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Zelos prejudiciaes
A comniissão 

' 
.'de 'Constituição ç

Diplomacia do iSenadó condemnou

por .inconstitucional o sorteio militar,
c, portanto, a lei respectiva. Logo

que começou a propaganda pelo sor-
teiò apparcceram objecções, c com
fundamento, contra a sua constitu-
cionalidade. Mas as objecções foram

postas dc parte, c, apezar dcllas, veiu
a lei (pie, aliás, 'ficou sem completa
execução pelas diificuldadcs quc lhe
op.òc o nosso meio. Agora é uma
commissão do Senado quc . declara
essa lei contraria á Constituição; c
tom •esta declaração tôm. os tribunaes
.aase, se já não a tivessem na inter-

pretação do texto constitucional, para
juigar nttllo e insubsistelttc qualquer
sorteio, ou a chamada dc qualquer
cidadão aos quartéis em virtude do
mesmo. 15' um golpe vibrado ria lei
ilo sorteio, que a condemna, á morte.
lista assim a 'Constituição impediu-
ilo que no Brasil sc appliqttc a medi-
ila'' com quc se formam todos os
exércitos do mundo, e que, durante
muitos annos repugnante á Inglater-
ra, esta acaba de adoptar, como unico
recurso que lhe restava para alistar
as forças de quc precisa para com-
bater c debelíar o inimigo. Sc quan-
ilo, sentida a necessidade do sorteie,
se tratou de coiisa.nil-o cm lei, ti-
vessemos, deante das objecções quc
se levantaram, reformado a Consti-
tuição, não nos viríamos a encontrar
na situação em que nos achamos, de
não ipoder preencher os claros do
nosso exvrciio, se porventura falta o
voluntariado, o ficar assim sem sol-
<l,ados.

'Mais tuna demonstração do erro
<ltic os 'proceres da Republica com-
incitem com a resistência queoppõem
ú reforma çohstitueional, Respeitam,' 
porventura, melhor o estatuto fundi'.-
mental da Republica os que advogam
o votam medidas quc o infringem, c
por isto nascem fadadas a inexe-
ce.ção ou a sua annullaçáo .pelos tri-
liunacs, 'do que os que pregam e pro-
movem a reforma de disposições re-
ccnhecidaniente inconvenientes e pre-
judiciaes, condetnnadas pela expe-
riencia, mediante o processo simples,
inócuo, que não offerece nenhum pe-
rigo, estabelecido pela própria Con-
stituição? O que o paiz vc, c o ({ue o
escandaliza, é que são os zelosos e
intransigentes guardas da integrida-
dc constitucional os primeiros a vio-
lal-a, quando o exigem as ipro-

priasi conveniências. Quasi todos
cliess ultra-conservadores, ferrenhos
auti-revisionistas quando se trata da
Constituição Federal, têm. 'sido refor-
iiiãdores das constituições dos seus
listados, poucas vezes com o ifim de
merhoral-as, c quasi sempre para lhes
facilitar a politicagem. Reformam
as constituições para alargar prazos
i'c governo, ipara permittir reeleições,
para sc desfazerem de magistratura
iucommoda, para golpear a vitalício-
ilude de juizes, para attentar contra
a autonomia municipal, lv.nfim, mo-
veis subalternos tèm determinado, na
quasi totalidade dos casos, essas re-
fôrmas, Kelalivamentc á Federal,
pouco se lhes importando a Republi-
ca e o seu destino, o seu sacrifício,
resistem 'á fortíssima corrente revi-
sionista, corrente que é quasi Ioda a
n.ição, em que só não estão incorpo-
rados os que sentem a própria vida
política presa 

¦¦á conservação dos abit-
sos, das falhas e d.os erros, que se
pretende 'corrigir com a reforma con-
stitucional. Domina-os o instineto de
conservação, e todos os pretextos
lhes servem, meros pretextos, e tão
fttteis, quc logo revelam a insinccri-
dade dos que os invocam para com-
l>;.ter a revisão. Mais: elles não
precisam de reformar a Constituição^
porque a ultrapassam 011 a despre-
zairi, sempre que ella embaraça qual-
quer das suas pretenções ou delibe-
rações convenientes aos seus interes-
sos e aos do partido ou corrrlhò a
quc estão filiados. A Constituição
só v respeitada para impedir a
adopção de úteis e patrióticas provi-
r.encias. Só evita o bem, c não obsla
íic mal.

'.Vinda agora, politicos e estadistas
ib responsabilidade sustentam ser
impossível a regeneração das finan-
jas nacionaes, emquanto permanecer
a .discriminação leonina das fontes
das rendas publicas estabelecida na
Constituição dc 24 de fevereiro, obra
Ao espirito paríicularista reinante
nos primeiros tempos da Republica,
o que, toda favorável aos Estados,
cerceia por demais os recursos da
União. Neste sentido, moveu-se o
sr. Leopoldo de Bulhões, ç conseguiu,
ao que se diz, um bom numero de
assignaturas dc senadores para un:
piojectò modestíssimo dc reforma
constitucional, reforma, póde-sc di-
zer, Ihnittída aos textos constilucio-
nacs reguladores da competência tri-
Intiarià. Mas este pouco foi recebi-
úo com a maior opposição .pelos
tilcmas quc se dizem depositários c
guardas do alcorão republicano.
Corre até que o sr. Leopoldo de Hu-
ljiõcs desistiu de apresentar o pro-
jecto, e por este modo ciitrcgal-o aos
azares da discussão c votação, dean-
te de ponderações do presidente da
Republica, que considerou muito
grave e muilo perigosa, neste mc-
rnetito, qualquer tentativa de rrfónnà
constitucional. Seria muito difíicil
a 1 presidente mostrar onde citavam
essa gravidade e esse perigo, mas
e. ex. se enuncia por oráculos, e o
senador goyano, que -i homem praíi-
Cú v sabe quc é reinar contra a maré,
oti cor.demnav qualquer iniciativa a
mallogro, pretender dos nossos leais-

silenciai, enrolou muito tranquilla
mente a sua flammttla reformista c
passou a fazer orçamentos como òs
mais, cortando despesinhas, augmen-
tando iirípostcjs, e até supprtmindij
verbas indispensáveis, na confiança
de quc Ulies sispprém a falta os cre-
ditos supplementarcs. Agora mesmo
não pediu escandalosamente o gover-
110 um credito <le nove mil contes
para pagamentos devidos a inactivos,
pagamento que devia estar previsto
na lei da despesa, tanto assim, que o
sr. Leopoldo de Bulhões acaba de in-
cltiir a verba para elle 110 orçamen-
to dm elaboração, da qual veiu da
Câmara desfalcado?

Uma Constituição que uma com-
missão do Senado, seu órgão dónsül-
tivo nas questões constitucioria.es,
aponta como barreira invencível á
organização .da defesa nacional; uma
Constituição estorvo 'á regeneração
financeira do paiz, é uma Constitui-
ção imprestável, c que, se c capricho-
samente conservada por uma mino-
ria formada de politicos inspirados
exclusivamente nas suas ccnvcnicn-
cias, força a sua destruição por
meios violentos. Ahi é que eslá o pe-
-igo, que não vêem os nossos esta-
•.listas, 'dc estofo benv differente do
daquellcs a quc se referia lord Rea-
consfield nesta sua formula: "O

dever .do homem de listado é cfic-
çtuar por meios pacíficos e constitu-l
cionaes tudo qua uma revolução
faria pelos meios violentos."

Gil VTDAT
m 1 _> 1 íi»

Supremo Tribunal uni pedido dc habeas-
corpus em favor do sr. Thaiimaíurgo,
o Tribunal delle não tomou conhecimeii-
to, como não tomará de qualquer outro
quc sobre o mesmo assumpto lhe seji
solicitado.

O que pretendeu o general c, além
de absurdo, imniornl, c para fazer re-
saltar essa inunoralidade, nada mais
será necessário do (pie relembrar qiie,
antes de entrar de todo nessa pagodeira,
o sr. Tliaumalur.o procurou arranjar
um cambalacho -com o sr. Jonathas Pe-
drosa, ,1 (piem, liojc cm dia, nas suas
palestras e publicações pelos apedidos
dos jornaes, applica os pcores adjeeli-
vos deste mundo.

R foi para defender a boa razão e a
sã moral dessa abjecia politicagem (pie
o sr. Barbosa I.inia fez quc alguns
deputados perdessem certo tempo cm
oüvil-6.

Bem sc vi quc o cx-demagago, apezar
da sua theatral idade shakspearcatia, se
vae annullando 110 Congresso e na opi-
nião...

0 CASO
SR. BERÈSFORD

O ministro d;i Fazenda, attcnilctulp
n uma requisição do seu eòllèga da
Viação, mandou lavrar, jiã frocurado
ria 

'da 
Fazenda, escriptura de compra

de'um .predio c terreno situados á run
Arcliias Cordeiro, pela quantia de reis
io:ooo$ooo, adquiridos a Alfredo Au-
gusto Fernandes e necessários ao ser-
viço da li. F. Central do Brasil.

BENfiALAS —• Elegantes e resistentes —
Casa Manchester — Gonçalves Dias s.
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Kstií de serviço na reDartigãri central de
policia u i" delegado auxiliar.

A enrno
Tara a carne bovina nostri hoje cm

consumo íiçatn capital foram ;i.rfix;ulos pelos
marchantes, no entreposto de S Diogo, os

preços de S"Sn a $Sjo, devendo per cobra-
do ao publico n miúiuio de i$obó.

Carneiro, i$fioò; porco, t$jou c vitclla,
$ooo e i$ooo. ,
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Depois das .ultimas convulsões poli-
tieas do Ceará, iiinsttcni seria capaz dc
stippõr que a gente do sr. Aceioly,
causadora dc toda aquclla inimcnsa
desgraça quc terminou ua expedição do
padre Cícero e no estado de sitio de
oito mezes do sr. Hermes, ainda pre-
tendesse vir um dia a ciiipolürar-se :io
listado,

Pois é o quc sc dá. Pouco a pouco,
or, governos quc ali sc vêm sneceden-
do, inaiicommuiiados com o da Uiifio,
procuram proteger os remanescentes da
oljgareliia, Iconvindo notar (pie o sr.
João Tlionié dc S.iboya está systema-
ticaniente n afastar da influencia poli-
lica no Eslado tudo quanto lhe parece
revestir-se dc qualquer perceba do
antigo rabcllisnio, com unia inconscien-
cia verdadeiramente incomprclieiisivcl.

. Ü actual presidente do Ceará foi clir-
vado ao poder, por consenso unanime
das correntes políticas do listado, jus-
tamente para fazer política dc eongra-
çjiiiicnto e boa ailministração. Mcssas
condições, não se ailmiffè, nem Iam-
pouco se justifica que clle, ao ciivf-s
de pautar a sua condueta por aquelles
moldes, esfeja a acirrar ódios (pie dc-
vem desappnrecer, cm bem da ordem
e da prosperidade da sua terra.

Moça o sr. João tliomó a extensão
do seu erro, c não queira lançar dc
novo o incêndio, no Ceará em ruínas!

RES-
ru-

O discurso que 'o sr. .Mauricio de'La- i

publico seja concedida franquia postal
e tclegrapliica aos inspociores ípic fun-
cÇiòhàiii junto aos inslip.Kés dc ensino.

CHAPÉUS. VESTIDOS c COLLETES
EXCKLU5NTES AT1U.I EUS

Cústi Naseimciito. — 1117, Ouvidor;

A Rccebedoria do Districto Federal
arrecadou liontcm a quantia de réis
1..9.1.17.1^38, o desde o começo do mez
a de 1.550 :o4fi$.)::.!.

üm egual periodo dn nnnq passado
a renda importou cm 1.55-1M5"f'59.

; Hotel Globo rua aos Andradas —
Au&mcntoit para i.;o

o sen numero de quartos. JJiaria (5$ c ;$.
Quartos 3? e .|?ooo.

O mal dos nossos lioinetis politicos
vem sempre dos seus amigos) da im-
prensa que lhes é affeiçoada, dos in-
ceiisarios mais ou menos suspeitos que
os cercam, adulterando-lbes as mcllm-
tos intenções, onde cMes as Itêní, e,
em conseqüência, indispoii.lo-os com os
espectadores serenes dos seus

A_(.l«in!i vinhos c nirtlicnticos. Kt,
UpiimOS TAURANT PARIS, üi
guayana, -41.

O ministro do Interior .solicitou pro-
1 videncias do seu collcga du Viação,

cerda pronunciou liontcm, na Câmara, | afjin ^ ml(.i so|)re assumpto 'dc serviço
foi uni protesto apaixonado e vibrante
do espirito .nacionalista, que. so rccu.sa
a acceitar de braços crtliàdos,- ntinVÍI-
tude resignada de mu fatalismo apa-
thico, a derrocada dc uma organização
política que, com todos os seus vicio3
de origein c com todos os seus dcfci-
tos, tem, entretanto, muitos títulos
para sé impor 110 convívio das nações
cultas c para proseguir na sua evoltt-
ção autônoma. A gravíssima crise fi-
nnuceira o econômica que nos abate c
nos reduz ao desanimo c ao scepiicismo
sobre tudo o qiic nos cerca, não justi-
fica, cointudo, a descrença 110 destino
futuro dn Ilrasil.

li' certu .pie, hoje, tudo nos parece
indicar a próxima dissolução da nossa
nacionalidade. Xa uossa politica inter-
na reina a desordem e os interesses
egoisticos imperam na sua selvagem su-
premacia. A administração está infe-
ciada pela corrupção c o peculato já
adquiriu foros dc virtude cívica. Xo
estrangeiro perdemos o credito e todos
os dias recebemos insultos. Dentro das
nossas fronteiras os cônsules e os di-

I ploih.ilas inglezes calcam aos pés a
nossa soberania, prejudicam o nosso
coiumefcio, insultam as nossas autori-
dades o lançam arrogantemente os ali-
cerces da futura hegemonia politica e
do uppre=sivi> protectorado econômico.
Xa imprensa Im elementos estrangeiros,
sem ligações de amor pelo paiz e pelo
seu passado, ip.ic estão fazendo o jogo
das potências interessadas em nos des-
moralizar.

Mas essas lioras do poder das trevas
têm sido .-.travessadas por outros povos
qtie de 1'errivel provação tèm r.aido
mais fortes e mais puros.

Por (pie não esperar quc o pcsadcllo
passe c uue o Brasil, livre das institui-
ções políticas que o c.«;ão levando .a
iir.mincricia da desnacionalização; pos-
s.i ycilt.il- ao curso normal da sii.1 evo-
ltição interrompida ?

lissa é esperança quc boje anima a
reacção patriótica da mocidade e c cila
lambem quc inspira gestos como o que
o illustre deputado fluminense fez hon-
tem ua Câmara, protestando contra a
invasão conqiiistãdora dn estrangeiro.

O governo não piMc deixar (quc
sobre os íactos gravíssimos, que «c

passaram a propósito _ da explosão
occorrrda a bordo do -vapor, inglez
Tennyson, se colloqtie a .pedra offi-
ciai quc abafa todos os escândalos.
Da leitura 'dos documentos oííiciaes
a que demos liontcm publicidade rc-
sivltam clara c indiscutivelmente cer-
tos factos quc coiivórm accentuar.

O ministro inglez 110 Rio dc Ja-
neiro, não sc satisfazendo com os
catiaes que servem usualmente para
as comniunicações diplomáticas, diri-

giu-sc directamente ao 'ministro do
Interior, entrcgando-llie diiii memo-
randtiin' em que sc reclamavam pro-
videncias contra o modo como as
autoridades ipoliciaes _o fftstado da
Bi-hia estavam fazendo certas, dili-
gcticias que interessavam o governo
britannico. O procedimento do mi-
nistro ingflcz foi hícorrecto, porque
não devia a-pielle diplomata' ignorar
quc o unico canal pelo qual Hie com-
petc communieMr-se com ás autorida-
des brasileiras é o 'Ministério das Re-
lações Kxteriorcs. 'Menos razão para
ccnimetier essa gaffe tinha ainda u
sr; Aríluir Peel, que, sendo um di-
ploinala inglez, está habituado ao
rigor eom que o Foreigti Office exi-
ge 'dos representante;.* estrangeiros
ácieditados junto ao governo de sita-
majestade a observância dessa regrai.
Inflexível. Não permitte a cliancèl-
l.tria britannica que, sob pretexto ai-
güni, os embaixadores c ministros .sç,
entendam ¦directamente com os oitf{;'l,,v;ailo
tros departamentos da administração.
Quando se traia dc alguma questão
incito especial, que envolve discussão
tcciinica, o Porcina Office ás vezes
põe cin cammtmieação o representan-"
ti estnangeiro com o ministério a
qtx compete a consideração do as-
sumplo, afim de que assim sc liqiti-
dem os detalhes da controvérsia.
Mas afora esses casos excepcionaes,
cão consente a praxe ingleza que, os
embaixadores e ministros se ¦dirijam
ao governo por outro mieio que não
a via diplomática,; Aliás, a regra in-
gleza ó tmiversalmcnte seguida, e,
mesmo entre nós, ainda está bom;-
viva a lembrança da inflexibillidade,
ciiii que o barão do Rio Branco re-
primiu o alntso dos diplomatas es-
trtiiigeiros . proetirarcm' os òútros mi-
iiistros dc Kstado para fazer reclar'
mneões.

Mas se a gaffe inicial dq^sr. 'Ar-

tinir Peel foi - indesculpável, muito
mais grave foi á^ítléa dá" estranha
missão de quc incumbiu o sett secre-
tario. Antes de insistirmos soíire o
gravíssimo precedente estabelecido
pela ida do sr. Berèsford á Bahia,
devemos notar que grande í a culpa I qttencins hão de

Bahia. Ha nella referencias ao po-
dei federal, que indicam a incapaci-
dade daquelle 'diplomata para secre-

..tarjar a Hegação <le sua majestade
aqui. 

"Com 
maior descaso por iodas

as regras dc correcção diplomática, o
sr. Berèsford, que, na sua posição
. 1: simples secretario, não tem auto-
rid-jdc para falar cm nome do go-
vcrr.o britaunico, ameaça o Brasil
cem a cólera do seu paiz e leva a
sua inqualificável leviandade a ponto
de-declarar quê; por seu intermédio,
o Ministério da Fazenda será imiti-
zido a demittir um funecionario bra-
sileko.

A propósito desta questão do Ten-

jí}fà«, 'ha dois pontos distinçtps, mas
que exigem egttal attenção da nossa
ehatrcsUaria. Um é dc natureza eco-
ncatica: — a boicdtagem do porto da
Bshia pelos ¦ vapores inglezes, boico-
tagém quc a diplomacia britannica
está 

'procurando 
aggravar, associan-

do a ella as empresas de navegação
frar.cezas e italianas. O outro aspe-
cto nia <|üèstão é aiiída mais grave,
perene affccta a nossa honra nacio-
nhl. O secretario Berèsford, cm
p<-peb official do consulado britanni-
cn na Bahia c em nome do ministro
inglez junto ao nosso governo, diri-
giu ao governador dai Bahia uma
carta orm quc aquelle grande Estado
brasileiro é insultado. Patriótica-
mente, o clr, J, J. Seabra não deu
publicidade a essa carta, que teria lc-
vr.r.ÍMlo as stisceptibilidades do brio
bàhiano. Mas todos os documentos
foram remcttidos ao ministro das
Relações Kxteriorcs. Seis mezes são
('ocorridos c, agora, que o Correio
dit Manhã publicou esses docUniiín-

ções" alguns politicos que aproveitaram
a oceasião para demonstrar que sempre
têm a vaga recordação de quc recebe-
ram, para a sua eleiçüo, os votos dc
cent ou duzentos homens ipic, apezar de
eleitores, não deixam dc ser outras tnn-
tas criaturas inutilizadas para. a vida,
que os politicos àgglutinani na sua
massa eleitoral.

'D facto, porém, c quc o iprofcssor
Miguel Pereira í quem cítn cotn a ra-
zão. Urge que se proceda a um rigo-
roso trabalho dc prophyluxia em todo
o interior,

Sc isso não pôde ser feito agora,
quc o seja depois, daqui- a cinco, dez,
quinze, 011 vinte annos, mas que sc
faça. K é bem possível que alguns da-
<iuell.es doutorandos que organizaram a
manifestação de 'hontem no pavilhão
Torres Homem srjnm os continuadores
da obra do mestre, que sc inicia,

ciütndn .1 descarga dos navios que con-
diizcni oleo combustível.

u csr. Tavares de Lyra deu o seguiu-
tc despacho:" Uma vez approvadas as taxas a
cobrar e examinadas as plantas das
installaçõcs será resolvido o pedido."

CAMISAS—O que lia de melhor e elegin-
te—Casa Manchester — Gonçalves Dl-is 5.

O ministro do Interior recebeu hon-
tem a visita, cm seu gabiente, do dr.
Bittencourt da Silva, que o convidou
para assistir á festa coniniemorativa ao
60° anniversario da fundação do Lyccu
dc Artes c Ofíicios, a realizar-se na
quinta feira próxima, ás 8 i|.* horas da
noite, 110 referido Lyccu.

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rio Branco,

Recebemos o seguinte telegramma do
presidente de Matto Grosso ji

Ouyabd, íS — -Pelos jornaes agora
chegados vejo a maneira brutal por eme
fui tratado na Câmara dos Deputados
por Annibal Toledo. Entretanto, esse
mesmo dofamailor foi o .primeiro a pro-
curar incutir 110 meu espirito, no dia
12 dc junho do anuo passado, quando
gravemente enfermo o senador Azerc-
do,- que não via outro senão eu, tin
condições de assumir a direeção politi-
ca do Estado, considerando liquidada a
'personalidade do meu antecessor, poli-
ticameiile. Atts. sads. — Caetano -dl-
buquerqtie".

p_.. toda n rarie,
rant Paris.

todo intuito (liüi
, como no Kc3tau-

Ai  r..
tcs;:.é tempo da nossa chanccllaria
fazer sentir ao sr. Arthur Peel que
o seu governo precisa dar-lhe um
secretario .menos incorrcclo c menos

federaes

11» m . m
O ministro da Fazenda devolveu ao

seu collega da Marinha o processo re-
lativo ao pagamento de 5:8so$o6,'), á
Brasilinnisch li. (íerselschaft, de ser-
viço telephonico em 1913, afim dc pres-
lar os esclarecimentos solicitados pela
Direetoria da Despesa Publica".

A AniiiNiSTiiAç/io do Correio da Ma-
nhã, assim como todos os seus agentes
e viajantes, acceita assígnatúras para
1 revista portugueza O Rosário, uma
das mais liem feitas publicações calho-
licas editadas em Povlugal. Anno (iíooo

MPOSTfl SOBRE
O ÁLCOOL

O ministro da Fazenda coinmunicou
ao seu collega da pasta da Viação ter
sido lavrada, na Procuradoria Geral
da Fazenda Publica, escriptura de ven-
da á Companhia Brasileira de I1111110-
veis' c Consirucções, pela, quantia dc
.|i,í:Sii$jjo, dos lotes ns. 1S1, 1S2,
230, 231, 232 c 2,1.! do Cáes do Porlo.

1* * m* m —1
GRAVATAS .— Lindíssimas — Só na
Casa Mancheater— Kua Gonçalves Dias s.
—I mM-m^fm. * — ¦

E.-icrlnieilto 05 leitores podem ver
hoje como foi perfeita a nossa previ-
são de ha dias, cm relação a taxas
eamlnaes.

'lA queda do cambio laceentuou-se
honlem-, com a frouxidão das opera-
ç5c_. e com as ' taxas af fixadas de
11 3I32 e 11 15I16, nos bancos cstr.111-

.mente- aos tomadores, mesmo aos mais
regàiiiíos, 'apenas nictasle ainda do que
efies pedem.

Knturalmenle, as repelidas enlrevis-;
tas do. Sr. Homero Baptista com o ges-
tor da -pasta da fazenda, versam sobre
qucslõfs de câmbios, visto que o sr.
Custodio dc Magalhães está ausente.

Mas ooino o sr. Pandiá í quem centi-

O dircclor-chefe do gabinete do mi-
nislro da Fazenda remtlleu hontem ao
Tribunal clc Contas, para o necessário
julgamento, vários processos de fianças,
prestadas por funecionarios
aqui e nos Estados.'

Ha poucos mezes, tratamos, «0111 re-
laliva insistência, <ão caso das andori-
nhas, isto é, ide apessoadas damas, na
generalidade estrangeiras, que periodi-
cianicntc viajam, com poucas roupas,
desta capital para a Europa, com espe-
cialidade para Paris, onde adquirem, a
preços comniodos, retalhos c saldos da
moda finda, tnazendo-os para o Rio,
onde coiiimerçiam com particulares.
A vulgarização insistente idcssc facto

amorteceu, de algum modo, a extensão
dessas transacções clandestinas, que
prejudicavam, altamente não só o fisco
nacional como o commcrcio da nossa
praça.

De fado, as andorinhas daqui partiam
apenas vesiidrra, c da Europa regressa-
varri com largo sortimento dc .roupas
destinadas ao seu commcrcio, declaram
do ellas, no entretanto, ti nossa Alfan-

geiros. Estes compravam as letras quc ^ qlle sc tratava _e roupas dc uso,
apparccíam a 12 1I32, c 12 i|i(j. : eximindo-se, desfarto, do pagamento

O Banco do Brasil, sempre impaga- ¦ dos respectivos impostos. Podiam, assim,
vel nas operações cambiacs ,dcsde que cstn*jClecer. .uma concorrência desleal c
íupasta da Fazenda está entregue ás pr_ju_i0:rilissíni„ ás casas mercantis do
aveniuras financeiras e conomicas do RÍ0i a.,fcrjmlo, por ottlro lado, vanta-
sr. Pandiá, affixou a taxa de 12 d., j0;j05 proventos.mas, como sempre tem suecedido, o Coni a, désappaTição da campanha jor-
Banto não vende cambio se não. por tiaiistíça; porém, voltam as andorinhas
pareclias mínimas, offerecendo normal- ;l explorar a «ira freguezia, illudindo o

fisco e prejil.licándo o commercio.
Já os jornaes so adiam, de novo,

cheios clc avisos, noticias, annuncios e
informações de exposições permanentes
dc ííiineí Fulana dc tal, mlle. Sicrana,
em tal rua, ou naquella praça.

Aaá os hoícis se encontram invadidos
pelas andorinhas! Assiméque nime'. St.
Amans annuncia ter, cm exposição, para

ni-s-v a .iiilervir num negocio dc quc- 0 ,pi,*,iic0 cm gCral e, particularmente,não pereebe absohitanicntc nada, as con- par!Í n ,s,ia freguezia, uma verdadeira
... ser fataes: o cambio Gallovia i.afayetlc no Hotel dos Iistran-

do sr. liastao da Cunlia — então 111-1 coiltiiittara -sendo o supplieio de leio o .„,„¦,.„,. ,|.-' „„, hnn-nrl-..-¦-  • | geiros. 'li' um horror! ¦
terinamente encarregado da Secreta- comnvarcioI ) 0l!t,.;l mmQ^ cm _„íafog0) n'i,e _.

sabedor do ' Ò-V ntesino licnipo que tal suecede, o i
ji']'.! eifé eslá cm alta c os mercados de

glez, não fez iminediatameute sentir! ;,,^ln" e ^5""r *W\«í&k. firmes

da Grã-Brctaii

ria do lixterior — e que,
objectivo cf.i viagem do diplomata

ao representante da Urã-Hretaniia
que semelhante intervenção era in-
admissível e que o governo federal
encararia o caso como uma grave
infracção das regras de cortezia in-
ternaciotial. Longe dc assim proce-
der, o"sr. Gastão da Cunha mandou
ainda animar o emissário diploniati-

actos. i co do sr. Peel, fazendo-lhe promes-

preços.
vale é que o

j com boi:
j O quc vale é que o sr. Wcnccslati
| está satisfeitíssimo com o seu ministra

da fazenda, cm quem descobriu precio-
sissMiias..qu:ilidadcs c talentos, que mais
ninguem ainda observou! O que i vèr
03 homens... alravez do anibienic do
(Carteie!;..

por

ladores qualquer coisa a que se opno-
oha o autocraía desta Republica pre-

O sr. Calogeras autorizou o syndico
da Câmara Syndical de Corredores de
Fundos Públicos a admittir á cotação
official da Holsa .15.000 apólices de
ipo$oòo, cada uma, juros de 6 "j". ao
anno, cniittldas pela Prefeitura Muni-
cipal de Xietberoy.

O sr. Barbosa Lima tratou hónleiu
na Câmara da situação do Amazonas.
Para o ex-invicto republico, não ha
nada de legal naquclle listado neste
momento, "consoante os princípios da
boa razão e da sã moral".

Esses princípios estão para o sr. Bar-
besa com o general Thnuhiaturgo de
Azevedo, com o coronel Guerreiro An-
tonv e com a meia dúzia de gatos'pin-
gados que os seguem na projectada
tentativa dc sublevação do listado.

A "boa razão" c a "sã moral" (los
amazonenses que o sr. Barbosa Lima
defende é a seguinte. l"m bello dia o
general Thaumaturgo entendeu que de-
via ser presidente do Amazonas. Ad-
quirindo licença previa do governo fc-
durai, daqui partiu para Belém, e dahi
para Manáos. Xesla ullima capital, ar-
ranjòu uma eleição e um reconhecihien-
lo que ninguém conhece, porque são
ignorados os eleitores c a Assembléa
que fez do sr. Tliaumaiurgo um presi-
dente do Estado.

Bastava isso para evidenciar a boa
mo:.-.! e a si razão da causa advogada
pelo sr. Barbosa Lima. Mas convém
accresccntar que, uma vez levado ao

Iim (pie se afigure paradoxal á primei-
ra vista, é a verdade.

¦Tivemos opporiiiiiidíido de noticiar
num tópico, outro dia, a próxima reor-
ganizáção do Partido Democrata de
Pernambuco, por accordo dos srs. Dan-
las Barreto e Manoel Borba, dispostos í dimento do irninistro inglez; que pôde
a dar-lhe pura feição republicana, como • ercob.eríar-Sc c,':;i a altitude do en-
um brilhante modelo offerecido a tan- ,.$,. cilefe interino da nossa chancel-

| lária, para se eximir da rcsppnsabili-
;..de de haver intencionalmente ul-

sf.s, (pie não tinha o direito de tor-
mular, porque cilas envolviam as au-'
tòridãdes de um listado autônomo
cn Federação. .A gaffe -do sr. Gastão
de um certo modo atteuin o' proce-

T?iMíraiira»ifr PARIS. Serviço csine-ivesuuLictui. rildo_ I)rCÍOS motlic0Si
XTruguayann, ^r.

tos 'listados da Federação cuja exisic.i
ria sc entrava em competições pes-
soaes inglórias, nos interesses faccio-
sos a tudo sobrepostos. Somente lou-
vores nos poderiam merecer os dois
illustres politicos, que retrucavam aos
boato.-, de suas dissenções, augincntau-
"do o valor da nobre terra ipie repre-
sentam.

O Partido Democrata, .dirigido pelos
homens que os municípios designarem,
muna grande convenção, e assentando
num iprogrnmma livremente discutido
pelos convencionaes, a sua acção nn
Eslado, c na 'Republica', poderá .prçsíar
a esta c aquelle serviços ainda maiores
dos quc os prestados sob o governo do
sr. Dantas, quando Pernambuco se cn-
grandeceu e influiu na politica nacio-
nal como paladino da boa causa c, ás
vezes, factor decisivo. Tanto o chefe
da politica pernambucana, como o go-
vernador de Pernambuco mostravam-se
dignos dc sua missão e fora da estrei-
teza do communi dos nossos
pondo dc lado as imposições
vontade,
próprio
Foi como espectadores serenos que
plaudinios o gesto.

Entretanto, a folha que no
se diz órgão do sr. Borba,_ contestai!
do o pensamento de harmonia a
do a s. ex., reproduziu trechos
uma carta por s. cx. dirigida ao
Dantas Barreto, em abril deste anuo
com a stiggestâo dc alvilres para a re-
organização do Partulp
glòsou-òs. rela sh*--a, o
entrará cm combinação alguma fora dos
termos de sita nota programma, quer
dizer, não reunirá a convenção
crática, quc s. ex. pvelondc
tica, senão para quc cila approve as
suas idéa;, os seus pontos de vista e
as suas designações, sem protesto.

Eis ahi como cs cnthusiaslas do go-
vernador dc Pernambuco, soi-iisaut a:r
torizados. estragam ns melhore; inten-

seu bom nome de

homens,
de sua

para stvbòrdinal-a por acto
ás manifestações do • partido,

ap-

Recife
stáii-
ibtii-

dc
51*.

Democrata, c
sr. Borba não

demo-
deniocra-

çõc; dc s.
republicano.

ex. e o

ROUPAS brancas—"Sortimento sem, egual
— Casa Manchester — Gonçalves Dias s-

O ministro da Fazenda pediu ao da
Marinha prestar informações solire^òs
vencimentos que compelem ao fogvtistt
aposentado do Arsenal dc Marinha
desta capital, Manoel Francisco Maxi-
nio, durante a sua aetividade

tiajado o -Brasil com a sua indébita
intervenção nos actos judiciários das
autoridades estaduacs.

Kgual .-atenuante não pódc invocar
o secretario Berèsford para minorar
o efieilo do seu inqualificável pro-
cedtnicuto na Hahia. Tão estranho e
táo incorrecto foi o modo como
aquelle diplomata sc portou nos seus
aclos e n'as suas palavras, tanto fala-
das como escriptas, quc, emquanto
não tivermos prova cnn contrario,
nâc. responsabilizaremos pessoalmen-
tc o ministro inglez pela attitude in-
sclcnte e insúltiíosa do seu secrela-
rio. O Brasil tem sido tratado pela
GraBrctanlra de um modo tão injus-
to c tão deseorlez, quc devemos estar
preparados para todas a.? snrprezas.
.Mas rópiigna-nos ainda acreditar
que tivesse sido em obediência ás in-
strticções do governo de sua majes-
tade britannica, que o secretario Be-
resford entrou pela residência do
chefe clc policia da Ba'hia, para dar
regras s^bre o modo dc fazer inqtie-
ritos c para formular opiniões sobre
os nossos methodos de reprimir o
crime.

Ficaremos cgualmentc stirprezps, se
viermos a saber cpie o .ministro bri-
faunico junto ao nosso governo rp-
provou os termos da insolcntc caria
d.rigi-.la pelo secretario Bcrcsford ao
governador da Bahia. O publico, que
lichtem leu c1.^ documento, recebeu
um choque de alarma, porque ó pre-
ciso, realmente, qtte este paiz tenha
descido muito para quc o secretario
dc tuna legação estrangeira escreva
nr,vriicllc teu- ao governador de um
des principaes Eslado; da União
brasileira c que, ao cabo de seíe
mezes, não tenha 'ainda o Ministério
das Relações (Exteriores -feito sentir
ao governo britáhhico que o sr, Be-
resford está inçompatibiiizado com o
nosso paiz.

Aliás, a carta do ?r. Berèsford não
é apenas um insulto ap Eslado da'

¦O sr, Pandiá Calogeras não compa-
receu honlem ao seu gabinete 110 Mi-
nisterio da Fazenda.

S.. cx, despachou cm sua residência
vários papeis do expediente dc sua
pasta.

PUÍJHOS i- collarinhos — Especialidade— Casa Manchester — Gonçalves Dins 5.

íA Câmara votou hoiUcin toda a ma-
teria constante da sua ordem do dia.
E' o caso de dar parabéns ao sr. An-
tonio Carlos, sabido como é que ellc é
que forçou esía votação, bastante no-
lavei .para ns trabalhos parlamentares
de um dia de sabbado.

Resta que o leader da maioria siga
por deante. Não mais temos necessi-
dade de lembrar ao sr. Antônio Car-
los que. nas pastas dc commissões da
casa parlamentar que elle dirige ha
inuila nlateria, que precisa dc ser dis-

clara ter chegado agora mesmo de Pa-
ris, seduz o bom gosto dos cariocas
com. aniiunciar-lhes uma irresistível
collccçáo de roupas dc seda a feição,

preços maravilhosamente dc graça.
Entretanto, o commcrcio estabelecido,

o commcrcio honesto, que attende ao
fisco e negocia ás claras, ha de ficar
por deffici.encia deplorável da nossa fis-
calização aduaneira, soürcndo essa cou-
correncia desleal c criminosa!

O ministro da Fazendo devolveu ao
seu coilega da Viação 30 rçrjucrimen-
tos de funecionarios aposentados da
Central do Brasil, .pedindo revisão dos
respectivos processos de aposentadoria,
Siara o iim de lhes srr abonada a gra-
•tificação addicioual a que se julgam
com direito.

AOS NOSSOS ASSIGNANTES
Aiiproxlmniiclorse o fim «lo anno,

ípocu ila reforma «1" iissigniiturns,
peillnios uos nossos hsslgnnntçs
mandarem vcfovinnl-iis com n
maior breviiluile, pelos motivos
quo abaixo opomos.

Outrosini, todos aquelles quo to-
murem ríssignnturá nova ItECli-
1ÍEIUO o "COIUVEÍO DA MANHA"
DKSDE JA' não so lhes rtescon-
tnnilo o período que ínlta paru
completar o anno. „

Tendo o "Correio da Manliã
adquirido nos Estados Unidos
alem de nma nova maclilnu ro-
tnttva das mais modernas para
conseguirmos rapldninento a nossa
grande o sempro crescente tira-.'
gem, 6 mailiiuns para impressão
dos nomes dos «ossos assignantes
em cada folha, acabando do uma
vez com a etiqueta colloenda so-
bro cada jornal, como a remessa
do jornal cm listas paro as agen-
cias dos Correios — pedimos a
todos os nossos assignantes que
mandem reformar desdo já suas
assignatura* com todos os cscla-
reclniciiío., quanto a títulos, no-
mes, sobrenomes o moradia, afim
ile irmos desdo já preparando os
"paquets" quo têm de servir para
a nossa expedição.

Alem disso outros mellioramen-
tos estamos preparando o quo
inauguraremos dentro do menor
praso possível.

Os preços de nossas nsslgnatn-
ras, A1-E//AH 1)0 ELEVADO PRE-
ÇO DO PAlMUi, continuam ainda
iis mesmos :

Assignatura annual.. aO$000
semestral 18IJI00O

Todos os pedidos de assignatura,
assim como ordens, vales, cheques
e valores devem ser dirigidos «o
gerente do "Correio da Manhã",
V. A. Duarte Eclix, Largo da Ca-
rioeii, IS.

Em virtude du escassez dc papel
o com os grandes trabalhos decor-
rentes da installaçao qne estamos
fazendo, não nos foi possível Im-
prlmlr o iilmanak que todos os
annos distribuímos aos nossos as-
slgnantcs.

Todavia para compensar, dare-
mos no nosso próximo nnnircr-
serio um brinde de real valor quo
substituirá con. vantagem o ul-
manuk.

^"."assem^a Abrunhosa

tfòi nomeado o capitão de corveta me-
dico dr. Carlos de Barros Raja Gabaglia
.para exercer o cargo de auxiliar de cli;
nica da enfermaria de Copacabana. Foi
exonerado desse lógar o capitão-tencute
medico dr. Octavio Joaquim
Silva.

Tosta da

O director da Reccbedofiá do llislri-
cio Federal, por acto dc liontem, nutl-
tou, rcspectiVaíiiènteí cn ioo? o 50$, as
Companhias Fabril Cachoeira Crande o
Ce.lro Cachoeira, por infracção do rc-
gulamcnto ;lo imposto de cpíisiimo.

O ministro do Exterior fez-se repre-
. sentar na festa promovida liontcm pelo

culidá e votada no plciiario, eincmanto ,.cnif0 Catliarincnsc, e.iu homenagem

Theatro República
viuva alegue,

',/:'i" mafiiiée)

Coraihba-Sedgiidihigliò

HONS pcrititncs; finos e n preços rasoaveis,
tia Perfumaria Nanes. I.. íi. Francisco, 23.

ma. rm * ¦¦'
Amemos a tlimielrá e as nossas tradições I
lí na 'Casa Muniz, casa tradicional.
Compremos, 'l>ois pertence a firma nacional
K sua fama vem de duas gerações.

Pingos & Respingos

a Câmara espera pelos orçamentos em
estudos nas- commissões do. Senado.

Para (pie essas matérias venham á
discussão e votação basla 0,11c o leader
as recommcndc á niesa, porque toda
gente sabe que a mesa não recusa' ao
sr. 'Antônio Carlos nada (pie clle lhe
solicite,

Nessa; circuiristjincias, não perca o
leader a oceasião de se rcconv.ncndar de
algum modo a quantos vêm achando
má a sua aetividade applicaía á dire-
cção dos' trabalhos da Câmara.

Ainda uma vez chamamos a attenção
do.sr. Antônio Carlos para a Reforma
do Ensino, que já produz effeitos de
lei cm todos os estabelecimentos de en-
sino da Republica, apezar de ainda não
ser referendada pelo Congresso, quc a
autorizou sob essa condição...

dos vokuiíarios caUiariivciises, pclo _sr.
Adóíphò IKondfi?, da Secretaria do Ex-
terior.

O sr. Pandiá Calogeras
á solicitação do director
de. Marinha, autorizou o
Moeda a fazer as ánaly

áttèndehdo
:1o Arsenal

da Casa da
*S que forem

O presidente do Tribunal dc Contas
ordenou honlem o registro de vários
pagamentos, na importância approxiiuada
de .-ioo ;ooo$o'oo.

 ¦ » m *^

Banco Nacional Ultramarino
SEDE EM LISBOA-FUNDADO EM 1864
Rio de Janeiro—S. Paulo—Santos

Capital 12.000 coiitos fortes
SAQUES A' VISTA E A PRAZO

sob'rc~todos os paizes c todas as opera-
ções b.-.ncarif.s nos seus variados ramos
nas melhores condições do mercado.
R. da Quitanda esquina Aif/indega

Agencia. Prách 11 do Junho.

Na i" pagádoriá do Thesouro Nacio-
nal pagam-se amanhã as folhas do mon-
tepio civil da Justiça c Novos contri-
buintès do mesmo Ministério.

uma ?'."'.
alumnos, qu
seu coração

requisitadas por aquelle director, de
ferro e aço allemães, empregados no
fabrico de pròjectis. de artilheria.

O professor Miguel Pereira foi hon-
tem alvo de uma grande manifestação
por parle dos doutorandos de medicina.
E' uma prova dc solidariedade dos seus :

bem deve ter falado ao
ao seu espirito de luta

c dc propaganda para que o interior da
Ropublica sc veja livre dos inales quc
o assoberbam actualmente, _ devidos a
falta dc assistência prophylatica cm que
o deixa o Estado.

O dr. Miguel Pereira leve a cora-

gem dc proctamar a todo o paiz que,
sob um ponto dc vista geral, as nossas

populaçõer, do interior são uma verda-
deira mina.

Surgiram "em defesa dcüas ro^v:Ia-

Ao Thesouro Nacional foi recolhida
hontem a quantia de 1.SS5 :o32$97S, im-
(idrrancia da renda arrecadada .pela Cen-
trai do Brasil na ultima semana.

O procurador do Thesouro Nacional,
dr. Didiiiio da Veiga Filho, réiiietteu
hontem ao procurador geral da Repu-
blica, para serem cobradas executiva-
mente, varias dividas do imposto de
industria e profissões do exercício de
1.1:5, na importância total dc
216 :ooc?ooo.

Representou o ministro do Exterior
no fesVval promovido pc!vi comniissão
dos humoristas, honlem, no I.yce.i d*
Artes o Ofíicios. o sr. .Adqlpho Kou-
der, da Secretaria do Exterior.

A Cpniparihi". Gesâionaria das Docas
do Porto da Bahia dirigiu uni reiueri-
mento ao ministro da Viação, pedindo
providencias jv.nto r.o Ministério da
Fazenda para nuc <-ste cxneça ordens
i Alfândega da'Bahia, .'iim. dc ser fa-

Ilofc, domingo, festa da Bandeira.
Observação de um funecionario publico!
— Quem pódc levar a sério uma liah-

ilcira cuja festa cão cm domingo ? Adio
rara o anno o if.cn patriotismo 1

U* •»•

"Um desastre' lamentável Ina estação M.
U." registram oi vespertinos.

JEm matéria dc plconasmp é impossível
encontrar mais cm tão pequeno número de
palavras... **•

Si !S
O dr. Miguel Pereira recebeu liontcm

dos seus aluamos da !Kscola de Medicina
uma mattifcstaçiio dc dcsaggrr.vo.

Motivo: S. cx. tem sido atacado na
Câmara por fer dito que o sertão brasilei-
ro í insalubre, pestílento, mortífero.

'lintrcranto, os ataques de q-.ic s. es. foi
víctímá.não são -ílc todo injustos; pcor do
que os sertõe; nós temos, bem .perto, ter-
liveis focos dc moléstias : na Saude. vor
CNCtnpIo.

Uma recente estatística dc suicídios 110
r.rasil informa que durante o (juinquennio
ioo?_ií)I2 liouvc apenas um suicídio no
listado do Piaidiy.

Foi provavelmente o infeliz fnzondeiro a
quem morreu o boi da cantiga...

Um Jornal italiano reclamou cm termos
r. :crg!cr.mentc :nalcreado3 contra os versos
i: unia cançoneta cantada pelos alumnos
da 4* escola mixia.

Lemos 03 verso?, que um vespertino
transcreve ; c, francamente, não achamos
r.cilcs nada dc r,:-.iã a não Sir o facto dc
sc.-cm detestáveis.

Oppoz-se o isr. Pandiá Çalògcrasi
tcrininatile e aealoradaiueiile, a que
o álcool de 30"- Cartier coutiiwasse
isento de imposto dc consumo, cou-
diizindo-ò assim para a taxa dc 120
réis por litro. J'á nos referimos ao
assumpto, c se a ellc voltamos d.c
novo é porque os interesses da» la-
voura'da ciuina serão aíucctados sen-
sivelmente, c porque a industria dos
transportes por meio dc auios-caiiii-
nhões vae ser 'também muito preju-
dicada.

Ibn aiuico argumento .valioso pode-
ria invocar ;o ministro da Fazenda
para fazer acabar a isenção do im-
posto de (pie goza o álcool de 30", o
esse argumento . o seguinte: o ser
possível o aproveitamento diiqudló
álcool cm certas industrias altamente
remuneradoras, como, por exemplo,
a das perfumadas, a dos licores, a
das bebidas alcoólicas, etc. 'E, ¦ver-
dade, verdade, collocada a questão
nesse ponto de.vista, não jios insur-
giriainos contra a medida proposta,
visto que sobre as bebidas « os lico-
res já incidem impostos direeíos c
iiidircctos, fed.eracs c 'nnmicipaes,
pois outra coisa não são senão im-
postos municipaes sobro o álcool
aquelles <pie 'figíürani nos orçamentos
do nosso município, incidindo exec-
peionalmeiite sobre os botcquijls, ta-
liernas, cte.

-Mas o álcool de 30° Cartier ou de
graduação superior a essa, 'lem ou-
iras applieações ipic muito interessam
¦49 Ilrasil, ç essas serão tão prejudi-
cadás com a cessação da isenção do
imposto, 11110 o iv.iiiistro da Fazenda
nem mesmo superficialmente poderá
avaliar até onde irão os damnos quc
vae causar com a sua teimosia.

Bastaria, como dissemos, que a
isenção do imposto somente recaísse
sobre o álcool desnaturado pela addi-
cção dc kerozene a 3 ou mesmo a
4 %, para que nem as perfuniaiias
nem os fabricantes de bebidas e liou-
res pudessem utilizal-o, tão certo i
que não baveria maneira de aunullar
o donunciador aroma typico do oleo
de pedra. Ficaria, assim, o álcool
desnaturado pela fôrma indicada, ont
condições dc só poder ser utilizado
como combustível para motores, li í
essa a. razão por quc voltamos a
tratar do assumpto.

O sr. Pandiá 'Calogeras., quando,
lhe foi_ apresentado o alvitre da des-
naturalização do álcool pela addi-
cção <lo kerozene, para não ser pro-
judicada a industria dos 'transportes,
rcpelliu-o in limine, com este sitigu-
lar c assombroso argumento: Isso,
são coisas só para o futuro!

lApczar de ser mineiro, o sr. Pau-
diá 'Calogeras ignora isto: quc em
Uberabinha existe c funeciona unia
empresa de transporte de cargas êni
automóveis, dc seis a oito toneladas,
trafegando ejitrc as cidades de .Mon-
te Alegre, Vijla Platina, Sanla Rita
do Parnabyba, devendo esteuder-su
futuramente até ao planalto central
dc Goyaz, na direeção da cidade da
Santa Cruz.

A!hi está uma empresa útil, pres*
•tando magníficos serviços ao com-
mercio c á lavoura, a. qual consome
nos seus auto-camiuhões unieaiiieniu
álcool dc 42o. lEssa «mpresa é sub-
vencioiiada pelo Estado de Minas, a
se algitom. amigo do Ilrasil e dese-
joso dos progressos nacionaes, poda
formular votos bem sinceros, estes
devem ser para que muito sc mulli-
pliquem empresas como aquclla, d.?
mais indiscutível utilidade!

'Ahi tem o sr. Pandiá, o sábio mi*
nistro da Fazenda, como aquelle fia
lura a que sc roferiu, desdenliosa-
mente, é já mm presente, não simples-
mente esperançoso, mas pratica e po-
sttivaTOchtc titil a uma zona riquissi-
ma do seu 'Estado, por onde talvez
o nosso presumido Colbcrt jamais se
tivesse perdido...

di' fora dc toda a duvida quc
aquella empresa não poderá manter-
se sc o ministro persistir na sua tci-
mosia d.c taxar o álcool dc 30" Cai-
tier, ou mais, com a exorbitante taxa
dc f20 réis por litro!

Não conhecíamos a existência da-
qtiella empresa dc transportes; é^ bem
possível cy.ic outras existam, mais 011
menos importantes, mas_ sempre úteis
e cgualmentc desconhecidas de quem
vive aqui, na permanente agitação da
capital. Km todo o caso, o que o bom
senso aconselha a quem administra
um paiz com a extensão territorial
do Brasil, c que luta com as eiiormis-
sinías difficuldades 'de communica-
ções c dc transportes; qlic tão noto-
rias são, é quc se dêem todas as fa-
cilidades e Iodos os incentivos á imrnl-
tiplicaçáo das empresas quc utilizem
os auto-caminbõcs para o transporto
de cargas, visto qjie absolutamente:
não é possível pensar-sc, pelo menos
nestes muitos annos próximos, eni
atigmentar a viação 'férrea, mesmo
que seja pelo processo da electrifica-
ção das linhas.

Na 'hora cm quc .milhares de auto-
caminhões tra feirarem cm todas as
clirecções. pelo interior dos Estados,
recolhendo os produetos agrícolas _«conduzi.nd.o-os aos mercados ou ás
estações fej-ro-viarias, começará para
esta nação, aneiosa por cuidar do sett
futuro, tuna cra .de desafogo eco-
nemico c dc verdadeira riqueza. As
estradas de rodagem serão uma cou-
seqüência da existência no interior
dos auto-caminhões, e o nosso gravo
problema dos transportes será em
grande parte resoívid;o sem ônus
para o Thesouro Federal.

Vé c sente isto toda a gente quc
vive cá pela terra, acotoyelando-se
diariamente com a verdade c com a
pratica. 'Só não vê e só não sente
¦tudo isto o sr. Pandiá Calogeras,
fértil em argumentos dc cabo de es-
quadra, e que está sempre fortaleci;
cio pelo apoio extremado que lhe dá
o sr. Wencesláo Braz, única pessoa
que pód.e vangloriar-se de ter encon-
trado no seu secretario das finanças
um sábio, tima çvis rara,, tini Col-
bert como nenhum outro, um gênio
sihgularissimo c unico!

dí porquci assim -é, o álcool do
trinta gráos ou mais verá pesar sobro
clle o imposto dc 120 réis, por litro,
porque o sr. Pandiá o quo quer <?
dinheiro, airgenlemente; iirnnfediijta*
mente, abundantemente, sem 11ca.hu-
ma preoecupação .pelo futuro do
Brasil I

Xa cxpc-sic;. o

*
dos Humoristas ?

Oiicm O este quo cepõ. tantos retra*
tinlioa de negociantes c capitalistas ?

IV um caricãturistã pratico... í o
Reis.

Ou o Réis ?."_-_."^ 
Cyr.ino & C,

O ministro do Interior recomnieiidce.t
em circular, aoi procuradores seccio.
nacs da Republica nos listado.-!, o cxa<
cto cumprimento da circular 11. 17, di
-9 de fevereiro (leste anno, do Minute-
rio da Fazenda, relativa a cobrança das
dividas activas da Fazenda Àacionai.

10 ministro do interior declarou sem
effeito a nomeação do dr. Edward Car-
millo, para inspeccionar o Gyiniiasio do
Ribeirão Preto, iEstado de bão Paulo,
visto não ter acceitado a nomeação, e
nomeou para o referido logar O V.
José Arantes Junqueira.,
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Saneamento
dos sertões

TOcanle do qhadro de devastação pai-
üidantente esboçado em artigo anterior;
da ceifa de milhares d« vidas; do ,a_n-
«litilamento ou da reducção de milhões
de aclividades em quasi todo o ternto-
rio brasileiro, por flagollos endêmicos,
curaveis uns, o evHavcis todos, que o
assolam, e que matam ou quasi inuttli-
zam o indivíduo, e corrompem-lhe a
¦descendência, não ha como estranhar a

proverbial e decantada indolência, ao
•brasileiro, em geral, nem a sua mea-
jiacidade para trabalhos que demandem
vigor c saude, nem a medra desanima-
«fora do seu eoefficiente de producção.

Não que elle assim seja por infltien-
cia do clima e da raça. Elle e. sobre-
tudo, uma victima indefesa da doença,
«Ia ignorância « da deficiência ou ao
vicio de alimentação.

Preserve-se das doenças, alimente-se
conveiiieiitemcnte, dê-se-lhc instrucção, e
a producção do seu trabalho cgualarn
n dos mais robustos lavradores euro-
peus. ' .

Os nossos caipiras e caboclos que
escapam ás endeniias, nada deixam a
desejar quanto no vigor physico. e a re-
sistencia ao.s mais árduos misteres, au-
xiliados ainda por intelligencia lúcida e
tprompta.

lí' urgente, pois, soCcorrel-os, uma
a-ez que conhecemos, em toda a sua
hedionda extensão, as calamidades que
os aniquilam.

E' esse um problema nacional que
íivulta sobre qualquer outro, pelos in-
teresses de «salvação publica nelle en-
volvidos, além dos interesses de .nacio-
malidade, dc raça c de humanidade.

Motivos vários e de relevância concor-
reram para a extensão c intensificação
das endeniias, e impediram que ha mais
.tempo -su levantasse o brado de alarma
contra esse estado deprimente de flilse.
iria e de desgraça dos nossos patrícios
•lavradores e sertanejos, além da nossa
conhecida imprevidencia e da incompe-
•lencia eom que em geral sc resolvem
ou se suppõe resolver os mais graves
problemas nacionaes. / ,¦'"„'.

Entre elles avultaoit a abolição cx
'abrupto do elemento servi!; a extensão
.relativamente rápida das redes ferro-
viárias, e o desconhecimento, por muito
tempo dos assumptos de hygiette, pra-
tica c de medicina experimental, viven-
«lo nós, até alguns annos atraz, nesse
particular, sob o domínio de hypotheses
,„ ,1~ 4iir.-irtia IHílie Cl\\ lllíMlOS 0*12011110-

se descurar do saneamento dessas ter-
ras e da assistência aos seus povoado-

(Sem imnilgração estrangeira e sem
podermos cogitar disso tão cedo, faça-
mos a transinigração nacional, Insti-
tuatnos um serviço severo de prophy-
laxia geral e individual, saneemos as
terras próximas ás margens das linhas
férreas para colohizal-as com o pessoal
sertanejo aproveitável.

Não é -fácil tarefa nem para pouco
tempo, mas perfeitamente realizável c
de vantagens inestimáveis, quer se a
encare pelo scu aspecto econômico c
humanitário, quer .pelo seu aspecto so-
ciai. '

Ein vez dos deficits normaes de va-
rias das nossas mais extensas vias fer-
reas, e dá pequena renda . de outras,
apezar dos fretes caríssimos, seriamos
a sua prosperidade com a. prosperidade
das regiões por ellas servidas.

Consrituir-se-ião municipios peque-
nos, porém ricos c prósperos,: coin ren-
das sufficlcntes pára cuidar seriamente
da hygiene, da.saude e da instrucção
dos seus mtihicipes, tanto dos. núcleos
de populações, como dos campos, ein
vez dos vastos municípios actuaes, po-
bres em geral, de população escassa e
disseminada, essa mesmo doente e fra-
ca, não produzindo ás vezes nem.mes-
mo para o deficiente consumo local-,
vegetando uma vida dc miséria c dc
tristeza. .„ ,

Se cm togar de alguns milhares de
kiloinetros de estradas dc -ferro, con-
struidas em regiões sertanejas doentias,
de saneamento difficil -pela sua vasti-
dão e pelo colossal dispendio que ext
giria, além das forças econômicas da
nação, houvéssemos, com metade ou
menos da sonuna fabulosa, despendida
nesses einprehcndimcntos adiaveis e

por emquanto inúteis e até prejudr-
ciacs, saneado e .povoado a baixada do
E do Rio, vasta região tis portas desta
Capital, de grande fertilidade, apta

por si só para sttpprir toda a popula-
ção do paiz dos cereaes,Nlegumcs e fru-
tas de consumo habitual, com sobras
para exportação, enormes proventos te
riamos collnuo de valor econômico in-
estimavel, . - •

Teríamos salvado'a vida, a saude
e a actividade produetora de milhares
de patrícios, bem como as suas descen-
dencias, que vão sendo devoradas pela

AS DATAS CÍVICAS
"<*^^^- "¦ :|-r.fi. . ?'.-_"•'.

Realiza-se hoje comgrande brilho
a festa da ^.1-- ¦

Cm, nos annos anteriores, será com- num expontâneo impulso, qt^tradu,: o Getieral Manoel A,imiajci Cru, Bri-

'«lOiYiiía. hoje, cm todo o pais, a data I amor que dedica ao mar, el-err
ane foi sanecionado o decreto insti-'lhe .proporciona um sport sacn

ndo a bandeira nacional. í Tiro Naval, agremiação pa.tr

ul
cm
(ili—

Muitos são os festejos que terão logar
hoje. nesta capital, sobrcsáiiulo
Á SOLENNIDADE DO JURAMEX-

IO DA BANDEIRA PELOS
RESERVISTAS NAVAES

A marinha de guerra associa-se hoje
ás manifestações de júbilo .pela passa-
gem da data eomnieniprativa do decreto
que instituiu a bandeira nacional.

lEste anno a festa da Bandeira tem
para a marinha de guerra um cunho
de maior realce, destacando-se entre as
demais homenagens, .pela solennidade do
juramento da bandeira pelos nossos re-
servistás' navaès.

A PARTIDA DA FORÇA DE
RESERVISTAS

.V i hora da tarde," conforme ficou

V.illl-.l|i'i-| WU1Í — . .

e dc tlieorias mais ou inenos engenho
tsas. ,, ,

A abolição do elemento scrvil, pela
maneira precipitada como foi cffectua-
«Ia além do abalo formidável produzido
ma' economia psblica e particular, pelos
vultuosos e irreparáveis prejuízos mate-
riaos causados a innunicros fazendeiros,
e .pela completa desorganização dos tra-
ibàlhoá agrícolas, concorreu de modo de-
cisivo para a difftísâo c para o incre-
nnento dos vicios e das endeniias que
infestam as zonas ruraes sertanejas do
aiosso vasto território.

Foram centenas dc milhares de indi-
viduos ignorantes e broncos que, liber-
.tos do jugo, nem sempre humano, dos
senhores, se espalharam para todas as
(litecções, aíutidaiido-sc legiões dcllos
nas mattas e nos sertões, ás margens de
¦rios e riachõés. entregues sem peias ao
(ilcóol e ás orgias, sem a mais ligeira
noção de liyKÍene; animalizando-sc; vol-
iátldo quasi ao estado selvagem dos seus
antepassados, na anciã natural do uso
«lclio da liberdade, cujas delicias, nao
giodiam elles coinprchcndcr que so sc
pódc desfrutar pelo trabalho, pelo cs-
-forço methodico, pela cultura do espi-
rito e pela saude.

Toda essa gente, emquanto escrava,
estava sujeita a uma disciplina de tra-
ballio. era cm geral bem alimentada, re-
lalivametite bem cuidada c. agasaihaUa,
pois nisso ia o interesse primordial uos
senhores fazendeiros.

Esses, com o trabalho módico e abun-
Klante dos escravos, e no seu proono.in-
teresse de saude c de fortuna, traziam
as fazendas saneadas, com ns terras cn-
stitas", drenados os pântanos, dcsimpe-"lidos 

os cursos dos rios, aproveitado e
cultivado todo o terreno.

Imitinieros vestígios de trabalhos des-
pa natureza encontram-se anula ein to-
«Ias as grandes c outr'ora .prosperas fa-
zendas c povoações ela baixada do tis-
tado do Rio. hoje abandonadas na sua
maioria, desvalorizadas, muitas . dcllas
e-iu ruina , encharcadas e inhabitayeis,
tal a intensidade, a gravidade e a ex-
tensão do impaludismo nessa vasta c
fci-lilissima re-gião. .

Os Estados de S'. Paulo c do Rio
Grande do Sul sentiram menos as con-
seqüências da abolição, realizada _ sem
«.evidentes medidas de substituição do
braço escravo, porciue de prompto se
ncaulclarani, uni com a íniniigraça.o cm
larga escala, e outro com a colonização
estrangeira. ¦¦ • , ,

Os demais Estados soffrcin ameia bo-
ie as conseqüências desastrosas da sua
inipi-evidencia, reflectidas na fraca rc-
sistencia econômica dos seus layraüorcs,
cm geral, c na precariedade dc sautlc
dos trabalhadores ruraes, ignorantes,
mal morados, mal alimentados, e Ue
eoefficiente baixo de producção..

Xão se deprehendii do -ue vimos (lc
rxpender ciue tenhamos sido partidário
ilo trabalho escravo, c que censuremos
ii conquista civilizadora da benemérita
Sei M dc maio. .

\penas assignalamos um faeto, c tas-
limamos que não tenha sido ella prece-
ilidn e seguida de actos de acautela-
incuto dc vitaes interesses econômicos,
ela nação, c de preservação da saude c da
capacidade de trabalho dos libertos.

Outro factor dc progresso real, quando
opporluiianicnte realizado e seguido tle

providencias de ordem econômica c so-
c-ial oue tem concorrido para :t extens;

(PI?
inalaria e pela an!;ylostonnasc; teria-
mos eliminado dessa região as. dot_s
flagellos; teríamos evitado o êxodo de
innumeros indivíduos que sc espalha-
ram para outras regiões; de outras me-
nos férteis teriam oceorrido para ali,
legiões de lavradores, não em -busca de
uma miragem, mas de uma vida sadia
e faria; teríamos o exemplo c a pra-
tica de uma cultura adeantada por
meio dc machinas, para o que se presta
ádmiravélnieiite o terreno; poderíamos
facilmente educar e instruir toda essa

gcnle. , ,
Seria um centro de educação e ae

instrucção agricola, uma escola de pri-
mcir.-i ordem, ás portas dos ding.-iui=,
dc fncilinia fiscalização.

Outras regules semelhantes iriam .sen-
do aproveitadas, com egual solicitude
.pela saude dos que as fossem povoar e
explorar, ti proporção elo completo apro-
vcitámeiito das primeiras.

Em vez dc espalharmos -por extensas
zonas remotas a nossa escassa e cleti-
ciente população, iríamos concentrando
a «ue se encontra esparsa, e c-iliuaa,
para mais urde ir levando iiitclligente-
mente as sobras para o povoamento de
outras previamente saneadas c prepa-
radas para receber os seus povoadores

Em vez das nossas estradas de ferro

percorrerem extensas regiões, doentias.

o c.a
patriótica . de

defeza nacional, pressurosamente, qui-
zeram alista-r-se nos quartéis fluetuan-
tes nos quaes .preferem servir a Pátria
nas 'horas de perigo l Essa mocidade
vigorosa que, assim, volunt.-Jnarncnte
corre a alistar-se na segunda cathego-
ria da Reserva Naval, é bem a expres-
são Iclie uma radosa esperança que so
desenha no futuro do nosso amado
paiz.

E' a promessa dc uma nova geraçuo
que surge sadia, robusta, num justo
equilíbrio de músculos e nervos, ira-
zendo no peito a imagem de uma pa-
Iria extenso, e rica, que preçtsa ser
forte para continuar a ser livrei E
a promessa de uma geração esclareci-
da e previdente, que nio quer cultivar
utopias «ciluctora-s, preferindo voltar-
se para a contemporânea realidade dos

hontem assentado pelo'estado-maior da: factos! ,.
' Ari, -irli deverio estar no Arsenal dc Quanto a nos, mililancs de profis-
Marinha todos os reservistas que for- são quo recebemos e testemunhamos o
o íriò ,i «oleniiidadc dc hoje; juramento que acabam dc fazer os vo-
^De5ò^-ilè"íSm'fl&;respéctiVosÜtwtarios de resrva .naval., cabe-nos
•orreane c a ni iu . Io tle azerem jiropoPdilonar-llics .a instrucção iteehni-

Pt°ÁT°2 
iS e Í5 m nutos da tarde Hnhaf dl^G erra Nacional neste dia

5HSl!gÊí»^S^^ ^ d0 E3tado"M:ior
como fiscal o capilão dc corveta Ame- Wla; Armada,
rico Reis e ajudante de ordens o cupi-
tâo-tenente César Augusto Machado cia
Fonseca. __. ,. ,

A' frente seguirá o Tiro ?>a\.ii
coin o cffectivo de 325 homens; sob o
oomniautlo do capilão de corveta Frc-
derko Villar, tendo por ajudante o
1" u-nente Arthur Fernandes do Couto,
instruetor do Tiro.

A officialidade do Tiro scra ass:m
distribuída: tres capitáes-teticntcs, com-
mandantes de companhias; tres .primei-
ros-teneivtes, subalternos e os segundos-
tenentes Heitor Varady, Agenor Corrêa
de Castro, José Caminho Pereira, Jorge
do Paeo Mattoso Mala, porta-bandeira;
Antônio Appel Netto, Victor da bil.va

• Mario Ypiranga Lopes dos

Até
São

pouco habitadas c iniproductivas com
enorme dispendio de carvão .011 de Ie-
nha. o que é peor, de material fixo e
rodante, de lubrificantes e pessoal, com
os carros vasios ou quasi, percorreriam
regiões menores, porém prodttctivas, po-
voadas, ricas, saudáveis e prosperas,
com menor dispendio e grande rendi-
mento, embora reduzidos os fretes,
certo .ponto é. ciue se observa em
Paulo, cujo progresso e devido, em gran
de parte, aos cuidados que dos seus cia-
rividentes estadistas têm merecido a in-
strucção e a saude publica. E. que
S Paulo, na plirasc feliz de um joven
scientista que o percorreu, e como eme
uma nação culta estrangeira encravada
110 território brasileiro.

0 assumpto comporta grande. desen-
vclviuieiito, mas o espaço e limitado c

precisamos tratar dc outro factor 1111-
portanie, que concorreu para ignorar-
mos, durante, muito tempo, a extensão
c i-itligni.ladc das endeniias dos cam-

pos e sertões c de outras moléstias das
cidades. _. , ;llclisni-lp lVniia.

ni"1

O DIA NO SENADO
Por falta (le numero; a sessão do

Senado limitou-se honteni á leitura de
uni expediente sem ininortanca.

m-m

DE SÃO PAULO

O REGRESSO DOS
VOLUNTÁRIOS

S. Paulo,

1111 os nossos
sobretudo a.Ias endeniias oue deva:

sertões, é a cotistrucção
extensão relativamente rápidas das .--
«les ferro viárias.

Num paiz vastíssimo e ele população,
escassa e disseminada em torno cie
cujos núcleos dc população (cidades c
villnsV. nas regiões exploradas c servidas
de meios rápidos de conimiiiiicaçno. com
3, centros consumidores e exoorladorcs,
eiicontram-sc dezenas de le-mas para
todos os la.ios. ^^'•1'-,".','.,Ua,!;:1,.l,__
aproveitadas c aproveitáveis, patecc-
ne um erro econômico a penetração ra-"ia 

das estradas de ferro, a menos
ie como em S. Paulo, se introduza em

larga escala, o elemento estrangeiro,
para

deixar cm

çam.
i.ani!

16 de novembro — Ainda
ú opporluno falar nos voluntário»?
Queremos acreditar que sim e qiie os
indutgeutcs leitores destas notas páttlis-
tas nao consideraiii itupertiiitintes ou
intempestivas muis - algumas linhas so-
bre esses moços, que homem regressa-
ram a seus lares. Em lumo do acam-
pamento dos voluntários — dos voluu-
larios, em geral — su fez muita ironia.
E' (pie nós somos o paiz da troça. Dif-
[icilinentc se levam a seio, no Brasil,
as coisas verdadeiramente serias, li'
até bem possivel quci núo tenham razão
ncnhiinia os que proclamam que o bra-
sileiro é 11111 povo l-.iste.

Mas, tornando aos voluntários pau-
listas, o (pie n respeito delles -se póde
garantir.é que romarani muito a serio
o cumprinicuto cio dever militar. E'
preciso salientar que talvez mais de
dois terços dos voluntários paulistas
eram estudantes, vários cm véspera dc
sair diplomados d.is respectivas escolas,
havendo mcsiuo alguns diplomados cm
cursos de sciencias e loiras c outros.
Não era oppórtuno indagar da imprçs-
são que o cumprimento do dever mili-
lar lhes deixava 110 espirite, na hora
cm que elles partiam para as manobras,
Os voluntários, qualquer que . fosse a
eijpectativa, náu podiam antecipar jul-
ganicutos.

Muitos, porém, foram grandemente
prevenidos. A esses tinham feito ler-ri-
veie a 1; sen cias da promiscuidade que cs
esperava. Fui justamente a alguns dos
que se achavam assim preparados que
quizenios ouvir. Folgamos ininictisd

1 .0 resultado
pressão qiic

Fontes
Guaranys. ,

Marcharão depois os sócios dos -clulis

de regatas, e que constituem .a segunda
categoria da reserva da marinha. .

A sua officialidade ficou tissun distri-
buida: ... ,„

1» batalhão, commandante capitao-tc-
nente Mario Spinola (instruetor da 2-
reserva naval); ajudante, 1» tenente 1-crj
natiilo Victor do Amaral Savaget; 1
companhia, coiniiiaudante. caiinao-teiicn-
te Alcino Cockranc de Affonsc-ca;. sub-
alternos, i" tenente Oito de Faria e
2° tenente Altamir do Valle A.- Vas-
eoncellos; 2" companhia, cotumandante,
1° tenente Talina Freire de Carjalho;
subalternos, i" tenente Oscar Eduardo
Martins e 2" tenente Nelson Rodrigues
Bastos Coelho; 3a companhia, çoinman-
dante, i" tenente Annibal Brasiliano 1 e-
reira do Lago; subalterno,:-_• tenente
Luiz Garcia Barroso; porta-bandeira. 2^
tenente Edmundo Muniz Barreto; 2
batalhão, commandante,.. capitao-tenente
João Soares dc Pi-nna (instruetor da 2
ieserva .naval) ; ajudante, 1» tenente
Aftila Monteiro Ache; 1" 'Companhia,
capitão-tenente Walter Pcrry; suba-Uer-
nos, 1" tenente Nelson Noronha dc Car-
valho c 2' tenente Sylvio de Souza Costa
Leal- 2" companhia, commandante, 1
tenente Olympio César. Ramos; sub-
alternos, 1» tenente José Brito ele l >-

irdeiredo e a" tenente Edinqndo Joiduo
Amorini do Valle; 3a çompan 

"a. com-
mandante, 1" tenente Armando liom

powsUy Figueira tle Almeida: snbaher-
,0 1" tenente Paulo dc Sa Castro Me-

.nozes; porta-bandeira, 20 tenente Wig-

g:l0 
sJpoPrt~"'nautico será representado

,por 1.200 jovens, divididos pelos dois
batalhões acima citados.

