<«3 <•¦) J

4 LUGA-Slv quarto arcjacio, a
LfVsòa de tratamcnto._ casa de

A.LUCi\-SE n casal de tratamento
cavalheiro, cxcellente, aposeti*

<0, em casa de familia, próximo aos
Iranhos de mar; na rua Buarqu* de
¦Macedo 30. (3144G) M

irala-s
i- C.

130$ a ca3a da rua
ral Meiiua Harreio lo.l-VII;

Alfândega 12. Peisolo
(3137 <¦)

4 LUCA-S.''. por
Ixi-Cenera'

iiillarbo- -
quatro cp-ia
chaves y.>-
Ouvidi: 11

1 pieüiu .... --.a -ii.j.1
(«S. tem tres salas,
slcctrícidodc, etc; ns• « trata-se na rua do

(3L-.4 D S

A I.UGA-SE a casa da travessa
Souza Pinto n. s*t«

10, Trata-se «ta rua
11.49.

da
Morro do Pin
da Gandclíiilá

HLESIIM DÀ UPiEIHRA
Cura rapl i a coui a

INJI3CÇÃO MAIMSHÒ
Rua 7 tio Setembro, 180

ALUGÀ:S«E 
por 202$ o predio da

roa Ucncdicto Illppolyto n. 212,
tom duas sala-i, tres quarto?, paleta
ara cagomniar, despensa, cozinlia
toda ladrilhada com íogão a gaz. ba-
nbeira, área, quintal com tnuqtie para
lavar roupa, com boa installação clc-
ctrica, pintada c forrada dc novo.
rode scr vi-ta a q'ialquer hora do
dia. (3747 I) M

Precisa
comprar

^UGA-SE.
casa n. i da avenida

rua Uruguay n. 25b, com 2
luartos- 2 salas e mais deptudenctasi
70$; as chaves na casa 6. Ui-nKJM

A LUGA-SK uma boa casa na rua
leiieral Koca 11^$; as chave:

«ão na mcsina rua 14; (atircze.).
(.1477 K)

A LUGA-SE predio da rua liarão
A_Li.fi Amazonas iój;; cstát aberto das
a ás 10; preço 105S: Tijuca.

CÍ3S4 K) J

,(¦ LUGA-SE, por 100$. a casa da
.:-_•*.-'...-•'-. Carvalho Alvim _,*( as
r!\.. es 110 n. «41; tem 3 quartos, 2
saias c clectricidade. (3.107 K) R

sobrado
Çoncd dá J)cm5im 2-10. for-•íl-ntado de no.vo. com «randes

¦tos aposentos, quínt.l electriei-
banheiro, fogão a naz e le-

ac. (3416 K) R

A LUGA-SE. nor. 260$.
Ada rua

nha.

ALUGA-SE 
o predio da Estrada

Nova da Tüuea 157. eom duas
salas, dois quartos, erande porão,
installação clcctrica( cozinha, tanque,
•banhei:o, «tc; as cliavco.n.i casa 167.
com a sra. d. Albina; aliígúel 100?.

3J-8 K) K

Constipação
Tome

PEITOU AL MARINHO
Uua 7 do Setembro, 180

A 
LUGA-SK a casa nova. da rua do
Mattoso qi, com seís quartos, ires

Silas c quintal'; tratasc fia rua do Mat-
toso 96, onde cSIlio as' chaves.

(3648 D R

ALUGA-SE por i8i$ o magnífico
predio n. 153 da ma Oeúcral

Gurjão. com quatro quartos, duas sa*
Ias e dependências, illmiiinado a luz
electrico, com bondes 4 porta c perto
ilos banhos «lc. mar;¦ fichava está na
Companhia lvdiiiç&doraJ-S' rúa Ger.é*
ral Gurjão n. 4. onde fse trata." 

(3*i'3 W J

a casa da
S Christo-

vão; trata-se ua rua Alfândega 12,
Peixoto & C. (3i3á L) J

\ LUGA-SE. por 130$,
__.rua Chaves Earia 17...

A LUGAM-SE. oor ç;$. CoS c po$,
Alioas tasas. com 2 quartos. 2 salas
e luz electriea: á rua Jorge KiuIkc 53.

(3428 L) 1<

ALI
J\ur

.UGA-Slv, o familii de alto tra-
.arnento. a cxcelleii c casa ú rua

Bcllà de S. loão 11, 23 S. Christovão.
muito próxima ao Cai: po: trata-se á
rua Vasco da Gama 11. i-O. (L)

'.UGA.SE casa <fci rua Senador
cucar 1 «j 1; as cllnS-c. Vestão na ¦

rua Domfim 1OC, açougue. (3O.33I.~K | s"vo,
ALIAai.

IMPOTÊNCIA
Kstevlliilmle,

Nenrastlicnia,
Espermntorrhén.'

Cura ccvtn, rndienl crapliia
Clinica cleelro-medica, espe-
ciai Jo
Dr. Caetano Jovine

das Faculdades de Medicina
de Nanblcs e Rio de Janeiro,
Das o ás 11 e das 2 ás 5.

Iiargo tli» Carioca 11. 10
sob-ado

salas e
uartos pintada c fe.radti de

novo, a rua S. Gabriel 11, *- "¦--¦¦
A LUGA-SE boa casa, com 3

novo, ã .... . , . ,
cliavcs na rua Cachaniby 6, venda-

(27Í6 M) J

MtMNHMMNMNNNNIHNNDNMfNeMNt!! Extinetor de Saúvas-Z. WERNECK
Preço do appa .ellíò 25« »|O00

Posto na cstaçiio dc embarque nosta cnpita|lmais CjjfOOO
Consumo, pnr formigueiro (em media), um kilo de
enxofre em pedra. Custo dc exlinc_uo, por formi-
gueiro (aetualmente), .00 réis. w

ROA DOS ÀUÜOS, 30-3*4--Uio de Janeiro §
AcNN(KMMHNIMCH*M9IMIH«9NM4«MN

A'LUGAM-SE 
uma boa sala e cozi-

nha por 50$, independentes, mui*
ta agna e luz electriea, querendo;^ na

Jrua Co-la Ilaslos
do Riacliuelo.

II UAI.11 J

L_.n_-____.

AI.UGAM-SE. 
com carta dc fiança,

ua E. dc Ramos, boas casas de
moradia, a 50$. 60$ c GiS: tem água,
luz, W.-C. c quintal; trata-se, no mes-
mo lega-, na "Villa Andorinha ...

(2_"I M) 1*

ALUGA.MiSE 
os arnndes armazéns

407 e 401) do Boulevard 2H de Se-
lemliro, c tamlieni se faz contraio, cm
condições muito razoáveis; têm com-
modos para familia, quintal c electri-
cidade; as chaves cslão no n, 4'7-
padaria. (2272 L) R

S___2l_l_"l_'_r__,M_"*_ íl diriju-so :í caixa do Cor
Q-BirU I li_B_ÍWl8« 19-17 — Rio de .Tniieiro

Enviando o nome, residência e o sello para resposta.
OURA RÁPIDA g GARAXTUM —- fiRATIS.

«rreio 
Jf o __ 'i

ALUGA-SE 
metade dc uma casa.

na rua S Luiz Goi.za... 198, por
60$ mensaes; trata-se na mesma.

(l!2S L) J

A LUOA-SE por 93? a cada iiipdcr-
__-no, com quatro quartos, fogão -

gaz, electricidadc, ele; na rua
lierança 59' Chaves no
«Jc S. Januário.

Es-
53. llondc

(•526 M J

ALUGA-SE. 
nor 90$. a boa casa da

rua Soares 60, S Christovào; as
chaves cstfio. oor favor, no 64; trata-
se na rua Gonçalves Dias 44. <-at«- 1. a-
ii.io.iio. (-704 L) I

\ casa que
qualidades é

J__.

1

nlagcm orf.rcç., ein preços e
¦n» ,«ri««~i. GSJ*T* -'4. 1
¦? fen , / '.n-J I-..Í ..._. - - -SJ-.

A LUGA-S1Í o sobra«lo «Ia rua Had-
-¦-.dock Lobo 11. 153. próprio para
familia d- tratamento, assim como a
casa assobradada da rua do Mattoso
11. 225, próximo íi rua Haddòch I-o-
l>a; as chaves estão na loia «La rua
do Mattoso n 2ir. c para tratar, na
avenida Rio n.-aucj 11. 11.. .1". an-
«lar. saia n. 17. (.1120 K) J

mais va
A LUGA-SE um esplendido predio

_r* a íamilia dc tratamento; na
rua'Visconde de Figueiredo n, 81.
L\s chaves 110. mesmo. üif___í-!

3 DIAS DE
QUINTA-FEIRA.

SEXTA-FEIRA
SABBADO

Pára as compras do» nossos
bem conSitfcidòs lYalinées

SORTIMENTO I
ioo srammas 800 reis.

SORTIMENTO II
100 gnmiT-13 000 reií.

SORTIMENTO III
100 grámraas ?no reis;

FABRICA DE CHOCOLATE"TIJUCA"

ALUGA-SE 
a casa n. i da rua dc

Santa Luiza n. os, Maracanã, com
duas salas c dois quartos; trata-se na
rna da Constituição, 66. (j/89 I.) *M

ALU'
-Xrua

.UGAM-SE, a ro?. as casas <la

3 c 4. com 2 salas. 2 quartos, cozi-
nha e banheiro; trata-se na casa 6.

¦ (3(5.10 ],) R

A I.UGA-SE, a pessoa de tratamen-
-¦«Ti-lo, a casa da rua José Vicente 32,
Andarahy, tendo 2 salas, .1 quartos,
sendo um oara creado, c mais depen-
dçncias, jardim c bom quintal; trata-
se na mesma ; bonde Andarahy á
porta. (3C6ijL)B

rua
ALUGA-SE 

o nredio n. 102 11 ri
General Argollo, reformado, por;

habitarei, locar" alto, bonde dc ioo
rei.; preço módico. (,t6.S,i í.) J

K LUGAM-SE bons e crandes com-
jtimodps, a 25$ e ^n?. tãsa com çran-
de terreno «. muita apua; rua Coronel
Cabrita 57, S. Januário. (3642 I.) R

ALUGA-SE ti cisa da rua «le São
__._ra:tclico Xavier n: .-.Sq. cai cen*
tro dc terreno, com boas accommoda-
cóss. Rraiide quintal c jardim. Tia-
ta-se coni Jorge dc Souza, â r.i.: da
Assembléa 16, loja. Telephone 2502.
Central. (3, 3 D J

A LUGA-SE lindo predio, rua Con-
XVilrssa Belmonte 103-B, Engenho

tres quartos, duas salas, mais
lependenclas, clcciricidadc, quintal,
jardim r.a frente; chaves na,,mesma,
105; Irata-se ua rua 'lrczc de Maio
42, armazém, cm frente ao Lvrieo.

(1970 *") •>

A LUGA-SE cm casa de família um
-Iquorto com pensão, a um casal
dc tratamento; na rua Ur. Dias da
Cruz 337. Meyer. (4oiM)A

i LUGAM-SE. á Villa Savana. Fç-
/llropolis dos Pobres. •. rua V Mi-

Tomo PEITOtlAL MA-
H1NUO

Uua 7 «lo Setembro 1S6

AlLUGAiSE 
-na

Couto (Meyer),
rua Magalhães

esplendidas casas
com quatro quartos, duas, salas e
mais dependências, luz clcctrica, etc.,
informações no 11. 121 e trata-se na
rua General Câmara n. 35, *°h™o
Aluguel 011$ mensaes. (3-i«i *'lJ J

* LUGA-SE a uma senhora de to-
jtXio resF-cito, unia sala de írcnlç,
com luz clcctrica, cm casa de ami-
lia respeitável; na rua M011 e -Alcnic
„. 17, próximo íi rua do Riachuelo.

\rENHI--SE 
uma

Le ¦' boa ca.í-, ua rua
eoDÕldo n. 12 (Andarahy), com

excellentes commodos c prmdu pomar.
(-4-7 N) R

TERREXOS 
— A' rua Barão de

Mesquita, cm lip/ação., mac-ada*
misodns dc 200 a 40o mil réis o me-
tro de frente. A' vista ou a presta-
cões. Tratar, Meira; Uruguayana n.
3. Teleph. 463-I, C; _.____J

TTENDE-SE uma grande chácara,
V em Merily; tem um liom chalct,

forrado o assoalhado; preço barato;
400 ni. da -Istação; trata-se com M.
Lomba. (.1139 N) R

VENDE-SE 
por 2 contos unia casa

com dois quartos, uma Fala, boa
agita, n metros dc frente por ioo de
fundos, bem arborizada, tem ia .mi!
tijolos; trata-se na mesma, á rua Tloi-
ges dc Freitas n. 31. Estação Ricardo
de Albuquerque, (.1.501) N

VENDE-SE 
uma casa cm centro dí

terreno, próximo 2 metros da cs-
tação, com 2 quartos, 2 salas, varan-
da 110 lado. Preço: 3 contos e qui-
nhcnto.j a prestações; trata-se á rua
I01Í0 Vicente 11. .10*. Rio das Pedras.

(R .5.-94) N

H. ENDEM-SE om pequena*
V prestações, no alcanço ila

todos, magníficos lotes do ler-
renos no magnífico o novo
bairro denominado "Campos
dos Cardosos". Estes são oi
melhores terrenos o quo sna
vendidos em prestações. SSo
servidos pelos trens da Linlia
Auxiliar, com as estações"Cavalcanti" o "Engenheiro
Leal", bondes do Cascadura e
Estrada do Ferro Central pela
estação do Cascadura. Escri-
ptovio, rua dos Cardosos 1552,
Cascadura. Prospectos com
plantas na rua da Alfândega
n. 28, Companhia Predial, ti

VENDEM-SE 
por i_:ooo$, dois

prédios novos, construcção inodcr*
na, á rua Bcmfica ns. 186 e 1S8; tra*
tain-sc nos mesmos com o proprieta-
rio; «não sc admittem interucdiariosi
llonJc Jos.-y-Cl.ib. (3*4<i N) M

VENDE-SE 
uma chia casa assobra*

dada, com «porão hábitavcl c to-
dos 03 requisitos da hygiene; terreno
com arvores frutíferas, jardim, duas
entradas. Rarage; preço de oceasião;
•na rua Vaz de Toledo 11. 147. cinco
minutos da estação do E. Novo;
trata*.ü nn mesma. (2680 N) M

ULTIMA

ctlirrov C«o. li. Jlaiiaueira .
outr'ora i:oS e.iooS- o joS
vcroa'deir.1 calamidade de barauza,.^

capas:
05$;

-provei tarem.

LUGA-SE. por i6o$, o
novo. Francisco Jlanoel

Riacliuelo; fi quartos, a salas. .-«tj'r Meirelles 12 <U]1 >J
A prcvüo

8. E.
trata-

Vict

4 LUCA-SE por contraiu^
ride armazém

gran*
da rua Barão «lc

Bom Retiro n. i.l'- P"rT f?o$, cs-
q„Z dí rua. Conselheiro Tohm^prjj'o para qualquer negocio; as cliaí^
c.-tão no n* 119.

ALUGAM-SE 
boas casas de 5j| a

.15$ para ver e tratar na rua *»**
vio n. 95. estação de 01aria_. 

y) R

A'LUCA-SE 
por 70$

IE-1
preilin da

strada de Sanla ,Cruz aí 10, com
dois quartos, dua, salas, .cozinha. «
clcctrica, com Brande qumtal, .jardim
4 frente e bondes. de Cascadura i

cinco minutos da estaç-ofrentti
porta

1'icdatle (3105 M)

íiinulatlos
r/.
de totlós

Mobiliários de eçiylo o plunitíisn. nv.v
com :is melhores madeirsis dn p

Ao posto do iiinis exigenlie onoiilcat*
Especialidade cm capas para mobílias estores bordados

Rua dos Andradas — 27
'.r______i-*i-:oN e x. 1310

4 LUOA-SE tiaia boa oca. cano 3
jllquartos. luz elcctiica; na rua Des-
eusbargadór Izidro 81; as chaves no
n.* 70; trata-se á rua <>on--; Carneiro
.... de 1 ás 1, ou tcleplioi.o n. CHo.
*--.,! Í.-T47 !<-) J

A..,!: ia nutlGA-SE ou vcndc-se
tratamento o «predio de dus

pavimentos. cm centro de grande ter-
reno-, ajardinado e arhorisado, com
«mirada e «arage para autoniuveli tra-
Ia*»: in 111es.uo. a rua Itacurusss
n. -1. Muda da Tijuca. das 15 as
,1 ' us. C-srü ••) J

DEPOSITO:
KUA 7 DE SETEMBRO 141

fe^__SS_3_____S^3^SiSE__-
quartos, cm casa dc
rua Mariz c Barres

(3135 L) J

. LUCA-SE o lJcllò predio moderno
__-p:ira pequena familia, com todos
ns requisitos dc bom gasto c confor-
to. Aluguel 110S e U-ra. Kua _Genc:
ral Silva Teües •--. esquina da ue Ha*
rio dc «Me.-«iuita: as chaves junto c
trala-se na rua Sete dc Setembro 29.
com Cur.Mj\i!Q50- \}i-3 W 1

A LUGAM-SE
x_família; na
11. -45-

SUBÚRBIOS

ALUCA-SE 
cm frente a estação ue

li. Cara. á rua Dr. Frontin 79,
unia pequena loia, presta-se rara bar-
beiro o. bilhetes de loteria ou sapa*
teiro coucertador; trata-se -..a mi*
ma, com « «r. Fernando. 

'-ic-iMji-

a boa
in dc
,e Ra*

Silv

-> LODA-SE por .= 0? me
Acnsa á rua Alnuranl 1
Ladario. Villa Gerson, eslí
m.a;-. às chaves com o sr
armazém próximo e trata-se na a ciu-
da Riò Branco, 171* _í__L.__-i

l 1 UGA-9E i rua Lúcio de Mer.-
_-..í.)iiç.i. Estrada do Apicu\ estação

,o? mciisacs, «ma boa

!_<f___íla___>K- (w\ _^K
-______A __***^''_________

mW&Z »'!______t^ ___F HMW___Ly___________K' *-__F __*_*?¦Jkmm _._/ fiãf

_VOVID_^Vl3I-.!
CASA T1IMBYRA

Rua da Gar loca, 64
Sapatos modernos feitio

Carlos IX cm pellica eriverni-
sacia — bufalo branco e

c collo-chromo amarello, o
mais chie

Preço. . . 20$OOO

VENDI* 
SE a casa da rua D. Anna

Nery n. im; trata-se na mesma.
(M .1.310) N

VENDE-SE 
iunlo

tino Bocayuva um
estação Quin-

nredio com
muito terreno por s:ooo$ooo; traln-s(
com o proprietário, á rua da Ur»
Ktiayana n. M5. chjpclaria.

(M .1.1 io> N

ATENDUM-SB cm ViRiirio Oo
V ral, E. Ferro Lciipulilinii,

lotes (le terrenos dc 10 ,v 50,
10 .v 67, 50 c maioi-es, á vis.
ta ou em prestações confornií
a tabeliã abaixo, Têm agna
do ltio do Ouro. canalizada,
35 minutos de viagem, pas.
sagem de id» o volta 500 r»
em primeira classe, e 300 ri,
na segunda:

Preços Signal Prestaçõ*-'
3:000$ 150$ 75$000

ALUGA-SEa casa para neuocio
rua D Auna Nery
Uruguayana nt>, das a

com ou sem contraio,
c familia, da
74; trata-se
as ,1.

C-87-! M) I

ALUGA-SE. 
nor 100S mensaes. o

nredio n 17 da rua Manoela Har-
bosa. Mcver; trata-se na nia Visconde
dc Abaeté n. n-s. Villa Isabel. ;(.•083 M) J

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. PIXT0 & C. —

*\TE?fDlí-SIi- muito cm conta, a ca-
> sa"d;i rua General Caldwel 314.

(,l4oo N) J

TrENDEM-SE
T vessa

3:SooÇooo.

«duas casas, na tra-
. por

(H87 N) J

VENDE-SE, 
por iji.fiooS, em Bota-

fogo, um piedio ,á rua D. Caro*
li-a 38; trala-se no mesmo.

(.1.185 N) I

A LUCA-SE o eraníf predio. com
__-Kraii««k terreno, da rua í-oiilo «Lar.
vrlho 11. 45; as choves na mesma, rua
-S; nlilüiicl 200$; fica entre I-1KÇ-
nho Novo e Sampaio; serve nara col-
Ieeio: uão se aluíra oara commodos ;
trata-se na rua General Câmara n.
1S1 com o sr Custodio Carros (M)

VENDE-SE 
ou oluRa-se, cm opti-

mas londições. uma casa nova, cs*
tylo moderno., uo centro de erande ter-
reno arborizado, com todas as accoin-
modaçocâ desejáveis -logar alto e cli-
ma adorável; ver e tratar, cum pro-
tirictario, á rua Santos Titara 133.
Todos os Santos. (330.! M) J

TTENDEM-SE tres nredios novos,
V tun por ..cor*?, e os outros por

4:200$ cada um; rua Souza liarros
172, lí. Novo. (3120 N) J

\TENDl-.-SE a casa da rua S. Va-
V lentim n, 13; t:ata*se na mesma

rua n. .5; oreço de oceasião.
(1128 N) T

AT.nVAM-SE 
,is casa

i-9, á rua Guineza,
Dentri

sas' ns. ii" c
ile Kamos, por
casa; õa chaves cora o sr.

trata-se
Tos«

cliavcs no n.