Seguirá depois o pessoal da marinha
mercante (Lloyd Brasileiro).

O desembarque será dc 500 homens,
constituindo: - Duas companhias de

guerra cnm 360 homens; duas secçucs
dc metralhadoras com e>2 homens; um

grupo de abordagem com 75 homens,
as reservas auxilinres, ' _

Fssa força será commahdada ,pclo 1
tenente 'Marcos Autran dc Alcneastro
Graça, auxiliado por officiaes do Lloyd.
Terá um médico do Lloyd com ti re-
spectiva ambulância e será puxada pela
banda de musica do couraçado Mttuts-
Geraes. ,- , .

Irão. eni seguida, acompanhando os
reservistas orfieiaes da marinha e-ivi o
o tiro 11. 7. da Confederação Ilrasilei-
ra com o effcclivo clc 000 homens, sob
o conluiando do 1° tenente Ildelonso
Escobar.

O tiro 11. 7 acompanham os reser-
vistas para dar-lhes guarda clc honra.

Os reservistas entoarão a marcha in-
titulada "Garcinha Branca".

Em frente ;i estatua de Barroso as
forças farão alto, formando em coltt-
ninas de companhias em.torno do 1110-
nuuieiilo. quando se dará a

A ENTREGA DAS BANDEIRAS
offerecidas pelo Lioyd Brasileiro . e

ministro da ,-azenda, á 1» categoria;
pela Casa Leitão, Irmão, a 2" categoria,
c pelo Imparcial, ao Tiro Naval. ' 

,
Depois o dr. Miguel Calmon pronttn-

ciará um vibrante discurso, falando
pela Liga da -Defesa Nacional, da' qual
é presidente,

Coelho Nctto fará depois bellissima
peça oratória, entregando ao Tiro Na-
vai a bandeira que lhe será offertada
pel'O Imparcial.

Falarão depois o dr. Antunes de Fi-
gueiredo, presidente da Federação Bra-
sileira das Sociedades do Remo, e o
capitão de corveta Frederico Villar. di-
rector do Tiro Naval.

Um grupo de senhoras, presididas
por mme. Seb-stião Brito, atirará fio-
res soore os reservistas, quando os
mesmos recuarem até á avenida Beira-
mar para dali; prosegtiirem cm mar-
cha, desfilando cm continência ao pre-
sidente da Republica. Todas as ban-
déiías dos navios de guerra e corpos
dc marinha serão postadas na avenida
Beiramar.

O "PREMIO INDEPENDÊNCIA"

Será depois entregue o 'Premio .In-
dependência, cujo entrega ao comnian-
dalitedo sitbmcrsivel "F S". vencedor
do concurso de tiro de torpedo do cor-

rente anno, foi adiada de setembro
ultimo, por motivo de força maior.

A CEREMOXIA DO HASTEA-
MENTO DA BANDEIRA

Em todos os corpos e cstabelecimen-
tos de marinha c nos vasos de guerra,
a cerimonia do hastear da bandeira ao

meio-dia, será feita com toda a solcn-
nidade. . •,..

Na Secretaria do Ministério, da Mu-

rinlia a oandeira seráViçadV pelo.^spe,
ctio porteiro, coronel Elesbao Cttnlia,
na presença de todo o pessoal.

UMA MARCHA 
"AUX FLAM-

BEAUX"

Os'officiaes do Estado-Maior do
Commando Superior, efféctivos e ag.-
gregados, deverão r unir-se, cm 3° uni-
forme, no quartel-general, ás 11 i|2 ho-
ras do dia, para a referida festa, sen-
do a -bandeira içada ao meio-dia em
ponto, com as devidas formalidades.

NAS ESCOLAS MUNIÇIPAES
IU COLLEGIOS

Escola Padre Antônio Vieira. — No
edificio desta escola, em Todos os
Santos, será hoje solennemcnte feste-
jada a data da decretação do Pavilhão
Nacional.

Com a presença de todas as profes-
soras, inspectoras de alumnos, estes e
suas familias, será executado o seguin-
te programma: Hytnno da Bandeira, li-
cão cívica pela direetora da escola, d.
Rachel L .de Moura; poesias: A
Bandeira", pela alumna Guiomar Cruz;
"As mãos'' pela alumna Anna Vi-
nhacs; "bahia do Rio de Janeiro , por
Dulce d'Almeidaço; "A Cruz", por
Marictta Mócta. Hytnno Osório, alio-
cução á bandeira, pela alumna Heloísa
Gouvêa. Poesias: "O rouxuiol", por
Zelia Villas Boas; " Caridade e Justi-
ça", por Maria de Lourdes Azevedo;
"A Bandeira", por Dcolinda Cruz;
"A surdina", por Eiithtdes Albernaz;
e "Morte da Águia", por Diva Ma-
chado. ,, ... 1 ,1»

ocguir-se-á o Hymno Nacional, de-

pois do que serão distribuídos doces e

bonbons ás creanças, isto á expeusas da

direetora. „¦„
SKGUNDA ESCOU MASCULINA, —"°J,e-

como uos atinos anteriores, a 2 csco.a
masculina do 16» districto, sob o ma-

gisterio do professor .Manoel Duarte
Moreira Júnior, haverá, alem da for-
matura e cantos em homenagem â ban-

deira uma predica cívica e distribuição
de prêmios aos alutnno.

Coi.i.r.cio Paula Fheitas. - Neste
estabelecimento, como nos 'annos an-

teriores, realiza-se hoje, ao meie- dia.

como todo o brilhantismo e enthMi", -

mo. a solennidade da festa da bandci-
ra, com .1 assistência de iodos o pro-
fessórtido, alumnos e famílias dos alu-

ESTÁ DECIDIDO O CASO DA
VENDA JUDICIAL DO-

VAPOR "SANTOS"
Foi vendido em leilão judicial o ya-

por "Santos", pertencente a Leopoldo
Eufrosino dos Santos. 

A' disposição do juízo da 2* vara
federal continua depositado no lhesu-
ro o custo do navio.

Dcclarando-sc como tripulantes do
navio, Antônio da Costa -Moraes e ou-
tros, que também se consideram .credo-
res de soldadas na importância de
•33:2i8$'_)i8. proptizeram naqruella vara
uma acção, a ver se conseguiam receber
judicialmente a alludida quantia.

IFoi lavrada pelo juiz, dr. . Pires c
Albuquerque, a sentença seguinte, que
decide da questão: .".', os autores se consideram com
direito de levantar daquelle deposito
quanto baste .para pagamento desta
somma c seus juros; com esse intuito,
cm vez de se apresentarem nos respe-
ctivos autos, vieram intentar a pre-
sente acção ordinária, em qite fazom
figurar de réo o dito Leopoldo Entro-
sino dos Santos, pedindo não que seja
este condemnado. mas que se lhes san-
ccione a pretenção 

"de haver o paga-
mento do deposito existente •

¦O réo mal sc desempenhou, entretan-
to, do papel que lhe foi designado e
de começo deixa logo perceber a har-
monia, o concerto em que estão auto-
res e réo, para colherem desapercebido
o juiz, induzirem-no a proferir uma
decisão que iria surprehender e preju-
dicar terceiros. Assim e que na pro-
curação que habilita o advogado dos
autores a intentar a acçao e o nome
do réo que figura cm primeiro logar
de sorte que o procurador dos autores
x «m.nin,»nt» nrocurador ao rco.-vi.ssc

DE MINAS

é egualmente procurador do
dociimento, em que se.encontran1 ja no
inicio da lide associados, outorgando
os mesmos poderes para o mesmo tua-
ao mesmo advogado, dá perfeitamente
a impressão de que promovem um in-
teresse que lhes é comnuiin. Esta 1111-

nressão perdura, suggerida .pela attitu-
Sé do réo em todo o percurso da causa.

"Nao 'obstante', ' 
Éufrosíno,' ..que tem

advogado constituído nos autos, o mes-

mo dos autores, é dado como ausente
em logar incerto enuo sabido _C tado
nor ediiaes, correu a acçao a sua,.reie
iii sem cm-.! lhe fosse dado curador." 

Í.ogò dSois, .porém,.o réo aperceben,
dose de que isto traria a nuUtdade do

oíocesso, correu .1 juizo, apresentou-se
e fez nós amos a necessária rectifica-

"Considerando, Pregue aJ^enw,
,identemente jSe trata nestes au •

to, de uma demanda simulada, nJo.de
Síltn oue esteja reclamando decisão

k a%qã" meVSonr p^tS
êct^a 'Preferencia que acaso con.

ÇllO
II

que

mnos. .. , ;_---; „
..o meio-dia o director, hasteara a

bandeira no mastro de entrada princi-
pai, e uma companhia do Batalhão l-s

colar, com a frente paar a bandeira
fará a continência. .w.i,ri

Etn seguida, a companhia desfilara
olta do edificio para o palco da

sendo então cantado ¦'¦cm v

i- provocando imniediiitamento 11
surto econômico das novas terras con-
..instadas pela estrada .
abtmdòiio e dcc-adcncia as oue v.10 ti-
valido pata Ira.:. ,

Não é o .pie acontece geralmente.
.V proporção que as. estradas avan-j _,-.,,, ,0 resultado «Ias respostas. A im-

milhares clc iiidividuos, abando- pr_s..;i0 ()Ue os voluntários paulistas
lo povotiçõcs e campos j;i ein expio- ivouxi-ram, da convivência dc qtinsi um

que ficam para traz, seduzidos' 
lendas da fartura do sertão, ca-

ellas, e vão-se estnbelc-1 j1);,js modestos sargentos, é sumniaincn
um dessesmiuliam com

tias su

mez com cs eii;-,;tj
pátria, c com os

margens mais além, te- satisíalo.ri

los para a defesa da
superiores, desde 05

argentòs
Disse-nos

condições precárias, sem recursos moc0_i quando ainda não tinha deixadol.'lll v-i. * ¦' ¦' i ¦•----- ,

materiaes; ignorantes, habitando choças,
- cafuas de palhas :i beira clc rios,.
riachos e lagoas. ,....!

\ntes de se estabelecerem definitiva-
meinte, param algum tempo nas pontas
•le trilhos, c-.ijus habitantes, com po-.i-
-as c-fcépçocs,
roria social d-
rds vagabundos e rainctras do munia
ratiicRÓria - qite ahi sc aboletam tem-
porárianientc com o intuito exclusivo
tic explorar ignobilmetite o pcsso;.l •;.

estrada e a pobre gente que
cata das riquezas falazes

Sãb os dísseminádores

ão eonstiluidos -Ia
cidades — aventurei-

tt-t-s.

ilo sertão
de todos o-

alcoõlc da syphilis nos ser

hygie

a sua farda:
— "Tinliam-nic prevenido contra o

baixo nivcl da camaradagem que c-tt ia': 
ter. A minha espectativa foi completa-

t mente desmentida. Os soldados não i
eram o que a prevenção pintara cm meu

1 juizo temerário... por suggcstão de.ou-
I trem. Verifiquei ip-.e os soldados do
j nosso Exercito, com pouquissimas ex-
i cepções, não são indivíduos recrutados
I r.a escoria social. Nós, os voluntários

. ' clc S. Paulo, achámos nos quartéis e
corri- ;i j n0 acampamento homens dignos da nos-

sa estima t- da nossa consideração, nio-
orados, disciplinados, respeitadores e

affcctivos-. Affectivós, sim. c este é
uni traço niuito rccom.mcndavel no tem-

um individiio que a vida

í '":"

. .., ir.strucção, sem noções ue nygic-i pBramcl.t0 d.,
nc sem recursos, sem assistência tle -s-1 j,, quartel inseilsihi'iza; Quando par-
oecie alguma, dentro cm-pouco c;::".o nr-j ,;„,,s. raliilos choraram, com a sincefi-
rependidos os desgraçados, doentes c lI;ul, je i_ons amigos. Xo acampamento
baldós dc meios para voltar aos campos {_C).TOm0s constrangidos coin as amam-
abandonados. 

, 
. lidades; com as distiticções-de que nos

E assim se avoluma a coliorlc de m- c-lln,u|avam Ps soldados, afinal, nos:,os
capazes c de inúteis. canKiradas. Xão queriam que fizesse-' 

Os- nossos patrícios esparsos nos vas- m(J. os traijnllios mais rudes. Quanto
sertões, onde vegetam doentes c | aQS 0ffi_iacs não ha palavras que bem

trnduzam os nossos agradecimentos.
Tralaram-nòs sempre coni uma cíclica-
clc.-.a captivante..." — C.

tos
; nos vas-

vegetam doentes e

abandonados, produzindo apenas o cs-

trictanientc indispensável pata nao mor-
. -r -'1 fome. quando nao se limitam ao

,'.;. 
'exclusivo de produetos espontâneos

dã região, como varias espécie:, d
línito o peqtli, etc. alem elo

são forças perdidas parapa

cuco.
peixe

dn caça,
n'Sscntlr 

ella qtte outros de seus

f._ll0s ii estabelecidos cm regiões cx-

nloridas se atirem, illudidos, a >or.i-
Sem da doença, do abandono e da nu-

sem .prevenil-os e preparal-os

"São
tio Novo, para 200

3HÇ8 11 — C-garros po-
pulares de fumo

éis, com valiosos

A SOtENXlDAlVE 1)0 JURA-
MENTO

¦Vpós a cjicgada do •presidente da
.Republica e altas autoridades, será
feito com toda 11 solennidade, pelos rc-
servistás, o seguinte juramento:''Alistando-uic como "reservista naval,
prometto regular minha condueta pelos
preceitos da moral, respeitar meus su-
periores liierurchicos, tratar com afie-
cto meus companheii-os de armas e com
bondade os que venham a ser meus su-
bdrdiiiádos, cumprir rigorosamente as
ordens das autoridades competentes c
votar-me ititeiraniente ao serviço da
minha Pátria, cuja integridade, honra
e instituições defenderei sacrificando,
se necessário for, a minha própria
V'Antes, 

porém, o i°* tenente Manoel
Dias de Souza Lobo, ajudante de or-
dons do chefe do

ESTADO-MAIOR DA ARMADA
lcr.í a seguinte Ordem do Dia: --
"Entre todas as manifestações do ci-
vismo é sem duvida a homenagem que
se presta ao svmbolo idolatrado da Pa-
tria a que mais synthetisa o pntriotis-
mo dc uni povo.

O Brasil rende hoje os seus proles-
los do amor pátrio á sua bandeira c a
marinha de guerra nacional toma ufana
a parte que do direito lhe cabe, Ir
pothecando-llic os seus sentuhen'
amor e clc veneração, firmando mais
uma vez os seus juramentos de por
cila tudo sacrificar tio cumprimento de
seus devores, na defesa tle sua honra
iiiimaculuda, e 110 desejo de vôt-.vseni-

I pre desfraldada á brisa das. glorias
itiiarccssivcis do direito c da jitstiça.na' 
paz ou na guerra, \ enerada de seus lt-
llios c dc toda a humanidade.

A cerimonia .pie boje se realiza tem
a mais alta significação patriótica, .lu-
rando fidelidade á nossa bandeira, os
re-ervistas affirniaram o propósito cm

que sc acham de correr a defender a
Pátria 110 primeiro momento do perigo.
occtipaudo u bordo dos navios da es-

quadra o posto que 111" for desnrnn-ínI
í A Constituição Federal determina,

que os civis, que fazem profissão na
I vida do mar. concorram, mediante sor-

teio a'o serviço da Marinha de Guerra.
\ssim, por foiça de lei, o pessoal da

¦ Mii-rinhíi-Mercante Nacional o os que
servem nas industrias maritima-s consti-
mem naturalmente, a primeira reserva
naval. Faltava, porém, a consagração
des=e dispositivo legal num acto p.;.-

! bltco c solcime, c essa consagração ti-
ventol-a hoje, cam este bello exemplo
cívico, cm que, perante o pavilhão na-
cional. 03 reservistas navaes, otferecc-
rain os sacrificos de suas vidas, meor-' Marinha de Guerra, cm de-

A Federação Maritima BrasileifawBr*
ganizòu para hoje. á noite, uma bclli---
simn "marche aux flaiiibeaux", tendo-
em vista o acto impòneiitissiiho do 'j-i-

ramento de bandci|-a. pelos primeiros
reservistas da Marinha Mercante Ná-
cioilol.

Assim, ás 7 i|a lioras da noite, par-
tini da rua Visconde de Inhaúma, a
grande passeata que percorrerá o se-
guinte itinerário:

Avenida Rio Branco, Gloria, praia
do "usscll, rua Corroa Dutra, Catte'té;
Gloria, avenida Rio Uranco, Visconde
de Inhaúma. ...

Chegando o prestito ao palácio, :'• as
dii-ectoi-iiis das associações niarit.iii.a_>
ciunprimentarão o st, presidente da Re-
publica.

Abrilhantarão .0 cortejo seis bandas
de musica gentilmente cedidas . pelo
almirante chefe do Estado-Maior da
Armada. .,

A Federação Marítima Brasileira,
conforme declaração que faz, não per-
mine a intromissão de elementos cs-
iraiihos á classe, ¦ que esta passeata
não lem outro fi-.n ou pretexto que
não seja o de conimeinorar condlona
mente a «.lula da Bandeira e saudar,
por esse motivo, o presidente da Re-

publica c o chefe da Marinha -"rasi-
leirá. _. ¦'..'.';

A FESTA XO EXERCITO . 
'

O general Gabii-.o Bcsouro convidou-
o_ officiaes e ortu-aa (|uc scrvent-t-;iio
quartel-general da 5a região, para. assts:-
tir hoje á cerimonia da bandeira-,..-.:¦}¦

Como j.'i noticiámos, nos corpos qcs-
ta guáriução serão executa
motiins i-egulainentnres.

ORDENS SOBRE BANDAS
MILITARES

Estando as bandas de musica dos
corpos subordinados á 5a brigada de
.infimeria com iicrviço determinado
para hoje, o Inspector da 5" região de-
terminou que a 6a brigada escalasse
uma de suas .bandas cara tocar, na fes:
ta do Colk-gio Salesiarío, no Rio ;Co.in-:
pt-ido, a relizar-se hoje, ás 7 horas da
noite. ', ¦:.

A mesma brigada também escalara,
uma banda para pucliár a Sócicdadr - -

Tiro da Associação dos Empregado,
Commercio, que sairá do Campo
SanCAnna para a sua sédc. a Av
Rio Branco c outra de cometas e laniln.
res para tocar no quartel-general da 5
região, por oceasião dc ser içada u
bandeira .j.

NO CORPO DE BOMBEIROS
O Corpo 

'clc Bombeiros, sob o- criitl"-
mando (lo coronel Américo de Andra-
ele Almada, assoei;nido-se com lcgi-timo
júbilo ás solennitlades. cm. honienagein
bandeira, formará 'hoje-, ás

, no quartel c destacamentos,
ntos clc'

KTband^íoTTçi.;o collegio.

^nnna^li"'pa~ 
"«hia

do batalhão escolar tomará bondes cs

peciaçs que levarão até a cidade cm

passeio.
Collegio Militar. — Como nos annos

antetiíore-s, o Collegio 'Militar desta 
ça-

pitali sob a direcção do, coronel Ale-
xandre Leal, cotnniemorara com todo c
.'brilhantismo a data. ,,.'., .--„ _,

Com a presença da aidministraçao e

do corpo docente, será hasteado .ama-
Si ao meio-dia, o pavihão .naotonal,

a que prestará continência .0 ibatalhão
escolar, que por essa occas.ao entoara
o Hymn-o á Bandeira. .... ,„

Logo após será lido o boletim do

Collegio, no qual o actinJl director

procurando estimular os .seus jovens
eomnii-idados, e, aproveitando-se da

diT opportunidade 
'da 

coinmcmora-
cãe da festa cívica da bandeira, men-

cionará os nomcis dos. aluninos que cni

«úmero de 70. ^^^:liT ^

v:ii"05
cinema
campo
bali entre

dc
no

_.''cvenída

horas,
afim dc

que todo o pessoal tome pane na ce-
rimonia do 'hasteamento, tocando as
bandas de musica c cometas, por essa
oceasião, os 'hymnos nacional e ua
bandeira c marcha batida.

Na estação de Oeste, á mesma hora,
será cantado pelas praças ali destaca-
das o hymno da bandeira, havendo nas
demais estações a mesma solennidade.

XA GUARDA XACIONAL
Como 1103 annos anteriores, o com-

mando superior da Guarda Nacional
desta capita; realizará eni sua r.cspccti-
va sc.lc a festa da bandeira. .

O general commandante superior tez
baixar a seguinte ordem do dia para
scr publicada hoje:"A solennidade assás expressiva com

coiumeinoranlos a data de hoje c
testemunho inequívoco do apreço

.. devotamento que nos deve ligar int.t-
mamente ao symbolo sagrado da I atria
estremecida.

| -\ nossa bandeira estampada cm suas
líloriosas côrcs. desfraldada neste mo-
mento em todos os recantos do ternto-
rio nacional, ainda é a mesma, vicio-

, riosa nos campos de batalha, ainda c
o mesmo aiiri-cerdc pendão dc nossa

! terra, unindo no mesmo sentimento dc
' amor e patriotismo todos 05 seus tt-
i lhos.  ,„

A Guarda Nacional, milícia, cívica da

q::c
um

seria.
fíroittar e vencer o. perigo, e pra-

IS COMMISSÕES NO SENADO
de inconsciencia o^ de lou-para

tica-.' «cto
C,0'seu 

dever e sobretudo 0. scu tnte-

resse econômico é arrancar a

cia
tráni:

terras
incultas c

ignora n
lá se encon-

nas

Estiveram hontem reunidas as com-
missões de Marinha c Guerra e dc Lc-
gislação c Justiça do Senado.

A reunião da primeira, como de cos-
- ,..:-.-ri-i os que 1.1 sc tutu..- lume, íoi secreta, tratando ella de pro-

C 
bus • -o cural-òs c íixal-os nas m0ções, e a. da.segunda verso:,

í„-„e.iisis erras terteis c saneaveis, L rífon.ia judiciaria, ass.gnando
im:iun»as ^"-'.__ .„„_ „ despovoadas- ,..nda, o parecer do sr. A'do a

Acre.S.^ÕnaTTgra.idereenlros dc consu-1 que eo,.den_
Í^P, 4e jermuta comioerciae*. «em | reorganização do

sob
Ila.

¦thttr Lemos,
res_ieito da

mmsmmm
historia militar, vem também hoje jun-
tar-sc ao povo jubtloso em tonto des-
--- gloriosa bandeira para saudar o

,t =« ^c^^i°o=i mmMm?%«ü
'. 

cia :i lei, sa irmanou hoje aos destinos
I in. f-.j-.a militar. , , .
I A 111.cidade .Ias soacUades do remo,

começou a
b os áuspieios do

eníhltsrásníio, e, cm 'breve, poderemos
nos orgulhar de possuirmos uma ma-;
rinha mercante a cujas tr pulaçoes. se-1

-ão familiares os misteres da ntarrnlK, | - 
J|^'^-"f^'|0'

respeitado em busca do logar de honra
*"r ¦! *.. 11.- jl^-llun.» «« i*AÍ1.

,1,,' honra no concurso 
aposto ultimo, distriliiii-ndo cm'..sem.ida,
_o.no incentivo' á optima applicação
do niesmos alumnos. y.arlios premio?
conslatites dc -luxuosos livros especial-
mente adquiridos paro.'esse fmu.

Para maior brilhantismo c realce da

alludida 'festa, haverá na «ala d armas
de estabelecimento,, diversos assalto, a

baioneta, floretc e espada, cm que to-

niarão parte vários alumnos da escola

^Èmfsenguida .10 rancho, que será me-
lliorado; erfectuar-sc-a a exhHbiçuo -

films interessantes na tela dr
escolar c será disputado 110

do collegio um tnatch de foot
,tre dois teams formados por

alumnos do dito estabelecimento.
VA *iSSOÓIACAO DOS EMPRE-' 

GADOS NÓ COMMERCIO
Com a maior solennidade scra.'ias-

teada hoje, ao meio-dia. no edifício da
Associação dos Empregados no Com-
mercio do Rio de Janeiro, o pavilhão
nacional. _ „„...,_,»,, _.
NO GRÊMIO DOS MACÍIIMSTAS" 

O Grêmio dos Ma-chinistas convida
todos os seus sócios afim de estarem
.10 meio-dia ua sede social, para, com
teda soleniiidatlc, ser hasteado o pa-
vilhão da -Republica.

A's 4 horas da tarde devem os mes-
mos sócios estarem cm frente 11 esta-
tua do almirante Barroso, para assts-
tir o juramento da bandeira do pessoa
reservista da marinha mercante e am
da ás 6 1I2 horas na sédc, para,, meor-

poratlos. tomarem parte no prestito or-

ganizado peta Federação Marítima Bra-
sileira.

NO CENTRO ALAGOANO
Com á solcmiidade do estylo, o Cen-

tro Alagoano fcsleiará hoje a da:a
consaitrada :'t bandeira nacional, fazcn-
lío-a hastear cm sua séc social., a rua
S. José 84", t: rca.izamlo-se a noite
uma sessão solenne.

NA PRAÇA DA BANDEIRA
I Este anno, sem que tivessem o menor
concurso -por parte da Prefeitura, os
negociantes e moradores na praça, da"londcirn 

realizam no dia de hoje a
festa que ali já tomou foros dc tradi-
Cional.
J Ao meio-dia haverá a cerimonia do
hasteamento da bandeira, epie será ar-
fiada ás 6 horas ela tarde, ao som da
húrcha-batida executada pela banda de
musica da Escola ele Menores Abando-
Suuics graciosamente! cedida pelo seu
ictunl director. reverendissimo padre
gevèrino Silva. Formará lambem cm
continência, por essa oceasião, o bata-
Ibão de alumnos da mesma Lscola.
Após essa ultima cerimonia terá logar
uin discurso civico por disliiicto orador.
Xos coretos armados nos ângulos ela
praça tocarão bandas dc musica.

\ praça estará vistosamente orna-
montada e, á noite, travar-sc-ão anima-
ilas batalhas dc "confc.ti" verde e ama-
rcllo.

A commissão que este anno tomou a
ti o encargo da festa compõe-se dos sa-
guintes srs.: Zozimo Peçanha'. Osono
Mves. José Gomes Braga, Jeronymo
Mendes: c Manoel Fernandes.

NO CENTRO CÍVICO SETE DE
SETEMBRO

Com toda a solennidade será hastea-
da hoje. na fachada elo cdüicio esco-
lar do Centro Civico Sete de Setembro,
a bandeira nacional.

tAo meio-dia, por oceasião clc sua
ascenção, um contingente do batalhão
nscclar cio Centro apresentara arma.-,
tendo nesta hora cantado o hymno na-
cional, por todos os alumnos presentes.
V noite, o Grêmio Literário José Bom-
lacio instituído do corpo de alumnos
ila litesníá escola, realizará uma sessão
cívica de homenagem ao pavilhão da
Pátria. ,

Perante o corpo de alumnos, honteni,
á noite, foi lida a seguinte Ordem Es-
colar: „'' "Caros alumnos — E' eom a alma
cheia ele alegria, que mais uma vez
venho convidar os corpos clocen.c e
discente, para amanhã, ao meio dia
prestarmos justas homenagens ap auri-
verde pavilhão de nossa Patna. I\o
acto da sua ascenção devemos apresen-
tar armas c cantarmos o hymno da go-
rific-ição, c'Omo tributo da nossa stn-
cera veneração pela sua grandeza e
pela sua integralidade. No momento
de scr desfraldada, para attestar ao
mundo inteiro, epie a soberania do povo
brasileiro, c a intangibilidade do solo
..agrado da Pátria constituem n penhor

rio distineto. promovido por terceiros,

bas as partes nas custas .

Política dos Estados
Píeparativos para as eleições

â Câmara estadual
Bahia, 18 (üo nosso correspondente) —

Os jornaes publicam os manifestos dos Can-

d'datos á Câmara .estadual.
Apresentou-se pelo 3o districto o cx-depu.

tado federal Rocha (Leal.
Os grupos Ecverhilstas c vlannistas apre-

si-ntam.se separadamente, vista haver des-

o.cordo na organização tia chapa.
Será publicada a 23 do corrente a clia-

pa do Partido Democrata.

ANNIVERSARIO DE D.
MANOEL DE BRA-

GANÇA

Commemoração na Liga
Monarchica

-A fesla coniniemoraliva do annivcr-

sirio natalicio jdp-isr. D. Manoel de

Bragança, rcaliaada pela Liga Monar-

chica, teve a esperada concorrência c

a maior imponência,
As salas ficaram inteiramente replc-

Ias,
Presidiu á sessão o sr. Joaquim

Freire, que para isso fora convidado

pela commissão administrativa, c que
foi recebido pela assembléa com as

melhores demonstrações de carinho.
Fez o discurso official o sr. Arrou-

bas Martins, que produziu um discurso

cheio de brilhantismo, fazendo com

grande felicidade demonstrações do

passado histórico dc Portugal, e encer-

rou a sua bella peça oratória com uma

invocação á fé patriótica c á constan-

cia das crenças políticas, dc quantos
aguardam serenamente a restauração

da monarchia cm Portugal.
Discursaram também o dr. Alcxan-

dre de Albuquerque, que dissertou so-

bre a raça e a nacionalidade porttiguc-
zas, c o sr. Francisco Lago, membro

da comniissão administrativa da Liga,

que agradeceu o concurso dos oradores

e a presença dos sócios c suas familias.

Beber. . • tnd°s bebem, mas só
bebe bem quem M"^^^

VIÇOSA, 16—XI—916. (Do corres-
pondente). — Vindo de Bello Horizonte,
onde ha pouco contrairá, casamento, re-
gressou a esta cidade o dr. Híítor Mcii-
des do Nascimento, integro e estimado
promotor de justiça da comarca, acom-
panhado de sua esposa, d. Juheta de
Andrade Mendes,

Os seu3 amigos quizcram dar-lhe uma
•prova de apreço, o que de faeto se ve-
rificou, cotn a adhesão de toda a .nossa
sociedade. Assim, pois, os distinctos via-
jantes foram recebidos festivamente cm
Viçosa. A "gare" da Leopoldina, a che-
gada do expresso, estava repleta dc pes-
soas, ahi tendo comparecido a banda
musical regida pelo tenente R. Santa
Anita. ¦ ¦ .

Ao apito da locomotiva, 'cspoucaram
muitos foguetes. Dahi a pouco desem-
barcavam o dr. Heitor c sita esposa,
que receberam .muitos cumprimentos de
boas vindas, sendo acompanhados até a
sua residência por innumeras pessoas e.
nela referida banda musical.

Os recc#Hcheg;idos se manifestaram
muito gratos por essa demonstração de

-apreço, aliás merecida. _
Foi realmente com muita satisfação

que a nossa sociedade viu tornar ao
seu seio o dr. Heitor Mendes; passando
a contaminais um ornamento, que e a es-
posa do digno .promotor publico. .

— Acaba de sc transferir para a sede
do prospero districto de Telxeiras. neste
município, o sv. Waldemar Deroche dc
Carvalho, hábil e prestimoso pharmaceu-
tico, que se achava estabelecido nesta
cidade. ,

Ao seu embarque compareceu ele-
vado numero de .pessoas da nossa so-
ciedade, que lhe foram levar as «egu-
ranças do seu apreço, eom 03 votos de
muita felicidade, no logar que escolheu
para sua nova residência. ,

Lastimando Sinceramente a retirada
dc tão distineto moço, cuja. falta seja
bastante sensível A nossa sociedade, nao
podemos deixar dc felicitar a sociedade
do importante districto de Teixeiras,
pela excellente aequisição que acaba dc
fazer para o scu meio.

—.Regressou de sita viagem a Barba-
cena o dr. Francisco Franco de Almeida
Júnior, correcto e enérgico delegado dc
politica do município.

Completou no dia 15 ao corrente
o 24o anniversario de vida a Cidade
de Viçosa", fundada pelo saudoso dr.
Vaz de 'Mello c actualmente sob a bri-
Ihantc direcção do distineto jornalista
major Quintiliano Cabral.

Comuiemorando esta data, a 'Cidade

de Viçosa" publicou os retratos doa drs.
Delfim Moreira, Arthur Bcrnardes, Ra-
bello Horta e coronel Emílio Jardim,
a quem niuito deve o nosso município.

Caso o permitiam os redactores do
"Correio", falarei alguma, coisa sobre o
movimento politico mineiro. .

.Está quasi assentada definitivamente
a candidatura do dr. Antônio Carlos. 11

presidência do nosso Estado. Estas in-
formações nos -foram dados -p.or poli-
tico dc responsabilidade e cujo. nome
era ha pouco lembrado para guiar os
destinos do nosso grande Estado.

Como presidente de Minas, acredita-
mos que o sr. Anlonio Carlos muito
fará pela zona da matta, a mais >m-

portante do Estado e também uma das
mais abandonadas pelos poderes publi-
COpomba. 

ifi, 1016. — (Do Correspon-
tc) — Nunca será demais noticiarmos
o cresdcnte entiiusiasmo desta popula-
ção pela grandiosa instituição de cnsi-
lio primário aqui installada, graças
aos .reconhecidos -esforços Ido dr.
Francisco Peixoto. A freqüência: das
aulas tom sido cm numero superior a
quatrocentos alumnos, o que rcve.u a
Supremacia desse inutil-uto de aprcndiza-
éom das letras. 0 digilo director pro-
fessor José Carlos do Noronha e as
illustros professoras teni revelado, a
maior dtedicação pela causa do ensino,
concorfenlJlo assim para que o Grupo
Escolar desta cidade vá em crescente
prosperidade, impondo-se cada vez mais
ao amor publico.

iPalssou completamente «fcsp.ercebido
irasta «iUacle o glorioso anniversario
da proclamação da Republica. Esse fa-
cto, que a-evela um descuido pela edu-
cação oivica do povo, e que amortece
em todas as doisses esse ardor patrtoti-
co que deve agitar a alma nacional,
sacudin-tío-ia do seu torpor, deve scr
evitado pelos poderes públicos, aos
quaes está confiada a missão 'de. cn-
si-iar ao povo o culto do patriotismo.
Cabe ás Cama.ras Muniçipaes o dever
ele Ictcstinaí uma verba para os festejos
publicos, conunemorando nos dias de
fcslas nacionaes os grandes acontect-
metit09 historidos do paiz, para que a
panriotísmo seja o incentivo do nosso
progresso c da nossa civilização. E
contrastado'?, realmente, esse índiffercn-
tismo publico pelas Idatas nacionaes;
mas, esse faeto,, syinptoinaltco da nos.

CRANES VERDES
MATADOURO DE SANTA CRU»
(Foram abatidos 'hontem para o con-

sumo desta capital :
696 rezes, 34C porcos, 31 carneiros e

39 vitellos.
Marchantes; Cândido E. de Mello,

fio r. e g p.; Durisch & C, 40 r.; A.
Mendes & C, 24 r. e " c.; Lima St
Filhos, 69 r., iS p. e 2 'V.; Francisco
V. Goulart, 61 d., 89 p. e 10 v.; João
Pimenta de Abreu, 28 r.; Oliveira Ir-
mãos íi C. 110 r. c S2 p.-; Uasilio la-
vares, 11 v. : C. dos Reialhistas, 10 r.;
Portinho & C, 27 r.; lidgard de Aze-
vedo, 35 r.; P. de Oliveira & C, 51
r.; Fernandes & Marcondes, 58 p.;
Augusto M, da Motta, 41 r., 10 v. c
31 c. ; Alexandre V. Sobrinho, 35 r.;
Sobreira & C, 7: r.

Foram .rejeitados: 15 i|S «., 13 1(4
p., 1 e. e 3 vitellos.

KNTREl"0BTO l>E S. DIOGO —
Vigoraram os .seguintes preços:

Rez • • S/íío a $S2o
Porco i$too a 1S1.0
Carneiro ...... — '$Stlo
Vitellos  $000 a i..ooa

Nota.  Nos bovinos vieram incluidos
10 caprinos^ >••*¦

ALMIRANTE HÜET BA-
CELLAR

almirante

sa deireneracão social ,dcvc ser levado doro e do 1110

mais 
-I^onTdoI 

poderes públicos, aos tendo.recebido o 
j.

qüaés se impõe o dever de P.°moyer ç « »un,ido o co
quaes se impõe . .
a cduciçãlo oivici do povo. Aos lio-
nions •inroMeciuacs dcsla terra suggcri-

idéa de fundarem uma socicda-

¦Como já noticiamos, o
lluet Bàcellár Pinto Guedes pediu re-
forma do serviço da Armada.

O illustre almirante nasceu em Porlo
Alegre, Rio Grande do Sul, em io dc
fevereiro de i8<2. Fez o curso do Cot-
legio Pedro lt e em iSóS matriculou-
sc na antiga Academia dc Marinha,
onde fez também curso brilhantíssimo;

¦Etn 30 de novembro de 1S70 foi pro-
movido a guardá-marinha; em 31 de
janeiro de 1S7.3, a 20 tenente, c uin
anno depois, a 1* tenente, posto que
correspondia ao aclu.il de capitão-tc-
nente. ,

Como offioial subalterno, Huct de
Bacéllar fez varias e demoradas via-
gens, oecupando, successivamcntc, todos
os postos de bordo.

Na viagem de circum-navegação da
corveta "Vital de Oliveira", foi o en-
carregado da navegação, tendo feito
uma série dc conferências aos seus ca-
maradas, sobre os novos melhodos, pu-
blicando-as, mais tarde, em volume.

Por varias vezes .Huet de Bacellai;
foi nomeado para estudos na Europa,
depois dc concursos, tendo percorrido o
cyclo completo das officinas Anustronj,
de Newcastlc. . .•.-•;

Dedicando-se ú artilheria, foi ínctim-
bido de traçar os primitivos canhões d»
"Tatnandaré", e, tendo sustentado -um»

polemica, sobre o assumpto, com um.
official italiano, viu as suas ppiniBçí
confirmadas pelo arbitro escolhido (ie
comniuni accordo, Sir Andrew Uoble,
actual director da casa Armstrong.

Tendo lido ordem dc estudar torpe-
dos na casa .Swartzltoff, propoz uma
modificação nos tubos fabricados, por
aquella firma, modificação acceita o
adoptada e que recebeu o seu nome.

O illustre marinheiro fez parte da
commissão fiscalizadora da eonstrucçao
do "-Riachúelo" e do "lAquidaban..

tendo sido um dos desenhistas do pri-
meiro desses couraçados.

Huet dc Baecllar regressou ao Brasil,
ao terminar essa comniissão, 110 Aqui-
daban", do qual foi o primeiro encar-
regado geral da artilheria.

Como official subalterno, publicou
ainda diversos trabalhos tcchuicos dc
importância, entre os quaes um livro
sobre artilheria c um outro sobre poi-

-EhV 1887 foi promovido a capitão-
tenente (actualmente capitão, de. corve-
ta), sendo o n. S7 <"°s primeiros tc-
nentes. . - _.„

Logo após a proclamação da Repu-
blica, foi nomeado, .pelo marechal Dco-
doro da Fonseca, então chefe do go-
verno provisório, para governador elo
Pará, durante o periodo de organização
constitucional. .

Neste posto, pela sua energia e pela
sua habilidade, conseguiu abafar tuna
¦evolta na antiga província.

Organizado o Partido Republicano
Paraense e proclamada a Constituição.
Huet dc Bacéllar passou o governo ao
seu substituto eleito, o actual senador
Lauro Sodré, retirando-se depois para
esta capital. '

Deixando Deodoro a chefia do gover-
no provisório, Huct dc Bacéllar retirou-
sc do serviço activo da .Marinha, lendo
tomado .parte na revolta dc 6 dc se-
teinbro, contra o governo do maiecliai
Floriano. ,

Subindo Prudente de Moraes ao go-
verno, Huct de Bacéllar foi resumido
ao posto cm que havia sido violenta-
mente reformado e em 1897 foi pronto-
vido a capitão de fragata.

Conimandou o "Primeiro de Mar»
e pouco depois o "Benjamin .Constant ,
cm longa e penosa viagem pela costa
do Brasil. _ ,

Ao regressar, foi nomeado para.clic-
fiar a commissão fiscalizadora do Dco-
doro" e do "IFIoriano", cm louluii,

primeiro destes navios
conluiando do ultimo,

quando concluído.
Com o "IFIoriano" percorreu diversos

cm retribuição diplo-

i que .Providencia lhe destinou no con-Ida nossa honra, certomente nc,
a<_0) — rgemos do scu grande ooattor..

ivio íntcrnac onal. — CAssigni

O dr. Seabra recebe felicitações
da Academia de Medicina

O dr. J. J. Scabrá, ex-governador
da Bahia, recebeu clc. secretario da Aca-
demia Nacional de Meiici.j o seguinte
officio:"Exmo. sr. dr. J. J. .Seabra. — ie-
nho a honra de levar .ao conhecimento
de v. ex. haver a Academia Nacional
de Medicina, em sua ultima .sessão, sob
proposta do dr. Henrique Autran, ap-
provado, unanimemente, u:n voto de lou-
vor a y. cx.', pelos notáveis serviços
prestados ultimamente, emquanto gover-
nador, á hygiene e á assistência medica
do Estado' da Bahia.

Cabendo-:-.;e transmiti;.- esse volo,faço-o
com o maior prazer, vendo devidamente
apreciado ò in-igüe administrador que,
cni brilhante passagem na gestão do Mi-
nisterio do Interior, deixou seu nome
ligado á gratidão dessa Academia, sem-
pre reconhecida ao prestimoso cx-pre-
sidente honorário. — Olympio da Fon-
seca, secretario gera! da Academia."

O clr. J. J. Seabra respondeu nos se-
guintes termos;"Rio, 17 dc novembro de 1916. —
Exmo.sr.dr. Olympio da Fonseca. Mi-
ilhas saudações niuito affccuosas.

Acabo dc ter a insigne honra de re-
ceber, em extremo desvanecido c pe-
íihorado, o officio de v. ex., em que
mc comniunica haver .1 douta.e illustra-
da corporação de que sois digno c cs-
forçado secretario, «por proposta dc 11111
le seus ill-.is-trcs membros, o dr. Ilen-
íiqite Autran, approvado, unanimemente,
uin voto de louvor, pelos serviços que,
no cumprimento dc meu dever c respon-
sabilidades, tive opportunidade de pre-s-
tar, na gloriosa Bahia, como scu gover-
nador. no periodo de 1912 a 19.16." á
hygiene c assistência medica desse Es-
tado da Federação.

Não sei como deva e possa agrade-
cer a essa illustrada e egrégia Acade- j
mia tão elevada dislineção, .dispensada-
generosamente á minha humilde indivi-
dualidade, senão hyDothecahdo aos seus 1
nobres c' dignos membros o.nieu pro-1
fundo e e:er:io reconlicclmcnlo e graíi
dão, com os votos sinceros c fervoroso
q-i--- formulo pela prosperidade pe
de cida qua'. delles c cicscente prospe-
ridade e prestigio dessa benemérita Aca-
demia, que tanlos c brilhantes serviços
tem prcsiado aos estudos e letras me-
dicas, cm nossa pátria.

Rogo a v. ex. qtte, dignando-sc trans-
mittir a-os preclaros e illustrados mem-
bros Ja Academia os meus sinceros agra-
dceimeritps, receba os meus protestos dc

lembra- alfa estima, tmii-q apreço e elcyada con-
slderação;." I> ""--

|de 'Ciiio fim seja o de promover
BESTAS NACIONAES, devendo a Ca-
mara Municipal em cumprimento de
um dever patriótico, votar tuna verba
dc auxilio para essas festas, que serão
um cultio «lc aimor á Pátria.

 O 'Secrcroirio cio Intenor, deste
Eslado,, em acto dé 6 do corrente-, no-
meou para reger 11 escola nocturna, an-
ne-xa ao Grupo Escolar desta cidade,
o cidaklão Francisco Antônio de Arau-
jo.

Lavras, ífi-Xf-oirí. (Do Correspon-
dente). — A directoria do Tiro llrnsi-
loiro de Lavra, n. 2.|G, da Confedera-
ção, fcstc-jou condignamente a data. de
15 de Novembro. Em nome da dire-
çtoria o sr. Ribeiro de Carvalho, sc-
crel.-.rio, c cdiiniiindaiuc- -da companhia,
fez distribuir o seguinte e bem organi-
sado progranima, que foi cumprido á
risca, merecendo applausos geraes:

PRIMEIRA PARTE — A's s horas
da ¦ni.-.-.nliã, a conipanliia dc guerra rcu-
nida 110 Quartel, após o toque de ai-
voraela Iiastcará a Bandeira, com ns
foninal idades ircgulamentiares, e, cm
seguida, ás 6 em ponto, será hastc-alda
a Bandeira 110 edificio da Cadêa e,
prestando a devida continência do cs-
ij-ki regressará d'ali ao Quartel' 

Ao meio dia em ponto, haverá a
formatura na praça principal da cida-
dc (Praça, Dr. Augusto Silva), lcittt-
ra da ordem do dia, e uma marcha
por algumas -ruas da cidade.

A's 6 horas da larde, cm ponto sc-
rão arreadas as bandeiras nas respe-
olivas repartições e ás 7 em ponto a
conipanliia da guerra chegará incorpo-
rada ao theatro, onde terá .1,2" parto,
da festa, que constará do seguinte: I

SEGUNDA PARTE. — Abrcturá da
sessão pelo dr. Paulo Mcuicucci, pre-;
sidente ela Sociedade. Em seguida usa-!
rá da .palavra o orador official. dr.
Ribeiro ele Carvalho que -disseriará so-
bre .assumptos militares, sendo o lhe-
ma escolhido — a " Conspiração Mi-
ncira", ponto mais brilhante da His-
teria Paira em que rutilam cáraetc-
ros nobres e envergaduras de aço que
cem varo patriotismo souberam offerc-
cer o sangue cm prol da cruzada que
defendiam.

Será executado um h.-ir.no _ que foi
especialmente: co:npos'o e offerecido a
esla sociedade com a seguinte dedicato-
ria: Hymno dá Companhia dc Guerra
do Tiro Brasileiro dt: Lavras. A' brio-
sa mocidade ele Lavras que neste 1110-

! mento representa n incarnação viva
elos sentimentos republicanos, oue outr'
ora blindavam o caracter inipolluto e ai-
tivo .daquèlies que nutriam no cora-
cão a ardente fé de ver um -'dia co-
liei-ta de louros a sagralda estatua da
pátria. Como .penhor dc admiração, o
autor offercce este hytnno. — Lavras,
-ic-X.l-.ii6. — Alfredo Julio de Lacei-
da.

Terminando á festa serão exliibsdas
fitas oincinátographicas.

paizes da Europa,
niática. ,. ,

Fui condecorado na Itália, Portugal a
Allemanha c promovido, ao regressar,
ao posto dc capitão de mar e guerra. .

No posto dc conlra-almirantc, diri-
giü tres vezes a Escola Naval.
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o qual
nas em.

VISTA-SE BEM! Compre 11111 ter-

no na moda poi' 41THJI ou 50$, R.

Ui-ngiiuyniiii A-I5. CASA PARIS.

NOTICIAS DE PORTUGAL
Lisboa, 18 — (A. A.) — Commiini-

cam do 'Porto que houve jltn grande
temporal no porto de Lcixões
causou algumas sérias avarias
barcações que ali estavam.

O mais importante desses accideiitc'
foi o naufrágio de uma barca dc pesca,
que demandava aquclle porto.

Morreram afogados tres dos triptt-
lautos do barco.

Porto, 18 — (iA; H.) — .Nas mime-
diações ele 'Lcixões virou-se uni barco
de pesca devido ao temporal. 

'Ires dos
tripulantes morreram afogados.

 — » nr. < r—
Os pnes têm nina gi-nnile i-cspoii

stibilidmlo «iiiiuulo suas íilhas pas«
snm ao estado do 

"iuilhci-. 
Sé a»

funeções não estão i-eguliirlzn(las
110 aosehvolvimcnto dns senlioi-itas,
ha o piifi-iiqiicciiiicnto. podenilo
degenerai' cm tuberculose. Neste

] periodo a jiallidcz, fraqueza, dores
! nos quadris e nos rins, tempera-

mento irritante, falta de iippotiti»
| são symptomas rjne mosti-iini »
I necessidade dó um bom tônico.
I Tal tônico achaiii com o uso (Ias
i Pílulas Rosadas do Dr. Wilinms,

O grande tônico para o sangue o
Nervos.

soai

Para esta secção, ncccitnnios to-
dns ns noticias do interesse geral,
ficando as mesmas sujeitas ao cri-
li-r-in dn redacção.

Bebei-. . . todos bebem, mas só
bebe bem quem bebe

0AS0AT1NHA
._. ¦¦„¦- i-»*ara<*«a»*«*~pH-<Hfc**^ "

Uma boa iniciativa do governa-
dor da Balda

Bahia -,* — (Do correspondente: —

O governador vae entrar em accordo
con' os municipios do interior do Es-
tado para a constmcÇãp de estradas, dc

i rodagem ligaridtj diverso» municípios..

NO MEYER

Enlouqueceu e queria
suicidar-se

IMahoCi Luiz Coelho, uni rapaz bra!*»
cn. tle 23 annos de edade. morador no
-Mcyer, foi honteni aeebnímettido da
um terrível aecesso de loucura.

Assim nesse estado, deu-lhe para que-
rer suicidar-se 110 que foi impedido por
diversas vezes. Afinal, tendo consertui-
do burlar a vigilância que exerciam
pessoa'5 dé sua família, correu para a
e»t'\f.?.o c (juiz atirar-se sob as rodas
do trem S, -M. 116, que por ali pas-
sai-a.

Coelho ainda desta vez foi impedido
de realizar o seu sinistro intento por
populares, que o prenderam e levaram
pai-a a delegacia do iç)" districto, a

| cujo xadrez foi rccolhidcT. _ ,
! Ainda assim preso, Coelho 11:10 ,'icsls-

tiú da idéa de acabar com a vala. .c
começou a atirar-se dc encontro as
grades e ás paredes do x-adrez,. fiean-
do por isso, com alguns ferimentos no
corpo c na cabeça. .

6 delegado do 19° districto. rcmelteit
Cnt-lbo para o Serviço Medico Legal,
tifiiri de que fosse examinado e, com
guia da policia tos.;e internado no lios-

I picio.
-una-»» *a>-*>»-srw»*

Instrucção Publica
O director geral, ,por actos de h.oí»

tem, dispensou dos logares. de substiUt-
tas de adjuntas licenciadas Heimmia

; Macedo e 'Maria Mag.laltna do C:i:.no.
I e « sr. Paulo BapUsta da Hora,

^t^t^^i^^-M^ ^^ê^cés,^s^:;;í:£z ?>;£_.-.':_.
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Mia .Quênia allteia...
O sr. Maurício trata, na

Câmara, do caso do"Tennyson"
Na ordem do dia, hontem, <la sessão

Ida Câmara, procurando encaminhar a
votação do seu requerimento de infor-
inações relativo á Baixada Fluminense,
o sr, Maurício «le Lacerda teve ensejo
«de discursar stíbre assümptos vários,
iodos elles, aliás, importante».

.Começou o deputado fluminense por
¦U-daror possuir informações municio-
sas acerca du alludida Baixada e das
mias obras, podendo, portanto, for.nu-
lar uni projecto de lei autorizando o
Koverno a despender até a quantia de
9.000 conlos para attender ás indemni-
aações aos proprietários locacs.

O governo está, <le -resto, autorizado
a fazer aquella. obras, mas cilas não
poderão ser iniciadas sem a devida ex-
própria.ão. E, como a expropriação, se-
fgundo determina a Constituição, deve
ier -precedida de indemnização, pre-
tendia o orador que a Câmara se
apressasse em corrigir esta irregular!-
«tlaile, dando c.edito--para que o gover-
ro pague os nove mil contos que deve
aos proprietários de terras ali circu.u-
«criptas,

Em aparte, observa o sr, Álvaro
Jlaplisla que os proprietários é que são
«devedores da União.

O sr. Maurício de Lacerda declarou
«que, sejam ou não sejam devedores, o
«l»e queria era que o governo, que «ão
..ago.i em tempo a indemnização das
ex.propriações, pagasse agora o vaior
«Ia indemnização e mais os juros de
mora e custas. O que o govprno não
devia fazer é o que querem os proprie-
larios: — entregar-lhes esses terrenos
assim beneficiados. Com o seu reque-
riiiicnto pretendia, pois, tomar conheci-
incito dos requerimentos dirigidos ao
«governo pelos proprietários (lc terras da
•Baixada,

Tratando de outras séries <le consi-
«locações, cogitou o deputado fluminen-
se do seu requerimento referente ao
«concurso do 'Instituto Nacional dc Mu-
tica.

Começou dizendo que o ministro do
Interior, orador official da Flor <lo
Abacate Governamental; era inimigo de-
clnrado das arles...

..'assou a explicar, então, o incidente
ido Instituto com ¦o sr. Carlos Maxi.
iniliano, dizendo que o ministro do In-
terior. presidindo a 'esse concurso, re-
solveu inl.al.ilitar, não os t.oncoirentes,
mas os próprios examiiiadores. O mi-,
nistro do Interior chegou a ponto de
reprovar o autor da "Abul" e collocar
tio logar deste ultimo o sr. Milaiicz,
que é amor <la "Doiizellti Tlicmlora"..,

O aeio do sr. Carlos Maxiniiliano íci,
Iiuis, contra todas as praxes adop'.«das
naquella casa...

Concluiu o orador o seu discurso de-
-clarando que .'.guardava as informações
«solicitadas, pedindo, porém, á mesa que
«desde logo, convidasse o sr. Luiz Do.
¦uingues, com a sua bella voz de tary-
tono, para ler as informações que p mi-
nistro do Interior deverá mandar á Cri-
mara. explicando esse caso... A vóz
<lo ." secretario, ao que parece, não se
«prestava ao soifejo tias provas do In-
.tiltito dc Musica,

Tratando, continiiadaniciite, do seu
requerimento referente ao Cdigo Pe-
iial da Armada, o orador declarou que a
ingenuidade de uma das indagações
fo.iuul.idas estava plenamente justifica-
«Ia pela actuaj orientação gover.tiaiii.en-
tal. I) Código renal da Armada foi rc-
vogado pelo ministro da Guerra -duas
vezes: a primeira quando cm uni con-
.fliclo de manobras excVuiu sem proles-
to das fileiras do 'Exercito, dois vo-
Itinlarins; a segunda, quando, revogan-
«lo a primeira ordem, mandou subniet-
ter a conselho esses voluntários já ex-
cluidos.

Criticou o facto do ministro, quando,
at tendendo a pedidos do pae dc uin vo-
lunt-irio, o mandou subuietier a julga-
ínenlo, depois de já o haver excluído
«Ias fileiras, lira contra o Código Pe-
nal. Ncsle momento, em que se faz
•propaganda do serviço militar obriga-
lorio, devia-se ler cm mira que a im-
j.iiniilade dos voluntários que foram ex-
cluidos, cniqiintito o soldado com elles
envolvido no conflicto era preso, pode-
trá servir (le embaraços em manobras
vindouras! Era unia dislincção que não
se justificava'.

Em seguida, tratou o orador das pro-
videncias que o nosso governo tem ailn-
jilaílo sobre a questão do café brnsilci-
to nos portos neutros, historiando, cn-
tfiò, a nossa situação em relação ás nu-
-ções 'belligerántcs, procurando accen-
luar que o Brasil, quer da parte (los
impérios centraes, quer da parte das
nações a.liàdas, tem visto menospreza-
«Ia sua própria1 soberania. Sustentava
essa these com exemplos que ora ia
l.uscar na questão do café brasileiro
nos portos de Hamburgo e na retenção
«l.i importância dc sua venda, ora no fã-
cio de haver a 'Inglaterra prohibiilo a
exportação daquelle produeto para a
íjeandinavia e os 1'i.izcs Baixos,-

Bordando, então, unia longa série de
considerações em torno do nssump.o,
j.rovotl o orador que a nossa dignidade
«le nação tem sido fortemente achinc.i-
Ihada pela Inglaterra1, descrevendo a
jiulitiea aqui exercida pelos, seus con-
sules, que agem no nosso paiz como os
«ni-oconsiilcs da Judéa,

Relembrou o orador o facto de lia-
ver o cônsul inglez em Santos entrado
«policialmente na casa onde funrcioiia-
va a firma Rodrigues 'Alves Toledo &
«_'. e as circiuiislancias cm que seu col-
Jcga da Bahia subiu o palácio do so-
vcr.io .para tratar com o sr. Seabra a
..rnposito tio caso do "Tennyson".

lí a propósito o orador passou a lí,-
o que publicamos na nossa edição dc
lioniiiii, documentando, com o Correio
da Manhã, o que tlc affrontoso ha, ti 11"-
..lamento, e sobretndi. r.i.inclle caso, no
firqcediiucnto das autoridades represei.-
taiivas inglczas aipii,

'A verdade é que — ,i__"ntltpt>i com
trelicmcuctiii o orador — a InijÀtícrr.i
encara o nosso pai.' como os da África
«Io Sul, c os seus agentes pensun cn-
confiar aqui, como ali, v.islo campo
onde exercer a diplomacia admiti! siráti-
va; Mas. se todas essas ii.í.on!*. vi-
«saiu preparar terreno ile conquista, a
Inglaterra encontrará no Brasil cxírc-
meeido ,i coragem c a brutalidade com,
liuc.íis da índia armavam o braço íi-
lencioso para a degolla .anta :1o p:u:''o-
lismo. F,' em casos de t.il natureza que
se ha d. encontrar a justificativa parao. .ic'.o:. bárbaros coin qtie as nações
fracas procuram se defender do iiiinii-
fi.i poderoso e militaiizadò,,,

¦Prosegiiintlo, o orador ,iss'-glialou que'.essa queòtão; a despeito de ser oppo-
. icionista, eslava com o governo da
lUeiuIiüea, a quem hypoviiecava sua
solidariedade c o melhor de suas ener-
fiias, esperando que o mesmo saiba agir
cou. acerto c patriotismo, num assuin-«pto t.i.i delicado e onde se j.ig.im os
nos=os destinos. .Reconhecia que o Bra-
sil é uma ruiu.-, financeira, mas achava
nue nelle ainda não morreu tudo: lia a
historia, de povo livre, .lia as tradições
«lodosas, ha os costumes, a língua c a
bravura de seus filhos, lv' todo esse
patrimônio que s.c deve defende.-, afim
«le que as creanças de nossas escolas,
entoando amanhã hymuos cm tomo á
fiandeira, possam ler a eerleza de que
dentro dc vinte «intios ou menos :i mes-
nia não Ila de ílucluar «obre os des-
(trocos de uma. nacionalidade.¦Não se ffixlía, assim, nem se dei ia
«leixar, sopitando as affrontns da In-
filatcna, morrer*".?, nossa nacionalidade,
«lue é na Europa a única coroa de g-o-
ria ço/n que ainda a velhice enfraque-
e|da de Portugal, cheia lambem de glo-
rias, se impõe ao respeito das nações
í..i-.e.s c niiliiaiiz.id.is.

Ao.terminar o seu discurso, foi o sr.
SMauriei.o de Lacerda cumprimentado
f i-l.i generalidade de seus collegas pre-
sentes.
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OS ORÇAMENTOS NO
SENADO

OS DA! GUERRA1, DO
EXTERIOR E DA MA-
RINHA NA COMMIS-

SAO DE. FINANÇAS
Sob a presidência do sr. Bucno dcPaiva e cam a presença dos srs. JoãoLuiz Alves, João Lyra, Alfredo Ellis;Francisco ba, Lrico Coelho e Leopoldodc Bulhões, esteve reunida, hontem, acommissão de Finanças do Senado, emcontinuação dos seus trabalhos orça-mentanos.
Antes do relator do orçamento daCuerra, o primeiro inscripto, iniciara manifestação do seu parecer sobre asemendas apresentadas ao mesmo orça-

niento; o sr. Bucno de Paiva conimu-
meou aos seus coilegas o lamentável
accidente de que foi victima o sr. Vi-
ctonno Monteiro, presidento effcclivo
da commissão, c, com o apoio de to-dos elles, fez voto» oelo restabeleci-
mento do seu companheiro, que se acha
aeamado.

Em seguida, o sr. Francisco Sá to-
moit a palavra, manifestando-se contra-•rio á emenda do sr. Erico Coelho so-
bre a Guarda Nacional e a que nos
referimos em outra coh.nina.

A amenda caiu, depois de falaremos srs. Erico e M. dc Almeida.
Depois do relator, manifestar a suaopinião favorável a ellas, a comniissãoapprovou as seguintes emendas;

Onde convier: Art. Fica o governoautorizado, na vigência desta lei, a
promover na primeira vaga que se der
no respectivo corpo o sargento phar-macetitiço, diplomado pela Faculdade
de Medicina da Republica, que aindaexiste no Exercito, de accordo eom o
que dispõe o art. 6.t, da lei do Orçamen-
to vigente. —• Soares dos Santos."

¦ 'Onde convier: Art. E' o governoautorizado a prceencher as vagas exis-
tentes de segundos tenentes veterina-
rios, pelos dois sargentos tio Exercilo,
que foram classificados no ultimo con-
curso, e ainda os civis «ue tenham o
curso de veterinário e classificado na-
quelle concurso. — _•'. M. de Almeida.— Pereira Lobo."

. Também de accordo com o sr. Fran-
cisco Sá, a coininissão, afim de decidir
melhor orientada, adiou a votação da
seguinte:"Accrescente-se:

Art. — De accordo com o arti-
go 2o da lei n. ...178, de 30 de outti-
bro dc 1916, o Poder Executivo orga-
nizará desde logo o quadro que será
designado pelas letras "Q Fv" e «me
Ificará constituído dos officiacs attm-
gidos pelo art, i" da mesma lei'; —
José Eunebh."

Foram rejeitadas diversa., outras.
Para não passar pelo dissabor do voto

contrario da comniissão, o sr. Pires
Ferreira retirou as duas dúzias queapresentara.

Reclamações de pretensos prejudica
dos que foram presentes ao relator, este
e a coiniiiiss".. as desprezaram in li
mine.

A principal foi a nm de tun dos cin-
co actuaes auditores de guerra (testa
capital, que allega ganhar i.í:ooo$ooo
por anno, emquanlo os seus collegas ga
iiham 21:000,000.

Attendel-o, seria augmentar despesas,
e o Senado está disposto a fazer orça-
mento no duro e 110 firme.

_\'o orçamento do Exterior, depois
do respectivo parecer do sr. Alfredo
Ellis, a conunissão .resolveu;

Approvar, a emenda-dos srs. Alcindo
Guanabara e Erico Coelho, mandando o
governo promover para as vagas con-
sulares os funecionarios que estejam
servindo cm consulados cuja categoria
fora rebaixada; rejeitar a emenda go-
.•ornamental que mandava substituir
oito cargos de encarregados de negócios
por ministros residentes; approvar a
emenda do sr. Gonzaga Jayme, que
restabelece a gratificação pnra residen
cia aos scgunqdos secretários de lega-
ção, e rejeitar a emenda que mandava
crear dois consulados, sendo um em
Spezzia e outro cm Livorno, na Itália

Assim também, no orçamento da Ma-
rinha, depois do relatório do sr. João
Lyra, deliberou:

Approvar a emenda ao art. .¦!.?, aue
reduz de nove para 8 os officiacs da
secretaria, c a que restabelece a verba
de i..ó:ooo$; da .proposta, para trata
mento dc officiacs e praças, fora das cn-
fermarias; mandar que a gratificação
aos offieiaes que servem nos subbcrsi-
veis e aviação, seja egiial á dos que ser-
vem em Matlo Grosso; autorizando o
governo a abrir o credito necessário pa-
ra pagamento aos officiacs incluídos nos
favores da ullinia lei de íi.iinislia àrij
pia, do quadro Q. V. ; se.pprimir os car-
gos dc anxiliares de auditores á propor,
ção que se vagarem, sendo os actuaes
anxiliares aproveitados para as vig.i.a
de auditores, uma vez approvados em
concurso, tendo preferencia os mais an
ligos; autorizar o governo federal 3 cn-
Irar em áecordo com o do Rio Grande
do Sul, para o balisanicnlo e illiir.iiiia-
ção de canaes e rios; autorizando o go-
verho a emprestar fardamento aos vo-
luntarios navaes; e approvar ns cnieii-
das do sr. Pereira Lobo, dando, . não
.0:00.1$, mas íoiooiil, de subvenção a
Liga Marítima; do sr. Índio tio .".Brasil,
autorizando o governo a adquirir uma
bárca-pharol para o canal de Bragança;
do sr. Pires Ferreira, autorizando-o a
despender até 15:000$ paia mandar dois
olfficiacs acompanhar as evoluções,das
esquadras l.clligeiantes; dos srs. Ertco
Coelho c Alcindo Guanabara, vedando a
chamada de offieiaes reformados para
fi.iieeionare.il em conselhos de guerra, e

| do sr. Abdon Baptista, autorizando o
governo a empregar um rebocador para
a destruição dc uma pedra uo canal d
Laguna.

Grande roubo de jóias
e dinheiro !!!

:D, _t.nrit.ita iMonloiro, residenlc á
rua Dr. Campos Salles, tinha ao seu
serviço ha mais dc Ires niinos a cria-
da Dolorcs-, Esta, incitada . por seu
amante, combinaram roubar jóias e pa-
peis que Dolores sabia, guardados cm
um pequeno movei no quarto de dor-
mir. Assentado o plano, arrombaram o
movei, mas, oll! decepção — d. Mariet-
ta, previdente, havia alugado., dois dias
antes, 11111 dos cofres da Casa Forte
inst.illada na Associação Commercial,
aonde guarda suas jóias c documentos,
máo grado as intenções dos gatunos.

<R. 37-1" ¦
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UM PRINCIPIO APENAS
A' rua do Senado 11. 1S0. ha uma for-

refação c iiioagenl dc café. onde hon-
tem, ás primeiras horas da tarde, decla-
rou-âc o fogo, pondo cm alarma todo
o quarteirão.

O Corpo de Bombeiros, rli.in-.ado pilo
rondanlc, compareceu ao local, .sendo o
fogo extineto .1 baldes d'.ig.uo, depois
de fazer insignificantes prejuízos.

COISAS DO AMOR

Todas as Noivas c!^.. co^
.'eus enxovaes 110 PALÁCIO DAS NOI-
VAS. rna Urugi.ãyana 11, Sj — Rio —
Pejam catálogos.¦«!¦ l-i

As retreías para boje
*n'.i 

pr.iea -Sacnz Pena tocará 1 b. -
da de musica do i° regimento de
vallaria,

— Xo Járdirri d.i Gloria tocará a
banda de musica do 1" regimento de
infanteria.

Bi» NA CASA Í-OKTÜGDIÍSB .101'.'
Rita Assembléa, .jo — é que se en*

conlra manteiga fresca mineira supe-

AS VISITAS DO DIRECTOR DE
INSTRÜCÇÃO ÁS ESCO-

LAS PRIMARIAS
Continuando a série de visitas ásescolas municipaes, o director da In-strucção Publica, acompanhado do re-spectivo in-pector, professor iDurval de

Pinho, visitou algumas escolas do 18"
districto.

Foram visitadas as escolas de Pia-
bas, Mendanha e a dos Rio d03 Gatos,
esta na estação Augusto Vasconcèllos.
Nas duas primeiras, recebeu s. ex.
hsonjeira impressão, não só quanto á
matricula, bem considerável, attendea-
do á situação das escolas, como tam-
bem, pelo asseio e a ordem nellas ob-
servados. Ao retirar-se, teve'o dr.
Afranio Peixoto palavras de agradeci-
niento para com as professoras de am-bas as escolas pelos serviços prestados
í. . nstrueçâo. Terminada essa visita,
dirigiu-se s. ex. para a terceira -daqtiel-
Ias escolas, a cargo da cathedratica d.
Alice Altina de Oliveira Costa.

O predio, situado á margem da es-
trada, é de aspecto agradável, comple-
tamente restaurado, tendo ao lado um
vasto pavilhão destinado a nelle fun-
ccionar -para o anno uma classe mater-
nal. A impressão recebida nessa esco-
Ia por s. ex, foi a melhor possivel,tendo sido a visita demorada e meti-
c.ulosa. A escripturação da escola, com-
prehcndcndo ínappas de freqüência, li-
vros de chamada, etc., estava irrepre-
hcnsivelmente feita, demonstrando o
zelo e competência daquella cathedra-
tica. '¦

Verificou o director que a matricula
da escola attingiu a 00 alumnos, sendo
a freqüência normal de 70.-Logo após a entrada do director, in-
spector e representantes da imprensa, a
professora da cadeira fez os alumnos
entoarem o Hymno a Tiradentes, mu-
sica e letra ainda não ouvidos em ne-
nliunia das nossas escolas, Este hymno
despertou os. mais vivos aptplausos por
parte da assistência, que felicitou á ca-
thedratica pelo esforço demonstrado
¦para conseguir daquellas creanças, que
até então jamais conheceram um hy-
nino, que cantassem com tanta certeza
e entoação. Terminado o hymno, o alu-
nino Renato de Oliveira Costa, com
seis annos apenas, saudou, num expres-
sivo discurso o director, sendo acom-
panhado nesta saudação pelos demais
companheiros. S. cx., comniovido,
agradeceu a saudação do intclligente
petiz, indagando logo o nome do seu
orador. 1E111 seguida, para rememorar
de uma fórum duradoura essa visita,
conforme declarou o respectivo inspe-
ctor, cffcctuou-se a cerimonia do plan-
lio dc arvores destinadas á escola, ce-
rimonia essa executada por outras tan-
tas creanças que ao mesmo tempo que
plantavam as arvores entoavam a "San-
dação ás arvores", do maestro Frúctuo.
so Corrêa,

Em seguida, alguns alumnos recita-
ram poesias, merecendo menção espe-
ciai o menino Marcos .Fortes, que reci-
tou com expressivo sentimento "Canti-
co das Arvores".

Terminada a visita, o director deixou
claramente patenteada a impressão ma-
gnifieà dessa visita, não regateando
mesmo pbrases de louvor á cathedratica
d. Alice Ali ina de Oliveira Costa, bem
como á auxiliar dc ensino, d. Alice
Nunes Fortes, cuja assiduidade e de-
dicação também ficaram -patenteados.

Os desastres de trem

O S. M. 6, faz mais uma victima
O operário Joaquim Antônio da Silva,

residente ua villa operaria Marechal
Hermes, ao atravessar o leito da Estra-
da de Ferro Central na estação daquelle
subúrbio, foi colhido pelo treril S. M. 6,
que vinha em toda a velocidade.

A machina apanhou o infeliz operário
em cheio c deujlho uma morte instanta-
nca.

Seu cadáver foi removido para o Ni-
eroleria, dc onde, depois de competente
exame, foi enviado para a residência da
familia.

Joaquim Antônio da Silva era viuva,
linha 50 annos de edade e morava á
avenida Frontin 11. 142, de onde sairá
o enterro, por permissãoda policia.

CIMENTO 5§.'-
Alpha, americano. — Telcplione
834, Cent.—It. Santa Luzia 202

— PAULO 1'ASSOS <& Ç. —*

OS CRIMES..,

Uma mulher aggredida a socos
e a dentadas

Manoel Nascimento é um indivíduo
perdido de ciúmes. Desconfia de todo
o mundo e não supporta a menor des-
confiança sem um desabafo tremendo.
Por isso, a vida para a sua amasia, mo-
radora á Villa Proletária, tem sido de
continuo soffrer. Essas sceiias de ciu-
mes repetiam-se quasi diariamente.

Honíetll Nascimento foi tomado de um
desses tremendos accessos e deu uma
surra enorme em Maria da Gloria — as-
sim ella se chama. A pobre mulher re-
cebett muitos socos e dentadas, ficando
assignalada.

A Assistência foi chamada e, medicou
Maria da Gloria, que depois foi removi-
da nara a sua residência.

Manoel Nascimento, o aggrcssor, fu
giu, depois de' cominettida a bravata, e
a policia do 23" districto, que soube do
facto, anda á sua procura.

¦»•>

DR. ALBERTO DO REGO LOfES —
Do Iloüiiitnl da MíScricorilia. Vui-s uri*
nanas, operaçües em geral.
DR. APRIGtO DO REGO LOPES —

Do Hospital da Misericórdia. Moléstias da
garganta, narií c ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Oeulista, prof. da Faculdade de Medicina.
Coivsultorio: rua Sete dc Setembro ii. 99.

(A Sn...

nor: kilo. -..Si-o.

EM m.l.l.OES

TiiniLiifio do uni iiosni.nl
Perdões. iS — (A. A.1 ... Tem tido

TUiide acce.tação aqui. a idéa de ser
Iscdado um hospital de misericórdia.

O sapateiro quiz sui-
cidar-se

O sapateiro Antônio Felippe Bilten-
court, de 211 annos, brasileiro, solteiro
c morador á rua Visconde de Sapucahy
11. ço, é u:n homem que ama. O amor
tem fogo e, pelos modos, o sapateiro
deixou-se incendiar e:u suas abrázado-
ras labaredas, a ponto de querer mor-
rer só porque a eleit.i de seus íiífcctos
não lhe ligava importância.

Para conseguir esse triste fim, o sa-
pateiro tomou hontem uma larga dose
tlc creolina, só escapando de morrer por-
que a Assistência o soecorreu a tempo,
levando-o depois para a Santa Casa.

Comtudo. não deixe
de visi:ar a exposição de moveis T.c
Mobilicr, á rua Chile .11: veriticar o?
preços e eon.lief.es «le pagamento.

a > m. a ¦;

Encontro de velados de fu-
nestas conseqüências

O motorneiro José lnrge Pinto con-
dúzia lionteni pela rua Senador Euzc-
bio um electrico, linha Piedade, c de
tal: distracção se deixara tomar que. foi
com seu vehieu.i sobre 11:11 caminhão.
guiado pelo baleeiro Uoiiiiiifròs Rodri-
gties Vinhac-, dando-lhe formidável
tranco. Tão violento foi o clioquc mie
tanto.«Rodrigues Vir/lias como seu ajti-
llante. José íCardoso Siqueira, eairaiu
da bolça, recebendo graves contusões
pelo corpo '.0,1o.

Receberam curativos .as duas v.cti-
m.-.s, o o mol ornei ro foi preso pela po-

liei» do 14* d-striéto..

Para não matar duas
creanças

Quasi íoi victima de um
desastre

O sr. Manoel Francisco Ilibberí, in-
tlüstrial, estabelecido á rua Frei Caneca
11. 49, andava lionteni á tarde a passear
pela rua Archias Cordeiro numa "bara-
le." de.sua propriedade c por cHc mes-
1110 dirigida.

Ao chegar em ecrla a!1 ura da run,
notou o sr. Ilibbert que duas creanças
se havia... atravessado em frente dl
vehiculo.

Querendo evitar um desastre que se-
ria ianicnlaliilissimo, o sr. Müihcrt mu-
dou bruscamente a direcção do vehi-
eulo, atiiando-0 contra a passeio c indo
quebrar um dos combu^tores de g:iz.

A policia do 10" districto tomou co-
nliecimcnto So fado.

LA MODS DOJ0O-*
Por motivo de demoliçüo do predio, continua com grande sue*

cesso a LlC_Lia.iCli.lcao flXlSbl
de todo o seu variadissimo stock de Fazendas o Modas

12 —Rua Gonçalves Dias--12

CASA ALVIM
Agencia dc, Loterias

Pagamento iinmediáto
llua «In Assembli-a 95

Tcleph.. s68_ C.

Por questões antigas

üm padeiro aggredido
Quando hontem á tarde passava ].c-¦Ia rua Diana, no. Encantado, a entregar

o pão á freguezia, o padeiro José Ki-
beiro, portuguez. dc ... annos dc cda-
de. foi inesperadamente aggrcdido pçlo
indivíduo Neslòr de tal, seu antigo
desaffecto.

Ribeiro recebeu diversas escoriações
pelo corpo c foi medicado, sendo em
seguida conduzido para a sua residência.

Praticada a aggrcssão, .scstnr fugiu!
e a policia do 20" districto, que soube |dó facto. anda á sua procura. |1» 1. a»w ¦ |
DAI <5 AC para senhoras, só na
DVLtOna _.,;.., i.,-vi;i Forro. í |
nm Scíc dc Siítcmnro n. 124. (1? 3T.-.Q-

i—l-<_M_»-«»>_r_-i
OllA, GKAÇAS

A coiistrtiççno du K. F. «lo (.oy
foi recueettidu

Fcllo Horizonte, .S — (A. A.)
Estão se.uio atacados os serviços

dn c.-.iv.Ja ile ferro
1 cidade de IV.:

:,7.

;,U

listrUcçai
Goyaz, cn dirce
cinio.

Brevemente serão construídas
estações no trecho entre S. Ped
I.avrinhas, para a inaugura.ão do
frgo rcgu'ar. - -

dc!

ro*
1
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c
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A GUARDA NACIONAL
REFUGADA DA

CAUDA DE UM ÔR^
ÇAMENTO

INa reunião da commissão de Finan-
ças do 'Senado, hontem, discutiu-se a
emenda do isr. Erico Coeflho ao orça-
niento do Ministério da Guerra, sobre
a Guarda Nacional.

A emenda íoi concebida nestes ter-
mos:''Artigo.- Fica autorizado o poder
executivo a ¦firmar accordo com os go-
vemos dos Estados fedoraes, afim de
integrarem os corpos «Ia Guarda Na-
cional nes limites estaduaes,

tParagrapho. Cabe aos Estados fe-
diraes e.feetuarem o alistamento obri*
gatorio dos brasileiros, natos ou nalu-
ri-lizados, em edade de prestarem ser-
viços á Guarda Nacional, e oom os rc-
quisitos exarados na Constituição da
Republica, art. 70, excepto o paragra-
pho primeiro, ,n

IParagrapho. Eitcarregar-se-á' o po-
der executivo da instrucção elementar
dos corpos e armas da Guarda Nacio-
ntíl, coniiuissionando para esse mister
offieiaes effectivos das forças de ter-
ra, ao tempo de paz,

iPa-ragraplio. Outroslm, é autorizado
o poder executivo a despender até á
scmiiia de 1.000 :ooo$ooo, o anno viu-
douro, no sentido deste artigo de lei."

O sr. ..Francisco Sá, relator do refe-
rido orçamento e de accordo com as
informações do ministro, impugnou-a,
por achar ,1 matéria de grande impor-
tancia, devendo ser objecto. de estudos
especiaes,

Além disto, está na Câmara 11111 pro-
jcclo que resolve o a_sunipto, e ao rc-
lator não parecia licito preferir cem os
teimos vagos da emenda cn. debate .1
proposição -que fixou o problema de
modo completo.

Entretanto, em contradita ao relator,
o sr. .lírico Coelho defendeu a oppor-
tun idade dc sua idéa.

O assumpto seria descal.ido na lei
annua, fixando as forças de t.rra;
porquanto sobre os corpos da Guarda
Nacional, como se acharem nos Esta-
dos federaes, não se estende a compe-
tencia administrativa do governo da
União, em quadra de paz.

A Constituição da Republica, arti-
gi-, 48 n. 4, aílribttc ao governo federal
administrar somente o Exercito e a
Armada, ao tempo de paz.¦Dado que o Cougnesso Nacional re-
soh-íí, artigo 34, n. 20, a mobilização
da Guarda iNacional, nas bypotheses de
guerra estrangeira 01. 'necessidade (le
restabelecer a paz interna, -dlaro c que
o governo da União mobiliza, coinmaii-
da e administra a mesma milícia cívica,

O artigo additivo é em fôrma de au-
torizaçfio ao"poder executivo, -tanto no
designio de accordnr com os Estados
federaes no sentido de recompor a
Guarda Nacional; quanto 110 despender
alé o iiiaxiiuo de 1.000 coutos, para
esse fim, inclusive instruir militariiieu-
te os respectivos corpos milicianos.¦Far-sc-á a integração da Guarda Na-
cional, segundo o accordo que 'firmar
o governo 'da União, de sorte que per-
façam os Estados federaes as unidades
por brigadas, virá a ser medida acees-
seria de defesa patriótica.

A i 11 strucção elementar para serviços
efficient.es dos guardas da niillicia civi-
ca conciila-se perfeitamente.com o pro-
posito 'dos grêmios populares, deiionii-
nados — linhas de liro, pois nada im-
pede que 03 cidadãos ,milicianos, cm
tempo de paz. se associem aos roferi-,
don grêmios de atiradores.

Infere-se da Constituição da ülcpii-
büca, artigo 87, § 2", «|ue assim como
incumbe ao governo feider.il distribuir
instrucção elementarmente n1i-lll__.11 aos
corpos e armas do Exercito e da Ar-
mada* assim .também lhe complete in-
struir por eguail os ojípos e armas da
Guarda Nacional, onde se adiarem.

Desse modo econômico se altingirá
O ideal financista, isto ç, de não sobre-
carregar o Thesòtu. federal de dispen-
dios gravosos e cròsòentes, por tresdo-
bj-íiinento das praças de pret, propor-
c.onalnie-nlc aos quadros «le offieiaes
11,1 activa do Exercito, augmentados
como se verifica.

Nosso compatriota; o talentoso offi-
ciai, sr. 'Mario Clcmcntino deu a uma
folha de publicidade esles tópicos:

"Alrazados como 'estamos, ou antes
— retardados, é evidente que não dc-
vemos procurar resolver o mesmo pro-
ble.na pelo caminho sinuoso c longo
do serviço obrigatório puro e simples" Precisamos, organizar celciemente a
instrucção militar obrigatória eom ou
sem a incorporação ao Exercilo, com
ou sem o serviço, lí a solução é, como
vimos, a linha de liro.

Comecemos com dois mil conlos,
com tres mil contos, uo anuo que vem.
Criemos uma direcção geral do tiro dc
guerra, chefiada por ¦um general effc-
ctivo-do Exercito, e subordinada dire-
e.tainente ao Ministério da Guerra;
criemos um corpo de inslructores. de
tiro, (/entre os offieiaes subalternos do
Exercito, os aspirantes a official, os
sargeiitos-ajudanies e primeiros sargen-
tos com aptidão c -habilitações."

Outro patrício nosso, notai.iüssiiiio
official, o sr. Moreira Guimarães, in-
seriu na sua monogr.ipliia historiei,
sobre as -forças de lerra, este trecho
bem expressivo:" lí. ainda hoje está, na sua pliase
primeira, a formação das reservas do
Exercilo nacional... T'or mais que o
declarem disposições legislativas, ou de
outra ordem, não sao reservas do "Eser-
cl.lo as tropas da Guarda Nacional, nem
ns policias dos Estados, nem as socie-
dades dc tiro. Serão, como foram
âqi.ellas tropat e os chamados vólilil-
Lírios da pátria, na guerra do Para-
gtiay, anxiliares abnegados, feitos de
valorosos patrícios; nunca reservas do
exercito as quaes se formam pelos di.-
ferentes escalões do ...esmo exercilo."

Vejamos que acontece na 'França,
segundo depoimento insuspeito de
Edmundo Dcinoulins, :io seu be'lo livro
frisando a superioridade da raça anglo-
saxonin,

" Não é mysterio para ninguém, que
Iodos os francezes, me.smo dos mais
tliauvinislas, tèm uma só preócctípa-
ção, escaparem ao serviço militar, c
dos tres aiinos sublraireni seus pro-
prios filhos.

Desde que se promulgou essa lei, os
institutos dc ensino, cujos diplomas
importam na dispensa de dois annos
por serviço obrigatório das armas, têm
abrandado os exames e reduzido o
tempo de escolaridade, afim dc que, ás
pressas, o maior numero de estudantes
se libertem da obrigação militar.

línlrc senadores e deputados talvez
não haja dez cujos filho., façam 03
Ires annos de serviço aetivo nas filei-
ras do exercito.'.'" Assim, senadores e deputados «i.io
seus votos ao serviço obrigatório dos
Ires annos; mas nao lhes dão seus que-
tidos filhos."

Eis abi o espc'-!ió caricato; notando
sc entre nós a circmiiíitar.ci.i a_rgravnn-
te, de que os meninos do l.yccti Pe-
dro II, cmtilãtido com os meninos (.0
Collegio Militar, uns e outros educa-
dos por cxurciv.oâ militaristas, chega-
ram a rivalidade brandindo as anuas
cm desafio.

Basta de arremedos .bellicos.
S. ex. fazia appello á ¦intèlügencla

do poder legislativo, afim de cuidar da
Guarda .Nacional, quasi reduzida 1
nova ordem de cóniineiidadores agalòa-
dos.

A comiiHí.>_ío, porem, não esteve pe-
los autos; resolvendo que a emenda
i.ri-o Coelho não cabia no orçamento.

Us.ttKlo da palavra nara uma expii-
ertção. dis^c o sr. Mendes de Almeida
rjuc o projecto actualmcnte ua Câmara
e a que se referiu o -1". Francisco Sá
soergucria a Guarda Nacional para o
serviço cfílciet.e da pátria, livraildo-a
dos máos elementos e «los elementos
incr.-p.izes «inc a infcslam: mas por isto
mesmo está preso na pasta de -.im dos
membros da conuni_-ãa de Marinha c
Guerra da Camnra, ha muito tempo,
sem haver esperança de árrancal-o do
somno.

Era-dcllc que a G-.mr.la Nacional
precisava e não da emenda do sr. Eri.o
Coelho.

Os ladrões nos su-
burbios

A P0LICIÃ~~PRENDE
UMA GRANDE QUA-

DRILHA
•E' sabido, e os jornaes eslão fartos

de falar, no tfbandono em que anda a
enorniiSDimá zona suburbana, entregue
toda ella á sanha dos ladrões e vaga-
bundos que a infestam. As reclamações
e o clamor dos moradores de cada umdos districtos não valem, porque o nu-
mero de ladrões e -verdadeiramente
grande e os recursos de que dispõem
as autoridades verdadeiramente irisigni-if.cantcs.
j De quando cm vez, porém, acções
.soladas emprchendidas pela policia de
um ou outro districto permittem alguns
suecessos, que representam o resultado
de um esforço louvável, mas que nio
representam senão uma pequena partedo que seria desjavcl se fizesse.

Entre esses pequenos suecessos anil-
ta o qu obteve o coinriiissariõ Octavio
Rqmos, do 18o districto, que iniciou,
sponte sua, tuna campanha de persegui-
ção aos amigos do alheio, sobretudo
contra uma quadrilha que se vinha tor-
liando celebre pelas suas continuas fa-
.anuas*¦Nessa acção, empreendida em con-
diçõcs modestas, o commissario consc-
guiu -descobrir alguma coisa apreciável.'Entre esses indivíduos presos eslava
o cx-marii?lici.a Eduardo Souza, exclui-
do da 'Armada em 1914. Por cli. foi
relatado como a quadrilha abria fácil-
mente uma porta de aço de qualquerestabelecimento,

Esse indivíduo era o autor de vários
roubos,, inclusive o de uma alfaiataria
á rua Treze de .Maio, sendo a cortina
de aço .arrombada pelo processo do co-
nhecido ladrão "Russo".

Com ¦¦ as diligencias èiiipreherididas
agora çelo delegado do 18" districto,
tir. José Cardoso, foram presos na nova
I'avella da Mangueira, 110 morro do'Ouro, diversos indivíduos, ladrões co-
uhecidos. São elles: João Silveira, que
tem. duas condeniiiações; .Manoel -Ar-
thur Leal de Souza, com tres; Augusto
José da Cruz, com cinco; Sebastião dc
Oliveira, vulgo "Sebastiãozinho", com
quatro; José Antônio dos Santos, com
ditas; Aristides João Trindade, vulgo"Chorão", com duas; Augusto de Oli-
veira, o "Pintor", eom duas, e ilíduar-
do Campos dc Oliveira, o conhecidissi-
mo "Pé de Anjo",

Interrogados na delegacia, itodos
esses malandros confessaram uma infi-
nklade de assaltos quo praticaram, já
tendo sido o .produeto de alguns dclles
apprehei.dido.

Outros esconderijos de ladrões fo-
ram apontados ás autoridades por ma-
landros presos e certo vão dar logar a
novas c importantes diligencias.

Os meliantes foram mettidos no xa-
drez e as autoridades vão proceder con-
tra elles.

NOTICIAS DA GUERRA

Continua violenta a lata na região do Cerna
•-'¦¦•si*****'*sl=!1*si^~~*y"*M'^'^'^^-*"^^^^^^^-^*^^ -" ' a_i»fc^______a —-¦¦ '-¦''i
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ANEL DE MEDICO
Perdeu-se um anel de medico, hon*

tem, na rua da Uruguayana. entre o
largo da Carioca e rua Sete de Se-
lembro.

-A quem o encontrar c levar á rua
S. .Francisco Xavier, ?j, será gratifi-
cado. i\f. ,i,S-n.

NO DEPOSITO 1)A CENTRAI.
UM PAI.MYIU

Estão sendo montadas IS lo*
conioliras

Pahnyrá, iS — (A. A.1 — No de-
posito «Ia Estrada de -Ferro Central do
Brasil, foi iniciada ,1 montagem de 1.,
locomotivas, ty_.o "Consoladation". 11I-
timameiitc adquiridas,

¦ I — -_¦

Tem causado enor-
me sensaçüo as ex-
posições da

Joalheria Adamo

m Temos sob medida pelos t.l-
ti.nos figurinos dc casemira
de cõr, azul ou prelo. Teci-
cidos Inglezes Old-Englai.d.
e_ — URUGUAYANA — 22

KM S. PAULO DU MUllIAHi;1

Um criminoso nssassinailo
S. Paulo de Mitrialié, fiS,— (A. A.)

— Foi assassinado 110 districto de Do-
res da Victoria, Agenor Soares Cruz,
criminoso que havia sido condemnado
pelo jury de Turvo a 31 anuos de pri-
são e que conseguiu çvadir-se da ca-
deia.

. «¦ » «*- o r»

UM FESTIVAL ESCOLAR EM
BEIiliO HORIZONTE

Bello Horhvnie, 18 — (A.. A.1 —
Amanhã, no grupo escolar "Rio 'Bran-
co". desta capital, rcaliza-se um grau-
dc festival para encerramento das au-
Ias e distribuição dc prêmios.

MOVEIS A PRESTAÇÕES

S. JOSÉ' 72
M. GOMES DE ANDRADE

, *>a->
OS FILMS X ACIONA ES

Yac ser exliil.ido o "Guaraiiy"

em S. Paulo
S. Paulo. iS - CA. A.) —. O co-

nheeido operador .oinematogniphico sr.
A. Campos que, com o auxilio de va-
rios artistas aqui residentes conseguiu
o ••film" nacional "O Guarani-", lira-
do do celebre romance dc José de. Alcn-
car, vae agora cxhibll-o nos cinemas
dahi, em vista do grande suecesso que
alcançou nos espectaculos nesta capi-
tal e nas cidades «lo interior.

¦mo m* *>¦*¦

A INDEPENDÊNCIA
MOVEIS

RUA DO THEATRO N. 1

ASSOCIA CÃO DOS EMPREGA-
DOS XO COMMERCIO

Sua inscripçíío na T«iga do
Defesa Xncional

A Associação dos Empresados, no
Coiiulicrcio do Rio de Janeiro fez-se
inscrever como soeia da Liga de Defe-
sa Nacional.

N:ão deveis comprar moveis sem ver o
elegante moslrnario da casa IjEAX*

)-" DRO MARTINS & C, á rua do
Ouvidor 0,1 c 95 c nos antigos arma-
zens á n.a dos Ourives jo a 2,3.

MALA DE RESPOSTAS
UM COI.l.ECTIONAnOR — O po-

neto *'Sonho M-o-iicval!l, da c.-i'.lec.;io
"Musa \'adia". é de autoria do poe-
tá Ir,tmort5'..ico (nas hoias v."-gas) Bas-
tos 'Tigre. ""
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Varias noticias'
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Na frente <f. .5"olHfiH_ — O 'gmera Ksámó Joffn 'c.wimina a 'carta dà
terreno das operações com os gtneracs Fayolte e. Balfcuricr, este.

commandante éo io' corpo.. . , . ¦¦_'

A PALAYRA OFFICIAL
De todas as linhas de

frente
'Au.r.MAXitA — -Berlim, .S — O quar-

tel general conuiiuni.a, em data de 17
de novembro:"Príncipe iRupprech. — Em ambas
as margens do Somme, temporaríamen-
te, violentos dúellòs de artilheria. A'
tarde, tim ataque inglez, cuja prepa-
ração de artilheria se havia estendido
até á margem sul do Ancrc, foi execu-
tado nas proximidades do ileaucourt,
fracassando da mcsnía maneira, que 11111
outro ataque nocti.rno, a oeste de Lc
Sars. O regimento dc granadei.os da
Guarda limpou nm ponto de apoio in-
glez na estrada iFlers-Tilloy, capluran*
do cinco íiielralhadoríis. Avanços fran-
cezes, em ambos os lados de Saillisel.
nenhuma vantagem trouxeram aos ag-
gresso.es,

Durante o dia c á noite, os aviado-
res de ambos os lados estivérani muito
aclivos.

Príncipe Leopoldo — Os encontros
entre o MarSBalticó e os Carpalhos fo-
ram insignificantes.

Archiduque Carlos — Nas alturas a
leste do valle Putna, os russos tenaz-
mente resistem aos nossos ataques, Na
fronteira a leste de Kozdi Vasarhely o
regimento de infanteria da reserva lia-
vara 11. 19, <|uc tem dado já varias
provas do'seu valor, tomou á baioneta
o cumo do monte áluncul, mantendo-o
apezait do furtes contra-ataques. A
oeste da estrada de Prcdeal, tropas ai-
lemas c austro-liungaras penetraram em
mais uma .posição rumaica.

Outras tropas, sob o commando do
tencnte-geiieral Krafft vou Dellincn-
singen, fizeram numa acção ao sul do
Passo de •Rothenthunn, 10 offieiaes c
mais de 1.500 homens prisioneiros.

.Em outros pontos da fronteira ila
Transylvania, aprisionámos mais de 650
rumaicos e capturámos 12 metralhado-
ras. Foi verificado que a população
civil rumaica toma parte activa nos
combates.

Marechal von Macl.enscn — Nas pro-
ximidades de Silistria,, o fogo di: arti-
lheria esteve mais vivo que nos dias
precedentes.

iMaeedonia — 'Entre os lagos Mnlil:
e Presba e na margem oeste da plaiii-
cie de iMonaslir, bem como nas alturas
a nordeste dc Opel, na curva do Cerna,
novas e fortes investidas das tropas da
Entcnte".

Áustria — Vicnna, 18 — O estado-
maior do exercito comintuiiea, em data
de 16 de novembro:"Na frente sul da Transylvania fize-
mos bons progressos e rechassáinos vi-
gorosos contra-ataques dos rumaicos e
dos russos.

INa frenta italiana, tomámos mais
uma posição do inimigo a leste de Go-
rizia, fazendo 60 .prisioneiros,

IngmtÍiÜiÍa — Londres, iS, -- In-
forma o Ministério da Guerra sobre a
marcha das 'operações:

"Frente oecidental — Os inglezes
fizeram um dos mais bem isuccedidos
ataques alé agora realizados na offen-
si.a do Somme ao .norte o sul do rio
Altere; na manhã «lc 1,. dc novembro.
N. meio de um denso nevoeiro e .1
despeito das di.ficuldadcs i-lo terreno,
a; posições inimiga, mais poderosa-
meiue organizadas foram . atacadas
nr.nia frente de quasi cinco malhas, Ao
sul «lo Ane.e, a bem fortificada villa
de Saint Pleiirc-Divion foi tomada 11a
primeira investida c o avanço continua-
do mais além, dando cm resultado a
occttpação do importante triângulo de
lerren. enlre o rcduclo dc Schivaben
c o rio. Ao norte do Ancre a frente
ingleza foi cs.cnd_.Ia cm linha com
esle por meio de 11111 avanço que atliu-
giu em alguns .ogarès a uma milha de
fuii.to, l.caunioii; Hair.cl, considerado
pelos all-emãfs conto inexpugnável, foi
oecupado depois de uma luta intensa.
Subseqüentemente, 1'teaucourt, unia
villa fortificada na margem sepíeti-
triònnfi, foi também capturada. Mais
no norte o ataque resultou num pro-
gresso uniforme, excepto no seetor op-
posto .1 Serre, onde a defesa allemã
foi maus enérgica. A importância do
golpe pódc ser av;il..'ida pelo f;;oío dos
ptisioneiros capturados attingirein a
cerea de seis mil. As perdas causadas
ac inimigo foram indubitavelmente pc-
sadas, sendo as soffridas por nós não
muito altas a tomar-se cm considera-
ção a extensão dos ganhos. As posi-
ções tomadas faziam naite da primiti-
va linha allemã, estendida por um pc-
rio.lo dc dois annos e, ainda mais.
fortificada desde o começo da offen-
siva do Somme. Houve um progresso
bastante ntil também a leste de Ilude
Warlencour.t, Tanto r.o norte como ao
s.l do Somme os .francezes resistiram
lirMíiantemchte a uma série de contra-
ataques dos inimigos, executados com
a maior paríistonda o com forcas im-
tiorta.T.vs. Sóíileiit.e na floresta de St.
Perro Voas. c em Pressoire lograram
os allemães alguma vantagem, conse-
guiivio pór pc nas trincheiras recente-,
tvente capturadas peios francezes, mas
da-, quaes foram desalojados em Pres-
soire* Nos outros logares, ataques e
ccntra-ataqües tém sido nullificádos
pelo fogo de artilharia e nicirálhado-
ras. As perdas dos inimigo1, são iiidti-
bitavclmcnte muito pesadas.

l-Venie dc Salonica — Tanto na eur-
va do rio Cerna conto ao sul de Mo-
n.isti-, 03 servios, franceres e russos
tém estado intensamonte enipetihadõs
nu uni notável avanço. O movimento
«'e flaneo dos servios, emquanto, os
francezes e russos varriam o inimigo
da .".1.1 principal linha de defesa, -endo
per base Kenali, atirou-os sobre a linha
tu- Bislrilza. a tres ou quatro milhas
30 sul de -Monas-.lr. Des.lç to de no-
veníbro foram feitos mais de j.coo
prisioneiros."

Na linlia de irente M_a
Itavre. 18 — (A. 11.1 — Conimiini-

er. io belga de hoje annuncia grande
actiyidãdc .Ia artilheria ao sul de Niett-
port c nas proximidades dc Dixmttde e
Boesinglic".

AS OPERAÇÕES
NOS^BALKANS

Continua com grande vi-
gor a luta na região do

Cerna
Paris, .S .(A. A.) — Tnfdrniá o

quartel-general do Exercito do Utieii-
tc:

, " No Struniia os Ingfczes i.centu.i-
ram o seu aviaiiço c tomaram a aldeia
d'e Kavíi.kli.

No lago Ooiran eslá travado violento
dítello de .irtilhieria.

Na região do Cerna ,1 offensiva fran-
co-servia conlimia em pleno suecesso
Na margem direita do rio obtivemos
sérias vantagens cm direcção a Giu-
uista.

Na citiryá do Cerna uma divisão ser-
via esteve empenhada num encarniça-
..to Combate que lhe deu a posse de
uma tillura ao norlc da aldeia de Ivcii.
O inimigo dirigiu-lhe' trez contra-ata-
quês, mas foi rcpellitlo em todos elles.

Os f.anco-scnios, progredindo na
direcção de .latistos, oceupar.ini unia
eminência bastante elevada, depois de
uma luta muito sangrenta para o ininii-
go.

Nn dia 15 do correnlc, a cavidlá-
ria fi-aiiccza tomou Negclaren, na re-
giã» de Kanali, fazcr.l.lo quatrocentos
prisioneiros e approhendendo trez me-
tralhadoras e um obuzeiro de 150 mil-
li.iict.ros."

O avanço russo na região do
M_t.u_.il'

Londres, iS..,(A. -A.) — 0 "Daily
Chrcinicle publica um longo telegram-
ma do seu correspondente 1-1.1 Atlie-
nas' <liz«ndo que os russos, que cs-
tão 'operando nos Ballans, assallarain
com fortes tropas as posições inimigas
cm l.ujets, segtiiiJ.lo depois em perse-
guição das tropas aust-ro-alleniãs alé
.13 margens do rio Bislrilza, ao sul de
Miuiaslr. ,

O despacho concilie affirmando que,
f.C'V'id'3 ás lyictori.is n-ess,;| região, os
russos estão agora dominando, com a
sua artilheria ile 'longo alcance, todos
os movimentos das tropas inimigas
que defendem Monastir.

Os nlliiulos nc.upnm a estrada de
ferro «le T.nrissa

Londres, 18. (A. A.) — Noticias of-
ficiacs de Athenas dizem que os .-.Ha-
dos oecupariam a estrada de ferro de
Larbsa, na Thessalia.

Os búlgaros retiram-se, para
llistiizu

Salonica. 18. (A. A.) — Commtini-
cado official ^írvno:" F-i-acaàsaram as tenlalivas cmpfc-
hendiilas pelo inimigo para retomar as
posições que ultimamente lhe conquis-
tanios.

Os b1.lg.1r69 rct!Tam-Se na direcção
de Distrilza.

Desde o dia 10 dn corrente fizemos
,1.000 prisioneiros, -dos quaes mil são
allemães. 

No Mosa e noSonnno
A marcha (hs operaçijas ni

frente do Ancre
Londres, 1S (A. II.) — Còmmuhi-

cado oifiei.-il:"Canhoiieio intermillcíite em Ioda a
nova linha de frente do Ancre.

0 total tios prisioneiros «me fizemos
desde o dia .3 do corrente atlinge a
Cujo.

_omb.irde.imos as linhas inimiga, de
I.ons e lltilluch.

Grande actividades das operações ac-
re.is. Abriteiiiòs oito aéròplános e perde-
mos tres."

O qne diz o cpmninnicado official
fruncez

Paris, iS (A. II.) — Conuniiuicado
official d»' hontem, á noite:"Ao norte do Soniinc, na região de
Saillisel, canhoticiõ bastante vivo,

O capitão aviador De Beauchanip par-
liú, ás S horas da manhã, para Municll
e chegou ali ao meio-dia, atirando so-
bre .1 estação vários projectis, em re.
prcs.iiia ao bombardeio da cidade aberta
de Amieiis.

Num dos últimos dias, n capilãò De
Beáücluiin' atravessou 05 Alpes c foi
aterrar cn Santa Dona di Piavc, ao
norle de Veneza, depois de uai percurso
de sclecenlos kilpinetros,"

Uma declaração do
general Roques

sobre a zona neutra!
grega

Remia, '18 — (A.H.) __ A" TriViliu\\
publica o seguinte tclegranima de Athe.
nas: |!"O general Roque», ministrtf iT-í!
Guerra da França, que ha, dias se achuV
nesta capital, escreveu uma carta a.
sr. Lambros, presidente do riiinistcriofi
grego, commiinicando-llie que o Estado-ij
Maior Franecz determinou que se con-
siderasse como zona neutra o território'
comprehcndido entre Salonica e Atlie-i.
nas, 1

As tropas francezas occttpar.ío 5 .sJ
trada de ferro de Brallo a Iten, e:
construcção.

A carta do general foques term
dizendo que a questão da entrega d
material -bellico. e da artilheria será re
solvida pelos ministros dos paizes aW
liados,

Uma carta «lo von Hindemlinrgo n_
eliancellor do império

Londres, 18 — ,A. A.) — O Pailf\
Express reproduz cm sua edição desta
manhã a carta que o marechal von
Iliiulc.nburgo, chefe do Eslado-Maiot,
allemão, enviou ao sr. Bcrlimaiin-lloll-i
veg, exigindo medidas ii.iiiiedinl.i_ 9.
teríninántes para a obtenção gratuita.
pela população de prediletos dc toda aí
espécie necessários ás exigências dal
vida. r

Enlre outras, coisas, diz o ni.irecííal
,von llindeniburgo que o povo alleiuãtí.
deve despertar da situação em que sa
acha se não quer perder a guerra qtu?a Allemanlia tem com os aluados.

Os jornaes fazem rnmmctifnrio»'
a respeito \

Londres, .S — (A, A.) — Todos õí.
jornaes que deram «cgiuiilas ed'çõésl
esta manhã, oecupam-se largamente (ilí
carta do marechal vou Ilindeiiibttrgòi!
publicada pelo Daily-lixprcts e que foi'
dirigida ao chanceller do império alie'*.'
mão.

A (lepoitiieúii «los civis l>eTg:i«
Ilaya, .8 — (A. II.) -0 còrrespoif-i

dente da " Associetcd Press" iiesla' cá-
pitai informa que os alemães já tlepoiv
taram da Bélgica, dc trinta a quarenta,... ii civis.

Messincs, que tinlia apenas sete mi.
habitantes, perdeu mais de dois mil
homens, e Antuérpia vae ainda fome-,
cer á Allcmanha vinte c sete mil.

0 mesmo correspondente diz que pri..
. oceasião da parti Ia dos comboios dej

deportados, as mulheres rojaii.-se nu!
| chão, em meio de incrível ('/sespero.' declnrniidp que não se sujeitarão a

tnibalhar para os allemães.

A lista negra do Poi-tiiR.it
. Lisboa, 18 — I A. II.)— 0 Diário o_,
Governo publica hoje uma lista «lc pes-
soas residentes na America do S11T,
consMeradas favoráveis á causa dos
inimigos de Portugal; ás quaes é pro-
hibirlo negociar cm território portuguez;
ou com indivíduos aqui estabelecidos.

Como so deu o aerlilente do 1"Deiitsclilaml"
iViK'17 York, .8 -- (A. A.) — Tele"*'

griiutmns de New-T.ondon desmenteni
ler si.lo o Deutschland victima de uin_<
abordagem.

. O accidente que obrigou esse submíit,
rino a regressar aquelle porto foi de*i
vido a uma imprudência do vapor qua
o motivou.

•O caso deu-se do scguinle modo: n,T<
vegava o Dcutscliland á flor «Uagitrii
quando achou-se cm frente do reboca*
dor ..«.i..i. Ambas as embarcações pro*'

| curaram, dcs.viii.se, acontecendo que rt' 1'dda. vindo em sentido contrário aa
Dcitlscliland realizou para alár-se uniu

, manobra imprudente, indo cÍtocar-_«Ü
! com o submarino.
I As avarias são cm ambas ns eiiiba.-'
! rações, tendo tanto unia como outra'
j chegado a Ncw-London, onde eslãaj

soífreiido os reparos necessários.

Os logn.es pulilieos, em Roma,
têm do fcclinr ns 10 .á 1

da nolto "'
Roma, .8 — (A. 1-1.) — Kstá pulili-

cado um decreto ordenando o fecli;w
incuto de todos os lugares públicos, áa
10 .Je horas da noite.

A rainha da Italln visita os S*
hospitaes >

Roma. 18 — (A. H.)—A rainha ITA
It-na visitou o hospital 'I.coninaiio, 

onde
se demorou largo tempo, interessando--
se especialmente pelos feridos mais
graves.

O desastre do
DEUTSCHLAND

NOVA YORK, 18 — (A. II.).-
Parece averiguado que o rebocador.

SCOTT caminhava na frente do subma-
. rino para que este aproveitasse a csJ,
| teira produzida ras águas, não sendo,

portanto; presentida qualquer ondula-,
ção suspeita. Como 11111 torpedeiro in—.
glez se dirigisse vertiginosamente para
o SCOTT este reduziu bruscamente a.
marcha, o que deu em resultado o tre-.'
mondo clioquc do submarino que ficou
seriamente avariado e fez submergir o|
rebocador. Não ha duvida que a cm-;
p-esa do DEl'TSüIII,A'XD é rcahúen-:
te temerária, mas, francamente, não i
mais faeil. mais commodo e sòbrctudc
menos perigoso ir-se a pé, cm teria fie-
me u pela sombra :'i Guanabara — /í«
Carioca; 34 — mandar fazer um ele.
gante terno de casemira ingleza po;'
7ti$ooo e 8o$ooo - .

A GUERRA NAVAL
QUE SERÁ' FEITO DA TRIPC-

ÇÃO 1)0 "MACHICO"'.'

JlftKfrW. iS — CA. II.) — Tclegra-
pham de Las Palmas coinmitnicaiidb
«jiic as embarcações que dali. sair.11.1
para prestar auxilio ao "Machico" não
encontraram nenhum vestígio do vapor
nem dos náufragos.

.Ignora-se completamente a sorle da
tr!'pu1:i*.ão.

Lisboa, 18 — (A. II. 1 — Faltam
noiicias sobre a situação «io vapor "Ma-
ehieo". que. segundo radlograimiiá aqui
recebido, foi perseguido _ nas Canárias
por ..:.. submarino allemão.

f*m
Hip! Hip! Hiirrali!

IIAXSEATICA !

ESTEJAMOS TRAXQIIM.OS

O governo argentino c a qucituO
do trigo

Buenos Aires, 18 — (A. A., ¦— N.íeJ
obstante ns noticias aqui publicadas so-
bre uma possivel restricção ou ¦suspen-
são da exportação do trigo, pudemos
at.iecip.ir que o governo não decretará'
tal proliiibição.

O stock do trigo, apezar da próxima
colhoita ser deficiente, garante o con-
sumo interno e a exportação.

—, e. «a » »¦» 1

TOSSE ? Use
XAROPE DO BOSQUE

Dep.: Drog. Pacheco — Andradas, 4;.

A GUERRA NO AR
Cm grande Zeppclin nliatido nas

proximidades dt; Samy
Retrogrado, iS -- (A. 11.1 — 0_-

russos abateram um grande "Zeppclin"
nas proximidades «le Samy, a s;:é-te de
Pinsk, aprisionando a respectiva equi-
pngeni. que se compunha de dezescis
homens.

O mais hábil contra-
mestre

em camisas e ecroulas, assim como 'í

melhor coliccção em tecidos para sua
confecção possue a casa Mme. COl*.-
LON; á rua Gonçalves Dias, 47. S. 401.

FORMICIDA PASCHOAI. - C
maior amigo da lavoura; encontra-se
fn todas,as casas de primeira ordem,
dista capital o de todos os Estados.

URINAS %'.»,comple'0^
'.'-"-.e, .-)0$,

DR. MAURÍCIO FRANÇA, «l.i Fr.c-.il--
dade do Medicina — Uruguayana, 35.

 ¦¦_« «

A C. F. C. C. e os moradores
_e Santa Thereza

No edifício da Associação dos K:*.
pregados no Commercio, á Avenida Rio'
Draiico, realiza-se hoje, ás 2 ^i.ras dn
tarde, 1:111a reunião «lo moradores dí
S.i;.l.-i Thereza e Paul:. 'Maltos, para cí.
fim do escolher a commissão que dc-i
verá agir junto aos poderes coin-péfcn-;
te; .para a fixação dos preços das pas-
s.ngcr.s nas linha- servidas pc:ã Compa-'
tliia F, C.rril Carioca.
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DURANTE 0 MEZ DE NOVEMBRO HÉRNIA on

Teremos cm exposição nas nossas vitrines, no interior <lo -i-maucm e na
Secção de Roupas feitas, grandes SALDOS de camisas, ceroulas, pyjartias, rou-
pinhas dc creança, roupas pura homens, collarinhos e thaocos, mercadorias to-
das dc primem^,qualidade, que venderemos por preços báratissimos.

AU CARNAVAL DE VENiSE Rua do Ouvidor n. 136.

I MATÉRIA HONTEM VOTA-
DA PELA CÂMARA

Soli a presidência do sr. Vespiicio de'Abreu, secretariado ficlos srs. Cos»
Ribeiro e Alfredo Mavignier, foi lion-
tem aberta a sessão da Câmara, com
a «presença de Gi deputados.

iA. acta da sessão anterior foi appro-
yaflí. sem observações.

O expediente lido constou, cnlrc ou-
trás coisas de um officio do prefeito
An Capital I. cderal, convidando a Ca-
mara a assislir ,á festa com _ue a Pre-
feitura comnicmora, no dia 19, o anni-
versario do decreto que instituiu a ban-
deira nacional; mensagem do presiden-
tc da Hepulilica sobre a necessidade da
abertura do credito de 899:848$! 13,
suppicmehtar á verba 13* — Material
— 11. 26 — Urnnspoite de tropas —
do artigo 41, «da lei n, 3.089, de 8
dc janeiro de 1916; emenda do Sena-
<to substitutiva ua proposição da Ca-
filara, autorizando a abertura do cre-
dito especial de 3S7:ri?.r<><», Para pa-
camciiio de despesas da [Facilidade dc
(Medicina da Baliia, c varios pareceres
da commissão de |. inanças, que foram
mandados a imprimir.

Apus a leitura da matéria do expe-'diciilc, falou o sr. Luiz «Domingucs so-
lire assumptos referentes ao Kstado do
Maranhão. 'Esgotada a hora do expe-
dtenlc, «passou-se á ordem do dia, ac
cusaridò a lista da poria 117 deputados.
Annunciada a votação da redacção fi-
nal do projecto n. lai, de iq 16, c dada
como approvada, o sr, João 'Elysio re-
qtiorcti verificação de votação, sendo a
approvacão confirmada por im votos.
it*oi votada outra redacção final, sem
incidente, e julgados objecto ¦ de delibe-
ração os varios projectos que se acha-
vam sobre a mesa. Ao ser annunciada
a votação do requerimento do sr. Mau-
ricio de Lacerda referente á Baixada
Fluminense, o deputado pelo Estado do
Rio pronunciou um interessante discur-
so concernente a assumptos varios.
IPosto a votos, afinal, foi o requerimen-
to approvado.

Foi egualmente approvado o requeri-
menlo do mesmo deputado, solicitando
a publicação no Diário Official dos do-
cunicnlos vulgarizados pelo Correio da'Manhã «concernentes ao caso do Tcmty-
sou.

IForam depois approvados os reque-
rimentos formulados pelo sr. iMendon-
çá 'Martins, uni, e o outro peto sr.
IMauricio de 'Lacerda, relativo á Colo-
nia «Corrcccional.

Em seguida foram approvados, cm
discussão unica, o parecer n. 33, dc
31116, da commissão de Policia, propon-
do a exoneração do continuo da Sccrc-
i.iria da Câmara Vrancisco Rodrigues
de Paiva; em 1" discussão, o projecto
11. 193, de 191(1, mandando arrazar o
inorió do Castello, e dando outras pro-
videncias, com parecer da commissão
de Constituição e Justiça; em 2» dis-
eiissão, o projecto n, 226, de 191(1, au-
tomando o governo a abrir, pelo Mi-
iiisu-iio do Interior, o credito especial
ile -07:77g$6'n. para auxilio á Sanla
Casa de Misericórdia do Uio dc Jauei-
ru; cm discussão especial, ,1 emenda j.ippr.n. ida c destacada do projecto nu-1
niçío 51 A, dc 1916, aiilnrizando-o a
lazer as despesas necessárias com as
adiOptáçõos para ensaios dc grelhas cs-
jpcciacs ou dc carvão pulverizado; cm
discussão especial, a emenda ap. rova-
<la c destacada do projecto ti. 51 A,
de íoi., autorizando-o a-eiitrar em
àccorclò, desde já, com um bit mais
¦proprietários de jazidas carbòiiiíeraS
parn estabelecerem usinas dc lavagem c
liriilticlagem de carvão.

Bata o projecto 11. 155 A, dc iniíí
considerando instituição dc utilidade
publica o Club da Seringueira, com
sédc cm Mnn.ios, approvado cm 2" dis-
eussão, pediu c obteve dispensa do in-
terstício o sr, José Bonifácio.

•Foram, succcssivamcntc, approviidos,
om 2" discussão, o projcclo 11. 12.-, <io
¦igiij auloi-izando o governo a abrir,
«'rolo Ministério da Viação, o credito c;«-
¦/««.•ciai dc i:26o$i70, para pagar ao sr.
iLiiígciiio Vidal Leite Ribeiro cm 2
discussão, o projecto n. I39-A,juc 1016,
do Senado, declarando que sáo nullpsj
dc pleno direito, os contratos celebrados
com 93 agentes Üo Poder Executivo,
desde «|iic das suas cláusulas não conste
<;ual. a lei que os autoriza, com parecei-
da coiumissão dc Justiça favorável ao
projcclo'; cm 2" discussão, o projcclo
ti. i.|6, dc 191C, autorizando o. governo
n abrir, pelo Ministério da 'Viação, o
credito especial de 4-9t>o$. ii;ir.a W"
ancnlo das desapropriações feitas na
Quinlá d.t Boa Vista, em ipn : cm 2
discussão, o projecto n. 150, 'de 1 í>'t>.
autorizando-o a abrir, pelo,'Ministério
da Fazenda, o credito especial de
,t.54.«5;244$744, afim dc ser Icgilimada a
despeza feita co 1110 pagamento de per-
ccntagcns a empregados de íiltandcgas,
rclalivas ao exercicio <lc 1013; ainda
cm 2" discussão, o projcclo n. iSS. de
.o 1 õ. autorizando-o a abrir, pelo Minis-
terio da Fazenda, o credito especial dc
ji ;2,sò$3S.|, para pagamento a dd. Urna-
r.-i.i i.uiza Barbosa dc Rezende . Fran-

. cisca Eugenia Barbosa dc Rezende;
UniÜcm cm 2" 'discussão, o projeclo
11 _ofi, dc 1916, autorizando-o a aluir,
pelo Ministério da Fazenda, o crodito
extraordinário dc 1 .oi)4'-"5«ó?.l37. papel,
e de 1.147 :7oo?Sq7, ouro, para paga-
minto .1 Ilaupt & C, de differcnças dc
camliio verificadas na liquidação de con-
ias da mesma firma, por fornecimentos
tios minislerios da Guerra c da Viação;
em '1" discussão, o projecto 11. 124-A.
th 1916. pern_ttin'do, mas repartições
coiitipctcntcs, o registro dos _ contratos
escriptos a machina; com jtist-tlicaçao
do sr. Gonçalves Maia e substitutivo
cia commissão de Justiça.

Para o projecto 11. 17". "•* Inl6i aP*
provado, autorizando o governo a «abrir,

pelo Ministério*-«da Fazenda, o creilito
especial de 43 :n6$4i**i P-T-' pagamento
devido a Carlos dc Souza Dantas, cm
virtude de senteça judiciaria, foi reque-
rida e obtida dispensa «lc impressão.

Foram ainda approvados, cm 3" d'13-
eussão, o projecto 11. 172, de iu 11. atl-
torizando o governo a abrir, pelo Mi-
ilisterio da Fazenda, o credito especial
dc io:«12o$ioo, para pagamento á lhe
Ouro Prelo Goid Mines of Brasil,. M-
tmitcd, cm virtude de sentença judicia-
ria; çni 3* discussão, o projecto m iSói
de 1'i'ú, autorizando a abertura do cre-
dilo «le 57;635$i'o, pelo Ministério da
Fazenda, para «pagamento ao 1" tenente
«Joyiníriiift Rolantl Seraine. cm virtude
de sentença judiciaria, lendo parecer da
coinijiissão de Justiça; em 3a_ii-scussuo,
O governo a abrir, pelos Minis nes da
l'„2cnda c da Ouerra. rcspcctivaiincntc,
opuczi-iopie '9161 ap 'SCi -o opofo-d o
os créditos de .:37-*«Í7P.8..'para pagamen-
to ao major Joaquim vieira da Silva,
e de 1.264:68.", $0.5, para attender ao
pagamento das despezas feitas, no
Contestado, com parecer da com missão
de Finanças rejeitando a emenda c
mandando deslacar o art. 2" do pro-
jecto; cm 2" discussão, o projecto
« 2-1 de 1016. autorizando-o a abrir,
«íolo 

"Ministério 
da Marinha, o credito

especial de 36:000?, para oceorre. ao
pagamento l'° aluguel do casco 00 va-
por "Luaoania", que ferve de barca
pliarol do canal de Bragança; em dis-
eussão unica, o projecto n. 100, dc
1914, autorizando a concessão de .um
mino dc licença, com ordenado, a tan-
dido da Cunha Villela, «inspectòr de 3
classe 'da Repartição Geral dos iele-
graplios; em discussão unica, o proje-
eto n. 216, dc loió, autorizando o go-
verno a conceder a Julio Brcssane Lo-
pes, csrripiurario do Lazarcto da ilhn
Grande, 11111 anno dc licença, com o or-
denado.

Sobre o projecto n. 22.1, cm 2" dis-
Clissão, niand.iiv.lo consolidar todas as
disposições relativas no rcgimen dos
meios que estiverem dc accordo com
B Constituição c Código Civil, falou o
»r. Aittgusto de Lima. que requereu pre-
ferencia para o projeclo, que rinha
dois substitutivos. Foi approvado o rc-
í-ueriinento de preferencia c loiro em
freguida o projecto.

Para o artigo approvado e destacado
_õ projeclo 11. 154-A, dc 1916 «matidíin-
tío elevar a 3.ooo o. exemplares <le
<jtic traia a lei n. 3.095 de 12 de ja-
jieiro dc 1016 pediu c obteve dispensa
ie intcrslicio o sr. Jttstiniaiio dc be«>a.

Foram depois approvados, c:n 2' dis-
ictissão. o projecto ti. 225, dc 191C, au-
íorizando o governo a abrir o credito
_c !o:494$78o, nara pagamento ,ao cn-
«cnUciro Alberto Armando .:Ricci, como
índemnização do deposito feito c dos
*raballio.- realizados na Prcfcittira do
tAKo Purús, cm 1910: cm 2 discussão,
i{ projecto n. 231, Ae io:6, au-.or.zs-.vlo

a abrir, pelo Mini«3terio da Fazenda, -os
credites especiaes de 1.047:846$774, pa-
pcl, e 53a$98g, ouro, para o fira de oc-
correr ao pagamento de dividas de exêr-
cicios findos; tambem em a* discussão,
o projecto n. 22, de 1916, autorizando
o governo, a abrir, pelo Ministério da
Viação. o credito especial de .....
i9:4o_$246, para oceorrer ao pagamen-to de fornecimentos feitos á Estrada dc
Ferro Central do Brasil, em 1911: cm
2" discussão, o projecto n. 227, de 1916,
autorizando a abrir, o credito necessa-,
rio para pagar á Brasilianische Èlcktri-
cilats Gesellschaft a importância de
io:si8$539, de despesas feitas, conf.r-
me contas visada» pelo presidente do
Tribunal, com installações de appare-
lhos lelcplionicos no mesmo tribunal;
cm 2n discussão, approvadas as emendas
dc accordo com o parecer da commis-
são, o projecto n. 198 A, de 1916, de-
clarando serem de exclusiva competen-
cia do governo federal os serviços de
radiotelcgrapliia e dc radiotelephonia no
território c uas agitas brasileiras, com
parecer da commissão de Justiça,

Para a emenda do Senado ao proje-
cio da Câmara n. 81, de 1912, appro-
vada em discussão unica, tomando ex.
tensivas á Academia dc Commercio de
Santos e i Escpla de Commercio de
Campinas, Eslado de S. Paulo, as dis-
posições da lei n. 1.339, de o de jà-
neiro de 1905, com parecer da commis-
são de Justiça, favorável ao substitutivo
do Senado, falou o sr. José Lobo.

Foi ainda approvado, em 2" discussão,
o projecto n. 235, de 1916, estabelecei
do a multa de _ 1:000? «para todos os
effeitos de direito, que recairá sobre
cada locomotiva que trafegar sem o uso
dos apparelhos preventivo, contra a
propagação de incêndio, com sitbstitttli-
vo da comm-são dc Justiça.

Foram em seguida encerrados, sem
debate, e approvados, ein 2" discussão,
o projecto n. 228, de 1916, autorizando
o "overno, a abrir, pelo Ministério da
Guerra, o credito de 3:744$, P»i? Pa*
:gamento das gratificações addkionaes
ao enrermeiro-mór Julio José da Silva
e aos enfermeiros João Gomes de Lima
e Albertino de Campos Altamiro, todos
do Hospital Central do Exercito em
'2* discussão, do projecto n. 199 dc 1916,
autorizando-o a mandar contar, para a
aposentadoria dos funecionarios dos Tele-
graplios, João Gonçalves.Dias Sobreira,
.quando este requerer, o tempo dc servi-
ço federal prestado no Ceará- em 1*
discussão, do projcclo 11. 59 A, de
1916, permittindo aos funecionarios fe-
deraes c aos operários jornaleirqs da
União, consignarem em folha dois ter-
ços dos seus ordenados ou diárias ás as-
aociações, ou caixas beneficentes con-
stittiidas pela própria classe, com pare-
cer da coiumissão de Finanças, favora-
vel ao projecto.

Annunciada, por fim, a discussão uni-
ca do parecer n. 36. dc 1916. opinando
pelo arcltivamcnlo da indicação do sr.
Agapito Pereira e outros, com os do-
cumentos que a acompanham, com vo-
tos cm separado dos srs. Prudente de
Moraes Filho, Pedro Moacyr e Arnolplio
Azevedo, pediu a palavra e discursou
longamente sobre a situação constituem-
nal do Amazonas o sr. Barbosa Lima.
A discussão desse «-arecer foi adiada e
a sessão levantada ás 5 horas da tardo.
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Unica e
Verdadeira cura da
Sem oporaçSo. Patentes de Brnxella. e Argentina.

Medalha de ouro. Pari» , ...
Quem compra um CINTO' que nio iseja fei- ""
to -_ob medida conforme a grossura da MEU-
NIA, na maioria du vezes expõe-se ao es*
trangulamento do intestino e corre o. «perigo

da morte entre horríveis dote*.
No grande estabelecimento do Professor

I.AZZAIll.NT, todos 03 apparellios são fa*
iiriccdos sob medida, conforme o caso e a
enfermidade, não tendo nenhuma mola de

- ferro, sâo leves e invisíveis, garantindo uma _________
contenção suave e perfeita, tambem .das
ilernias os mais volumosas; podendo o doente trabalhar, fazer exercícios
de gytnnastica ou cquitação, ficando completamente curado, sem operação
-Iftuma. As pessoas que soffrem da Hérnia escrevam . hoje mesmo ao

Trof. -azzarini, «fim de obter o tratamento gratuito.
Ucclaro.que fazendo uso do CINTO do 1'rofessor LAZZARINI fi-

quei completamente curado de uma Hérnia Escrotal, que soffria ha lon*
gos annos. Anexando essa cura, tambem renovo a minha gratidão-.-Ma.noel Garcia do Amaral. Contra-mestre da Fabrica de Tecidos "Corco*.-
vado". ;- i
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O domingo
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Que haverá no Con-
testado ?

Curitiba, «18 — (A. A.) «— Hoje, ás
2 horas da madrugada, em trem espe-
ciai, seguiram para o Contestado um
contingente do Regimento de Segnran-
ça e uma companhia do 11° batalhão
do 4o regimento dc infanteria, perfei-
tamente equipados c municiados e com
material sanitário completo.

«Essas forças, que- tiveram ordem dc
se mobilizar hontem, á noite, dentro
de duas horas, estavam preparadas
¦para a marcha, indicando a sua disci-
iplina e a proniptidão com que podem
a3 nossas forças se mobilizarem c to-
mar dest'no em completa ordem de
marcha.

•Havendo necessidade de assegurar a
ordem na fronteira do Rio do Peixe,
essas forças «para lá seguiram para fa-
zer o policiamento da zona c evitar
que se agrupem alguns elementos que
restaram dos rebeldes e fanáticos, que
já perturbaram «todo o «Estado no de-
curso dc dois annos.

A companhia do 11° batalhão do 40
regimento levou um effectivo de 120
praças c cinte sargentos, sendo «coin-
mandada «pelo capitão Reis e Silva c
subalternos, os tenentes Pedro Carpas,
Túlio Paes e Souto. O medico, 1" té-
nente dr, Góes de Miranda, levou o
material sanitário e dez.mil tiros.

O contingente do iRegiinento de Se-
gttrança compunha-se de 53 praças e
dos sargentos Eudorico Vieira da Sil-
va e Horacio Xavier, sendo commanda-
do pelo tenente Floriano Barcellos
Bicca.

Ao embarque compareceram o coro-
nel João Emygdio -RámaHio, comman-
dante da guarnição, coronel Menna
Barreto, commandante do 40 rcgimen-
to, dr. 'Lindo!«.ho Pessoa, chefe de po-
licia, o coronel 'Fabriciano do Rego
Barros, commandante do Regimento de
'Segurança c muitos ofificiacs da força
«estadual.

As praças que embarcaram, ao par-
tir o trem, levantaram vivas ao dr.
Affofíso Camargo, .residente do Esta-
do ao coronel commandante da guar-
nição e aos seus corpos, patenteando o
maior ent'husiasmo.¦ > m • —

NA FACULDjADB DB MEDICINA

Uma manifestação dos
doutorandos ao dr.

Miguel Pereira
; Hontem, ás 2 horas da tarde, no p.vvilhão lorres Homem, da Faculdade dc
Medicina do Rio de Janeiro, realizou-se
a festa em homenagem ao professor dr
Miguel Pereira, que estava sendo ata-

ícado por motivos de um seu discurso
Isobre o estudo sanitário dos sertões'brasileiros.

•Essa festa foi organizada por uma
-'commissão de estudantes daquella fa-
[cuidado e assim constituída: orador, o
! doutorando Oscar Pimenlel e demai.
¦membros os seus collcgas Evaristo de
.Carvalho, Francisco Pimenta, Hilário
«Pinieiitel e José Queiroz Lopes.

O pavilhão onde se realizou a mani-
ifestação estava bellameitte ornamentado
de flores naturaes, havendo grande con-
correncia de estudantes de.todos as fa-
culdades, lentes cathcdraticos c livres
docentes.

Abei-la a sessão, falou o orador, dou-
torando Oscar Pimenlel, que explicou os
motivos da manifestação ao dr. Miguel
Pereira c tratou depois da campanha
começada pelo homenageado, e cujo

:fim era o de sanear o sertã-o brasileiro,
'realizando assim uma obra dc beueinc-
ritos.

Falaram, além d- orador official, ou-
ilros acadêmicos, solidários todos com
as idéas do illustre professor dr. Mi-
guel Pereira.

Os presentes á sessão, á entrada c
saida do homenageado, deram-lhe «mui-
tas palmas.
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Ernesto 5ouzq
Com lodo,

Glycerina e Hypo-
pliosphitos de Cal-

cio e Sódio
BRONCHITES,

Astlima, Tuber
culose pulmonar,

Kachitismo
TÔNICO PODEROSO

GHÜHflDO K C.-l.° de Marco, 1-»

NO COIi-líf.IO mOCl-.SAXO
DK S. JOSE'

A fostn (lo liojc
O Collcgio Diocesano de S. José, no

largo do Rio Comprido, realiza hoje a
festa do encerramento do anno lectivo
e entrega de diplomas aos seguintes
alumnos i|iie concluirão curso: Acyr
llarbosa 'Maniues, Ary de Azevedo T«ram-
co. Gastão Alves, Üástão Neves, João
Ribeiro Vinhas, José Alves Corrêa Nu-
111-5, José Paulo dfi Azevedo Sodré Ju-
ninr, Miguel Guimarães, Oswaldo 'Mon-
teziKiia Esquerdo Ctirty e Sizinio Rodri-
gnes. . ,

O programma da festa e o seguinte:
1" parle, ás 7 horas, missa de acçao
de graras e sermão; por monsenhor
Amador' Bucno de Barros: 2» parle, ao
ineio-.lia, hymno á bandeira; 3" parte,
às 7 lioras da noite, sessão «magna t
entrega dos diplomas. v

Sociaes
DATAS INTIMAS

Fazem annos hoje :• O estudante Oswaldo «Ia Silveira Camacho,
nelo ido cctofitrüctor Josc (í1:Ávila Raposo ;

— a senhorita Silvia Bastos Diicinoii :
Uotnmeinora hoje, a tlata Je seu an-

niversario natalicio, o sr. João «Nunes
Bittencourt, negodante desta praça, que
..¦.iríbcm festeja o natalicio fio seu estre-
mecido tillio, Uhli-ajára — o Jarinha —
como 5!ie chamam os seus. ;Nãò serão
pL).*co. 03 mitnoa,- íinc o^ Jarinlm recebe-
rá por "case auspicioso motivo;

Conipleta hoje o seu 5° anniversario
irrequieto menino Or estes Faffi-

a -scnliorita Clementina de Carvalho,
filha do sr. Jncintjio Carvalho, conhecido
conslructor ítestn praça; o sr. José Antônio, empregado nas
olíicinas d'"A Noile". I'or esse motivo
clic rcccíbcrá innnmcros abraços.

a sra. «ti, Ktelvina Coutinlio Maclia-
ilo, esposa do sr. Rodolpho Pereira de
Mattos Machado;

o sr. Paulo Pereira:
—« o dr. Francisco Josc (_omc3 da

Silva, estimado professor municipal juhi.
.ilo; 2,

a «ra. d. Erncstina Cotrnn Zanntli,
esposa «lo sr. Carlos Vieira Zainith, do•Ministério da Agricultiira;
_ Candhio Biltcncourt Junior, nosso pre-

zado e activo collega fez annos .liontem.
Ivstiniado por quantos o .conhcccjn !'fl <iuc-

riilo por todos os sens compaiihciras, õ Can-
ilinho não chcBOii nara os nhracos e ao fim
do dia tinha as costcllas doidas.

'A' noite na rcsidcncla do aiinivcrsariante
lioüvc «farta mesa dc doces r na hora
dos brindes bebeü-se á fclicifttilc do que-

A COMPANHIA DE SEGUROS
"BRASIL"

Teve logar hontem a assembléa ge-
ral extraordinária dos accionistas desta
companhia, especialmente convocada
«para a reforma dos estatutos e eleição
da directoria. A assembléa. que foi
muito numerosa, elegeu para presi-
dente o dr. Iibufivâl Souto, que esco-
lhcti para seus secretários os srs. Cai-
los do Carmo e Oliveira e José Rainbo
da Silva Carneiro.''O accionista iH, Taborda apresentou
umá proposta dc reforma dos estatutos,
que foi unanimemente approvada.

Km seguida, o dircctor interino, sr.
Ricardo liamos, apresentou o pedido dc
resignação collecliva da actual' directo-
ria, visto se achar exercendo o seu
mandato interinamente. Proccdcndo-se
á eleição dos' cargos vagos cm virtude
desta renuncia, a escolha da assembléa
recaiu nos seguintes nomes: Ricardo
M. da Costa Ramos, Pedro da Silvei-
ra dc .Magalhães Coutinlio e Arthur
Cândido Monteiro.

Logo que terminou O trabalho do es-
crutinio c que foi verificado o rcsul-
tado da eleição, o presidente da assem-
liléa declarou eleitos e empossados os
dircctores acima nomeados, tr o esta
declaração sido recebida com 1:1.1a sal-
va de palmas de todps os presentes.

O sr. Ricardo Ramos «propôz que con-
slasse da acta «um voto de louvor c
agradecimento á directoria anterior c
muito espeoialniente ao sr. Ricardo Ra-
mos pelos' inestimáveis serviços) que
vem prestando á companhia desde lon-
ga dala.• Esla proposta foi approvada por una-
niiuidadc. - ¦'
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ULTIMAS NOTICIAS

rido aimivcrsari-intc.
:>:

Pela saude do doto
O Laboratório Municipal dc Aiialyses

sempre tem julgado bons para o consu-
1110 os produetos I.IÍAL SANTOS:
CONSERVAS — THSCOITOS —CHO.
C0LAT1ÍS -- SliMOblNA PHOSPHA.
TADA.

Grandes Fábricas: Rio Grande da
Sul c Uio de Janeiro. .1948
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O juiz da 4' Vara Civel absolve
e

Pelo juiz <U 4' vara crimina! foram
liontem lavradas unia absolvição e uma
pronuncia,

Por falta de prova?, foi absolvido Ma-
rio Cuerson, vulgo ".luão Branco", que
íoi processado pela policia do 6" distri-
cio, sob o 'fundamento dc que o réo
andava munido de chaves falsas.

Por ler golpeado a «f.ica Francisco
Augusto do* Santos, o indivíduo de no-
nie Manoel Cabral íoi pronunciado- Ca-
bral, no «rt.i lü de agosto, na rua Mariz
c Barros, encontrando-se com Santos,
pediu-lhe que e*!«' lhe pagasse alguma
bcílida: lííse pedido, sciulo recusado, foi
motivo para que Samos fosse aggre-

¦P_MJt*-<t*P | -_.f—1

CASAMENTOS
KcalizóiHc hontem, nesta capital, o ca-

samentò do «sr. Carlos .Atifjustn Mendes
Antas, iljinccioíiartp do Ministério da Guer-
ra, com d. Aüeliua Auiir.sla tlri Silva.

Serviram «lc pámnymphos, ns srs.: lç-
nciue Alfredo Leal e Irineu Antão dc
Vasconcellos.

>!*
Xa ,.n pretoria civel, rwlÍKOU*?c no dia

,2 do corrente o consórcio ila scnliorita
J(?:iez Maria de Aròura com o sr. Manoel
Cisar Cosia, filho do saudoso ncRociaiitc
'Manoel Antônio da Costa, empregado 110
eoiiimcreio desta capitei. ( ;'restòiiuinharain o acto civil como para-
nymphos do. nubentes os fr-s. I.onea Ju-
nior e esposa, cunhado e irmã da noiva;
Anysio .losé Vereira dc Souza. 111111c. Ma*
r«a Goulart Ccsar. Rachel e Isolina Cosia
César. ,iv«'i c irmãos ilo noivo; mlle. Anlo-
nina Maria dc Souza e Sebastião -Maria (lc'Souza c esposa, d. Cândida Souza c Sit-
Ta, irmãos da noiva.

ll.XXQlETKS
Km regosijo. prio anniversario dc sua

fundação, rcalizar-sc-j. amanliã, ás 7 lio*
ras da noite, uo salão do Kestaurant Pa-
ris, o -banquete tia Sociedo.de IJhilatclica
ItnisÜeira. Vão, pois, mais nma vez reu-
nircm--?e o. col teci onadorc. de sellos; so*
cios desta prospera sociedade, qtee annual-
incute festeja esta dala.

^JARDIM ZOOLÓGICO-
A onça preta, rcccni-chega.la, tem

attraiilo ao jardim Zoológico unia con-
correncia desusada nos tlias úteis.

A presença ílcsle -icrocissimo c. raro
specimen é realmetilè iiiiportante; o
¦publico tem a aprec!ar a belleza <lc um
felino (|uasi desconhecido c táinbcrii a
sua i'.niiressiona«nte ferocidade.

Hoje, domingo, set-íi certamente cnor-
me a concorrência ao -nosso Zoo, onde o
publico, que deseje rípreciar a feroci-
dade da onça preta, «deve estar de pre-
ferencia ás 9 horas, no meio-dia, ás 2
i ás 4 horas da larde, pois que a essas
horas um empregado «tio Jardim enenrre-
gar-se-á de «patentear a ferocidade desse
felino.

As .pessoas muito impressionáveis não
devem assistir esta scena.

«Contínua—1 a «Jliamar a attenção dos
visitantes '.lo Jardim 05 «trabalhos dos
•pássaros lecelões. africanos, c os nu-
uierosos filhotes de ema, ou avestruz
nacional. - *
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RAIOS X—HíiTCCTUlClDAnK
M1-.D1CA

Exames, photograpliias e tratamcnlo
pelos raios X. Applicações de clectrici-
dade nas moléstia, cm geral. Dr. J.
de Toledo Dodsworlli — 1.0S, Aiicnida
Central (ao lado do Jornal do Urasil —
Teleph., 2326, Central.

ESMOLAS

^Vj—-. -DE-

GZRVAO

WÊB.
AÍNIZ

Inappetcncla,
Mi- Hilil-, __ Oi-tslõ*!,

D-T-s ds Eaiisça,
Fi.ado Augmentado.

Urinas Turvas,
Faljiüífi- .0 toiatit

TÔNICO DO SYSTEMA
NERVOSO

6RílH!lDD-G.-l.'iÍBMai>.o,l.
¦>*n_5--^<E>-«*f>{J ¦

O novo vigário de Sagrado Co-
ração de Jesus

-

O novo vigário da freguezia do Sa-
_rad«) Coração de Jesus, que foi no-
meado hontem por sua eminência, c:n
substituição de monsenhor Nicoláo de
Alpcn, recentemente falleciJo, é o rcv.
monsenhor Antônio de Macedo Costa,
«me será empossado hoje, ás Sij. horas
da manhã.

¦Monsenhor João Pio do_ Santos, que
esteve encarregado da freguezia, convi-
da para esse nelo o Apostolado da Ora-
ção, Pin União das J-'«ilhas «le Maria,
Associação d^- S. Vicente de Paulo; ca-
teehisias e todos os parochiaiios da fre-
gucíi;i «pfira ass.síírerti ;i este neto. nue
será revestido dc- gr.tr.de sóleiinidàde.

íhxfku.íos
O conunendaslür Manoel Thiaiío Perxcira

ile Rezende, «me ha dias soffrçu nina oiie-
ração cirúrgica, na lieneficencía Portuguc-
za, peorou consideravelmente deuoís -dc Hic
ter appnrccidij novo tumor, une ttinibctii
íoi operado.

O c-hiniendador Rezende cstuvn lioniwn
tão abatido, i|ne o ine:!i«-o aue o tem limito
carinhosamente tratado, o dr. Mendonça,
perdeu as esperanças de salyal-oi

MTSSAS
foram cplobradas h-ontem e»i dois nlla-

res da cprêja ide S. t-ranèiscu de Paula, ns
missaí mandadas celebrar nor alma do sr
João I.niz y-nigini por sua íainilii c por
seus colleRiis dc escriptorio -das officinas «o
Lloyd Brasileiro, do qual era ehofe , Un-
tre a assistência notavam-se r. scpiuntes
ncssnrt- : L-yídio Bandeira -de Mtlln. T/.iiz
P. Rodrigues do I;;«ria. fosé Car.dido Con..
ç.ilvcs. Brasilino dos Ucis Nunes I-'rniici--
co José «ie Aranio. Uaymuiulo Cassiano d«
Lima, Gilberto «ila. Silva 1'orto Arnaldo Ha-
Dtista dos Saij-os e família T.olita de Cnm-
nos Paula Freitas nor si e sna mãe; An-
ceio Corrêa Sartore. Honorio íosc liodri-
.ues. Pilvino Kcbello «lc Meniloiça, Pra-
-íoles de Oliveira. Hillu-in de Lemos ' Bit-
tencòúrt. Manoel losé de Abreu Sobrinho,
Alfredo (le Wgiieircdo, -Ir. Usbiia Coutinlio,
oor si e neln commandante Ciirlos M.dosi,
<!irccipr do T.lovd Brasileiro. Tos. M. dc
Castro Gouvên or si e sua senhora. Álvaro
II.da Cosia Ciiinrarães. Carlos Maugiiii, M.
tVoiuIolo, dr. Torgc Coutinlio nor si e pelo
níf. M. Buarquc dr Macedo. S„'.urnino Vi-
cir.i Machado- «d. Esmeraldc de Lima IIv-
rino Jlaria «íc Lima. Antônio de Almeida,
Madames Laurindo Santos Lobn, Lconor
Murtinho, Anna Muriinlio Nobre. I.uiza

! Ferrari c filhos, .rs. Carlos Condolo. Victor
| Iloilrifrues Tunior c senhora, viuva dr
i Goulart ide Souza, Mario da Costa llrasa.

dr. Daci.-.no Goulart. Arnaldo Banlista dns
! Sr.ntos. Pedro T.ivarcs da Silva, coniman-
I dante-'.Corte Kcnl nor .i e nela ttf.rech.ria1 1...3 fi.íicinas do Llovd Brasileira â. lis-

•i-j.-rahle Alhoio ««I. Lima. sra. Tosa Tavel*
r.i. peln Oircctòrü. dn Lfovd Hrastleiro,
r-nu-is... Duarte. Ilcnrinuc Manrini e «fa-

1 imiia, coronel Ferreira "Nelto, 0?c..r Roclia.
Christiano dc Freitas. Norival de Freitas e
Alfredo M. Telles.