MU
ave-

:«i) JI?nê_nlio dâ I éuel dc Oliveira
i.sT.casa X.'nida Uio Uranco. 171 (3°43

• tra.a-se na avenida.Ilio. lirêm-.17.. 
j 
-í-^CAM^ir.'^-Trada Nova do

' A-neenho da Pedra, S-8, estação
ALUGA-SE nor 60} mensaes, a ca-' de Ramos, duas caas novas por^o?
A,\ ,1a ruá Tavares ,1. .15, E.ica.i* mensaes..eada uma: ai chave, esuo

i chaves estão no «. H3. !'« na venda ao lado comj5 sr. .0,0 W-
tiRta-se na avensr- Kio üran* pes e trata-s* n» ««-'--i íl0.,n«,nT

ca n, 171.. (,-U M. JI ca. «I. «c'3 ¦,,,-'

MOVEIS
GllAMDES REDUCÇ0E5'* ai Risto

_*:000$ 100$ 50$00.
1:500$ 75$ _G$00ü
i:2oo.. 60$ :;o$ooo
1:000$ 50$ 25$000

SO0$ «10$ _0$000
700$ »..$ 17$000
<1005 1*0$ 15$000
500$ Í-5S 12$000
150$ __$5 11$000
350$ 17$5 9$000:

Xo local so encontra pessoa
encarregada de mostrar oa
terrenos, e ti-ntit-sc com o pro-
prietnrio nos dius nteis á ru»
S. .aiuiarlo 80, dus 4 ás 8
dn noite, e nos domiii-
gos, das 8 du niiiiiliii ú 1 lio*
ru da tarde, em Vigário Geral

(It 1171) N
"jrENDEM-SE cm presta.

V e terrenos, rio Realengo,
trada

cas»
E*

Ketl de Santa Cruz; tratá-sa
com o sr. Marques, na Estrada Rea*
de Sanla Cruz 11. 105; mais informa*
ções á rua da Alfandc.a n. 28, Com*
panhia Predial.

\~njNDH-SE 
um terreno com mil

por 60, em eüma salubre; na rui
Silvana, estação da Piedade; trala-i«
na rua Uarâo de S. Ecü*. 1

(.150
18.

ia «Io
favor

preços, como -ci;...:. * ima_ para -sol-
155; ditas Kistori, para casados. jo$ c 45$; '..ív.-.torios in-

.; ... ..^. •.oi!»ttes-commodas, 100$ e 105$; çuatda-vcsüdos, .a;S c 4-1:
niar-à lãiieás 55$ e -15$; suard-a-;>.-.i tos, superiores, 110$ e i:o$; gua: la-
féstidos. «le desarmar, 100$ c 110*; mesas elásticas, 50$ c 55$; mobílias
estofadas 130S, 140Í e i3u$; ditas Sul-Amorica,- .100$ e .110$; . cadeira-
¦aro sab 011 «iu-.no. 75$ e So$; i-a deiras de balanço, 35$ e 40*; dormi-
orios. 420$ c 

"4,0$; diversos modelo s. a.escolher; sala de lant,-»,-* 380$ e
•olcliões de ciiiu, i:S «¦ 2-,>; capim. .«; n laç, t tilda novo c dc" ' 

i.i-,,].. jo - LEÃO UO 3 MARES.' ! 
, PEÇAM ATALQÇ1C

4-jf$;
primeira qua

V iF.Sni*"*SE por r«i cimlos. a con.
| V foTiiivel casa Ja travessa l ei
flueira Lima 2«;, 110 Kiachueio, coa
struida ha seis mezes, eom a sala*
5 quartos, corredor, despensa, lianhrt
ra com água quente e fria. bulct, v\ .
C. interno e i-xterno, ifiiarto pari
creado?. magnífica installação electrt
ca, vastíssimo terreno c uma pctjuena
avenida, •.cndcnilo 150$ mensaes. ve;
o tratar na mesma, a qualquer hora,

 (3341 ±1 «

^^E^'D]¦.-SIÍ.. 
pelo leiloeiro Tglesii»,' o predio «li. rua da Amc.-ica ó9,

cabbmlo, 18 do corrente, as.- !».*»»,:'*f
tarde C»,UO SI I

'.ó;

¦_:-¦'

¥3,? , _; ,;M{
Í_.:. j__—1- _.«.'¦*'¦

ILEGÍVEL *<mm$r
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CORREIO DA MANHA ¦*- Sabbado, 18 de Novembro de 1916»

NEURASTHENIA • FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

De WBRNEOK

IC' o mais poderoso tônico empregado
contra"VHÔlestia*. o,, excesso» que

produzem esgotamento nervoso

ANEMIA. CEREBRAL ••
* »• PHOSPHATURIA

15NDHM.SK uma vacca dando
seis vitcllas supridas, e

uma e.oa que se uresta nara todo
trabalho; ipíorma-se, eni Barros l'i-
llio. Com o sr. .Iojc da Venda, c
trata-sc com o pjouno. sr Herpar-
do; tauibcn vcndein.se .cum o ca-
pin.nl, cuehrira e paslaria: - I.uilia
Auiiliar. ponto dc Barros 1'ilbo, l'a-
zenda da Uoa-Iíspcrança. (341? 0)K

VIÍNDR-S15 
uma boa mobilia,. para

barbeiro, uor P.reco módico, a rua
Anna Jiarbosa a. :8, Mcyer

(1.101 O) J

VKNDE-SR 
um machina. Under-

wõpd; 3.14, qithsi nova, nor ,.50$;
Frei Caneca 8*. da. 7 as 'oil^ho-
ras, eom o Olavo, (3380 U) J
"tTlyXDrül-SIy os' ulensilios dc unia

V venda: armações balcões, copa,
depósitos, balanças, etc, al„uo .Roac-
ros, cofre, pipa dc paraty c mnifepr-
tigos; ü. Câmara 224. (31.1' Q> J

¦pvINHElRO

VIÍNDEM.-S"? 
armaçõc».

ci
__ balcões,

, copa, 
"depósitos, 

balanças, estantes.
Blinde lialcão com 35 gavetas ,e bom
segredo, moveis varias íiiacliuias e
maia artittosi G, Câmara «.a*, 

j

muito barato.•\. ICNHI--* . o predio da rua liarão | Y.ií^M;..'riarimumio"de Mello

,l„.| niíillioieii pontos desta rua. o Be_. 1 <f - v-
ml,.ir inquilino presta sc por tavor a
liio.tral-u das 9 borai da maillia cm , %, 

--^.j. 
^^ Wím[0 „,. rua

1,1-A, Cacliambv .Meycr,

líii-diidè,-.
iVRENDK-Slí uma

.lei.iuc; trala-se na mesma rua u.jojj I 
* li.'".!11.1?

ilida; com bom

«¦om o proprioi !(_U_ N) M H.orscs n.¦ ' trata sc 11:1 mesma.
"CTiíSblí-Sií á rua Maiitibo,

V C.nparab.uiii, uni nredio moderno;
llu.nosnp;

informa-se c trala-sc 11, rua
Aires n. t'lS, das 10 lis l.b.

(M 3.315) «

VliNDti.M-SK, 
á ma *>"ssá Siinhor.

de Copacabana, prédios para .iodos
«is prcçnsi iiifiirniii-sc o trata-se a rua
du lluspiiio a, nj.8. lüciieira Iv «...

r%ri'"MJi;.M-Slí (pechinchai 2 casas
eo.ii 2 salas, 3 quarlos. . griiiu c

iitiiiital, frutas, a_tia. a il-' minuto do
bundo e i da estação' rua »• Mima
,.„ e i.'-'. ricdaile. 1'rcçn <las __un«
«UIÍ1Ç0 CÒlItpS

rÍTilvN'ÍÍlíMi'SIÍ barato, (bis .1»'
novos, de soiida construcçao,

irente 11 esiiçb do Mc...-;, para ver
ínfom..r ; nu* o sr.

ciúns Cordeiro, 3.í(i*
Wiz. ã viu

(37-6N)M

C3G18 N) K

VKND 
I'.-SE, muito barato, todo o

material de demolição (le uma. pe-
«incha casa, o* rua Minas _S. Sain-
uaio. - ' (_j__ __ _
iriíXDliM-SI! «alias dc briga, de

V raça ruperior, cria do Riu l.ran-
de; .ara Iratar, á rua l.imineipaçiio
a.. S Christo, todos os dias. nio 1
boi a da tarde. (3440 (1) K

\tl'iM)l'.M-SK. por 141000$, dois
inactificòs e vastos prédios, cm

Uiácbuelo, lendo grande , terreno e
daililo boa renda; trala-se 11 rua Anna
Hãrb. sa 04^ Meyer. . (3644 M _¦
TtTH.VDlí-Slí. por ,1:000$. uma cnsa,

coni 2 salas, a quartos luz cie-
ctriea, eciitro de terreno de 11 x on,
tolo arborizado; 111:1 Mutuei Ângelo
46., Mcyer; chaves c informes no 47"'

Í..(»..J **) ***

,"<--.

Vti.YÍ.I.Áf-S 
. iluls bons terrenos, a

rua Almeida: trata-sc a mesma
rua 11. Si. estação do hno.-uitailn.

(if,;j .M K

\r.lvXI)líM-.i; 
dois predios. coin 4

quarlos. 2 salas c mais depe..».'ii-
cias, por icíouoS. na rua 'i:™Çhu, 0.
Santa Tliercza; tratar, com. Miclialsm,
rua üriiiüiayana (.if.li N) K

MOLÉSTIAS NERVOSAS
Xou.tts.liciilti, dores de cabcçtt, liystcria, insomiiln,

fiauuczii do íòrçiís, por excesso do irabulliu mi de pra-
teor,' pii_o..iipa_Ões do negocio ou «les«ostos, sa«J c«iradas

••om grande evito com os BANHOS de Electrlcidad. es-

tática e os baiilios Hydro-Klectrlcos, em curto tempo,

pelo DR. NEVES DA ItOCIlA.
Eslas applicacões, inteiramente inofCensivns, produ-

zcrii sobro o systema nervoso uma ac«;ão cflicnz o dura-

doura, restituindo ao uoonto a eaiiua, o «.«»». ":'";:"

rstai—fiabiiicte do elcctrlcidado medica do DU. MÃES

S DA KOCUA—90, Avenida Kio Braiioo—Rlo dc .Tanclro.

Q Prceôs módicos. Das 9 da manhã ás -4 da tarde. (J27£

feoòbóaoot*-oàgf^

seseoeeo

JKilrS

SAUXA,
CAlUíAPATOS,

Dl.RXE,
«ICUEIRA,

MAXftUEÍRA,
PIOMIOS,

jioscAs;
I.O.UBHKJAS.

et demais pragas do
gado, curam-se com o

Especifico Mac Dougall
O original dos espeei-

íicos o o unico quo
uão c o 11 tfi 111 veneno.

Usado lia niuis do
63 annos.

Aiigmenta a lã eni 20%
Protege o couro contra
as moseas,valori_ando-o

Unico introduetor:
ROBERTO ROGHFORT
Kua do Miaicado 49 —-
Caixa do Correio. 1911
* KIO DE JANEIRO ©

armada
CRAMAVO S C.

Bu* .Visconde do Bio Branct, V

Uonteuta eom os requisitos mais modernos, âitpSe 'dè

gnmde ittaek de todos as produetus ehimko»
e phanmceuUcvs, vendido* pelos preto» da Cw Matn*

PREÇO FIXOf
Oi Snrt. Médicos e o publico entonlrarSa up{ tuooralorio

motltlo, paru o utíaníéiitii
de reccituano com a muxintti brevidade c escrúpulo

Hlltndr.se a qualquer hora da notíc

CASA MATRIZ: ;
Raa Primeiro de Março, u, 16 e tS

RIO DE JANEIRO

 Eniprcsla-se sob
íiyporliccas, cauções de apólices

da divida, irablica, municipaes e pro-
missoria.; Rosário 172, sala 4, «às .1
ás 5 lioras. ~£ (joti a) J

DINHEIRO 
—Empresta-íe sob hy-

pothecas de predios a juros ra-
üoaveis, grandes e pequenas quan-
tias, juros e caução dc apólices, con-
tas da Prefeitura, heranças, inventa-
rios, alugueis de prédios mesmo cm
usofruto ou- dotal, comprain-sc pre-
dios, terrenos, fazendas e silios; rua
«Ia Assembléa ti. 117, i° andar, sala
n. 4, cora o sr. Moraes, O45- S) S

IESTRANGEIRO 
de tratamento de

-i meia edade, deseja encontrar
unia moça bespanliola, distiucta c
educada, prcierivcl dc 23 a 30 annos.
Cartas ao <_.criptoirio dcsie jornal, a
J.ore:i20. C3-8r S) J

COLLII MlTiSÍL

J^MPRESTA-SE 
cm bypotlicea a

li juros de 8 a ua "I", conforme lo-
gar. Cartas neste jornal, para 1'. JI.

 (34O7 S) .1

1J«ICA 
transferida a rifa do i»h_no-

: srapho que corria no «lia 18 (lo
corrente, para 2 dc dezembro ds
1916 _ Aueuisto Alves. (3752 S)M

YPOTHECAS na cidade e sub.
urbios, grandes ou pequenas

quantias, juro módico; ha cápitoUs*
ta. Informa por favor, o sr. 1'inicn-
ta; rua do Rosário 147, sobrado.

(283a S) R

(NOMIC REGISTRADO)

Cura a inf lammaçâo e pur-
gaçoes dos olhos

Em todas as püarmar
cias o <a.rostíli"t*ias

rnnrnrcjnQ PARA^o banco'concursos uo brasil-ov
cantlídutbs a esse concurso dcveiti í;i-
_cr acnuisiçKo «lo Tratado Mercantil,
it"> profassor Avçllór, por ser o uni-
co adòptaUo òfficifllineute. li.o* nne
nuiscrem íicãr garantldoi. tltrtjam.se
á rua Alegre II. 45 — Aldcja t":im-
pista. (3-^1 S) .1

Contínua a
morar iiíi
rua ila Al-

fnntlcgu
(R 344-.'

MME. JOSEPHINA
11. i.15i

SENHORA 
dc 

" 
tratamento, tendo

enviuvado c sem conhecimentos
aqui, deseja uma relação discreta.
Resposta, a W. I!., neste jornal.

ÇfOCIO para um bem montado res-
U taurant c hotel, fazeiido alto ne-
(focto. SA vontlc para ajudar a rc*
tenaia do niesuio; trata-se e infor-
ma-se na fabrk-a de cerveja Leão;
á rua Frei Caneca n. 93. com o sr.
Carlos Iglczias, com a!_utn cai.ilnl.

(3363 D nl

PARTEM-

TRASPÃSSES
ritRASPÁSSÂ-SE cm rua central dc

| X primeira ordem, u em coiidições
' muito vantajosas, etn a cxcelleti.tc io-

ja, esquiiia de rua, própria para qual-
quer ttèjjoeioj' informa-se a rtui da
Assembléa- n. 22. C2.Í36 1') S

A ' KUA Asseniblea, 70, a", ha
X.í. prof. de portliguczi iiriilniii., geo-

dcídc ioi> tu-
(..220 S) J

cri-piiia; õjgclimft etc
do. **.'ão ú ctrJáO*

rnUASPASSA-SE um arnuzem de
X. seccos c molhados, cm Rçalen-

go, fazendo bom negocio só u d'n.ie|-
ro, tem casa para familia, aliiRiicl
barato, depende dc pouco capital,
perto da estação, casa nova do sr,
Antônio Formiga (com urgência).
Informa-sc 110 varejo da estação.' (JIH9 1») J

TRASPÀSSA.-SE 
11111 botequim ca-

neca, fazendo bom negocio, e:u
Nictheroy, próximo :W barcas; o
motivo ó o dono ter que retirar-se dc
Nictheroy; informa-se á nu da Con-
cci.üd n. 130. OiüoI') M

,(,S' Vi,.í?^í_!— 11a ru. j|a Quii„,ida 34, loia 011 com
l.rtliur Santos, na listrada Nova lia
.Uvuna 131. 0.6n M K

\>"i:N'D11-SIv 
por 16 contos 4 casas' «1 um terreno; rende ,ijn$ooo, Rna

Jtiircellos ns. .|S a 54. próximo a pra-
ca da Bandeira, Trata-se a rua da
uruguayana u. 41, b'ia dc louça.

.TrKNDK-SK por 30 rontos, cm lio-
V tafogo, confortável predio de duis

liavinicnlos; informa-se e triuii-si a
rua Buenos Aires, 19S. «3,-0-.N).M

iVriíNl.»!'. Sli á rua du Senado. 11111
IV terreno, medindo um.,50, logar
íilm; inloriiia-se c traia-se na rua do
Hospício, iqS. (3704 ^) M

ÃVlCXIIIÍ-SIÍ 11 superior terreno da
! V ri-a Aguiar, entre os ns. 50 c 60,
lodo murada, c.1111 ;o metros por 5°l
inita-se com lurpo de Súukíi» *> r**i*
ila Assembléa 16, loja. Tclcplionc.
_..0'J Central. t.13oa N) J

TJ.livNDIí-Sli uma ca-a ein frente á
: >' estação do Sapé, praça das 1'rttlns
11. 11, presta-se para negucioi vende-
te biiralo, t.l/iti >M J

VIvNDH-SK, 
por 4:300?. um bom

predio, novo. coni 2 miartos, 2
salas, cozinha, banheiro c \\.-C. com
luz electrica, água com abundância,
quintal tudo murado c entrada ao la-
do, frcnlc de pliitiband.i, moderno c
cimento branco: íi travessa .raii.ciseo
Rainos n. 3i transversa] a rua.-1'clo-
inena Nunes, estação de Olaria, .Jv-
lí. Leopoldina; preço de oceasião;
trata-sc 110 lucsmo. ((3.5J N) «

VIvNlílí-SlC 
uma chácara de piau-

tações, com Limito pomar; rua
Souza Sidiieira,-r.iação da l'iedailc;.a
tratar, na mcs.ia, com o sr. Anionio.

(.36.6 N) R

TirF.XlMÍ-SK uma mobilia de pero-
\ ba na cõr. constando de 1 suía, .0

cadeiras lisas. 2 dc braços, 1 _acn-
dou e a coliuniias. quasi nova. iaoi>;

1 guarda-urata. vidros gravados, du
canella, oo$. últimos .tirecosi rua 'lo
lfocba 41, lv. do K.gclia, casa do ta-
niilia. (34in O) K

\TI-iNI>K-SIC álcool de 36 graus ga-
V rantidos. 540 rs. o litro e dc 4a,

desiniféctado, a 800 r«üs; só na. casa
da lfi_a, rua Misericórdia 45, loia oe
ícragens, tintas c louças; a preços
módicos. (y)

I—

TT-UNDT5-S15 uma casa nova. coberta
V de tcllius francezas, com água cn-

canada, cum 2 salas, dois quartos,
corrador r cozinha» por Siápo$r na
nu Mario llcnjaiiiin 30. Terra. Nova,
com o sr. Oscar; Linha Auxiliar.

(1C77 N) R

fTKSTIUOS lind03 modelos cm ta
V Iclá, filo. desde 100S; linlm, 50$;

voile, 3i. Só na Maison Muguct —
Mine. Pereira, rua 7 dc Setembro ,19.1.
tclepli. 4-'S-, Ccnt, (35.ÍO S) .1

fÍN7jIi_r-SI'; machina. dc escrever
•Onilcrv.-ooil, perfeitas c garantidas;

rpilASPASSA-SE o contrato dc um
X jircilio, á rua Uruguayana.. In-
forma-se nu mesma rua 170, loja.

(3504 P; .1

IlRASPASSAM-SIi 
a loja c o so-

. brado da rua Sete de Setembro
11. lítS, fim tres «annos de contrato,
e doi-i pannos ds armação, c paga
350$ de aluguel mensal, pela quantia
de 2:5005; negocio decidido.

]_'[.CYGlül__A 
«ova, ingleza, 3

.> lòcieiiades,- senhora, vciide.se por

I71-'RA.VC'KZ 
— PORTUGUEZ -

. SIoço ibrasilciro deseja, encontrar
pessoa íranceza, para ensinar prali-
cameuiú. o scu idioma, recebendo em
Uxíí lições. <le portu_uezi Cartas
para este jornal, com o endereço dç
A. Silva. (3<50 S) M

PlíNHORAS e senhorita* podem
O panhar tíooí por mez, aprchdçimo
a profissão de tuãínciire e uinsMgts-
tá, na ma = dc Dezembro 11. 9;, 1°
andar, Cattete, das 2 ás fi da tarde.