*!i i5 •!•
FÀTjIiTÜOTJI-N-OS

I'ít.lcccu liontem. na residência do dr,
Toi^ Lara, cm Icaraln* d. EduviRCs iíe
Lima Peixoto, viuva dn tlr. íosc Pereira
Peisotç. A finvla, qne contava S-* annos
de cidade, era filha dji antièa familia de An-
Rra dos lieis. Deixa urna filha d. Fytfu.
vÍíic.. PeíxótÕ de Lara, casada com o ciice.
nheiro João Cactatno da Silva Lara, unia
irmã viuva. ri. Bernarda Peixoto Secco e
os seguintes netos: d. OV;a dc Lara Pires,
casada com n sr . Antônio .',1 Costa Pire.,
áo (rabinclc do chefe *!.• Policia: d. Maria
¦de I^ara Pinna. casada com o capHãp-te-
mcnle Àrnlando de Azeredo Pinna. João e
Aupusto Bittencourt, auxüiarcs da Licrht,
ií. Zclia Bittencourt, c tres bisnetas.

O enterro realizjt.se hoje no cemitério dí
?. Francisco Xavier, .leveiido o cor':o
vir nor mat dn residente di familia cm
Icarahy, até a ponte <io mesnío cenviterio
110 Caju', onde clic-;arÁ ás 10 horas da
..subi.

lím intenção da alma de loão Luiz Man-
eini. funecionario do Llovd Brasileiro, re-
icentainente fallccklo, recebemos de um j
anoTiymo n quantia dc o$ooo, para scr di:
trílitilitla pelos nnlircs.

TURF
A CORRIDA DE MOJB

Os prognósticos do "Correio

da Manhã"
Para a corrida que hoje se realiza

no prado de S. Francisco Xavier, indi-
camos a.03 nossos leitores os seguintes
prognósticos:

IM; Plorence — iMaciste.
Escopeta — iDictadura.
•Image — Trunfo.
Voltairtj- «Eí_Scp"tcli. .
'Dardiiielfos'.— Stromlolw
üuayainú —•' P. Alegre,
Pégaso — 1'ierrot.
Dionéa — Francia.

íi * *
DEBHY-CL.B

Resoluções tomadas pela dl-
rectoria

«Em reunião homem effecluada a di-
rectoria do Derby-Ckiü resolveu impor
as seguintes penalidades, quanto ás cor-
ridas do dia 15 ultimo:

Multar em ioo$ooo o joceky M. Mi-
chacls (art. 52), «por 'haver, no pareô"Velocidade", abancado o. cavallo l'is-
tacliio, á saida;

multar em ioo$ooo, cada um do3 jo-
ckcys Dinartc Vaz, Michacls, Augusto
Vaz, F. Barroso, Martirena e E. Ro-
driguez, por haverem difficultado a
partida do pareô lixcelsior";

suspender, por dois annos. de accor-
do com o art. 73, paragraphos 2° e 40
do Código de Corridas, o tratador João
Francisco dc Azevedo.*. # *

FOOTBALL
*'¦;••'::¦*

OS ENCONTROS DE HOJE

O Uniigú c o Flamengo enfrenta-
rão o Fluminense o o

Andarahy
Dois excellentes .ncontros da 1* di-.

vii.rio estão marcados para a tarde <le
hoje.

i\To campo do Flanicngo, á rua Pay-
¦Sííhdu'; o club campeão de 1915 dispti-
tarú contra as disciplinadas "equipes"

do Andar.ihy, devendo proporcionar ao
•publico uma das melhores falas da tem-
porada.

O Bangu', em seu campo, situado na
estação do mesmo nome, jogará contra
o Fluminense, lista «prova desperta, tam-
bem, notável interesse, muito concorreu-
do para tal circuiuslancia a. recente vi-
cloria do Bnngii' sobre o Flamengo.

Vae ser, portanto, uma tarde «clféia,
a que nos proporciona hoje a Liga M.
dc «S. Athleticos.

Os juizes escalados pela commissão
competente são os seguintes:

Flamengo rcrSus Andarahy, 110 campo
da rua Payssitidu' — «primeiros "«tcams",

Carlos Villaça; segundos "tcams", Cc-
sar Gonçalves, ambos do Botafogo,

Bangu' vèrsits Fluminense, 1x0 campo
da eslação de Bangu' — Primeiros
''teams", Acliilles Pederneiras; segun-
dos "teams". -Rubens Portocarrcro, am-
bos do S. Christovão.

Na -a divisão ha um unico embate
de campeonato: o do Palmeiras com o
Boqueirão, lio campo do S. «Christovão
A. C, á rua Coronel Figueira de Mello.

Os juizes são os seguintes:
Primeiros "tcams", Joaquim Marques

Filho; segundos "teams", Joaquim Fer-
reira Santos.

Para conduzir 03 seus sócios ao cn-
contro Bangu'x Fluminense, a directo-
ria do Fluminense trotou um carro espe-
ciai, que irá ligado ao comboio que
parle da estação Central ás 12,20 e
voltará 110 que deixa o Bangu' ás 6 lio-
ras da tarde.

UM EXOONTKO KM WEXEPJCIO
DA CAIXA OPERARIA DE

BENEFICÊNCIA
Realiza-se boje, no campo do Carioca,

uma festa desportiva, cm beneficio da
Caixa Opcir./ia de Beneficência.

Dentre as varias provas, deslaca-sc,
pela sua importância, um "match" 

.dc'..football", «entre as "equipes" <lo Villa
Isabel F. C. c Carioca F. C.

Aos vencedores caberão como prêmios
duas artísticas e valiosas taças de pra-
ta, denominadas ".Conquista" e "Ca-

rioca".
«Os associados do Villa Isabel seguirão

cm bondes especiaes e 03 seus jogado-
res deverão estai- na sede ás H.horas..- ._

•¦ Os bòiules .partirão ao meio-dia.-';, ií-;'
gtiirão o trajecto do costume.'' \f-

. .ctuarão como juizes os srs. D. R.
Tod-.l, nos primeiros 

"teams", .. «Hen-
riqtiç .Santos, nos -segundos (.Botafogo
e America)".

ARTES V. OFFICIOS F. C. versus
]'.liYKM'001. F. O.

iRealíza-sc 'hoje 11111 encontro atuisto-
so entre os 1 . 2" c 3" tenitis, 110 ground
do Lisboa c Rio, na Quinta da Boa
Vista.

«O "eaplain" do Aries e Oíficics ei-
calou os seguintes jogadores: .

1" team:
Palmas

CCapl.) Lacolla -- Rolin
Tibir.içá — Mcs.quita — Brizida

Eliiij -- Alberto — Iioitrival — Luiz
— Mi.-i.il

." tcam:
Velloso

(Capt.) Jayme — Mello
Miranda — Ernaii'. — Roclia

Bciijaiuiii — Macisle — Muriilo —
— Alves — José

3° team:
Luiz A.

Marcos — Adheinar .
Jacome — Cli.lo — Antônio

Henrique — Heis — Gomes —]os«: —
Brito

O "captam" do Aries e_ Offii.ios
pede o còmparcc-uciito dos jogadores
escalados.

O "kiçk-off" do 3° team scr.i dadi
ii^ u (• 30, o tio 2o ás 2 iiory.-j c o do
iu ás .) horas d 1 lorde.

A GUERRA
O afundamento do "Rowan-

more ji

O 1 OOTISU.Í. EM S. PAULO

m*S&m

NA Pr.EFKIlTKA

A folha do uniimliit
Xá Prefeitura pagá-sç amanhã .1 fo-

llia de vencimentos, do mez findo, dos
jitbiladós, de leíras M a '/..

¦¦——¦- ii—uMI » *_Bli ¦>-J.mw-' ¦¦ ——

O "Salão" dos esque*
cidos

O OUE NÒSDIZ O í
NOGRAPHO TOA

OUIM SANTOS
O "Salão dos esquecidos",

mesmo cm cmbryãç, tem dado
fáLar. A celeuma nascei
em que "A Lanterna" fc
entrevista com o artista

ainda
que

desde o di
publicar uniu

Joaquim Sun-1
tos, dando a entender que os niiKprcs«
decoradores e scenographos haviam si-
do esquecidos pelos humoristas._ 0rg.1n.i-
zadores do "salão" que o publico vem
apreciando. Houve, certamente, um mal
entendido c disso mesmo nos deu conta
Joaquim Santos, muna palestra que,
liontem. tivemos com este estimado sce-
nographò.

Joaquim Santos, sobre o assumpto,
nos disse o seguinte:

— Xão fomos esottecidos pelos hu-
morislas. Apezar de ser o nosso «-cnçro
muito diverso, os organizadores do Sú.-
lão dos humoristas" nos convidaram pa-
ra concorrermos, com os nossos írabji-
lhos. Não acceitamos, porque seria en-
véredar por seara alheia. Compreliende-
mos 110 convite, apenas, 11111 gesto cava-
llieiresco.

Não fomos, por-.into, esquecidos.
Quando cogitamos do nosso snjáo, de-

mos-llie a denominação de "Salão dos
esquecidos", porque a arte decorativa,
como todo o mundo sabe. está esnttecida.

Ahi tem v., não fomos esquecidos
pelos humoristas: a arte decorativa é
que vive em lamentável esquecimento.

Com o !n!ri«.o de fazel-a renasce-,
nós, scenographos ¦-' os pintores decora-
dores, nos empregr.mof,_ procurando le-
vcnlal-a com o nosso "Salão". Alu tem
v. o que ba. Xão vejo motivo pira gri-
larias...'rer111inr.11.il?, peditt-nos Joaquim Sm-
tos o nosso apoio, convidando, por nos-
so intermédio, os pintores decoradores
e sccnographos, sem distineção, para
cor.correreni com os seus trabalhos.

Os organizadores do "Salão dos Es-
qttecidos" pretendem abril-o ein março,
afim de que os artistas que se encon-
rani no interior, possam concorrer (am-
bem.

Um encontro sensacional
Rcnliza-se hoje. cm S. Paulo, o cn-

contro para o campeonato local, dirigi-
do pela «Associação Paulista de Sports
Allilelicos, enlre o C. A. Paulistano e
a A. A. «S. Bcnlo.

Os .nossos collegas do "Estado dc
S. Paulo" dizem que 'este encontro, que
se vae realizar no campo do Flore«;ta,
terá, sem duvida alguma, uma concor-
rencia extraordinária, pois que decidirá
do 'campeonato deste .-nino. «promovido
pela Associação Paulista dc Sports Alhle-
ticos.

O campeonato está pendente entre o
C. A. Paulistano e a A. A. S. Bento.
B.io as "equipes" desses importantes
clubs as nue vão, portanto, «proporcio-
nnr fortes 

'emoções 
aos apreciadores do

sport bretão.
K' grande a anciedade com que se

espera' o encontro, que será, talvez, o
mais emocionante de todos os do cam-
pcoáato da .Associação.

-A Associação Paulista, lutando na vi-
zinha capital com a mesma crise dc
juizes que nos assoberba, convidou te-
lcgraphicamcnte o sr. Affonso Castro
para jtiígár a partida. Entretanto, a com-
potente autoridade do Rio declinou ila
honra de assumir as responsabilidades
do encargo, por moti.vo de saude.

TAURÒMACHIA
A tarde de hoje vae ficar gravada

nas chronicas táur.inas, porque a em-,
presa tauromacliica das -.-rr-is. apezar
de todos 05 sacrifi-ú-*: « |»?ra satisfa-
zer ás exigciici.-1'í justas do publico,
contratou . Ui"'/-.:iiHe toureiro chileno
Nicolás sísr.irana, uai dos artistas
mais consagrados na America do Sul.
Matui-na vem dc obler «nas praças «lo
Cliile grande suecesso. p-los seus arris-
cados trabalhos, que 5hc consagraram o
nome. Além deste novo numero, temos
sc.rtes que conseguirão ehtliusiasmar os
espectadores. Siniões Serra, 110 seu
cavallo Carocho, farpeará a duo com o
batfdariMiciro Francisco Cruz. Um va-
lente e destemido crupo de forcados
fará as pegas do estjllo, mandadas exe-
cutar pelo intclligente sr. Silvestre
Gonçalves.

Bertini, 18 (T. O.) —¦ Os joroieí
allemães publicam pormenores sobre o
afundamento do vapor inglez "Rowan-
more". O "Rowanmare" foi avistado
«pelo submarino allemão a uma distancia
de cerca de cinco kilometro «da costa
occidental da Inglaterra. O submarino
ordenou oor meio de signaes ao vapor
que diminuísse a marcha, ordem essa
que foi porém desobedecida. Em vista
disso, o_ submarino disparou um tiro de
prevenção, porém o vapor pôz-se em
fuga sem arriar a b ndeira, e anntmciou
por meio do telegrnpho sem fio a sua
posição, assignalando a circumstancia
de estar sendo perseguido,

O submarino então iniciou o bombar-
deio a vinte minutos de distancia. O
vapor diiiiiniiiiii a marcha nessa ocea-
sião, fazendo arriar esealercs, pelo oue
o submarino cessou o seu fogo, apezar
do inimigo uã-o «ter annunciado por qual-
quer signal que se ichava disnisto a
acatar a ordem de parar. Os tripulantes
do "Rowanmorc" approxiniarani-se pott-
co a noiieo do submarino, assim proce-
dendo tambem o seu capitão, que chegou
súsinho em um peutiena bote. Declarou
o capitão que o seu invio Unha* sido
attingido por dez projectis, o ultimo dos
quaes destruiu-lhe a helice. Em segui-
«Ia, o_ capitão assegurou que não tinha
lido intenção de fugir, mas apenas pro-
curava ganhar tempo para salv -r a sua
tripulação. Depois do exame do vapor,
que levava contrabando de guerra, o na-
vio foi tncttido a pique por um torpedo.

Entre o carregamento conduzido pelo"Rowanmoie", havia, além de outras
mercadorias, mil toneladas dc cobre,
dez mil toneladas de algodão, mil tone-
Iadas de azeite, ácidos, explosivos e
aço, além de tres mil toneladas de tri-
go. Dizem os jornaes allemães que a
destruirão desie navio com um carre-
gamenío avaliado em doze milhões dc
marcos, constitue um feito altamente sa-
tisfaclorio, maximé sc sc considerar
que Braças á habilidade dos artilheiros
allemães, todos os tripulantes do vapor
conseguiram salvar-se, apezar do peri-
go aqtie tinha ficado exposta sua vida,
devido ao frivolo procedimento do capi-
lão inglez. Em conscijuénciá do cha-
mamento radiographico do "Rowan-
more", nnuco depois sc apresentaram
110 logar da acção alguns dcstroyers in-
glezes.

A lista negra portu-
gueza '

Lisboa, 18 — ÍA. II.) — A "Lista
Negra" hoje publicada no Diário do
Governo compreliende 47 firmas do
Rio de Janeiro, entre as quaes lia as
seguintes:

Ar.-itijn & Boàvisla; Alexandre Cam-
pos & C, NT. da Costa Almeida & C,
A. Alves da Moita. José Germano Per-
reira, N. Guimarães &• C, Xisto Mar-
tius «3- C.; J. A. Monteiro & C, Julio
Ccsar Moreira, Carlos de Noronha, Pc-
reira & C„ Angelino Simões & C. e
Vieira de Mello. '

Contem mais 14 firmas de Pernain-
Inico. entre ellas José de Vasconcellos c
Elysio Vianna: deseseis da Bahia, eu-
trc ns quaes Ernesto Andrade «Si Pin-
to; Antônio Ferreira &- C., e 'F. Gui-
marães.c- C.; sete de Santos; uma de
Maceió; quinze de Porto Alegre, en-
tre as quaes Armando Ribeiro; dc-

zescis de Belém do Pará, entre as
quaes José Campos da Fonseca &• C.;
Horacio Lima, Louro Linhares, Ve-
lliote da Silva e Luiz Soalheiro; duas
do Ceará; uma do Maranhão; uma da
Parahyba do Norte: Ireze de Manáos,
cnlrc as «quaes Alfredo Pereira; qua-
tro da cidade do Rio Cirande; uma de
Uruguayana; oito de S. Paulo, entre
as quaes Monteiro Santos & C.; unia
dc Santa Catharina; tuna de Floriano-
polis, Viuva Brando Louro; duas dc.
S. Francisco do Sul, entre cilas Ar-
thur da Fonseca: uma de Joinville, a
de João da Silveira, c uma de Co-
ruinl-á.

*
...Eiagora que mais ha -de ser?? con.

nrar suas gravatas na Gíavalàrin da
pioda — Lárgi) S. Francisco. .'.

¦ 
, 
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A violenta luta na região de
Serre

Nova YorI: iS — (A. A.) —Tele-
gramnias officiaes de Londres infor-
iilám que a luta ua região do Serre
continua encarniçada, sendo vivissimo o
fogo de ambas as artilherias.

Apezar, porém, da resistência deses-
pernda dos allemães, os inglezes reall-
zarain, nas primeiras horas da noite,
depois de üm 'brilhante e violcnto_ as-
salto ás posições inimigas, sensíveis
avanços ao norte de Beaucourt, levan-
do para as proximidades das segundas
linhas alemães as suas trincheiras avan-
çadas.

Durante a acção, que foi protegida
pela artilheria, fez a iiifarftei-ia profun-
das incursões ás linhas inimigas, captu-
rando algumas metralhadoras e duas
centenas de soldados validos.

*

Mimicli bombardeada por acro-
planos

Nova York, iS — (A. A.) — Os jor-
naes desla capital publicam despachos
de procedência ingleza, por via suissa.
dizendo que uma esquadrilha de acro-
planos alliados bombardeou a cidade
de Munich. Esses despachos aecresceti-
Iam que o bombardeio por aviadores
alliados dessa importante cidade alie-
mã, é uma n-prcsalia por terem os
aviadores alemães bombardeado a ci-
dade aberta de Amièns e para vingar
o bombardeio da cidade dc Padua. lc-
vailo a effeito pelos austríacos e onde
saíram viclimas das bombas dos acro-
planos inimigos, mulheres, velhos e
crentiçns, lançando esse facto 11 con-
sternação geral e- todas as capitães t
cidades aluadas.

Apezar dos termos categóricos dos
despachos aqui publicados cm relação
ao bombardeio de Munich por aviado-
res aluado, não foi até agora aqui
recebido nénhuhi tclegramnia dc Lon-
dres ou Paris que confirme esla 110-
licia.

Uma "nota" da "Gaze-

ta de Colônia"
Nova York, >iS — ÍA. A.) — Ra-

diograpliani de Amsterdam que a "Ga-

zela dc Colônia" diz que as nações neu-
tias propõem-se a convidar os bellige-
rantes a enviar delegados com auteri-
dades de tralar a paz européa. 110 caso
que esses belligerantcs julguem oppor-
Mino o momento para isso.

O que informa o commuuicado
írancez das 15 lioras

cuja aza ~e desprendeu, esmagou-se
contra o solo na região tle «llarveux.
E-rfim, o sexto apparelho inimigo,
atacado por um, dos nossos, caiu em
chammas na região de Vieville-en-
Haye.

(Exercito do Oriente: — Na mar-
gem esquerda do Struma, as forças
liritannioas repeUiram um violento
contra-ataque dos «búlgaros na dire-
cção «de Barakli.

A léste do Cerna, os servios to-
mara/m as «trincheiras inimigas numa
profundidade de oitocentos «metros.
Na curva do Ccrua, a luta continuou
com vantagem para as nossas forças.
A_altura i._i-, a noroeste <le Iven,
foi tomada de assalito pelos servios,
apezar da resistência dos teuto-bul-
garos, -que «soffreram ali «perdas san-
grentas levando a cffeito infrutuosos
contra-ataques.

Na «planície de Monàstir, a despei-
to da forte neve que embaraça con-
sklenvvelmeiita os movimentos das
nossas tropas, realizámos progressos
na direcçao de Monastír. Ohegíimos
ató as proximidades de Kanina."

Os teuto-bulgaros re-
cuam em alguns

pontos
Londres, iS — (A. A.) —- Infor-

mairi de Petrogrado que, devido á pres-
são exercida pelo exercito do general
Saliharoff. os teuto-bulgaros têm eva-
citado varias aldeias ao sul da linha
Cerna vodanMcdjidia-Conslanza.

Por esta razão as avançadas russas
approximam-se de «poucas milhas da-
quella praça, travando combate com os
postos dc vigilância dos inimigos.

A cidade de Ceriiavoda está sendo
bombardeada pela «parte oeste, tendo os
russos consolidado ahi alguns ganhos
de terreno -feitos na semana passada.

#

A reabertura _o parlamento
turco

Canshinlinopla. 18 r- (T. O.) —
Rea_zoit-sc a reabertura do parlamento
turco. O sultão, no discurso da coroa
recordou ns victorias turcas nos Darda-
nellos, em Kut-el-Ainara e na Pérsia,
onde os soldados ottoniatlos, depois dc
libertarem Kernianshali e Hanuidaii dos
russos, approxiniaram-se dc Telieran. O
soberano fez as seguintes declarações
n sua mensagem:

Uma das nossas aspirações nesta
guerra é obter boas condições para a
¦Pérsia, afim de que esse paiz possa
realizar a sua livre evolução".

lAs nossas Iropao que lutam no
.Yemeii, lon.gc da -pátria, rechassaram o
exercito brilannico até a região de
Aden. 'As tropas que combatem cm
Trinoli, sob o cominando de um chefe
turco, infligiram tambem derrotas ao
inimigo."

«O soberano fez especial menção á
firmeza i!o sheik dos senussis, Achincd-
Jerif. Alludiu cm seguida.á sorle da
expedição militar de «Salonica. Alludiu
tambem á entrada na guerra da Ruma-
nia; que agora se acha «denotada pelo
avanço irresistível dos exércitos das
«potências centraes. Elogiou a 'bravura
dos soldados turcos que lutam na Cali-
cia c na Dobrudja, ao lado dos exerci-
tos mais valorosos e melhor organiza-
dos do mundo.

A mensagem continua: l\s rela-
ções políticas com os nossos alliados
são baseadas na fé e na sinceridade
mutuas c se robustecem cada dia mais.
Como já tive oceasião dc expôr na mi-
nha mensagem do anno anterior, conli-
lutaremos a gij.erra, auxiliam! -nos mu-
liiamentc em todas as frentes, ale ai-
cnnçar uma paz que garanta o desc.n-
volvimento das aptidões particulares o
das Qualidades naturaes dos nossos pai-
zes. As nossas relações «coin os paizes
neutros são as mais aiu-utosas."

"Sangue de artista", no Palace-
Theatre

'No Palace Tilièatre' «subiu hontem. á
scena a opcrela de Eyslcr "Sangue. de
artista", com soberbo exilo para. Per-
Iini 'e as irmãs Cesti e -Maria Gioana,
mie receberam «fartos applausos c cha-
tiiados' . o fim dc cada acto.

A peça eslá. «montada a rigor e com
Juxo de scenario c guarda-roupa.

$!. íi :Is
"A VIUVA ALEGRE"

iKin beiucficio da festejada "prima-
llonna" da conipanhia Sconaiiiiglio-
Caramba, sra. Ivairisi, realizou-se «hon-
tem, no Republica, a «representação da
"Viuva Alegre", que, apezar de seus
eabejilos, prematuramente brancos, i
ouvida com agrado desde que o seu
¦lesciupenho •seja confiado a artistas dc
real valor. .

A sra. Ivanisi ainda conserva toda a
limpidez de voz c a graça natural que
o publico íhe applatldiit, ha annos, no
Lyrico, c hontem recebeu eguacs ma-
ni fcsla.ücs dc agrado.

Pasquini. Waller Grani, a sra. Gary
o o cômico deram satisfatória conla
dos papeis que lhos foram cdiifiados.

'Afinados os coros, lirrcprchchsiyol a
orchestra.

O banquete de hontem no
rio

ser o homenageado um disciplinado, por*
quanto procurou nortear-se iempre pelninstrucções a si .dadas pelo homem supe-
rior, creador do Mungiiinlios. cantador dei.
tá capital e transformador da Ilygichc Pu-
blita no Urasil, dr. Oswaldo Cruz.

O dr. • Arthur Neiva ciiid.n depois dtcampanha levantada pelo «dr. Mieucl Pe-
reira cm prol dos 111)9*03 csqikckIos ser-
tanejos, vampanlia cm que se viu ehvohvido, por ter forniuhíilo o íeu testeiuiinhiifavorável de-conhecedor do» zonas centraeiuo paiz e das suas populações. A propo*sito dessa testemunho, citou o notável me-üico ou exenipJos aiií.ta recentes do sanea-
„_",,• * ."'versos centros populosos daK-eijiihhça, inclusive desta capital, onde serealizaram obras positivamente admiravci.i.que, entre tanto, só pudehm ser levadas aeiieilo. uraijas aos resultados líêncficiosoinos serviços dc hygiene contcnmorancanien*tc cifec-uaidoa, como comprovaram diver*
tc o"uôr.<0'l"CtOS r'!"ill"i neh brilhalii.

Voltando a.tratar dn sua recente via*gem a Argentina, o dr. Arthur Neiva as-bignalou ler vindo dc tun grande paiz anii*ro, niaravilliadu paia oIiim Uc ilcsevolvi*mento material e social ji reallzailo. Per.correu as suas mais remotas províncias eestá convencido que nenhum povo. denenhuma raça. com população cgual no daArgentina, con.eBtiiti tal «prõstrcsso.
Sc a Austrália 011 o iCáuadá póüírhi, com

um tolal tle população approximado, dis;m-
tarem-lhe a «primazia no movimenta com-
mcrcial, nenhiiin Jclles se poderá gabar da
mesma situação como nação auionoilu c
iiidevehdchte, pois ainda dc favlo se cn-
contraiu sob a influencia ingleza.' Islõ vciu
demtínstrar que a grandeza Ja Argentina,elaborada -por um povo .Ia m-esm.i c..ti:--
pc <|.ie a; nossa, nos cbriga a imiial-o.
nunia lcjjitinia competição 110 ,li»rrIeno p;t«cifico em «iirol do proirressu inafcrial, so-
ciai e moral da America ilo Sul.'Apezar da inalaria ali nom <lc longe of.
ferecer a -Biüvídatíe -com qtté aqui noi
ataca,, o governo central encontrou meios
de iniciar uma campanha projilujaliia, quese realiza cm cima das proviilçkut --com oa
resultados *tjue eram -do espprary£jWfl

A assistência medica já cstéiiH-^OS -=eiií
beiieficios' até ás renii.es do CIiuotí liulii-
Iadas quasi exclusivamente «pelos indígena .
intentemos imital-a, pelo lucuos ua aetivi-
dade com que procura defender os seus
cidadãos c que cila busca realizar em pro-por-ões, nem dc longe suspeitadas por1 mui-
fcl gente.

Uma lias melhores consenudncias dò dis-
curso 'do professor '.Miguel Pereira, íoi aover do orador o modo «pelo qual o pro.irecto profissional cõniprchcndeii o papel
que todos «devemos ¦roprcseiilar na nossa
democracia.!Kilo que, cm um paiz de oradores, pôdegrangear aC-cntuado renome pelos dotes
de aprimorada eloqüência, resolveu, em dia
de libençoail.i inspiração, romper com ancnna quasi secular que nos leva a trans-
formar cm helloí torneios litlc-rarios qual-quer fcsla, recepção ou banquete. Pela
primeira vez, uni lionicin ide sciencia re-
voltou-se. entre nós, conlra '0 goiigorisiuoou, melhor, contra ti exclusiva musica de
phrase. «uc oinbçlleza e domina quasi to.
das as allocuç0es dos nossos homens dc
sciencia. .líssc admirável serviço prestadoa nação, terá conseqüências mais profun-das do (pie se iimif-inu ; c elle próprio jádi.vc ter se apercebido do facto, pofqünn-to nenhuma -das mawniíicas peças orato-
rias por clic iprofendas, encontrou u reper*
eussão, nem aRÍtou a csptnião ipublica ch>íiio
a ultima realizada ; serviço es<e somente
comparável no Ipreslailo. quan.Io pela ul*tinia vez, falou á niocMailc o iuolvidavct
mestre rraneiíco de (,'aslro que, ho pro*tcslar contra a '.'verliingcm ptjdahtcüca, se.,
qiilpcdal e vã" revoltava-se lamlieni cUu-tra a(confusão então reinante 'dc rçjnUar-sc
falaria — varias tlnfcrmidailes, que nos
assolavam, inclusive a felire niuiarclla. Não1103 canccmc*» ide nipplaudit* cfsc poslo.Mnis cedi) do que se iiuagiuo, o gover.no, deante du 'clamor, cada vez maior,lera que attender nos reclamos da opi-nião nacional c, então, veremos qiiíc aobra du saneamento iniciada por Osiviiido
Cruz; uo Uio dc Janeiro, sc dirij,'t.á portodos os caminhos pam o inferior do Tira-sil, cm verdadeiro trabalho tle rcilempçüiinacional. K an citar esse nome, ciija pre-sença o presidir a fesla, Ijcm ilemonstiaa que extremos dc carinho par.i com i«orador quiz o mestre oliegar, pnrquantc
perfeitamente percebeu que nciilmm oiilrc
paranymiiho o honraria tanto c l:«e íeiin
lão caro.

Multa vez, ua vido, pro-..-ruiu o dr. Ar-
Unir Vieira — deixámos passar o inomcii.
to de felicidade, -sem nos apercebermos.
Agora, quer o orador rc:«i-ir.ic este in.
staute que lhe proporcionaram com a [es.
ita, 5o.li os auspícios tte tini nomo.n, *f.:c
tanto tem honrado á 1'atria c á luim.mi-
dade.

15 cs?..? affirtua.çõcs uão í;í» níéras cx-
pressões da imntcnsa gratidão de discípulo
o amigo; estão na consciência dc todos
o. liomcns serenos e devem estar no cn-
ração de muitos .cerc- humanos, nacionae.
e estrangeiros, cujas vidas foram asses:.-
radas, im líio dc Janeiro, pela extineção
da febre nmarella.

Uma -das coisas que mais llie tocaram
na Argentina-, foi o nfieetiioso cnlliusi.is.
mò com que envolvem o nome dc O **
utüdo Cruz. Ali o seu noinc é citado
com «a reverencia de uma enlidíidt iincid-
nal.

Aráo. Alfaro, nuc sem nenlium favor,
podeiiamos denominar o embaixador houo-
rario do llrnsil na Argentina, ini o entra*
nbndo ¦amor.'qluc tem por nossa terra, ki
muitos annos não perde oceasião dc in-
cutir nn animo dus scits discípulo?, u querepresenta para a America do Sul, o uo-
me de Osuvklo Cruz. Susini, o ciiieriln
fundador do Instituto dc Anatomia Patim-
lo&ícn, incontc.tnvelmeiite o principal de--
ta parte do continente- foi o primeiro o
proclamar c a escrever —_ ser Oswaldo
Cruz, o maior dos _ no. *¦¦">. diplomatas, por*
quanto, uo extinguir a febre amar.lia nes-
ta capital, terminou para sempre com uma
fonte dc att.ri-.tos ínternacionaes, origina*
dos pelos regulamentos sanitários argciiü-
1103 e inspitndos no legitimo direito dcl-
lcs sc dúfcnderem contra a invasão tle um' mal qii'c por varias ve..e:-i já irrompera
calamitosamente cm Buenos Aírc?.

Ao_ mestre sei deve a òpportun-dadc dc
assistir envaidecidos o glorioso tritimplio
que Cliagas alcançou no primeiro Con-
gresso Nacional dc Medicina Argentino,
quando c:s..c conspicuo liomcm de Eclcncin
teve de defender não o seu trabalho, nia-J
a opinião dos proeeres dei medicina nacio*
nal, que saneciounram as suas investiga*
ções. Ao nacionaltsador da medicina cx-
pcrimuntal, devemos a relevância que a
aaiídc 1'u.blica tem no Itrasil e pelo pres-
tigio dado por elle aos que trabalham ein
Manguiiihos foi o orador convidado para
trabalhar na Argentina, onde cumpriu «>
sela dever c não colheu louros; se o*,
«trouxesse, então, teria pedido e agrade-
cería de coração, fossem elles colloccdoí
sobre a augusta fronte de quem dc faclo
os colhera — Oswaldo Cruz."

«As ultimas palavras do orador Coram
cobertas com lonsa salva de «palmas.

Usou cm seguida da paíctvra o dr.
Mi.ucl Pereira, que pediu ao dr. Sou-
za Dantas saudar o eminente mestre
¦dr. Oswaldo Cruz.

O dr. Souza Dantas, em rápidas pa-
lavras, saudou o dr. Oswaldo Cruz.

I'or fim falou o dr. Carlos Chagas
que iniciou seu discurso saudando c
dr. Sampaio Corrêa pela prande obi.
de ÜKai- a -yfiieiie á engenharia.

Terminou o orador brindando o dr.
Souza Danlas, n quem deve o Urasil a
grande «paz sul-americana.

— » m » im «

A AUDIÇÃO DO TENOR

Paris, 18 — 6A. H.) — Communi-
cado das 15 lioras:"Ao sul do Somme, um' _e='taca-
mento allemão que tentava abordar
as trincheiras francezas, no sector de
Biaches, foi repèllido facilmente a
üraiinilas.

•A noile decorreu calma no resto
da liiilia de frente.

•O máo tempo entravou as opera-
ções aéreas cm conjunto nas linhas
de frente. A 16 do corrente um ae-
roplano. tendo como piloto o tenente
Losíe e como metralhador o iprimei-
ro sarjrento Vitalis, atateti na frente
do Somme um aeroplano iiMemão.
E' o quinto aipparelho inimigo que
elles abalem. A 17, os nossos pilotos
abateram seis ácrcfp 1,-vnos; utn caiu

'Xo espectaculo que esta casa «io sport j cm chammas 'perto de Haltu; outro
basco realiza hoje e que se inicia ao j f0j destruído pelo alteres Tarascon
meio-dia, toma parte todo o quadro dos j (^ü(, R'Liatc com este o seu oitavo

*.- ni,¦¦¦!'-' i-n-ii I a_ípareli-o) e caiu perto de Mánan-
cntirt: outros dois desceram ao norte
de í?ouqiic. court e a sudoeste de

PELOTA
riíONT..O NICTHRKOT

píloíarls. entre os «',;iae:
os velhos «Sólozabal o Iíerincnegildo,
q-.ie iiuii'0 preoisani lular para vencer
os novos como sciam Cosimiro

Vae publlc
:ãí< Ihcaí.-al

Kilo. | '
um minuncio _a se-1 Vouziéres. Depois de um combate

' movimentado, tsm aeroplano aliemião,

Xo restaurnnLe lAssyrio realizou-se
hontem, «ás S horas, o banquete ofíere-
cido nn «Ir. •Artbtir Neiva. assisieirte do
Instituto Oswaldo Cruz. e que, a con-
vire Uo governo argentino, ,-eiu de in-
st.-, lar em Buenos Aires a secção de
zoologia do instituto Bacteriológico dn-
quella capilail.

. «O «banquete, que foi.servido em mesa
em forma de T, íoi presidido pelo dr.
Oswaldo Cruz. oecupando os outros lo-
gares os srs.: Urs. Nascimento Gurgel.
Inão Penido, iliduardo Uabello, J. 1.
Portugal. Caiilos Chagas, Aloysio dc
Castro, RodeJlpho Josetti, Figueiredo
Ú2 Vasconcellos. «Azevedo Amaral, A.
Pontes; Conrado Borlido Maia de Nie-
mever, Miguel Pereira. Carlos Seidl,
Cuslodio Fernandes, Figueiredo Rodri-
sues. Augusto Linhares. ITcrarilyto dc
Souza. Araujo. Astro. iUln Machado,
Thompson «Motla. Raul de Almeida Ma-
galh.ãcs, líniygdio de Mattos. _ Carlos
l'eixolo Caistro Rodrigues, João dc
Birros Barreto. O. da Fonseca. Maga-
ritos .orres, Ccsar Guerreiro, ministro .
Souza Dantas. Gomes Ue Faria AJcides ^ 

r^cKntaijvo
Godoy, Gustavo Hassehiiann, Bucno do«c1"-1 "•• ¦""¦'««i--«

("rado, Sampaio Corrêa, João
Siivi. los»; Luiz Baptista, .Tonas Cor-1 rizádo com'a tcchnica dò c-nilo
rèa, Salles Guerra, Galdino do Valle I'"i-
lho, Carlos Burle de Figueiredo,'Orlando
Rangel, Iv.r.i/o Gomes. Alfredo de An-
dráde. .Ttísé Ue 'Mendonça, Tigre de
Olive-ira", Silva Araujo ViMio, Abreu
Fialho. Mario de Toledo, Ulys-
•ses Vianna. Jorge Lossio, Domin-
gos Cunha, Raul Carneiro, Placiilo
Barbosa, Antonino Ferrari. Belisario
PcnnK, Bòhiíacio Figueiredo, Rodovàl
. reilas, Marcondes Romeiro, Leopoldo
Prado; Bruno Lobo, Jos«í Dario Moral.
MiguVI Couto, Fernando Vaz. José Dcl
Vccdiio, João Marinho Uo «Azevedo.
Raul Peniià, Paulo Parre:ra's Moría,
Adlieniiir Neiva Dias e o ri-prcsc.nan-
te desla folha.

Durante o banquete locou a orohcs-
Ira do restaurante, sob a direcçao da
maestrina 'Maria Luiza, que cxectiíou
cin excellente prograníma.

Ao scr servido o chani-pagne, saudou
o iWtístre scientista o dr. Carlos Seidl,
dircctor geral de .ande Publica, que,
em longo Uiscurso, offereceu a festa ao
homenageado.

Em seguida f._o-.i o dr. Sampaio
Corrêa, que resumiu os trabalhos do
dr. Oswaldo Cruz, rcfei-indo-se tambem
ás obras executadas no Xerciu c na
Noroeste, das quaes Neiva foi o ver-
dadeiro aulor, pois. sem elle. a enge-
nhfiri;» seria impotente.

O l'.ra«;;l. disse o oriJIor, .leve a Ar-
tliur Neiva a construcção de trezentos J
e íamos l.iloiuetro'3 de estradas que«
cortam os nossos serlões. E' este o
seu depoimento.

Km seguida usou da palavra o ho-
i-.ienageado.

O orador começou ass:jfnalatido, agrade-
cído, os intuitos amistosos tine promove-
r_.11 íl homena-tfem, que lhe era prestada.
Disse, n seguir, o que fora a sua ncc,Ão
no Instituto Osvaldo Cruz t fora d¦.!'*. :
n cumprimento dí. dever cmppníiatío em
bem s.rvír -á rpatría. Sc, porventura — as*
sii-nalon — exito houve ns sua missão á
ArscntiiKii foi ell: scenas ednse-juido Cor

, íl
Coin o proRramxna^ por nós iá puluicaflofe/. liotitwn, sua estréa, om audição dc v':i-

mura, o joyen artista brasileiro, leitor Ar-
mando 1'ariot, que íe/ proveitosos cátuí/õa
de canto cm Paris.

íío salão nobre da Associação «!íjfí Km-
pregados.-no Çonimercio. numeroso oudito-

da parte _ mais inteüe*.
carioca, foi a-uuiaudir o

r .-1 esperançoso patrício nue.» cffcrtivpmcnic,J05^ I ilisp«"«e i_ poderoso orprão voeal j.i familia--'- I rizado com a icchnici
A.íravez de varios numero., dc proveni-cucia cxeluslvamciite franceza, pudi-niosnpreciar as 1111r.li1l.nl1s que o Icnnr r«iri«it

adquiriu, merce dc um methodo _ .o c ei*
í:i_az, omittindo a voz com "impc-staçrio"
correcta, phraseando com «stylo, articulou-
do eom clareza.

Somente nm ligeiro reparo au-reinos r*1-
tri st _r no tocante a "intensidade" qne, porvezes. _s_ nos atiíjiira excessiva, mórmentí
111 -registro mcJílio o qtial. como garantia dc
resistência futura, e em henefieío da cgual*
dittle de registros reclama menos gráo d_
força, "apoio" mais suave, sonoridade mc-
«os. "alierta-"

Não cabemos t se tal nomenclatura, -pcouli*
ar â escola italiana, tem pontos de contado
com ,1 cs-ola franceza.

lím todo caso aípu a consienanios e ni
unico escopo dc greservar a inveiavel fres.
cura v firmeza de timbre nue ilós c atr.Iilo-
rio admiramos e aplaudimos no novel cau-
tor.

O sr, Parot teve tambem a ventura 'U
sc vêr auxiliado coin a brilhnnte collabó-
ração da scnliorita 'Marietta Verte;/ Cam-
pello cuja voz dia a dia ca nha cn^ elccan-
cia tc harmonias; do •liarittono Frcdcrí*»;.
Nnricimcnto éstylista todo pessoal; de Kre-
derico 'dc Almeida, violinista rlc grande im-
octo: de Newton Padua violonrellista ex-
pressívo e ile .uciano Uallct oisnlsta. nconi-
pánhador como pouco..

O exito do concerto não podia ser mais
lisoiiRciroj o iiitelliccnte extreanlc o as
seus C(J..eíras de art. taram cunKsla-dos d«
paliuas e rccelieram flores e. ctimorúnciitoi
de convidados, ainicros ú m..mÍríK!on.s-
**r»_r*_^_-_T5-Krawi-Wco!»an*:*^'^^

Clemen.ii_á Breí.ií de
Moreau

Kmnüt c Maris»I.uiz Moreau,
contnu.mcaiu a dolorosa noticia
dn fállecimento de sna e..;>fisa e
mãe e convidam «para acompa-
ilhar 03 seus restos mortacs,

hoje, 19, ás 4 lioras d_ tarde, da c.-iS->
de sua residência, á pra«;a Tiradentes
n. S:. para o cemitério de São João
Büptista. Por cujo favor se conícssam
eternamente gratos. *!-«¦

¦"-mr-i-

___3SE*i-**3*f£|-^^^ J-.-*L~3.^*^^."mJ^-_'.-..-.¦.-,•'..*,-^mi^-c-í.rvi^í-^^^^j:^:'' i^\^^..Ty". '__
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UM MUNDO DE OURO

LIBRAS 4IO UBRASS
Distribuídas pela casa VEADO aos fumantes dos seus oigor-
ros por meio da Loteria Federal de 88 de Dezembro de 1810.

¦
41 PRÊMIOS constando cada prêmio dd

uma bolsa de pral a contendo-a r-fc libras t o
EM OURO

Que serio entregues n quem apresentar bilhetes fornecidos pela c«s;i)
VEADO com números eguaes aos primeiros 41 prêmios maiores da Lo*
teria Federal do NATAL de 1816.

CONDIÇÕES
A quem apresentar na casa Veado a Rua da Assenilil.a, 94-93 o coupor.

«qui iunto acompanhado dc IO valei) das nossas cartcirinlias «le cigarros,
recebera em troca utn bilhete numerado cujo numero correspondendo
¦os primeiros .1 prêmios maiores da Loteria Federal de 23 de Dezembro d»
1910 terá direito a tuna bolsa dc prata contendo dez libras em ouro.

A troca (los bilhetes para o concurso terminará cm 15 de Dezembro As
1916. Serio attendidas as remessa, pelo correio quando acompanhadas O
Vin sello de IDO reis para o porte.

Os prêmios estão em exposição Das vitrines VEADO

1HEATR0SÃC_MHÃ|7
dramática — "Don Juan". A's a lioras,
attrahenM "matinée" infantil, cotn distri-
biiçSo de "bonhons" .'.* * *
Varias

CARTAZ DO DIA

TheatrosI T_iM_r__s

CARLOS GOMES - "O 31" (revista).

^.àAlM/TiroATRir-f "Sangue de .r-
t»ta_...(0P.reta). W^V^Mfti

RRCRIÍIO _. " Uva", (comedia). A s
2 .RJ|2PxJbUCÁ -3"4À viuva alegre" (op*-
reto). A's a il-r, "Pnnceza dos Dollars"
(TrÇJOSl^'5-8 "04'Marroeiro" (burleta).
A's 3 i|è. "Cá cá o pé", (revista). As 7,

Cinemas

8 3)4 e 10 i|2.

Cinemaf,
* * *

•Mo.

ha-

NATAL-M3I6:
\GRAMDECONGURS0)UEAD0"

Corte este coupe--,
junte-lhe 10 valer,
dos cigarros

AMI;KK'\NO — "(1 valle dos mortos ,
(dnniwl <• "Dou Iiian". (comedia).

.VVTXIHA — "''.iitic o anuir e a arte
"'Sr.ií-PAI.A.S - "Jack" - jWM.

IIIKAI, - "Avcim  -. .mu «.*»•
111:1); "A macicii necra" (drama.: 'Ao ser-
vio do Knirruo" (.Ir.uiia)

IUIS — "Saciiíicio (lc um Í1II10 ('_'.'
na); "A ern: dc brilhante;7 (.drama)
cic!.-.„e do coração" (drama).

ODKoX — "Macule (ilrnniii)i A
talha do Soniine". ido natural), .

PARIS — "Divisai» naval no.rlu_it.ezn-,
(lin natural); "iSoli aíneac.is". •.(dranjii):
"I.ii-.Jo prtseirtc de auiiiv.irsario.. tcoinc
"'.ÁTlll.' — "Avcniuriis de Kjoln."
(dfánia); "Panae lliihh • (ilramii): -> J°
ven dns moiitaiihas" (drama).

i'< ÍS !'!

RECLAMOS
Theatros

O chie Odeon, tem o mais estupendo
¦uccesso com o •feprise" do monumental
«tel «le aventuras — "Maciste". Os beijos
«alões da Companhia Unem?to_rapuica
estiveram por tal Iórma cheios, nestes ul-
timos dias, que áquella empresa, atienden-
do o innumeros pedido*, se ve forçada a
conservar ainda hoje, no cartaz, aquelle
«rwiilioso film. Completara as projecçoes
de hoje, o empolgante film descrmtivo da
batalha do Sonime, com os episódios mais
épicos,

No limuoso Pathé. annuneiam-sc para
hoie proiecçSés verdadeiramente scnsaçio-
naes. Constam cilas do extraordinário dra-
mT- "Aventuras de Elaine'',, segundo
episódio, interpretado por miss Pearl
White, a heroina dos "My-stcnos de ?.ov.i
York". E' um film dc scenas as .mais
emorioiiniite . quç «irreliatarn o .espirito
do espectador. Além desse .film, ainda te-
remos no proRramma, o e.cctrisantc dra-
m_?"'Papàe Hiilin". «**> principal, papel
está confiado ao reputado artisu-i Krauss.

*
Um exilo, excepcional, verdadeiramente

raro, c o que está fazendo,çdesde segui-
dá-fêiri. no elegante Cine Palais, o f in
"laek". em que figura na tela. como pro-
toiíTOiIstá", um cliimpaiize que pratica asB- ¦• ¦ - - '•• '** sua (louia*

A PRÓXIMA TEMPORADA DE
ADELINAE AURA ABRANCHES

KO PHENIX
No próximo sabbado reabre asrsua1 P«-

a companhia de Adtlina e_.{">"._,;,, ,m
ches. na sua quarta "tournée" que «ni

Após nma longa
enfermidade

Recuperando as
forças e a carne

Depois de «ma grave
infecção intestinal, íi-
quei tão íraco e magro,
que «fuasi não podia le-
vairtar-me. Para ajudar
minha convalescença, re-
ceitaram-me divefsos for-
t.ficantes, comi o uso
«los quaes não obtive re-
aultado. (Resolvi por num

Em favor do Asylo N, S. de

A bella iniciativa do padre 
"Nilo

Minella, oue encontrou na viuva do ai-
mirante Foster Vidal, a sua mais de-
dicadfi auxiliar, vae .recebendo do pu-
blico inequívocas e significativas de
monstra.ões de sympathia.

Os diversos cooperadores da grande

I0D0LIN0 DE ORH

annos consecutivos faz ao Brasil
prova evidentemente, o agra«lo

vista da

nu1
e troque por um bilhete numerado da casri

cara ee habilitar ao GRANDE CONCURSO cl.

UM MUNDO DE OURO
___ÜVC
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Ueaííza hoje seus .ois iiltiihos especta-
culos neita ciinitiil b apreciada companhia
Vitalc.

Tanto rm "iiintinée", como a noite, será
representada a apparalosa e bola opercia
— "SiuiRiic lie artista";:.;.

Não podia ser mais feliz a escolha da
peça para despedida da querida "troitpe ,
(pie, terminando liui'-' sua segunda tempo-
nula nesla capital, deixa as piais sratns
recordações entre o pubhlio oifl-çcn, 00
qual lão hellas noitadas proporcionou.*

O Rcpíiíifca annnncia para hoje dois so-
l>t:.-íio;i i'.s;ii'Ct;u-uIos.

A* tarde, será cantada a popular e sem-
urc MpphiitilMa oiiereta — .Viuva alegre ,
duc a festcjatla comranliia Caramba traz
montada com desusado luxo.

A' noite, o espectaculo c em beneficio
d.i Sociedade flencficcnte llcspiiiilioln, sen-
d: levada á scena — •'Princeza dos dol-
Íni's".

CM U

Em favor dos pobresiubos !
A ocnniiissão de senhoras das " Da-1

mas «le Assisleircia á Infância'* 'lue,
movidas pelo seu elevado interesse
tm prol «Ias criancinhas pobres .desta
capitai, como vem sitccedcndo de mais :
dc 15 ,-iiinos a esta parte, pretende lo-:
íar a effeito a " Festa da Creança",
já tradicional entre nós. Por. isso re-1
corre aos sentimentos hiiiiianiliirios e <
patrióticos da nossa população c do
coiumcrcio em ger;il suppiicaiidn qual:
i]i-.r dádiva .para o brilhantismo da fes-
Ia que pelo Natal realizará a allüdi-1
«Ia coínniissãò e coiis:i«raiIa á nossa j
pobreza infantil, de cuja alegria nesse
dia par.-ripiirão tambem todas ns cre-
ancas desia capital.

Tudo servirá: obulos cm dinheiro,

\|_rômwrtás; oaJcado, icíial.-lo», br:n-
(pii'..'os, alinientos tudo, indo «pie possa
cóiiforliar oa peipiehihos deslicrdados
i- cujo niiiitcro de matricula «o Insti-
tuto dc Proteccfio c Assistência A In-
íiincia do Kio «lc Janeiro, onde se cf-
fccluani os feslivaes, sc eleva a mais
ii. 57 mil. . . 

Massa de Tomate» LT
a da Companhia. . llanulactora de
Conservas Alimenticios;
"RKMO 1)K JUAMaEZINHA';

O distineto mitsicista sr. Ulpiano
Caripieja teve a gentileza dc nos offc-
recer uni exemplar de mais uma dc
siins excellenles coiivpoaiçC.es niusicacs
—Bén-Jo de Mgmãeziiilúi, nina scliottisch
primorosa, como, de resto, o são todas
as suas protluc',Ões.

.iepete-sc ainda hoje. no Recreio, a 111-
te-, essaute e bem urdida peça de João (lo
l.iu __ " líva",¦' que o nosso publico lauto
tem applaudido.

A excellente pe.a vae a a-ena e:n "mati-
nés" c á noite.

"O .11" vae de foz cm fora, lio Carlos
Gomes.

Todas as noites, 11111:1 enorme concor-
rencia não se causa de appláudir. ns nia-
unificas piadas dn inesgotável revista que
tanto suecesso sempre faz.

O S. José vae ter, ao que parece, peça
por muito tempo 110 cartaz.

.; isso por uma razão muito simples :
porque a hurleta-rcvista — '.'Dá cá o pé"
tem elementos de sobra para agradar, fa-
zendo.se app'audir com entluisiasmo.

Hoje, á noite, nas tres sessões — "Dá

cií o jiú".
Na "nintiiiíe", realiza seu festival o

tr. fobias Rodrigues, do corpo coral da
companhia desse theatro, com a burleta
"O marroeiro", havendo om acto de va-
riedades.

maiores ili-hrtiras a mando dc
ilora, a mtisla. lí como, cm
. norine concorrência qne tem apanhado o
Cine, muita gente ainda nao. puile apre-
ciar 

'. 
Jnck'1, o curioso íilm ainda hoje se

manterá 110 cartaz. *
¦Mais uni film nacional vae ser hoje ex-

hibido no publico carioca:- 11» confortai ei
\vcnidn. Os afnmados bailarinos DuiiiM e
Gaby appnrecerão nessa fita,. que tem o
titulo — " lCntrc o ¦ amor c a arte .. 1-

na peca cl.eia de lances drama ticos,
5cnti.ner.taes uns, vibrantes outro., un l.i-
ciosos'alguns. A nitidez do fi.m c vcnla-
-eirainci.le extraordinária e o trabalho1 dos
artistas nue "posaram" para, atrr.ul.ir
ao"mais exigente espectador. Alem desses
attractivos — " Entre o amor c 11. an c .
„;..la iem a recoinnieiidat-o -a cuidadosa
e apropriada confecção da pellrçiua que e
Uc molde a montagem que lhe deram.. \.ac
ser mais um tritimpho da eincniatog: .iphi.i
nacional, lio brilhantemente iniciada.

*
IDEAI. _ liste popular eiudna modi-

fica hoje o sib cartaz. Alem de nelle
conservar «. grandioso drama — Aveniit-
ras «Io Elaine", que ja figurava no pro-
graiiimn que eslava cxhibludo, apresentara
mais dois soberbos films. que saoi Ma-
gia negra"; em 3 vibrantes autos, calca-
dos «obre as imposturas do it-lieliismo, e
o nttraliente drama de aventura-, cm (lois
actos _ "Ao serviço do governo . •

a
O íris, o querido cinema da empresa

rrnz liinior .offerece hoje aos seus uniu-
meros' "linll.itués", 111.11 proirrauima «lo*
niais grandiosos, organizado coni tilas em
extremo clc.trisantes. Eis como cfta cou-
féccinnado esse miiitistral programma. —
"Sacrifició de um iillfo", sensacional.dr»-

ai. cm s actos, de notável ei-
" \ criiz de brilhantes", grande

¦ mysteriosas aventuras, cm tres
, ftaes brilha o talento dc Mji:

"Mocidade do coração ,

111:1 poh.çi
Rccn;i<,*«"in;
drama de
aetc*, 110 ^
gdtilciia Ccliat

o que
  .. sempre

.resecnte que tem alcançado; Nunca este
magnifico núcleo de artistas deixou dc nos
trazer as ultimas novidades do repertório
ftancez. algumas del'as aqui exbihidas no
idioma original e outras absólutuíiietate desco
nhecidas para a platéa carioca como suece-
deu com "A Garota", "Casamento da ine-
nina lleirlemans" e agora com "O Lyno'
a mais notável de toUas as peças dc lVrre
Wolff, o conhecido autor dc '"Le Ruis-
seau", dada cm francez pelo grande actor
Iliiguenet no Municipal, Cremos que do
mesmo autor, "O Lyrio" será a segunda
producção para o conhecimento do nosso
publico, muito embora Wolíi seja consi-
dtr-.lo 110 seu paiz como uni dos drama-
turgos mais notáveis, tendo suscitado em
1'aris grande celeuma pe'os conceitos qua,
a sua peça contém.

O FESTIVAL DE AMANHA,
NO CARLOS COMES

Rer.liza-se amanhã, no theatro Carlos Go
mcs, a ícsla artislica da actriz Mar. holer,
um gracioso elemento da companhia do
Kden-Theatro, de .Lisboa. E'. o seguinte o
_;i.!cinlido progranima organizado para a
recita dc amanhã :

1» parte — "A leia dos Lardeacs , de
Júlio Dantas, e " Apaches infantis"; .

_» parte — "O defunto", comedia em
inn aclo, original de irelinto dc Almeida.

O espectaculo terminará com a repre-
sentação «Ia revista "ü Doniinó". j

lí', como se vê, uma festa magiii fica, j
que levará gratric concorrência ao Carlos
Gcitiesi ... 

'¦ 
,. „

+ Os (liicttistas "I,'cs Gercohs" encon-
Ir.-.ni-se, presenlemcnte, *ni eMotitcvidco,
liabii.hamlo-no tlualro Casino. llreveinen-
tc* partirão para Iíiiciiüsi Aires, sefjmnuo
d«|iois para os .listados do .Norte. No sul
;i '' tptinice" foi prospera, obtendo os duct-
listas liiso-brasileiros suecesso muito, anima-
ioi. No;mez de março "l.cs Gercolis" irão
p„ra liislioa, estando já contratados para
o Salão foz.
^ Luiz liravo, o divertido actor comi-

co da companhia do Edcn Theatro de_ Lis-
hoá. dará depois de amanhã, no Carlos

mesmo experimentar o
IODOU NO Dili ORH,
tendo colliiilo com esse
poderoso f.rtiíicantc os
mais rápidos e niagtiifi-
cos resultados.

¦Desde os primeiros
dias comecei a ter von-
tade de comer, senti-me
mais animado e forte, e
-recuperei cm - mezes S
kilos de peso. Creio não
ser preciso aocrescentar
mais para provar a ex-
cellencia do IODOU NO
'DE ORH, «me ifie curou
radicalmente.

. Armando Alvares
lístutlante de Medicina.
S. Paulo.
Vendem-se em todas as

droearias e pharmacias. ]
Agentes : Silva Gomes I

& C. Rio. S: Pedro.

sentimental drama em tre.- aetos.
*

Üm attrahcntc programina teremos ho-
je, lio conceituado cinema I aris. lieae
consta o estupendo Min do natural - Di-
visão naval portugúeza", emocionante pel-
licula une apresenta ao publico episódios
inlcrcssniílissiinos, relativos .aos exercícios
dos navios da esquadra lusitana, o lança-
incuto dc torpedos, minas, immersao dc
submarinos, oic. Para fecho do program-
111:1, leremos mais o vibrante nrnnia —
"Sob ameaças", cm cinco magníficos actos,

1 pela applamlida actriz Marie Louisc Der-
vai, c a hilariante comedia da Nordisk—
"Lindo presente de nnnivcraario .

O coni-eituado cinema Americano, iün;
dado no aristocrático bairro de Copacaba.
ua, prooòrcionará hoje nos seus frcqueu-
tailorcs 11111 novo e encantador program
ma. Nelle ligura a encantadora fita -
"O válle dos morto»" e mais n cómed

ran grande suecesso nesse theatro, Luiz
Bravo fará uma conferência sobre o thema
_ "A forma de se ganhar no bicho .

A No dia 23, tambem será levado a
effeito o festival da distineta actriz. Me-
dina de Souza, disse espectaculo ser» mi-
ciado com a "premiere" da peça . u ra-
do" original de Dento Martins, inspirada
num primoroso qiraklro que obteve o pri-
niciro premio 110 Salon, de Para. tni se-
guida a qucrWa artista dirá uma çonfc-
reneia sobre - "Cruzada das mulheres
portugtiezas". Encerrando o espectaculo
rerá representada a revista "O Amor , no
desempenho da qual. por uma deferencia
á sua collega homenageada, tomara parle a
divette llertlic liaron.

^ Recebemos o primeiro numero do

jornal "O Cinema", órgão dc propaganda
da Agencia Geral Cineiuatographica Alhcr-
to Sestini.

O Cinema, nitidamente impresso a cores,
áburidá de noticias úteis c interessanfes á

Gomes, o seu festival.^Serâo 
jcpr«eutadas c]_..e d()- cjncm_togr_phist'ass publica um

as revistas - ... ....... _ . . ,
.tetaço". O papel dc Cabo h.lysio será . .

desempenhado pelo homenageado, cedido _rtistas da cinematographia descripçoes
que foi ,pc'o actor Carlos Leal. Depois;.de | .trcuiiistattciatlas de importantes fitas,
representadas essas revistas que ja obtive-

—*

obra de regeneração espalham por toda
a capital a sua actividade. interessai,
clii-se pela obtenção dos auxílios ne-
cessar tos ;'i cons-tnicijão ilo asylo para
os filhos dos detentos, dos alcoólicos,
tios desprovidos dos recursos para a
educação desses pequenos seres.

De Oeste dc Minas, da cidade Ae Fornii-
ga, recebeu a directoria o mais iiuportan-
tc auxilio. D. Anua de Lima Aráiljoj
esposa Uo dr. Pedro de Alencar Xabuco
dc Araújo, antigo prclor nesla capital,
ao ter scicncia da fundação do Asylo
N. S. dc 1'oinp.a, iiiiuiediataiiiciitc fez
doacção, paia o scu patrimônio, de uma
casa situada á rua D. Maria, na esta-
ção da Piedade, c avaliado cm 11500$,
bem como da quantia de ..ooSooo, Voi
recebido depois 1 :ooo$ de uma verba
tcsianientaria do dr. Paul.t Pessoa,
por intermédio do dr. Murtinlio Nobre,
e 400^000 do dr. Maiwald c dc sua
esposa, além dc outros pequenos do-
nativos.

Começa assim a matiifcsiar.se a
caridade do nosso publico, cm favor do
novel instituto, que dentro cm breve
começará a suu obra benemérita, de n1-
yeneração e de amor pelas pobres cre-
ancas orphãs de affcctos e do cari-
nhos.

Como dissemos lionlem. o Asylo, que
já sc ostenta na run Zeferino, no
Meyer, linha José Uoniíacio, estará
dentro em breve concluido, pois faltam
apenas os forros, assoalhos e arremate.

Para a conclusão do Asylo iiiltam
apenas quatro contos de réis, c para
conseguir este recurso, a directoria está
organizando uma festa que se realiza-
ra 110 segundo domingo de dezembro.

A presidente, apezar da falta de au-
xilio do governo, da Prefeitura c das
pessoas de grandes recursos, que tem
solicitado, vae levando por deante 11
sua missão humanitária, cercada pela
dedicação sem limites ile uni grupo de
senhoras e senhoritas e pelas migalhas
dos pobres que desejam concorrer para

a manha de avia-
ção nos Affonso..

A festa de hoje no campo!
dos Affonsos

Mais unia interessante festa Je avia>
ção realiza hoje. ás 8 horas da manha,
110 A.crodromo do Campo dos Affonsos,'
o lAcro-Club Brasileiroí

O interesse ijue têm despertado as¦provas ali realizadas todos os domiit-
gos, levando ao aerodroino unia con-'
correneia 'sempre crescente, iem favo-'
recidn brilhantemciito a propaganda'
pró-íiiviaçãò e o Acro para correspon'-
der a esla acceitação vae caprichando
cada vez mais nu confecção «le seu»'
progruniiiins.

No progranima dc hoje tomam partetodos os seus pilotos, que farão nume'
rosos vôos.

O aviador patrício Luiz Ilergnniiin,
actuàlmente a serviço dó Acro-Club,
toni„rá pnrié nela segunda vez nas ma-
nhãs de aviação c pilotará o Morraino
Satilniier, motor Le Kliónc, 60 H.P-.f
uo qual 110 ultimo domingo fez suas
proezas ívviatorins, Durioli, 110 para-
sol dc nio II.P.; fypo militar, farí
tanilièui 11111 licllo raid. sobre as locili-
dades >uliurl>an,.s.

A dircetoria irá assistir, como :'i seu
costume; a todas as provas, c partirá
da Central 110 trem das 6..tu.

Kntrc Marechal Hermes e o Campo
dos -WToitsn.. está em trafego combina-
do com o horário da Central a linha do
hondes construída pelo Aeiq.-C';'. aíiiu
de facilitar o transporte dos visitailtcs.

— é — «* !¦¦¦ . ¦

Quem íjtnzer lt-r semi»', is v*i*
limas novidades . só 11:1 ci.ia llviz
Laiiiia, agetue geral du" All.A.N
l'l DA.
,-S, UUA ÓONÇALVIiS DIAS,78

Hntre Ouvidor c Rosário
" ¦ i ¦ »_¦

"variado 
nuniero dc cliehís dos principaes <iue se levante este novo monumento

lí dentro em breve, o Asylo de Puni-
péa demonstrará os esus intuitos, o seu
valor.

CONTRA O TYPHO ?
«r
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MM ZOOLÓGICO
— Aberlo todos os dias —

VKJiVrtf
Os assombrosos trabalhos

dos pássaro* tecclõcs!

Emas eom filhotes!!
CIHCOOU UM

(Fclls onça)
O mais feroz animal aqui

cxhibido. ;
Hoje, às 0 horas, hq moio dia,

as 2 e ás 4 horas «Ia tardo, um
emprof. nio mostrará ao publico
a forocldalo apavorante deste
[olinit. __________

AVISO —0 photograplio
Gama tira e entrega pliotò-
graphias cm meia hora.

Passeio ao Pão de assucar
Attmlioutc, (Icslmiibrnntò u

n'L'COiifoi'tillit() passeio —— <>
mais ciiipolgniito puiiorniiia !

Reducção de preços
Aos domingos, das 7 horas da

manhã á 1 da tarde, o pre.ó da
passagem ao alto do IT10 dc As-
sucar será dc .'$000, ida e volta,
«: depois desta 'hora regularão os
|>rc_03 em vigor.

AVISO AO PUBLICO
Oi carros novéos fiiticcioniiiii

coni frcqnciiçiit <liiii'iiiiii«,nti,1
tlesili; ás 7 horas «ia manhã.

A's segundas, quartas c scxl.-.s-
feiras o uViuio carro sobe da
Praia Vermelha para o Pão «lc
Assucar ás 6 lioras da tarde, c ás
terçai, qúiiilíis, sn'l>l>.iiIod c ilomi.it-
Kos, ás 10.horas da noite, Sc cho-
rveri futiccioniirão sômeute até ás
b horas da tarde.

t.:_.kpiionk, si;r.. 7«s

IBIBlSlIlHIlliElíiafflSlIBll
«

gjL J^ ° ™ ACONTECIMENTO POLICIAL _„ BFflCA ? 1
ffl I 1 *\v 5m 15 series — 30 tumultuarios capllulos ^
«T** '¦ 

ym txhibiçno dflô3pnni2ir^5 ierica M
( V-".. 

IL/.ll.lllilUH.a-  Oe»afiando a Morte - í m- n» W\

:iÍBiil-M!!IHlB!í.iaÍK

Os exames no Instituto Nacio-
nal de Musica

Xo exame final (90 anno) dé violinê
lionlem realizado, no Instituto Nacional
de Musica, obteve dislincção a senhor!-
ta Dora Soares, alunina do professor
Francisco Cliiaffit.lli. A talentosa Wo-
linisia fez-se ouvir nos seguintes It*>
chos: Ivsludo para violino n, S. dc lia,-
viirés, l"inal do concerto de Mcndfck-
sIicji, " Tambourili", de I.eclair, o " ra-
ínance", cm fá maior, de Decllioven.

O dircctoir do Instituto «lesej.uido
traduzir a boa impressão causada pelas
lirilhsintcs provas da concorrente, es-
creveu pbsSjcalniciite, no M.-ippa doa
cxaniinamlos, as felicitações que julgou
devido dirigir á senhorita Dora Soares
alem «Io a ter convidado para tomar
parte no concerto «te aliiinnos quò se
vau realizar em beneficio do patrimônio
do Instituto.

i— « m i _í
MOVEIS

Uma idéa sem egual,
Realmente fui feliz,
Comprei moveis na lilea'.

Vendas ;i prestações
l". VIÍIGA & C.

ri — Uua S. José — ;.(

Uma agencia do Correio que
precisa ser reaberta

, 'Pedem-nos os moradores dc Copaci»"
pana, no trecho comprch.ndido entre ¦
rua Ipanema e a rua da Ugrejinlia, cha-
nuir a attenção tío sr. Camillo Soares,
para que seja reaberta a agencia do Cor-
rcio situada na casa n. oiji da nia N. S.
líe Copacabana, que tão bons serviço»
prestava aos moradores do bivirno e esti
fccliada ha 111111109 dias, causando com
isso grande, prejui.os.

Aqui registramos o pedido que i
íniiito justo.

TOURADA
HOJE HOJE

Xa Praça das Neves
NlCTHiCH<'Y
Grandiost. corriUn <lo

6 bravos touros
Tomando parto o notável

salti.ilor rliliono
Kícclás t-.alura.ia
qiin bitti larllliur..' o touro

c dará o arri. cartis.iiiio
Salto de garrocha

Como òavaileiró trabilha
í*_mões» Serra

r|iie fiirpiirira no scu cavallo
«'GATIOGHO».

C?I£v£Si9Sr^L lOS^nildD

As Xcves As Xeves
J 38.6

Froutfio Kictheroy

Do meio dia ás 8 da
noite

Partidas de pelota e
quinielas i

com venda do poiilcs, snb a
direcção do c.\-pclolari Htii/.

Polblaris: Caslmlro, So-
lozubiil, Hermenfiííihlo,
Ainííoués. Ti ilo, Goeiia-
fíii, r.iiiz;* hiquito, Julio
e Giilrós. i

FuncciòiiH i
Domingos, dias feriados o

satililiciidos, desde j
meio diii '

Bonde Ponta d'Aroii.
EutiMcla írancii .1Í3S01

Rua da Ca-
wá rioca

ns. 60 e 62

j/tSr^^ ¦¦ 
''^^^'lÉk.

HB ____^^ _tí,^^^^^__K I :*.•> S .I_y ^*W. ^^___

Proprietário
M. PINTO

Teleph. C-1937
HOJEU/^ ICT *-* maior aoonteoiincnto

nvÜL clne-policinl da época
Reappariçâo da querida e festejada artista

Miss Pearl White, conhecida do nbsso publico como
MISS ELAINE

A graciosa e inseparável companheira de Justino Ciarei, no «es-
empenho dos saudosos Mysterios de New York.

Brilhará com fulgor no novo e tumuUiiarlo romance policial ame-
ficano dividido em 9 emocionantes episódios t

As aventuras dc Elaine
Estrciando no primeiro o sensacional episódio sob a

denominação terrifleante de

TRÁGICA ASCENSÃO ou
PARA A VERTIGEM...PARA 0 FOGO!...

4 longas partes de ininterruptas sensações L
Vindo palpitar «lo.èií.o.ão !... — Vindo agitar vossas

almas ao sopro da aticiedado o do imprevisto ! Vindo vor
aqulllo quo a vossa imaginai/ao não cliega a conceber !.,,

Arte, Sensaçgo e Gri^arudiosidade !...
Completa o nosso programma o preponderante drama mysterioso, versado sobre as imposturas do feticliismo

_*__. IMCug-CrlOA. 3STEGrFt-X - 3 emocionantes partes
Como extra na malinec, o engraçadissimo film cômico:

A desdita de «Zé Caipora»
Amanhã—0 poderoso o ultra impressionante film da mundial fabrica Fox-Films

@ © Ã-OalDigao — 5 actos de arte e de emoções... i§ Q
Scgiutdá-fèiríi— O arroj.iilo romance policial americano — A MULHER AUDACIOSA — 15 series — ,10 capítulos.

Um ente forte que emociona «s mvi.tiilõL... !... Um typo insimiaiitc ile muHicr tjuc despreza ;i vida c se envolve cm arriscadas
pelejas, que sc imnvscuc cm temerosa, refrega., que luta desesperadamente, mie se pendura em fios eífietritos, que guia macli.uas
ferro-viarias, lanchas a vapor, automóveis, liydroplanos, aeronavea e íiuò desafia cm fim, a própria morte. An fantásticas Aventuras cm
cjüó lllil.EXE I10I.MKS, prutiígoiilsta ilo iiiippiicute romiiiicc, sc envolve, sendo elln .1 MULHER AUDACIOSA, valeram a recusa

por parte das companhia-; d e pognra-i norte-americanas, do seguro do. viihi, porque previam a sua morte ímininente, tão árriscidàã eram
a< scen.is nue ilcsassoiiilira,lame'iilc filmara. — Kxliibiçã. «Ias tre? primeiras seriei (k-nomiiinil.i.: — DESAFIANDO A MORTE _ lun-
gas pirie-i SALTO VICTQRIQSO, 2 extensas partesi VIDA PERICLITANTE, 2 puj.intcs panes.

QUINTA-MEIRA— Continuação ilo monumental romance polvial — AS AVENTURAS DE ELAINE, segundo episódio, sob o
titulo A DEUSA DO FAR WEST — Tres ina_istrac_ partes. Episódio a seguir -- O THESOURO PERDIDO— j partes. (J j;_.)

.•ífcr>AfA'-«
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ÜCIMEMA PAEIS "iZST.Vri
§ HOJE! - ULTIMO DIA- HOJE
IA MARINHA PORTUGÚEZA

(A. Divisüo _Vn,V£vl)
o
s T>ivi'dida em O longas partes e 2.5ÓO metros «le cxtensiio

O mais ovimpíetò e ihitlieiuico (Um reproduzindo toiios os exercícios ila marinha «lo

guerra iln naçáò irniti.
Sublimo irtibnlho tlrnmaiiçò em ;í

ariòbiitntlores actos. Protago.tista: a
notável actriz

MAME L0U1SE DK11VAL

I
y Mtiis rcsiHtvnto o mais bairata quo qualquer correia de couro . gou tio baliita m
I Espocitiíidatlo nara RiiRciihos Cciílraos, Serrarias. Fabricas do Tecidos, Moinhos do ¦
H Trigo, Fiiiviliçucs. Maishinas do Lavoura c Olflcinas de Mçcnmca era geral |
M Peçain a tabeliã tle .recos e comparem com os de correia üe couro ou lialata ¦

FABRICADA POR g

(I_3 Sandenao Etsnley Cottcn Beltinç Cciüpann, Uti. mm I
¦ Fabricas em Oiiiuloo o Stanley=i'scpssi«\ Iforríécodoros do Governo ile S. M. Bi Stanntca e^outros |

Agentes e tei»rcscntniites no Brasil ;

i (R^RÈiP^A ARAÚJO St O-
CSU&.&A. BORLIDOMONIZ s Ani.nh. ._ m..s.1,N0 viNCAD01V-.Arrebn.ndor

B EsüriiJlorio c íiriiiiVicein: RUÃ OE í*. PEtQRÍ?, 87 © Caixa Postal 262 ¦ | do pavilhão- Drama «ia yido rmiem . actos.
B WliljilUM. t «Ulil.l/Aiu. m*»^ »* _ 

T>m nr TIVUIPA 1 Quintn-foira -MISTINCUnTT DUTKCTIVH. monumental trabalho em
DEPOSITO : B?ÜA CASÜ8EKI5SO, IOMC7 - RIO 1)1. iIAKMRO § • essa çphheclila o querida artista do nosso publico,

ÈEKiaÉBiM M^étsssejáseéatigséètiiHaé
__caorg7iT_r__íii-na_B«a-m_»m_'.% juu—u.^j.j3*aBafçyr-' -w^maJfu

'  v

®j_a_~gTgT.rn_q_-__gçr_^^

s
Bj
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¦ s

Extra na
mati r Lindo presente de anniversario ?^CTKffl|?J

dra: a cm 5 actos - O SEGREDO .©
•

actos por •
It .011 f

THEATRO CARLOS COMES
_Eiocr:E_

Companhia «Io Etlèh Theatro, «lu Lisboa
Empresa TeiNeira Marques — Gerencia

do A. Gcirjuo
MAT1NE'E A'.S '2 lj3

2 -SESSÕES- 2
A'_ 7 :t_l o O 3jj «ia noito

lleiippariçao do formidável e estrondosissimo exito
A popularissima revista em dois actos e nova quadros

fís
O 31

í?5\
©®@®®®@©©(g)©©©®@®®©©©®©©©®®®®®@®©
0 papel de 17 por Carlos Leal — 0 papel de 31 por João Süva

TOMA PARTE TODA A GQMPANHIA
Scenarios deslumbrantissímos ! Otiis cülonteiinti... upotlieo<«>s :

VIVAM OS ALLIÁDOS! O ESTOR1L FUTURO!

iO-SiJ§aaiiD!_fflaiJ_iiii«iaiiii

Amanhã - Festa artística da actriz Mítry Soller — Dominó— Ceia dos Canleas

fa_g__g_____^g_-_ã__a_~3-i

THIATRQ RiCREIO |lâ!ÍSS SS

24 Espectaculn
Cõiiiplcto

::li:.!...r.l C j.i |1.0|i

Sexta feira. 24
icpre-tMiU.;;.!'' d\ '
l;r.*!iici e Vizzotto, musica üo xxx;

Luiz Palitieirlm e Ke_o B arros,

liar opcrcla cm j actoí
Lccn Bard, trattúcção di

, Ae B:,«:os Tigre

íiip lo U Ta__rin:

THEATRO REPUBLICA
ÚLTIMOS ESPECTACUIOS <h li rnn

is CARAMBA -1

HOJE -2 especiacu*os

lOntjiresa
01iv«:;rit & Ç.

impniiiiÍA Italiana úe Opere-
\mu;i.io

HOJE

Froii-Frou tDu.uc.- do Bal Tabarin) CREMILDA D'OUVEIRA
Kcti, n-li-pli ir.i-ta ... Adriana de Norcuha; Mainmc Morei — Ju-
ilith Rodrisucsi Oiiiiuc tle Mo ntarcy — Alexandre d Azevedo! bo-
iii Y.U: — Antônio Serra; l'rini-i|ic Octavio — aalks Ritcnu;

_raii'lb'.-c — Lu:z Scarej

BILHETES A' VENDA

FTCEÇOR caikirr. ale.

no)

itiiiée ás 21|2

A
VIUVA

ALEGREI

Â's 8 3|4 _a niiti
Espectaculo c:n benefício ila Associa*

<;ã«j Beiitíficeiitc Hefpanhòía

A PRINCEZA
DOS DCLLARS

Carçõcs hespànholaa por Maria
Ivanisi. "O V-gab-ando"; Stcti Csil-
Ia., "I»i Campana"; Csillag c Valle,"Duo dc los paraiíuas"'; Güiãcppo
Pa»iilini, "Kl it.iiriri ¦¦"¦

g™^™

•> ? ?.?'*,? «??;?.?.?>?'?•.*:»>*m^>*'**. *»'?**?•
"* um i yt

KMPRF.SA PASCIIOlil, SEÒÍ1I5TÒ
Companhia Nacional, ftiir.lnUii em 1 do Juliin dc 1911»

Direcfüü ECenlca üo netor Edünrdo Vieira.
Mnosiro d.i òrohéstrh J. Nunes

HOJE « 19 <3.e _síoveitrLT3ro <a.e 191S - _3_o_ri3

FESTA ARTÍSTICA
t;üü ds famosa operciaAMANHÃ __ io" recita dc assignatura. —

do maestro CAV. UELLEZZA. UNICA represei
de l.lCONl.WAI.l.O — MALBRUCK.

SABBADO ri — lvstr.a da companhia em S. raulo, no Ineatro
S. W — A 'opereta AMOR DE MASCARA.

Hiihetej á vaida nté ao meio d ia, uo Jorn-1 do _:_:il, e depois r.o
Tbeatro.

A.'s:2 horas da tarde — Gra nele «maliaúò» brgSõisadii
pplocorista Tobias Rodrigues, dedicado ao glorioso Corpo
de Bnuibeiros n honrada eom a presença do seu com-
mandante coronel Américo Almada e sua ofllcialidade.

paiVte amor e medo
Sttinetccm versos, por Laura Godtnlio, João dc Deus o o

beneficiado
2' parle — 7- representação da revisto de grande sue-

cesso, de Cândido de Castro e Oduvaldo Vianna, musica
dc Felippe Duarte e Roberto Soriano.

DA' C_V Q PE' 3- e ultima parto
Grandioso acto de Cubaret cm que tomam parle o
òariealurista Rubem Garcia; Carlos Torres, Pepa Del-
sado, Vicente Celestino, irmãos Perys, Luiza Caldas,
;Machadinho,Antonia Denegri c o professor Mario Fontes.

A banda do Corpo do Bombeiros gentilmente cedida
abrilhantará este festival.

4 A' NOITE - A's 7, 8 3i4 e 101)2 - 3 SESSÕES 3 H>
?'•, 0' e 10 representações Ja mrignifica revista em 2 actos, 7 quadros e duas apòtheo.és,

originai dos Júrnalistis Ciindiilo de Castro e Oduvaldo Vianna, musica dos maestros ftlippo Duarte
o Rubarto Soriano

D_V CA' O P ¦gss'

Compòres: (Carlos Torres) no "Tiburcio" (Cecília Porto) na Miuerviiiii
Orande sueccaao do ALFREDO SILVA

no HOMEM DAS COMICHOBS
Brilhante desempenho de toda a companhia — A maior victorir. do theatro po. tiUir !

Peça que recebeu elogios unanimes da Imprensa
Personagens do .uiulro «ZA-LA-MOUT». Flor da noite, Antônio Denegri : Cnhbn te. proprie-

tario do «cavean», Asdrubal Miranda; Corta-Vonto, tenor Vicente Celestino ; Cascat'llho> ••• MaltJ»,
e Apache, Pedro Dias. APACHES e G1GOLETES.

Exito extrnordinário do quadro ZA«r..l-MORT
Os espectaenlos começam pela exhibicao dd lllins cinematOKraphicos. — Amanha e Milas a»

noites-UA' CA' ü •"• """
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i Os exames na 6' escola
mixla do 14' districto

i —Resultado dos exames de promo
ção de classe, effecttiados na sexta I |-Jescola mixla do 14" districto, sob
a direcção da directora, a rprofes-
«ora cathcdratica' d. Olga B. .Ra-
malho.

Curso médio (2° anno), a cargo
da directora:

Joaqttina Malliciro Maeliado, dis-
tiucção e louvor; ü'ga Vicini
Terra, distineção e louvor.

Curso médio (1° anno), a cargo
da «directora:

Jorge de Oliveira, distineção e
louvor: .Luiz Malheiro Machado,
distineção c louvor; Agenor da
Rocha, distineção; Fausla Muniz
Gonçalves, nlenamente, gráo 9; Ju-
lieia iCticihclIi; plenamente, gráo 7;
Margarida do Amparo S. José, pie-
namcnle, gráo 6.

¦Curso elementar (20 anno), a
cargo da directora:

'Pedro Caetano da Silva, distiu-
cção c louvor; Amarilia Maíhciro'Machado, distineção; Agenor da
Rocha, distineção; Bellezarina Ecr-
iiandes, distineção; Elcodicc San-
tos distineção; Odctte Alcântara,
ilisliucçâo; camucl Báptista, dis-
tineção; Nair Teixeira Sampaio,
plenamente, gráo 9; Antônio liar-
toso, plenamente, gráo 8; Adelin
«los Anjos, planamente, gráo fi;
Jorlysio Machado, plenamente, gráo
(.1; Newton ...iiniz Gonçalves, pie-
iiamenlc, gráo 6.

Curso elementar (2° anuo), a
irargn da ajtinta d. Fi-ancisca Silva :

Isidio Saustinno liarbosa, dis- ! _>'>
liucção; Maria Vieira, plenamente, 

'' 
!jj

gráo 9: iluelides Bitélio de Olivei- ; r,i
ra, plenameiite, gráo g; Juvcncio ¦ «15
da -Silva, plenamente, gráo o:|%
Odclle Vieira, plenamente, gráo 8 | gs.¦Xair Monteiro, plenamente; gráo
7: OliUin Fernandes, plenanieiile,
gráo 6; Maiia f.otirdes Pinto, pie-
naníeiile, gráo 6; M.-irietta Citei-
iielli, plenamente, gráo 6.

Curso elementar (1" anno), a
ca.-go da directora:

Alice Eelgas. distineção; Josty-
rio Machado, plenamente, gráo 9;
.leiiny Machado, plenamente, gráo

BIBLIOTHECA
— DO — "

Correio
da Manha

COMMERCIO
Rio, 19 de novembro dc 191(1.

NOTAS DO DIA

i$ Aclinm-so ú venda os vo-jjj
!í lumes:

| O Marquez de Fayolle,g
Ú Poi* Génifil do Neryõl h

| O Tamanco encarnado!
Por Henry Murger ||

Um casamento na |
época do terror, |

Pot* Mireconrt íí

LÁZARO, I
jj Por Don Jnclntlio O. Picou |

| DUAS ORPHÃS, |
8 Por Mteitò Mntio à

| PEDRQ E THEREZA 1
jjj Por Mareei Prevost

c.Cursa elementar (i" niinoi,
carjro da adjunta d. Francisca
Silva:'Deusdcdit Fernandes da 'Moclin,
'distineção e. louvor; Vicente da
Silva, distineção e louvor; llenii-
que de Oliveira, distineção; Iler-
nardino llarroso, distineção; Ma-
noel Macedo, distineção; Esmerai-
ria Neitu, distineção; Nelson Cie-
tano, plenamente, grão o; Orlando
Torres, plenamente, gráo 8: Itidri-
leirio Lima, iilciiameiitc, gráo 7.

Classe malcrnal, a cargo da
mesma adjunta:

íítirydicc da Silva, distineção e
louvor; Jacyra Torres, distineção ;
(iorazil Teixeira, distineção*, Ar-
ehinicdes Fernandes da Modin.
ilisliucçâo; Gcraldiua Baptisla, pli
ivaniente, gráo
ilo; pliiiiiiiieií , .
oliveira, plenamente! gráo 9; I.eo
.-.".dia Delphínni, plenamente; gráo
X: Theopllilò de Sá, plenamente,
gr.ío S; João «lc Oliveira, plena-
mente, giáo S; Gabriel Brid. pie-
namonle, gráo 8; Sylvia Vicini
Terra, -plenamente, gráo 7; Atilo-
nieila Citciucili, plenamenle, gráo
7 •

Classe matcrnal, a cargo da au-
xiliar d» ensino, d. Rosa Ribeiro:

I

1 UM ERRO JUDICIAREI
Por SLirc Mnrlo

AMOR VENDADO,
Por Siilvatlor Farina

| Odio irreconclliavel,
J. Por Ciiilos M. Ocanlos

I Servidão e brio na |
| vida militar, |
jjj Poi* Alfredo do Vigny |j

i Memórias de duas'

| jovens casadas,
ti Por II. do Riil/nc

I UM OASO ESCURO, ,
| Por li. do Rnl/iic. J*

pysterios da Vilia RosaJ
% Por A. _. W. Mniison |

I POR UM ALFINETE, I
ioraldiiia uaplista, pie- 1M ,..,_-. - tio g; Eltclydes Macha- UjPm* -L I.tle Suillli-Germaing"'i,:'fc,:1ii_iiiii|i;

k"

\ A3SEMRL™™S CONVOCI DAS
Fabrici de Fumos Brasil dia 20, ás

*! ,. lioras.
Companhia Constructora Ipanema,

dia 30, ás 5 horas. ,,
Companhia Industrial Campista, *ata

20, ás 2 horas.
Companhia de Ácidos, dia 20, a t
hora. ,

Moinho de Santa Cruz, dia 27, as
2 horas.

Companhia Grande Mániitactura de
Fumos Veado, dia aS ás 2 lioras.

Companhia, Industrial Santo Igna-
cio, dia 29, á 1 hora.
CONCORRÊNCIAS

ANNUNCIADAS
Fortaleza de S. Toão e 2° batalhão

de artilheria de posição, para o for-
necimenio de gêneros Alimentícios,
forraRcus, combustivel e lubrificantes,
dia 20, no nic.o*dií™

Direetoria Cera! «Ins Correias, para
a venda de 5.72S k.soo lie ciumbo,
dia- 20, As 3 horas.

Dircctotia Geral dos Correios, para
a íicquisicSo de 20.000 malas para
correspondência, día 20, fts* 3 lioras.

Conselho dc Compras da Marinha,
para o fornecimento i\a_ empo 1 —
uçotiRite. dia 21. no meio-dia

Collegio Militar de llarbacenn pa-
ra o fornecimento de jroi.cros alimcn-

•5 j ™cios ariigos para limpeza , illummn-
•* ção ferragens, etc, dia 22, á 1 hora,
ji*>| Estrada «le Ferro Central dn llrasil.
¦» j oara o fornecimento dc ferro üiua.
«b dia 22, ao meio-dia.
»51 .Repartição Geral dos TelegraphoJ,
Jr*' para a v.-oda de material inscryivel,
kg dia 22, á 1 hora.
»! • Repartição de Águas c Obras Pu-
ÍS í blicas. para o fornecimento, de iimlc-
lí j riacs, objectos do escriptortd, expe-

diento c outros "artigos, dia 22, ao
B 1 nifio-tlia.

üj Direetoria Geral dos Correios, para
•2. ! o serviço de conducção de malas c dc

collccta da correspondência nesta ca-
pifai, dia 27. ás 3 horas.

Estrada de Ferro l.entràl do P.ra-
sil, parn o fornecimento dc toras fr.l-
iiuejailas do madeira ds lei, dia .'o,
ao incio-diii. '

Direel^H.i Gera! dos Correios, para
o fiir.iic-.itncntc de mr.-ial, dro 30,
ás 3 horas.

Saidas em 17: 581 ditos.
Desde I"! S.36Í fardos.
Existência em 18, dc tarde: 11.108

ditos,
PosiçJo do mcrcadoi firme.

COTAÇÕES
Sertões 27$ooo a 2o$ooo
Primeiras sortes . . 25^000 a 27$6oo

OLEO de BALEIA
Rua da Alfândega uo

ROLSA
Hontem, a Poisa ítinccionott pouco

animada, ficando as apólices eeraes, as
de C. de E. de Ferro, as do C. do
Tliccoiiio, as da S. da llalxada, as
aeções do Banco do llrasil, as das MI-
nas S. Icronymo. as das Terras e :«s
dao Doca3 «Ja, Bahia, mantidas; as do
Hamco Commercio, firmes, as da Kcde
.Mineira t- as das Loterias, fr.iç.is; 119
apólice? Municipaes ouro 6 a*. Mineiras,
sustentadas.

VENDAS
Apólices :

Geraes de 1:000$, I. t, 4, S,
S, 13,  R.uíooo

Ditas idem, 1, 1, a. . . . 8.n$oon
Ditas idem. 3. 7, 6. 10, a S.i.i$noo
O. do Porto 2.  Qi;$ooo
Ií. dc li. dc Ferro. 1, 3, 7.

13, 5«  S.-ofooo
Ditas. id:-ni. 1.  ür-.-3'ono
S. da Raixátíti; 1.  Boofnoo
Ditns idtsni io. 30.. ..", 70, n tíio$ooo
E do Thesouro de 2«u$,

kilo

At,CÒOT,
io gráos. ,
38 cráos. .
40 gráos. 

'.

,ALFAFANacional. ,
listrar eira,

AZE.TK
Tenalva, lata
Port, lata dó
litros

Portuguez, lata. .
Francez, lata de |6

litros . . . . .
Francez, laia. .

. 2JOÍOO0 a 250$0OO
, 250S000 n 2Ú0Ç000
• 2609000 a 27o$ooo

Ç300 a
?3oo 11

$320
$320

16
3Ç000 a 3$ooo

a8$soo o
1Ç500 a

30Í000
3{oo»

20$ooo a 3;$oo»
;t$ooo a 3J30»
Tor 100 kilo»

Co$ooo
ü-rfooo

C05000
?;$ooo

Figueira, tinto. . . 7oo$ooo a 8o$ooo
Ilcspauhul. tinto. Nio ha
Dito branco. . . . 450S000 a 500S000
Vermouth, Cinzano 34S000 «1 36|oo»

e 6.
pa-

l'or Carlos 51. Ocã.ilios

O CORREIO DE IIJO
Pm* Marc Mario

¦ n $>.

lAbliadessatíeGasiroJi&ie^

REUNIÕES DE CREDORES
Fallencia do F. J. Pires, dia 21, &

x liora.
Fallencia de José CY.ruso dia 20,

íi 1 hom
Fallencia de I,. Soares Filgueiras,

r):a 23, á 1 1)2 hora.

CASIHIO
Ainda honlcm este mercado abriu

indeciso; com os bancos sacando n
H 31I32 e 12 «I. c comprando ns letras
de 

'cobertura 
a 12 jl 12 (I,

Pouco depois d cultuada* es tra-
balir.'.-, lendo airprirecrdo rcgul.ii* numero
«le lotiMilorcfl e sendo escassas ar loiras
c*e cobertuias er.i demanda 'de eolloca-
ção. o mercado passou a fiuiccionar em

i nosição frouxa; ãdoplniulo os bancos cs-
: t::;iiii,TÍrís pnra ntear a iaxn de ri 1*3-?
! d. c poiioo depoi.'' esta e a dc n 151 K>
I d. e nara ailiniirir o pinei particular
i respectivamente as de 12 i|iO d. e
! 12 i-l.il! d'.
1 O Haneo do llrasil encerrou os tra-
I brilhos fornecendo pemieiias cainliiaes a

ia' d. c os demais a 11 15I1Í c n 3'-\'3-
'0.1 

negócios do dia foram desenvolvi-
das» , T1

Para 03 vales .ouro o Bnr-.co do Ura-
I sil iKintevc a taxa dc 11 cr't'-i "1-' 

Foram afiliadas -nas tabellas
;i»eo5 :

A 00 dias:
iiidres .....

Hamburgo'. ¦ .
Paris

. A' vista :
liOtidriis. . . • .
Paris
Hamburgo. . .
Itaii.i -.
Portugal. . . .¦' .rk. . .

1 :ooo$, 6, >

dc loóí;

ini-t.

enrt.,

5').

Ditas «le
50. a. .

Mu;iiri[r.cr.
5. a. . . .

Ditas de 191.1
S«i, 

Ditas idem, o, 
Ii. do Kio (.( "I"). 3- a. .
Ditas iden:, o, 10 a. . . *
Ditas idem 30, 
Municiiiaes dü 1000. oovl..

ioo, 
CòmnicTcjal. o, 15, 19. r.. .

Companhias :
Loterias N. do Brasil, ioo a
Ditas Weiti. ioo, ioo, n. .
Doca., da Balda iuij. a . .
Tíéde Si*L Mineira, 100 a. .
Ditas iiliiiii. lõo, a. . . . .

Dcbenturcs :
Tecidos Carioca. 2. a. . . .
Mercado Mtinicip.il. 2. 5, 8. ;t
Docas ile Santos, so, a. .

OEEERTAS
Apolnes Viui;

CiCrars th- r :00c?. 8,*.-iíooo
O. do 1'crlo. . «íviíooo
C. «le ;¦!. de Forfo («.-iSdoo
C. do Thesíjuro HóüSooo
S. da Ilr-.iiad.l. . üio?ooo
Provispri.ir.. ... —
Judiciráf
E. «Io liio (1 "!**)
l\. do Kio; de 500$,
nor.. -**

Dito ile St. Geraes Gioiooo
Ditas do >.. Santo -•
Miintcsp, dc 1006. —
Ditas nom. ... —
Dites de igi.|,;io.'t. --
Ditar, nom. . . 3i7$oâo
Dito dc 1004. . .
Ditas de loi-i. pon. iSiSsõo
Diu-s tio 1!.t:ó. . :o30$ooo
Ditas dc Hcllò Itu ¦

rinontc. .... —

7735000

S0SS000

igjÇooo

lR.|$nno
1 S,.$ooo
sisí.00
8i*?ooo
S2S500

iftrS^on
iáo?ooo

ir$ .on
12S750" i-.iíoao
J!0$500
3..S000

ifioSooo
jijofono
1'o C$o o a

Comp,
8,ío?ooo
.,j5$ooo

S^oSouo
c*uó?ouo
.Soo?ooo
tíjoSooü

.AI.riSTAXarional ,,8$ooo n
lístrangclra, . . . oojooo it

AI.C.ÜDAO
Sertões . . , , , *?;$ooo a
Primeira sono . ¦ s^Sooo a

BREU
Claro (2S0 libras). 43Sooo a .|S$ooo
Escuro, idem. Nominal

BATATAS
Nacional, por lillo $220 a $320

BORRACHA
Manga .ci.*.i, con-

formo a r-ualida*
di*. por 15 í;s. , Xominal
IIAC.M.IIAO

rvi.-dim, , , . « •/oÇooo a ;i$ooo
Gaspe. —
Norncca;. .... —• —
líècóssi.ii .... —

i! ANUA
Ilanlin , do Torto

Alcm*e, lata dc -¦
kilo». " 

'
Dita. Idem, lata

20 lt|Í0S. . . .
Dita da fjâíjtituii

lata grande. . .
Mia de Itajahy,

laia ile 2 ks. .
Dita idem-,. lata
Rrande

iDil.i «io -Minas,
laia d<- 2 hs. .

Pila., idem, iata
rarande
CARNE SECCA
Rio di Prata :

Patos e mantas .
Maniüs

(lin i.randü :
Pnra** mantas. . •
Mnnt.-.s

Malta l'.ro«o :
Patos 11 manlíia, . i?t.»í?o a i$ò-ío
$. Paulo, Miiitiii c
Rio  i$:(j..i a ífjSo

CARNE DE PORCO
Do Paraná « San*

ta Catharina . • 1S000 a i-r-'.*o
Dila ilo lt Grande rfneo a iSioo

CI..\1|..\'1'0

Dova
Callie.lrril
Bandeira Sueca .
Res
Alpha
Pyr.imi.le. . . .
Wlritc Sr Brothers

Sifriio ¦ídíooo

83.7300 9^?-(oo

S5$:oo SS$Soo

9i$™00 o:$.|oo

o.$000 p:$20o

7j?ooo "S$ooo

íío^tioo C6Í1100

Mão lu
i$2Üo i.$S?o

1S180 i?,i|.'i
iÇtSó íifioo

EjSooo S1S300

.^r.Sooo
^oíS.iíiu
Ooí^tino
)o.i;,'iou
íifjT.SoijÒ
31 í?-$000

iSlSooo
18.15300- SViifn'' 

d«

«los

«|if, .2 d.
Í7A3 S733
S;a> $734

.:\iC> a ti t.tl.G
S71) 11 S7-I.1
Srío S"r6o
S642 «™'i l

1Í71Í 2$83o
.1213 4?320
1Í40O <t*pO™0
íílrü $002

iS.'IS« 11 íínmVictor liarbosa, distineção; ! |í Por Stoíidhal (Ueiiriqii.* g; Biipnos Aires. . . 1,

Guiomar de Oliveira. plcnameii(ei;*g Rpzle) Sí v-defVo'r;.fé" 
* ' 

S°" a S73S
namcnle, gráo (i; «Manoel Nelto p!c-| i^fífí^s^^/x^^^^s^^^ vides ouro'. .'.'._ - r?-77
¦tamente, «rao S; Angelino Sam , {.» •_
paio S. José; plenaniente, gráo 8; SPREÇOS AVUfvSOS — Nitg I.IltUAS .
Nair Silva, peiiamenie. gráo 7 1 ! SCupItnl: VoltilllPS l.ronllil-g •>' soberanos fi.riui1 ncBoeia-dos a 

^.
lirn.c1in.Di Rosa. plenamente, grão ; §,-„„, 2f?; O.wndcitiadbsòiní. „^°' Sdo™. no d. X!
'¦ ''"";" '' ''"-' '-"'"-'-¦ nIiimi 3!i!. ,.on, Q„en:.é ——:
irrán (i; Manttelita da Cosia, pk
namenie, gráo ú; anocl Nello; pie-
nàmente, gráo 6; Leonor de Sou-
za, nleiiriirenle, Krá" (>; U.bnldlha
Santos, simplesmente, grão 5; (,'a-
eilda Silva, siniplcsiuenie, gr.lo

(es-i
j{ PCM!
í.tdeinução do ailindor
Kpociiil). -í.flOOO.
:'| No Int««rior; Volumos*»
Bliròclinilos, 2t*500; riVçi'-g
}*j<li»i*iiinlos em perralinn.J);

Maria Apparicio, simplesincntc; 1 ||S$50t>; com oiidadernaçíioít 1
Ijráo 5; limilia Citciucili, simples- [ ||fio amador (especial) ,'á
nurillc, gráo c « -I.S50». «2«

OS DESESPERADOS EM
8. PAULO

Nniln coiisctfuln denioTol-ii do
scu iiroposlto, alé que

IiistruccOcs para assi-í»
;.;pinturas vide iiiiiiidrosij, .
••{iiiitciiuros. Veiidcin-se" col-fij
ijSldiíiiões 11 prcrus rüduzlilbs.iS j
V. 

- 
C

ít *** "•^*ru-4'.»-i-«í-f»--d';»'t™t-0-t^*'-«-*-»"#' >
íj«ia**itu*;«)j»JBufto»u«.io«j*iMj»ü«-j«S»j«j« it-_'«* *,

Caixa de Conversão
PORTO & O.

Pão nuern melhor agro pagam.
™- AVENIDA RIO BRANCO, .10;

KlíTRAS no TIIESOUKO'Aa letras paliei foram cotados aos re.
bate' «le aes nor cento, havendo com-
rrrulores. coiifurme a dita de emissão,
aos exlren™»' de 1 il» a 6 oor cento
e sem viudcdótes declarados.

Iiòlltt-ill...
iB.i_ (A. A.)

pinto; LOPES & o.
Rua, Marechal IrToritino; .i?d-
ítninis5™i'iÓ3 ^lii

céreacs;
manteiga e

av-
sirlhoo

pr-.rccia ( _
- "'del-istldo 

do seu intento,
liU por volta dns 10

les-

•7", Pauto, il— (A. A.) — A joven
.ida Perinliniit, dn 21 tr.iuos de cdade
tiallcira. res:deii'e á rua Roma, 11. 2J
eio bairro .I'j Akur ií,v..nca, h;i vanoi
días líianiíestando o deE<.*io de )»*"*" ler
1110 á existência. Um pensamento (piai
irrii-i obseci. o cérebro da r.ipaniia,
raÍBriilaintiitc, .1 dcsnèito d"S
do üii..a amiRai. IÇhtrctnnto
llontcíni, tc
Hoie 

';.!-rL'iR, 
— . . . ...

limas o iii.iá, ar-oV-íiitando-síc nc
i-v.i.lo de tens ai;?, lançou mão de nina
ihcsiutrn e eom ella Kekou o escoijo.
icnlrinito contra ;•. mia eriistcncia. A
trcslouc.ida in.iri.ra recebeu riifuiidn
, nlpc; Bccclòiiiinilb pcipr. nns «'ií"-. «hi-
oiiellri resino. O céu estado e grave c
coin o ri-.bvier.se novo aeuaraiaiurmr.u
eom a ner.in de sangue.,foi a viclana "
v.idii pa-a o i!03lo meílicn
cia, onde n dr. Pnlro Nacir.
j.oxwu-lhc cs priaiciros cuial
s-endo c:n r.esriida, remo'. .1 a
«-'rrr.ia Casa. -, . ,

.Interrogada cela policia sobre «".
liv '¦' du ácti itcto 'le desespere
rr.icriu, cv.\: ;ioi lavada a isso por
cançíi-.la de viver

IODA CREANÇA
fortificar cum o Cdeve .e fortificar com Olcn ile

Figa-Io de Bücalliiio em tnlllctfcs
«le Lago it C. Preío 1$. Rua Sc-
nador Euzebio 11! 53. r> 3991

AR3ENSQ LÜFI

CA Eli*
-MOVIMF.XTO 1>0 MERCADO

Kiios itaccas
ifi.

da Asslswii

par

í.crvi<;o í

crim

O" dr. Virjiilio Naíclreerila
nado auxiliar nue se achar,! 1
na Policia Central, teve conliee
do íaeto, ; brindo o respectivo hi«

-¦¦^Tfr^Hi'--"*»' -*—

OííiGiaes que entram m
gozo d3

De accordo eom o artigo 54 do
regulamento interno dos serviços.
dos corpos do Exercito, entraram
em gozo de ferias os seguintes of-
íicines, sendo: do 1" regimento de.
infanteria: tenente-coronel José Ca-
jiittilino Fnirc Carneiro, majores'Tertuliano de Albuquerque l'oty-
guará, Edgard Enrico Dacmoii; ca-
piiào medico dr. Antenor 0'Relly
dc Souza, capitão intendente Adòl-
pito Lins de Carvalho, cripiiães
i.rão José da Costa, Eduardo Au-
gt.sto dn Silva, Vicente Praticcllino
!ie Albiitiiicrquc, primeiros-tçnetites
Edmundo Carneiro de Souza. Octa-
vio Augusto da Silva Lisboa, João
Freire Jucá. José de Lourdcs Cui-
marães Paililhá, scgiindos-lcnenlcs
losé Carlos Utiliois. Anionio Mc-"xantlrino Caia. Alfredo Bambrtre;
loão Dainasccno de Allmqucrqtie,'Mario 

Pinto da Silva Valle,
Augusto Ccsar Villaboim; do 1"
balalhão de cttRcnharia: capitães
José Azevedo da Silveira Pohri-"nho, 

Ravmutido Nonato ilc Cam-
pos. Augusto Freire da Silva rro-
¦'¦riniio. Trijano de Viveiros Rit-
poso, primeiros tenentes José liçn.
tes Monteiro, João Conies Carneiro
Júnior, 2» tenente Heitor lttista-
irr.-mte, e aspirante llcrcttlano
los Reis Lima".

KIIFXJIATISMO'¦ Agudo ou chronico, ctita-s
a Uliciimatccida de Lago
Kua Senador Euzebio,
2f300.

ArchsvQS Brasileiros da
\ rvlsílíclna

Mais um numero acaba de sair
dcsla conceituada revista medica,
«".rio sitriimario é o seguinte:

Trabalhos originacs--\ Scqiten-
eins llierapetiticas dosóro aiiúslré-
ntococctto na evysipela', pelo dr.
W.ildêmar de Almeida; II -— Ca-
tos cliiiicos, pelo dr. Ad. Possollo;
III  iSiJrotlicr.-ipía ou Orrolhèra
pia orgânica, pelo dr. iSanl
reira; Primeiro Congresso
leiro de Neurologia, Pâjrçhiatria e
[Medicina Legal — Discurso pro-
nunciado pelo professor Jubano
Moroir™. nn se.s3o soIpimw tle alicr-
tura.¦"Ânaivscs — Medicina inter-
na _ S2Í A punecão epig.istnca
«le Marfau na pericarditç rheuiiui-
itismal com de.rrau-.c — dr; 1. Lo-
ireboullcf; Obstetrícia c gyneçoio-
«ia —83) Um caso dc.tfiberca.osc
Ao colo do utero — M. Melzgcr;'?0 

Utero e trompas conttdos
irmã hérnia iniraiiial de ttm _

.«nem — A. Brindeau, Assotiatoe
medices — Academia ^actona] d
Mediíí»'

Escrevcm-iios:
"L'm ltiior quoíiiliárío deste di-

no joviial, (|i«« é amigo sincero
.0 sr. Manoel Teixeira, «".tabele-

[cido com hêabcíb dc jbrilhcría á
riia Rotlrigo Silva n. 40, l.rtt. com

, attenção ncr numero do hoje ilo
j Correio n descripção iniiiticiosa d"s

'a- j roubos e espertèzas do' celebre "Pa-
a : vão'*na líahia c Ilhéus, e yciii pc-

mn I dii- a inserção em iiiinlquer recanto
Ida do seu jornal do segiiiula nppellp::

estar; "Dr. chefe dc policia:
l Um rela.xaincnlo, 111:1 descuido,

talvez, deixou impune a quadrilha
(|tie assaltou a ourilesaria á rua

I Rodrigo Silva 11. .',0. 11a noile de
| 6 para 7 de junho do anuo proxi-
I mo passado! Houve jornais que

declinai.'in. o nome do celebre lã-
d rão portuguez 

"r.ivão"'-como chefe
cm pelo menos coniiivcnte neste as-
salto.

A bòlicin nad.i «çlcscotiriu, não
fez buscas diligentes e o celebre
Ltipin consegue escaprtf-se ilas viá-
Ias policiais o mudar clc theatro
para a exhibiçãó de suas pro.-z:is.

Agora que caiu nas garras das
autoridades da Bahia c. lhe foram
ápprchendidas todas as jóias num
esconderijo c nos 3 volumes, dos
biscoitos c charutos, não poderia
v. cx., com tino e energia, iivèri-
guar se entre ellas se encontrarão
algumas dn .loalluri.i Teixeira, ou
se. interrogado com cuidado,, des-
cobriria o destino das jóias desta
joalheria?

Na minha opinião, este esperto
ladrão tcni cotinivcncia nu respon-
sahilidadc no assalto de (i para "
de junho do anno p. passado.

Muito obrigado pela publicação
ficará o constante leitor do Cor-
rcioi. Rio,—iC de novembro de

l <i í li. "

I'™tslcncia cm
de larde. . .
•lúitt-adas cm 17 r

G, 'l', Central.
IÍ. 1'-. Leopoldina
Cabolagcíit. . .
liaria ti dentro

Tóiai: . • •
limbániiics em 1

f-1. Cniilns. . .
i Europa
I Cabotagem. - .

87.420
3.í>.70«->

0.701

3;3-loo

7.744

35J-".'4-.

10.207

Kxistcncía cai rr.
I**ntvaratn desde

vAi iiontcin 1.201.
burçarani cm egual" f^a.

trrr.le
do

3-I2-037
julho

;ü™ saccas o ciii*
ncriodõ i.ojii.dj-;

liancòsi
Cdmiiicrciui. .
Brasil. . . ,
l;ãvòuraV . .
Conunõrcit. . . .
Nacioiini
Mercantil ....

C. te Securas:
Brasil
(Minerva
Garantiu
Ititèiãriilifdc. . . •
Varejistas. . . .
Confiança,' . .- .

• lislráaas à,. Perro'.
M. ÍJ. j.cráttymò .
Noroeste
C.oyarr
Rede Mineira. . .
Norte íio Urastl,. .
I. Molanico . . .

C. dir Tecido1-:
Hra=il TiiiUistri;.!. ,
P. Industrial . .
S. Fclix
Alliança
Corcovadoi . . .
]'i:tro|Ki!itaiia. . . .
Cnrióc™-. *, • . • •
Ainerica Vabril. .
Ma/fcenac. ....
Cot. industrial , .
Cometa', ....
Tüitca
lnd; ile \a!cn«;a. .

('. Diversas:
Dr,.-a..i di Bahia. .
II. de Santo*, nom.
Dites ao port. . .
Loterias
T . e Carruagens .
Gcnífbs Pastoris', .
\l-clh. dn Níitranhão
Ti c Co'oni;-.aç:io .
Melh. no Hrnsit. .
T.nvd, Cohflãiíi-n .
Ccrvei, Braliiua. .

Ücbeiitnrcs:
Docas de Sanlos .
Aiiícrica l:nbril.
llrasil Industrial ,
Tcèldiia Carioca. .
Ml-iç. Mitntcinat". .
Pró*.. Industrial .
Antarirlicri Paulir.1.1
Tecidos Allirui.irn. .
S. P. dc Alcântara
ll'i U. S. Paulo. .
Tecidos Magécnse.
Bom J'astor. . . .
Ind. Mineira. _ . .
Com*. Industrial .
Corcovado, . . .
Ccry«it-i'ia Brahma
Taidos Tütica. •
Nav. Costeira. .
Tecidos ll.WafiM,".
f.irz Stcarica. . .
M. Plttmiiicnie. .
U,. dc S.voonr.J™
1. Cm.iiíM. . . .
S. Pelix .

1 Píl$000
•:o7,$o(.iÔ

:S0S000

?0$'J01
.jcÇciou

240Sooo

âSSs'ot>

...ÍÍOOO
1'1$0G0

1,(7:000

t.|S$ooo
*-o,*$ooo
ià0?ooò
J72$U00
Í7S_>üdõ
2ÍÍ"5$0ÒÓ

35$000

3_o?ooo
jÜSooo

:í! 2$Ú00
•f-SÇobo

=75.ioo
coSooo
e.if-.soo
3_S,,uo
ii>Soop
:"75$Ó*JÒ

niAMPAC.XI-
Fnti>'i'-*rt. . . ,
Portücnii/.n. . ,

COUROS
Soln "Püictàs*1 . .
S o !.i M i neira ,

cnmnun]'*, , . .
Sola " ?. Paulo",

conununr. ' . . .
Catlmrlna,

Sono a
^ouo a

Por barrica
.:r$oo-l —

Não ha
33$000

e.rSooo
aòÇooo —
ó'3$òóii —•
22$0ÜÒ —-

Por caixa

loníoco n sipSoQO
1J;?00Ü íi 1,1Õ?000

Portuguez
Frar.ccz. caixa

sai;
Mostro. • •
Cabo l-'rio. ,

VINAGRE

Branco. , . .
Timo. . . .

VELAS
Crandes, de S

caixa de 25
cotos

Prciucna', de s e 6,
caixa dc 25 pa.
cotes ......

Fragata dc < cai-
xa de 20 pacotes

I^ncomotoras do 6.
c. de 30 pacotes

Carro, caixa de 30
pacotes

Carro "Brasileira,
caixa dc 30 pa-
cotes .....

Domesticas caixa d<:
23 pacotes . . .

Ljcomotúras "Bra-
sileiras, dc G, c.
de 20 pacotes . .

Condor, e, dc 25
pacotes

Brasileira"; caixa de
25 oacolra . . .

Brasileira cm lata,
12 latas. . . .

Paulista, caixa de
23 pacotes . . .

ypiranfia, idem, ,
Colombo, idem . .
Colombo 2 idem. ,

DIVERSOS
Aguá-ni'™, por kilo
Amendoim cn; eus-

ca, pôr fcilo . .
Alcátrãp, por kilo .
O *' *;ic«i, por 100
líiios

Luthá dc milho, ioo
t kilos

L:arelto dc irij-o,' por 100 kilo., ,
Gazolüi™, por caixa
Ciónobra, por caixa
Kcrov.cnc, por caixa
Piiiicntíi da Índia,
ldlo

tín.uas do Kio
Grande, nma. .

I,rutrÍIhos, i"'r ml-
lheiro. . . . . .

Mattc em folha por
kilo

Polvilho, 100 .kilos
Passas, aor caixa .
Prcsnmos, por Hbra
Telhas, por millieiro
Toucinho, por kÍ'o
Tatnóca nacional,

por ioo kilos, .
Xretnoç.05, por roo
kilos

Vieas do aço, por
kilo

34$ooo s
4»$ooo a

48000'a
3?8oo a

36500a
44J000

4?5°o
4Ç300

Por pipa
330S000 » 350$ooo
33o?ooo a 350Ç000

M$700 a i4$;oo

0V50O a

2a$.ioo a

2™$,.oo a

16$100 a

20S000 a

2S?5oo a

2I$700 a

35$õ'dó a

35$ooo a

c.iSiíòo a
2»Í3oo a
s'7$oòo a
í.*3$7.oo a

3S$òob a
1$J00

3«)$ooo a

i.$ooo a

7$joo a
i;St«o a
.)S™0'o a
1iSiâb a

9Í300

22$300

22$300

iG?ioo

2o$goo

235500

2-15700

335000

35*000

37$ooo

21521.0
2ÍS500
2/$000
235700

i|õ$obó

335.100

iS-fooo

ltí$Q0Õ
50SOOO

2Ç500 a r?700

i?_*üo a i$(íoo

3365Ò90 a 33™fO°

Gwii [ 1» m
ii ifi tecidos
Mas as laliilate

isro

IjYOEÜ wtterario porxotídwPã»!'
RUA SENADOR DAÍITAS, 10*

Dc ordem da Direetoria. f;u;o
saber aos srs. alumnos que os
exames do anno lectivo findo tc-
rão logar nos dias 20, 21, 22, 23,
24, 25, 27 e 28 do corrente mez,
das 7 ás 9 horas da noile, sendo:

Dia 20 — Ia e 2a classes e se-
cções respectivas. Prova escripta
dc arilhmctica, álgebra c geo-
nictria.

Dia ar — Continuação dos exa-
mes da 1* e 2" classes c secções
respectivas. Prova oral dc tirilltnm
tica, álgebra e geometria.

Dia 2-' — 3" classe, 1" c a" sc
cções. Continuação dos exames da
1* e 2" classes e secções respe-
olivas.

Dia a,3 — Francez c inglez, pro-
va escripta. Continuação dos exa-
mes da 3* classe, í1 c :' sccçucs.

Dia 34 — Prova oral de francez
c inglez. Curso commercial.' Dia 25 — Prova escripta da
.l* classe de portuguez. Calligra-
phi.-í.

Dia 27 — Prova oral da 4" cias-
se. Prova escripta dc historia e
geegraphia. Prova escripta de
náutica, apparelhos e 111r111.1br.1s.

Dia' aS — Prova oral de historia
e gcographin. Prova oral de nau-
tica, apparelhos c manobras. Jtil-
gameitto dos trabalhos de desenho
l'ncar, geométrico c de ornalos e
figuras.

Rio. 17 «lc novembro de 1016 —
Francisco Joaquim Pereira Soares,
í" secretario. — Franklin J. (•'.
Cardoso, dircclor das aulas.

Por kilo
3$òoo a

170Ç000
ííoSpbo

iSo$uoo

170S000
i'75$òpti

H5S000
iOo$oòô

iSoSnno
.]no$ooo

4S?noi
lOsSooo
i.toSooo
i.|ti$odo

30-foco
23$000 1I si.iSouo I

I20SOOÒ
moíooO
3.|<>$t„,l>

Segunda <• baixa .
Corrc:r,o (o meio)
iVuinadás, inferior

ató (cadn um).
Atáiiíid™ de Cr.m-

pos (cada uinj .
CJ1A"

Verde ¦ .
Preto. . , , . . »CACAO
Balil.'. -..
Pará
Pcriiriailnico . , ¦

ct.flor.AS

sçfipoa

25S00 a

aíoõo a
2$Co"o a

i$$ooo a

lOfooo a

2S$ooo a

3?-o&

35000

..$500

3$20O
2586o

1 (|?000

3*j.*ooo

30$ooo

$;6o
56$00o
i8$úoo

í.lSo a
.«0$U00 Ü
18S000 a

3Ç2ÕÓ
330SÜ0O a 33b$óòo

Ç900 a 1Ç100

.*}O$OO0

3(15/30

S;,30

3:?ooo a

3j5ooo a

?3S0 a

Kilo
o?ooo a I2$oo0
n?ooo a 12Ç000

¦¦ Kilo
Kão lia
Não ha
I*.Tio ha

Cenlo
,$joü a 15300

2,T$000 ™..S00p
4S0S000 .-j(,3$pp0
470S0Õ0 4í'oSooo
1;í$ooo 12S500
CaÇ.ppò 5Í*-$ooo

4'p$boò
•,$50*0 7$ooü
—' goíooô'

220Í000 cooSbóo
1.11'ÍOOO

zòCtoào

Rio Grande. .
ERVILHAS

Niicioiiá?s .... Kominacs
Ditas cirtrtauGeiras. uSSnoo a i20$oóò

IAKIN11A DE J1AND10CA
De Porto Alegre:

Especial ..... 35$ 100 a .";.$.*t1o
Peneirada .... ™8S4oo a :*o$Soo
Pina 3-'?r:ot. 11 3|S-'00
Crista Níio ha

Jii' r.aRúiia:
Crossa  iS$8oo a 2o$ooo

TAltlXIlA DE TRfCO
(Por suecos dc 44 kilos. preços li-

quidòs)
Moinho Inzlcz

Iluda Nacional . . 2™.io4 a
Nairioir.il 2i?5oo a
Brasileira ml-o.oo ,1

ni/t,i Vltitiriucuse

200 100
10-1S000
If)",$Opp
20l$QpÒ
apoÇubo

19,5$.ÕÓp
20tijil00

1305000
IO."ÍOOD

I:,S™.IO

Tíspceiai 2™$ooo a
S. Leopoldo . . 21S500 a
O.O 2i?uoo a

Ml'Ínho .Vt;».'™ Çrv.s
Pérola 2™oon a
Santa Cruz . . 21^500 a
Paulieca 2i?oõti a

PICI.IAO
Preto ioo

])»: Porto Alegre 20S000 a'
Dito ideiu da terra apÇíioo a
Dito idí-in, i!o Santa*

tn Cathiivina. iTÍ.ioo a
Dito manteiga. . ,1íi?,"i«o n

¦ 953000 1 Djto dc« errea iliv. 2.15300 a
Dito, brapeo,

2™.!00
2\\ 'Hon
-';?3«io

22$5O0
22$000
31$500

2,r?500
2:$..-no
cUfS-JU

latos
. --;?ooi.

iodo

IRARIIIMAS
VAPORES ESPERADOS

Inglaterra e eses., "Ortegu". . .
Porlos ilo sul, "Minas Cernes". .
Inglaterra, ''Anirizon'1
Portos do sul, l*,'™Iayiink". . . .
Nova York e eses "Jíyrou", .
jliò da Prata. "Vasari". . . .
Uio da .Prata, "1*. di Udinc". .
Rio da Prata. "Frisia"
Norfolk c eses., "Paraná". . . .
H. Fidclis c eses., "Flilclcnse'. .
Portos i'o norte. "Ceari". . . •
Aracaju' c eses., "1'liiladclphia".
Itio da Prata. "Cualisba". . . .
Cuthèmlícrg c csts„ "Oscar Frc-
tlrich"  •„• • -,•

Nova Yoik c rses., "S. Paulo .
Torre \'ic:r,i. '.'Taiitl.iry". ....
Iteeiic c eses.. " ltatiaya'. . . •
Rio da Praia, " I.i„t-i 
Porto-, do sul, "Assu ". . • • •
Horiléns c eses., "Liger"
Norfolk c ccs.. "Araanarv". . .
Uio da Prata, "Dcmcrara!'. '. . .
Itiirlalcrra e eses,, "Dcscado '. . .
Lapiura e eses., "tMayriuk". . .
Inglaterra e esc:-.., "tlnmsa". . .
Aracaju' e eses., "líaiiacy". . .
Portos do noile, "llnhiri". . . .

VAPOKIiS A SAIU
Porlos do sul, "flailiava". . . .
Porlos do sul, "llrrciilomv' . . .
Portos do Slll, "llaiuihy". . . ,
il.anima e eses., "Anna". . . .
Uio ila Prata e eses., "Aniazon .
Nova Vork o eses., "ltembrnnt".
Nova Vork e eses., "l.nvan". . .
Rio da Prata, "Vasari"
Kio «ia Pinta, "Hyron"
Santos, "Tapajoz
Hio da Prata, "Gu-.iliylia". . . .
Inglaterra e esce, '«Demerara ' .
Nova Vork e eses., "Minas Ce-
rnet*  •.•,.¦„• • • •

Recife c eses., ".Ilaji.ua . . . •
Manáos c eses., "lttty liarbosa .
Portos do norte, "C.tiáyba". . .. .
C.ctiovn e eses., "P. di.fdine .
Anisieniain e eses,, "Frisia' . . .
Norfolk c eses., "Pai.-.na". . ,. .
Pernambuco c eses., " facuiarihc
Portos do norte. "Ceará". , .
Porlos do sul, "Itapema", . . .
Portos do norte, "Assu"'.,. . .
MoiilevideO e cs.;. "Aymore . . .
Uio dn Prata! "Oscar Fredrich".
iMontevidéo e eses., "laquarv'. .
Amarração e eses., "Pyrincus . .
Rio dri Pinta. "Dcscado" . . .
Inglaterra c eses. "Demerara' .

grande Fabrica de roupa
branca para senhora.:

e meninas

IS ID IU.
Fabrica de colletes e
cintas para senhoras

e meninas
dirigida por Mme. Bas

con Pinto

A' PRAÇA
Diogo Kpiphatiio «le Mello, esta-

liclcciiío n rua Tiicimiait, ex-Souza
Franco ('antiga tio Theatrn)., il. 7.
terminando seu negocio, afim de
constituir nova firma social, com-
múiiica a esla praça, c a tiidos que
inleressari-ni, nada dever na pre-
sente data, c pede para os (pie se
julgarem credores. aprcseiit."irçm-sc
110 prazo dc (3) Ires dias, afim
de serem liquidados.

Rio de Janeiro, 17 de novembro
de 1016. — Diogo Epiphanio de
Mello.

VISITEM

_^'U

PETIT IRUllli

ESQUINADA RUA DA QUITANDA

23S300
415,-00
;;u?iiiio

100S000
'OTWI-rníib

ii)35™Oo i J|i!"ioo$ooii; i).;o
Di

trnngeiro.

7'Béoòp '
120I1Ò0Ó 1
ípoSooò
ítjsSooo 1
iSojuoo
iqoÇooo I
2O0SÒ0Ói
lS=,5ooo

ímiUiUiilip. .
nmcudothi. .
liraiifeò; iílc;:i
yermelíio.idem
enxofre. . .

Dilo, fradinhò.ideni
1'UMO
lunuo cm corda
Kio Novo:

lísjiecial".

GoSòóo a ;o$o«jo
2.:5.i««o a*jo$òpo ÍI
íjoÇoóo a
iM5.-,on ri
3Ó$3oo n
G2Ç906 a

il
I!

2SS.1110
33?3óo
43Í3ÓO
rriií.oo
3i.$3oo
0.15500

H.-.juh,r.
Slil lie

Segunda.¦ j Prunçira'.

Mina

000

ITSSOOO —

I75SOOO
1 ijt-fOC »'

Hontem. esle mercado abriu firrne;
i coin regiilnr numero de lotes c\pi-'.-
| 103 á vemla e regular procura, Im-
! do sido cfícctiradas dc manha trans-
\icçG™ de 3.146 saccas, aos preços

dc 9$40o c 9$5on, a arroba, pelo
typo "¦•' ...

1 \* ladrh*. foram realizados ncgoc-.os
I d' cerca de i.uoõ saccas. n;is nicsiiiás
! Úiscs llrl alicrlura. fcebando o mel-

cado em condições firmes-.
A llolsri riu- Nova Vork nhuu cem

1 :i 6 .vontos dc àil:h
Passaram por Jtt.tuliahy 3o.o:«o 'r-c'

C:í$' Ar»
(f  0S700 O 0S000
•*,,.., çS-JOO C t)$.íOO

... oSfoo-ô çíjoo
o; 

'. 
. . . SçRoo c ™poo

Lece. Timãos cflninuwcatrt ,(|ue
."¦'.ações de criíé são as seguintes:

aa

Tor 13 kilos

à1 ioSjoo
!. ie$ 10.1

, , 10S100
fí' , o$Soo
»*, 

'. ',..,. 
*\ DÍ500

_',',•« t 1 ¦•'. O.$™00

„'.' , 
I SSooti

SANTOS
Ciu 17 '•
'fínrtadás: S.i.íõ* saccas.
Desde i": 677.276 saccas.
Média: .-.0.S39 sacras.
Siiidas: —
r.rirsrcuciar 2..U8.943 saccas.
Preço por m hllos: 5?6oo.
Posição Ao mercado: estável.

-. Mudiíicacücs une soffreu a nau
ta relativa aos generos abaixo men
cionr.do?, na Kcrriíma dc io a 25 dt
povciuliro:
Il.itat.is, lí'.
Ilruacaí. dc
Arfeios parn cario;, k. . . . iSj*1"
Manlciga, '.S-S"
Ouro. uram s$5Qó
Tpiwitilio, k. i«$ooo

UECr.llKDORIA DK MINAS NA
CAPITAI. FKDERAL

Arrecadação do «üri US. i.i:73fl$7!>7
Dc 1" 11 18. .... 212:1375808
Ent cffiial periodo do . fanno nasítído. . • • 53*5*»*,50'?*2£'o

Preços correntes do mar-
cado do Rio de Janeiro
ARROZ NACIONAL

Gt. |oòo j
50S000
(jlÇOOÓ
.11 ?;ou

Terceira
Goyano

l-spcciól-.
Regular

FUMO
1)6 Rio

1», aiuri.-elln
2n, idwn.
:a. çdüitntti1.
2!l. ideai,

i „ I 1'HUTAS
f-^iPeias. cal*
^"° i Mangas ca

I Uva.- Rio
caixa .

in
iÍCi-.o
t^iioo a

i$ooo ã
i$?od a

ÍOoo 11

kilo
I$7üO

l IÇ330

i$roo
1*5300

™0C

I$ÕOO

™UJh
iv J O — Ksta repartição
itiálas pelos scsulntcs- |i

AXXIGAT, DO RR. MACHADO
E' o melhor rcmc.lio, por via

«astrica, para
E" de
dieta,
macia.

curar a sypliilis.
gosto agradável c nao tem
Vende-se cm Qualquer phar-

—t-M-s* «Ji * tm

OI POLUA
Cránd™

15.2 5 o a
iSlob a
i$iío a
i$oso a

1 S200
ISIOO

tirai:

355000 a 41*700
35$ooo a *j6$/üo

3i$600 a 3"j?7oo

Ttulliado. .... 5.i5,10o a
lisiicci.il ii('$;oo a
Dilo sunt-rior . . í.;5.-,«io a
Dito bom. . . . 3i .joo a
Dito do norte,
branco

Dito regular. . .
Dito idem, do

Norte rajado. . „
ARROZ ESTRANGEIRO

Agulha; de t*. .
Ditu de 2". .
Inde/

ASSUCAR
Branco crystal .
Crystal, amarcllo
Mascavo ....
Branco. 3" sorte,
Soniênos. , . .
Masca vi nho. . .

ACUAS MlXlvUAI™

75S000 a qiÇojo
Nua ha

33$ooo a 3(i?7óo

$,.80 SCuo
S'400 Ç5-0
S380 a. fiou
S'f-0 5;i)o

Não ha
¦ $.170 $300

Dita
M.lr.-.f.i

i',i)l'.ni:ii.\H
Rio da Prata, iden
Kio (.rande. . . ¦
Jlatadourò. ,. . .
NarífuuadàÊ dò in-
lerior
CLVCiTKlNA

Urutu, sem vaz!-
Ihamc

Bruta, em latas dc
ij Ca p 2; krlo-,

I,ourai S2fn víwilhaniu
Loura, em latas de

ia iU c 23 kilos
llranca. sem vazi-

lliame. . . • .
Branca, em l.iles.de

1.-. \\2 e 25 Ituòs
lírãnca. cm lulas de

4 kilos
llranca. cm

1 u 2 laios. . .
MANTIIH.A

Jtodcsto Calone. sar:
tidas. ......

Ilrétel I-rercí. lata.
I.epeletie-.
Modesto l
L. Druni
De Minis . . . .

MILHO
Amarcllo da terra.
Dito branco, idem.
Dito da terr.i, niix-
tn
MADEIRA

Americana. <™. . .
Kvisina, riuria. . .
Sponoc. duzia. . •
Sueco, br.iu.-o. o pc
Dita, vermelha . .

Pinho do Paraná
jo qualidade . . .
;.» (luali-l ide ¦ • •
T--'

3_Çooo
Não Ita

Nòihinul
Nhtiiinal

Í73«i a ;

Kilo

.Çooo a .(Copo

4:1100 .1
5ÇC00 a

CORK
iVcdira
lc« :
Hoje: . „„
limpava, para Sanlos. P.irana, San

Piaiieinco, ltainhy, luibiatuba e Kio
('.riinilc .io Sul, recebendo impressos
até ás .1 lioras da manhã, cartas para
o interior nté ás A «I-. idem com por-
te dup'o ale ás 5. ,

Uapulix. para Santos, Paraná; hao
Pirineirreo. Uio Grande do Sul. rçcd-
bendo impressos até ás S. limas, da
n-niiliá. cartas para o interior utt; ns
S ile, idem coin norte rlur.lo ate ns 'i

..«iiuíi, para Santos. Parnnaiuiii, Sao
Pr.incisro, llaialiv. IMorlanopnlis, ç l.,a-
vuiia. recebendo imnrcssos rite, as. 5
lioras da nianliã. cntlns nara o iplcrior
:, 1,-. í,., s i|4, idem com porlc ilup.u
Me. ás 6.

Ortega para 1-, 1 .1
via I.i.-boa recebendo
ás (. in.r.is, da manha
exterior até ás '/'•

rORJllOIDA MERINO
O unico exterminndor das for-

niigas. Mcrino & Mattvy, rua do
Ouvidor 11. 163.

OOMIWXIIIA 1'KltRO OAR

ItlXl/ARAClÃO DE T.IOA™,
SA.NÍOS & V.

Com o fim de evitar confusões,
declaramos que não existe ncsla
cánital iieiiliimi niciubro 011 filho
de membro dn nossa firma com
o nome Leal Sanlos. A nossa fir-
ma é composta dos rocios llenri-
(|tie Marquês Leal Pancada, Leo-
nel Marques Leal Pancada, José
A. de Carvalho, llippolyiò Sanlos
e Francisco dó Lemos Lessa, sen-
«lo esle chefe da nossa filial, desta
capital, ;i rua do Livramento, 17.1,_J-W-.» •, ._-!-- ¦ »•¦. —.-..-----— ^..IJ.lllll, »t 1 ti,t UU l .1 1 ? ,1.1,1 il .1', 1 t ..

Rlii DO JARDIM ROTA.VICO <¦ unico sócio residente no Kio «i

l

/.'nr,- c b.uropa; / I
iuiiiressor. ate / I
cartas para / I

L SJ I L S\ I \\ U

lutas

Ia
aloile

3$ioo s$u.o

G|ooo C?ooo

C^ioo Gfioo

ÍC.loo dí.rco

CÍ;oe ™;oo

Nnb ha
Não ha

CAPIM FEDERAL
Ilpsnmn dos prêmios do plano

11. anr reiiUsada cm LS novem-
lirn ile 10!0,
PIIEMIÒS DK 50:0005

EMPREGOS
.Homens «lc bom caracter c dc

boa apparericia que saibam ler, es-
crever e lambem respeitai- «: saber
tratar com o publico, podem obter
coliocação como conduetor nos
bondes desta capilal.

Tm-ia-se ás S lioras da nianliã,
nns terças e quintas-feiras, na rua
Visconde dc Itaiina ri. 477.

Rio, 17 dt: novembro de 1910.
iaa-<»<«>™-a»»-" - ——

Salve 19-11-916
Fnz nnnos hoje o

còhceituitilo nego-
r.ianl s desta praça, sr.
Eduardo Pinto" tia Fonseca

Ouo a data de Imjo so re-
produza por muilos 'nnnos
com it mesma felicidade (|ua
passa a de hoje, sio votos quo
fazem

Sua esposa c filhos

Janeiro.
Ri de Janeiro, iS de novembro

de njiG. — Leal, Sanlos & C.
S .-,0.5o.

A* PRÁCÃ
Serafim Pereira Craneo, parti-

cipa aos seus amigos e freguezes
desta praça e «lo interior que mu-
dou da j.raça do Mercado para á
rua rio Riachuelo 11. iij, onde
continua ao dispor dc suas ordens.

ASSOCIAÇÃO PROTECTOU™
DOS ICMRRlKiADOS

NO COMMEUOIO
14» AXNIVURSARIO DK SUA

FUNDAÇÃO
Secretaria, rua da Carioca. 31, sob.

De ordem do sr. presidente,
convido a Iodos os srs. associados,
cm geral, e suas exmas. famílias,
para assistirem ;'i sessão splcnnc,
que se realizará no dia 23 do cor-
rente, ás S horas da noile. na sc-
de social. i*m eoiumemonicão do
14" anniversario de fundação de»,
ta associação. Não ha rigor de
"loiletti-". ,

Uio dc Janeiro, 10 dc novembro
de ioi<>. —-O secretario, /. C.
de Oliveira.

The Rio de Janeiro Git)
Improvemenls Co., Ltd.
HSGOTOS DO DISTRICTO

FEDERA li
VROVIDEXOIAS A TOMAR
A Inspectoria de Esgotos da

Capital Federal previne aos
moradores desta c/dade que, de
conformidade com os contratos
da Companhia City Improve-
ments, e com os regulamentos
em vigor, ninguém, salvo^ a re-
ferida Companhia, poderá con-
síruir quaesquer obras de C3go-
tos, mesmo as addicionaes 011
extraordinárias sobre as canali-
zações respectivas, c alterar ou
reconstruir as já existentes, sob
pena de multa o demolição im-
mediata, a expensas do infra-
ctor, das obras clandestinas,
maiormente as que afíectarem
a hygiene da habitação.

Por meio de petições conve-
nientemente selladas, os pro-
prietarios que desejarem quaes-
quer serviços dessa natureza

I deverão dirigir-se á sede da In-
spectoria, á rua D. Manoel n.

110, ou 110 escriptorio da Com-
j oanliia. á rua de Santa Luzia,
| 69, e casas de machinas á Praia
. da Saudade, cm Botafogo; rua
\ Mello e Souza n. 57. em São
i Christovão; rua Amorozo Li-
; ma 11. 23, Cidade Nova; rua da
i Alegria n. 2. Caju', e escripto-' rio, á rua José Bonifácio nu-' mero 128, em Todos os Santos,
! e rua Barccllos. esquina da rua
I Marinho; cm Copacabana. " "

Quando o pedido fôr feito
para os predios novos ou re-
construcção de atUitfos, os in-
lercssados deverão documentar
aa suas petições com duas có-
pias da planta c da elevação do
predio. indicando o local para
os dispositivos sanitários, ap-
provadas pela Prefeitura do
Bistricto Federal e precisamen-
te authenl.icadas pela autorida-

dcU' .0-6. 
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Ila uma enorme diíícrença cn-
tre a "Eiiiulsãò de Scott e os pre-
parados alcoólicos (pie se dizem
ser feitos com os elementos mc-
dicinaes do oleo de figado.de ba-
calliáo sem o oleo. A 'Jihiiilsão

de Pcült", contem o puro ok-n. c
os dilos preparados não contém
110:11 o oleo nem nada íjtic o substi-
lua. "Attcsto que trilho 

' 
cm-

pregado a ".Etniilsão de Scott" nos
cíisos de lymphatisino, nas esçrq-

pliulas e lenho obtido magníficos
resultados.

Ua. Attiiiuit MachAdo.
Maceió.

SOOIKDAD™ 1)11 roMMHHCíO
E 1XDIHTISI.V DK KUJIO

RUA BUENOS AIRES N. 136
Sede da Liga do Coniiiurcio
São convidados os ilidustiiáes

dc fumos, cigarros e charutos pa-
ra uma reunião r.o salão da Liga
do Commercio, gentilmente cedido,
amanhã. 20, ás i-t horas, para
tralar «los interesses da classe,
trcrmlc do proeclo de monopólio
cm discussãc no Senado l*'cdarnl.
—Anionio MtUriiits da Silva, se-
cruario.

dial.
Sobre desarranjos e ohstru-

ccões deverá lambem o publico
dirigir-sc á mesma Inspectoria,
nos dias uteis. das 11 ás 4 ho-
ras da tarde.

SOCIRRAD™ UNIÃO PKOTK-
OXORA DOS RETATjHISXAS
DK OAR-NKS VKRI1KS

RUA LUIZ DE CAMÕES, 36
Dc orde indo sr, presidente,

peço o còiiiparcciniçuto dos srs.
soeins (|ttítcs á assembléa geral
ordinária que se realizará terça-
feira, --t do corrcnle, ás 7 horas
da noite, ncsla secretaria, para lei-
tura do .relatório, balanço geral e
eleição da cominissão de contas,
animal.

R.'o, iS de novcmliro de 1016.
— .'. Monteiro Guedes, secretario,

EDIT AES
i\ti*.\i)i*;noia da oitiiira

costuras
Distribuição de .peças de farda»

mento r, manufactitrar ás costurei-
ras matriculadas sob ns. ,.'23 a s8o,
nos dias za, 22 c 24, alé ás 2 ho.
ras.

Prcvlric-sc ús srns. costttrcirai
ílttc só serão allcndidos os uitmcr
ros a :i minei.ul os, assim como 1
não comparccimcnlo implica n»
perda da distribuição a <,ue téin di-
reito.

I, G. em 19 de novembro d.
1916.

Capitão Epaminondas Cunha,
m™3tT™™c»tr»*f™™M*ttí * umm

Pí^í^l 
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"»'l LLDTO BMEiLEIRB i
A administração deslc

faz celebrar amanh

10S00O

(¦¦:'.

ho-

íi*.:c coutava 3*» annos
Turvo. d. Maria I-raiica,

êsiBfa da dr. João IVjnçi- jornalista.;
cai Kio Pardo, mimtcipio (b I.-.-«)oc't.i-
n-, o sr. Camillo r.-..vio. agente .«to
Correio ;r'.i: cru Cáldr.?, a; Senboriias
Marta dn Carmo Barhoca «• Ag.islinJia
Ribeiro Fanta Ki: -; eai Snpucalvy, o »r.
ioio LuÍ! Moreira,

j™0$ooo a 5fio$ooò
iioSuío a 4S0S000
{.'..Soco a 540J000•SoSaoo a «4(.$..oo

NSo ha

.2:0 a £:c5ooo

3110
7700

DMZICNAS
"2ÍS1)
"T1I1

Íll-.NTK.VAS
22300 •.01)
7700

Todos os numeras terminados
om 33 têm 103flOO

Toiiosios nnmcros lorminadqs
0111 3 t6m ro% exceptuandb-so os
terminados em 33.

O fiscal do govcriic, Manoel Los-
me Pinlo. , ,

O director-assistente, dr. .-Inío-
nio Olyntho des Santos Pires, vice-
presidente. -

O dircctor-prcítdeiitc, Alberto
Saraiva da Fonseca.

O escrivão, Firmino de Canina-

^•(¦SfX™*™^»»*!^****^^

PÜ8ÜCAC0ES.A PEDIDO

GRKJÍIO D. R. A SANTA
CECITAA

EM SUÂ CAPELLA A* RUA
I). MARCIANA, 13.5

Grchiio
do cor-

rente, ns í; horas, uma missa,por
alma dc seus associados fallecidos,
convidando tolos os parentes,
antigos c mnls fieis á assistirem a
c.=se aclo de religião. — A dire-
ctoria-

ASSOOiiÀOAO DOS Kín-RK-
GADOS A"0 COMMEROIO '

DO RIO 1)13 .lAXr.IllO
CULTO A' BANDEIRA

O conselho administrativo dcsla
associação tem a honra dc convi- ¦
dar os srs. sócios c suas
famiiias a assistirem, no
social o liastcamcnto do pavilhão [
nacional, hoje. ao meto dia. O
conselho antecipa os seus mais
sinceros agradecimentos a todo?
quantos o acompanharem nessi-
aclo dc elevada significação
triotica.

Kio «lc Janeiro, 10 dc novcit
dc íoi™ -- Pedro Aaviet
incida, 1" secretario,

UNHA
O

Praça Serva Io Dourado
(I'.XTiti; «OUVIDOR TI ROSÁRIO)

LINO A DO SUL
O paquete

DO NORTE
paquete

pa-

Al-

RUY BARBOSA
Sairá quarta-feira, 22 <fõ

corrente, ás 12 horas, priva Vi-
clori.i. Bahia, Maceió. Recife;
Cabcdéllo, Natal, Ceará, Tu-
toya, Maranhão, Pará. Santa-
rém, Óbidos, Parintins,
iiára c Manáos.

liacoa-

MKIiI.K. MATTOS
MAXICURK „ .

Para senhoras c cavalheiro
Qütianda; 24.

ialseticos! Tomaa
a sua da
Molgaço

DO
D™

IRMAXDAD1*. DE X. S.
AMI-ARO DA MATP.I7,
X. S. DO AMPAUO
Será celebrada hoje. ;'.s o horas,

no altar de N. S. do Amparo, •'

missa festiva do oitavario
droeira e para esle actq

eiãn, convida iodos
fieis,

ü secr

os

lc sua
de r.:ll-

irmãos e

ario, Carvalho Vercni.
] 38S1

LIXHA AMElílCANA
O PAQUETEl Geraes

Sairá no dia 21 do corrente,
ás 14 lioras, para Nova York,

ifÜl
1 s

¦ escalando cm JJalua, liccne
H Pará c San lur.n.