(1503 S) J

— Vazcm-se
HYPOTHECASpredios na cidade c subúrbios,
até Santa Cru/. 51. Vieira, rua dn
Quitanda 50. 1°. andar. (114H S) J

II.IIA 
do Governador — Acção cn-

tre amigos — A rifa lc uma ca-
ncii que se devia extrahir lioje. iS
do corrente, fica transferida para o
«duo. 2 de -dezembro woxiuio.

t.lóoS S) II

TJIPOTIiXCIA

preço 11
1'abrica (j=.a S) J

BICYOI.-KriJAS 
niadas, vcuJeuvsc

desde 50?, na casa Uárlcy, á rua
do Cattete iii 199. (3—4 S) J

BICYCUCTTAS 
usadas —Para ho-

mem e para menino. Temos di-
versas, que vendemos aos preços de
70$ c So$: rua do Cattete 11. 105,
Casa Brasil. IM. 1734. Central.

r*ta (3449 s) R

COMPRA-SE 
:¦; machina-

ver,
 ..., „ de csçrc*

iiiaeliioa,. db costura; bicy-
cleias, armas e, qualquer maclimis*
mo: praça da Republica 19$.

(33<>S S) M-

Giira-se com ' as
_ gãrrafa-s de caliiábã, remédio ve-
fretai; vindo do sertão do 

'Ceará.

Encontra-iC ua rua dc Santo Cbrislo
il. .9. (=49' S) J

JliUNE 
ilamo íiatiçaisc ácccptcr-

ait situation de gouvcinoiite d'en-
fants sana merc 011 dame de compa-
guie chc_ iiersoimc, rcsncctabli: —
Uonnera et dcmaitdera des rcfúrèn-
ces. Ecrirc au burcau de cc journal
a M. 11. 51. (35-5-S) .1

OEM.OS — Compram-se. vendem-se
O e trocam-sé, sellos para çotle"
cç.es; llospicio 30, J. Cmtu í!- Ii-
llios, (37.0 S) S

Mme.
Vr an eis ca

Rci-s, diplo-
ma da pcia
F; dc Mi

dc Boston, faz cpparccer a mcusltiia-
ção por processo scientifico c sem
dor; trabalhos garantidos e preços
110 alcance dc todos, sem o menor
pciigo para a saude; trata dc docn-
ças do utero; rua General Câmara
11. 110. Tel. n. 3.3G8, Norte, próximo
da avenida Central. Consultas- gra-
tis. (S 197°)

60.000$ a i,,rt>5 do ,'""1"";'z~'~,y,yT anno. cmiircsta-sc sub
liypptliécas de prédios,, na cidade e

1 úrrábãtdcs; negocio sério e (cito com
promptidiio; trata-se com Santo-*, na
rua da Misericórdia n. 2 \, pharnn-cia. t30.9 S) J

.fine. Mn1.il1iH.taS0l.11ni l)u-
ltiillicl, iiarteira, diplomada pela
Kcal Maternidade de Firenzc (ita-
lia). Acceita chamados á qualquer
hora. Tcl, 3i-i9, Villa. Kua ».
Miguel 11. 80, esquina da rua S.
ii....- 1 .'i'*;.._.., 1 _S I

CE.niOK.TA protegida. necessita
l_) de um aposento mbbilado cm c:t-
sa dc féníiorn ?ú. c discreta; í--;.tle-
ttí o« íimuedíavries. Cartas o li-izya
Pereival. no escriptorio desta folha,
com todas as informações. (J4í*i S.J

Rtipliael (Tijuca). .jS J

Partos.

OEXUORA séria nue .
i_> boa casa e chocara, cm casa d.
familia de respeito; com uu som. peu- 1

Mo-
lestias das

Tratamento
dos abortos e
suas ; conse-

queiiciasi dos
corrimentos,

das eólicas iilòrò-ovnrianas e das regras
__ __ irregulares c prolongadas. Assiiiiblça;

54 dus ia ás iS. Serviço do dr. Pedro
queira gosar 1 J|/„..,,;/,,;_.t. Telen. íooq. Cent. 1K51.-

SENHORAS

Electricidade — Installações
e concertos de

força e luz; Attende (.tiabiuer clia-
mado. IL. Teixeira. Teleph. On-
trai 5535. — P. Américo. So—Cal.
teto. (.|8 S) M

Gomichão

fíL'^,rr?uis,ar .L^oíjProessores e professoras
io ji. 24.; Oro-1 S) 

P<AI -A -- Aluga-se com pensão, mo-
C_ bilnd 1 011 «ão, para ver ç tratar,
_ rua Kiiiiii.il n. r ~ Jaçãriípaiiitá..

(.0911 S) J

INCI.EZ, 
ntAXCEZ E PORTO

GUEZ, pelos professores: líodgcr
o Henri; preço módicoí rua da "AI-
fandega 199, «obrado. (233 S) .1

rniHH.OS .- Conroram-sc .10.0111,
j. 

'tijolos, á nia Conde dc Ilomiun
11. ego, com Jo.".o Eerrciia. (377S Sj.M

T OUÇA BARATA

CHAPÉOS 
últimos modelos, a i-'$,

»15$ « ao$j tiugem-sc, reformam-
se a-'4$, 5$ eíí$; lume. Bos, á ma
da Carioca li: 10. (copi S) J

COSTUREIRA.— 
Trabalha por Mi-

__rino. por preços biratissimos;
rua llclla dc S. Luiz 11. ia — An-
daralij-. ¦ .;•' (3749 S) M

CARTÕES 
DÉ VISITAS — Cen-

to SM- Ourives 11, 60  Pape-
(3531 P) J iaria. Oscar N. Soares. Xc4-'3S) S

rua da Allaudcga 11. 137
(II 3.303) O

VlvNi)lí-Slv 
uma boa .vitrine pura

iuo..ruario,. para dcsocçupar logari

liWKIIKIiKSa
Coração
normal bebedor1

¦B!!illif5«l!.ililllilill!il«i:ilii!:li:i!8i!i!!iii;i!ll;!»l!SKI»l
Coração do A cura da 1

•uai de S. José 11. 50. (M 3.119) O

iriiNliOI-SIÍ óculos, pnicc-nra c
V instrumentos oura cngeubr.na. nau-

tica c ugriihensura, á rua da Assem-
bléa 11. .ti. Casa Koeba, tendo oín-
cina montada nara todos os coticcrtos
respectivos. - ¦(ni 3.122)-*»

fr'KN:DK.,Sl.v um superior piano
V Pleyel, c um liarinoniuni aincrica-

110. dc grande formato; na rua da
Alíamlcga 261, sob. (3S"6 O) ll

Rira TenjesWhos Assim

/ -J* IM J_ \. ^íS*?* • ^\—^ Í ' 1 irV

. ... Pratos de
granilo legitimo, fundos o,.t ra-

.03, dtuia 7S000; pratos inquebra-
vais, dúzia iu$; apparelhos i|-' por-
cellana de cor, para jantar, So? c
90?; aflpãrc.Iioa v\21 porcclíana de
cor, para oiiá c caifé( 45$ í euárnj*
ções 1 j_ porcellaua dc cor, para toi-
lette, 30$ c 40$ | cbicürns e pires bran
cos para chá, 5.300, para café 4$:
cbivaras c pires «lc cor para cliá, ;$
c 8?; para café, 5$ c (if; copor, sem
pé; dúzia 3$5oo, 4.500 c CSuoo; co-
pos dc pé, «luzia 7$, S$ c pSoon; rua
da Asscnlblca n. 10, Jorge de Souza.

(3607 S) B

LÂMINAS 
Gillette — AUiun-se

bem. l>uzia i$50o; travessa de
S. Francisco de Paula 11, 28..

MME. 
ROSA, qoic morou na r. do.

I-avradio 143. mora na rua do
Kiacliucio 11. 72, sobrado. (3349 b)M

TifACUIXA dc carpinteiro, Utiivcr-
iii sil, com cinco peças, mui ser-
rc fita, motor, polia, cadeira, man-
cães, correias, etc; rua Frei Caneca
li. 7 a 11. (3077 S) M

mii.Ii.IIAS dc ziiso, tabõas de an-
X dalincs e estuutic. vende-se barato,
na run Corrêa dc Oliveira 11. jj: —
Villa Isabel. (3íno S) J

TTJ1A senliora cslriiiigeira, toma
U roupa nara lavar c ciigouimar;

á raa S. l.uiz n. 23. (3309 R-M

TTM ex-negociante desta praça, diiti-
U do os melhoro, informações de
sua conlucla c fiador, offerçce-se
para faze- cobranças dc alugueis i.c
c.-.sa., contas no Tliesouro e 1'rçlcir
tura. Caitn, nesto redacção, n CA.
V (S »E«)

INGLEZ! riitico, JI r
Fcter : garante.
ensinar cm seis

mezes. I.argo de S. Francisco n. 36.
\'ac a domicilio, por preços ¦módicos.

(.loSa S) M

Xormalista em
PROFESSORAa" anuo, lccciona o proRramma
pi-iüiario. Vae a domicilio. Recados
i rua do Mattoso 11. 4T- (i/iáS)"

P~" 
ROKESSORA ingleza lccciona se.i

idioma cm casa e a domicilio 1 a
rua Ãifonso Penna 163, casa XxII.

(123; S) R

darUirpsi, cinpiii-
gens, cc-cnias,
friciras, si'.i'ii.",s,
brotdcjus, etc,
d esa piparcccíii

(tieil e complelaiuciii." com o
UERM1.CÜRA. (Xão c iioniada),
Vendè-sc cm todas ns drogarias
do Uio e Nictheroy. Deposito ge-,
ral: Fbãrmacia Acre, ruu Acre,'
11. 3S. Tel. Norte, 3265. Preço
_$ooo.

Mme. Ciei, cartomante
— Diz tudo com clareza o que dé
seja saiber, realiza os trabalhos nuii
diííjceis que *sejani, amigavelmente*:
bota o mal pira cima de f]iie:n o faz;
ú ma doí Invalido» n. 30, sobrado;

1.104-' S) S

Perolina Esmalte - ™£
qne atiiiuirc o conserva n bclleza da
pelle, approvado pelo ; Instituto dc
l.eMeza ile l*árí-s; premiado na Ks«
nosiçSo dc I.Hlano. l*reço 3?ooo^ Ksi-
jaiu estes preparados, á vcmta ..ein to-
ous as perfumarias c no deposito des-
lc c de outros preparados, á rua 7
Ae Setembro 1S6. (5.1) S.1 A •

intiira ideal
garantida, para.

restituir uo cabello ti sua cõr, cri-
(final ip.cta 011 castanha. —. Pre-
co io$ooo, pelo Corivio, mais 2?.(
Deposito geral ma 7 «le Sètcui:
bro n. 127. R- KANITZ.

Suspensões '?#"i..,§.í_
DAS DA.IAS, do dr. Rodriguc»
dos Santos. Deposito; São Pedro

COLORINA, g

TTMA moça ou senhora su, «nic
U «Hieira ser tratada como d.i ia-
milia, giiubaiido 40$, casa c comida,
-para trutar como goveraiante uma
inciiina branca dc 5 meses, pode tiro-
curar falar com o sr. Carvalho, 11
rba Senador Alencar 11. Sa. casa 5.
S. Cliristovão. Exigc-co pessoa sem
vicio, e carinhosa. Ate 12 lioras dn
maiilu. 011 das 7 ia noite fis 10.

(3784 S) M

PROFESSOR 
dc inglez — I.eccio.

na cm sua residência ou na do
aliinino; rua Maria c llarros 11. 34(1,
casa 5. (159'J S) R

1XIJI.F.Z 
—• I.ecciona-se, trata-sc

das 6 ás 7 lioras da tarde c nas
segundas, quartas e sextas, das 8 ás
10 hoías da manlfi-tMiss Aiiccn
Mvscs. (.1032 S) R

Sarnas
XA,

Dártliros e bro-
toejas — Curam-
se rap idainciile
com .. BOUAIil-

venda nas pliartiiàçijis r

TTMA moça morena, deseja, ser i;ro-
KJ tecida por um senhor serio, (.ar-
tas o, Diua. (j;04S; M

MOVEIS 
msados e mais objectos—

Compram-se por preços razoa-
veis, rua do Rosário n. ias-

C134G S) J

"triiRAMÍAR: uo Sitio Bclla Vista!
V nensia mensal 120»: .pecam cartões

explicativr., 110 escriptorio desta folha.(i;oi S) T

eiuhriayiiez-
c rápida e indica^ 

QSalvÍnÍS 1
' aa Gottas de Saude I

dormidas do dr. .Cunha t.'ruz, çnm g16 annos de pratica dessa cüpccjalr- ¦
,ladc. Vendem-se nas drogarias: H
PACHECO, rua dos Andradas, 45 _|

\rivNDK-Sii 
uma- vacca com uma

cria dc noucos dias, de muito boa
qualidade, '¦ dando muito leite. ;«_u.çni
precisar dirija-sc á avenn..!.. I.ibcnla-precisar -oirija-
dc 11, 104, estação
cãyuviu

Ouintino Ho
(il 3.103) O

-Rio e llaruel ,. C", ruas.Dircita
1 — S, 1'aUlo,

".TlvXülí-SlC Imrato, um linrmonioso
V piano; na rua Dr. 1'creira 1'ran-

co 87, Estacio de Sá. (3339 O) M

Grandes e briHiantei-Prtpeb*as maclu-
Pestana» langas c fortes

Vtnt ti Vosi» olhos com a nova c maravilho!* dtíCsleit»

LAVOLHO
« vercTi wes li vosiai amlsts le ««epatSo «lol Milíí llnJul olhos... -

/'TAVOtIIO - dtirtberta «le um espeelaliil» em moleill» 4o» ergio» visuaet, «le
Ifinu n-.aniliíl, tbmlulaincnte láoUcmfvo »oi olho» ma!» lenuveu. Cura rapiaa-
,,:„,.« e tom ioda a legmança cs cltul fncunidoi asila coir.0 OS «bio» "oroio».
IA» tâlíMirti incbi.ti e encroiuda» tornam-se tranca» « fiiines. O» clliíi naco»
'lornsm-ic fortes Como pot mágica.
A- venda, coo conlaaous na» .hi.ir.acla. Ciígirlai . «111 Cífintírciaíl.

CtuiU * Cb. Broiirla F.crim, Artujt ínim * Cl. U»li I»«W.

IffODISTA — Confecciona vestidos!
Í..J. de seda, lã c costumes, o preço'
módico; attende a chamados; rua
Buenos Aires n. 174, a" andar, (ant;
Hospieio). (38118 S) M

TITODISTA — Confecção primoro-
ifi sa de vestidos c costumes, sys-
tema Parisiense, dc ;o$ a 30$; tra-
vessa Cruz Lima n. afi — Flamengo.

(380 S) J

Ti/TOVEIS — Deseja, comprar, ven-

tTl.;XDl',-Slv .tun par dc dragoiias no-

¦IIWBWiaiHlBWllIlliWiSWllIM^^
r\71Í?,Nl)l-;-RH um terreno, cm llota-

V fogo, cm boa rua, com .12X44,
murado c proiiiplo para receber edi-
.icação: trata-sc tia rua do Hospício
11. i.S. U/úJ N) 'M

"**'. K-Nlvii-Sli uma casa cum quatro'• V quartos, com nina salcta tle espe-
ra: on onarto.s têiii porão i-.iva tinia
várav.la nue dá para o jardim, cnsa
construiria no correr da rua, com ?
jailcllas do lado c -• de frcnlc. o ler-
reno mede 13X20. Tem banheiro, luz
Üleetaica, .gaz. clc á rua Malhas
Xadrigtics, mitiga I.cste 11. 10.. Não
ii torciro. (.3684 X) J
¦V^liMMiM-SK 

(«ifi-eiios supe-
; "* 

Wo.cs «lc llvSO, cm Vaz
J.obo, cslfiirtit Miircchal ltan-
K«;l, iii'1'to «lc Minlui'«iii'iii a
l>r«'.'ilin;«i«'s o o vista ; liro-
«;os uo nlcnUcR ile (mios. Trulit-
no nos íiicsiuos, vna Professor
ltitflaina.tii S. Todos os «lias.

(15 :J60S) X

\riCNDIí-Sl*. 
lim bom pianò/nllcniiíõ,

dn celebre líoiusclt; uni úih 4 bis»
dc Pleyel, o melhor formato: trocà-sej
coinpra.-oe, concerta-se c afina-se Ao
Piano de Ouro., pffkiiia ha. 40 anno;.,
Jo tiuiuiarfies. rua üj Iii.-irImolo ..-.!•
sobrado. f.u.-i N) )
TTliXDIi-Slv uma roça. com bas-

>¦ tantos plantas, aluguel barato,'crmi
inuitQ tempo dc contrato, sita na Ti-
iuca, Boa Vista, estrada il__ Furnas ;
ítifòniiaçúcs no 4.í>r. (Nj

1 
¦ \ vas è 

"íiiiiis 
peças dn fardamento

— \A-\ milieia: tudo em r.crfei'o estado;
BüüíilWi. _ rua l''aria aí 36 (1'Stacio.de Sá).(M 3.318) O

3Í0SD00
AUTOMÓVEL

Vcnde-sc um americano, todo
reforiiiudi). Ver o 1 ratai1 1111
rua Silveira Martins, (iarnge
Ideal, com o sc. Valentim.

2..1S .1

^7'|;X!)I':M-S1¦; 
duas vitrines, para' cartões postaes e mais objectos.

Travessa do Kosario u. 7, ''i'1',1!':'1'";
(3J33 .0) M

niu-

\n-:NI)ivSli inaitnifico' terrcuo, com:
V.iilctaniciitc arborizado, c-tn optimo "fTliXl)l'i-Slv. ctu S. Ghristoyãó (lira

local dc .liienrépagúá; tralr..sç com ; V rua), uma nrunricda.de còiístaiidii
J.õdolplut Tliomaz, rua Hospício 1 -o.
1" andar, das io as 4. tN)

\?'l'.\l)i.;.Si-i. por SioouS. mn cs.
1 tdendidu e esitaeòso iir.cilio, em

Kiachuelo. lendo grande l.rreno.. jar.
uliiiii elei-liicidade, etc; trata-?c á rua
Anna Itinhosii .-i. Meycr. (3C4.1X) lt incdihrioa

Afli-NDK-SlC um bom piano
tliinrr, com cepo dc metal c cor-

das cruzadas dc 11111:1 familia, para
dcsocçupar logar; rua da Lapa, «.o.

(3371 P) M

rjTKMBIiMiSlí cadeiras austríacas,
mesas dc botequim, dc-hotel, capas

dc Jiiarniore, armações para lod ou ra-
1110 dc negocio, espelhos dc todos os
tamanhos, tolds, divisões, cofres a
prova dc fogo, prensas, iliachiiras (lc
escrever registradoras, tudo a resto dc
barato. Kua 1'rei Caneca us. 7 a 11.
Tclcplioiie 5082 Central. (307.0)M

Ü7ICN1)!''.-SK 1:111 auto-lriiirporte.pro-
¦ V urio para entregar a domicilio, cm
perfeito estado; rua Senador Verguei-
ro 1-13! l.l.phniic nflo, sul t.j(Í72 Q)U

1 II. V.
liaiar.1 Cleiiient, cm perfeiln esta-

du; rua Sennd.T Vergueiro 143: te-
loplionc uóo, sul. (3673 Ul K

TRASPASSÀ-SE 
o contrato do pre-

dio da rua do llospicio n. 139;
trata-se na rua Gêneros Câmara 11.
25S, das 10 is 1;. d)

rniíASPASSA-SK um bom sítio, na
JL estiiçã. Je Anciiieta, com io mil
metros cercadoa a arame de tüa «,c
um metro c oitenta centímetros do
alut.-a, tem uma cerra ao. meio do
terreno, dc um metro c vinte, eom
uma boa casa nova ao centro c um
ibom gaíinhciro dc 10 metros por 6.
coberto com telha franceza; uma car-
roça com um animal, poço com boa
agl.ia c água encanada; perto da por-
ta; algumas gallinhaii lcghoru e com-
niutis; próprias para criação; preço 3
coutos. O motivo c o dono ter (lc
ir para 3 Ktiropa. Tata-so no bo.ç-
(luini do sr. Uouiei. (3060 1») K

COIJ.ETES-.dii 
senhora, sob 111c-

dida ,13$. completo. Mme. Mane
I.cmos, rua du Assembléa n. 35, i°
andar, abaixo da Avenida Kio Bran-
co. (124 S) J

JMOMPHArSE qualquer quantidade
\J Ae jóias velhas, com ou sem pc-
dras de qualquer valor e cautelas do
Monte do Soecorro; paga-se bem;
na rua Gonçalves Dias 11. 37. Joiillie.
ria Valentim. Teleph. 994, Central.

14137 S) B

der, trocar ou reformar os seus
moveis, ou colchões, nãot deve fazer,
sem primeiro ver o sortimento c os
preços da colchoatia do Povo, que ¦'
nos subúrbios; a casa mais com pi
ta neste gênero c garante cornpej
com a5 ínelhosfes casas do centro.
Fabrica c deposito á tuo. 04 de Maio
11. 50? — Sampaio. Teleph. Villa n.
17S5 - M. Costa e Sá. (1057 S)R

MÉDICOS
para o din.nosti-
co e tratamento
das doença:- do cs-
lomtigo, intestinos,
figado, pulmões,

coração, rins. ossos, etc, pelo
DR. RKNATO Dli SOUZA J.0-
PKS. Preços módicos. Rua S..o
José, ..0. das _ ás 4 (menos ás
quartas-feiras). A ao.

«mos x

"DROFESSORA estrangeira—
A Ensina Francez, Inglez e
Allemão. Preços módicos e
vae cm casa dos alunmos; n»
run 13 de Maio 37, sobrado.

m 3744)3

UMA 
familia que tem um pciiueno

collegio, acceita creanças iulcriuis
o externas de qttal.iicr cdadci.po-
dendo dar iúíormações do carinho
com que são tratadas;' rua Ttanmi
11. 1Í2. (Sao S) R

ÚLTIMOS INNUNGIOS
.4 LIJGAMiSjE cozinheia, copifiras.

i_L arruinnideiras, niocinüias para ama
secca etc; íca dos Ourives 11. 115.
i- andar. (3805 O K

drogarias. Rifa; dê S. redro, 127.

ciirani-sc com
o EI, IXilli
DAS DA-

JIAS, do dr. Rodrigues dos San-
tos. Deposito, S. 1'edro n. 127.

Hemorrhagias

Creme de Amêndoas ---
O Icgilimo está registrado sob o n.
io.oii, c traz impresso o uome dc
fabricante pharniacculico Santos Sil-
va. clc. .

Indispensável na toilctte das damas
elegantes. Embcllcza o rosto, tiran-
do-lbe as rugas c «is manchas. l'ól«
i'$ono. Vende-se no deposito. Droga-
ria Pachecoi á rua dos Andradas 45,

tS 3,-3)

J! Dr. Alvino Aguiar
-n I r* *_ 1f.i_ -. /..nC.7'1 _ 1 f*

MME. 
Clara Coudcrc -— Manicura,

nedtcura, massagista diplomada;
rua S. Clemente n. 105.. Tcl. ia?.,
Sul. "Vae a domicilio, il (3393 S) lt

CARTOMANTE 
e faz qualquer tra-

biilho iiara o bem, não usar de
cerimonias cm falar no (pie desejares
c trata de feridas «-.biônicas c outras
doenças: rua-Oliveira a. 38, fundos
da capclla do Amparo — Cíiscadura,

(114(1 S) 11

mltASPAS9A-SE um bom armazém
X dc seccos o molhados, bem afre-
gliczado, tem boa moradia para fa-
milia e tuna entrada nu lado, que se
nresta para tuna tctidlnha; os mou-
vos, cxp'.lcar-se-á no pretendente; pre-
Co de oceasião; negocio serio c ga-
imitido; rua da Passagem 11. 141 --
llotatogo. Urgente, u°i»i<

¦ffliXDE-SfÇ iinia barata.

171-XDIi-Sl-: uma (iiiitauda, cm boas
uma b-iii nivelada área de temi- >' çoiidiçiies, por pctiliciio Preçof.O

110 com iSui. dc frente pur si dc motivo c o dano niiu poder esti
futidos, iii lendo uni predio ««ficado; I testa do negccio;, Ouem Piccr-.i.
iilcm de dois barracões habitadas por I rijasc a rua Ur. João Krcar-lo »
família.;, liando tudo boa retida; tratar. _^  ^sc á rua Frei Caiicca 126; loja, nc- -~r~ ' "**T
Itoiiin directo c não sc áduiillcin inier- \ri!M)l'.-S!.v una vi.to-t.t çom 1 >•

«-_....r N) M | >' das dc uoiraclia, d cayaUoS: -'
__-_' ,» |¦.JI»tvarnÍsí5ca-, itttita. c '¦¦•ra.; .tt«Va-se

di-

(3733 O; -M

o;u o proprietário,
Petropolis:Boa opportmiicladü para as pessoas m.tclligeulcs o

aõlivas; Sc V. S; i|ttcr vencer (liH'ieúldaÜes dá vida, ganhar,
miiilo dinlieii'0 ctu negócios, ter coragem c audácia, boa i'Vr..Í.]idcI uilivoz, olhar magnético . altraeule, vencer e do.iniuat'
vossos inimigos, ganhar no jogo, recuperar a saúde c sei

Wcstyíalia, 776 ¦
ijC.15 O) «

5 0
Passosi

oompran.;S(., mo*
e=pccic, coinnier-

domésticos; na run Senhor
iS. I..I7S7 O) iM

GMTO

TJEI!Dia"-SE a caderneta da Caixa
X Econômica 11; 3!>n.57"-.«'a,;3* '¦¦¦'-
.:« O interessado Antônio beruaii-

(¦^AO 
do vigiei — Grande, bonito,

J novo, vende-s. pir Co$ rua da
Passágeín ti. 104. (3183 S) J

C1ASA 
'mobilada — Aluga-se uma,

I bchi mobilada por =50$ mensaes,
n iamilia de Irataniento, tendo tres
bons dormitórios c todo. o conforto,
á rua Voluntários da Pátria. Infor-
inações, com os «rs. (laio Matins _
C.n, rua Voluntários'da Pátria 203.

(3419 S) R

"VTA Avenida Mem de Sá 11. 41, so-
J.1 brado, faü costuras por qualquer
figurino. Preço módico, (aiü^S)J
¦VTA Avenida Mem dc Sá 11. 41, so-
i.1 brado, cm casa de fan-ilin, alu-
ga-se um espaçoso qrarto com duas
sacadas, com ou sem mobilia.

C'3i8_ S) J

O 
ESPIRITISMO
CIA, 1 vol. i$ooo; venda nas

NA l.XEAX
 . , io; venda tia:

livrarias Alves e Ganiicr. (308 S) K

OURO, 
prata, cbrisloflcs c mais

tncíacs finos, cmt obra, jfiçsinq
usados, compra-se na joalhcria Ando-
riulrns, rua Uruguayana 1C4.

(4150 S) S

OUOSOI. 
— Delicadíssimo «lenii-

fricio dc acção cificaz contra a
cario dentário, o mio halko c as
doenças d.i boca e da garganta. Vcu-
«le.se na "A* C.arraía Grande'', rua
Uruguayana n. 6C1. (,).1.Sa S) }

{^U.MPRAM-SE 
addicionacs da K.

J V. Central ou Tclc-_i'ãph(i5, dc;-
de qne eáteiani álionàdas pelo Mu
nistro da Vt.içií.0, eom entrada no

Cartiiá a esla redacção, a
Comes Freire 35; (-.55 0) If' )• MàcliWtf. (3450 S) R

Agna Sulfatada Slaravimosam

OFFERECE-SE 
unia boa coâturei-

ra para casn dc familia, corta c
cose por ifigíarino; rua da l.opa (ia.

(37.3 C) M

O DR, ERNESTO GAP.CEZ f.yisa
ios seus amigos politicos c ciicn-

teí, qne mudou o r-cu escriptorio para
o largo dc S. I''..ne_c6 de Paula ri.
44; tclepli. 374. Norte. (30Sa S) ]

Jtspecialista cm inolestiaj «le
«ístoinago, rins e pulmões.
Tratamento das anemias; de-
pátipcráiiicntó nervoso, çtc.
Moléstias de scnlioras. Cou-
sultorio: rua Rodrigo Silva,
5; tclcplii 2.271. C. Das 2
as 4 horas. Residência: tra-
vessa do Torres 17. Teleph.
4.265 Central, -'

(J 839-0

DR. 
J. PEDRO ARAÚJO _ Con«

.sultorio, rua Sete de Setembro
211, de 1 ás 4. (37IÓ fa) K

DRS 
CARMO NETTO e GON-

ÇAI.VES DO COUTO, advoga-
dos. Escriptorio: rua da Carioca 43,
sobrado, das 3 ás 5. Contratos mo-
dico9, seriedade c presteza. Adcan-
tam custas. Grátis aos pobres.

(2456 S) S

OVOS, 
(hs raças Orpington preto,

Orpington branco, Plymoulli Roch
caiijó, vciidcih-su a oS a «luzia; á tüa
Ipanema 11. c>, Copacabana.

(339 |S) J

35 ANNOS DE INTEIRO SUCCESSO |

O medicamento de mais confiança e de sogare efíeito
em todas as DOBNÇâS DATISTÃ

A'vtintla ern totlas tis boas IMiarniacias e .DrogariasDrrG:;SÜS GRMftOO * c. ULM1 í

1JIAN0S 
— Ccni.rtun-se a duilicl-

ro. .].-! armário ,.ni qualquer, cí-
1 lado. Ao iPjano de Ouro c (jíiicino
í do Gi.'imarãC3; rua Riachuelo 4C.1.
sobrado. (3222 S) .1

IJEROT.U-SE 
a caderneta

>.a Econômica 11. 2t.sv.13
Cal-

(JO5S Q) R
1'eliz eni amores o cm relações dc i x. kndk-sií bonito piano; modelo
ioda a espécie, escreva-me itiimo-1 *^%^?^^^
dialnrnCllte, pcdilldO O mOll livro j -.Oa aO. largo Machado. (.lC'07 Q)?;i<
illtilulildO TALISMAN 1)J3 PE- , ÍViNIII-m"!; Mlira?; cábrifósT lim

DUAS J)E (JKVAH, onde coulieccrcis as virtudes das; v.-as:ii..k- n.iariços...ei;um'-.cT.^utawri
maraviiiiosiis Pedras do Cevar, recebidas da índia. I Vv1," dTcrücrll.i;™«?í_i bonii.'-'_c vu-
Escreva pára : Sr. Aristóteles Itália — Ktm Senhor j dajtó _H°:___i__J
fios Passos u, í>8, sobrado — Caixa do Correio ^tende-se úm íindo cavallo pVct.;------- y s:t:::. i; iiigleü c rom 4 nnnpsi ve:

rua llarãá dn lloin Retiro .-..71 ncg;i-
cio de oc-isião... i.i;-.i (l) •')

ITi;.NDK-ÃH um lindo çuarda-prnta;
V 1 buf.ct-credance,-, a r.pparadorcs

nuslriacus. uin manequim c uma estan-
lc para miísira; para ver c. tralar. a
rua Jofio Caetano 26. cnsa uc família.

< 120.1 O) J

«01, Kio.

AVIGULTUR
ACIIQGADEIRA 

"Tribmphc'!"-
Jludóu para a rua 1'adrc M

Uno (a
tumby.

.Ia Floresta). 77—Ca-
(3541 S) J

r«T.KXl)E.M-l
V Jíiulias ,r:

tratar cwxx $,:
a. á-i ;i Uor;

¦ lí, 110 K. Doutro; 6 ça-:i«!;i asoSi oor 7'í3'o6$;
Ãifonso, Carinó lu», sal»

t..-'8(| M J
TTIÍXDK-SIÍ u.-.ia avenida de nove

Y nreJícs. com bontlc ,1 porta, von-
lin; i;i ps incbinus 7-0$ nicnsacs; jtreço
i!c occa&ião, ..fí:otn>$; tintar cum
Miclialski, rua Uruguayana n.

i,'.'.i.| K) .1

\^K.\I1I''-SI' 
um tcrrT.i. .1 rua Jii-

guel Fernandes, com si x 170x39;•Síita iratar, i.a rua Viscriidc ile Santa
Isabel aCti, chácara. (3701 I,) J

TÍTKMDK-SI. com urtíciicia u:u pre-
V (lio ua r.t;i Vossolo; trata-se na rlin

«ln Ouvidor íoS.Vsala .1 (.'7Q-' N')- J

^'TENDIÍ-SH a como dc réis
1 C.:ooü$.í o lote dc mr.f-tiiiíco.-; ter-

renos, i!<> Ivncantado. tiroxínin no jar-ilhn c l'Utraila de lfcrro, cam luz «
CRii.i, lúfíar salubtrriinn: trala-í-i* com
o dono. á rua do Uof<ário iii sobrado,
uti na rua üíi Conceituo \2. A, Mi_yer.

(3COS N) R
*\rivN*I;\K*SK unm liou casa, cons-

\ IrucçSo solida, 6arude*. ¦íobrad.is»
com 5 ••o:rn.D'dos. com p.v\:.x encanada,
IKir 4:500$, sendo ••'.IcíuS ;i vi-ita, u
restante cm, nrcstiiciJes do .0$ por.
me?., conforme se combinar; André
1'iiito. d|. Kutiios. C301S Xl J

VENDA DIVERSAS
"* rKNlíKM ÍK, no aorazivel bairro
\ da Hom do Mato. logar o mais s:i-

1 ubre da Cauital, rcconimcndado ;»c!os
anedicos, vários i-rcdioá c Itrreuo.;
v:n ehalctíiniio, tur 3:00»$ e (tr.ra 5»•7. i). 11, i.|. iS. A2, c 8o:ooüS, com
(.rar/Je chácara; terrenos grandes c
iicijucno?. nu?! ruas l.ítis de Vasconcel-
los, Maria Ktii/a, I>. Adelaide, Dia.
«Ia Cruz, irrande. próprio para fabrl-
ra nu cstabulú, ax metro., por t oi) de
fxinitos; na rua I), líoniana, C5Q;iína
tia rua I3r. Hivadavia Corrêa: nn Mn-
pciibo Novo. rua Matric. crande ter-
ri-n.i. nue lambem sc vende ini lotes;
rua Ivngeiilio Xovo, entre :,s Avenidas
-largarl.'..-.-: 1 uri iratar. ecm o sr.
Noves, 1'uulo final dos bondes Lins ilo
Viis.-.ui. ,'l!:is, rua Maria I.uua n. 113
(botciiiiim, lelcphoiie 1931 yillal.

(.11.13 N) B

^T 
1ÍN1.1Í-S1! um bom inar.o.'li

.Io ia-
bricnntc llcnrt llerí. com 7ÍS c

muito b".:s voaes, irrande formato; pre-
ço 5_oít; -r-,1.1 do Uoelia 11- .<ií -

(i::SS O) .1

TiTKKüi; .SU uma casa dc caldo dc
V i-;ir.-.ir. e outros aniu.is. nor motivo

do doença: trata-se com o sr. Vietor;
á ma Arehias Cordeiro ;»N. Meycr;
itejinsiló Ae b.ilr.ii (.10SS «.) 1

OVOS 
dc taça IMyiiioutli Kock

veridem-íc «lc rcn.roilrc.tpics pre-
iaiiv.os, a ic. a dúzia; trocam-sc os
claros, assim como ovos írc.cos pi-
raiiilidos n i$5'i'i » tluíiai ciitrcja-
-e a domicilio. Caminho de lia:are

CâsciidUra, t.i".l5 S) lt

ptURSÒ fr.niiri.no dc Aries —-Tlieo
\J ria e solicja, íiiano, violino t
eantn; desenho, iiilltura (todas o-
..¦::ea.?). baiso. relevo, cccülptural e
gravura', mies à|>pBcaoa.i c outros
trabalhos,; 1'rofcssDras liinlouiadas c
lanifflKlas cõin medalhas dc ouro c
premiò dc viagem á Ktiropa, pelo.In-
¦, i-uto de Mii-ien c liscola de liei-
Ias Aries ''o. t.'ii[jitu! federal, uarsos
a ií? e co$ mvilsar-, com reduecãp

Ide 
'iu'* 

j" para cH*;ís ou mais disct*
plinas; 1'repara ahunnns para exa-
mel na'iii«itis Aeauemias; largo <la
Cancella 11, 07, sobrado — S. Chris-
tovnni. (o30i S) J

Fornece.sé heni feita»
de casa dc í.iiuii'11; no rua dopl-XSAOX de cí

Cfltteíc n aob. (3C.1 S) J

IJlcEUISA-SH, 
o Café 1'antagalio,

. precisa dc um agente activo, bem
rctüciqiiàtío em càícs; botequíu-i _e ar-
mazcn.s. Trata-sc na tón-cfaei;5õ, a
travessa Costa Velho n. üo. perto do
Mercado. (_oiol)) .1

DJENTJSTAS
DENTISTA

R. Baldas Von rianckcnsteln
Ksp. cm obtura.õcs a ouro, pia.

tina, esmalte c extracções com-
'• tanicutc iem dòr; colloca ücn-
te-i com ou sem chapas, a preços
redimidos. Garante '-odo c qual-
quer trálaluò e .-tcçeita pagamen-
tos narccllados. Das S da ítianlia,
ás 6 da noite. Aos doniin.os so
tit.i ás 3 horiió. Rita Marechal Mo.
riano Peixoto n. 41 (sobrado),
próximo á rua Uiiiguayana,

~ -,A. l.opc;
Ribeiro, cirttr.

ci.o- dentista
pela Iv.cuUladc
00 Medicina e
Pbarnvicb do
Kio dc Janci-

ro, rom louca pratica. Membro (Ia
Associação Cciitral Ilrasiiciia de Li-
i-urKÍõc5J)cntisíii5. Coivs.: riia-dn
Quitanda; ,|tl... _ (J7.vl S) S

DENTISTA 
a :$oob mensaes para

obiuracâo a _ranito,. platina,
curativo' desde o primeiro dia. Ira-
balhos (le chapa; coroas, pivot, etc,
por preços miíiimòs e trabalhos .a-
vantiilos na Auxiliadora Medica, na
rna dos Andradas n. S3, sobrado, rs

iln ní.i Gtiicral Câmara, tele-
Norte 3'ór. U02: S) J

DlTÍSf

ALVGAM-SE
NA

SEOÇtlO _)E PKO-
1»ÍUK1)AI)KS

''SUL AMERICA"
Kua do Ouvidor 80

Os seguintes predios:
As chaves noi mesmos

ou conforme indicação nos
rc5pecliivos cartazes. Para
tralar das 8 ás fi da tarde,

l.ARAN.lílRA. — Kua
das J.aratijciraj n. 453,
.om magníficas nccommoda-
çries para familia de Ira-
tamento, nuinliil, luz clc-
ctriea, etc; as chaves ita
nie-ina rua n. -lio. -Mu-
_ucl. 300$000.

iUOTAl'OC.0 — Rua
Conde de Irajii, .<>, eom
boas acconimoitiçõcs para
familia tfo tratamento, liiz
c'cctrica, etc. Aluguel,
iS6?5°o.

v— Twvcssa lljoiiorina,
_S, casa 7, com a quartos,
2 salas, lus electrica, etc,
Aluguel, ioo$ooo.

afiiYUR — Rua T.ucidio
I.á_o 54. com a quartos, a
salas, luz electrica, etc,
•Aluguel, ioi$ooo,

Duchas
Fíicttld.iil

Sn Bella

i

inass,i_cns. etc. In-
stituto ritysiotitcra-
pico «lo dr. Oustavo
Arnibrust. Docente du

_.  Doenças «lo estômago
e hitcslinò, ncurasiliciiia, artltri-
lismo, obesidade, diabete, etc. pe
7 ás u «ia maiiliã. Kua Senador
Damas. .S. (g »_»

Creme de liei-
lcza "Oriental'',
sem rival par*
manter a epider-

me em perfeita hygiene e bclleza,
emòlicnte, c refrigerante, .mb-an-
miecc e assotitia «i cutis. Aao e
gorduroso, é o melhor para massa-
••eus, e faü adlicrir o pu dc arroz,
lornaiíilo-0 iiivisivcl. 3$ouo. ,P('">
Correio .1.500. Leito ra,. uo ogar
onde reside, peça o Çrcmc Uri-
c-ntal", ao sett fornecedor c, cbe
não o tendo o obterá rapidamente..
Mediante .00, réis dc sello envia-
mos o catalogo de "Conselhos de
Belleza". Vendas por atacado: dl-
rigir-sc ás casas de suas, rclaçues
nesla praça ou. ao deposito: Fcr^
fumaria I.opcs, r. uruguayana tutv
mero -U, Ri". ,___,

7 ARMAÇÕES
Vcndcm-sc todos os ulensilios ile

loja dc ferragens, assim conto o
contrato da casa, por inolivo de
líiud-iiça. 1'raça 

"tnKcnho ívovq, 8
ou rua Marechal Homno Pcixo-
to n. 169.  L_j2_j

ULVOHÍXíÁS de cosxlka
S1NGKU

A prcstac.es mensaes dc to$ooo.
Tratar com o agente da Compa-
nhia. Rua do Hospieio 11. 220.
Tclcpli. 11.15 Norte. Attende-sc a
chamados. Dão-se lições dc borda-
dos c acceitam-se para fazer,.

(.1 357-P

AXTÜSNÇttO
Vcndc-se uma boa pciisao. Ver

para crer. lim bom ponto da Ave-
tiida'. O motivo sc explicará. In-
formações 110 café 1 moco, Ave-
ni.ia Uio Branco, do.