AYMORÉ
iaira sexta-feira, 24 cio cOf-

íente, ás 12 'horas, par;». Smíos,
Paranaguá, Antonina, S. Fran-
cisco, Itajahy, 1'lorianopq'is, Rio
Grande e Montévidéó.

T.l.MIA DB SBROlPfl
O PAQUETE

Sairá! quinta-feira, 23 do
corrente, ás íG horas, par»
Cabo Frio, Vicreria, Caravel-
hs, P. Areia, Ilhéos, llahia,
Aracaju. Penedo. Maceió e
Recife.

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos paque-
tes levar ou receber passagei-
ros, deverão solicitar cartões
dc ingresso, na Secção do tia-

¦>V:'-'''Ci5i™™S™S™3SSES»a«fl»
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RODA OA FORTUNA
DERAiM-HONTKM

Antigo
Moderno...
Rio
Salteado.. •
£• premiu
3'
<•. •

£33
CM
309

Cobra
Urso
Jacar.
Camello

445
. coa
. 131

683
696
919
466

S 3933

A mão, imagem da alma fiRCGABU^EiP^ABMAÇIÁJ^ItOálQEÇPAíafA

alma, c a mão o reflexo,, da nossa- r"D»BI'u,«"1- «¦••¦- ....

personalidade. 'Já a Esçripiura píi-'

Agava
& Hora
ÃReal
Garantia
ÕLÕPES
fé quem dá a fortuna mais rapj-
Üa nas loterias e offerece ma;-
tores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Quitanda 79, esquina da Ouvi-
idor; 1" de Março 53. largo do
Estacio de Sá Bq, General Ca
mara 363, canto da rua do Nun
L:-.. —.«: ,i« n.nrMnr .Rt p_ rur

zera' na «boca dcjbl);bestas-•¦pala
vrasi "Inscreveu Deus SIGNAES
Ua mão dos-liomens, afim cio cinc
todos .com ..ANTECIPAÇÃO pu-
dessem conhecer os seus -'. tlesti-
nos. As linhas das mãos são como
ttm alphabclo que «íiermitte ler mo
«osso próprio coração e 110 corai-ãó
dos outros. São signaes moraes e
signaes: phyaicos, o retraio traçado
pelos- «Cios ¦ nervosos e extrasensi-
veis do cérebro. Se o cérebro e O
coração ¦pensam, é a mão que exe-
cuia e actúa.
'A-professora'M. M. Attíny, rc-

cciitemenle chegada a esía capita),
é. a unica scientisla da America
diplomada na leitura 'pelas linhas
das mãos «— assuriiipto em «jue sc
dedicou durante 9 annos.

Depois dc haver percorrido a
Kuropa inteira, onde tc.vc a supre-
ma ventura de predizer, -pela geo-
graiphia da mão, os destinos das
maiores stimínidàdés do velho
mundo, não seria senão cm um ca-
meter todo intelligentc, Utii ç pra-
tico íi sociedade brasileira que se
\iria aqui apresentar. «incitando
o Urasil político, intelectual c fi-
nancéiro a retratar 03 seus desti-
nos traçados ihdelcvelniente nas li-
nhas da vida, da^cabeçà, do cora-
ção, da saude. do cisánicntõ c da
felicidade,
i?e.í.i- (jui polui! reriiin co<jnosccre

causas
RUA \'OT_UNTARllOS DA PA-

T-RIA, 271; SOBRADO
(R 38«lS

.ÇURAST

K St O
c( «Ourives 38

«¦-•«P-brornSlteí --íisma-/w
;.thicas.,c.!a astluua,'

lior'mais'mitiga que'eeja.
FLOURESINA—Rc
oieilio heróico para
flores. brancas, cura
certa e radical.

VA RI O LINO —
Prescrvalivo contra
a* bexigas,
HOMOBOBROMI-
i UM — (Tônico-reconstituinic ho-

mccopatliu) pára Üc-
. bilidade, .as Li,ot
falia de cresci-
mento, ele.

CHiENOPODIUM
ANTHELMINTI-

CÜM — rara cx-
petlir os vermes
ilas creanças,.. sem
causar irrilaçjo in-
testiua.

CURA . FEBRE 1—
SubstitUe O ; 611 í*
pJiato dc quininocm qualquer lebre.

PARTURINA—Mc-
dicamciilo destina-
do a accelcrar.
sem iiicotivcnietite
e, yortanto, sem

MORRHUINA
Oleo. tlc Ogadoide bacalhau, cm homoeopathia). Sem

gosto, som cheiro e-sem dieta
Pesai-vos antes e 30 dias depois

^REGlSTf^

po; ruai do Ouvidor 181 e run

Ê0- / ^ «

v- >P • ?8i^. __ .

--^.-^ o^
m $4_

CURA
Inllucnuas, constipasoec,

iníec.ões EriPP3'11
em i a 3 dias

Vifé
Especifico contra a COQUELUCHE

DEPOSITAMOS EM IODOS OS ESTADOS — EM S. PAUI.O:

tt»;
perigo, o trabalho
do parto. . :;.

ti O A OSSO — -Vo,
deroEoremciiio que
liga immediata*
mente os cortes

c estanca as lie-
morrliagias.

PALUSTRINA —
Contra impalltdls*
mo, priíão do ven-
tre, moléstias do
fígado c in-o-
tmiia.

VENUSSINIUM —
Heróico medica-
mento destinado a
curar as manifesta-
ções syplüHticas;

ESSÊNCIA ODON-
TALGICA — Uc-
médio instantâneo
contra a dor dc
dentes.
1'c-ssiic este antigo

«sttfbéleciniéntò, o
sortimento completo
cm todos os medica,
mentos homocopatW
tos, thcsmò os inõ:
dernamente empresa-
dos, e que lhe são
fornecidos # por casas
íis mais importante
cia Europa e da
America do Norte.

— BAHUI-T. & O.

£ Í Mm àW. VEN&É ^MAIS
•JiíABATÓiE'

^A JCOMPETIBORA"
RUA SENADOR KUZI-HIO. 73
Canias do peroba para casal, :;S$,

30$. 35$. 4«)S 50$. -ü$. So e 90$;
toilctles. qo$ 100$ 110$ a 1.10$; me-
fás «lc cabeceira. 20$. -'5$ a .15$; nuar-
«la-veilidos. .15$. 50$ 100$ a 130$;
Ruarda.louças. ,?o$. ,-,5$, 4;$ e. iss$;
llleias mobilias. cjüS. 100$. _io$. 1*50$
a :,í«j$; euarda.coniiilás, ^.;S. 30?,. 45»
alé 60$; gúardn-easacas ioo$, 175?
até 200$: Jireços a dinheiro.

Ríe.os dormitórios, cstylo ' allemão, e
a Capitei, v-nile:ii--c a dinliciro c n
prestações. (it 408)

ftm____t______l^.^!mas^3^lt_____________mM\
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0 Imposto da Jogatina
Deliberação á tiliima hora, Uu-

raiU: o mez corrente, grandes nlin-
timentos 110= Cofres Americanos,
inaica J. F. S., á rua dc S. Te-
t':-o 11, 1S0, próximo ao largo ilo
Cupim. S <|oi.|

COLCHÕES DE GUINA
- Fazem-se e reformani-sc . sem
mÍEtura, pnr preços razoaveia e
coin perfeição, tcn«!n para isto
nina machina apropriada i na rna
Frei Caneca 11. 3u«l. próximo á
ma de Calumby. S 4017

Í5 do Novembro 50. S. Paulo

All-iSO- •
Moderno
Hio. . . .
Salloado.

«O QUADRO»
Rcsülfarlò üo. hontem: .

Borboleta -
Coelho
Cachorro
Elcphante .

Variantes
SS—9S—58—87—19 _

Rio, 1S-I1-Í'1G n4C07.." 
1, AMERICANA

177
l.i0_l._n~'.HG H 4003

I> 
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Propaganda
380

nio -ís-u-oiG. n ms

As dentaduras iciias pelo csiie-.
chilistii Dr. Sil vi 110 MitUos,
não tem nenhuma differença da.,
dos delitos naltiraes. A confecção
de tacs trabalhos obedece a um
systuiim çòíiiplètttiiibuio novo,
cujo effeito é realmente agradável.
RèCorniain-se, cm 24 horas, (íeitta-
duras velhas, ficando perfeitas c
novas. Conccrlam-se dentaduras,
po-.- mais quebradas que estejam,
cm 'horas, bem como sc lhes dá
pressão quando a não tenham. Os
scv.s -preços são os mais razoáveis
possíveis, siiii competencia e ao
alcance de todos, e os seus traba-
lhos garantidos por muito tempo.

A cuia de Ouro
647

ruo-is-ii-iuc

162
Bio 18-10-010. S 3075

A Cruzeiro
404

BlO,18-ll-91ô.

RiO-18-
117

11-91G

n 3(.»3

U 3994

Caridade
133.

Fluminense
4239

Jjjíeraraa
S64S

3-RUA
Canto da rua iln Cnriócii

(I 35

Combate as doenças do utèrq c
dos ovarios; cura a suspensão e r.s
eólicas c regulariza as regras, ev;-
laudo a liemorrhagia i- os corri-
mentos. Ii' 11111 remedio indispen-
savcl nas ioileltcs das senhoras^
para curar melritcs ç eiulo-melil-
les, sem haver necessidade da ras-
pagchi iitcriua.

Deposito na Flora Medicinal
Kua de S. Pedro 11. 3S, Pç-çauí ca-
talogos,

Villa oom 8 a 10 casas
Compra-se uma, de preferencia

no Meyer, Laranjeiras ou S. Chris-
tovão, tendo todos os requisitos de
liygiciie, em logar salubre,

Quem tiver nestas condições e li-
vrò c desembaraçada de qualquer
ônus, queira dirigir-se por carta a
F. M, G., caixa postal n., 1..194;
dando Iodas as informações deprt-
ço, renda o local. Pagáincnto_ a di-
nheiro á visla c não se acceita in-
lermediario. ci.it _

farsantes
39_.58-_33__CG— S3

Ilio—IS-- 11-016 S 3074

flffili
195

Oio -IS-U-0IG- S 396S

; Heurasthnla e Kysteria
im. TUÍIICÍILAXO PINHEIRO
. 'Jratanionto pov processos
cspccincs. Cons. tiruguaynna
n. 105, 18 ns 17 lioras.

Faz desapparccer com se-
iiraiiçajc rapidez os cabel-"os 

süpsrfíuós do ROSTO,
COLÍiO, BlVíVÇOS.ctc: Ihfiil-
ltvül e absolutamente inof-'cnsivo. Vidro, 5S0OO: Pelo

Correio, 5^000.
Ií. B. — Dovolvc-se a

ini port inicia iliiò dando
resultado.

Deposito geral: Pliarmacia
Tavares, Praça Tiradentes
n. Oü—Rio de Janeiro.

^mmm.

G1NEMAT0GRAPHQ
Liquidação de grande stocl. de

artigos para cinema: Projcctores,
lanternas, -lâmpadas de arco, de
álcool 011 aeeíylene, oxygeradores,
pinças, cnroladeiras, pastilhas de
thorio,. oxylithe, etc. Apparelhos
para tirar vistas cineniiilograplii-
cos, tripés; copiadores, (ilnis vir-
gens, ete. Preços execpeioiiacs.--
IJastos Dias, 52, rua Gonçalves
Dias, sobrado. Rio de Janeiro.

J .172C

Capas para
mobilta

6OIOOO
RÜA DA ALFÂNDEGA 141

(ií 399P

Flores branoáa
(loucorrliêa)

Curam-se radicalmente em
poucos d.as com o XAUOP15
fi AS PÍLULAS DE MATI-
CO FEKRUGINOSO.

Vende-sc tinicaiucittc na
pliarmacia 13 R A G ANT1XA,
rua da Uruguayana 11. 105,¦

m®T®S FUNEB1?ErS
E tabel/elcira -Vra,«"«fflJW'

Peníe»do-i tiari 
'noivai,' -" tbeal-.ro,

"soirée", etc. FaMtn-se-^enteados
n.odernos com ondulação Mareei,
por t$ooo. Tingc-sc cabellos,-por
i..?oòo, applicaçao garantida. Fa-
biiea dc cabellos postiços, cm, to-
dos os feitios, preços baratissi-
mos tambeni com-cabellos caídos.
Riia-S'. José, i--.'Telcp. 3411, c.

J 3413

i SALVAÇÃO OA

que durante 18 annos sof fren de
bronchi.c jasthinatika, tendo - sc
curado na Ettroiia, co:n a receita
de uni medico allemão, envia gra-
ttiitamente a cópia da receita a
quem a pedir por escripto, remei-
tendo enveloppe com endereço paia
resposta. Dirigir carta a A. K. Sil-
veira, riu da Relação, 3 — Uio.

(J 3567)

PRAIA DE BOTAFOGO
Aluga-se a familia de tratamen-

lo o «predio 244. com sete quar-
los. jardim, quintal e mais com-
modos; trala-se ao lado. (.11 .iS.vi

SÓCIO

"AFRIGANO"
Coiil.iiiiia iiiormido uu rim

Oncriil Gamiirii 178.(IM020

Prccisa-.se de um eom 1.iodos a
2:000? para optimo negocio; Car-para
tas a C. M.; neste jorilhl, (.1 27.I?)

ATTJÍXÍIÀO
Vende-se tuna boa pensão. Ver

para crer. Em bom ponto da Ave-
nida. O motivo se explicará, lu-
formações 110 café Tinoco, Ave-
nida Rio Branco, 4«J. (31S3J)

Ç_!_l®_!»j.»«»»^»888»í»«-^S®»-i-^«®«*ã»ffl»<68©ee©«-'0»S

| Exünctor de Saúvas-Z. WER EGK8
r-»reço tio apparcllio 25< >$OoO g

^Poslo na estação dc embarque nesta capi.üí|lma.s 0,^000 9
§ Consumo, por formigueiro (cm media), um kilo do
o enxofro cm pedra. Custo dc extineção, por formi
6)
ti
(O«,

gueiro (actualmcntc), 500 réis.
KUA DOS aiRÜO-J, 30-34- líio cio Janeiro

23.700 Letras do Tfíesou-
ro Nacional, juros de

6 olo ao anno
Vcndc-se essas letras engloba-

das ou parcelladamentc, preço de
oceasião.

Informa, Viviano Caldas, á
rua do Hospicio, S.|, sobrado.

li 374'

COUPON DE BO^S-FESTAS
(Valido até- 20 -de- Dezembro

dc 1916)
Destacaiwld-se este coupon e

cnvándo.o 'á PERSEVERAN.
ÇA INTERNACIONAL. 171
Avenida Rio Branco, Hio de
Janeiro, ncouiiunliadk) de qui-
riln.ii.09 réis cm sellos do Cor-.
rcio ou estampilhas íederaes,
com seu nume o endereço bem
lcKJvòlmeute escripto, recebe-
reis, nela volta do correio, ,
tuna inscripção cm sen nome,
que o fará participai* ás' van-
tageiis do Ontpo Cooperativo
Trcdial "Excelsior" da 3' si-
tíe. sem mal. nenhuma con-
trlfmição a piigar.

LAVOURA
Morte da formiga
Saúva pelo 

"Fui-
minante Nacional"

Que é o unico processo etlica.
Ce lormicida, o de niaÍB fácil ap-
plicaçãu e de pre.o ao alcance

des pequenos agricultor»»

mgÊ

Vj1íc.sos «iltestados comprovari-
do a svia superioridade

Estômago
Tridigcstivo Cruz, é o unico re-

médio «luc cura as doenças do es-
tomago e intestinos. Drogarias e
pliarniãcias. Vidro, 2$soo.

IllÜ

>in8t»M»a®e860c-ff.õ-»»ot5Qcse998e9«asa«eõC9»«dso»
Cabello corrido ?

O cabello crespo torna-se corrido
com a aíamada Brilhantina "Kigà-
ro", 1'rasco i$..oo, pelo Correio
C$500. Depositário, 30', rua llodii-
go Silva 36 entre Assembléa c 7
de «Setembro. Tcleplione 1027
Cênlrál;

Ouro a 1$850 a cramma
Platina, praia 30 a Co réis a

gramma, brilhantes, camelas do
Monte Soccorro e de casas de pé-
nliorcs, compram-se á rua do lios-
picio 216, hoje Buenos Aires, unica
casa que melhor «paga. (S .1002

m um

Ainericiiiia
719

r,ii>-is-ii-ioi(; J sou

8ANG0 LOTERICO
T.. Rosar/o 7/. e R. OiiviJor 7C1"O PONTO"

1..0 — R. OUVIDOR — 130
£ão «is casas quo ofícrecem as

maiores vantagens e gr.ran-
tias no publica

lilOifOLIO %

MOLÉSTIAS DA FAGE
E CABELLOS

«Espinhas, cravos, rugas, man-
eltns, queda do cabello, cio., con-
serva^ão da cutis do rosto, por
qualquer n!tci-ai;ão que tenha. Ap-
plicagões dc massagens ni.inn.ics.
cleelricas, vibratória, luz, etc., por
íiiassagistas com longa pratica.

iliistituto de Physiotcrapia. Ave-
nida Gomes Freire, no, Consullas
das 9 ás tt da manhã, e por faria.

X. 13. Para, as pessoas sem re-
cursos o Instituto faz o tratamen-
lo diário, gratuito, a duas senho-
ras ou sci.hòritas.

m

TUBERCULOSE
das gliuululiis, (sçròpliò-

la) syphilis
Tratamento com resultado com-

pleto pelo titcilindo

í-f-M «VBSXEZJTI
usan-

do na vela. hntiscpíicas. São
iiibiíeusiva?, coimuodui e de et-
feito seguro .C:ii.'.:i com 25 vc-
l;i_ 5$ooo. Pelo Correio ninis 6no
róí.-. depositário: praça Tiraden*

tes 11. Ú2, pliarmacia Tavares.
(150.1)
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correio. >*

li. SACHET, i.| — Francisco §& Comp, (.5

M-L CONTOS
0.1 pedidos do interior
pçr ncomp;iiih«T:lo3 de 111
réÍ3 piird o porte do
ll:ibihtíi_'-vos ivcsi.i fe!i,

r devem
700

M mm
:—10G

V.-.0
106—RUA DO OUVIDOf

Filial á i-ra.a n «le Junho
«In Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Avl.io: — Os prêmios _são ii.-.jt"fernandes jI c.j

Tel. 2031, Xi^rle

A tm "lOlüI" á roa
Senador Eüzsé n. 127

Aclia-st! 0111 liiiiiiilnçãíi forçhdii
liara nbnbhi1 cnm » negocio :
— Liquida >c-in rcsovvn (lo
pvpçò totlò n sou "stn."l." dií
1'nzòiidas, nVmariiiIio o roupas
t'i'il.is. — Visitem, pois, a
(¦usa "TU'1'.\'A" pnríi so cer-
tiiiciivom ila verdade. Trás-
imssa-so ò çoiitfíitõ, oil nlitgn-
SC n loja cem moveis c íilen-
silins. 

(S 
líIJSÍ»)" "SfiCCOS 

BE PAFEf 
~"

Consultem os nossos pregos qué
i i ncontrUrão vaníaiicni.

— ü. SOUZA «V C. —
íl, Una dn Misericórdia, ííl

Telephone Centra! n. .Mi--¦'-.
I< .1.1 tG

'V'. .'TSfe' Di*. O. O. Baitenáis^S
Especialista

Doenças do Estômago
CONSULTÓRIO:

«âLswJeiiíl-íIé:a IO
De 10 «is 1. e _ ás i

Ki'3.41
e

Cura infallivel c absolutaniente
certa dos ÓRGÃOS GENITAES,
<iuálqvier quo eeja a caiutv do
ertíraquectmento ou edade, com o

Euspcivsorio Electrico-tMagnetieo
rfo br. Wilson, Depositarios —
Jlcrino & C", nia <lo Ouvidor,
163, ltio. Kemettcm-se catalogar,
«leste apparclho. Reprcsent-iit-
cm S. Paulo 1 Januário Loureiro,
rua 15 de Novembro n. 7*

T1IK l.EOPOLDIXA UAIU
WAV COMPANY, LD.

Via Permanente
Alie-lo s-ae o sr. Valíntira

I.opes, app.icou na l:uzcuda
Modelo "UEJIFICA", de pro-
priedade desta Companliia, em
Macuco*, Estado do Hio, 200
tubos de íormicida dc sua ja-
vciiçSd, .1 titulo dc exp cri citei a;
Os resultados obtidos prova-
ram que. onde t>3 Razes pãssãítii
«ií (orniisas eaúvaa morrem.
De todas forinicidis «(lie têm
sido üpplicadaa ntc Itojç, essa
6 a dc mais fácil applicaçao.
O seu , preço está no alcance
de foilo c (itialqncr agricultor.
Assignado H. E. GUYTIIER.
Kiiareuliciro Chefe das Linhas.
(Carimbo da Companliia Leo-
poldina, com data de 7 *le
abril de 1516, devidamente ou-
tenticado pelo Engenheiro que

assicua carta),
Pedidos e informações a

SOCIEDADE ANONYMA"FULMINANTE NACIONAL'
uo—Rua da Quitanda—iso, 3"

andar—Hio dc Janeiro.

Joaquim Guilherme
s:r Leal dé.Sbüia

.(THERT.ZÓPÓU.S)'" -
Carlos Leopoldo de Sou-

za, esposa c filhos convi-
dam todos os seus carentes
e umigos- para assistir i
•missa de 70 dia que, ¦ por

alnu de seu saudoso 'pae, sogro e j
avó, JOAQUIM ÜUIIJHIi-R'Ml-.
IBtili ;DE tíÜUZA. fazem ceie- \
brarainnnliã. segtinda-feiríi, 20 do

I
VISCONDE DE VEIGA

I
corrente,; as 9 1
ja dc S. '«7?uc;
(iut>.dcsil«

,_ 
'horas, na egre

scò de Paula, .«e.o•radeiieiii fto.w 1

Antônio Ribehro Alves
Casaes
(6" MEZ.I •As filhas, genros e nelos

do .finado ANTÔNIO Kl-
BBIRÕ «AI.VUS CASAES;
fazem celebrar amanliã. segiin-
da-feira, 20 do corrente, 6"

niez da seu fiillecimenio, unia
missa «por alma do mesmo finado,
ás 8 i|2 liortis. na egreja de São
Francisco de 'Paula.

Joaquim Antônio da
Rocha

f

MOVEIS
Coniipraiii-se e vendem-se mo-

veis ao 1" Barateiro da Cidade
Nova; camas de 12$ a 40$; guar-
dn-lotiça, 25$ a 7«i$; guarda-ves-
tidos, ro$ a fio?; giiarda-cásaca;
guarda-roupa. mesas elasiic.is.
giiarda-comida, mesas de cabecei-
ra, camas de creança, i.ivatorios,
cadeiras de balanço, 111'obilias, col-
chões, almiofadas e muilos ouiros
artigos. 3C9 — Rua Visconde dc
Siipucaliy — 3C9, 3224 J

i.-Vlice da Cosia Rocha,
Noemia, Judi-th, Alice, Al-
varo, e Aimatido Rocha,
José Manoel da «Koclia,
1'raticisco Rodrigues dá -Cos-

ta, Alfredo 'Ford e mais- «parentes
agradecem penhorados a Iodas as
pessoas çiue compareceram ao en-
Icrrainenlo do seu extreinccidò
esposo, iprie; irmão, cenro e primo;
JOAQUIM AiNTOXl-O DA -KO-
CIM, c convidam novaniente para
assislir á missa tle 7" dia «pie, por
su'tt'lma, será ceíebrada na egre-
ja de i!. 'Francisco de Pauta, ama-

nhã, segunda-feira, 20 do correi.-
le, ás 10 horas, pelo «luc sc con-
fessaní stuiimainento grálos.

(w£l
Idalina Soares de Oli-

veira
i" ANNIVERSARIO

Filhc| irmãos, cunhados
c sobrinhos da inesquecível
1DAIÍ1NA SOARES DE
ÓlilV-EIRA-, convidam os
seus parentes e amigos pa-

ra assistirem á missa que, por sua
alma, «mandam rezar, amanhã, sc-
gunda-feira, 20 do corrente, ás S
hoiaJ, na matriz de Nossa Senho-
ra dc Lourdes, em Villa Izabel.

R 38ÍS

Jacintha de Freitas
sobrinhos participani <iu_e
será rezada aiiianhã siguh-
da-icira, 20 do corrente,^ ás
9 horas, ua egreja dc São

Francisca Castanhcira e
Francisco de Paula, a missa de
mez, por. alma dá saudosa irmã e
lia IACIXTHA DE FREITAS, c
desde já ngrndccem. .1 3H--0

I

A «iliípctoiii» da líeal
e.-ttcimmurltu Caixa, üe
SoccpiTòs 1). redro V,
praf-undiinicntc . scjttida
com òXfãlIcciihcnto. tio

grande benemérito o presidiu.Io jubllado. destn instituição,
o K.ymo. -Sr. iViscoiúlè do
Velíjii Cabral, niiúulii civlêbrar
uma iuit.su em iiiteiíçãb du
sua alma, terçalfeira, ai ilo
corrente, ás- 9 Jj; lioras, 110
altar do Santíssimo S.nci.i-
mento da matriz da Candeia,
ria, convidando para essa sau-
dosa demonstração du niuizii.
de, a sua Exinn.- lamilia, so.
elos desta associação e os anií-
gos do filiado, itutejelpiuidõ 05
seus sinceros agradeci mentos.
iGíl-.* *,«üaw^a_A:_-.;>íKü&Si - ¦• ¦¦¦ afe ¦ i VtiMtf

José Ribeiro Nunes
Junior
(.io" DIA)

José Ribeiro -V.ines e fa.
milia mandam celebrar ler-
ça-feira, 21 «lo corrente,- tuna
missa dc 3o" dia «Io faileci-
mento de seu saiidcso lilli".

jOSE',RMiElROiNUNES JUXIORr.a egreja «le -Rodeio. Estado tio
Rio, ás 10 horas. Do nnte-mão
agiadecem a todos nue a esse acto
de religião comparecerem.

í\l •„.<! I

i
üuiomar baptisu-i

Xavierí ¦Casitn.ro de Paiva
c- filhas convidam seus
rentes e as pessoa.; ...

•A

pa.
. ...a

t

amizade para assislir a uns-
sa de 7° dia por alma «lesiia

iiicsquetóvcl esposa o mãe, GUIO-
MvVR R. XAVIER) quê sc çejarina egreja .do Sagrado Coração de
Maria, aniaullã, segunda- feira, 20
tio corrente, áj o horas, confessan-
do-se elernamciiie gratos. (S 3963

Pedro Affonso Ma-
chado

Titil i u;. de Sá Marliaito
agradece a todos os paren-
-les c mais pes>oas du suas
relações, assim como aos pí-
-rentes, amigos e pessoas-de

relações de seu nuéritln marido,
¦PEDRO AFFOXSO MiiVCIlIADO,
que assistiram á missa de 7^ dia e
dc novo convida para a missa de
30" dia que, para repouso eterno de
sua alma, manda rezar amanhã.
seguiidíi-fcirn, co Uovcorrentc);.á9 o
horas, no altar-múi- da matriz de
S, 'Christovão. Desde já agradece.

(S 3057mm

I

0 sr. Rodolplio de Souza
ou o sr. .loaquim José Fernandes
(este estabelecido outr'ora á rua
Senador Euzebio n. 224), são con-
viciados a comparecerem no escri-
ptorio da rua Primeiro de Março
11. 80. 2°, das 13 ás 17 horas, afim
de apresentarem esclarecimentos
que lhes cumpre fornecer. (M3494)

PENSÃO
As pessoas obesas, barrigudas c p,ara t.m c;,sai estrangeiro <¦ sem

inchadas devem usar o Porangaba, filhos deseja-se encontrar nas im-
o melhor e mais activo toniro da Imediações do Russcl ou Flamengo
circulação, que activa a nutrição c aposentos de primeira ordem, dc
as trocas orgânicas, fazendo elimi- preferencia cm casa de familia
nar a gordura e desiufiltrar o or- lambem estrangeira. Trata-sc de
ganismo. |um commercianté de firma coucei-

Dcpos:!o na Flora Medicinal, tuada desla praça. Resposta á
Rua de S. Fcdro 11. 38. Peçam ca- caixa T I no eseriptorio di.-sle jor-
talogos. 'nal. 

(3.054 
J)
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lii Sy
(ein lórma dê pílulas)

O mais poderoso especifico parn n cura
pliilis e.clc lodas.asdoonçiis restilkiitcs d
pürózá do sangue. O JiKPLKATOL é ira-
iniiiiMitovncnli. sii.perinr nos snus cfleiíos a todas
as .iijecci-.es. Oaratile-se a cura.

TiÍJjo 
'com lli pílulas. 8 ^ in tiiii--. de tratamento,

úSOOd. polo Correio m\\b íü«) reis; li tubos, "7^000, polo
Correio mais IJOüO,

- DEPOSITO GEKAL: Pbav.ms&i.ií. Tavares
m GS, Eracii•'i*inuliMites, íí3 -- llio d aueiro

m','. Hl« ilimm
¦ ^ ..~rv ."* —--' "rr ¦¦ ¦ í" -,^r-<- S": •-?,•¦- ". -..'¦"*-.

¦¦»»

i ira
; ca ii

diiis, |

•.'.um pa.li__.al (
KIlK.V CIUIOXI-1
!N'I'II, em poucos!I-«.-s modernos, sem
n uaiamcnto. Tra.

f\pp. 6«?fi

VKNDE-SIi
niun dos melhores ponto
iro d.i cidade. livrçi,e> «I
cado. O motivo se ti ira .
deiilc. luformíi-sc á rú
niaoc i".. nom ° dono
P.-rl.-illIlO.

Mn'-ai
do Ca

pés of m

mm ?m gipéos
O inaior sortimento, ao preçomais barato. Flores para chapéos.

Flores para vestidos. I'lôr. de la-
ranjeira. Unica fabrica ile fú.-es
para chapéos. A Flor dos Alpes.

¦ lítílíi íios Ourives 97, i".
(M 34S41

«óWBvj Hlscss-V ãSi^i£a
COROMELTiUIZ OzoniO 1)'AY!U
nesidònoia: Ilorval — flio (í. do

Sul.
Curado do moloslià do fundo sy-

muliiico, com o Elixir de Nogueira
Ito 1'hco Clico. «loão du Silva Sil-
rcira.

Agciu-ia Cosnios - nio"cabellos 
brancos

Tintura Eigaro é a nielhor para
liugir 03 cabello.-; instantaneamen-
te. Caixa io$ooo, pelo Correio,
I2$ooo'. Para acaslanlial-os usae
Brilhantina 1'igaró.. J-'rasco 3?ooo,
pelo Correio .|?ooo. Depositário,
Casa A' Noiva, 3<i, rua Rodrigo
Silva 36, entre Assembléa e Sete
de Setembro. Telophone 1.0:17, ¦
Central.

GONOBRUEiS
va

c:ir;i infallivel em 3 dias) K
y sem ardor, usando "Gonor- H
; rhol". Oaranlc-se a cura ra

.'•': completa com um só frasco, fí'f. Vidro, 3$ooo, pelo Correio yjí ;$=oo. Deposito geral : tó
1 Pharmacia Tavares, praça ^''_ Tiradentes, 62 — Rio de B
Janeiro. '

^32WBBEkV8t^lBB!&S8SSiWfâ&

PURAMENTE VEGETAL
Cura rtidiòàlmonte

Tosses rebeldes, bronchites,
ciuarrhos dns crianças

Agentes Carlos Cruz & C,
Hua 7 do Soteml.ro, SI — Rio

Convém a todos
saber, que o " Tridigcstivo Cruz" é
o unico remédio approvado pcla
Directoria de Saude Publica, que
cura as moléstias ilo estômago e
intestinos, Assembléa, 7í.

I r~\ I PARAv/mcAS>
JQmALLAllB
Ourives 11-3

—ItIO —

Campelio W C„ Rua Luiz
de Camões 36

Fazem leiláo no dia 23 de no-
vémbro de 1016. das cautelas ven-
cidas, e previnem aos srs. ímilua-
rios que podem reiormal-as 011
rcsgatal.as até a hora de começar
o leilão";

Ir,

4 e
ORIGINAL DA

Rua G. Gamara 88-Sobr.
Pro tes estrangeiro, lia " an-

uo.5 mora nu praça da Republica
11. f.|, esquina Senhor dos Passos,
attende a sua numerosa clientela
das 9 ás 11 dn manhã o da 1 lio.
ra ás 6 da tarde, dias feriados até
3 horas, tratando com a mesma
attenção como sempre. Praça da
Republica 84, sobrado, esquina
Senhor tios Passos. 323 J

(K 3344)

9&
Prata, brilhantes, cautelas do

Monte «le Soccorro, couipriini-.se e
pagam-se 'bem, na praça Tiraden-
tes. 6.1, Casa Carcid.

PARTEIRA

Bapj»io isi!i:!i po:
em caroço, hüo 2$
ito da Colchõaria S.
¦i Caneca, 309, pi-»
Catumby.

rua
1 ua

M.
lieitte
ha-m-a

continua
Avenida

n. .<).

cipa ns sim
a alleiulcr á
ilein de Sá

S .;oji

Cómprac bilhetes ncf.a casa, c
líi.i-i o futuro garantido, 

'«'orle

cerla, pagamcitlo iniincdiaía. Una ,
da Alfanioga. .!-•, esnuimi da rtia|

10

da Quitanda
Tcleii

F.
N.

DUTRA í-- C ; mm
do

BOLSA LOTERIGA
QIÍI.11KIS TIIAVAU IMÍÍ.A-' 

ÇTiES COJIV.V POKTUXA?
Comiirito Wlhetos na I5Ór<SA

l.tirKilirA. Av. Ili» lírnnco
11. 143, esquina ila rnn <ln
.\sM'nii)li'-u. IjÚ enrontrnvuis a
roali/.iuião do vosso ideal.

GRANDE HOTEL

Combate as doenças
! go. do figãtlo e dos inícsl
! lodo iiíiiielle que usai- o Cóçi
! nâo terá mais toníciras, «iór

cabeça, prisiío ue venlrc, exei

o'r.a-
inos;

«le
«ção

nervosa, ga/.es. pi
íomiio depois das
st.nini.is á noite.
«. trabalho, medo
trisies, esnuecimi
gorai, e'.c. elo.

!'.' um poderoso
dyspepsia nervosa
tro intestinal,

DeDosiro na i-

so 1.0 estômago.
refcie«5es c 111-
ndisposição para
tlc morrer, idéas
nto... Fraqueza

raiedio pari
a alonin g;

Tl^TÜRARI
AVENIDA MEM DE29 -- SA' -- 29

Attcnde immediatamente aos c!iam?«dos pelo telephone —
Central 4934, para buscar roupa nas residências — Limpa o
t.rno porí3$coo, lava por ,:.3oco; tinfe a roupa sem desbotar —
Especialidade em.trobalhos eni roupa de senhora.

r>r-í bços Jiiooieds

FHESiO
A.11
no lar

ilue
.1 pr

ii. i.iv'
cio

am
,1o G-.iim.rãi--.

,> para a rua Jtaiiá.
edificado. Trala-se c

oco. «Ias 3 ás .. Inri
Ouvidor, ii. 14'. ':¦'¦]¦'

I

tua do
There/a),
com ter-
podendo

vai o sr.

Caòalras para barfeelrq
àmsrlcanãs

S.Vliliiils «I molestins do

00, COT Mil
Formado pela Faculdade dc

Medicina rc Nápoles e liahi-
iitãdo por lilulos da do Kio
de Janeiro

Cura especial e rap-da At
estreitamentos uretliraes (sem
op-.ra-.r.o'. gonorrhéas clirõiii-
cas, cystites, liydròccles, lu-
morçs, impolcncia. Cônsul!.".!

das o ás 11 c das 2 ás 5 —
Largo da Carioca. 10, ;:,!«-

í-WWn'

1
:'i

VAW.WAWA

lli GE ESCREVER i

ESCRIPTORIOS
Alngnni-so duas salas pro-
lirias para eseriptorio;
iiliifti(i'l »nua SOIji, outra
150^000; no largo ila
Carioca 24; trata-sc om
baixo na Alfaiataria do
Povo. E

t

Trabalhadores para tira-
gem de dormentes

Precisa-se de oito trabalhadores
para este serviço; só se admittem
homens com pratica. Para infor-
inações e condições eom Fonseca,
á rua S. Luiz Gonzaga 11. 656, de-
posilo de Jciiha. (J 339.')

Laura Carramillo
FALLECIDA. NO FORTO

30» DIA
Zeferino Carramillo e

I.ucessia Carramillo, lendo
recebido a infausta noticia
do fallecimento a ifl do
oulubro próximo passado, do

sua prezada irmã e cunhada d.
LAURA CARRAMILLO, convidam
os parentes e amigos à assistirem
á missa que, por seu eterno tlcs-
canso mandam celebrar amanhã.
segunda-feira, 20 do corrente, ás I

i 9 i|2 horas, no altar-mór da nia-
| triz do Santíssimo Sacramento;
! confessandò-se gratos aos que
j comparecerem a este acto de re- |'¦¦-'¦-- - caridade.

IJosé Felix de Barros
Clicriibina dos Reis -Ca-

¦tirai llarros e iaini>'«a con':
vidam seus parentes e ami-
Sus ipara ar.sistir á missa
que mandain celebrar na

egreja do Iiiínincula-do Cor-açáp «le
.Maria, 110 Meyer. ás 9 horas,
amanhã, segunda-feira, eu do cor-
rente, por alma «l«- sl-u inesque-
eivei esposo, '10SE' FIvLIX. UU
IlARRíOS, e por este aclo dc pie-
dado se confessam suininameiile
gratos, .iHnwmiin ^-!'1C" '

Stella Faleiro Couto
José dc Araújo Couta

convida todos os parcnlcs.«
aniiiros para assistir á mis-
sa de 6" mez. que por alma
¦de 'sua idolatrai

I
des da Silva

IrCAFE'

íGAMARAÍ
P Moendo sempre p|

9, Largo da Carioca, 9
(Grande .vtiiazem junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, capas para

mobilia, 9 peç^is, 6o$ooo; oleado
dc 0,60 e o,;o, a 3$5oo c 4$ooo c«
metro; dito para mesas de 3 a
5 taboas, Co$ooo e no?ooo; capa-
chos de 1111 e im,io a S$ooo e
9$ooo.

Souza Baptista & C.°

^W
v#íws

. ¦ r: j//n,2 yt&-'--.:¦•

MMK. V1EITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. (J 3!i)

c siiiV-i coin])licaçõC3. Cura radical por
processos sctjiiros c rápidos. J)r.
JOÃO ABREU. Das S ás 11 e «Ias
15 ás íS lioras; Cl, rua de
dro, 64.

lieião _____________

zàii3SK553SS
do corrente, ás «i 'lioras, na egreja

. <le Santo Affonso, pelo que se
MI.SSA DE í" ANNIVERSARIO I confessa desde já eiernamcntc

Alfredo Fernandes da Í5il-i ,,ra.0 (.1.115 .1
va c filhos, e Giislavo Adoi- «jaa5^BEjaH5!2_^S3-3-SráiM^
pho Bailly, senhora c filhos COROAS M PATiMAS UU
(álisenlics), iconvidam evs,
pessoas de 511a amizade, pa- jra assistirem :i missa que, pelo;

descanso clenio da estremecida
finada ZUI.MIRA COSTA FF.R-
NANDES DA SILVA, esposa,
mãe, e tia, mandam rezar lerça-
feira. 2t do corrente, ás 9 lioras,'
-na egreja dc S. Francisco de Fatt- j
la. Ii por esse acto de religião e
caridade, desde jn se confessam
eternamente agradecido?. R 3832
p«t«!g5^!aB85Bji^.c^trireaaroE».>f^

Liberato Gomide
E. F. C. B.

Falleceu honte.ii cm Ita-
bira do Campo e sepultasse
amanliã, 110 cemitério de
S. Francisco Xavier, o

COROAS M
rLOIMIH NATUIIAUS

Prepara-se qualquer cticoinnieiida

Casa Arte Floral
Km ila As-semblca n.i. T«-l«.-,-!i. Cen.

irai 18.1?

\ V

t
D. Selirina Paiva

(PARAl-IVBA UO NCÍRTlij
¦A viuva Ccncral Raymim-

do de Castro, filhos c gen-
ros mandam rezar missas
por sua lia, D. S'EWKI«VA
-PAIVA, na egreja de São

Francisco de Paula, amanhã,.' sc-
gunda-feira, uo do corrente, ás 9
e 112 horas, 110 aliar de X. S.
Ja Conceição, para cujo acin cou-
vidam os parentes c amigos da fi-

agenle da H. F. C. do P.ra- I nada
sil LIBERATO GOMIDE._0 cor- |B_S5_-_---_a2!E3n^E3S5ESE-Sí-_a
tejo fúnebre sairá da eslação Cen- |
trai, ás 9 horas, e para esse aclo
de piedade, sua familia convida
seus áiniirns e parentes. J 3833

Dr. Hormindo Xeite
Sua familia, muito grata

|i$4 a todas as' pessoas <|tie se
dignaram acompanhar á vil-
tinia morada os restos mor-
taes do seu saudoso che Te,

as convida, bem assim aos mais
parentes e amigos, para assislir a
missa de sétimo dia que, por sua
alma, será celebrada na próxima
terça-feira, 121 do corrente; na
egreja de S. Francisco de Paula.
ás o horas. _R.-',.865

Agostinho José Rodri-

t
FREGUEZI-A DE RIO CALDAS

Braga-Portugal
Anna Joaquina Lopes te

seus filhos, Domingos .losé.
Rodrigues, José Maria da |
Costa Lopes, (ausentes). A. i
R. da Costa e J. M. Gon- j

çalves, tendo recebido a triste no-
ticia da morte dc seu marido, pae, !
cunhado, amigo e compadre, con- ;
vidam todos os seus parentes c «
amigos para assistirem á missa de |
sétimo dia que, mandain celebrar;
amanhã, segunda-feira, 20 do cor-
rente, na egreja de X'. S. da Con- ;
cei.,áo e Boa Morlc, á rua do Ro- !
sario. R 3S.90

l'i

ii.iminaçíio ua n

i _"l
Nntgitcm compre iiiiia( sem m
iomiaçõe.i sobre a inacliüia Bn i
mais siihples, moderna, prali: ** 

'
ca, iliiravel, ciegàhie c ao mes- ?"
mo tempo mais barata do que ic
ijijattjucr outra A-.i inundo. Dá nc
15 cópias, tem fita üc cor e íí
tí-pos «lc metal, (az ate 300 cj
letras por minuto, escreve cm t^
ditas cores. trJÍormáçOès e c::-ü^
ttlicações gratuitas. ™_\\
CUSTA SO' 1S0 Mil. RÉIS ".

liiicoiriincndas 11 Krnealo Pfes.3.
Ir«,ii. Caixa postal ijSü I«
Ac. Jn::eÍro. (.1

V. Ex". XÃO QÜTÜ! ?.!Or.lI..\K
SUA CASA SK.M GAS-

TAK DiXIIIlir.O '.'

F.' o que pódc conseguir fácil-
mente, por aluguel,mensal e inodi-
co. todos os moveis; rua ilo Ki-i-
cliuelo n, ", Casa Progresso.

ii3i ¦: r;""' «tssai 8 sheississiíI-SíIiSíi
Sa cura. da I

S1THIL1S1

jv^/yisWA%vwV-W>n
Doenças Õnvíi;gh.ríinti.tltt

<j2" ü rnpidíi do

garganta Q_s__-_i\T--\.
iiariZ (fcticléz cio nariz)

OUViíiOS processo inteira-
bGCa mente novo.
Di.. F.URICO DE LEMOS

professor livre dessa especialidade
na Faculdade de Medicina do Kio
«ic .l.i-.i-i-o. Consultório, rui da
Asstniblca, 63, sobrado. «Ias 12 ás
6 da larde. .1 37=3

¦1'io'M dc/£3 
•;

air.oplioneü^l^y
n. 1,irml,it. JU*^ I

en^enwse
General Cai 11a m.|.

(S92

- LARGO DA l„\!'.v. —
C-. para familias e cavalheiros;

<íe Iratauienio. Optimos apos.i-.-:
tos lieanienie niobiiuilos de 

'novo. 
j

Access «res, ventiladores ••¦ cozinha
ie ;' oiilcni.

End. Telegr, "Gramllioier.

alocof

t onipra
pecego, 11
e-,c. Ki
nhia àc

Pedro

1 I! I TAS
aractijá, fig

ii.-irmi-1'i'. manga,
t l). Manoel, ;;j-
Conse., as.

i.iN(;r
Do «-(-:is«-

117, Ssnador Euzebio, 17
tlc Sá

roi:.'i.'.;i v:/..\

ciildadcs 
'«• 

diivíc
t.

Vende¦ ¦• e condi^

í.l-i. 1 volume.
paginas^ ?..-->.

itciimés livrou;.
íA .1153)' ria Mitchiido

ndido de
:t,..-, cerca

V vcmlii
: na livra-

3180 J

se a todos ttm meio ..»1
se tem sypliilis gj \

ou hereditária, in- M| I
externa e como ÍS j

«â

Ensina-

adquirida
terna eu
pedem curai-a facilmente
em todas r.s . manifestações

i" períodos. Escrever: Cai-.p|
xa Correio, lóSõ. cuviaiuh S I
seilo para líãposia. _§ |im mãmmmmi aws mm j

FRIBURGO
HOTEL l.F.U-E-vROTH

Com grande par.pte e optima!
accommoüávõea pri* m tnmitia,

Fjoprietario, Adelstano Silva.

DENTADURAS
COMPRA-SE

•qualquer trabalho velho tia
boca

OURO E PLATINA
R. Asstmblia, 16, loja de

louça. i.l 54.1.0

Dicos novos _
dimloi 27 cir!.,- ¦; B .
perfeitos, inciü-,? | !
:r.e; eestraiigei- -Vy

f rid os os /•'
de *

Oliliitli
devem aprovei-

ytgszs, la/epsdironos-
CAíaloííO, ctivíãn.io sen endereço ¦'

GUSTAVO FKÍKEr?
iTs.ivi.m2an. 63- S, PS;,ll.

1'RÍJDIO COM GRANDE
ARMAZÉM

Arrehda-sc o da rua Marechal
Floriano 11, 172, niuito próprio
para confeitaria, ou grande fabri-
ca'; informações na mesma rua
n. 1-1Í. R 36Õ1

%W

J'JLUXTxl^XS3.XxxTXXJCZSC_.
«SARNAS E KCZEMAS

GURA A

Manoel Augusto
Pedreira .

A liuva, filhas, netos, ir-
mã, genros, ctinhados e so- ;
hrinhos, convidam os paren.
tes c amigos para assisti- ,
rem á missa de itrígcsíltip

dia (p.ie, por alma de seu saudoso
esposo, pae. avô; irmão, softro,
cunhado e lio, MANOEL AU-
GUSTO PEDREIRA, será rezada
aniaullã, segunda-feira, eo do cor- I
rente, ás «_« horas, na-matriz dc
Sanla Ki.a,' pelo que se confessam
crmdecidos.  S .v4$

2á2-jSasS^^xsE2a.s3i£aas
Maria Eugenia

Carmo
(MARIASINHÁ) I
Edna Azevedo! Magdale-I j

na Sclierp, Luiza \'ai!e e I
Èfaria Luiza Guimarães, '

convidam is pessoas dé ami- j
zade para assistirem i nus- 1

sa da desditosa amiga MAR1A3I- ,
XÜA, (|iie será celebrada na egre-

do Carmo, amanhã, segunda- I
a, ás o noras. Desde já reco-

Orlando José Rodri-
.gues

Kuíin.t Rotlrifiites t. fi»
lhos, Cecília Rodri_[tiC3 e
Elvira Dantas agradecem
profundamente -penhorados:«
todas as pessoas t|iie se di-

gtiarain iiconipanhat-os no «loloro-
so ¦transe «por que passara:'! '"«'
a perdo do seu sempre lcnthrado

esposo, pae. irmão «¦ genru, Ulv-
(OANIDO .1 OSIV •ROnUIlrUlv.., c
de novo convidam os seus paren
les e amigos para assistir á mis-
sa de 7° dia, que será celebrada
amanliã. segundasfeira, 20 do cor-
reme, ás 9 «horas, na egreja do
Santíssimo Sacramento, pelo que

desde já se confessai» aca-eci-
«los.  (-^0' *

REALENGO
Alfredo de Mello

<_»SU.B-ÓFFIC.AL MECÂNICO
NAVAL

Unibelina de Mello, The-
reza Fragoso dc Mello, mãe
c esposa, filhos, irmãs, so-
bri nhos e cunhados do fi-
nado ALFREDO DE MEL-

agradecem penhorados ás pes-
tíe sua amizade c mais paren-
que acompanharam os restos

mortaes dó finado á ultima mora-
da, e de novo convidam para as-
sistir á missa do 7" dia do--passa-
incuto, amanhã, scgundá-.feira, eu,
ás S i|a lioras, na matriz do Rt-a-
[engo «: desde já se confessai»
gratos. ii-1.145-'«r^.fV&%mrVmmrZ7?<r:X*27 ¦

i
LO.
soas
te-s

stacastüss
tsi_j___rnxxrzxj_xzisx_-s23

M' Tul

ÀtTENGAO!

iiii
Mine. Ribsiro particul

tinge cabellos com um preparado
tal inoffensivo, dc sua pro-

«. ±?erèira cie pouza
Carlos, Xocmía, Alzira,

Helena e Elisa Pereira úo.
Souza, convidam os amigos
c parentes a assistirem á
missa de Irigesiino dia que,

mandam celebrar por alma de sua
......idolatrada mãè, JULIA PEREIRA

I DE SOUZA, amanha, scgtinda-fei-1 ra. 20 do corrente, na egreja do
v.sc a inolieiisiyo, «c sua pro-1 - - 

,; . . -. ,,..„.
pnedade, a rua «le b. .tose n. <>/.\\. i" ;-,',-;._.,, ....nn,-,,.,. „n.
sob. Próximo á Avenida. Telepho- 

^9 
JJ ! -'--l"mcn^ 8™

Ao Ciiie Parisiense, ternos sob I
medida a prestações, variado sor j
tinicntò dc casiniiras estrangeirai 1
e nacionaes; cu'.i-e;;í',-se o terno]
na primeira pr.cstaeão, Rua San:.'.
Anna 66, T. 1756 Noite. Auolpho
Kung & C.

a 1*850, platina a «j-;5o-
tes, prata, dentes usados,
quer quantidade e aos
preços da praça;
Kuáyana 77, loja d1

, brilhan-
em qual-
melhores

na rua Uru-
ourives.

(S 34»J

t

Cuidado com os fnírujões
Os nroiirictui.os dn Cas»
dns l''ji/.i'iiiiu'i ri-ctiis, tou-
du sabido iiiii- coiit.iiiiiii a
exiiloi-nçiio do credito (1««
iiomu du seu cstnbelòei-
mento por parta do imli-
viiluos suspeitos, avisam
no piililici) do mu- 11 Casa
das Va/.eiiilas Tintas não
(ora iiRcntcs do lutos o não
manda seus eiuiircíjiidos .«
domicilio — sem rcoclior

pedido para tal fim.
3Ici'iis e.vplorndoj-as o tam-
«em suspeitas são aauelliis
diie se apresentam eoiim
antigas eoiitra-iiieslins iln
Casa das Fazendas Pretas,

PEDRO S. 0IJE1U0Z
& 1KMÃ0

Tel. C. 191.
-_ME5_-51g3i-S--iaBE----5S--_Sa
Luiz José dos Santos

Dias
Sua familia, r.milo grat»

a iodas as pessoas que se
digna nu., acompanhar á ul-
tinia morada 03 restos mor-
taes do seu saudoso çhèie,

, convida, bem -assim aos mais
arentea •- amigos, para assislir u
íissa de sétimo dia que. por sua
lma. será celebrada amanliã. sc-
unda-feira, 20 do corrente, ás 9

noras, na riíre.ia do Car--
íiu.tR

B-a-a__-B----pB85^^a---a-B-8-
Joaquim Silva

A familia participa o sen
fallecimento. O cnierro rr-a-
liza sc hoje, á 1 hora da
tarde, saindo da E. F. Cen- ,
trai do Brasd para o comi-, impressos em i minute

«jt S. Francisco Xavier. ; rija BUENOS AIRES, 4 A. T«l.
S -}".'.>«jij. A dei» S-H30Í do C<bi»«o GcruL

100 cartões de visita,»

miiXtimimm ^m, u -¦*»—i^., ¦ í- -_- m t*mÊtk%í2\%mm^&Sm!r%^ :*a:-.-:V!ví-ã!.-iii-:íia.
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PEQUENOS ANNUNCIOS
VENDAS EM LEILÃO

J>ENHORES_
LEILÃO DE PENHORES

Em 24 do novembro dc 1016
L. GONTHIER & C.R

HENRY & ARMANDO,
succcssores

CASA FUNDADA EM 1867
45, It. I.lTISfi 1>U OAMüES, 47

/•'azem leilão doa penhores, venci-
dos > avisam aos p.rs. mutuários que
podem rcíormar ou resgatar as suas
cautelas até á véspera do leilão.

Fomos oaprimeiposl—t
Oue adoptamos as vendas a prestações e com este bello

Systema são innumeras as familias que mobiharam
«Jnaci cacas com os nossos Moveis e assim vivem teu zes _SUaS 

TchS Se __£_. Visitem-nos « avaUem os nossos preços «co„d.Soes,

MARTINS MALHEIRO & C. .??????????????RUA DA AUANDEGAN. ....

Leilão de penhores
Üm 35! do corrente

1>IAS & MOYSÊKS
14. Au Barbar» dc Alvarenga

Tenho de fazer leilão no dia
22 do corrente, de todos os
pèhrtbrc» venridos, previu?
aosArs. nintuiilistus que mias
«iauírins iioilcm ser reforma-
elas nlé & hora de principiar o
leilão.

PRECISA-SE 
de tre3 bons officiaes

carpinteiros. Trala-se no Cães (io
I*orto il. S20, armazena de caie

(3C13 D) J

PRECISA-SE 
(le um bani compn-

sitor para obras; rua.do Ouvi-
dor 11. 7i (.1/-7U) B

unia mocinha pa-
ra serviço-s dc 11111 casal; nV* Jo

Senado n. S5. («I

¦pitKCIiSA-Sli de

PRECISA-SE 
de uma menina de 13

a 14 nniios; clüicara da NiM-es*
ta, f-rupo 1,1, easa 42. (¦'?('0..<___

PRECISA-SE 
dc Bina creal

das Uiraiijcir_9 11. 63, casa
(3121

rua
.1.

D) J

ALUGA-SEda
esplendido sobrado

da rua" General Câmara n. 2)6,
\s chaves encóntram-se na loja ,Ua-

Trata-se á rua da Carioca
(3733 E) Mbrica).

n. 14

LUGA-SE um es|ilendido aposen-ALI
XXto, ,.  _ ... „
tiue trabalho fora, em casa de um
casal; na rua da Assembléa it. 117,
i" andar, entro Avenida c lart» da
Carioca. (3743 E) M

ALU(',Ã~-SHi 
um bxcêlleíilo nüarto

mobilado, nisiito arejado, a senhor
solteiro de tratamento. Preço modi-
co; na rua do Riacliuelo n. 95.

(374-1 L)

V'
I.UGA-SE uma boa, casa na rua
"ulunlarjps da Pátria 95! chaves

--- trata-se na rua b.estão no u.
Pedro 64.

SU

A LUGA-SE «ma casa a rua Rocha
AfciKoso ia, completamente 'cti,.r-
mala, "roximo ao nonto dc 100 reis
(Villa Isabel); cliavcs na mesma, tra-
ta-sc na rua dc S. Pedro n. 5»._ U

IMPLORANDO í CARIDADE
IiWEClSA-SE 

de nma crcuua paro
•todo serviço e que durma uo

aluguel, 11 rua de S. Januário 108.
S: Christovão. (3ig£__J

AMANCIA, viuva, com CS anuo»
de eil.-nle, quasi cíga.

ANNA 1)0 AMARAL, viuva, cega
c aldm disso doente e sem nmgucui
para sua companhia, recolhida a um
nüarto:

ANGELA PECORARO, viuva, com
86 annos di edade, completamente
cega e paralyticai .

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
Ihinha, com 70 annos de edade;

CARLOTA, pobre velhinha sem re.
tUELVIRA 

DE CARVALHO, pobre
rega c sem amparo da família;

ENTREVAZA, rua Senhor de Mat.
Icsirilios 34, doente itnjios-silbilitada
le trabalhar, lendo duas fillús, seuao
un» tuberculosa;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega dc ambos olhos e
aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
tntrevado sem recursos; ,

LUIZA, viuva, com oito limos
tnenores;

SOARES, viuva, velha sem poder
trabalhar;

MARIA EUGENIA, pobre velha
•em o menor recurso para a sua sub-
sistencia;

SANTOS, viuva, com 08 annos dc
tdade, gravemente doente ue moléstias
'"tHEREZA, 

pobre cígulnha sem
auxilio d- ninguém.

AMAS SECCAS
ALUGA-SE 

unia perfeita ama,
ca, de cór, bem creada e carinho-

PRECISA-SE 
dc uma creada paru

todu o serviço; ciisã seria e dc
pux-a familia; rua Tuylor n. 135 —
Lapa. (3037») J

P" 

"líKã'SXsK~lc 
uma pequena (lc

i= a 15 annos, para serviços lc;
ves de pequena familia; não ,sae a
ma, r.a rua Francisco Muraton 13.

(3933 C) S

RICC1S.VRE do um homem para
lavador de pratos, com pratica

dc holcl, e pata fazer uni carreto
de compras, da praia ao bonde da
Carioca, e mais serviços; rua Aque.
dueto 11, 324, Santa TiIiotcki.

(3959 D) 5

ALUGA-SE 
011 vende-se o magiufi-

co palacete da rua Francisco Ala.
rjaíari n. 42, cnm oplimr.s acijom.
modaçõei. para faniiliii d: tralamcn-
to; trata-íe ua rua Gencrjl «-amara;
35. sobrado. <3-"> j-j 1

loja do predio 312
rua General Câmara. Trata-sc

na r«a dos Ourives, in. (368-!'.)J
ALUGA-SE 

a
da

DOS PULMÕESCATARRHQ
Cura rápida oom o

PUrrOKAL MA 1NHO
Uua 1 do Setembro, ISO

ALUGAM-SE 
uma boa sala ou um

bom ouarto, |»ra casal on senhores
de tratamento, em aesi oc pensão, la-
miüar;—a rua Senador Dantas ti. -S.„

(401S R) 1*.

lobrado da tua 7 de
^^^ », 31, liara Sociçtlade ou t'»;
criplorio-, tratii-se ua loja. (4"43 ») '•ALUGA-SESciembro,

\LUGA-SK 
o ontiiiio sobrado da rua

Senador Dantis. «4,: com uarto. .
tales, varanda e mais dependências, 1-

'¦¦¦¦¦ as chaves na
(3459 S) 1'.luminaiio a luz clectrica,

loja, onde se trata

A LUGA-SE uma casa, a rua Araujo
iÍLLima. ia. com 2 nuartos, 2 salas,
e mais dependências: chaves estao no
n. 14; trata-sc na rua S. Pedro, lü.

ALUGAM-SE 
sobrado e loja do

predio ila rua Senador Pompcii
205. (3120 K) J

A 
LUGAM-SE por so?o as boas casas
da rua Aumisto n. 25 ç -'7 (santa

Tliereza). com cinco quartos. salas, co-
zinha, banheiro, ouinlal e jardim, a»
cliaves estão no barracão ao liuio e
trata-sc na rua Sachet 11. ». sob

(.1340 .1) *

ALUGA.Slv 
um bom quarto (ie fren-

te. com on sem pensão, nrbennor
de tr.itaiireuto, ou casal >em filhos, r.
KosMgo Silva 11. 6, 2" andar. ,.

(4027 S) K

ALUGA-SE 
o predio n. 267. da rua

Riacliuclo; sendo o sobrado, 170?,
e o térreo i?uS. Ambos tem dots.uar.
tos. duas salas e mais dependências e
luz electrica. Abertos para ver d.is o
ás 12 e das a as 4. HÇW í' r'

IRBCISA-SE de uma empresaila
para todo o serviço, cm citóa tf"

fumiliii; rua 1) julia n. 23(3988 D) S

5VAPAZ 
de 18 annos-, sabendo liem

X o portugúez e iilguma coisa ile
francez, 'deseja cdllocar-sc . em çscri-
ntorio ou casa commereiiil; oa a»
melhores referencias e fiança, . caso
seja necessário. Cartas neste jornob
a Cario: (3821

Constipação
Tome

P13IT0UAL MAIUNHO
Kua 7 do Setembro, 180

GasãsTcõmmodos, centro
nãn 

"faz 
(iuiistão de ir para qiml-

óiHleiiiido 40$; rua das.W-
396, quitanda (3803AJMqur logar:

rãiijuirõs »¦

P
41.

í
RICCI.SA.se de tuna moça para

amo seccn, rei rua D. Minervina
52 ._ Estecio de Sá. (.1601 AVI

}RBC1!SA-'SE dc uma 0111a fecca;
ua rua S. Luiz 11. so. (591! A) J

PRECISA-SE 
(lc uma moçinlm pa-

ra ama secca. 11 tua Dr. la-
tramby 11.
Tijuca.

ponto dos bondes dn
(3948 A) J

Sozinheiros e cozinheiras
AII.UHAM-SE cozinheiras e nioci-

__nlios honestas c da roça. Pedidos
o lAgeiior ,1'orliigal, ma estação de
Vass-Jiiras. (liuvieni sellos).

(.llin.l I!) J

ALUGAM-SE tinia
jtW.itírfos jitntios. ou
moços do commercio'
íaiidcgã 11. 91

sa'a c dois
separados,

„, na rua da, Al-
andar. (348*!'.) M

n.to,
ro; rua

LUGAM-SE unia sala c um quar-'cozinha, luz elcctrica c banhei-
Uruguayana 1.1.1. 2" andar

(3í°.t >',)

ALUGA-SE 
tini bom quarto mobi-

lado. n casal 011 dois moços ne
tratamento; casa de íamiiia. nia beira-
dor Dantas 19. <-_°° *'•> '

(nos de n tn.
II —-s_as___SBB**Ba»SBeBaBS^B=BB***BSs:**^i=^=*=a—

brancos e de cores

I a! 35/*nfl
preço de oceasião!

I Saias brancas
1 as 11 iQOO

I ii] Casa Leitão, largo de Sanla Rita

ALUGA-SE 
a loja do «rçilio a rua

do Rezende 11. 74! trala-se na ave-
nida Gomes Freire n. >«.•**•¦•*&£-
de sc acham as chaves, nos dias irteis.

V4O4. **) 4

ALUGAM-SE 
oor 3«$ e ío$. q«ar;

tos mobilados çom rouoa ie cama
servieo 5 luz electrica, Av. Rio Brata-
co. il, a». <-tü3° s> '•

A LUGA-SE o oredio da rua Major
Al'onscca n. a.i. as «*'Y<%n*_*rai?
...-. hiesmã; trata-sc na rua do Rosário

casa Coutinho. (34.1» °> V

ALUGA-SE 
um bom quarto em ca-

sa de família. Rua do Rezende, 15«4
(.1931 ») <•'

AI 
UGA-SE rân bom qüàrfò; para
rapazes, cm casa de família, com

pen-áo, na praça 15 de Novembro
11. 30. O»** E) M

?_g..gg-^gr i "WdearrosDORA"
"Medicinal, adherente e
perfumado. Lata. 2$ooo.

Pelo Correio 2$500
Perfumaria

rtPT.AWno RANGEL
¦VK^w»mr4

"SUL ÈJJBRICr
RÜA DO OUVlDOll 80,

Os sêcitirites prcdioi:
As chaves uos iiicsinos,

ou conforme indicação nos
respectivos cartazes.:

Para tratar daa J as 6 da
^tV OHRISTOVAO ..-
Rua General Josc Christi-
no, 44, com niaiíinficas ac
commodações para íamiiia
de tratamento, porão liabu
tatel, luz' clectrica, Kranüe
qitiulal. ele. Aluguel,;.270$.

SANTA THEREZA —
Rua 'Santa Chrisliira, 104,
com boas accommodações
liara Rranilc íamiiia de tra-
taiiientii. porão, quintal, etc.

•MATTOSO — Rua Cam-
po Alegre a. 3o. com ma-
líiiificos accomniodaçõcs !»•
ra faniilia de tratamento,
porão habitavcl. luz clectri-
ca, grande quintal, etc. Alu-
giicl, 400Í000. .,.„„,.

ALTO DA BOA VISTA
— Travessa da Boa Vis-
ta 20, com 4 quartos, =
salas, luz elcctrica, etc.

LARANJEIRAS — Rua
das Laranjeiras 11. 453, com
magníficas Bccommodações
para familia dc tratamento,
quintal, luz electrica, etc;
as chaves na mesma rua
11. 410. Aluguel, 300$ooo.

BOTAFOGO — Rua Con-
de do lrajá. 46, com boas
accommoiluçõcs pura fami-
lia dc tratamento, luz cie.
ctrirl, etc. Aluguel....
l8fi$íoo.

Faz com que os cabellos brancos fiquem pretos, nao quei«
ma, não mancha a pelle.

\ Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do ca-
bello e extingue a caspa com tres apphcaçoes

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMA RIAS
DUARfAACIAS E DROGARIAS •- Preço 3*>000 rs.

I

l.lKi.V-SE
VI.UCA-Ssanilu n

vttiVta
4. Cata

com tü:Ms os rctiuisile:
mtísmo; trata-se .-
qiie 63, pròfinio á praça Saens l,*-1'».

'.1 rua rav-, \ i.i.A»*.-ar. i— 400$ o predio-
refoninado e I Ama llumaytá tw; chaves no lo-
„ chaves no leal c trata-se na Comp. de A (1111 nus-

rua Paiito llcririf -tração Garantida. Quitanda^ 61L

aiaisiQ.

ALU&A-SU 
11 sobrado do predio

rua General GaUlvVell 11. 23?,
tendo todas
sírias; trata-se

acoo:ni!!odíiç.ÚC!> «cces-
no mesmo. Aluguel,

(34Í3 K) 14
(78.)4 JI Gj-I

AvLUGA-SK o sobrado da rua""inr.ir.ga H. 102 para _pca«en,i
do
fa-

iliã''esta 
"pintada e forrada de novo.,

(.1973 E) V
mensaes oALUGA-SE >W -¦•„ ,

Asohriido (ta rua .Marquez de
Abrantes, -'08; trata-ic 11a mesmai rua
n. ai4. (3045 G) J

A LUGA-SIÍ boa casa com muitos
__.couiinodoa espaçosos, bom quintal
e bondea á porta; na rua General
Volydoro 308. llotafogo. (a4.l30) J

sala, inde-
4H$-, na rua

(307 ¦ G) R'AI.UOA.SIi 
uma bon

ipcndonte, aluguel
da Passagem 11, 266.

ALUGAM-Sli 
em easa

de tc.b
11111 quarto
S. Cícuientc

5f.t,ü,GA'Sn;
Á".VPiili;ieira3
cliavcs no 11.

IrôfahwiilQ,
isplcnilidos
139.

Üè faniilia
uma sala e
na rua dc

(369-*G) J

a casa dn rua . das
. 80. em llotatoi;o;
;8, omle se trata.

Al.UGA-SB 
perto do mar, por 40*

üm quarto mobilado, com electri-
cidade, casa dò familia; na rua Cor-
rêa Dutra, 78. _<__ Cl) •!

ALUGA-Sli 
por 200$ o predio á

rua da Passagem »¦ 97; fiiaves.,
no n. 95 c trata-se na Lpmp. de Att-
uiiuistração Garantida. Quitanda, 08.

(293.1 Gl J

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda -12
— A. P1XT0 & C. —

ALUGAM-Sli 
->or 172Í os prediasl

ns: j6 e -*. 1" o 2" andares 'U
XVrua Conselheiro fPorcira 1'ranco, il-
luniínados a luz clectrica, com quatro
bons quartos, duas salas e depcivlcn-
cias; as cliavcs eslão 110 11. 50 c 'ra»
ta-sc na rua da Alfândega 11. «>.,l*"j
brado. 07" J> '

?, HH',AM-Sli ror 80$, 100$, e
__.uo$, esplendidas casas na \i.lla
Ainanda de Barros, á rua Bauibina
11. 53. Botafogo; trata-se ua iiwsma.

(3408 G) K

UPA E SANTA THEREZA
LUGAM-S15.

k LUCA-SF, o novo sobrado da rua
__I)cnc.licto Jlippolyto 333! Preço
8o$oõo. (E)

ALUGA-SR 
o sobrado

1
Ia rua se-

nhor dos Tassos n. .3-', próprio
para um casal ou atelier di cistura.

ALUGA-Sli 
uni bom quarto, para

um moco. com oensão. em casa Oc
'¦¦ na oraça ij de Novembro n-

ndar. 02.'
familie
,10, Io

1 LUGA-Sli umn cozinheira de
Aforno e fogão; na rua do-Cattete
11. 327. Teleplione 1830 ?ul.(3639 II) K

de

servidos dc
mm UriiEuny

boa empregada' il c m—
um casal estrangeiro; jn. H2. (.1700 II1 M

PRECISA-SE 
. . ,

puro cozinhar o trivial c m:in

ALUGA-Sli 
por iao$ o,

incuto da casa da ladeira do r>e
nado 11. 20, fica próximo a rua
Kiachuelo; as chaves no mesmo.

(3-lSi L) R

1° payi'íe
do

"* 
LUGA-Sli o predio da rua da Al.

Afandcga n. 180, com|>letiiniente

1JRliCTSA:-SE 
(le uma errada para

cozinhar e lavar e cngonuiur i a

__ Si-Tósi.¦ 11 ¦ 152,'.sob.';(319°»)-; J

PRRCISA-SF. 
dc uma

cozinhaV e lavar alguma roupa

novo. Também se faü contrato; cha-
ves na rua lluenos Aires m. sob.

(3453_____
—».— '

A LUGAM-SE duas portas .para'
ir\.quali|tier negocio, em um bom
ponto; 'na rua Senador Dantas, es-
quina liyarioto da Veiga.

A 
LUGA-Sli uin quarto, cm casa dc
.11111 casal a uma ou duas senhoras

dc respeito, e conforto; na rua Pau-
Ia Mattos n. 128. .(3699 L) J

A LUGA-SU na rua Senador Dan-
Atas 11. 93, em casa de família,
um bom quarto com janclla e. luz
clectrica. (3689 L) )

A LíUilAr.SM um rrawic annazein,
__\,c«in''2 amlares, completamente rc-
f-ormado, ú rua do -Acre Üí 64; as ehtu
ves estivo 510 11. 66; trata-se ha rua
SEo Pedro. =3. li

ALUGAM-SK 
uma boa sala e cozi-

nha por 5<j$, iiule;iendentcs.
ta agua e luz eístftriea,
rua Costa llastos n
do Riaehuelo,

111 Ui-
iucrçiidu; na

t>, prõsun-j a
U-'"7 M) J

ALUGA-SE 
um esDlcnilido armazém

com sobrado, á rua General Ca-
mara n. 98; chaves estiio defronte, 110
hotel; tratiiMse na rua S.Pedro n. 58

E

casa de familia,
ialas e quartos, com pensão

t todo conforto, banhos- quentes e
frios;, preços razoáveis;, tombem sc
acceiiain ncnsioiiistas so para conu-
das; 

"rua da Lapa n, 3
j_. . ¦ 1

i I.UGAM-SF, bem mobilados, sa-
-filas de frente e quarlos arejados,
com boa pensão, a casal ou a rapazea
do tratamento, «reco módico, cm ca-
sa ile familia *! Ioda res;.'Ciioj na
rua ,lii UtóueJoiJ£8.___U5_£7_í:2_J

A LUCAM-SE os prédios da rua Pe-
irapblis >>• "¦ '4* }6'- bím ÍJSa
coiiiprctamente reforniados; trata-»c
com o sr. J. Cunlia. S. Pedro 11-83.