Moléstias dos olhos, nariz e
- O Dl. NEVES U
membro da Aca-
demla de Medi

cina do Rio de Janol-
ro, medico de diver-
sos hospltaes desta
cidade, com longa

CSE-TS-mI FLORES PU GHfiPEOS
Vienna, Paria e Lon-\ o maior: sortimento;. «« p'"

J m m* niais bnralo, iMovcs i'**i« *-hj*ij
dres, da consultas\S.s' „;ira vestido... Fi.r dc

C-Í83])'

.ir"

ri.ucvAS
Kl mais barato quc noutras: iwrtcs,

itorío mai> antiiso» nta dõ? Ou-
rivci' 115, 1" andar. (380.J .S) R

Qoíías d@ Saude
TÓXICO ra-GL'LADOI!

dóres rlicttniã-
RfCÉ-NKHADOR DD ORGANISMO 1

DO YEXTR1C
Cttram doenças do estômago, ligado, intestino?,

(òiites nervosismo, enxaquecas, ncvralgias, liemorrlioides, fraqueza
de dos órgãos dn geração e manchas da pclla. Depositários:

Pacheco; rua dos Andradas ti. 45- —'Hio; Barucl &
Direita ii. 1, S. Pau Io; u 101^'

tif.r:
Drogarias
Conip., r

PENSÃO 
MONTEIRO — K' .1

inclbor 110 gciiero c . tambem íor-
nece a domicilio 1 Uoaario 105, i°.

(319 S) II

quina
phone

pu-
DENTISTA 

-
ro-a s$. li. c r$l cliapa* dn vu

oS: no ciando laboratório

O maior sortimento. no preçn
I mais barato. Mores para chapéos.

. _ jbl.rcs parti vestidos...I:Íor Uc. ia-

diariamente das :W$£^^4%?.^$.
às 4 da tarde, em sua
clinica à AVENIOA
RIO BRANCO 90. Re-
sidonoia Barâodeloa-
rahy 17-Flamengo.

M .1"'

Rua dos Ourives '.7, í".
(M ...R.)

Oonorrhéas
IJKKPAUATOIUOS 

— ICscola .Vor-
. niiil e concunsos. No Curso Pro-

pcd_.itii.-o — Ur. Washington ll.ircin,
rua da (.uilotiila, co. Taxa, 30. ir.cn-
saes. lia nulas Particuiare.i.

t.UOti S) .T

a, 
' 

l,-..'c-!- ím --.m, (ia rua Uíi
_ lavana i\ .1, sobrado, a cargo do
notável professor J. Machado, espe-
cinlista «in lodo. os traíramos ..'.cn;
to nòs.

TUANOS — Afinaiii-íc por. f.. c

çonccrlani-sc por preços haratis*
sEuios* recebu dliamados íi i".i-i do
Hoí.icio n, ii.o. loja, papelaria Tci-
xeíra. próximo á rua dos Andrada"».

• (3403 S) R

VENDE-SE 
Mutambl

na. Unica loção aro
matica que faz renas-

"trj.XI.lí-.SIÍ por .1?. em qualquer
y ¦.liarj.n..i-!.*i 0:1 dmsaría, nm fr.n

co dc A.N"riC,AI„ do dr. Machado, I ___ „_, _%i«»,ii~_, _, j..
o iiiclíi-r r.;ncllo da actnaüdadc pa- 1 COr OS CaDOllOS 6 d6S-
ra curar a sípiiiüs c o rhcumãtisnío. fUír 3 caspa : na Gar

° rafi' Grande, Grunudo Se

TT'i>vDi> «tv ,,,„i'-hn.il' botcolií-ií Filhos, Hepmany e Sa-
^ !lV,)l'^,:,!!;ar.,rad-. 

'™ ':":. 'bom > ÜO E1Í8B. Ouvidor 120
i-òíiio; iC:o papa atucuet; faz feria dc
¦-':..;Mt$ i)or :;__?;-.; ihotivo da vrnda so•iirá i*a oceasião; informa ,íc Ocncral
Cantara '¦',''.. com u elisiiitcir». :i
quabiucr it. i. (_:í.u P) lt

ríriWlil;-Hii 
"tuna 

cmbãrciiijiiii.'¦ .-,ii<sT
^ ttati I. >!l* .••¦> a .-. toneladas ile

çircx; \ ¦:* •• tralar, a rui Itaraa de
M.i.a ri. Nictlicroy, 0.15 O) R

¦\TI;NDU.M-SH canárias francc-iis c
V bcl.aá t nm rcprodiicção; na rua

dc Samo Amaro n. ij=. Cattete.'.X2Z7 U) J

ono
20 AXXOS DK TKIUM1M10... MII.I1 ARKS Dli (TUAS

InJ«.«'i;ãoraliii.ii"i. Cum infiill ivcl rai « ilias. 1 s«t vtilro cura
«m Io. às" ãs'""pii.iiiiiacias do Ura.il. 1 'eu.: Drogaria
fc 41, Vidro 33030.

l'aci eco. Andradas

T '.113

TfJíXDKM-SK bancos escolares, i..i
V rua dc S. I.uii .iS. li-lr.cio.

Uros O) J
¦\f|.;Nlii:.Si-; um i - violino Sian-

> d.ird. com raixa v .-.r.o. nor ' 1'-?-:
nia licn] Uranitcaa ae... í"-';-! «D K

A'7'í'.Nlii:.. lí tun dcp-isiti) dc
V hrn air^nuc-tado na rua ,1'jí

mari/. n. iüo.A. Cm írento á capclla
di* Niuí3 Aníüiiin, na estação

vcn.í.t c ter

DIVERSOS

\ <;i-x ii.S
jCS. sc

n;.);; inr.tiro
r.tira-

v.;:;íií,u., ;í .:
V líaurina lciitini

prestes a t':_r rrn
| do 15 dhs. uatitío

trata-se
«le

uio iia
Iraiâ: A*enda

(.iC-5 0)1!

> vacas oe ia.a
c. inpléri ; uma

i: outra cmii éri.i
garrafas dc leile;

II ia-Y

AnXAIlOR 
de piano — Boa lar-

iii,.,::!.!. mata ca bicliòs se os ti-
ver c pcíjucnos reparos, tudo io$;
cbantadoí, no ciíc Guaranyi tcleiih.
4.,ji, Central. (3CaSb) I!

!i:i.doí, nccèitoiiv
::.. fabrica dc carimbos e

firavuras, á ma Sacbct n. iS—Hio-
Pecam candicScs o José Xavier. Op-
tiiiía conimissjo. _______!! —

A I.1JC.V-SIÍ, isto (; o lhiar \'ii-
x-V.!,,vi recebeu novo sõrtiniénto ile

3c pedra, mineiras, qúc esta
pftr jirèçoa dc oicasiüQ.

:r'j. rua l'rci Çitneca; I.oncrs c trc.-.s
da cwiniin u-ir menos dc •:» ".", que
.cs outriii ca-a». (.oSii» .1

ClATAI.nilOS 
de scllos do. Brasil,

J ecm todoj. 0*1 erros c v«incdadcst
preco iÇooa; Hospício 30; T. Costa
_ Kiilios. (3711 S) S

TJU.MSAO — lloa, em casa de funil-
JL lia, empresado.» do commer-
cio; preço üo$; rua Ü. Pedro ,mi.
sobrado. t".i43i S) K

(.)-•;- S) J

DENTISTA 
-- Aluga-;o uni con-

sultorio .! dias por semana; rua
7 de Setembro eo.í. ___L__L___'

DENTISTA 
--

pideira de fonte.
Vende-se unia eus-

tim b.wçp de
diicõtc para motor c mais nl.iinr

ferros; nta Senhor dos Passo: íS.

cli r (iiiicas e
recentes.
Q ii c r eis íi-
car r ttdical-

nVerite curado cm poucos dias.'
Proctirae inforiiin.Ões. com o sr.
i\-ij'., que gratuitamente as òffe-
rtce, não conhecendo caso nc-
nlittni íieEtitivoi rua 'llicophiio

Ottoni iC". Ü-7Ò J

LOULOU POMERANIA /
Vendem-se legitimos, na rua Gon*

çalvcs Uias a. 3», Casa Iardim.
 (.1 30.0)"casa 

em petropolis
Aluga-se a da rua Palatinati*

n. .)i,' perfeitamente limpa e bem
mobilada. As chaves estão cm Pc-
tropolis, nn rua Dr. Porciumcula
11. 2-i e nn rua Souza branco, 57.
Trata-se na rua General Camarii
ti. .6; loja, Kio. (l__!£L

Talisman

J)l..\'S.\0 
 Fornece.si; á mesa c

a domidlio, farta c varada, ..a-
rantíiido-.se muito asseio e cojinba
do Ia ordem; rua da Carioca n. 8-
2" andar. (3151 S) M

QUARTO, 
lindaineiitc mobilado —

Aluga-se a casal ou senhor de
tratamento, com ou sem pensão;
Mnrnner. de Abrantes n. 76.

(.UlílílílS 
comer bem por i$a

l Só na nova c.-.r-a. Mineira: 5

OOMPUA-SK un»
\J picolar, cor.» ur.
Senhor dos ràsscs, 5

macnuia para
rencía; na rua
í, sobrado.

Cc

lim.
1 Ro.

i Ka- I panellaso;;o i veiuleii

llieldnl
(.•j«: W

i 1'TUS DEXZ -- O unico óleo
.TI. nara sua lubrüicaçãoi (• o 1Íi;!j.
lí. Únicos depositários J. M. S.un-
paio _ C»; rua do llospicio 113.

(44'; Si R

OSTUHEIUA. incita. is--co:itra-
mestra de importante c_.ii, ura

deocpllocadaj faz vestidos cgm per-
;'eii,-:"io em sua rwWcnda, pcia meta-
de dos preços dn oííicina: rua >í.
l-'!or;r.::o l'cixo|o n. 64. f.l7-"pS)M

1 *?:«->.> ;
pra-

tos variados a es^oii-.or. Assiirnanle.
á mesa, 60S fora 70?; rua Buenos
Aires 15S, loja, (3r,"i S) R

(3,-5<> S) XI

- Aluga-se 11111 gabi-
emana; rua

Marechal 1'íoriano 11. aon. f.iSoriSl.MDENTISTAnete. .1 dia

Grátis para ven-
cer os sòf.rime.i-

tos e difficuldn-
des da vida, pe-
dir a ;i. 1*. líil-

va. pesta restante dc Cascadura. com
envcloppò scllado c sohrcscriptado
para resposta; jcnieue-ie i»ra todos
os listados. (iii» S) .1

_1í:,'TI.-TA Vcnde-sc i"m:i ca-
D deini, 'i motor, 1 uk-íí.i.i
cf-spitleira, Í':rroá etc
dega iC'7 sob.

rua Ao. Aifan-
(30.1? S) J

PARTE IR AS
PARTEIRA - p^^yra
—Com longa pratica, trata dc moles-
tias de senhora-s c suspensSoj por um
processo rápido e garantido, Acceita

Camerino" ni 105Í Tel. 442S, Norte.
( ! 57S4)

Casamentos 25$ no ci-
vil c roS
rei igiosi.
com a 1:
sem cer-

tidõcs e cm r.| lioras. todos 05 dias.
para provar quanto esta casa é séria;
só pagam depois dos papeis proni-
pios; trata-sc á rua Barbara ds Al-
.arenga 11. =4, cm írcnle á 3» Tre-loria, próximo ao Thesouro, errai Ca-
pitão Silva. (U 1-26

CIMAURIA resfria-
dos,constipaçõer, com febre, bronchites e

asthnia. Preco -i$ooo. IJeposilo: Pliár-
macia üodri.ues, rua Marchai I"'.o
riano n. 99. 1373! S) K

T>APAZ brasileiro de 10 r,::::o=. ro-
Í!i nliecendo linin-J italiana, deseja
emprcir-.r-se cni escriptorio commç-

e mo'C5ti..
de m*.tther 3
DR. II. Jr

:\NDKADA e-.ira corrireerto! hemot

CHASSIS do
\J ilrça 34-.10
vcndc-se barátór
:iT::to, riin CorW
Villa Isabel.

fabricante francez,
em peVíeltp esíatíoj
Informes cen Kr-

a de Oliveira 11. 0.
(3110 S) J

CAIXAS para água, u?.idas, de
\J tío.o e usqq Klíros, com^ram-sc, á
rxti MarecSta-I Fioriano Peixoto (".-;.

i.ir_o P) Ji

/ <i.'ft_0 de çrcparatoriòs lccciona
\J ur». engenheiro por ro?, á rua D.
Uonuiia 33 — E. Novo. (1509 S)J

iai, Escrever p:ra F. J. r.cil.i fo- j rkàgias c suspensões; de modo sim-
(31-G S) J I pies. evita a. gravidez nos casos indi.

caticis, fazendo apparcccr o inconuao-
do sen provocar lie:::orr!:.-t;ia, tendo
como enfermeira uinic. .TübEPHINA
GAI.T.INDO. parteira do Hospital

-rándc lucro; exige -se pessoa eéria c Clinico d.c Barcelona: consultas dia-
3c còiiductii afiançada. Trala-sc cóm rias. grátis r.os pobres. :Acceita clien

;«OC10 — 1'reeiín-sc de um so:io
00111 o capital dc a-.odç. para

explorar uma industria fe'-';l fi. ue
s

t r ata-se
ccnt bre-

vida d c.
111 esmo

A-

Artrur Barro',
ii. 167, sobrado.

ã* da Alfândega I tes em pensão. Consultório e resi-
(jo'i S) S dencia: rua do Wvradio 11. 111. so.-

brado. CS"*. «I i

irvIXlHitKO so:i hypothecas, juras
:_;*(;?.«¦> de apólices, mercado-

rias cc. L. Moura. Kosario 170.
(isCj S) S

CEXIIORA síria e bem educada, _.__,___. M,.,. .,.-•„
O .,'•„¦,•/:.. cesturar vestidos <• ri i- T6 1 T_ITItlT*Q k .Ml'ic: 'N" "'
Püi braças, deseja collocacão cm PflH I Kl HA &«l .....
_,« de faniilia dc-tratamento, ou dc l *»*« * JUftfi»** ploniatla ?c:3
Sã senhor viuvo, como governante j Faculdade de Med.cii,;L_oe Ma?nd
oa dama dc comp,ínbia. Resposta por trata de todas «13 doe roas 

^.«niip-.... .•..„,, ,...,' c. p. A. ras c faz apparcccr... o iiicommoüo, .porcsic jornal, para r(j/,j.'s « n processo scientifico c sem nor nem
jo menor perigo para a saude,•¦ tri-

CALA,* e quarlos - Ahgam-e balhos garantidos e.preçosiao <ilc.?:
VJ optimos;
atelíer on outros uns
srituição 36 e roa M

1 i!c 1* ordem
:"ii:=: n-a -Ia Con-

Fioriano 71.
<374S s; M

cc de iodos, Avenida Gomes Vrc.rc
n. 77. telephone n. ;.(•;:, Central, cor

,'uas grati». Em fr<nte ao tiieatr

Casamentos
fçm certidões, civil, 25$, e reli-
_ioso.. co?, cm 24 horas, n.i iórma
dn lei, ia.vent-rips e justifica.õcs,
ete., com Bruno Sclieguc, á rua
Visconde do Kio Uranco, 3c. so-
brado. Todos os dias, domingos
c feriados. Attende-ze a chamar
dos a qualquer liora. Telephone
ti. 4.542. Centra!'. — X. _, Os "ii-I
noivos 'Uic tratarem de seus pa-
pcis nesta casa não terão o iu-
commodo de ir ú policia; não se
còníutidam — ,u. (1712 .1

Ma$saps--!njecçõe$
Mme. Martetla, «Ias 7 ás 12 li'«

na Sáuía Casa da Misericórdia;
das 2 hs'. e:n -demite, na sua resi-
denein, rua do Riachuelo 11. 3fc.l>
sobrado. Acceita chamados.(L___1"TàTã .
lie.n hioliilatla, alu_a-;c, com on
sem pensão, a casal ou pessoa dc
tratamento, em casa de familui
franceza. em logar saudável; .tem
jardim. Tclcplionc _....y. Kua Dona
l,ttiza 11. 99 (Gloria). (J 30401

Aos Senhores Enpreiros
A CASA ROCHA acaba d«

adquirir, eni leilão, grande parte
de instrumentos de engehliariti:
náutica e óptica, bem como oi íi»
cina c tudo que pertence ao ram»
de negocio da antiga cuia Hcrmida'
Pazos; tendo pessoal habilitado
para qualquer concerto. 56, rua da

O 3580);

VAREJO
Vende-se tun por

nida Rio Branco ri.
000$; Ave"

casa de
R 3406)

'aa

SOGIO

SYPHILIS
Prcci-_-se de um com t.l

2:000$ para «pplititb tu
10S *
Car-

quenciaí. Cura ;radical, itijécçécs
complclamcnte

C. -M., neste jornal. (J 2; .oi

IU INDOLORP.S.
sua urcp;irr.»;ão. Appl. 6oG c çj:^.

Assembléa n. n. 1
Serviço fio Dr. PEDRO MA3A-

Republica. (33a: S) M I-IIAES, Telephone 1009, C.

HYPOTHECAS .1?
Sob solida garantia dc predio^

a 9 °j°, setn commissão. Rua Sela
dé*¦Sfitembro n. 11». ÍI ro.S

-•\*_j_S_£__i
^0^^^f^'- àwj«ttiCi«r«*?*!rj!i5tí-, --.-¦ «¦-••.-.. .¦ -.-,.¦... 'ii.-.. -,v^S.* ¦•-• i9".-*ta-,*fci ji'..'í*; -"*i«..:;,í:fi-.t "rsr- fo* "iá _AÍR-Í_m£*_!Í___« m£tameaSms£S^
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0 FÍGADO
O figado é nm dos órgãos t..a is importantes da nossa economia.
Um figado desordenado causa a perda do appetite, .prisào d»

fentre, dores d; cabeça, infartação depois dc comer, perda de ener-
5ia para o trabalho physico e mental, perda de memória, cansaço,
palpjláçãò elo coração, sonino des assocegado, urina carregada,- tris-
teza, etc.

Em seguida aos symptomas acima mencionados, sobrevem um
lutado nervoso que produz graves resultados, como sejam hypocon-
Iria perda de poder sexual, ele. -

As PÍLULAS UNIVERSAES MELHORADAS DE P-ERES-
rRKl.LO, contêm cm si os agent cs inedicinaes para combater os
males acima enumerados.

Eslas pílulas são compostas dc vegelaes, e o seu uso não requer
resguardo, nem clc boca nem dc tempo, — Caixa, 2$5oo.

Rciuellc-se pelo Correio, uma caixa por 3$ooo, seis caixas por
i..?ooo c ia caixas por 26?ooo. Xão se acceita sellos nem estam-
pilhas.

se nn A' Garrafa Grande
Rua Urippa n. 66 e Aveia Pa sos it. 103

Perestretlo & Filho
Em Nictheroy, Drogaria Barcellos

M 2693

Loterias Ia Hl Federal
Companhia ile Loterias Nacionaes do Brasil

Entracçõfis publicas sob a fiscalização do governo
federal és 2 U2 e aos sabbados

/ás 3 boras, á
R«a Visconde fle Itaboraliy N. 45
hoje hoje

A's 3 horas da tarde—309-51
S O : O O O

Por 4$000, em
$o oo
quintos

y E R A
Muitas e muitas" saudades. TJc

accordo com teus desejos fico es-
nulo. Sempre teu — Nelson.

M 377-pcriilK

TERRENO
Vende-se um superior á rua Ita-

citrussa, esquina, Andrade Neves,
com 22mx52. Para tratar á rua
«los Andradas 173. R -622

p"^e^"p*^__Mrw.:».w
GRANDE FABRICA DE LUVAS

v MAIDII O \ (AlMTAL
Prciniuda nii Exposição Nacional de Ií)ü8 com o

GKAXDB 
"PREMIO

l'.-.bricaeào: 11 mais perfeita, pelo systema JOV1M, dc luvas
ele in-llica. sue.lc pelle de cão, etc, etc. Grande variedade dc co-
res em [íetlícM c suedes.

Depositários dos dfairiádas luvas pelle dc cão, para gciar car-
roj, marca CONDE',

Ultimas novidades cm luvas ele seda e fio, em leques a ultima
creação para o verão prox:tno. COUKLIXOS, grande novidade cm
leques csiylo, bolsos dc seda e couro as mais lindas, meias dc se-
(In, fio c 

"algodão, 
variedade infinita cm cores e preços sem com-

petidorcá.Tem sempre grande "stocle" de luvas de pelhca e suede para
03 Srs. atacadistas, com descontos.

A. COMES ft C. .
TRAVESSA S. FRANCISCO DE PAULA 11.38

Telephone lí. 2.-159, Central — RIO DE JANEIRO.

CASA
Aluga-se o lindo sobrado e am>

pio armazém, á rua Ruy Barbosa
n. 2S, outr'ora S. Clemente- tra-
ta-se na egreja da Cruz dos Mili-
lares 1825 J

Casa na Avenida Atlântica
í Aluga-se, por prazo determina-
I do, boa casa mobilada para fanu-
[lia de tratamento. Informações

na rua N. S. de Copacabana nu-
mei-n . «-, das 14 ás 17 horas.

Tratamento rápido, radical, racional e scientifico
"D-A-Si

Feridas

Depois de amanhã i Terça-feira, 21 do corrente
337.-2G' 345-14*

16:000$000,2o:ooo$ooo
Por 1«600, cm molos Por 1$400, em meios

Sabbado, 25 do corrente
-Vs 3 honiH da tarde-300 — 30100:000*

Por "WOOO, <-,u décimos

Grande o extraordinária Loteria do Natal
Sabbado 33 de Dezembro ás 3 horas da tarde

NOVO PLANO 347-1*i.OOOsOOO&OOO
Por 5GS0OO em octogesímos n lOt» rs,

Esta imjior-tantciplano, atómdo premio maior, distribuo outros
emios
1 de 100:0009000, 1 ile 20:000$000, 2 de 10:000$

4 dc 5:000*000, 10 de 2:000$000, 18 1:0001-1000
e 50 de ¦480.3000.

Os pedidos de bilhetes do interior devem ser nri.mpn-
nliiidos de mais 70O rs. pm-n o porte do Correio c dirigidas
nos «gentes gòi-ncs NAVÜARKTil & O., «UA DO OUVIDO!*.
X 9-t, CAIXA N. 817. TeU-R. IiUSVBI, o nn ciisn V. GÜI-
MAI1ÃES, KUA 1)0 ROSÁRIO 71. esquina do beco das Ctiii-
i-eilns — Ciiixn do Correio ti. 1.273.

Curso (iansante
Quem quizer inscrever-se dirija-

se á praça da Republica üo, so-
brado, das S ás u horas da ma-
nhã.

Mme. Vaguimar Lanzony
Participa a suas amigas e ire-

Rtiezas (|ue mora 'na rua Souza
Franco n. íoi, Villa Isabel.

GUIOMAR S

~5j 
no mesmo'fi 
kangtifti

288000 — *iJ!t-iraa,cre.-.çâo da
moda: — Bolas cm bezerro-seliin
preto,, com biqueira c talão de
verniz c fívelinlíá ao lado. Ditas

modelo, porém, em
ninarello.-Qualquer des-

A tes artigos custa rs. 35$ooo, ruas
|| centraes.
SÉ Rcmc-Uísrn-se catálogos illuslra-

|j dos gruflW a.qiiçü^ii-pedir, ro-
_j! gando-se toda a' côrcza no.en-

ilercço, Estado c lofar.

CARLOS 6RAEFF & C.

16$000 — i.lodèrmsstmo. sa-
patos elo pcllica envernizaia,
amarrando no peito do pc eom
uma fita, laços frizádos, salto
»i'/= _ Hi-tig0 finissiniòi

I

»*£k>v *IH_____H_|_3t-)»**i__.~~~~~~~~~~~~~~K.r;l<,^V

Tir^^lWllt "i '
vaí' ^B B^F^* í

* ^BbSP**" í
il

2 kSBPF' m*

189000 — "Chies" sapatos
em pcllica envernizada. com pala
e fivela, salto á Luiz XV — ul-
tinia creação da .moda.

228000 _ Uellissinias bolas
de abotoar e dc atacar ao lado,
em èasemira cinza, "beije"', com
biqueira dc verniz, arligo "der-
nier-cri".

PELO CORREIO
MAIS 2$000

Telephone, 4.424, Norte jj

AVENIDA PASSOS, 120 I
-^s^^eyMmamim^^ímm^m 'zmmiam^zmm.sí^ikiesbk'; tsnm wmmm

LENH
Vcndc-se de "metro, laltin ou aclia

sardinha, por preços módicos. In-
formações ;i praça 15 dc Novembro
n. .10 (Armazem);; (Ü031J)

CONTRACTO
Traspassá-se um em bom ponto.

Trata-se na rua de S. Christovão
n. ;o;-, próximo á 1\ da Bandeira.

(J 34<---,l

CARTEIRAS ESCOLARES
Vendem-se usadas, inuito bara-

to c mais objectos de escola e cs-
crijaoriu. Rua
7 a 11.

Frei Caneca
(M 3P/9

A
para

o remédio aconselhado
; scientifico de qualquer

SANTOSINA (pomada sec cativa)
tratamento rápido, radical, racional

ferida nova ou antiga.
A SANTOSINA desfaz as carnes esponjosas, amadurece c.faz

rebcnlítr os bubões veuercos, os panaricios, os unbeiros, os nnthra-
pes c os tumores de qualquer espécie, «em ser preciso rasgal-os a
ferro, impede-os de gangrenar c cicatriza-os radicalmente.

Cura as chagas ou ulccras, os golpes e as cortadtiras.
Desihclia as inchações, taes como as ciysipclas, as pernas incha-

elas, restituindo-as ao seu natural.
Cura as empigens com bolhas c vermelhidão, 05 destroe c as

sarnas. _
A comichão dcsapparecc cm poucas noras com a applicação des-

ita pomada.
Cura as hcmorrlioides externas, allivia como por encanto o pru-

rido ou comichão desesperada no nnus c desfaz completamente os tu-
inorcs hemorrhoidarios 011 n-.amillos. Cura as queimaduras.

lista pomada é muito fresca, não exige resguardo e deixa tra-
(jaliinr.

Preço da laia
los nem estainp II.

-?50°, pel° Correio, 38500. Não se acceita sei-

Encontra-se 11'À GARRAEA GRANDE)

BO RUA TJR.TTG-TJAr5TA.NJk. 88
PERESTRELLO & FILHO

e :'i A-vei-iítlri; I^.-xssíOS!» 106
Bem Niclliero.. drogaria Barcellos. M-sOç).

Particicis e Convite

AOS PiDOCTOS DS M

Adjucto Ferreira participa á stia numerosa fregue-
zia c ao publico desta Cap itul e do Interior, que, obri-
gado a liquidar c acabar, até 31 de dezembro proxi-
mo com o seu Estabelecimento de Alfaiataria, Fazcn-
das, Roupas feitas, Roupas brancas, Chapéos c mais ar-
tigo9 para Homens, Rapazes e Meninos, O Rio Triuiu-
phal, á rua do Ouvidor 5O, convida todas as pessoas
econômicas a virem sem demora aproveitar os preços
baratissimos desta oceasião única para, boas compras
com Grandes economias.

Até 31 ele dezembro, tudo será liquidado, incluindo
(Armações; Calções, Vitrines, Espelhos, Cofres, c todos
os Utensílios.

Trnspassa-se o Predio, fazendo-se longo contrato e
em vantajosas condições.

PENSÃO PROGRESSO
Completamente reformada; ma-

gnificos aposentos c preços modi-
cos. Bondes para todas as dire-
cções. Largo elo Machado, 31,

Telcph. j,;S3, ccnt. (R1907)

PHARMACIA
Vende-se uma bem mòntitda

com cominodos para familia, pn:
8:000$. Informações com Virgílio
na rna da Assembléa 34.

M 3755

SEGCOS 8 MOLHADOS
YiMWtc-at. ;i casa ile suecos o mo-

llia.l..;. da rua das Laranjeiras -\6,
dependendo dc paqueno capital,

(3051 .0

GAMIZEIRO
Precisa-se de iim; com pratica e

afiançado'; trata-se na rua da Al-
faiiclcgn iu ni-, das 2 cni deante.

(30=7 J)

ilIIIÜ
P(

, „o __ obtém com o CAR DIOORNOI;
l.i Directoria •Geral de Sa i/cív-. Pitblxa.
jite. liydropsms, cansaço, vh iti.-.ia.lc-,

itlis e rhcumalisnío du coraçi
lesões d>i aor'a. hatimcúlu «"í
ttiscago. Especifico nas verti'í*
¦eis.-,:'; u com nlbuuiihíi. Mc ¦

pelo Rrande sábio tir. Kinr-'. lVihiier
;lo Itrasil. Kncontra-se no Kíu de Ia ¦•
dc ::v ordem o na Drogaríii tirana
Vitiro. 1-?; i chi -Correio, 8$5oo.

provida
te. per
Alt. s:
jiit.-içõe;
bí) -.' >!
niritin;

O
.¦>

Grande ilccobe..:!.. a--
nos casos de ciulócafdi*
111 eiirisina, FAIXA UíS

. produzindo tlõrcs, ngulliadas, i'al-
íícrado dan artérias o veias do. mtl*
ii.t, artcrtn-sclcrosc, pu'so irregíilar,
::i>;í"io de fama universal, descoberta

recoriimèmJath pelai nctabilfd-ideí?
-.-.-. c.* Pharai.icias e l'Jr.-)ií,ir:.i.

I m líâRflPE deXbhazI

*'-*'«Sífc*A*-a4*

MÊMÊÊÊérW

Ciini, tos<<!S, br-iiichitc, cnquoln-
clm, iiitiurciilosü c nst-li ií». To.iíiiil-
o « tòí- i-oitozii «Io «star cui-artò.
KKCUSM O* OUTKOS 15 O N «3
XAROPES aiio vos olTcreceiu.

Proço do vifli-o *41.")00
Exiin, ó cio S. OFÜ:AZ

Drf._"iiriít Biircollris-— Nicllicroy
Or-posiuis : Uruguayana, 01 i
Marechal Florittnp, üõ !
Assembléa II'.

HRI0 I
v~i*^*syi5^A^^*j^*ii«í3y^^
^^l^^^^^^^sSSíXSÈSB^isSfi^mim^ÊaSm,

SUA
.Ali

pen-i
peqiit
abo.-,
Rua
fogo.

f»3-sc com boa mobilia o
1. casa sem creanças e de
ia íamilia. a casal síiu fi-
011 a senhora de tratamento.
;;. Clemente St), sob., Hola-

TERRENO
Vcncle-se o magnifico ten

siliiado á rua I.uizn, Marac
nas .proximidades do iiumerò

PHARMACIA
Veiitle-üc lio subúrbio, utiica no

loira;-, a meia ho;a dc bondo (lo
¦¦n'ro. é ¦¦!,-• ftiíttra; infórnia-sc na

Drogaria (Irann io & filhos, rua
. 1. ;(t«-

PERDEU-SE

38,
I rala na

:Si
andar

rua
111 o

Buenos Aires,
Azevedo,

R 3616

1 ca $ti?$mmxâmMÈ
Para açpugues. çorvojar.aa

ifiiloriiis fruclas, resídciioiiis clc
Fabricante: ^Rtimer,

botequins, urmazctis,
, clc.
Run Vasco tia Gama 106

Produeto pharmac&ufíco I LAMIMS GILLETTE
Yemlé-sí: um, cotn marca regi?-

(rada e muito propalado, peça in-
íoruiaçtics para caixa postal nii-
tncro 1.-..-.I. K .i.-t)

tc,Legitimas lâminas G
caixinhas de nickcl; duzia .ií.-d..
rua dn Carioca u, 28, Iritião..
Acosta.

Bexiga, rins, próstata e urethra
A tJROKORMINA cura a íiiiufiictcccin renal; ns cystltcs, pyctito*,

ncphrite?, uretliritcs; catarrho da bexiga, itifhmmação do próstata. Li ia*
olve '-'• arcas e os cálculos de cictdo urteo c uratos.

is boas pliarmacias -flu a T de Março 17—Deposito

CINEMA

uma bolsa de praia, objecto de cs-
limação, ua capella dc Santo Igna-
cio. na rua t-. Clemente.| Gvati-
fica-se a tmeiiij a entregar á rua

3234R

iíaxMf*^raar>arvaai

MBMm HSÜEA8THENIA p
lll

^«fâim^|m
Um ce FORÇAS, CMLORflSE
CURES PA1LIDAS, FEBRAS. Cifi.

ClÍHADÃS ne.'f VER2J.sU>__t__f.o '

lili BfUlHr
m cheiro hím sübor

fl

Wm
E^ctííí IHfí BRA^A'»' '•'*• t''1"*-'* ccncffitriniíuí. ssm cheiro hím «laLxr ií-;í^"
l_?í_*_!-J| !:¦•( -T'ii-it:iHi.'iio i*"!"*i Metlicos ns PossÔas enlr3'juccicl.è9_Í*Í3~''-
Kfsfòsx I"''" Ai.-.ini.u as l'tiv-'j-;ÔRs, :i Moléstia c,v, Fubrcr., etc. ?"_}¦'(
f^^ 01 tnisasiiwiJ'SAUDE, VIG0n,F0RÇa.BElLE!A.ltar*"I:.r*líJ6!_S

11 Dllráiilo: 130, r.L]'-j!tt!,Farls.
^ij-«*^T-aav;an*aTr;jii«*.x HS^HffiS^S^SS?
WCOHyAÉBSCENCÃS w^mW5EaiitllIirjBJ«ar-t«lM_____,__.-_.^

Para alcançar1 bom preço é indispen-
savel perfeito beneficio,

que só se censegue com a machina
ii

A machina " A&3Í&83AL." já está com seu credito
consagrado por cerca de 700 machinas installadas em
todo o paiz onde se produz café.

Simplicidade, economia de custo, de força, de eus-
teio, de espaço e de installáção.

Separação e cataçâo tão perfeitas como nenhuma
outra o consegue.

Antes do apparecimento da machina "AMARAL"
as instaliações custavam dezenas de contos de réis,
de modo que só eram accessiveis aos lavradores de
vastos recursos. Dois grandes, inapreciaveis benefícios
ella, veio, pois prestar á nossa lavoura de café: - bara-
tear si» iiIstallaçSes e aperfeiçoar o beneficio. As
imitações que têm apparecido só conseguem firmar-lhe
cada vez mais o seu inabalável credito. Fabricamos os

ACTOS FÚNEBRES
Aida Constanzi

loão Ilercnlano dc 'Mattos,
profundamente grato aos
amigos (rt-e o acompanharam
no transe doloroso cinc vem
uu *sv....cr, ac novo ús con-

a assistirem á missa tio se-
dia do fallecimento de «na

exti-cmeeida companheira, .1 e_ual
será celebrada hoje, sabbado, iS
do corrente, ás 9 horas, na egreja
de S. Francisco de Paula, Anleci-
padnmcntsr manifesta o seu reco-
iilieciineiito. (.1 31.13)

í
vida
timo

Carlos Corrêa da Costa

í (MBXDl-S)
Ziiu líiièás «Ia C-osla, Am-

lirosina dítit-as Uivin.is c Kr-
nestina Mattos, agradecem,
penlioratlissiuias, a todas as
pessoas desta localidade que,

110 seu doloroso -transe, pelo ialle-
cimento de seu inesquecível espo-
so, sobrinho c padrinho CARLOS
CORRÊA DA. CUSTA, comparece-
ram á sua residência, associando-se
á dor indizivel por que passaram, e,
cgualmi-ute, ás que acompanharam
os seus restos mortaes á intima mo-
rada.

Outrosim, convidam os parentes
c pessoas de sua amizade para a
missa de setimo dia que. por alma
do mesmo, mandam celebrar ua
matriz desta localidade, hoje,
sabbado', iS do- corrente, ás 8
lioras, por cujo acto de religião
mais unia vez se confessam sum-
maniente  (.1 -.260)

SILí
João Luiz Mangini

CIl.KFK DE ESCRIPTORIO DAS
OFFICIXAS DO LLOYD BRA-
SI&EIiRO

Os fúnecionarios do escri.
plorio das officinas do Lloyd
Brasileiro, profundamente pe-
nalizados pelo fallecimento

«lc seu 'tiiui prezado chefe e
amigo JOÃO LUIZ MAX (UNI, fa-
zem celebrar, na egreja de S. Fran-
cisco dc Paula, hoje, sabbado, iS
do corrente, ás o lioras, uma mis-
sa de se:iiiio dia cm .tififragio de

•sua alma. Para assistir a esse
aclo religioso convidam a familia
do 'morto seus .parentes, amigo» e
demais collegas, pelo que anleci-
mm seus arrradecimeutos.

iypo 1 para 200 arrobas, e o para
Catálogos, preços e informações com os fabricantes:

1 Coinpaíiliia Industrial "MARTINS BAMOS"
Officinas

loa Luss Viiir
p Enflereço
| telograpltico."PiisiEiiir
I Teleplione n. 1180

Escriptorios

ya da Boa Vista 48

COROAS II PALMAS DE
FliOHUS NATUUAES

Prepara-se qualquer rncommenda

Casa Arte Floral
Rua da Aswmbléa 113. Teleph. Cen*

mi 1S3-

Rubem Porto Monteiro
Domingos Ferreira Olivci-

ra Monteiro, esposa -c íi-
lhos agradecem a todos cs
que os acompanharam na
grande dúr pelo falleciinen-

lo dc seu sempre chorado filho
RUBEM PORTO MONTEIRO, e
convidam a assistir ;i missa <lo
setimo dia, que será celebrada ho-
je, sabbado, 18 do corrente, ás io
horas, na egreja ele S, Francisco
dc Paula. (M i;iql

í
Maria da Conceição

Ferreira Braga
Sczino Telles dc Mene-

zes, João Ferreira Braga e
Hermencgildo Ferreira Ura-
ga, convidam a todos os
parentes c. amigos, .i.ira as-

sistir á missa de setimo dia, que
será rezada por alma de sua niit.
lltcr c irmã, hoje, sabbado, iS eki
novembro, ás o horas, na mailrz dn
Engenho Movo, pelo que desde ia
se confessam intiinamciite gratos,
assim conio aos que acompanha-
ram á sepultura os seus restos
iiioriaes. M '','t.i

íJuheta 
'iuret Barracas

Joaquim Pereira Barra-
ilas, Manoel Pereira Barr»-
«Ias c familia convidam to-
dos os seus pareuie-j c ...m-
gos :t acoinpaiiliarcui os

restos mortaes de sua esposa e
hórai que se enterrará no cemiie-
rio de .5. Francisco Xavier, hoje,
sabbado, iS do corrente, ás g lio-
ras da manhã, saindo o feretro de
sua residência, á rua Maurity ex.;
por este acto de religião c carida-
de sc confessam desde já eterna-
mente irrátos M *~8ór

í Antônio dus Santos Vil-
lar agradece a Iodos que lhe
enviaram condolências pelo
passamento de sua progeni-
tora, muito cm espec:.., :t

seus companheiros de trabalho, e
por uão poder agradecer pessoal-
mente o 'faz por este meio, a Iodos
desde já hypnrhceando a sua gra-
tidáo e participando a missa de sc-
timo dia, a celebrar-se, ás e> horas,
no dia .'o do corrente, na egreja
clc N. S. da Saude. J 372-1-

Í

Caixa n. 6

Edmundo Bruzzi
João Bruzzi c sua filha

Zilinhã avisam a todos os
parentes e amigos (pie a
missa de setimo dia de seu
estremecido e desVcntitradò

filho e irmão EDMUNDO se rea-
lizará hoje, sabbado, iS do -nrrcn-
tc, ás 9 i|: horas, na egreja do
Pacrainento. Oiutrpsim, nianifes-
Iam a Mia gratidão profunda a lo-
das as pessoas que llic ministra-
ram conforto c provas dc amiza-
de, directa ou indireclamente, ás
quaes não fõi- dirigido outro agra-
dccimenlo por falta de endereço,

il' 1402

KKAUiNGO'Alfredo de Mello
SUB-OFFICIAL MECÂNICO

NAVAL
Uinljeliosi de Mello, Tlic-

reza Fragoso <ic Mello, inae
e esposa, fillios, irmãs, so-
brinhos e cunhados do fi-
nado ÁLFREüu uK ..-

LO, agradecem penhorados tis pes-
soas de sua amizade c mais parch-
les que acoinpanli.-irauí os ic-stos
niorlacs elo finado á ultima mora

í
ÂULO

SITIO
Próprio para ei

ção, com cara t;
altiga-s:- no Engc
Inhaúma, bondc3

,:.',-.:o 0:1 planta-
grando ti-ri-i-no;
1I10 da Rainha,
do Mcyer.

(.1019 J)

GONFORTAVa GÂSA
Aluga-se por x ou 5 mezes, mo-

biliada ou Hão. com 2 saias, 5 quar-
los, jardim, etc. Kua Gonçalves
Crespo 20 (Affonso Periná);

(2822 J)

|i|f^-w~~M~^^pltií~g&

PHARMACIA
Vende

do 1)0111
m edie
cara.
vedo.

e em bom loca fa::cn-
negocio, tem consultório

, casa para residência u cl.a-
Trala-sc- na pliarníae'
Asscmbléa, 75.

Az

i:000$000

JI 311J dacção.

Vendc.se por esta quantia unia
pliarmacia no centro da cidade.
Completo sortimento de drogas.
Cartas a Arthur Soares, ticsla rc-

(R 3118)

¦a,&-i " "***

ilF.«I IE PARIS
GHAJÍDES SALDOS IIM TODAS AS SECC0.13S A PJ1EÇ0S

SEM Vlil-lCMDENTMS 
"

COSTUREIRAS
¦Preclsi-se do boas costureiras

rle csK-as c paletots; rua Mscontlc
de Ihliãuina 11. 66 — Maclndo,
Cama & C. (J 3031)

Cos;
urros

. Hincoic
rbios. C;

. jornal,

iiandò, c.m
"ias e in-
a B. K.
(R .140.0

PÍLULAS BE CAFERANA*:Abreu
iésoí^i*ii\lio

<5!_' 11 s :u
SezõcdOIalc.ltns

l.*cl>i'cs palii«tr<>s
lnti'i'iiiitteni.cs

NcvraUrías
Multo ciiltliuio com nn Sinitiit.òeri o f.ilsllicii<.õcs

Omcüs ilBisositarlos, Bragança Giíl & G.-R. ilo HnsõiGiÔ 9

Cofres e Registradoras I
Vendeni-se; Irócam-se c com-

praiii-se registradoras, prensas de
copiar, machinas de escrever, cs
criianinlias, cte. Rua Frei Caneca
ns. r a ti. |'M 307S |

PRECISA-SE
¦¦.ira Thcrezppol;s dc uma cozi-
nlieirn e lavadeira ou uin casal
sem filhos; trala-se na rua da A.s-
sembléa 30, C:.s:i Falmcirá'.