A 
LUOA-SE o predio n. 122 da rua
Tavares Bastos, com duaj salas,

dois quartos, cozinha ü um grande
salão, lisiá aberto da.1 11 ai, 4 dn
tarde; trata-se na egreja de S.. le.
Uro; á rua Tavares Ilaslos, principio
da rua Bento Lisboa, 110 Callete.

(3-Tó 
(¦) !

ALUGA-SE 
um bom sobrado, coin

todas as comtno.lid.-idcs para fami-
iia; na rua General Severiano o3 ;
trata-se 11:1 mesma rna 9Q. (J170") _

A IiüGAM-SK as linilas casas
tt- <lii rua D. Mariinim 87
(330.*?), e 03 (280U).

(11 1048)

A IiUGAM-SK casinhas
XVAvenldn <l» Gloria, rua üo
Catteto 123. As chaves 1111 ca-
sa .15. Trata-so com 1'anlo
Passos & Comp., rua Santa
Tiiizia 11. 202. O

TERNOS A PRESTAÇÕES
Maurício __51aiic1«.

Rua Ouvidor 68, sala 3. sobr-

ALUGAM-Sli, 
independente, uma

sala c um quarto bem mobilados,
á rua 'Barão de Guaratiba 27. Çat-
tete. (3026 G) J

ALUG..VM-SE 
duas esplendidas ca-

sas, uma com cinco quartos, tres
salas, quarto para creado e mais de-
pendências, outra com quatro quar-
tos, tres salas, quarto para creado e
jnais dependências; na rua lJamlii-
mã 'ns. 24 e 26. Botafogo; trata-se
na mesma rua 53. (3409 y) t{

A LUGA-SE por 350$ o predio i nia
/lIDiònyslò Céniucira 11. 41; cha-
v».s 110 local e trata-se na Comp. «lc
Administração Garantida, a nu «1
(liiilauda, 63. (3744 ¦-¦) J

.4 LUGAM-SE exccVentcs comnio-
! ü dos mobilados c com pensão, em

nalras''1 de familia estrangeira; 11a praia
do Flamengo n. 70. Teleplione; nu-

mero .-,789 C. (.U31 G) J

ALUGA-SE 
por 13=$ o predio a

rua Ilitmayü, 6o-V; cliaves nos
fundos; trala-se iia *¦ omp. de Admi-
iiistráçãa Garantida, a rua da üm*
tandái 68. (-'4-1" _j •'

Leme Copacabana e Leblon
A LUGA-Sli o confortável predio

Ada rua Santa Clara 11. 100, Copa-
«abana, com esplendida! aceonimqda.
ções, por módico aluguel. .Ode ser
visto a qualquer hora e ¦"•«•f.-1"í
avenida Rio Branco, 171. (304311»

AIUG-VSK 
a excellente casa da

rln N. S. Cooacabaiu n. 512, com
a miartos; 2 salas, quarto indepen-
dente nara creados. iardim e bom
qiiiutalj trata-sc a mesma Wg-|1!^)*,7."i;

mm j i _.„_:'íl_-__

ALUGA-Sli 
a casa Ja rua. traucis-

co Manoel, 31, quasi esquina da r.
24 de Maio. com duas s.ilas, 2 quartos
cozinha, Jespeusa. gaz, luz elcçlitca,
forrada- pinta-da dc novo c^qumtaL

A'LUGA-Sli o sobrado da rua .loa-
quim Silva n. 31.

commodos! as chaves
rua da Urioci

(3*73

com bastantes
11. 30

traiam •n.
!¦') J

rua Assis Bucho 50.

creada T>''ra
ma roupa;
(3733?).ig
cozinheira.

PRECISA-SE 
de 

que durma tio aluguel, .110 bpii:
levuril
Isabel

23 ile 
" 
Setembro", 3-»7—.V'11?

(.1423 B) J

CREADOS E CREADAS

A LUGA-SK uma linda s-ila bem
Àmiibilada, 11 «sal ou cnyiillieiro,
em casa de familia. lem tc ephone.
Travessa Martins 22. (3-Í4-V.E)- J

AOS DOENTES
CURA RADICAL da gonorrhéa

clironica ou recente, estreitamento de
urethra, em poucos dias, por proces-
sos modernos, sem dor. Garante-se o
tratamento impotência, syphilis e mo-
lestias da pelle, appl. Cos e 914. Vae-
,cl»a antigonocoeciqa. Pagamento
apôs a cura. Consultas diárias,.' das
8 ás 13 e das 2 ás 10 da noite. T.
C. 5981, Avenida Mem de Sá, 115.

1>Í(„ÒfSÁ-SE 
de uma crra.la puni

acompanhar uma família, cm
viagem, na rua Aqueducto 11. 3S1,
(Símia Thereza). Exigem-se ''««ren-
cias. (3709 O M

A LUCAM-SIi os predios <la rua
Altapint* 130 e 238-A; Irata-se na
ma do Hospicio. if*°. . '¦'3S..'.__

¦iiiiiitiiFiiiBaiKinflBSiEiiiVi
1 A'S REFEIÇÕES... ¦ 1

UM CAU" Oi 
I8 Guaranesia m

ALUGA-SE 
uma casa. todu reforma-

da á la-deira da Providencia io;
cltíwes estão uo 11, si; preço 60$;
irata-se na rtta da Ouitiuida n. 151.

A LUGA-Sli o bom nredio da rua
XJV.Wareohal Floriano Péixotp 11, 1.1,
a 2 minutos d;i avenida Uio Branco,
com grande e arejado armazém; rro-
i>rio pura oualqiier nçgocio e moderno,
Eol)Vi'j.to, para faniilia de tiataiuenlo;
trata-sc 11a rua do Hosoicio n. i70j
com o sr. Freitas. (3:61 T) V,

A LUCA-SE oor i.iíSooo a casa da
^Xtrã,vessa Dr. Araujo lt. 42; cha-
ves nu n. 40; trata-se. 1'lieopliilo Ot-
toni, 141. loia. (,n3o T) L

RiSIBillIBI^nUlllliaSBilB^QV^
1 AO DEITAR... I
!S TOMAE UM CALIX DF. |

§Gmajranesia |
BiiBãÕBHaiini»

ALUGAM-Sli 
bons aposentos, com

ou sem mobilia c nensão cm cnsa
de familia: rua Corrêa Putra '4«.

(1611 G)

4 LUGA-Sli á rua O;. Maria Auge-
i_.lici, boas casas a So», oofj, um
ariiiazcm por 100$. com moradia para
faniilia; trata-se no 11. 9, casa 1 |.
(Gávea). __i_._.__*TT,ÍÍaVSÍTá 

rua General Scveria.

quartos, duas salas, grande uuiutaliuS.00$; iníoriiia-so na mcsiiui rua, ios.
(1471 G) J

CONVITE AOS AHTI10S

TUBERCULOSOS
Curados pelo dr. Guilherme

Eisenlohr

PARTOS
Antiseptico MAC DOÜGALD

LAVAGENS
Antiseptico MAC D0UGALI1

OPERAÇÕES
Antiseptico MAC DOÜGALD

A SEPSIA
Antiseptico MAC DOUGAIU

Sncccdnnoo do LY8ÒL »le>
MAO l)OU(i,\U;.

APPROVADO PBliA DIRE»
OTOIMA OEIt.Vli DK

SAIJDK 1'UIH.IOA
mmwmmmpi-HtmTÊmmmmmÊmimmmTmÊtmmm,

dr Guilherme Eisenlohr,
con-

A I UGA-Sli por .-.c$ cm casa (le fa-
Ainiilia, um quarto de frente, mobi-
lado, com gaz o roupa de cama. mi.i
1). Carlos l n. 94. Cattete.

(ji£J G) I ¦

àLUGA-Sli 
a casinha n. IS l'a rua

de S. Manoel, em llutafogo, de
frente de rua, tem luz elcctrica;-pc-
queno quintal o Iodas as commodiila.
des para um casal. As cliavcs ua rua
General Pályilõro nl 14 c tiata íç na
rua .ios Ourives 60. U.-Si *-•; -1

Como todos os annos, o
espeeiaibta para moléstias dns y^^^Ws'^
vida toios os seus numerosos antigos doentes tuoer
lri.Lot por elle curados de sua tuberculose pulmonar,
luryngiana e intestinal, para comparecerem "

consultório, ;'i rua General Câmara ti
uma pequena festa qua _ pretende

no sen
26, c assistirem
dar liojc, ,19

de 
'novembro, 

ásTWas da' tarde. — Se to*>?ji»«-:
rem 

"fera 
unia reunião de centenas Ae pessoas riid.cal-

niente" curadas desta horrível moléstia, que
111.1 a humanidade.¦

Aos convidado;
chocolate.

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

ALUGA-SKquarto.,
casa, com 2 salas, ,|

clcctricidade; uo?; Ma»
chado Coelho 44. (3035 J) J

anna casa com sala,
quarlo e cozinha; numa avenida
rua Viscondcssa de Pirassiiiüiíga
62. (3455.1) 5

A 'LUliA-Sl'
Aí

ALUGA-Sfhi dependente.

será offerccida uma

tanto dizt-

ohic.ira de
(J 3**7 J

t I UGA-SE o prciio uovõ da rua
__Moraes c Valle n. 27: trata-se na
rua.ita Carioca ni at, loja.

4 ILUGA-Sli para escriptorio, ,pro-
ü..ximo á avenida Rio Branco, run __
de S. Pedro n. 84, i" andar, ani- A LUGA-S» na rua Parahvba 11. a.i A
pia c independente fala dc treme, ___ casa n. 3, a chave nor favor no
forrada de novo, com tres sacadas. 11. j. e trata-se na rua Senhor 'dos

<33S4K) fossos li. 76. ('«31 W K

1>RECISA-Slipara todo
de uma empregada

serviço «lo fíisp ili
liequena familia; rua Sanla Luiza n.
Si — Maracanã. (.1979 L) S

PRECISA-SE 
dc unia .pequena,

ra serviços leves;
1'into 11. 18

 pa;
á rua An-.lie

EstáçSo de Kamos.
(.11.19 C) R

PRECISA-SE 
de uma boa cmi>-.o

nada, limpa e teria, para _ t.".i
o serviço de pequena família; a rua
IThiguay n. 150. 't«e durma 110
giiel.

alu-
(3834 C) R

aaniaiii;
,1 l.UGA-Slli uma

dCUíiiiuilia; na ru;
11. 89.

boa moradia para 1
,a Monte Alegre

(.1547 K) .1

ALUGA-Sli 
para dentista, um ga

.Mi .--...-.linctc,
horas;

•eJo l/uiíã
tro rileni.-:

tres meios dias, das 7
na rua Sete 177. i", ""ilar.

bem mobila-
..  na ru:i Aze*
150, cm f.-ente 110 thea-

(30« li) J

U"U.WMr_:

Nâo comprem remédios

ALUOA-St; 
ama sali

da, tem telephone!

PUEOI 
SA-SE

para casa d
Ido Rezende 146.

uma empregada!
íamiiia; run

(.ihòti C) R

EMPREGOS DIVERSOS
,4 LUGA-Sli uma creada dü roça e

Açor, cum algiiina uratiea (le todo
serviço, rua Christovão Colombo. 5*.
K. Novo. (jm J) __(

perfeita landeira
para cisa de

niçqitena familia dc tratamento, dando
n sua condueta: na rua Theodoro da
Silva 11. 9-;. Villa Isabel. (J050DJ

ALUGA-Sli 
uma

.e ensoiiimadcira,

I)UF.CISA.SEpiiilieiriti ti
ra Ciuiuurâcd;
cn ti. j.í.

de uma perítíta cor-
ii atelier de me. 1-au*
largo de S. l;inneis.

(,140o U) M

A LUGA-SK «mr» portu para
•tima pequeno varejo, em
ponto muito trunsitutlo; tra-
tu-sò com o sr. Duarte Felix,
Inrgo du Carioca 13. E

TÜJgAM-SK tres salas muito cia-
e iim niiigtii-

para esçíipto:iTLras, \'"- S«? "!c:
fico saião, próprias
rios, 110 1" andar do predio recen.
tenicnlo c6nsf.-J.do, a,rua «1 '.««J-J
da, 241 trnta-so tia lo-a. 1.11241'.)-"

"" dê" "S. 
José

sem prSmeiiro vjgjtgg a
Drogaria Granado St Filhos

RUA URUGUAYANA N. 91
Pesagem gratvitta em balança sen-

sivel a 1 grairima

\LUGA-SE 
uma rasa mobilada nerto

ilos banlioi dc mar. m*r 3 mezes,
irai.i-sc ia Pharmách Marinho, rua 7
de Setembro. 1S6. (toos K) 1'
"ALUGA-Sli 

o predio da rua Moraes
Ac Valle n. 21. Lapa. coin a salas,
.t ipiartos. e demais commodiuades; _vs
chaves uq local
dro Anicrico u.
119. Cattete.

ALUGAM-Sli 
bons commodos ein

ca«a de familia estraiuicirã proçi-
mo aos banhos dc mar. a coutar Jo fim
deste mez; na rua Dr. Corrêa Dutra
11. 74. (342a b). G
"TT7lJG.'\-Sfi"'a 

casa n 1= da traves-
Asa Oliveira, com (luas salas, dois
quartos', cozinha, iiorão, quullal, jar-
dim, etc.; tem electricidade; as, ctia-
ves csiãn 110 Armazém Ideal, a rua
Real Grandeza 292

trata-se na R." Pe-
loia, ou Si" Amaro,

(3082 .1) 1!

ii LUGAM-SE bons c ansiados quar-
Atos a ncssóas de traUiiiichto com ou
sem mobilia, na rua da Lana 11. 01

(joio m) 1"

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

4 LUGA-Sli
__.Caltete n.

o sòUritdo
.ti. Cli ti ves

il.i ruu do
51a lojii.

Ü79Ú C.) M

(35»3 G) M
"ÃIjÜGÃ^SÉ 

o predio novo clã
Arua tio R0/.0 14, com ma-
gnifk-as iiücominoilaçõés. O
mesmo está aberto e trata-se
na rna Soares Cabral 63, La-
ritnjeiras. (S 3450) G

A LUGA-SK uma eflsa para um
Acusai; entriula com jardim
já preparado; trata-se 110 pre
Uio á rua Visconde de Cara-
Tri* n. 59, Botaf««o.4o) _

i LUGA-Sli oor io$ooo uma cs:a-
Açosa-e confortável sala, com luz
electrica. na rua do Ypiransa 11. ,"r
(Laraiii^iras). (.uíS.i S) l«

\ I UGAM-SK quartos mobilados com
irie.tcellénte nensím; rua Carvalho de
Sá 11. ei. feito doaorpLü I'. o
Sá, 2--,, perto Jo l.'.rKO do Macliado.

(l'.oo S) G

,4 LUGA-Sli a casa iiía rua Mana
AlillEenill u. .1" Gamo d»!- Le.ie?),
para i.eauen afamili.i de tratamento.
Chaves 'lã iwilaria da csiuuna e trata-
sc na rua do Kosari 011 í.u. das 10
áí i!i hònis. cum lleiotr Luz. lei.,
, 5;.,., v-¦•!-. (mi S^ G

» LUG.VSMl uma boa casa com mia-
Atro quartos, duas salas, eoan1»,
banheiro, tanque e terreno, sit à rua
Tavares 'llastos n. 256; as «haves a
mesma rua n. 200; trata-se a rua
Friméiro de Marco n, 86 sobrado;
aluguel mensal So$. c»tf9^ 

G) j

ALUGA-SK 
o nredio da rua Gene

ral Gemes Carneiro, 14, Ipanema,
chaves na padaria próxima- trata-se .11
rua da Alfândega! s8, ás 3 horas
tarde. <¦»*

.. ta
1) H

4 LUGA-Sli um bom predio cora
_^.lres quartos, (luas salas, porão
Siabltavel, jardim e «rande quinta,
por 150?; iu rua Alice 11. «¦!, jf-
ranjeiras; «s chaves 110. n. 0= e tra-
Ia-se na rua da Constituição n. 61.

(3J03 li) J

Saude, Praia Formosa
e Mangue

ALUGA-SH 
o predio da tua Cunha

Barbosa ri. 63, tem tres salas,
quatro quartos, electricidade, etc; us
¦•haves no 11. 6; c trata-se na rua d.D

um excellente aposento
fíará -ensal ou enva?

llitiro de Iratiitucnto, com tülephoiie,
banheiro, luz clectrica c bondes a por.
ta; na rua de Santa Alexandrina }*2t
l>roxÍmo ao largo ilo líio Comprido.

(1690 j) s
4 LUGA-Sli uma cnsa, oara peque.

-T\.na faniilia, tom* sala nüarto, salí
de iántir, cozinhai com acua nasecn-
tc, ilentrj de unia chuiMra »» travessa
ilo Navarro n, aoij; iníormaçõcs 114
mesma travessa il. 3i, vemla, por fa.
vor. dpi J) tr)

A'LUGA-_t; a.casa.lt da rua Dr.
iii.lÍoilPÍKiies
Prcçòi 3 i^ooo.

dos Santos 11. 65.
(.im- J) J

Ouvidor 11. (3i54 D s

A LUGAM-SE as casas da rna Cunha
__!larbosa íi c 33, Saude; nreco de
oceasião; em frente a rua no Livra-
mento; trtaa-se na rua L niguayana
n. 174. "5!í7 1) J

ALUGA-SK 
por ?o$j ejccclcnlo es-

criptorio, com telephones Kosario^,
172, 1" andar.

elciii"!o

(3<iS7 li)

,t LUGAM-9E desde 40$, loçS,
__.quarto?, saias, bem mobiladas, _ca-
sa limpa c pintada ds;'frcsco, noa
pensão: na avenida Kio liraiico n;
1» andai. *-l"57 li) 11

ALUGA-SK 
um nuarlo de frente a

inoços .tio eoiitmcvcio, na rua do
Scn.-lilo, 6 sobrado. í.ií-47 Ji.)__j

.4 LUGAM-Sli as casas da rua da
A-Glória li'c 12 chaves nn 11. S;. tra-
ta^se na rua da Quitanda. 151. 1.

t LUGA-Sli em casil de
_l:trãtamcnto, um esilem
de frente, inoliilado, coin linda vista
liara o mar. eom 011 sem pensão, tem
teleplione. Praia do Russcll, IM.

A LUGA-Sli ua rua
Atuo, 2" andar, um quarto mobila;

para duis. lã-33 ''•' K

TtKGClSA.SK de uma perleita eu-
.1 gonimadeira, na fabrica Eiperaii-
ca du Brasil; rua da Carioca 11. ;-'.

(34:2 D) "

1>UK('ISASI:. de montadores c aca-
.1. hadoriíS nara obra ile creain;a;
rua General Cainara 11. 2S1. Iiijn

(.1771 D) M

TiKECISA.SE dc uma menina para
.1 casa de familia, até 14 annos,
para «ervico.i leves: rua Barão São
Vraiieísco l*"ilho n, 276 — Villa Ua*
hcl. (3223 Dl J

do,
~VÍ.UG\.S!i 

uni bom cnminòilo de
Xlfrente, junto ou separado, com luz
e ticssoas de todo respeito, casa no-
va; rua D. Manoel •!"• (3340E) M

em 
casa fraiK-czii,

ala e quarto, ti sala
com cinco ianellas. para casal de Ira-
lamento com bella vi.ila sobre a ci;ta-
de e hahia, com nensão, luz elcctrica,
banhos intentes, beíla chácara, tolç-
tilione; na rua Costa Bastos 44. wiiitn
Theieza.

A LUGAJIrSE aposentos mo-) á_
-^Viliiluilus com pensão, para:
casaes o pessoas de trntanicn-|
to; na rua Costa llastos 38, j
próximo á rua lílachuelo, casa
de todo respeito. Bondes:
Chile, S. Francisco, Praças
11 de Junho e 15 do Noveni-
bro. Tel. C 461S.(M8556 K

,t LUGA-Sli uma casa á rua Real
_\.G-(ãndezn. .li, cliavcs uo zsi tratar

rira SüíÍ Pwlroi =;£*. l*

ALUG 
AM -Slii

uma Rfhndc

« I l G-\-Sli esiilendida sala de
Aírente c mais uai ituarto. oml.os
independentes, tem hiz ç.ecl. ».*-'*;¦
casa de pequena família de IraU

rua Primeiro di Jiarço
andar). (3<Í2a %) Rmento;

n. ioo. (a

ALUGA.SIi 
uni

dn Carioca n
cotmnoílo, na
41, sobrado,

Í3701

r-.ia
•ho-

1'.)' M

MOLÉSTIAS BA URETHRA
Cura rapi il a com a,

1NJ1ÍCÇÃOMAKIMIO
Kua 7 de Setembro, 1811

LUGA-Sli uma boa lavadeira e en-
líomniadeira dc roupa .le homeiu e

senliora. ou oara cozinha- dn trivial,
rua 1'cJro Américo n. no, casa "

ALI
XiKO:

Gonorrhéa
cürá-sè em 3 dias com

i:uu i «lo Setembro, 18<1

,'áT(inirto I A IíOGA-SE a casa dt» praia"'r-'0.-""'1/.1.- _l,ie Hòtiirogo «»8; acha-se
aberta alé ás 5 horas c tra-
ta-se na rna do Ilosario 112,
com o sr. Teixeira Borges
&j;ompL _____*;__* ____.<?

A LÚGA-SE por módico alu-
i^jjuel a easa da rua Corrêa
Dutra 170, Cattete, para la-
nilllii; as chaves estilo na es-
quina, todos os quartos têm
iiuiellas. (J »"01) <»

nina, Lfiiialiifl]

ALUGA-Sli 
a moços solteiros, unil

cxceltetite sala de Iiente, cm ca-
sa de familia; na rua Visconde de
Sapitoahy 251. (3523 I) i

. . . ua,
Minervina u (Estacio);

eítãü_ua __cn_____;_?_J2j
ALUGA-SE 

um chalet. oor 8j$.
rua O

as chaves

ALUGA-SE 
a casa da rua Viscpn.

de Sapucahy 11. 34.1, com .: salas,
2 i|iiinlos e mais dependências; tràW-
sc iu avenida Salvador d*-' Sã iH. _

(3550 j) í

4 LUGA-SE o predio da rua dc Sio
/VClaiidici 11. a.i, com boas accòni.
modações p.ir.i íamilin. lendo trci
quartos, dua.i snlíts, quintal cum ar*j
vore! frutíferas; .if_ cliavci IU; rua.
Maria Jo-^ú "• *i5i Kslacio de Sá.

Aí:¦T,UG'A*SK em casa dc fnmili.i quo

Flores brancas .insomnia,
queda de cabellos

Minha filha Laura, era
muito iniisia, pallldti e ha
muito soffria de unia une-
mia rebelde; tinha inso-
mula, suava muito, prin

Escrofulos, magreza, do-
res dc cabeça, cansaço
Soffróndò do dores de

çnbe.a diárias, achando-
inti muito einmagrecido e
lyinpliatlco, com o pesco-
ço cheio doescrofulas; com

,4 LUGAM-SE com pensão, , sala e
i\(|uarto, com 011 sein mobília, per-
to ties baiilioa dc mar, em casa do
íamiiia e de frente; nn rua Muar-
uue de Macedo 6;. Üí•'__¦___[

A!
(.Cli K) E

4 LUGA-Sli um bom commodo, para
__jfctiío.o3 do roninieriMo. cm cisa dc ia-
milia. Kua Visconde Kio Branco iiuj-
mero 37. l*'10* -1' '¦'•

LUGAM-Sli. nerto tios banhos de
uma sala dc frente i: uni
com íluaá janellas: rua. Sil'•tins, i.w. t.'5.íS G) J

.4 LUGA-SE uma boa cara com luz.
/ieoiisfiiccáo nova, rua Daniel Car-
neiro 11. M informa-se eom o sr. Leu
te. Conteitariii E. de Dentro.

(3801 K) v

clpãlmente do noite, tinha! falta do appetito o mo
queda de cabellos c pou-] sentindo muito fatigado
titdiis uns costas. Mas o! ao mínimo esforço o tra-
uue mais lhe affll-íia eram unlho, resolvi e.vperlincn-
ns flores brancas. Depois tar o OPOIi. 1'ois bem,
dc* usar muitos reinedios depois de poucos -frascos

sem resultado, resolvi, a! "'"'""' '"

aposento,
veira M

LtlGA-a
iiier.nl

irata-se lia
& C.

4 Li-
ACe

¦i par ,,y4 a casa da rua
Menna llarrelo hm-VII;

r. Alfandesa i-', Peixoto
(.H.l- G) J

5)00000000

V uílU JJll^l''3 ****l '  . , 1(701 1-4 •** IIU.IU 
*/, » -p-r - ... - ^^ , ^.

joeo0c^^ooooooooo^^ fl ANTI_RHEÜMATíCO 8KJ ütJl wíw  ... M0Ijl5ST,AS |
DA PELLE,
ERUPÇÕES,

4 LUG S-SK cm casa dc íamiiia um
_Xbbm ouarto c uma boa sala. para .lies
soas'dc tratamento, rua l-crieira \ ian:
na. 20. (JSS' 1{) *-¦

4 LUGA-SK por ieo?oooo o predio,
iJ.ua da rua Kcal Grandeza. Ires
(luartos. duas salas, sozinha- etc., cha-
ves por favor no n. 330 I ratar Ge
rieral 1'olvdoro n. 272. ('í-.t.'; l<) G

IJUBCISA-SK de uma copeira a,--
_ -íi.«l.i em c.v-o de iaiuiiia de Ira-
timieiito; á rua Marquez dc Abran-
•es n. oo. (37-o D) } !

ÂfüYA sypiíiLiSj
ÜLUEllAS,
ÍEUIDAS,
DÒÍtES,
EMPIGENS,

lUIKUMATIS.MO

ARTICULAR,
SmSOÚLATt.

o CEREBRAL,
AUTHRITISMO,

:.:***.?:.:
:.:« «ARTIIUOS,

KCZEMAS,

IJltlíCISA-SR 
dc mn empresado pa-

ra servente cie phannacin; trata-
fe i*vtu " sr Uczlc, iftis i'J àa i-* da
manliã, á Avenida Passos 11. 55-

(:i;.|S D) M

ÍMtKCIPA-STÍ 
de uma arrumadeii

ente üunna tio (itu^ucl c d« l»oi

DE 5. JOAODA BARRA . ^
o cscrophuloso, herpetico o syphllivico o uso do "TAYUYA* de S. -loao rta

cçilo f vorece o regular funcciontuiiento do «STOMAOÜ, 1* 1(.A1)0, »A( O e IN-

iier iiharniacla c drogaria. ARAUJO FREITAS & C. —*— RIO Vh JA.NEIHO.
ui.i iiii.uiii.il v. ^^^«_-^«^«An«rt«ivv«v%nnniv^iVif

c om qualquer moléstia dc fuud
liiirra" ê sempre vantajoso. Sua
TEST1XOH. — .V venda em qnulqU'

SoOOCJOOOOOOOOOOOOOOOTCOjBOOOOOOOOOO!

,4 LUGA-Sli a casinlia n. 66 da r.
_l.'Cliefs <le Divisão Saleado (aiHiüa
.('o Cassiano), As cliavcs e.iião no nu-
mero ao, c trata-se na rua- 7 iebelexa-
liron. <7. 

___! R) ''

t LUGA-SH um bom nrc.lio. térreo
iinroprio "ara ualauer esiiecjç dc ne-
trbciós. retirado de seus collc-aíj f)
rua <la Assumnrão n. .u. com beira
quintal c moradia nara familia. e ten-
dn uin bom télbeiro nos fundos esta
apropriada easa para necocio damlo en.
trada para os fundos tem ires rurtas ue
frente nara á rua. Trata-se ao lado nu-
mero 41, casa n'. -" (BolafofO)'.

1(1.(0 .1) Ij

conselho de uma amiga
vinda do Rio, experimeii-
tar o preparado OPOL,
que operou o milagre do
em pouco mais de um
môz restituir completa-
mente a saude do minha
filha.

Meus mais affectnosos c
sinceros agradecimentos.

MARIA AXXONIA I)E
SOUZA.

Pilar. 4 de maio de 1016.
E. da Parahyba

a cho- in e completamente
bom, forte o tendo engor-
dado liastnnte. Em liem
da humanidade soffrcdo-
ra, faço aqui esta decla-
ração, 

"podendo 
fazer des-

ta o uso que quizer.

ANASTÁCIO COIMBRA.

Florianópolis.

(IJ. de Sta. Catharina)

23 — Janeiro 1010.

« quarto eôni entrada indei>cndeuie,
com janella para a rua a luz clectri.
ca. a casal sem fülios ou rapazes sòU
íéiros; na rua do S. \,\dz n, 23.
Tiatnse na mesma. (.1182J) J
~Ã 

LUGA-Sli a c.i«a da rua í)r.
jfxCampoB da Paz 11. 71, para tra-
tar na run dn Ouvidor 59, solirado,
com Santos Moreira, daí 1; áa 13
bovasJ flf'.|'l .1) lt

.4 LUGA-Sli por 101$ o nredio á r.
jt\Y)t. Carmo Xeto n. ai8-A, loja;
cliave.i.M lado c irata-t-i; na. Gomp; de
iVdiiiitiist ração Oaiantida, á run da
OiiitMida, 6S. (£74£ .1) J

•V IjUGA-Srj por .15$, em rasa i*ra:i-
J:\ceza. um pctjiicuo ijuarto, mobi-
lado u para pessoa búj .(4. Jíaião de
Uopagliie, (.111S5 1) J"Tl,UGAM-Si; 

uma sala de^Traitc «
Xxxloig nuartos, juntos ou sepafadoí',
com ílireitn a<o rc*to díi casa. Rua dis
Cófluelrosi 36. 1.1927 J) J'

A IvUGA-SE a ca*a própria para fa-.
X\niÜKi no lítíccu ida Ccrioca 11. 34!
as cliaves çslâo oai frente, casa de mo-
veis. (3710 J) J

A IjU.QA-.SK uni quarto a nioça sol-
tcir-i. ou casal btni fiílios. na rua 1>-
lauÍ2_de SA_£_7. (.;S-'li J) !

I A LUGA-Sli a casa IV do n.. .-,( <l'â
) X3Lt'üa Prazeres, no Kio Comprido por
1 GbÇ, sala, 2 uarto.-i, cuzluli 1 taiU|itc o¦ nuintal, tratar á rua 1Íj-.i)Í>."..i u. 73,
j lüjaj 'rs.í-i 10 i
I A LUGA.SH por 170$ a easa n. 5»

X\da rua ¦ Vinte de Novembro, canto
da praça ajardinada do Ipanema. Tra*
ta-se na rua Sachet n .1. a° andar.

(38-O Kl I

A1*1iVila
LUGA-Sli

to'frt'n2ia
Cflbana 11.

a ru.
614.

de N. S. de Cu',w-
,(¦¦.. 11) .1

para fnmiüa. As
c ir.'.lase na rua

i rua
SASK
do Ki a

de
.-huclo

*..¦"" ' 1)1 M
\LUCA-SH. 

barato,
pessoas sérias, cm

!•..-„ 
'á 

rua dos Aiidrãda

andar do predio
andclaria, próprio
liavcs no armazém
,a Ouitanda, 64- ." 

(.ti.i.1 10J

uni quarto, ,a
casa dc fami-

> n. i?i. ,.
(;,Siu E) M

11'ÍKF.CISA-SK, para caia (te tr.ua-
1. mento tic uma moca séria, para
copcir.i c arrumadeira e que saiba
encerar; rua Aguiar n. 4o. tmi-ln.l

I>'Í<EC1SA-9F. de
í. limpeza de escriptorio; rua
rc.-iial í;!o-.iú-.-.o it.

penueno para
Ma

dentis
C379S C) M

l LUGA-Sli em casa do familia, a
Ümoíos do commcrcio ou eas&i,
uma sala de frente, eom c.ç.lriu 1.1-
dc; na rua Senhor uos lassas

, prolongamento. (.'7/7 li) M

,4 I.UGA-Sli ou vende-se o magniíi-
Àeo iia'acete da rua l:raucisco .Mu-
ratori 4**, com optima^ accommoua-
Coes para íamiiia de tratamento;
ta-se na rua General (.amara "
sobrado.

tra-
I. 33.
(Ii) }

ÍIBECISA-SE 
(Io um caixeiro de íS

a ro annos, com pratica nc sce-
r.i. e molhados; á rua Carolinai. Ma-
'li.i.lo u. iuS — K.-tJ^.lc) de
reita.

Mi
(367O U) it

1~3ÍÍÊC1 
SA-SE de um empregado pa-

r.i janlineiro. cbacareiro c mais
íerviços, que (K- abono a sua. con-
<;•.„:.; rua da AHandcga n 73, ar-

A IiUCA-SK piuti* <U* 11111:1 loja
^Lpròpria i>aru escriptorio^ do
Cmnmissões u Bupvcsentnçõçs,
lí run Sete rte Setembro 113.

(,I _297)K

mm
Tomo PEITO UAL 31 A-

ÍMNHO
Hua 1 «lo Setcuibro ISO

ALÜGA-SIi 
em casa dc íamiiia. um

commodo de frente, mobilado com
peiiãào, nà rua Silva Manoel. 53i

(.11100 j) i*.

ALUGA-SE 
o 1" andar do proiio

novo da rua Tlioopbilo Ottoni
n. 205, c0lu 5 bons eominóJos; tra-
ta-se ua mesma rua n, 143- _, _

(3o.)j E) S

* LUGA.SE uma boa casa - quar-
Atos. 2 salas, etc, rua l.'rei Caneca
41C*. cliaves no n. 41S, nlueüel tooS.

(.1341 J) r.

ALUGA-Sli 
a casal dc

ou a cavalheiro, excellente npoien-
to, em casa de íamiiia, próximo aos
banhos <ie mar; na rua Uuanttie de
Macedo jtí. (3M4G) M

],L:GA-SE. sala de frente, com to-
¦io cqnfortó; rua do Callete 8;. cs-

quina da de Guaratiba. (3íS.) G) J

i LUGA-SK por 100S n casa
íA-dii nm Bnriio tle Omiriitílm

ir;.i.iii«;:)' n. 136 (Cattete) ; a elinve cs-
tií no n. 134. (S 3439) U

Vcntlc-sc nm todas linns .hnrmn cias o drogarias
(DEPOSITAMOS :

Hragiuica, 01(1 & V. — Hua do Hospicio 11. ».
Granado & O. — Kua 1" de Mnrço^n. 1*
Theodoro Abreu—Voluntários du Putria -•**»f

4 I.UGA-SK uma casa assobradada
nor 134$. com 5 nuartos. i saiu. uraii-
de quintal outra nor SSS. tem Rranilc

4 I.UGA-Sli o espaçoso «obrado da
¦iirua Alice n. 30, Laranjeiras, Içm
.iiiintal: oi chavei cm baixo. Alu-
guel, i.i;Sooo. (36S" G) J

òuintal; r.a rua do Cattete .-u.
(3:40 SI t>

LUGA-SE quarto arejado,m iI lia; na rua Ur Ce--rc.i

! 4 LUGA-SE na rua Pedro Américo
f".- !__•,. X. nma loja. eom 3 Dortas. ex-

, ccHenie nonto: traia-se na mesma rua
Dutra, 5j. lota. onde estão as chaves.

13H'.! G) J (ioSi I) G

4 LUGAM-SK bom commodoj de
__írente, á rua Real Grandeza 121,
quasi á esquina <ie Volunlarioi da !
1'atria. '3623 G) R

4 LUGA-Sli ura bom sobrado com
A.muito boas acconimpdaçôes ,i>or
17ú?000, S. íiui'-bio 11. 402.

(4023 R) -1

I ALI
! /Xcor

4 LUGA-SK .xÍ.mobilüda( a
uma boa sala, bem
avenida Mem dc ba

(illi li) M

4 LUGA-SK uma boa ova. a rua
_*.I!ar5o dc Itapacioe -io. casa I, com
_• nuartos, e 2 salas: oreco t-o; cliavcs
estão no quítauüjeiroí trota
S. 1'clró. s8.

na ma
li

IV.., i •.-UI. (3624 D) K

i-fvftÊrTsÃTsÊ de um hábil prqlisf
1 «üonal liti-.iteiro <-otn pratita.de

?nwehioas de ejuimparia.. po" d'nÇ'r
„ rcspectlid i-cccSo de importante fa-
írv.i. Págà-se bom ordenado, Quem
leviiver t»'s condlcõej dinja-ic - —*

i uà d* 5- P<="r' ''
com

u.^eaaf

esplendiita sala
,1; Ircnie, com
íamiüa seria, pre-

ço moilicd, a rapazes ou cmm í^-'11
filhos; na rna des Ourives n..37. 20
üiiii.r, prwimo .1 avenida Central.

Urjo D M

i LUGA.SU uma
i*\Wm arejada c
peiiíão. cm casa d

* l.l'''.AM-S!í as casas da rua Leo
i-V.iiooWo 12. casas V c VIL com. 2

(iiiartòs, .i ülas. etc. Illuiainaçao cie-
ctrica: diaves 110 11. io: trata-sc na
ru.i da Dititanda 1 = 1: nreco CoÇ. •••

uma espleimida casa '*
¦S de Carvalho II 11.1
no local: irjK-se na ru.

AT.UGA-SH 
:

Alfredo n.
1 dl rui i-anto
..ira ver durante

dia e trala-se r.o largo da Bata-
(joij Dl R di» a. i. atmaicm... (3735 b) »

ALUGA-Slirua Btilliê
ne.ua); chave-
da Quiranila," ISI.

E
rou xovo wior.üsso

Graniia poifticio. Mais du-
riui'i(laaa. E muito mais
baratas Uo que us labiiçada"
até liojo.

FUNDIÇÃO INDÍGENA
UUA CAJ1KK1XO .

até

LUGA-Sli um excellente andar,
| jCXcom tres compartimentos, ténaol

entrada independente e opliino i|'-ii:i-:
tal. Aluguel Sn?, casa de distineta |
íamiiia. Laranjeira', 43-'. 1.1U51-') .1

LUGA-SK um bom ouarro. a dois
iiinçjs r.i 1 um senhor, em casa de

pequena íamiiia: m riu do Lavradio,
próximo i ru VLscor.de Ri.^.Branco

AI-
illl

(1566 li) I*

A LUGA-Sli um bom nüarto cm casa
Xl.iic familia. á rua da Quitanda nu-
mero 17. sobrado.

4 LUGA-Sli o secundo andar da rua
Jt\.i.o Kosirio u. /4. trata-sc na loia.

•^ (3970 S) k

ÜXquartos, com frente para a praia
do líotafoír.i u. 362, com mobília;
ver o tratar na mesma praia n. 35S.

(3132 G) .1

4 LUGA-Sli a boi casa da ladeira
XAdo Ascarra .130, Águas Ferrias,
por r.i-?. wni jardim/( agita nascente
e pomar; a chave está com o viffi.i
tia casa em obras, aa kido. C„43SG)R

4 LUGA-SE uma ca;a oor .'.!-*¦?. .1
__nuart.i5. 2 salas, erande nuintal. na
rua do Cattete 214 e outra nor i--2i
com 2 auartos. 2 salas, frnmle arca. c
outra nor S-S tem «rande oumtal. na
rua Bento Lisboa Sa. Callete.

Corrimentos
Curam-se cm !3 dias com

InjecçãoMarinho
Kua 1 tle Setembro, 180

ALUGA-SE 
uma boa casinha pin-

tada de novo com muita agua c
nuintal; na rua Visconde de Sapuca-
hy n. 310. (3MÜ 1) J

ALUGA-SE 
a cisa da travessa

Souza Pinto n. 24, Morro dn Pin-
lo. Trata-se ua rua da Candelária
n. 49. l>52 I) R

.4 I.UGS-SK
X\.Caetano n.
modos, grande
_ abundância

a casa da rua João
151, com bons com-
quintal, luz eieclrica

agua. (3186 1) J

4 ILUG.VM-SI! por prego
Ü.bi

4 LUGA-SK uma esplendida sala ce
.1-i.íreitH* muito fresca tendo todas as
commodidádes telephone. em. casa de
•íamiiia; na rua D. Luiza. 30. Gloria.

(u;7 a) t>

A LUGA-:
__5.íamUin,

4 1 UG-\-SlÍ a bonita caw assjbnulá-:
__'a, nir.ta-i.i da rua D.. Marcmria,
r,:; tem luz electric., as cliavcs no 65.
«n Botifoiro. (4030 S) C

4 LUGA-SK oor Ú5$ooo uma casa
(3436G)J I __jia rua Dr. Correu Dutra n. 37:

! tnii.ii- tu me-ínia.

LUGA-Sli confortável casa" -para
por So$; na rua Cardo- j

üti Júnior itij. Lar.t:ijeira!-,-'-— i traln-sc na .
ií/UíVA-SE it casa da travessa da;-

_A.Lagòa n. 4"- Aluguel :io$. Cha. 4 LUGA-Sli
ves no n. 2.), onde se informa. Jun- j __.sob, 30. nm qr
to i prai» de Bolaíogo. (33401G) K ^ maz te commercio.

\I.UGAM-Sli asDelphim ii. 10;
II e V da raa L>
Delnltlni.

boas casas da rua
_ iii u cas^i I,

lphi::i ii5, avenida
li6l_* C.) K

barato,
Lboas cnsaa com dois quartos, duas

saias c bom quintal. Informa-se na'. 
rua Cardoso Marinho n. 7. escripto-
rio, Praia Formosa. (3150 l)M

,4 IyÜGA?S1Í pnr preco modíeo, ephi
^Vou sem mobília, um esplendiidc
ntiarto, çein jardim, .vi lado, banhetro»
luz elcctrica. etc , n. rua Itapiru' nu«
mero _ii), casa de fumilia £i>ni creanças.

t:M<>3 Kl J
.4 r.ljCA-SF, um bom nonto para bo-

X5Lte'itthi dc orincipiante, uo Cáes do
Porto. fVlugiiel mo.Iico. Trata-sc na
rua Sachet u. 3» -" andar.

(]868 R) T

¦in i
A LUGA-SIÍ a nova casa nl n>2,

rua Dr, Dias da Cruz (Afevtr). cum
salas, 3 citartos, com banheiro -de ebu-
veíro e immersão, eoziníia. nüarto iór;:,
para criados, u;v.. luz electrica. a fo-
jíões, a «óz c lenha, c irrande quintal;
as chaves no n. i,í da rua MaRalhãerl
Couto, próximo, c trata-se no n. u,
da rua tacliet sol). í.t.Hl J) ^

ALUGAM-Sli 
a ::»$ as boas casas

da rua General Polydoro 16S e
;-2, com Ijtíàa accomihodaçSea e ^ran-
de quintal. tiói4 G) K

rua C'rrfa Butra. ,•ano bem mobilado, verj tratar
.Cü«4 S) G! !""«• "'

4 LUGAM-SR bons quartos mobi-
filados e com -K-risão, em casa de
íamiiia. a pessoas de. tratamento. Ba-
unos de mar

'. 'LUGA-Sli pnr 9"? uma boa casa
jTVna rua Capitão Senna n. t>. com
duas salas, il.iis quartos, cozinha e
;.orão iiuliitaveí. Com \c,z t t- ectnca.
e bom quintal; á chaves esta ho n. 8
e lralr,-se na Cbapelaria .Modelo, a
rua Uruguayana n. n8- (3141I/J

::.i
Catttu,

4 LUGA-Sli o «obrado do prediojMnovo, a rua Senador diuzebio 78,
co:n rlttas salas grandes, tres qunrtos

, eom janellas, cozinha, latrina, terraço
bonle á poria-, para 0 jUÍ electrica, l»-lo Ia sombra: tra-

rua Christovão. ç_ I»_ se no roMino. Aluguel, sotíoi
(33»o G) J

Ila!

A LUGA-SK a ca«a da rna da Pa«
/In, 70. com 2 salas, i quartos, co-
zinha, luz clectrica, etc. Bonde de Sira

(3Q'i J) J

VLUGA-Sli 
o espaçoso quarto á doií

mpaies -do còmjnercio em casa '¦%
ísauilia, sem creanças. estrangeira-, lt.
Navarro. 70. Itapiru'. (.160( J) I

ARMAZENES novoi _ Alugam.
* se, 110 optimo ponto commercial,
n rua da Kstrella ns. 47 c 47 A —
Rio Comprido; as cliavcs 110 45,

(3Í33 S) R

ALUGA-SE 
urna casa nova para

pequena familia dc tratamento;
rua tuipiru' 11. 144. (4000 }) S

HADDOGH LOBO E TIJUCA

(J4U 1) »

familia dc ttfeJ
adida casa da -m

319, Mcirarr.cnt»
reformada, com tiots peviTer.to*, •».
te quarto», «ic; u thav.* r.a ais.

(aoti

ALUGA-SE. 
a

menti, a espUm
líiòdock I.obo

ki I

im^úa^RSiaÈTSSs^R í _r__ '•_*£-.* í :>.-_í: y'ÍÍ^CÍí^ ááifeà»:ü;K.-..''.-.;--"-!':Ü>;.'si ¦¦-¦¦r.r-r --•¦¦¦-
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CORREIO IfÃ M_ANÔ_t —-^ XóTeiíttm» flé ÍJMG

Visitem sem perda de
tempo os,1

Coração do
bebedor

GRâNIilS
ARMAZÉNS

DE PARIS

Oi *•««¦ ao
normal

* I.UGA-S1. o i
-Ide

A CURA DA-MBRIAGUEZ!
ri_^r_____ala1M_MaTM*_____-_*_SBIBBSSSSffPaa^^

é rápida e radical com o SÀLVINIS e as

GOTTAS DE SAUDE,
[.unha Cruz, cuin 10 «ttitios dc pratica dessa especial
: PACHECO, rua dos Andradas 45 — Rio, e Barucl «5.formuias d-, ilr. L

se nas drogarias
n. 1 — São Paulo,

espucialiilítiic. Vendem-' & C, rua Direita
(M 032)

•«tio da rua Conde
Uonifim 791. eom cinco quar-

los c bom porão; chaves no aç«.!S»c
e trata-se na rua Moura urino, nj.

(-446 K)

UCA-SK a casa da rua Aguiar
.... As chaves estão no >. -'•

Tratais, no la.RO da Scmimla-feira,.
(.enfeitaria Boinfim. (M 3353) '•*

A, LU

LUGA-Sl. um esplendido predio
pnra família dc tratamento; na

rua Visconde do figueiredo ti; _Si.'As cliaves no mesmo, Ca«-*7 K)Jl

m
e verifiquem a verdade

do que annunciam
Enxovaes para noivas

,.::: a 65$, 78$, 115$ e 165$ooo
Toticas de seda ou renda, ;i 25,

3$, 5S5oo, 7$ e 13$uoo
Costumes de Unho brauco rosa

e azul, para senhora,
a 55$ooo

Cintos de couro a 2$ooo
Voile pompadour, ultima moda,

corte para vestido 14$4oo,
15$6oo e 18$ooo

Etamine em xadrez, artigo chie,
corte 9$6oo

Superiores morie^s desde
5$8oo a peça

Colchas em ftistão de cor, arti-
go inglez, para casai ou sol-

teiro, desde 6$5úo
IfoiBe neigeusef artigo fino, em

todas as cores, corte 13$6oo
Eoliane, imitação perfeita de

seda, corte para vestido 8$4oo,
12$, 13$8oo e 18$ooo

Çretones para lençóes, todas
as larguras 0 preços

Patines acolchoados para mesa,
desde 18$5oo

Voi!@ fantasia, lindos padrões,
corte lo$, ll$2oo e 12$ooo

FouaariS, perfeita imitação de
seda, corte 15$6oo e 18$ooo

A LUGA-Sl. 1
jÇlaiòck Lobo

sobrado (Ia rua llad-
n. 15.1. oro.rio para

família íjí tratamento, assim como a
casa assobradada da rua do Mattoso
n. r::.", próximo á nia Haddock l.o-
lia; as chaves cstno na loia ila nia
<<lo Mattoso 11 _.-. c para tratar, na
avenida Itio Br.ii.c_ ... .o.n. .1" ou-
dar, sala ... ... (.1120 K) J

A LUGA-Sl. por QlSoóo uma ben ea-
__\_o. ooití 2 uartos, a salas cozinha,
imitai, l.iuuue. banheiro; ra. electriei.
¦il.iilc, ele; na Villa Irene a t.uvc_.a
S. Salvador, .8, IMdock Lobo, a
chave csta.üa casa li. 5* (.'l'.-5 ». í*
"Ã 

LUGAM-Slí os prédios da rua Con-
iVde ile lloniiini ns: Só. c. t>i>7. coin
boas accoinniodaçõcs u.-.r.i família ac
irata-iiienlo e nara tratar com . Santos,
Moreira e C, i rua Visconde de Inlia-
unia n. 33. (l>3. __>_•

A 
LUGA-SK
l)r.

3 uramlc predip -ia run.
José Hygino .5;. nue esta

alieno e pódc ser visitado.' Informa-
L-rif*s na rua. Salgado *£*;•-. *¦¦ •-• 47»

da maniiã ás 6 d.i tarde.d..

A LUCA-SE oor 130.000 a cai
de ferra, luz clcclrica, etc., da rui
ria 'Amélia. ... as chaves na rua lie
Urügüay. :.*.?:?. (*o:

A LUGA-SI-,
X\.na tua S
60$ mensaes;

MtiU.de dc aunii casa.
Luiz Gol.z:i'_.. 108. por
Iniu-se na mesma.

(ii... d j
AliriUGA-SE o bello predio moderno

para pequena familia, com todos
.._. rè(j..Í5ÍtQS de bom gosto c confor-
to. Álimucl imS e taxa. Rua Gene-
ral Silva Telles- __, esquina da dc lia-
rão de Mcsírüiijqj ,as chaves junto e
trata-se ua rua Sete dc Scieml.ro -5.
com f.irr.iiatoso. (30-3 L) .1

4 LUGAM-Sl.. oor ss$. Co$ c 00..
_T.bo.is «t.s-is. com a ...uartos, 2 salas
e luz elecl.icat á r.i.a .ors- RuiIrcs.. .

(.I..-8 L) li

,1 cem""iià.

SI K

13oa oppor.unidadc para as possoas intclligcntcs c
activits* Se V, S. quer vencer -....cuidados da vida, ganhar
muito dinheiro cm negócios, tor coragem c audácia, boa
voz, olhar magnético c altnientn, vencer e dominar
vossos inimigos, ganhar no jogo, recuperar a saúde c ser

¦n«l feliz cm amores e em relações dc
• hÜ-1 tociii a espécie, cscroya-raò imnie-

cliiilninnnte, pedindo o mou livro
intitulado TALISMAN DE PE-

AH.

^ 
LIICVA.SU* oor no$. o csnlomlido
prctlid da rua. Alatto Gros.o C)3t

junto â rua Chaves Faiii. c a Ro$i
os 11?. V. VII e IX da .rui Unil.i-lina
23; bou3 cçiminõdos, «rande auinial,
luz electriei ít-tOi LI K

,, LUliA-Sli a cnsa 11. 1 da rna de-
_"V.,u:ta Luiza 11. l>5, Maracanã, com
duas sales c dois quartos; tr.iti.se na
rua du Gonstiluicão, 65. tjrS'J L) o.

A LUGA-Si; uma casa, com 3 d«ar-
_r\.tos e banheiro daRiiá quenl-'. na
riu Senador -uinatlo .09; trata-so nr.
11. 90; nreçn i.iaS. ("So L) J

ALUCA-SE, 
por 130$. :. cnsa da

rua Chaves l:oria 1*. S Llinsto-
vão; trata.se na rua Atiandèga i=.
_____; & (¦'¦ (i'.._ L. J•d.i

a casaA LUGA-SK, nor i.oS;
-TjLliraca Marechal Dcodoro lü, Lani-
po de S.
AlfaudèRíi

Cliriàtovãc; trata (12, 1'eixoto íi C.
Í3I..S L) T

FEBIOAS
darlliros,

cinpi-
?cn,«,

rezciuas, santas,
pnnnps, comichões, etc., des-
apparccem irapidamente t.sau-
tio Tomada Luzit.iu:i. Caixa
1J000. Deposito: 1'hariiiacia
Tavares. Praça Tiraileiites
u. 6j (l.ar^'0 ilo Rocio. ¦

A .10.10

DUAS DU CEV onde conhcticrcis as virtudes das ]
maravilhosas Pedras dn Covur. recebidas da índia.
Escreva pura : Sr. Aristóteles Itália — llua Senhor
dos i-iissos n. 98, sobrado — Caixa do Correio
(504, Rio.

A LUGA-SK 11 confortável ca*
-í"*-sa «Iu tnivcssu «lc S. Sulvu-
doe 23, com -1 «.uartos, lm-,
electiicu, iiguti cm abundai.-
ciu, etc; ns cluives estão ííà
i*iiii lluddock Lobo 11. SOS.

(S 3-126) K
_y
\ I.UOA.M*SK bons aposentos, com

A LUGA-Sl.
-f\Nova (Ia Tijuca

jircdiii d_ Mslrad;.-
i,*.?. eom duas

saiis dois a uartos, crmi-dc oprao,
ih-sta-llaçüp cleetrieaí cozinlia. lamute,
banheiro, etc.; ns cíiavcb u.. casa -(-.*•
com a sra. d. Albina; (iluitiiél '""5.

3JSÍS K) lt

At.liGASM. 
110

da rua Concd
llMIlO

4,0, íor-
por ?oob,_ o

de l'(;m"im
mdo c p.ntndo de novo, rom Rrrínd
e ¦ iniiitOft aposento*), ijuiufl cleetrici-
dado, banbeiròi íocão a pa?. c lo*
i-.Iiii, o:e. (.tt.C. K) lí

A LUGA-SK.
-CVtr.lves-a C.
chaves nn u.
salas

por 100$. a easa da
irvalho Alvii i .r. *aJ

it. 41; tem .. uitartof, 2
cciricitlade. (3407 K) U

* l.UCA-Sl-1. oor t t_;$, a bna casa
-fVu. i.i r ila rua do l_.,;...i;.i( São
üliriatovãtt; chaves arniozeiii esquinaJ
tratar rua General Roca Si, L-nhrica.

(3=9-1 K) J

i\vns.
l.i:i',AM-SI', execllcutni easas no-

por f.s$ e 10S. (K-m 2 salas,
_ quartos* terraço, latrina, cozinha, W.
C. eor.i chuveiro* hnm iiuiutal, etc., á
rua Silva Itieo 35. Utachúclo, iunlo ao
larco du Jacaré, bonde Cascadura.

(_j-i L) S

ALUGA-Slí.rua Soarc
por t)0$, a boa casa da

Co, S Christovão; as
chaves estão, nor favor, no 64; trata-
se na rua Gonçalves Dias 44. Café l'a-
tiaiíiio. (=701 I.) I

ALUGA-SE, 
nor 170$, e sobrado

da rua S. Luiz Gónzaca (""'¦ Sao
Christovão; tr.iia-sc na ru". Alfande-
gaj ._. Peixoto & C, (..13-1' j-./j.J

ALUGA-SE p..r 133$ mensaes, 51r.11-
ia.de armazém; na rua de S. Ll.'.z
Gonzaga 11. 13-', prol..:., para. fal.n-
ca ou r.ua'(.m_r negocio, tlee*;ÍcidaiU\
Rrãmtfl cluicara. (3J-i «.) J

A LUCtV.SJ.
-Ci-çôcr. os prédios da rua
rador ns. 213 c
do Ouvidor _.

vende:n--e a presta-
do Impe-

;iõ; trata-se ua rua
(3"S5 S) S

A LUGA-SK a cisa nova. dc s.ilini-
X-Ldo. coni -i (itiarios, jardim ua fren-
lc e entrada ao lado. nruuria para fa.
iiiilia, no orolonuauiento da rua Ma-
nz e Tíarros =117. fim (_i rua Darão
de Amazonas; trata-es no su, onde
estão as chaves. (.U-í li) .1

U CURA DA SYPHILIS
Adquirida ou hereditária, interna ou externa em to-
das as manifestaçôrs: Rheumitismo, Eezemas, Liceras,
Ttmvoics, Ivscrolulas, Do.C3 musculares c osst-as. Uo-

' tes de cabeça nocturii.s, Ulccras do Estomnco, etc.,
se consegue iníallivelincntc com o

tUKTYL.

l)ep_-ii
Freire,

ücr.i

Poderoso ontisy-
«ihilitico. Elinii-

t.ador das inupu-
rezas e micróbio»
dc Sangue. Cura
syphilis, tanto cx-
terna (pelle, olhos,
ouvidos, nariz, ele.)
como interna (dos
Vúlmões, i'oração,
Esto.hi.go, Figado,
Kins, ele.) 1'eçam
grátis o impresso
••O .Vn.o da 5>
philis. Hciós dc sa-
ter se tem on não
syphilis",- á l •
Postal 11.S6. O
Lucijl vetide-se nas
boas phtirmaciaa .
Preço, 5S000.

Avenida Gomcr

A!¦LUGAM-S-IC as casus ns. 5o e

(luiutal,
(334'quartos, luz electrica

cada casa.

54
tres

1 =10$
L)J

A 1 UG VSK a boa casa da rua Sc-
-"Ynador Alencar ... 4 5- próximo ao
Campo de S. Christovão. tres quar-
tos, salas, jardim e qilUUal

fiS?. Li R

96, teiephone izo.: C.

M5

trata-se

r$ a boa
.ClubLUGA-SIC por

travessa l-eJ-iy
casa II. com dois n.mrtos, (tuas
Ias, porão habitavel; quintal; etc.
chaves estão por favor no. ... '

rua llucnos Aires 1-
(3.!4<' D

As

AlLUGA-SElia,

A l.tt.A-SM a easa nova. da rua lio
_L-*_.\laitiiE0 91, «im seis quartos,v-tres
salas e quintal; trutose na rua «lo »lat-
toso 96, onde estão as chaves.

(3648 Li K

ALU
XÜ-tam

LUGA-SE, a familia d

Bellã de S. loão ti, ,-M.
muito próxima an «_am
rua Vasco da Gama ...

alto tra-
rua

O br isto vão,
o; trala-se ã
66. (D

I.UCA-5E, a pessoa de tratamen-
1 Vicente 5-t

Amliraliv, tendo _ salas, 3. quartos,
sendo uni oar.i eread... e mais ile|>en-
dencias, jardim e bom qu.iihil; trata.-
se na mesma; bonde Aildarah.; -
porta (,|(.6.il.)H

-i para negocio c fruni.
casa da rua D. Anna ^.ery

„. 74. cinto (Ia rua ^o^-a AT.1cr.c1.
Trata-se na rua Uruguayana -... .6.
das a ás 3- -3'-1 '' J

» l__.U-ti.i-Si., * rl,!- Avil». ' ••!
À(\lt-ria). ns raccllcntes cazuihas
ns . 0 4. próprias ..ara pe.qucna fa-
imilh. 01. "solteiro; Ixal miuta sana-
vel e tronqiiillo: alURiiel mens",!.,com
lí. cleeinea. OoS; iri.ia.se,na xasa 6-

¦l.-L C.AM-SE. barato.Alt
XXtie:
^. J oão
i-éria-..

ALUGA-SE, 
por

predio a rua tlc
chaves .10 Uoulcvaril

sala dc
Hella -lc

duas senhoras
u;joJ__._

ij. a loja do

Cliristovao
S(.; irata-se na i.--.u.-J"..m;i "e A.hlll-

Garoutid.1, fluilauda ('«>•
(jinf» 1,1 .1

S
Coinpauhii

mstraçao

UIII11 BRASIL
A LUGAM-F.I; as casas da rua Dr.

XjlJosó Vlygiiiõ
chaves estão
Santos

ns. 265 e ^6;;
1 rua Antônio
onde se traia.

(3.0.1 Li M

dos

iciòit
5.o!)0 :

sem pensão;
I. .|2.-.

rua Haddock
(.3-JJ7 K) R

S. Christovão. Andarahy
e Villa Isabel

LUO-V-Stí por 03$ a cada mod
uai com quatro quartos, foRiio_CXi._,

Razi electricidade, etc.;
perança J9. Chaves no n
de S. .lan-.l-.ii-io.

rua Ks-
53. íioiide

(35-0 D J

Ad'ua SI* .i casaa da rua Visco.'.-
.«lc de ltnm.n.ty ... Oo. nara fairii-

lia regular, iardim- e Knir.dc quintal;
preço i".; as chaves e?tão
71, oade se trntíi. _ (32S0 L) J

4 LUGA-Sl. -a casa da rua (le São
Al-Viiricisco Xavier 11. 3S9, cm cen-
tro de terreno, cem boas accom.nnda-
ções, grande quintal c iardim. Tra-
ta-se com Jorge de Souza, á rua da
Assenililéa 10, '.loja. Telcplione :;oj,

A 1,1'OAM-SH us ciisiis «Ia run
Al). Mnrin 71 (Alileiu Cum*
pistn,, truusversnl ú ítiii Pe*
_oi.ii Nunes, sibvns, com dois
qunrtos, 2 salas, cozinha, ba*
iilioii'0 c tuiuiuo «lo laviigcm.
todos os comnio.los iiluiuiuu-
«los ú lu/, electricu. As chaves
110 local.' Trata-so na rua Gou-
çulvcs Dias 31, próximo «Ia cl*
«indo, a poucos passos «los
bondes dc Aldeia Campista,
cuja passagem cm «luas se-
ceões ó «lo 200 rs. Alusiicis
OO!. e 100!..

ALUGAM-SK 
quartos, cm• " "

família;
34..

casa -de
Jlariz e llarros

(3.S5 D .1

(NOMB REGISTRADO)

Cui*a a Bnflammação e pur-
gações dos olhos

Em tod-as els pharmar
CIEIS e tíLTOSSLTlSbS

PARTOS
Aíiiikii^u IM D0U6ALL

LAVAGENS
Antiseptico MAC DOÜGALL

ÍÍFEUACJÕEH
Antiseptico MAC DOUGALi

A S E P SI A
Antiseptico MAC DOUGALI

Succcduiico «lo IiVSOTi «le
MAC DOUGAIiti

AlTROVADO PULA DIIUV
C101MA GIíKAli 1)10

SAUDK 1.U11IAOA
A LUGa-SI
.jLAlóHcar

a casa da rua Sciiadot
içii; as chaves esrão iu?

1'omíiiu io(í. açouRUe. (;.6j,.If)-K

ALUGA-SE. 
por i_o$, o predio «b

rua Fensccd Tellcs 151 lendo ires
quartos, duas salas, cozinha, quintal,
gn- c elecirieidude. (36^. D lt

nredio n. 102 a rua
Ariinllii, reforniado. porão

habitavel. locar alto. tiondc de ioo
preço módico. _ (.-.(¦*>;. I*) J

AfiOGA-SKGeneral

A LUC!AM-SH. a ro$,
_CÍLrua Araújo l.iiua ti.

t.ha

as casas -da
tal), casas Ji

4, com -' salas, i quartos, cozi-
e banheiro; trata-se na casa 0.

(36.16 !.) K

ALUGA-Sli. 
pnr _oo$. o predio i

rua liarão «lc Scrlorio jS; chave,
na rua liarão de llan.i.ipc 143; traia-
so na Companhia de Administração
Garantida, Üuitaii.la 118. (-•;.(! L) .1

ALUGA-SE 
por .1$, o pre.lio d-i

Boíííe\Tird CS de Setembro s79-.nl;
chaves nu n; 2KÔ; trata-se na Com.
panhia do Administra.âo Garantida,
Quitanda 6S. (274.1 D J

A LUGA-SI. a 'easa da rua Coiumen-
_f__dador Leonardo 11. 53, com duas
salas, dois quartos, cozinha, c boa
área e mais cunhhodidades; aa chnves
estão na l&lci.a Madre de Deus _i,
onde se trata. (•!

A LUGA-Sl-

D

casa da rua Cesta
Guimarães n, 39. Retiro da Amo*

riea S. Christovão, bondes de bao
.aiuiario; as cliaves eslão cai frente.
no -rniã-cni do sr. lJrandão: nlUKliel
iio$ooo (wi LI I

',A-?H a rasa 11. 111 da rua
uelra «Ia Gania. Cancèlla; duas

quartos; tem eletricidade;
;"¦_.; trata-se na
16.. (36.tr L1U

ALU'Nos
salas, doi:
03 chaves cstãi
rua Senador Alencar

A 
LUGA-SK boa chsn assnbradada,
com .1 quartos, 3 sal-i'- l'?rãç, lia-

hiiavel. grande terreno arborizado e
toda» as coihomdidadcSi oor tiy.i ns
chiivcs á rua Chaves Faria ..-, arnin-
zcm, (iiiicella. S. Chrlstovíip. (_45f_)_>

A LUGA-Sl! uma boa casa, na tua
_-\..\laj..r Avill. ti. -•', próximo nu
iardim da fabrica; tem quatro quarlos,
duas salas, com, cozinha e imus ile-
.peudèncius. Ua electrica fogão e us-
quciitador a gaz; "S chaves estão no ,t";

(:,o.t- 1.) 1»

A LUGA-SE esplendida casa, eom 2
jtVsalas, -• quarlos, cozinha quintal e
jardim ao lade, á rua Souza Franco
... i-.i. (3l-*S L) KA LUGA-SE, por 100S, a casa ...1 60 .

' ^xda illa S. Januário, S. Cluislovãn, I Central, (33"3 (-. J___

5 
i-t--^*-.-'¦-• ~*--*--*'*--"-'«---'.--«-*--**i»aaw..-«»»,(ii«^^ ièmmmvSmsBBSmmAmiiemetmtt -i..,ii.r.^fanftgfrMliB^-*-»3_--***«-5P^«_a-35a^ U

m

A LUGA-SI*, por Si$. o nredio i
-Ama Costa Pereira s.t; cliaves «í
n. 48; trata-se na Companhia de Ad-
mimstràcâo Gardutlda, Quitanda 03

(£__a D J

ALUCAM-Sr; 
bons e grandes com-

modos, a
d.- terreno e
Cabrita sr,

2;.? e 30$. casa eom gran
muita agrai; rua Coronel¦i. Jiiiiiluío. (;lO.|e _,) lt

A T.UGA-SE o cvecltcnte pre*¦avilto du rua ltai-ão «lo llom
lteliro 1S0-A. Tom «luas sa*
Ias, tros quartos, etc. Chaves
un pudnriu proxium. !tríitii-so
nu ruu da (_uiliin<ln 88, sob.

(S a-l_!S) li
LUGA-SI, o predio n. I-.7 da niii

Meuei.r. S. Cl.ristovao,
com liceuiinucáições para ucQiienn fanti-
linde tiMtameiito. (.!.('.'. J) ti

a í.PGA-;
-tXSettadoV

\I.UGA-SE 
por üiSum. a casa nova

e moderna da rua 1'e.lie Koina, 4,
l-õni frente uara á rua e entrada, ao Kl-
ido, prouria para nei.ueua familia de
tratamento tinido 3 ouartos grandes. .«
pequeno, j salas cozinha, luz electri-
cii, fogão .'. g,iz. etc .iropria para l>Ç-
iiiiena família dc tratamento, o bonde
Lins de Vasconcèllos i.nss.i próximo a
uorta, na run do Cabttcn' local saúda-
vel e alio; trata-se no luca'. onde. estão
as chaves. ti 164 J) '•«

S E: D A 3 E GL
O mais completo sortimento,

a preços sem confronto
Avesitíaes para criança e para

senhora, desde l$5oo
OoSietes os mais modernos e

chies, desde 9$5oo
Voile liso, enfestado, em iodas as

cores, a l$9oo e 2$4oo
Leqisesp o mais variado sorti-

mento, desde 800 réis
Costumes para senhora, 8 ALDO,

a 2o$ooo
Cachemira ingieza, corte para

vestido a 9$0oo o 13$ooo
¥oSle japonez, corte 15$6oo
Voale de xadrez, alta moda,

corte 12$ooo
Css-tcSS para senhora, artigo chie,

a 19§6oo
FiSés para vestidos,

Tafetás em todas as cores
desdfe 10$8oo

Costumes, chapéos e gorros para
meninos e meninas

Bluzas em rnol-mol bordado as
mais modernas a 7$ooo e 9$6oo

Meias transparentes em côr
marron a lr|.ooo o par

e vestidinlios
desde C§8oo

ATTENDERAM JA' AO NOSSO RECLAME
_^86_SENHOE_A_S_in

(Conforme aceusa a nossa caixa registradora)

o caso não é para menos
Quem vende, por exemplo, cos para saias, artigo de 800 réis, poi*

rétis o -metPQi cliapéos de í30$000 para meninas, poa* 5.$0G@ e
(ís osar-tigos ei© armarinho e w©wiáad©s para niodisfas por

preços qMG não se virasn nun©a5 tem que vendeu muito forçosa-
mente.

.8=3 A9

*_r9'Sy.»3

tod
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A -lAICrA-SE um espaçoso quarto
A eom janella. n casal sem filho..

11.
ipcssott au, .1
52_i sobrado.

rua S. GhTistõvSn
(4001 L)íS

ALUGA-Slí 
mu quarlo de frente,

a um «senhor, eom jnnolla para
n iardim: a rua Kc-tua 1'ianeo .c—
Villa Isabel. (30.S L) S

A LUGA.SE por .?*. o maRíiifico
iltrcdu) ... >S3. «Ia ma C.enc.al

Guri.o. com quatro uin,rios. «luas ki-
Im; e dependências, illiiinlnado a lui
cleetris.». com bondes á norta e perto
dos banhos «le mar; a chave esta na
C.impiíiihia lídiíieadora, á -rua Gene-
ral Giuião u. 4. omle se trata.

(..-.-1:1 J) 1«

A LUGA-SIC unia pei.ueiia easa ii rua
Senador -N.ihuco 11. 2-'o prceo ,13$ooo,

(...(.2 s) 1.

j__5_t__i _B*__f

mm.
¦%^>''

RUA GONÇALVES DIAS 57

Sí atí ti deste u
?\

MLUGA-SE nor .02S000 um pequeno

/.Vsahis c «-niiitul, íegãn á Ras etc.
11.1 rua Soares n. s6. próximo a praça
da liandeira, as chaves estão no nume.
ro si. (-'"77 ^) S

A LUGA-Í
_r\r.-i só;

umLUGA-SE
em cas

tamento; na rua
n. 32*1 cusa 7-

quarto u senho.
1 «le easal de tra-
de S. Christovão

(J .jB D K

4 LUGA.SE -por so? a casinha dn
-.Unia Jnrttc Itu.lse »• 'S-1 (ave*
nida), c..;n dois -*u:ii'los. doas salas
,: cozinha. (33 -. D «

ALUGA-SEsa jioyn d
22n$ .neiiSí-CS a ca*

.brado, á rua Oito
de Oezcmlirq ... S., tendo no pavi-
mer.to superior quatro hong quarto?,
bom nuarto de banl\o, com banheirs
«cr vida 'por agua quente e, fria, Ia;
vatorio e \V. C, e no inferior, sa-
Ias «le visitas e d. jantar, cúpa, co.
ziiilia. despensa, \V. «C. o um quar-
Io. l'ara iníovma.õci á mesma rua

.ii. no c trnta-sé lia rua Tlieophilo
O.to.ii 4?. sobrado; (314" L) 1

A LUGA-SJí por ii?5 o bem loca-
_r_.li-.ulo inídio da ladeira S. .l.-iniíe-
rio n*. i.í, eom idois espaçosos tiartos,
duas maRuificas salas, deprndeneias <
granido rj uin tal, a chave está im u. i?
e trala-se ita rua da AlfaitdcRa nume-
ru Só, sobrado. (.171.1 J) L

mm '.A
iipiia 1

¦***-*** •¦"•"¦ — ""*"¦¦ ^t~nT^'r^Ü,tá7iA&tfm[%rl?*^-mmim k^M^Q)

A LUGA-Sl. por iS.S o çronde pre.
i'\idio da rua Tavares G.uertvu, 87,
com oua*ro êranrdcs oánarLos. duas ea-
Ias, (íepeudencias e nuinlal perto doi
hr.uliof. de mar; u ciiavc está na O.
Ivdificídora, :'i rua General Gurjão nu-
mero.4, onde se traia. (.1712 J) L

A LUGA.SE Dor .,,  1 casa com
j\z quartos. 2 salas e «..lintal, á rua
João Kod.igues. 6.'. casa 1 (S. Pra...
ciseo Xavier). (4014 S) I'

XX.1.•: ás

LUGA-Slí o nredio dn rua fiarão
Ainaxonas .6-; está aberto das
10; preço .03.: Tiiuca

(i.iS.t Kl J

ALUC.\-SEGoiierúl; lio
uma boa cafa na run

loca 112^; p.s chavos es-
tão ua mes. 1.1 ru. M7 (.-.tii-ezcnii(.!•:..