___r__J
s^^^3Jgas*r?rra*^^^

W&N? 1 Ws

IS"® AH
pW"*fb|;^fiíf
_OT_r_g^S^y j^ra^^íei

JÇA-PERFOM
ALICE

O unico rival de Cotv
Laiiça-porrumr. NI-IW-YORIv
CONl^ETI-.SKRPENTINAS

PIOI-VlTUM vlíl VS
NACIONAES li ESTIUNGEllUS

Vsutlns por utncido
PEOAi*I TAUELLA9

la^^^^^^^^^ríía'-;.::.'

liOEIROS'!. AR1VIGO..
Para «•• r'f.-ía3 clc ferro c dc rodagem

(Q.J j- '-'~s V; -4'.ll"l'«.iJ___faJ"l

r**>- ***"*¦&{ .jSfejk /___f_feK •( ^'^jIMêêÊM IT
TIlC- Aiiiui-iéuii ..e.iiiiifi .mil C". j dia.

Aveüida R.ò Branco 107 c 109.
Caixa postal 19 Kio dc Janeiro

Traspassa-sc úmá boa ' 
quitanda,

110 Mcyer, fazendo bo-.u negocio, e
para melhor informar, á vista faz
fé, -.-. Carolina M-ever n. "'•

(R 34C0)

¦ NEURASTHENIA
Eu ;•¦'.' i Itorrivelmentc deste

pir-l il-.raiH-e imiitos annos. ici-.-.aii-
do'indo -_'.-.i?iío n:e in licavam. srm
-!c-r :;;:i pequeno allivio. llvio.
aclio-mc perfeitamente boa. graça?
n tini remédio que uma casualida-
ci? me íc.7, conhecer. Km agrade ei-

indicarei aos que soffrein', co-
meti
elas conseqüências deste mai,

sejam: aiii-nna. moléstias
¦, piilpilaçõés do coração, ç
• podem recuperar a sai:
-,.r a D. Amélia C, á
•- Co-.-rcio n. 335, Kio de

As pessoas de cor
"¦j"*í;:chi tomar os seus e.ilici

A* v
-in u
;.l.i

j.:t' c
\ c:n to ias 33 por-

^nlem e na "A* Cir-
i rua UrasuayanÀ ü6.

ifuill)
mii Grni-.le"
V A -..-:-.•,:., I-,

l'l'.'.{l->TKl;l.l.O S PitHO
>.!ni ,i$ooo. pelo Correio .$¦ ¦;.-..

. Nâo sc acceita seilos n-.-::-. cs-•ampilhas". Em Nictheroy, droga-
r* Barcellos. M 1ÚÍ4

Garage-Goohefra-FabriGa
Aluga-se uma esplendida i* ffraii-

dc propriedade, com grande cli.i-
cara e abundância cPagua. água
nascente, serve para grande gnra-
ge. cocheira ou fabrica, sita á rua

ViA1
tio Plico. S. P. Araújo

Oura colions titei-itias c íicmorrIia>
;insem :iictios= tio :i Iioiíis."Bevolve-se o dinheiro ss não tler resultado?'

-,, «gentes fior-aes : SILVA GOMES & (J.-lUo R ÍÍTO^1

! nEU!òM-òc
ili-.

tt-, pirti a poucos minutos' ao c
tio da cidade. Pata informações,
:i nta :'-. Pedro n. o, 3" andar;

U 3f-.1i)

FÁ inii

lima cr-:
sr, para .ir para Minas, pr
Cítr.ingetr.1, que faiê por;

aln-áe no llo.eí Cruzeiro do Su!,
í ás ... horas. (J 3390)

CO/.!-
fere-
imez.

Praia do Flamengo 84 i
PENSÃO FAMILIAR VIENNA jAlugam-se bons .;'.ia;-u.s coiu to-

do conforto, a farliilias- c cava-'
Iheiros. Teleph. 3S04, Central.

t^s
p!i.-.i

im todas

. E. dc

1.-1113
.-.1 ua

Ii. do Rio,

ESII U5IHA BE LHOT
r~i;r-~3',;"ír.' r; •r?n;.'i:i"

'X. 
_* f____l ? «r*?. ÍT?-. r- KW a M U »*im%wi&

II.)':

FAZEíiOA

' H
1' 1

iSbWÕi C3.0 
'£=,l2.',ífi.23.'5r

'üüc-.nicnío p-.-.-. & C.< —

IBi

Kua
¦j o .•*!:ii-*>.
Barão do P.:-.

SSISSS:âa"3!

Ili
|

.-- para g j
!" ' -r- Í|
.« ..-. s1 ig-i i

Q^r^AlÇ^rf-fiS^N

CHAGARA Oü SITIO •
Précisa-se de u;na chácara coni

casa ou pequeno sitio, próximo á
cidade, para alugar. Resposta para
a caixa des:;i folha,' u A, M.

(II 345-1)

Quando f.aç.o compras,
niiü esqueço o

rVe~*-^-ar*K-r?mi~'*.- osassiBaszsRt

pois (5 o unico preparado
com o qual consegui ter
cabello e não ler caspa.

Não acceitem outro em
subsliluiçâd,' exijam o de
OLIVIIÍII que lerão re-
sull.ulo seguro.

Velei correio f.S, Não sfl ac-
coim soltos nem estanipilhas

illiíj c"PQÍ

"«^Sá^

"A OARn-A-FA (ir.ANU
Passos, 108.

Í3M Mf-llicfoj

Vi-

Bm toclívs ;xs
p ci*fiiniat'ias.

drógiixi-isis
l >h ;\rim n. c i z\ s

o 11IV
u.iyatiii 60, o Avenida

O

6va fea Gaito»
|i*9 tesa Faiâ

O í'ko Rítn-vdio.. Faell, C«.-to, o Qu»
tiii'dass D4* Ptra Ca-ar C»lb»
-Ootí-Il" * OJm duvida o rüratalt)

;j_H notavtl cara curar vtMt-,v/«..o apcr.in doln ou iroz min
itM para t;.j.ltcar ua pouco d»

^_ffl^*^_~^>**H (j> «íia '

•*£o *£&*\ cem Md« et eow» citteoconl"CfiteU-" A3*sr*t iu p»«o tsmi«a
ri) ti*-? itpdtcu launc-rt».'
"ilítt-It" trr) eualciunr callo. O
cullo e.ta então conesranodo 4
ir.ort» cora ? mcDma cortem com
tiuo o scl brilha. O callo começa
a tmollectr nos dedo»,, cabo por
•L E' o rovo romcdlo simples,
fiicll o certo para curai rallc.
Kio tia nada. para Rrodar-oí com es
uielaa. üo cmplactroa o'J <*ftlço~>
commurn*;nto 'vandlloi fa^am ' *»¦
callos pclorar, enflamam os cnllos »
causara dores penoaan Com a <jso
Ce "Getí-It" nao ha nenhuma loni-
cress.vj ou *lflr. Nilo lia unguentoíi
c,ua irritam oe dedos, nem atathira»
que fazem do tledo um vcrJaa-jlr<>
«.rabrulho S»ra porslvci llvrar-ei»
do callos ocm o uao ío (acu-i
navalhas o tesouras porlgrosao.*'Oiíts-It'* nunca íalha VI' live J-»
purlb-o o nunca do»; 'iApcruncrit.
'-ôcts-It" hoje cni callos, v.rritga»
o cotloaldadcii. _ _Fabricado por D. Lawrcnce St Co.,
CllcaüO. Illinois. U. S. A. V.r.ditio
tm . t-j-iaj a» clriuirlsJ • phar.
Inor-.M,.

OBANanOü O. •>¦ Rio ds Janeiro

I ela, e de novo convidam para as-
sistir á missa do 7" dia do passa-
mento, no dia co, sfguudn-feira,
ás 3 1.2 horas, na matriz do. Rea-
lengo, e desde já se confessam
gratos. (U.t.itta)

100 cartões de visita'
impressos em i minuto
KUA BUENOS AIRES. iA. Tcl.

A dois passos do Correio (lenl
VSiiWSEESSSi^SEiSBS^BSSSSSB

Coronel Qdillon de
Araújo Leite
O coronel Francisco de

Araújo I.eite. seus filhos,
genros c ne;os convidam
seus parentes e amigos a as-
sistirem á missa de seiimü

que será celebrada hoje, syb-
ba.lo, iS do corrente, ás o 1I2 ho-
ras, no aliar de fí. S. da Concci-
(.ão, 11a ciíTcja de S. Francisco de
Paulc, pelo nuc desde já sc con-

fc-.-i--.il! agradecidos. (J 332a)
B^mB&mm®38B^8@msmm'

Coronel ;diilon de
Araújo Leite

mf A baroneza de Araújo
t_ít*r' Maia, seus filhos, genros e

netos convidam es seus pa-
rentes e amigos a assistirem
á missa de setimo dia, que

será celebrada hoje, sabbado, 18
do corrente-, ás <j 112 horas, no ai-
lar «le >.'. S. das Dores, na
egreja clc Í-. Francisco de I-'a-.i'a,
¦pilo que desde já se confessam
agradecidos. fj 3320)
ES8gSm£BZ£!BSB2*3S^'nSB

Coronel Odillon de
Araújo Leite
Lcticia de Arattjó T;eile e

jtiR^ sc-.is íiilios, profundamente
penhorados; agradecem n to-
das as pessoas tpte se digna-
Inatn íiconipanhal-os vo du-

loroso transe por ipte passaram
com a perda clc sen adoraelo cs-
•poso e pae, e convidam seus pa-
rer.tcs o amigos para assistirem á
missa de seii-mo dia, que será ce-
Jebi-adá hoje, sabbado, 18 do eor-

¦ rente, ás 9 ii-' horas., no. aliar-
íuiór da cereja dc S. Francisco de
1 Paula, pel.) que desde já se con-
ifessam agradecidos. (.1 :,-=r.)

BEKT250I3XT
Para o embellezamíüiio elo

rosto e das 111*105, refresca a
pelle initr-da pela n.-valha.

Vidro 4$ooo. Pelo Correio,
5$ooo. Perfumaria OR-
LAN DO RANGEI..

Quer ganhar dinheiro!!
Dizem qtte o jogo do bicho só

é vantajoso para o banqueiro.
Ha razão para isso, pois que a
maior parte joga em sonhos e
palpites I Se .0 senhor tem algun:
capital e quizer aprender uma
combinação segura e receber mais
do que os banqueiros pagam, jo-
gíindo por este niclhodo, e sem
ter .prcjitizo, pode escrever para
a posta restante dt-.=!a folha a J.
Campos, dizendo onde pode ser en,
cutitrado.

Ni B. — A cxpli.-a.ão só potlsscr dada pessoalmente; assini
como a gratificação que se reco-
lie será dada caso fique provado
que jogando por csíe .methodo
tirará resultado lt -lúti.

PHARMACEUTICO
Póde assumir a direcção (eclinl-

ca de qualquer .pliarmacia; pro-
postas a B. G, M. Cartas iiesl-i
redacção. J .1l)9J

OPTIMO NEGOCIO
Vende-se o esplendido .predio da

rua Paula üritto ri. 4,.'; pode ser
vislo a qüiilqucr hora e trata-se
com Álvaro Pereira, rua Scnn-
Oetaviano 1.26, telephone, Central
li.. ;2.Si2. , M 3333

GONORRHEA-IMPOTENCIA
Por mais antigas e rebeldes qui

sejam, ciirám-se -t%la e rápida-
mente por meio nje' plantas medi-
ciriács, iufallivcis 't inoflensiv.ií..
Milhares de péssoafgse tem cuia
do por ilífçrincdió .destes medica,
uieiilos. A' venda n"A b'lora lira-
sil, largo, do Rosário 11. .-5, tcle-
phone 2..108. Norle. .1 ,-_.-_9

Doenças Cura sarantlili;
de o rápida «ir

garganta oze\a
nariz (ictidbz do nariz.

OUVidOS processo inleira-
llOCa menie novo.
DR. ÊüRICO DE LRMOS

professor livre dessa especialidadl
na Faculdade dc Medicina do Rio
de Jai.ciiü. Consultório, rui (Io
Aáscinbléa, 63, sobrado, dar, 12 áa
6 da tarde. I ;;.-:

TIJÜCA
REFUGIO PARA O VERÃO

Aluga-se, com mobilia, o nni-.n
sti.ve] sitio da Gávea Pequena, com
boas accominodações c conforlu
pnrii familia de tratamento, gran.
le terreno e esplendido tanqita

dc natação com cachoeira, a 20
minutos do ponlo terminal dos
bondes do Alto da BcJa Vista (Ti-
jucá). Muita agna, vegetação o
eiiuui ameno; trala-sc ,i rua d.i
Alfândega "íi, sob. J 371/

MOVEIS

A

João Pinto da Silva

José Manoel de Carva-
lho Pedroso
lieza-se hoje, sabbado, iS

do corrente, ás 9 horas, r.a
egreja do Carmo, unia m's-
sa pelo repouso eterno de
sua alma. J ?/>•/¦•

'S&iW5g^£>32VmiíZ%x&iS2!l3

Luiz José dos Santos
Dias

«- Sua familia. muito grata
a todas as pessoas que se
dignaram acompanhar á ul-
lin.ii morada os restos mor-

do seu saudoso chefe, j

Compram-se e vcndein-se mo-
veis ao 1" Barateirò ela Cidade
Nova; camas tle 12$ a 40?; guar-da-louça. e:$ a 70$: gtinrda-vés-tidos, 205 a 60?; guaida-casacã,
guarda-roupa, mesas elásticas-,
gtiarda-coiiiida, mesas de cabecei-
ia, camas dc creança, lavatorios,
cadeiras de balanço, mobilia-, col-
clie'.rs, al-.nofadas e muilo.. outros
artigos. 369 — Rua \'iscoiitlc cli:
Snpiicahy — ,.69. 322.1 .1

PASTA PÊeDIOA
Foi deixada, por esquecimento,

sobre 11111 banco de 1* classe dn
Irem das ,1,20. da Central á Uuna
Clara, uma j.a.sla contendo' papeisofílcíaes; pede-se a quem encou.
troti .ciitrcgal-a ao sr. .Sa.abyl).'.,
110 Thesouro Nacional, que será
gratificado.  M ,....{

Moveis a prestações
Querem vv. cc-.-;. comprar mo.

veis cm melhores cou.lições e por
preços baratissimos, pois visitem a
Casa Sion, na tua Senador Éuze-
bio ns. 117 c- ii-;, telephone 5201)
Norte;. J 31141

iíIpÃlAjft
Uma r.nica applicação do "FRA-

GOL** Pó basta para fazer ilesap-
parecer INSTANTAN RAM1ÍNTK
c . por completo todo t: qualquer
:r.áo cheiro do corpo (pés, sovacos,
etc.). A' venda na perfumaria"A' NOIVA", rua Kodrigb Silva
n. .1(5 (atrás do Ciue Palais) c
cm iodas ,-,s perfttmarias e droga-
rias. Preço razoável Caixa 28000.

(3032 .D
*#9
éia.

O Palace-Hotel
i rV5"

mais imporíante
cie superior.

Rua do C-.iperii
iodos ns negócios
de prédios.

.0 11. 7, 1
compra

clc Caxanibti,
o_i.iart.os. !):¦•-
para aclulios.

tli-ogni'in r.íii-colíos ('.'O!)'.* Ml

Ve
sario
O ,;

unia, com 'alguma niatta.
rnprictsrio faz qua'.píer nego-

cio, pois devido ás foi.res não pódc
r si.lir na mesma. Carta ao cs.ri-
piorio desta íoilis para J. O. >[.

(3028 J)

Casa eni Gcoácabanã
.=•; uma
:fciíaiiie

máximo CO!

i:s:i:cn:e tiioiiil.ida.
r.pa e provida do

:o. Para itrata

PHAeMACIA
OOTEQUIM e OILHIES 

' 
Terrenos a prestações

milia,
riiáçôe

tle-se i:;r.a r.os r-tthtirl>lo;; eom
.ento c coai moradia para la-

fszs-ndo bom nejocto, fnfot-
5 com Nino Vict-'a, rua Ma-

rua Ipanema a, iryj, (il j ,S_>)_. rcchal Floriano, 223. (M 3505)

V! I.l d,

num .ios melhores pintos do cen.
tro d.i cidade, livre e desembara'-
çadei. 0 motivo se dirá ao -re-.en-
dtní-e. Iniorma-sc á r;:a Maran-.
guape. 13, com 0. dono do Cate
l!eri.qtulo.. I 32;.

e a dinheiro, venfl-
tix6o. em Engenheiro Trindade,
50 iiiiiiu'.os ele viagem da Centra!
do Brasil. Trata-se com L. Mou-
ra, rua do Rosário n. i;o, caixa
posla! 11. 1.685, telephone. norte,
ti. 1,815. "-" 353-1

ESCRI OHiO

'. as convida, bem assim aos. mais j __a completa 7S c S3
rata dc. parentes o amigos, para assistir a 
¦ .'...hJa ! 1 __.:_.._ -I.".. ,,,..1 nfir ^;tr. 1

sís a presíapes
retida

Alugniii-sc iliins s-nliis pro-
pi-ias para escriptorio 1
lüllplicl felina SOr-i, outra
1503000; 110 liir.;o ilu
Cai-iocn -í; tt-nt-ii-so om
liniu) na Alf.iintiti-ia (lo
Povo. B

missa d: setimo dia que. por sua
alma, será celebrada ua próxima
segunda-feira, 20 do corrente, as
r, horas, r.a egreja do Carmo

R 3663

José Manoel de Carva-,
lho Pedroso
Eduardo Augusto May-

rtrdí Abi eu e sua < Caposa,
d. Carolina Mayrink. de
Azevedo Abreu, convidam
os seus parentes e pessoas,.

?!
Por que v. cx. t:ão visita h

Casn Sion, na rua do Cattete, ;*.
que entrega os inoveis tia 1* en-
trada ele 20 "|" e os seus preços
são baralisMirios. Cattele, 7. l-.if-
phone .i;>if. Central. I ..0.2

t4* EXTERRATO CUNHA

13, S EUZEBIO, 13
ssis.:;r a

terno de.-ier.r.so
i;;o, mandam cc-

Onde vende moveis era presta-,
ções c em boas cc-idiçües por pre-1
ços barato;; entrega na i* presta-,
ção sem flador. Telephone 4.113.
Norte. - 

¦*¦ 
.(S 2Z86_. 1

de s:;a amizade para
missa que, polo
de seu prezado i
librar li"-je. sabbado, iS do còrrtn-
tc, á; 9 lioras. na egreja do Car-
1110. Confessam-se desde já agra-
ceei.los a todos 0= que compare-
'-irem â tio piedoso »Clo

^604 )

•'lindado em 1900, composto da
bacharéis c:n seiencia» ê letras
pelo Gyinr.asio Nacionai. Preparo
especial para admissão ao Pedro
II, escolas superiores c concursos
nas . repartições publicas.. Preços
modi tos. Curso commercial á noi-
te para empregados no commercio;
mensalidade: ioíooo, sem joi»,;
Kua da Carioca, 43, 2" andar.

{______{. 12,

-. i
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COBBEÍO DÁ WCmiL - SíbSiao, 18 de Noveln^o fle IQlff;
12 __ r_:-::^:::::^^^~gp_ » » I C!I3Nr-ES PALAIS * * «_

ECO JE -B _A-CVIA.3>-r-H:-Ã.

JACK
JACK - 6 ac.uS

UMA IMPRESSA© NOVA NO CINEMA 1
iÍm ORANDE SOCOBSSO DB HII-ARIOADE I

QM°FIL,M" PARA AS PESSOAS PE TOPAS AS CIDADES

m^mgm* P«i ra co n tc n lar «a
photograpíiica

irurizada Amanha Matinée Infantil - continuando cm cxhibiçao JACK na representação]

A1AIS VB-UJÕAB GRANDE* iTüMINADOR^DA TEI,A ,
MAIS UMA"»" _»__.-_,,__.._ Intrrnr

s§
a poderosa Interprete «H
Amor Feminino em 5 acto^

empolgantes de paixão

B&&
%4

b#H^— »-^.r-» — —— '*— _¦>

LEDA GrV~
ADIVETTEDO REGIMEMIÔ

MELHORAMENTOS DE CAMPOS
^Lí=i!!í^ T~ f rl^de exclusivo cio "Citio Falais", a unica, casa que
Assumptodeactuaua. ..Líwico sobreos acontecimentos nacionaes

informa e orienta o seu putw
.....«.«.i.i.i.-.i.i.i.i.Mx.i.i.i.H.I.I.I.H.BH-.I.I.I.M.I.I.I.n^^M ¦.¦.^^^.-i^.Ki-WK.Bi^^.i^B ^^^i^Mi^^ii_l_l-a._lli^i_l_l_._l_Pfli_Bi._Bí-l

r^Tl!^^ Companhia Cinemajfcographica |
S QPEQjl llfT Brasileira °
^^orâ^ÃStANHAJJitimoB dias
-„.„ ftft B. . 7. dia8 de tíi-iiiiplibir"8erão novas enchentes a se registrai»
SeraO OS 6" e f mas ue irmrai^w ______.____________* Fnm do avto, comed » drama-

tica do grando interesso,
5 partes da fabrica .

-MAGtSTE 
6 o trabalho que tem vencido como tudo vence o seu protagonista

mCISTE 6 O »**?™jin 
ae,lsncio„al, nttrwhenie ojçmoclonan c

W* . .....am».: A GRANDE BATALHA MO SOMME
Grande film em 3 partes, completo • nítido, 

jJ^lfíSA^CEZ011^013 
*

MAC-ISTJá:

¥gÍS^plíPANHÍA ITALIANA 
~DE 

OPERETAS VITALE
(Cyclo Thcatral. Brasileiro)

gBgHgSWróãPEMDriírcÕMPliraTOraKÊ
Ed.

SEGUNDA-FEIRA
SENSAÇÃO!!

Reapparição da mais formosa entre as
formosas, da grande artista de

renome universal

' n-prcseiitação.fia, iínd.íti™
KYSI.KR:

SÍIG-OLMIISTA
mmmr-mmmmmM '_--¦¦-

Brilhante
PANHIA.

ÉÉl mMÊ^ÊmlÊmM^T0DA A C0M"
desempenho

Riquissi-
==*. =^

mos scenarios. Bilhetes á
liÕBES P-F.RNANOhS & C

UOMIiNüO
Deslumbrante

nS. Telephone. C. 573.
ÚLTIMOS

soirée" áshora. du ,2dc. D^mbrante ^®g|^S
ffilSi^gPi^iS^ 

venda

DA VITALE: SANGUE Ub ARI lal A.

fs_si8.«:F.,S'ê*'-
FÍnJvGIÕÃNA. MARIA; GlOANA.

Sempre o GRANDIOSO EXITO

Amplo
Arejado
Confonavel PATHE ¦ Suppressfio

da
Espera

«•«;/. - AS NOTICIAS ANIMADAS DO RIO - Wn;P
ilOje DE JANEIRO, GRAÇAS AO "UJC

FLUMINENSE JORNAL .

0 grande HEXRY KRAÜSS,' <!c itòjro tS-ira-h Jlçrnliarilt), re-
n-esenta os 4 octi* ne 1'ntno

PAFAK I3CXJX.I3!-r
Ser hom — Proteger « infância — Amar 05. fraci» — Ser liqm
avô — 0 máximo trágico mima francez vos lor.i sorrir, ussiistar,

chorar e perdoar.

A VEJXTVBÃ&üe ELAINE
(Miss PEARL WHITE) * 

'""" '. - _• SF.Rll-" - 3 acl_>3
DO FAR-WEST.

A DEUSA

IfflP
em um bello trabalho de arte - em um

romance de amor-em um film de
extrema delicadeza e de execução

perfeita

K THEATRO CARLOS GOMES gjs wgg. _ar^_rE
iJ___iífLLL----¦ -== 3 - «B»«OB» - 3
3E3C O J -E I — 

_A»s_7 ai4 e 9 314 da noite
"Reappaiiçãolíírformldavol 6 eBtrôndoBlBrfmo exito

1PA 
popularlsslma revista em dois actos o novo qnadros^^^^SSèmmm^mSmmmm

eInnocencia Peccado |

mm> O ax
(gj «¦¦» ^— Í>S\

VIVAM OS^ALLtADOS^--^ O ESTORIL gUTUfgj

Amanhã-Tres grandiosos espectaculos. Matinée, as 8 l|Z- o ax

CINEMA ÍRIS
Empresa ... Cruz Junior - llua da Carioca .0 o 51 --

HOJE - PENÚLTIMO DIA * HOJE
Jtm matlnéo R soirée

Apezar dos pezares; o nosso progranima
venceu —

Os nossos films são bellos o attrehem

® Sacrifício de um filho •
l-ll M D-\ UNIVliUSAL - Bollo, arrebatador o sonsacional
lihiina policial em ii aetns. Maravilh. de oxecrivão-lnstan-
tos do áricijD-Seona em quo a emoção toma o^ospeciador

A RRI17WBRÍLHÃÍ.TES
Grando drama do ««aventuras mysterióoas»,- _act.Ós..Prp'
t!i".ini-.ta: a «oleBro artista franceza quo lia pouco eatevo
no°Hio: MACOALUNA CEL1AT.

Rua da Ca-
rioca

ns B0e 62cmmmjk m Proprietário
M. PINTO

Tsleph C1937
¦ ¦">_. ¦—~êT7naior aoonteeuiiciiC» HOJE
HOJE clne-pollclnl da epoen nUtft

Snnnüricão da querida o festejada artis a
Miè^ríSiwâitíá^H do nosso publicp.como

IP 8.
líuiprcsa Paschoal Scgreto
Coiupiip-iia Nacional; fundada em i I

•.lu julio (lc i«/i't. Direcção secnica I
ií. açtõr Eduardo Vieira — Jlacs. !

ira èx oreliestra ,T, Nunes

IWB: I SB:- ELAÍ
A gfaTofa S5 companluiira A-. Justlno Claret, no des-

$*~^

PMlía?rco,n tulg r ná novo; tumultuaria romance
ricano dividido em 9 emocionantes episódios :

policial ame-

Como oxtra na matinée :

Mocidade do coração
Film do Gaumont, cm 3 partos

cano dividido om 9 enjocioiiun.es Uk.i-..-«.-g , .

As aventuras dc tlame
Estrelando nn primeiro o sensacional episódio sob aLst an denominação torriilcante do

TRÁGICA ASCENSÃO P««
PARA A VERTIGEM...PARAO FOGOJ...

" 
longas partes de Ininterruptas sensações 4

HOJE-HOJE
13 DE NOVEMBRO DE 1918

,. acs-õcà — A's 7, 83U c 101J2
4n,' 5a e G1. represeritações tia nm-

gijlicii revfaia om 2 actos, 7 qua-
! «li-oi c duas aiiotlicoscs, original dos

coiiliecláos jornalistas Cândido de
Castro c OduvaWo Vianna. nuisica
dos inspirados macçlros Fcli^pe Du-
arte o Roberto ¦ Soriano.

„ KUCHEDO QUE ESMAGA 5

iiir
iza-

'*
o da pcrsfeveraiiija, «„ u» Fv._. ,-, ^SgHsJVft ,
vencer c triumphar ruijosunicnio

Vi^m inenarrável dc temerosas façanhas dcronladas r,
*ii'SiSSiWióren aiagíSi.Tgoiíi Ella ó a ppra.onQ.lj_

4a audada o do àrrijo, sabe cnfrenlar perigos, lutar, di_.puU_.
"õíedaílo 

c «lo imprevisto!

DA'
CA'

OPE

DOMINGO — Attenjão — «N"o desejo do satisfazer
pedidos dc pessoas que imo puderam ver 011 desejam \.r
uma «'^-|V^.VS MONTANHAS
o cinema 

"iVitl.é obteve ^^.^!ÍÍ«^j_<^li.Gcf™!o d
para que sela exlilbidn SO'MV.M:-. HO DOMIIJGO, 19 '•

rente EM MATINÉE nas <«•¦-«¦< «lis -¦ -- ' Ç 
'« "«¦*> "¦'

—HBà -3DIAS1 -2 SI -~'^^Ü^gjSIggg
Depois cie amanhã, um programma extraordi

nario, com 2 1)1 ms p^andiosos com

- M ^.:v:;- :«-fà V-^v;;-1

Bolleam
ComplcUionoBs^r™™^^^^

ALf Q .

Os Z hércules

Maciste

Seg.Mida-Idra-0 arro-..do .romance polu-ia .iincnçano - A MU^ AUDAL 
5

Um ente forte que emociona as muUdõcs,!... ¦Umitypo.-tJ^"T^ntc, (,;.:e se pendura em.
pelejas, que so Immfscue cm emcroras.;n^B".;/«^ cnilim, a ,,rUpru«_ino.-e
íci-ro-viarias, lanchas a vapor, automóveis, hydroplanos, ae.on^cs e .e u
«Hic HEL-líN-H HOLMF.S. protasonista do iinpoiicnle ™n»,'";:ose.|,"vX' , orq„c previam

jior parte das companhias d c seguros norte-americanos, do ..seguro Ü8..\.l.iw, !".,!.._.'., ,„;
ai sccn.-is que dcsassombrodamcnls filmara. — lixhlbi.n
gas partes; SAI.TQ VICTORIOSQ. - «ctemas narlesi .«u«« r.....-.-^^-^^-^.. nr ,.||V,,«.

QUINTA-KEIRA- Continua..-:» d«) mo.numei.t»l '"«¦¦•Meo j^.^l ... «a «v 
TUESOURO PERDIDO--

lilulo A DEUSA DO FAR WEST — Tres magi-traça !>?«*». I-.p^oili0 .. -c....r

iifla e ec envolve em. arriscada?
(Vos Cectrl.ns, que sa"> mi'':'""'"'3

•\s fantiiitican aventuras em
mtTiThrh AUDACIOSA, valeram, a recusa
MULHnSorfe"immlncatc; tão arriscadas cra-.n

«l.s-trcs pi -A*- sé'rS mm»> -DESAFIANDO A MOK.t, 2 I,
vrDA^R^.iIHJS^S-g^.1 ^"-;, , ....;in,,0 episódio, sol.

3 panes. (J 3792)

Mario Walcamp

As mais audaciosas
aventuras 1

— Luctas c perse-
guiçõp-s

Coragem c aslucia !

«CoíiípcriB: (Carlos Touros) no
TIBURCIO

fCecilia Porto), na MINERVINA
GRANDE SUCCESSO DE AL;

FREDO SILVA
no HOMEM DAS COMICH0ES

nriiih-üite dí?ser»ipcti!iò de toda a,
lJoiii_páh'liia

TÍTULOS DOS QU,\T)RpS: —
i'i — ,v precuna do .p.ip-.-.-gaio; 2"—
A partida Ao Coronel; 3" — Ffinta-
sia Oriciiía] (apolíhecsc)-; 4o —('<No
Cinc-Tiicatro Nacional; 50 — Zá-lá-
Mort; ü'' — Fantasiopòlitsj 07° —
1'arairá e Santa Catliariiu (apotlico-
sc). 

Os espectaculos começam pela cm-
liibijão dc films cincmatographicos.

Amanhã e todos as noites •
CA' O PE'.

Justino Ciarei
vos espera

SEGU-.DA«PBIRA
no

CINEMA PATHE

para explicar o enigma do

Caso das 3 Nações
ou

0 SEGREDO DO ESUNUIIO
Seis actos Path. Freres

^By'c " _«_-__^'
iSlliilk s'

¦ 11 li

l\>íljí-W\

mm- -¦' '

mm ¦
UM 7 7; I- ¦''¦'m '-'¦'-'.B'

«VA n^fânCâ alãl Dr.ira.-i tlc amor. cm 6 lonsos ai
#^* IIVIW"7W f Ml1" ? 

cappV.ididos aqui c no Vcll-.o Mundo.

20 series da fabrica Universal - 44 partes
nrvr t T?ATTV nfto precisa tio npresentaçfin. H.istn1' \J lj Li Uj t\ \J _:V qUe (Ugainos quo o» seus punhos ilo
ferro traballi.im cm t.iüas íis series. lCUo <s o pèriona-
com principal.MARTI? WA1 PAMP ô » nova ""í i"°
lVlAl\LL,i VV AliV^AiMl nprosentamos-Kllasup-

planta Graco Cunard—Nenhuma «. mais audaciosa
£11» vao sor u "iniiis quurida"

,, -,,. w---MJ^jajocrc;"r,^ ^¦:,n. "wthicc — Amanhb — Festa I

 TT .. ,. i ... n ,.„-,!,-. illuno «,1c cucou

THPATOfl t.t>f BPM Companhia Alexandre Azevedo
IMl-lU ttBWfittlU Tournôo Cremilda doOüveira
HOJE'

«.lc encontro
.-ista Kmpresn, dcpbYs' da radical reforma pÓrqnc ícz passar w^seus 

f^^^^^^nib^quc^
,1a élite carioca, não lem poupado esforços W%-P'-™H;Ç=^ c dc lia ii.nito esperado
c ainda hoje tem a satisfação dc apresentar um film mi.ional 1.10 largarem»,

publico desla capital, que

A's 7 3i4 - Sessiíes - A's 9 0
GliANDIOSO EXITO

HOJE

lido illustre

— _-. ,.._.., Exirr>.
A notável peça cm tres actos do .loão do Uio

IPTHEATRO MDHIGIPA1

il.
Drama dc amor. .cm 6 íotígos actos, posado pelo exihnio; daníâri.io palrlcio c pela sua

e. app'.T«tdídos aqui c no Velho Mundo

E A
icio c pela sua d:t

EE B ©ABY

AHx E "VA.
digna companheira,' tão «UicriJos

-,r,«s ainda a arte ciiicmaiogrãphic.V f-Hrc

que por certo o publico saberá '-!"-

|, WMrrMf A O IVIAOI3TE:

F natural que e?le film não tenha-a ImpcçsablMdMc; d?« 
^^...jSh

nós cstico.nea.Hlo a florescer, c os seus trabalhos ss.rçscirtcm amda de M......S faln ^

culpar,' louvando o esforço dos precursores desla grande ar.c no_ 
^s 

._ aprcciado 
pelo seu enredo chcio.de.dramat.

iPondo de parle estes pequenos defeitos le.-lim.os, o Wm..e digno^ nc mi SCenarios naturaes, tirados do
¦cidade, ti! magistr..ínc..te dcscSnpcnhado, como principalmente pe«a- majes^ade^bcllc 

jactos 
«^ 

fo. cfl.gllominadll „ol. CA

pontos mais attraentcs c pi tlorcscos da nossa grande cidade, a V1EU, U«-^ -^

TUI.Li; MENOÈS, «quando esteve entre nos hospcdailoTüI.Llí MENOÈS, nuando esteve entre nos hospe.l.ulo. „,. , ^-r DIA jqr SUCCESSO !

UM FILM NACIONAL ! UMA PAGINA D ^.LORIA 
. UM PIA

Ahgncl deste fdm - 
^^Í^|^Ã - .," e 7° episod.es. 381

Eva, CREMILDA D'OLIVEll_A
Moveis Ja Marcenaria Brasileira
Ama hà: Matinéo ás 7 3jí e 9 3\i - KVA.
Scfftind.i-fcipn, 20— Grandioso .'os.ival «irlislico

do actor ANTÔNIO SERRA: 1- sessão O Águia —
2: sessão—O Canário.

Segunda-feira conti imação do grande film
3Sl.a

Dia 21— A's 8l!i4 pretniere da opnrcln A Du-
queza tlel líal Tabavin.Protagonista: Ci-piuíI-
diKIjOlivelra. Esiróa dos artistas Adriana dc
Noronha c Salles Ribeiro. Espectaculo com-
pleto. R 3770

TRES FESTAS
Sihánnc-Dèsprét

•gnc-Poc — Mlle, Verneuil
SOIRliE — si DE NOVKMBRO

DB 1916
Variações -..lirc LA GKACE DC

FRANCK — Psyché
Le Baiser

(cantos—-ians.TS, cte.)
=" SOIRÉE — 53 DE NOVEMBRO

DE 1916
Bani LES BALKA.IS

I.a rúpture «le SAPHOí
Le Bonhomme Jadis

('¦¦antos e 'lansa^i
3« SOIRÉE — =5 DE NOVEMI3R9

DE 1916

Poil de Carotte
P:-'_e «1o "1'Ecolc (les Fcmnics"

lio CIi.it Xoir — POIL DE CA-i
ROTTE, en poilu

(cantos—dániaa, etc.)
A íissigiiatiira oclia-se alicrta ve.

Casa Nnpo-Cdo, pelos preços tlc: Fri-
ras c camarote.- tle i*, 125S; cadcl-
ra?, 35$; baícõcs A e Ií. i$$; bal-
cões outras Itlaj, 13$ j galeria-s, fi$.'
para m trcí representações^, ^I^HWWWWHWHHW^^ ""!_ '" '""" "

0 maior do Rio — Oreliestra de 1- ordem — Empreza Palmeira —Copacabana

QUASI AO AR LIVRK _üMlJLL^l-VENXII.ADORES

___x-i ~ Dia Chie - Dedicado as Ex.""3 iamilias de Copacabana - HOJ
MaStÕS prosramma novo fazenclo parlo do mesmo 2 fiíms vcr.laclciramcuto maravilhosos merecendo especial
1 r- "' l menção o empolgante fllm dramático da«Fox-Filni" em o actos

0 VALLE DOS

50 - Praça Tira-
dentes - 50

O»»-»» «»»¦<!>» 4» »» e» O» «»»-^»^»4» -o» ?» <*
THEATRO REPUBLICA lümprooa

Olivclr.i & O.

i
^ |

Vilm soir-acional pura o qual chamamos a atlònçáo dos dislinetos moradores deste bairro pois raramente
i.iiui v*~ •- ,_» ,.irt ...-miiíiv. niüivivi n:i irriinl:terão oceasião dò ver nma maravilha igual.

r>oiv juaivj
,,,AMT. Ag g hora8 suvproUonrtento matlnéo infantil com farta rtistrlbuleao cio boubons
AM&IiUA- am m ««ia» s« i pe,pa _ puvNClSCA HEUT1NI na su i ultima creaç«»o — CL

4" Feira - PIN\ MlüNIOBEtl om TIGK1- KlíAL: Soinacionnl.

Arrebatadora comnilin dramatlci om G lindos actos,
tendo c«nu«i principal protagonista

MARIO DONNAKD o artista eximio, o artista (iiic
prcnilc os espactaclorcs em todos os sous yestos.

m Continua o snecesso -

A MARINHA PORTUGUEZA |J|
(A Divisão rVaval) • \

niv-dula cm G longas partes e 2.500 metros dc extensão

O mais completo o authenüco film reproduzindo todos os exercidos da marinha da

guerra da n.iiião irmã

AMEAQAS Sublime trabalho dramático em 11
arrebatadoras aclos. Protagonista: a
notável actriz .,._

MAIUE LOUISE DERVAL

Grando companhia italiana do operetas CAIIAMUÀ-SCO»
GNAMIGUO- Diroctor «irlistico CAV. ENIUC » VAlXE

Dircccâo musical do maestro iiellcza
HOJ£i 

' 
A'S 8 3[4 HOJE

Fesla areisfica de E/larSa Ivanisi
O* kécliado assignatura

ia representaçio da upcictn ijj

Zétii, L.. Ccíisalvo; D.i-

<_

!!

,1

G. Pasimini;

««

LPA ALHEIA.

Como oxtra
programma: Lindo presente de annivcrsario Divcrtidissima comedia

em _ actos de Nordisli.

Scgnndn-fcira - DESTINO VINGADOR - Arrcbatador drama em 5 actos - 0 SEGREDO g
DO PAVILHÃO — Drama da vida rcnl cm 4 actos. e

Quinta-feira - MisfINGUETT DETECTIVE. monumental traballio «in ii actos por a
g essa conhecida e querida artista do nosso publico, " •),'3 2 j
fcíH«_WC«e.0MflW«»MSÍ89eíl8MM___«iMM--IM»MI-_M.-.MMÍ»»e

Anna Glavary, Maria Ivanisi; I)ai'3o
nito, Walter Grant; N'icgus, Enrico Valic; t.'.
Valentin.i, Ndly Gary,- Olga, A. Earatclli.
0 tcuof PASQUIMl dcscmpenlia a parle «Io l'AMIT.1.0,

por especial ilcfcrciicia para cem <\ Kmprc-a.
Xo intcrvallo do 2" ac.o jwr.. o ,r', 2, festejada cantar.! MA-

RI-MARI, (cm italioiio); TE QUIERO, (era hcspanliol); FADO «1
TRISTE de Na"jpart, (-.-:ii poru-.r-cz"« 1 e UMA CANÇÃO ERA-
SILEIRA.

Amanhã — Km matinée— A's 2 tji — A VIUVA ALEGRE.
A' ho-te em beneficio <l« Sociedade BcncBòenté líepanJiola
PRINCEZA DOS DOLLARS e OKAJíDE JNTICHMEUIO.

lillhetcs á vcrnla das 10 ás ú lioras 110 Jornr.) do Ilras-.l, e «
P0Í9 110 th ei tro.

A SEGUIR — MAT.BRUCK e EMFIM, S0'S I...
Em S. Paulo — .No tlieatra S. l«i..;, ssJ)ha«I.i. ;.í — Eit:

da Companhia, com a opereta—AMOR DE MASCARA.
»-»»«» ?» --------

:a- < 1

E. «1
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