.-SK
At.UGASJda rua Ura.
quartos, 2 salas e
;o.: as chaves na

n.

nais tti
na 6.

K) 1
dn avenida¦•*.'j, coin ¦-'
pendências;
(3M.K)M

A LUGA-SE. por ...nS. o n. 30 da
-KÍLrUii Valparaiso. ntrto (lo Iar_,n úa
ScKUuda-Fèifaj as ebives no .|t.

. (30.1. K) r.

IMPOTÊNCIA
l.stcviliiluile,

Jícurnstlionin,
Espcvinntprr.ifih.

(lupa certa, radienl o i-upiila
Clinica clectro-meclica, espe-
ciai do
Dr. Caetano Joviuc

tl.is Faculdades de Medicina
de Nápoles e Rio de Janeiro,
Uas 9 ás 11 e dr.s 2 ás 5.

Largo da Carioca 11. 10
sobrado

A LUGA-SE a casa nova por .00?.
JCXcom dois quartos duas salas, c
iardim, bonde a .corta, r.a rua Pereira
Nunes n. 111. Aldeia Campista, as
chaves cstüo uo boLeouitn, lv

\ LUQA-SI; por 140$ o predio d/i
_CA.nth ,Iorgc Riitlgc n. 17Ü, entra*
da ,10 lado, qulilró ouartos, duas sa-
Ias c mais cònVpaftiutcutos, Iuk cie-
ctrica e Raz. (3840 L) Jvl

A LUGA-SI. cm casa com bom num- A LUGA-SE o predio da rua Sãotal c 1ard1.11 um nua. to a casal sem -A Luiz Gonzai-a 11. 10C, próprio parafilhos, ou senhora so. com ,0:1 sem ncii- família de tratamento, e nara tratarsão, na rua -'.uclidcs da Cunha, 70. com Santos Slorcira e C„ á rua Vis-
30.7 I) L conde de Inhaúma u. 38, (.3138 .) L

1 lim 1 i. ——»»———-¦- —,¦.¦-___—_.»_—»»»«»«_____,,——,__—_

A LUGA-SE para Tendinha, barbe-
XoLam baiala. casa de vender pão, la-
niannuciro, Ce., a pequena sala nova,
á rua do Mattoso, 30., esquina de 11.
Lobo. (,-,31)0 .1) L

ALUGAM-SE 
as casas da rna Jor.

SC Rmlííc tis. 64 e 66, pelo alu-
üiiel do >3"$ e 140$, tendo quatroouartos, duas salas, despensa, cozinha,
luz electrica e crande quintal; ai
«havei estão no n. s?. (iSf.-'L) j

AiI.tiGA-SEvard Vinte
n. 333» com
chaves estão
d.i Carioca r

sobrado do Iloule-
Oito de Setembro

bastantes comniodoi; ai
loja e trata-se na ru,
.0. (3S74 I.) J

na

íi. FOT.TiF.Tm do ''coTírir.io da >L\xn_\"

1

QFFgQI8\SA DE COSTURA
VesêisSos e essfumss bran-
et3-5 e «So cor para ÊS-silí®ra5

a preços de reclame
letós de seda preta, amplo

FOrtimeuto
T— 1 •

SEMp*RB
Grandes lotes de retalhos

e saldos

,_ Í.L"CA-SK. por ií-3. r predio á
XVrua Aristides Lobo 146-lV; cha-
ves ::o n i^.t; trota-se na Companhia
de Administração Garantida, Quitatt-
da b<. i-',-|. K) .1

to se seguiu. E não i ludo. Rcstittiirei <le sua paríe os quatrocentos c ciu-
tvctita anil francos, cite o seithòr conseguiu oceultar, apezar da sua íraqtieza,
dos seus sòffnrnentòs c da sua ferida.

Ah! meu filho, não contes com isso.
—- Essa restituição mostraria, neío menos, o seu arrependimento.

Eu bem linha dito ainda agora; iá desconfiava que me ia propor con-
dições impossíveis, òsão falemos Minais nisto.

.— lEiitão, não .iti nácla dc humano no sr. Daçruerrc, para se obstinar
assim no seu crime? Nem as ameaças, tiem os pedidos o cpmmovem? E' a
derradeira ve-^ que {*cn.... aotii e que o procuro, mas não se esqueça de que,dra e-noite, o in.:u, pensumemo será pecupado com o senhor... não se uitjite-
ca. Nao c como Iraldot iv.ic quero combu -l-o, é ás claras, com a consciência
livre c tranqüillá.

Agradeço h.aver-mc avisado, mas não sou o ultimo dos imbecis . *_.V.!o
o que devia pensar a rc.rieito das suas disposições. Uma vez que _ne aooiisc-
lha a que me acatltele, acaulelar-ntc-ci.

Ia ultima vez lhe peço, senhor

O UFAI-IMO DE JAN-JOT — .TUT.1CS MAUY 211

acompanh.

R»ÍRaE:QO RXO
f\. v. 1 *_i»*_r\ *_.*.**_ 1 _r\ *a ? 1 r" -•*_*•*¦*¦ oí •»> *« *»\ * _r_ ¦wr* \SMISI Ai!II1 $IS

A LUGA-SE. por .181., o nredio á
XXmd Salgado Zcnha 27: chaves no
avmazccn próximo; trata.se na Com-
panhia de Administração Garantida)
Quitanda C? i_____ Ki .1

i [(UCA-SIí uma !n?a casa. com 5
X-Ltiuartos, luz clcclrica; na rua Des-
embargador Izidro ií:; . as chaves no
:i. r.i; trala-sc á rua Contes Carneiro
..-.. dc . ás 3, ou lolephor.o n. Í-So.
Sul. (--rt7 K) }

ALUGA-SE 
tuna

Henwlicto 11
se, na rua Hadll l.o bo 11

13o; traia-

(4054 R) K

i UGA-SK unia boa cazaiha na ruaA I UGA-5
ASão Em
ta-se ua rua Haddock Lobo n, ,.;

(40J.. Ú) K

quart".:. mobila-
senhores e casaes dc .mu-

mento, dã-se pensão. Rua Haddock Lo-
bo," 13. (3433 S) K

A-iUCVM-Sl. bom
-tidos

Ü-23-UfieO S. FBASC-ISCO DE PAELl-21-^3

,4 l.UGA-Sl-1 oor .4*. a esnlendida
-ílLcusa da travessa l:ern.mdiu.i, _40rLaranjeiras, com quatro areia :i.-sí-
mos Giurtos, esplendido quinlal, luz
clectríva e focão a caz c r.:ais acconi-
modações; as chaves estão no n. 41 e
trata-sé ás n Iioras. na rua Alice nu-
mero 3., c desta hora cn deãntc na
riu I,'<ti7. de Camões ... 44 E. de líu-
da.i.aa "As Andorinhas".

(J.-43 R) Ci

1— Pela ultima vez, é inútil, senhor meu filho.
A' mercê de Deus! l''oi o senhor quem o quiz.

O medico dirigiu-se nara a porta e al.riu-a. Ia sair. quando ouviu, tlc re-
peru., no campo, a voz sonora dc Glov.-Glcu, acompanhando o realejo.

iGerarrio estreti-.ecett 'c prestou attenção. O mendigo tocava a ária da
Dama branca.

.lau-Ji.. avisa que continuam a vigiar-me, pensou elle.
Daguerrc tinha reoarado naquelle movimento de C-crardo. Também ou*

rira o realejo.
Que quer 'dizer anuillo? perguntou eüc.
Quer dizer quo sou vigiado, que me viram entrar anui ou que, pelo

menos, desconfiam que eu possa aqui estar c que i-speralm que eu síi.i.
Daguerrc cmpailideccu. Tinha-se levantado. O r.iedo reslituira-llic as

forças. _Taiti me? perguntou-elle com voz surda.
N,'.o traí. O sr. Laugier faz-me seguir, porque se recorda do qtte eu

lhe disse.
Não saia. Esnerc.

Gerardo ficou silencioso. Xo fim de alguns instantes respondeu:
liem vê em que risco está a sua liberdade. Se me viram sair, sttspei-

r.-.m «lo senhor, _ de.vde que appareça um pequeno indicio para confirmar c>.-a
suspeita, ficará perdido. Rcflida, sr. Daguerrc... Escreva essa carta de cou-
fissão que lhe peço*.; c que Deus liic perdoe o mal que tem ferio.Não!

•— Então alt.ribtia a si o mal que lhe acr-ntcccr.
Estranha situação aoúella em que se achava Gorard.o!
Ura obrigado a -roteger o assassino de Valognes!'Não seria pro;ege!-o, com cffeito, impedir que o agente Pinson dirigisse

s« suas suspeitas para aquelle lado:
Não seria protegei-.., evitar qualquer imprudência que pudesse, desper-

tando as duvidas da justiça, dar outra direcção ao inquérito?
E Daguerrc, apenas suspeitado, não seria Daguerrc perdido?
O miserável compri-hendia isto, porque estava muito commovido, e o¦llhar, em que se lia o espanto, apezar dos esforços que fazia para o dissimu-

lar, interrogava fêbriliii.nle o medico, tentandojcguir-Hie ua idiyjwnwnia aj
t__i_r._s.s_.c_ d_ gjrjja,

*.

Então, se quer que o levemos, é preciso que o senhor nos
ao commissariado. O sr. commissario dc Creil não é para brincadeiras.

Tan-Jot teve r.-m relâmpago nos olhos.
K' isso mesmo, disse elle; isso convem-me. Eslc homem pretende, \\\

ttm quarto de hora, impedir-me dc tocar nas ruais da cidade... Com que pre-texto. Com que direito? Não se sabe!,., Talvez simplesmente porque _ ner-voso, c não gosta dc realejo... Olhe que sempre é dc muito má boca!.., Eu-tuo, que queria? A orchèstra da opera?
Os quatro homens tinham parado, duranle aquella discussão, ou, melhor,

Jan-.lot tinha parado, obrigando os Ires a fazerem outro tanto.
lEntrçmcntcs; Gerar,lo linha continuado a caminhar.'Acabava de desapiarccer á esquina dc uma rua.
Pinson-não conteve uni gesto de cólera c dc aborrécienlo, ao passo qu.

Jajt-Jot, pelo contrario sorria com i»."1'-» -
Naquelle dnello. cut". -; r^Uiinl e o tocador dc realejo, era este uiiiuia

tii* nç.-.l.av;. Jü irittmoliar.
Discutir por mais temnò, pensava Pinson, seria perder de vista o dr. Gc-rardo.
Ir procurar o commissario. por que molivo?—¦Está'bom, deixem-o ir. disse Pinson... mas orégastc-me tuna hoa par-:tida, disse elle dirigindo-se a Jan-Jot, c se um dia te tornar a encontrar...-- A gente nunca deve perder as esperanças! Talvez que appareça aioceasião.

; rinson deitou a correr na direcção que linha tomado Gerardo. Mas al,l
onde o doutor tinha desanoarecido, era uni dedalo de ruazinhas, cm que j
agenle se perd.eti. O tocador de realejo caminhava pesadamente atrás dellc.-- Corre, -meu vellto, corre, dizia elle, já o perdoste, anda lá.

3'.. mudando de ária. entoou, aíim dc avisar ainda a Gerardo a I\tm%
Branca.

Depois, como sabia oue Gerardo ia dirigir-se á casa de Beaufort, para.visitar Daguerrc, foi postar-se longe de Creil, perto da planície, não perdendídc vista a easa nem o canino espiando a chegada dc Gerardo. afim de o avi-sar do perigo se descobrisse Pinson.
O medico appareceu pouco depois. Apressava¦Atrás delie, ao longe, ninguém.
Por diversas vezes parou c olhou

filiidO.
De repente ouviu o realejo de Jan-Jot, que tocava o Ira Diavolo..vxcellente ra-\iz, murmurou Gerardo. (Está no seu posto c avisa-m.

que ja não ha perigo.
Cinco .minutos dcp-i.s eslava cm casa de Daguerrc.C.o»-G._.j viu entrar Gerardo, mas, cm logar de re retirar, ficou.— Aquelle pateta -oderia tornar a encontrar as pegadas do doutor,

perísoit elle, e, tuna vez que o sr. Gerardo tem razões para que se não saibaotide-vac, vou ficar de sentmcüla para que não seja incommodad.o,¦Usíai-eleccu-sc commodamenle por detrás de uni cercado, por enlre <íqual podia ver a casa d. Beaufort; assentou-se no chão, poz o realejo«.cante de si, a guisa de mesa, com a nianivella posta ao alcanço da mão,prompta para tocar ao urimoiro signal; depois tirou da algibeira um p.edarço d,e toucinho e outro dc pão, p..-. tudo cr.i cima do tnõ.ríifnçntoa comer com appclití.
-v)£Í-S!LiM-_'í. fiicia ü 5i_ramc9 Gerardo:

o passo.

para traz para ver se não era se.

dc

c começou

-'..-,-:
.-;»!

:"|.

•'¦ 
¦¦":''.' -VÍ-S;

:'¦'.¦'¦EÍr

'

§
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GANHAR DINHEIRO
GR VTIS O MAGAZINE DO DINHEIRO!
^*7_. . -J_ __.__.__._* tf* A ¦ nta.

Tendes algum desejo .tiei apezar

«e vosso esforço, não conseguis

feáliiar ? Sois infeliz em vossa fa-
_,;!!_ _.. em commercio? Prccisaesmilia. ou cm comnierci
descobrir alguma coisa que vos

«teoecupa ? Fazer voltar para vossa

companhia alguem nue se tenha se-

Sarado ? Curar vicio «le bebida,
Togo, sensualismo ott- alguma mo-

lestia 
'' Dcstiniir iilgtiiii malefício ?

Recuperar algum objecto que vos

tenham roubado ? Alcançar bom

emprego ou negocio ? fca... casa-

mcnlo vantajoso ? Revigorar a

DOt.ncia ? Augiiiciitar a vista . ou

memória ? Adivinhar, números <l.a

sorte? .Mtiair abundância de di

nheiro ? Empregue o ACCUMJ'
MADOIl OI>1(!0 MKJÍTAI,.

Concede, de um modo pratico c

«im pouco tempo, dons irresistíveis

para a nua de dores e doenças,

desenvolvimento do poder psyclnco
mi magnético, transmissão do pen-
lamento em distancia, hypnotismo,
átttó-süggcslüò; inspirar amor, con-

cordia nu amizade: desfazer in-

íluencias nocivas de mveja, oilio

ou quebranlo; preservar de iou-
cura, cpilepsia, hystena ou moles-
tias nervosa:-; neutralizar os mãos

presa_ios; adivinhar; corrigir vi-
tios; favorecer a sorte ou qualquer
negocio; produzir, emfim, o bem-
estar ou a felicidade em todos os
stntidos. Dá o dom da fortuna, da
adivinhação, os meios dc por in-
íluencia psycliica da vontade con-
centrada, se obter facilmente tudo

que se deseja — a riqueza, as boas
Bosições, ganhar na loteria, e
«tr-se livre das necessidades e per-
sejiiiçües. Auxiliará nas ilifficul-
dades financeiras, nas dc obter em

prego c nos negócios de família.
Nada lia que perder, e tudo a ga
nhar, tal como eslá demonstrado
em carlas ilas pessoas mais nota

veis do mundo inteiro. E o me
lhor talisman de attrair a sorte 1 B
uma descoberta da influenina,
occulta da própria vontade para
dar ao magnetismo da vontade o

potencial realizador, tal como \ o
auxilio da luneta em relação a vis-
ta, ou como o phonographo que
fala por causa da voz que nelle foi

gravada como a da saturação da
vontade no Accumulador.

Todo o dinheiro que se gasta com

o Accumulador recupera-se logo,
com grande lucro! Numerosos at-

testados favoráveis estão nos nossos

30 magazines. Sempre deu resultado
e é por nós vendido desde ha quin-
ze annos ! Contra factos não ha
argumentos 1 Dura para sempre,
só com uma preparação, e fica des-
de então com a força em augmen-
to, tanta maior quanto mais tenipo
estiver cm poder daquelle que_ o
compra e prepara para seu uso.
Não offerece perigo; é de fácil

preparação, mesmo por pessoas ae

pouca intelligencia, e pode ser
usado lamliem por senhoras senho-
ritas e creanças, a bem da sua
saude ou de outros interesses.

P'-cçn. bduido o de dois impor-
tantiss..,ra_ livros das Influencias
Maravilhosas, com instrucções ade-
aliadas a todos os casos e o i° grão
«Jo auxílio espiritual da Federação
Thcozophica Universal da Califor-
nia -SESSENTA Mil. RCIS.
Fas-se, pelo mesmo preco, a re-
messa em registrado, pelo Correio,
para qualquer parte do Brasil. Os

pedidos de fera devem ser envia-
ilos com a quantia cm vale postai
ou pelo registro VALOR DECI.A-
RAIDO (não registro simples), en-
derecados a WWiRBNOE £ C„
RUA DA ASSEMBLÉA 45, CAPI-
TAL E13DBRAL.

Elixir de Nogueira
Empregado com nc*

| cesso nas seguintes o»*
lestias:

ww.H •.••'«*..

SAI.YA,
OARKAPiAXOS,

BKRNB,
BICHEIRA,

MANQUEIRA,
PIOLHOS,

MOSCAS,
IiOMBRIGAS.

«• demais pragas do

gado, curam-so com o

Especifico Mac Doiigall
O original do» especl-

flcos e o unico qne
não contém veneno.

Usado hn mais de
QUI annos.

Ausníenta a 15 em 20%
Protege o couro contra
as moscas.valorlwmdo-o

Unico Introdnçtor:
ROBERTO ROCHFORT
Rua do Mercado 40 —
Caixa do Correio, 1011
* RIO DB JANEIRO _

A' 
LUGAM-SK prédios, com a, a ..
í .auartos, bons quintac. ««»*£

bonJc na porta; «ara ver « 
£f"#'uiAssis Carneiro 139. ____! ______-•'

AiLUGA-Hlv 
o predio da rua Ge-

neral Cãnabarro n.. 19, novo. il-
laminado a luz electrica, coni hom

quintal e optimas accommodações.
Trata-sc na mesma rua n. .12.

(3130 U) 3

IIIÍOR

ALUO 
A.SR uma boa ««a. ¦>

com".gua quente c f*i*. Jard
Bra»T ,u1»M &, rM««f?i»
Vilães n. 39'. bmides. Lins e, \ ascon.
ccllos, V. I. EtUíe.iilio V-vo- ,., R'(.Mo. M) g

Que esteve atacado por uma

furto tuberculose c de extrema

gravidade, off«r-_---e ipara umli-
car gratuitamente a todos «nie

roífrem dc enfermidades respira-
«orias, assim comio tosse., bron-

chiks, tosse, convulsa, astliina, tu-
iberciilose. pnetinionià, etc, um re-

inedio que o curou com.totaii.-n.-
«_. Esta indicação para o bem «ia

Etnnanidade, c conseqüência de

lim voto. Dirigir-se por carta ao

_r. Eugênio Avellar. Caixa do

Correio, 16S2.

* I.UGAM-SE. á Villa Savana. Te-
IXtropolis dos _-_«_, rua V. Ni-
ciberoy 60, lí. Mangueira 3 casas;
ouirora 110$ e 100S: a 70$ c «is»!
verdadeira calamidade de lüiratciaiví
aproveitarem. _______L_r

ALUGA-SE 
lindo predio, rua Cem-

•delia 'Belmonte ioj-11, Engenho
Novo, tres quarlos, duas salas, mais
dependências, electricidade.. quintal,
jardim na frente; cüavcs ua mesma,
105; trata-se na rua lreze de Maio
42, armazém, em frente ao Lyrico.

(1979 
M) S

A LUGA-SE, predio moderno
•rt-om 2 pavimentos, com 2
salas, 5 quartos, banheiro,
dependências, lu/. electrica;
iardim, etc., na rua Alice de
Figueiredo 53, por 200$000.
Chaves no n. 51. (J2730) M

iLl)_-.-BE a ca_a da rua- Ur.
' ' llvgino n. ,3i, com tres

Auartos i bom quintal; a chave 110
fl fundos. (39oa D J

.AP¦j\j<t't

A 
LUGA-SK unia casa, na estação de
Todo. os Santos, com .1 auartos,

2 salas .cozinha - quintal! trata se «a

rua Honorio 4U __Ü_JÜ_!>

ATIIC 
VSlf à rua Vraiiclsco Hra:

&» ... «. OCm-antailol. uma boa

casinha, dc
muita ngua.

CUXIR.V
'MoaW.SALSA H

. CAROBArtSUWAÍO M

I dtpurjlivodíSrnjiu» H

WÈ1 JftwvibúêPcputer K|°J|

iioop-niti. m
Bírtbrot. ,
BoabM.
Bonbons.
InlUmmiiçJn do itCNa
Corrimento òx OHUofc
Gonorrhêas. •-,
Ctrtiraculoi.
Flstúlas.
Etpiahu.
Cancros «enerNfc
Rnchitlsmo.
Flora Braneii.
Ulceru.
Tumores.
Sarnu.
Cryslas.
ntieumatiimo W |inL
Manchai da pelle,:
AlrccOes siptüliliCM.
Ulceru da bocea.
Tumores Branco».
A-tcçtes do figado.
Pores no peito.
Tumores nos oisoi.
Ulejamcato ,, da srto
rias. do pescoço t fi-
nalmentc, ' am
todas aa mole»-
tlaa provenlen-
tea do aaugua.

¦se en
todas as pharmacias.

ARTIGOS DE BORRACHA
PARA O USO DOMÉSTICO

PREÇOS BARATISSIMOS
TUBO dc borracha para trtl-

gador, metro de i.a. . •
CANUI.AS de borracha niolle

para creanças c adultos, pa-
ra adaptar ao irrigador rara
lava_ciis e clystcres, de
«i$2oo 

CANUIíAS vaginaes dc i$300

SONDAS 
'de 

borracha .para
diatar e extrair urinas, de
i$5oo. a. ....... •

TIKA-I.KITIv Ae borracha e
vidro, de 2S ,*

VBNTOSAS de borracha e vi-
(lrn, de i$8"o,- ci

BICOS de borracha para gar-
rafas e maniadeiras, de 200

CINTOS c [lindas «le borra-
cha para hérnias iimbilicaes

. e ineuina.s, de 5$ a. • ¦
CINTOS elasti.-oi para se.

¦nliora, de* 15$ a* ¦ • •' * *
ATADURAS de borracha e

algudão. para conter as va-
rizes, do J$5oo 

ESPONJAS de borracha para
banho e toilcttc, de 3$5<io a

GHUPKTAS de todas as qua-
Kdádés ipara entreter crean-
ças, Ji! $500, 

SERINGAS para ouvidos o
nariz, fictuias, clystercs,
etc., de 1$, a. ...... .

2(000

5$ooo

C$000

t-t$00O

1$Ú00

8$ooo

VINHOS MEDICINAE5
..IV . ^» >s '¦„<¦¦> 

_;

ei

¦INIATVIU vo onicuut

GRANDE DEPORATIVO DO SAMCDE

.cqticr, M0fô%

AI.UGA-S1C, 
por Ci$, o predio a

rua Paula llrito Ijil chaves no
n. 124-A; trata-se na Companhia dc
Administração Garantida, Quitanda 08.

(jq.14 M) J

AI.UGA-Slv 
uma cara, na rua .!»¦

r "" "
lio Vragosa ti.

firmino fragoso n
2; tr.ita.se a ««a
at; Madureira.

(,1ii3 -M) 1

AI.UGAM-SIv 
os casas us. H7 ,<¦

,29, _ rua Guine, ai vngeuto de

Dentro; as chaves, no 1. 'a.^«J -->

e trata-se na avenida Rio llraMO.^71^

AI,I'(".A-SIv 
por fioS mensaes,

sa da rua Tavares n.

A I.UGA-SK a boa casa da listrada
.«Real de Santa Cruz n. 2083, pçr-
to da estação de Cascadura c bondes
á norta: as chaves estão com o sr,
Hr.iR.i, 110 n. ;'ii77, iiroximo, e trata
se na rua S. Podro 11. 6a armazém.

(íMt M) R

AI,U(VA-SH 
um predio- 2 quartos,

2 salas, tanque, latrina, qratule
diiirtal, bem arborizado, bngenho ko-
vo. rua General Itclcgarde 115: 11»»-
bem se aluita metade do ricsino; tra-
taj.c na mesma, das 9 noras as -, ua
tarda .•?!..' M> J

'OPILACAO-ANEMIA PRODUZIDA
por lvm.i| Ip^lSái^cU^tÉ^rtb
Wnatol de Alfredo de Carvaho.iactiQe ,

SS V S I^Ütodas as pharraa-
ço numero 10.

a ca-
Kiican*

lado; as chaves esião .?;»V.,''.j^.

casa á rim Aliniranle liarão de

l.ndario. Villa Gerson. .«•»'!•»> ^mos; us chaves cum o sr. hilva, no

-rma-eii, próximo c trata-se- na ave,.,-
da Rio llranco. i/i- !j_dL'—Ll

AIIÍGA-Slv 
á rua I.ncio de Men-

donça, lMrada do Apicii C.fi^fo
de Ramos, Por 50$ mensaes, uma boa
casa; ns chaves com o sr. José Mi-

guel dc Oliveira e trata-se na a\ e-

nida Rio Branco, i;i. ^0''J_li___

Nova do
estação

de Ramos,"duas casas novas por 40$
méíísacs cada «ma; aa chaves #c;tao
na venda ao lado com o sr. lose 1.0-

j.cs c trata-se na avenida Ido Man-
co, i;i.

AI.UGA-iSK 
na rua Magalhães

Couto (Meyer), esplendidas casas
com quatro ipiartos. duas. salas c
mais dcpciidciieiaSi luz electrica, etc.;
informações no n. i-*i e trata*se tia
rua General Câmara n. 35. ÇK?_9
Aluguel 00% mensaes. (3-i° ,M) .

ALUGA-S10 
a casa da rua Castro AI,

ves r.. 31, próximo a l'.stação ilo
Mcyer, tem 2 quartos, 2 safas e mais
dependências, luz electrica e entrada
independente, as chaves estão na rua
1 .gucirddo n. is. ondf sc trata. Mev-
cr. (3420 S) M

CASA GERALDES
Rua Buenos Aires 118

Em frente ú Praça Gonçalves
Dias

AI.UGA-SK 
-uma easa na avenida

da rua José Domingucs 'n. 47, ^n-
cantado, com dois quartos, duas sa-
Ias c todas as ooinmodidades, gran-
tle quintal; as chaves na casa IV,
S2Í000. 13.08 M) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Oito dc

Setembro, 38 (Mcyer), com 3 bons
quartos, 2 salas. «Hispensa, cozinha, ia-
nheiro, luz electrica, além de porão ha-
bilavel; inlorma-se no n. 40 da mcs-
ma rua «¦ trata-scjiia rua Marques dc
tcão, 29. b. Novo, qo$ooo.

(3434 S) M

ALUCAM-SE 
confortáveis casas, de

41$ a 61$; tratam-se com Alber-
to Rocha, & rua C. Benicio n.,502.
Jacarépagua.  (3°53 ¦¦") "

ALUGA 
Sli unia boa casa, na rua

¦'

de

_Jorge Klidgc n. 140, coni duas
salas, tres quarlos. despensa, cozinha,
tonheiro, W. C, tanque, quintal. íor-
_ada c pintada de novo com ga:
electricidade, hivatono na sala
ianiar, indo "ovo e completo. Alu-
iuel ito$; as chaves estao na mes-
na com o mestre das obras; tra jusc
mi Casa Marinho, na fabrica de ma-
Jas da rua Sete de Setembro. ti..:6ó.

(3600 U} J

• A I,UGA-S'lí uma casa com dois
Aquários, duas mias e jardim; ua
.ua Pereira Nunes .11. 131 • QAs/-, t
ves estão no botequim. (3io° W >

_ I UGA-Slv boa casa. com 3 salas e

A3 «manos., pintada c f"irada >i«-
uovo á rua S. Gabriel 11. 02. Moer,".-vis 

«a rua Caclia.i.by.^6. vçuda.

A I.UGAM-SR a Estradai
_\lin«cnho da Pedra, ^«.

Cura radicalmente a queda do cabello, destróe
a casua, evita o embranqueci men to e faz nascer
novos cabellos - VIDKO 4SO0O.

Vende-se nas Pcríumu.ias e Drogarias. —
Em São Paulo: Casa Lebre, e Barucl & C.

AI,UC.AM-SU 
exccllcntes casas no-

vas, por 65$ e 70$, com duas sa-
Ias, dois quartos, terraço latrina, co-
zlnhaü \V. C. com chuveiro bom
ouintal etc, á rua Silva Rego 35.
Riachuelo, junto ao largo do Jacaré,
bonde Cascadura.  (_;")

AIUK.A-S'K 
a casa n. XVIII da

villa 'CaMina, na (rua llelpliim
n. ?8, com tres quartos, iluas salas
e luz clcclrica; trata-se na mesma
villa, das 9 ás 11 horas da manha.

(3911 M) J

A I.UGA-Sb a casa 11. o da rua
-.A.Amaoa. com 4 uartos, 2 salas. etc.
As chaves estão no 11. us: trata-sc na
rua da Alfândega, 28, AUiKuel 150S.

A I.UGA-Sb a casa 11. 58. da rua
__LC;|biu,'u' aluguel 130$ As Chaves
estão 110 11. ;0. trata-se tu rua da AI-
fan-ega. 28. <M

A l.UGA.SIÍ uma boa casa grande,pa-
_"Vra familia de tratamento a rua Fran
cisco Mnratori. 53, as chaves estao or
•favor na mcsinu rua 38. trala-sc na rua
'» flp Marro no. çqlirntin. < 1040 o)

PREPARADOS COM VINHOS GENUÍNOS E

SUPERIORES PRODUCTOS MEDICINAES. O

SEU CONSUMO TEM AUOMENTADO CONSI-

DERAVELMENTE. A MEDIA ANNUAL

DE 62.000 LITROS DE PURO VINHO IMPOR-

TADO DIRECTAMENTE DA QUINTA DA SA-

PINHA (ALTO DOURO-PORTUGAL) PRO-

PRIEDADE DO NOSSO SÓCIO JOSÉ ANTÔNIO

COXITO GRANADO. E QUE EMPREGAMOS

NA CONFECÇÃO DOS NOSSOS VINHOS MEDI-'

CINAES, PROVA A NOSSA AFFIRMATIVA E
A ACCEITAÇAO E CONFIANÇA COM

QUE O PUBLICO E A ILLUSTRA-
DA CLASSE MEDICA DISTINGUE
OS NOSSOS PRODUCTOS.

ADO

fR_Sl5TI_||,|

Ê

1715ND15-SE. por 8:noo$, umV:. '
.plendido e espaçoso pcedio, cm

Rincliuclo. tendo grande terreno, jar-
dim, electricidade, etc ; trata-se a. rua
Anna Barbosa 24. Mcyer. (3643M R

t.io.1.1 M).l

A I,UGA-Sb a uma senhora de o-
i_Ldo ics|«.-ilo, uma sala de treine,
omn luz electrica, em oasa de aini-
lia respeitável; na rua Monte .Alegre

n. 17. próximo á y.y.i (lo líiacllUClo.
(37-8 M) M

AI.UGA-SH 
a casa «Ia rua Conse-

lheiro Ferraz 11 30 .boililc I,. vas-
concellos, cum 7 quartos, acua quente
c fria na cozinha, c banheiro; chaves
na venda; cm fronte a rua. (3145.W.K

Ângelo

AI.UGA-Sb.rim tio

AI,t.'C.i.N-SK 
a casa da rua Caros

d. Oliveira; n. 20; as cbavcs.no
da lstrada Real de ~, Santa

(3501» M) ilarniazom
Crua -'-9-1

SUBÚRBIOS
Al.Ui'u\-S.. 

.. — .--,-,- ,, „
crairie terreno, da rua boulo Lai

valho 11. 45t as chaves na inesiua, rua
•18; aluguel aooS; fica entre bnge-"nho 

Novu e Sampaio; serve para col-
legio; não se aluna liara"-commodos ,
trala-sc na rua .General 

-Câmara n.
181. com o sr Custodio Barros. (-«)

'AIUGVSb a casa da Kslrada dc
Asmti Cruz li 2850. para qual-
duer' negocio officina . ou deposito,
com comniodos, para íanul-i. perto¦ «Io
Mercado do Cascadura; aluga-se tam-
í,eni a casa de n. ,86.0, nara M
com dois quartos, duas sa'as, cot nha,
banheiro, W. C, tanque e nuuiUl. to-
do cercado. (3,130 M) R

2 casas, para nego-
cie; lima tem 2 bilhares e mais

uunsilios; tainbcn, so. vendeu, osutcii-"il._-lv.do 
líamos, E^I.^Iieopo d.nal

iuíoripa-sc na rua AudroiV 1 injo n.

por 00$. o predio da
Santa Anna íS, Mcyer. 3

..uartos, 2 salas, copa., varanda ao la-
ilo, jardim 00,11 gradil. illiumnaila .1
luz eleotrioa; chaves na chácara, cm
íidite; tralar, rua Guanabara 50.

(l.")Q M) .1

_ I,UGA-SIv uma casa. oara nc.gocio,
J^Lno melhor ponto, do Meycr- a rua
Dr. Arehias Cordeiro n, ,T«.-A.ynor
i,c,$ooo Zü  _l_É2Z-üiJ

A I.U
ÁAllüa

I.UGA-Sb uma boa caía. com

ÁI.UGA-Sb 
na rua Miguel

n. 464. estação do Meyer, unia
boa casa com dois quartos, duas sa-
Ias cozinha c bom lerreno. As chaves
estão 110 11. 470. Aluguel, Ou$ooo.

(4050 M)

A'I,UG.\-.Sb 
por 30S a casa 131 da

rua liarão, em Jacarépagua; Ira-
lar á rua Vinte e Quatro de Maio
11. 79. (3818 M) J

de S5$ a

AJ.JGA-_.I5 
o predio n. 263 da

rua Imperial (Meycr), cinco pe-
ças, gaz, quintal c bonde a porta;
chave no 261 c tratar na rua Sete
dc Setembro. 17.1. (3427 M) J

AI.IIGASIC 
o predio da rua Hermcn.

garda il. a8, Meycr. tem porão ha-
bitavel, chave 110 .|0. (3980 b) n

AI.UGA-SIÍ 
110 bngenho de Den-

Iro, á rua Màrtlia da Rocha 171,
confortável casa nova, por 40$; i!_
formar lia casa V, em Cascadura, rua
Itaniaraty 21 i outra «lasa poi 40$;
informar na casa 1 « tratar na rua
da Ouitanda, I27j (384.1 M) «

NICTHEROY
ALUGA-Sb 

n casa da rua Boa-
Viagem 11. 98, cou, luz electrica e

banhos dc mar á poria; tralar 110 132.
da mesma rua. ('321 R) l

A I,UNGA-Sb a casa «Ia rua General
ÜTánturiiido u. 2. S. Gon_alo. com
água encanada, cocheira c capuizai;
para tratar, rua Boa Viawin n.,'5.-,

L'..\22 R) 1

TATICTIlbROY — Aluga-se a um
_.*J casal, a inclaite «To predio da rua
Alvares de Azevedo 11. 185, perto da
praia de lcarahy; trata-sc 110 mcs-
1110. - (3014 Si T

VlvNDliM-Sb 
dois preilies, na rua

rfudeii 
'" ""

ntmu.
lente de Moraes 65 e 67, Ipa;

(1306 N) J

PETROPOLIS
A I,UGAM-Sb casas a 20$ c 25.$

_T\na 'Estrada do Portclla, esquina
Al.UG.VM-Sb 

boas casas de S5$ a _T\n.i 'Estrada do I'ortclla, esquina
G,$; ver e tratar na rua Sylvio da rua Manoel Marques, avenida

11. 93. estação dc Olaria. (32S5M) R1 'Motta, em Madureira. (3SÓ0M) Iv

ALUGAM-SIÍci

Al,t;GA-SE 
o casa da

rãeo 11. 37, entre

AI.UCASb. 
por 160$,

novo.

•nOíUo
Francisco lliiiioel ,S. K.

RiachiicH; t, quartos. 2 salas; traiu-
»c VlçblV Meirellcs ia (__ M'J
'aU)G\-S)5 

em casa Je familia irai
Aquário com VS^:^^^

Uoi'M)A
<le tratamento; na rua
Cruz 2.17. Mcyer.

.,-, .... rua Gnima-
ire Rocl,, c Jockoy-

Cl„-"Oiòndcii'.d. Caso-d,ir:0; tem 4
qiiartCE', 2 salas, cozinha, copa. latrina,
ianlini. lu'- electrica, etc; a
no 11. 41-1; trata-se na rua 
Christovão 11. 003; preco 11-.000

llílVC:
le Sãu

(34.17 M) J

A 
LUGA-SK inua casa. rim = altar-
tis, :, calas, cozinha, banhelrp, la-

trina. ¦•quintal fechado. ..«todo bode
c junto á estação; 60$; rua \ i.ua

Cláudio 10-A. <3'b-. W '

- salas com abundância
dagun c luz 

"electrica. 
jardimfc gran-

de chácara com arvores frutíferas a
ria S. José if. 88 (JIa'durcira):-tra-
ta-se na mesma. »'» JL' J

TÊÜgXsK nor 1.5$, o predio no-
Avo. da rua Honorio 1. '««-.--«J!

Todos os Santos, cou, 3 salas.-4 '»«*-.
los. etc. _, ____.__ti__i

A LÜGA-S1Í uma caía, 
'com 

3 quir-
Atos c 2 salas, nor iooS; na rua da
fbtriz .1.0 Engenho Novo ... .03: as
chavcs_eslão no ioj. .__J_:t_i_.____.

4 I l'G \-S 15 o orcilio da rua Ma-
XVrooh.i! Bittencourt n. 05; «tarao
d„ Riicliuelo. con, duas salas Ires

quarlos c grande terreno; as^ cl.aics
estão 110 11. 86; trata-se -.na., rua Sao
Francisco Xavier ,00.

!

lodo-Phosphafado
de Werncck

Poderoso medicainonto no tratauiento da
T ul J erculose,

li-fscrophiUose,

consecutiva a excesso de trabalho
intellectual. etc.

y; íliarumicíite proscripto pelos Srs. clínicos nos
..usosdü rnoliltlsmo, lyinpluitismo, anemia e
.(onnünoriiiiiehtò «oral dc c|iialquer oi:.gcn ,,as-

1 as moleslias ligadas ao croscimento do indivíduo.

(3183 M) J

Escola Underwood
Só ali se aprende a 10$

e 15$ mensaes, pelo syste-
ma moderno, com os dez
dedos, sem olhar o teclado

AMJGA>M-Sb 
em Petropolis, dois

predios mobilados, na avenida VP.
ranga ns. 309 e 52.1. Preço de ocea-
aião. o primeiro con, sets quartos
grandes, 11500$ por seis mezes, e o
segundo, quatro quartos, por 1:800$,
por um anno; as chaves por favor
no 597 e trata-sc aqui com o proprieta-
rio, á rua dc Santo Henrique 68,
próximo á praça Sacnz Peiia.

(nos TI J

Compra e venda de predios
e terrenos

TTbN])!''-Sb cm" Ipanema um ter-
V reno com 10X50, na rua Nasci:

menti, Silva, Pto.xi na á laniiç tj"
An-.oedo. Trata-se ra rua \ Me 1;
Novembro, 214.

\rKNDIi-Sb 
uma excelente chácara,1 com qo 111. dc freules de ruas por

105111. dc fundos, com lindos pomar
c jardim, crande nomai c horta, boa
casa dc vivonda com 4 quartos, 4
salas e outras dependências, mslalla-
cão electrica. etc., prupria nara pesosa
de hom irostot á rua Adelaide 11. 103,
1! íca do Matto', Meycr ondo sc trata,
cóm o oroprietario; informações a rua
do Carmo it, 39. sobrado, com o sr.
Chaves." (3"76 

*,).,.«

VICNDli-Sl? 
Um solido predio, com-

pletiiaicnte rcfSr|im'ilo. cum porão
habilsivel, jardim o qurntalt na rua
llciíhèiicõiirt da Silva 60 (1-.. Kia-
chuelo). (309. M J

ATKNDb-SB 
um oredio, rcccntenicn-' te construído, ainda «ão hábil.,-

do: na rua Haião dc Mcsnuitn, com
dois pavimentos, em centro dc obni
terreno com gradil c jardim na írcn-
tc e 'dos lados, prourio nara pequena
familia, tendo 110 pavimento ,supcrior
1 dormitórios, corredor. W.-C.., e no
inferior, 3 salas, despensa. W.-C. ms.
tullacõcs clectricas; na rua do Rosa-
rio 11, 161, spbrado, com o sr. Mour.io;
nreto a :ooo$. (iuij M |

T/IÍNDK-Sb uma casa com quatro
V quartos, com uma salcia de espe-

ra; os quartos têm porta para MO»
varanda que dá para .1 jardim, colo
construída ao correr il;i rua, COS t.
janellas Ao lado e 2 ile frente, o Wh
reno mede 13X20. Tem Imiiheiro, ttm
tícetrica, «az, etc, .', ,'iui Matto»
Rodrigues, antiga 1-cstc, li ata-se am
11. I.obo, 104. Não é forciro,

...08-1 N) J

TfbNDb-SR nm orodio novo. que
V ainda t)ão foi habitado com 2

bujis salas e _t boiis «uartos. cozinha,
banheiro e reservada dentro de casa,
uma boa varanda ao lado. illuininada
á luz electrica, bom quinta! todo ,n„-
rado, gradil e oorlão dc fc-io. em rua
calçada a paíclloliniocdos, perto da
estação, de Todos os Saiitos; bondo a
uorta; trata-sc na rua José Bonifácio
Bi, armazém, com o proprietário.

(.14.12 N) lt

\rbXDb-Sb 
ou aluga-se. cm opt,-

: mas loudições, uma casa nova, cs-
tylo moderno, 110 centro de irrande ler-
renu arborizado, con, Iodas as accom-
liiòdaçocs desejáveis ;lngar alio e cli-
ma adorável; ver e tratar., com nro-
nrielario, 11 rua Sanlos litara "3.1.
Todos os Santos. (.1593 M) J

\ri'.NHi:-Sb 
por todo o preco. telha1 de canal e zinco velho; na rua

Ur. Arehias Cordeiro ,1. ,"7. Meyer.
(3839 N) I

.ri/NUb-Sb com urgenci,,. Uni bom
>' predio. acabado dc construir; com

toda solidez, tendo um bom terrene
c abundância du ngua encanada, dis-
tante dois minutos da estação de Ra-
mios: tiMKi-se na ma André Pinto
n. ii:. Preço. 3!3oo{ooo, i.|,-.nN)R

".r_íX.)KM-SB lotes de terre"»' nos á itui Df. H«'a<> í«opcs
(I/árgo tia Scguiid.u-Kd'.»);
triita-sc á rua ilo eiirn.io 66,
Io niHlar; tcl. 5848, Norte,
com J. Sciinn. (8 -1035) N

eu qualquer corrimento da ürctltra, cura radica»

em 4 dias! Com a maravilhosa injecçào seccativa

c cápsulas "404". Quando tudo falhar, este ex-
traordinario preparado sempre triumphara, O

ttnko allivio da mocidade! Experimenta, e vereis o efíeito assombroso! Não lia gonorrhéa que

resista a esta prodigiosa descoberta. Vende-se na Drogaria Granado, ã Rua 1° de Março, 14-18

e nas principaes pharmacias e drogarias desta cidade e de todo'o Brasil. ^

MARCA REGISTRADA

AvcnicBa 515o Branco n. 608

i HICA-SK nma casa. nor 06$, .çm
/\duas salas, dois quarlos. salva,
cozi V água, grande quintal; .pode

.isi.i 1 iiaUiiier hora; S minuto»
d."éstóÇÜo' Quintino »»««
se na íjia dc Cascadura 13.¦:.(3<í3.(»_L.

na4 1 IV, V-SK uma casa com miarto
afVsnla c cozinha; aluguel .2.15 .
tuti.Tavares Cuerra ,zS. -proxinio ;;,ç
liiçãò df .Magno" Madureira (3<o6M)R

"" da
TCTIjUC-V-Sb o esplendido predio
Ama O. Anna Nery ,.aq. com cn
,.,-, hons quarlos e mais çoniorto, para
fámilin de iratamcnto
venda da esquiiia, com o//_

Aa chaves ua
i sr. Manoel.

(3758 M) M

A 1.ÜGA-SK a casa da rua Vieira
Ada Silva 11. 35. eom cinco quar-
tos, tres salas c mais dependências;
Irata-se na rua biigculio Novo 11. 22,
estação do Sampaio. (3743 •") K

4 I.UGA-Sb por 71S a casa IV da
XI rua Inuierial, 271 Mevcr com 2
nuartos, 2 salas, .rando quintal, luz
electrica, As chaves eslãò na casavl-i
n-aia-sc na «wa S. 1'cdrp. 207. Uias
úteis. <.W6 S) M

i I.UíVAM-Sb a 20S. 2.5. dois mus
X.Vauarlos. com Iodas as comniodidn-
dos, á rua Dr liarhos.-, da Silva, .|2.
lí. do Kiachuelo. (300S S) M

Precisa
comprar

VI.UC.ASIS 
na rtia Vinte c Qua-

lrn dc -Maio, um bon, quarto,, em
casa dc casal, a uma senhora- viuva
c séria; informa-se na rua Senador'fnguaribe 11. 1, venda, estação do
Rocha. (3S88M)K

VI,UC>..\-Sb 
-uma casa com duas sa-

Ias, dois quarlos, grande quintal
e bastante água e esgoto; na rua
lose Domingues 11, .7, bncaiiiádo; a
chave eslá na casa .. I38S9 Ml lí

AI.UCA-SIv 
a cisa n. 6 da ma I.ulz

de Anslrade cm Paquntá àlüiíúcl
ííoSooo; trata-sc na rua da Alfândega
n. 2S. M

AOS 
CAPITALISTAS — Precisa-

se de um que queira emprestar
í-í a 20:000$ a juros razoáveis para
compra dc uma casa p-ira residência
de um cavalheiro que dá dc si pro-
va de honestidade; O pagamento do
capital o jeros será feito cm presta-
çü s dc 400.000 mensaes. Cartas a
Cavalheiro, na caixa deste jornal.

(43Ú1 .N) _J

rpERRENOS — A' rua liarão de
JL Mesquita, cm ligação, , niac-ada-
misadas de 200 a 400 mil réis o me-
iro de fronte. A' vista 011 a presta-
ções. Tralar. Meira; Uruguayana 11,
!. Teleph. .165.1, C. (n N) .1

T. I-',N1H'.-Sb, por :,s$. ou aluga-se
V por contraio, a confórtaicl casa rfa

ma Magalhães Couto 11. no. Mcyer,
Boca do Matto; para vor c tralar, ua
mm. com o proprietário, das

nhã ás 4 da tarde.
iu da

(N)

4 T ÜO UI-SK. ocn caria de fiança,
Ana- li. de Ramos, boas casas dc
mm- ia. a .0$. 60$ e 0;S; Iem água,

_ \\.-C. e quintal; trata-?".; no mes-
mo.loga-, na "Villa AndoniihaV. _

1 liÜGA-Slv uór 100$ _ mensaes.- o
ilLOredi.i n >¦ 'Ia raa Mano,-a ll.ir-
___, Mevcr: tr.ila.sona rua .Visconde

d. Abaetc ... .,4. \."a Isabel,.^ .

~\"i 
r«l \-SK nor ion$ o predio da

Ariia liiigcnlio de Dentro 11. 23O.
com, luz electrica. dum . salas, irts

mnos e mais dependências. As cha-
,...« .-tão ua venda ao lado, onde-se

(410 M)

\ casa quo mais vatilagcm õfforeoó. cm preços e
qualidades _-m__^___,_^_ a.A.. F. COSTA
Mobiliários de estyío o plíaiitasijv, riiaiiipulatlòs

com as inelliores nnuleiras d<» paiz.
Ao Rosto dò mais exigente e ao alcance de todos
Especialidade cm capas para mobílias c sto.es bordados

Rua dos Andradas — 27
TE__i_pMorvi3 rsr. 1330

TTbNDI-.-Sb uin tiredio novo. mo.
do, iu, com varanda ao lado. luz

electrica, ele. na rua Minas ,,.í. cs-
tação do Sampaio; trata-se no nw;

(1433. N) "

TT.bNbbM.-Sb tres prédios novos.
um oor 6:200$, c os outros por

4:200$ cada um; rua Souza Barros
172. 15. Novo. (,112o N) .1

STbNDIi-Sb a casa da rua S. Va.
*/' lcntini n. Í3: trata-sc nn mesinn

rua 11. 551 «roço dc oceasião. •:

¦ÇflCNDb-SIi uma easa com tim
\ liucludo ao lado. rendendo 40$ I

para ver e tratar, á rua Goyoz 69,
biicantadc; preço 6:.íoo?ooo.

(3441 «) K

VbNDEM-SIv. 
sincfloics lotes dc

lerreno. . cn, Realengo, próximo da
ést-ção; informações con, o sr.lheo-
louio. rua Conselheiro Junqueira n.
108, Reaicng.o (3218 N);J

TrÍiNDfi-SÍ5, por o:Coo$, em Bota-
*/ fogo, uni ptedio ,á rua D. Caro-

lina 38; trata-se 110 mesmo.
(.1183 M T

".TbNDE-Sb uma grande chácara,
V cni Merilv; tem tun bom chnlct.

forrildo o assoalhado; preço barato;
100 m. da Estação: trata-se com. M.
Lomba. (_I_______

se*

rendendo
bom li»

\TbXDbM-Sb. cm preslações men-
sàes e por metade tle seu valor.. 4

casinhac, na Terra Nova, sendo duas
na frente c duas nos fundos; trato-sc
na rua dn Quitanda 34, loia ou com
•Arthur Santos, na Estrada Nova da
Pavuna 131. C.6„r:!.)..
"%ri'.XI>K-SE «mn pp«iiienti ca-

su coni tnruiHln ao lado era
opiltio (lc terreno, oi.m um
lindo jardim nu irente c dos
lados, medindo o terreno 11
de frente o 01 dc fundos; tem
muita fartura «Vngua e tem
esgoto; o jardim «'; todo ei-
nicntiulo c tem 11111 lindo i.a-
raman.lião; preão 8:000!.;
podo ser vista n qualquer
hora na rua Guineza 78, En-
genlio do Dentro. N

A~~f 
ENDÉ-SE uma casa. com 2 salas,

' 2 ouirtfA aguai
na rua André Pinto

ránde quintal!
2 íi'. do Riinios.' 

(.132 N) K
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medico entrava np..»mçntc
Não éra sem commo.fio pungente que o

«iiiella casa.
Oue ia ;.li lazer- ....
Oiic sentimento o lazia voltar ali.
Que rcsolu<;ão tinha tomado?
Sentiria, no iund, do coração, um pouco ile p^cade

tavel que acabava dc revelar-lhe a sua imeruidad"
i.Náo, nada disso.
l.t ia._er, junto de Daguerre, uma suprema

f°rl" <.iiíia 
ottt.-o- sentimentos, a não ser a repugnância de ser filho'ile 

fazer justiça, apezar disso.

por aquelle nuse-

ua tentativa para salvar B.att*

1.
^^neih;.ntCiPae.eo„K^ acub.v;l j- se
, .S.rv&lSvá «nu^-íl' .tina°castra de. braços, perto da janella aberta
n-,'-i o chupo, e os restos dc uma refeição que se «:_¦.. çm cima do uma
SneSv deante delle indicavam que lhe tinha voltado o anpcce.
™ 

ÇMteiScm-ie oin voHar a cabeça, ao ounr o ruído dos passos ete Oc-

rwdo. ,, ,
douto:' .. Loíuo ve, estou melhor,

E

íraiide.
.Hom ilia,

Gerardo approximoti-se. ,
Melhor talvez, disse elle, porque, 110 senhor, a energia e

Domina os sòfírhuetitos do corpo. O senho.' percebe nue os perigos qtu. o

atnciçàni são tanto maiores, ntiauto a sua fraqueza lhe impede de lugir....

Uma vez curado, fugirá c ha de rir-se da jiuíiça.
D.iiruerre. calino, respondeu: ,

.' c.rio-o, Gerardo, pois estamos quasi sempre de accordo, porqii*
_a o quer'que é de verdadeiro no que c.tú dizendo. Cr.tectivaiue.Ue ogo
"ue 

possa sair, não ficarei em França. A, terras de -'rança nao sao segura,
oara mim. Não é poroue não tenha confiança ua sua honra. Longe di«o,
mas pode commetter, c lia de commetter, com certeza, uma imprudência. ,1.
uma imprudência, mesmo muito ligeira que sela, pode liquidar-sc para mim
com as uaiés ou eom e patibttlo. ¦-,¦¦: .

Falava de tal assumoto como se fosse de coisa quasi inilutcremc.
Hih seguida, depois de uma pausa, sempre calmo, sempre risonho:

Étitão, meu íillio teve com sua mãe alguma conversa a meu respci-
to? ror.enãtra cila disse-lhe que eu tinha mentido? Üu continuou pura e

simplesmente o que en lhe disse?
Gerardo teve uma conlracçao dolorosa ao rosto.
'Fechou os olhos e cotn voz alterada:

- Minha mãe confessou me tudo.
-- K já não duvida nue sou seu pae?
-- Xão, in felizmente! Já não duvido.

 'fatuo melhor. Gosto das coisas cli
delia*. Sente-se, Gerardo... então, . .

_. Sr Dagucrre, disse Gerardo em voz baixa; o senhor e meu pae. e

verd_de; mas onça: o senhor enganou minha mãe era outro tempo, tazendo-

^ acreditar que a amava, quando apenas Unha lunilado.nella e na sua tor-
tma .mia es'i .ulacão que sc não realizou. Sei tudo, pots minha mae disse-

L" tu Xnuca 
"vi 

ua minha mocidade e nunca o conheci. O senhor arre-

íéÁiléú-sí? Sentiu estremecer o coração quando soube que era pae. Isso
¦_evia anproximalo de minha mãe, em logar de o uiaitar; e.queria que hoje

Se consideração para c«wn o s^.or, porque sou seu filho? Pretendera

Ímk íeva arnal-or

js e precisas.
sente-se, n._ti filho.

esta '.•.nu

Não vou até esse ponto, disse Dagucrre sempre íleugmatico.
Talvez que tivesse piedade do senhor se houvesse surprehendido em

minha mãe, ao recordar-se do que se tinha passado em outro tempo, uni
nouco de af.feição, um nouco de amizade. A nuhha affeiçap por, ella teria
diminuído com certeza: mas, felizmente, minha mãe odeia-o. Foi coni um

Rfito de horror nue ouviu a confissão que lhe fiz. h eu partilho do ódio que
elia sen tcpelo pelo senho, e u horror que o senhor lhe inspira.

isso . sor 'máo filho. _ .
Não senhor, nunca poderei consideral-o como meu pae. U senltor e

iim estranho para mim, e não posso ter a seu respeito mais considerações
«Io nue para uni estranho. O senhor é um assassino, c se eu nao eítivçs.e
to'r.4 pela honra, pela'obrigação de não descobrir o segredo profissional, o
ãiníioi estaria agora nas maòs da justiça. ,„¦_•¦,

O doutor ter-me-ia entregado hontem, quando eu ainda nada lhe tmlia
dito; portanto, permitta-mc nue acredite que hoje hesitaria...

Hoje como hontem, cntrcgal-o-ia sem piedade, nem remorsos
fcnlio procurai-o pela derradeira vez, para lhe dizer o que quero, afim de
que nada faça suspeitar que faltei aos meus devores, be a honra me prolube
servir-me, itiesinio em nro veiu, de uni innocente, de ttm segredo que a minha
profissão me revelou, não me prohibe de proclamar a verdade fora desse se-
gredo. Recorde-se, sr. Daguerre, de que, em taes circumstancias, o caso oode
ser-niè útil. lí será, não ao medico, mas ao homem que o acaso se ha de dl-
ri"ir. E .será o homem e não o medico quem irá procurar o juiz para lhe
dizer, não o que o medico soube, mas aquillo que foi revelado ao homem.

Ah! o acaso não chega assim, quando se quer.
 Pois bem. só lhe digo uma coisa: tome cautela!

Bom. «Agradeço. Tomarei as minhas precauções. Com que então, é
tini «lucilo entre nós, sr. meu filho? O senhor, para me entregar, sem faltar
á sua honra de medico; eu. para conservar a minha cabeça. Pois seja...
mas a situação é curiosa e não ha muitos exemplos dc um pae ser obrigado,
como eu. a defender-se dc um filho.

Aqui não ha nae nem filho; iia dois estranhos, e nada mais.
Queira perdoar... O senhor não pôde impedir que as coisas sejam o

que .são." Sou seu pae, e isto é um facto contrai o qual o senhor se revoltará
debaide: dc todos os modos, fica sendo meu filho.

fí agora, senhor, oue conhece as minhas intenções, eis o que venho.
prbpòr.lhe...Recuso de antemão, porque estou certo de que as suas propostas sao
inacceitaveis. , ,Talvez. O genitor 'e criminoso e o innocente e ameaçado de softrer o
castigo que o senhor mereceu. Fuja, deixe a França, mas, antes, entregue-
me a sua confissão por escripto, e a historia do seu crime, — ou, faça-m'a
checar ás mãos ntiando se jul.ar ao abrigo da justiça franceza. Irei procurar
o sr. Laugier e <lir-lhe-ei: "Aqui está a prova que o senhor me pedia, no
outro dia,' quando despertei as suas desconfianças, garantindo a innoc.ncia
do sr. Bcaufort. Aqui está o nome do assassino... o assassino está íóra d.
alcance. ..estitua a liberdade ao innocente." Bcaufort ficará salvo.

Isso é que não! Bcaufort ficará preso.
Como? . , _

Então pensa qtte a minha carta bastaria? For modo nenhum. A con-
fissão nunca foi considerada como prova que torne inútil todas as outras.

Essas outras irovas eu as darei, pois ficarei desligado do meu jura-
Bt.^nto e poderei falar. Direi como o encontrei moribundo e tudo mais ouau-

S NERVOSAS - AniH3mSM0 • ARTERIO E
TratamPtito eom completo resultado pelas Cor-

rentes de Alta freqüência e diutlicrnucas, da
ncuriistlicniá, ncvràlgiás; prurido, nrthritismo, arlcrio
osclerosc. Exames pólos mios X. Preços.módicos.

Consultório do Dr. Kenato de Souza Lopes,
especialista cm doenças nervosas, do app&reUio diges-
tivo c da nutrição. -RUA S. JOSÉ' 311, de 2 as .. j

.propriedades
Ruinlcs :

i_o:oui)$ 41 ore.lios novoí
3'oouS; ni-ii.ac,
cal.

80:000$ 1 importante pr.J,o em ce»-
iro üc Briuiils icrrí".,". próprio

puni sanatório, hotel, ou
iiraiul- coIIcrío, próximo «»
cidade.

predio no centro rciHlclldi>
(ioo$.
S nicdios novos, lt rna Con-
deusa liclmont, rendei, S95,.,

ajrcdioR novos, á rua Vis*
coiid. ltnllll.., lendcnl pot
contrato 350$.
1 orando predio e gramlt
terreno á rua Viiitc (Jualro.
ile Maio.
1 «rando predio rendertJo
çooS. .1 rua Aristidcs Lobo.
1 unindo, predio rendendo

TTlíNUKM-Sl': as

45:o<jo>

45:000$

34:000$

3.1:000$

30:000$

30:0005
450S pio.iir.io a Ií. de 1'. 1'eiilral.

xriÇNDU-SE uma bm easa, lia rua
V Leopoldo n. ,-¦ ÍAn.iar.iliyi. com

exccllcntes cjinimodós e crindc pomar.
(.1427 N) R

llo:sTflíXUlvM-SK por 12:000?,
predios novos, construcçao moder-

na, á rim Hcnifica ns. 186 e i8S;..tra-
tani-se nos mesmos com o proprieta*
rio: não se nilmittcm intermediariosi
r.onle lo.kcy-CIub. (3240 >') M '

A. HNDH-SF, uma easa. .'0,n bom
liuintiil, terreno ijroprio 11a ru»

Borpcs 11. 13-A, CacliMiibv ¦• íl«t;;:
trata-sc na mesma. C.oio ->J J<-

TrTfNDI.-SM tiiii é,icant-do'r palacete
ua avenida Atlântica, a queni te-

nlia gosto: infoina-sc. e Irala-se'.1 rua
Buenos Ayres, JiRiicircdo o «-.

V 'liNDE-ST! por 21 contou, a çpn.
,> K-rtnvel casa da lrav«-.«a »-* ¦
tiucirn Lima 29, no W-Jclmeln, con.
r.iruila lia seis me/.-, eom ,' salas,
S nuartos, corrr.ior, de. len-a. lianlii;.-
ra eon, n_i;.i i|„e,lle e iria, blilcl, « .
C. i'-.:er'no . externo, iiuarlo para
-r,-.,d"S, iuaR„iiiea installação clectn-
cá, vastíssimo lerreno o uma pequena
avenida, rendendo ,50$ mci. aes. \ er
e tratar na mesma, a qu ai nuer nora.

(jj4i N) R

AriíNDVIM-SK duas
V vessa Oliveira -

3:8oo$ooo.

cosas, na tra-
•, II.unos. por

(3.|S- Nl J

"fTlvNDE-Slí á rua Mnniuu dc Aluan
> les. r.oijlortavel predio liara sran.lc

familia; trata-se á rua llucnos A,res,
9S, com Figueiredo e lomp.

(345

»«9S©e*-9e89«»«»«e«8«e9»93»»«''®s',*,0®906eí9C9®«

|ArtIN^ Symbolo dc felicidade! |
17 retrato em esmalte, <gO \n„el de Noivado com um pcru_cmf.su

vitrii.nl" a '««'. «le inallem l.ilidade absoluta, . 'colocado intenta-

, e• té ao «brigo dos olhares indiscretos, .»,«ni(iea nlcm dc pro-
fn_da.'áf?eicão'o mais requinta do Rosto artislieo I Precioso tmtal.o

daí.to-Brasi, á rua Sele de _6tcn_.ro „, 115, qne envia cata-
' 

_r_.liin_ 6o'orc verdadeira oíinatte, a quem. .0luso das _usis photi

ee«eae«ee809»«t9«e*6se©®®8999*^^'*
T7ENDE-SE uma casa nova. coberta

V de telhas francezas, com a.ci,a eu-
canada, com 2 salas, dois quartos,
corredor e cozinha, nor 2:500,' na

.Mario Benjamin 39. Terra. Nova,
o sr. Oscar; Linha Auxiliar.

(16,-7 N) U
rua
com

T7ENDE-SE uma avenida de nove
> prédios, com bonde a poria, rcu-

denilo os mesmos ;.'oS mensaes; preço
de oceasião, ,iS:ooo$; tratar com
_li.hals-', rua Uruguaysr.a 8.

(3294 N) J

"STT.NIHÍ.SIÍ uma bc.i casa.
1 trucçao solida, oarede.i to!

cons*
ucção EOiina, uareuu.. i obradas,

com 5 loínmodos. com acua encanada,
oor 4:500$; sendo 2:3008 íl vista, c
restante em, iircsla.úcs de .0$; por
mez, conforme se combinar;
F-into, 64. líamos.

•\TENDE-S15 a travessa de Santa Ri-
ti um predin com arinázcin; infor-

ma-se á rua Buenos Aires, i ué\. com
figueiredo e Comp. 13452 S) i>

XTENtUC-Sl' o confortável predio sti
rua Visconde de Tocanlis 11. 34.

estação Ae Todos os Santos: trata-sc: ,11o
me:.:no. (ã'J9.i í") M

riXENDIv^SE l„r. te,reno c b.rr.icao,
na ,ua Francisco Viciai n. 18. ler-

ra Nova. Livre o desembaraçado; tra-
ta-SC c;>':i a pro';rÍeluria, na rua Durão
70, Quintino Bocayuva. Preço 700$.

(4031 f,) N

•\TICNDE-SE nor qualquer offerta ra-
zoavcl os bons oredtas da rua do

ihichorro, 90 c íoi, dando niüK„,f,ca
Aridrél relida; trr.taf com o sr. C armo. rua

(1o?S X) J ' Kosalio, 00. sol), n as 5. C4.08)j_H

21:0005 1 »re.d:o novu, estylo pala*
1 cetc junto á rua IVrcira Nu

ncsl
13:000$ t predio cotn porão habitavel

á nia Araújo Leitão (15*
Novo).

13:000$ 1 predio confortável, h R.
Ilòa Vista (Iv. T. os San-
los.).

io:oooS , predio c bom terreno, - R
Navarro.

6:000$ 1 prudio novo na K. de R<3»»
MOS.

5:000$ 1 urcd:o á Ií. (luilhcrmina.
'Além (lestes tem outros cm divereai

localidade*.4, assim como empresta -di-
nlieiro 3obre liypothc.ns. a iuros modi*
cos c rjclcanta-se o prmieiro i;na o pre.
paro, Inclusive íinijioátos cm atrazo; tra-
ta-se 11 rua lo Carmo 11. 6fí. 1" andar,
teleplioiie N; .SjS. (.1012 li) N

TTJÍ.NMÍE-SE unia rasa de tellia com
X um lote de terra, medindo io por

52, cum arvores, dando frutos» ooa
anua dc poço; informações no açoii.
(fite, com o sr'. «Antoiiio, estação de
i.Míitlieiis TJnliii Auxiliar. f38i't)N)J

fTENDE-SE o clialet n. .'. da tra-
y vespa Dczescia dc Maio, livre e

ir}.acnvbara.ado; na csíação Quintino
Bocayuva. (3824 N) J
".TTNIU-I-SE 

uma casa e lerreno,
V 7X34. rua Uranos 134. .ilação, dc

Ramos. Preço, 4:500$, distante cinco
minutos. Aproveite nue <: barato.

as -'3 n) J

DR. CRISSIUMA F.°  dispondo de 
'installações

¦"apropriadas, trato, com especialidade, ns doenças da urcthra, bexi-
„,' testicuios, próstata e rins, utero e ovarios. fura radical das
liernias estreitamento da uretlira. hydroceles e tumores do ventre.
Operações em geral. Cons.: rua Rodrigo Silva, 7, nas terça*. qu:n-
ias e sabbados, das 2 ás 4 e diariamente, á rua dos Inválidos 16,
sobrado, ás 10 horas.

A. J;NDF.-S1'', oor 5:700$ uma lin-1 ITEXDEM-SE lotflS «lo U'lTO
¦ > da casa. dç systema moderno., com , localizados II 100$
- «das crandes, 3 nuartos crandes, . '
cozinha? ianque, chuveiro, latrina va-1 om prestações, medem 12x_0
randa ao lado. muro e -«Jii na fren- 

j Jogar alto, Saudável e de mui-
le. lerreno com muro de um lanore • 

fl|t|I,.0 cstnçã0 _e S. Ma-
fundos, ouiro lado zinco c arame; ou- 1 <<

tra, com 2 salas. 2 ouartos, cozinha,
tanque, latrina, banheiro, bom terre-
no cercario a tela; preço 4:70°''.: °
vendedor paga transmissão e escripiu-
ra: los.r alto. a 4 minutos da. estação
do Bamos; trata-se lia Padaria -_cn-
trai de Kair.os, em irente a ciW»;

(39S3 X) M

tlietis, Linha Auxiliar, passa-
gum ida c volta 300 réis, es.
ci.ptoriò em frente á estação.

(J a105) \

TENDE-SE por dez contos, uma
. casas com dois quarto-, uma sala,

'¦¦ ,'¦ ¦'¦'-'.' iíllboa aeua. it metros de frente por¦\TENDE-SE oor 50:060$ bom predio ]oi (,J fun(j.. bcm ar|J0ris,ldOi tem
V construído c:u «rende terreno no f ^ ^ lijolos. trat_.sc na mesma rua

('alicie, iraiar com o sr. (.armo, rua -_ (,ü Frcil.s n ,^ (.lac3o R,.
Rosário 11. 99. sob, 11 as 1. t4'"J «J | car(]o lle. ,\|buqiier.ue. (3501N)

Tri;Xíll',M-SI-:. muito barato,
V sas da rua Ciarimiihdo de ;-. . .

jr... 213 t 215, juntas ou separadas: h. > raby; trata-se a rua .Tose nonifa-
Ifieilsile. (3617 X) R'cio a, 45, Nictheroy. 13S.; X) K

Mello TTENDE-SE «plendido terreno, Íca

\ri:x]»!:M-SE ein Vi_;arlp Ge-
rui, JO. Perro l.ii>|iiil(llna.

lotes «le terrenos de 10x50,
10x67, 50 c maiores, á vis-
ta 011 em prestações conforme
a tabeliã abaixo. Têm ngua
do Hio «lo Ouro. canalizada,
SR minutos dc viagem", pas*
sagein «le ida e volta 500 rs.
em primeira, classe, e SOO ri.
na segunda:

Preçüâ Pipnal Pre sta çõ ei
S:000$ 150$ 7,-í.OOO
2:000$ 100$ 50$000
1:500$ 75$ S0$000
l:_t00$ «0$ S0$000
1:000$ 50$ 25$000

800$ 40$ 20$000
700$ 85$ 17$000
«00$ 30$ 158000
50O$ 5.5$ 1-SOOO
450$ 22$5 11$000
350$ I.795 OÍOOOf

\o lo«-al so encontra pessoa
encarregada do mostrar ob
terrenos, e trala-se com o pro«
prictario nos dias titcis á rua
$. Januário 89, das 4 ás S
dn noite, e nos tlomiu-

gos, das 8 da manhã á 1 lio-
ra da tarde, em Vigário Geral

(lt 1471) N

TTENDE-SE o predio «Ia r.ia Barão
' dc lta;>a_ipe 05, perto da rua do

Malloso, ó logar muito cnxmo e uro
.103 melhores pontos desta rua. o ae-

..-ibor inquilino presta se por favor a
mostrai-o das o horas da manha em
dcaule; t:ata-sc na mesma rua n; 91,
cc-ni o próprio. (3M3 *N) *"

TTENDE-SE uma mc=a elástica de
canella com tres tabõas, por 35.;

uma cama >lc vinliatico para casa] com
estrado, por 25$; ura arnuirio de w
nballco para livros, por 10$: um ar-
mario ile vinliatico para cozinha, 10$
e al-iinias malas, tudo usado, perten-
conte a família que pretcmle retirar-
se do Kio. Ver c tratar na rua 'Le-

ferino 11. 7-1. Tod03 os Santos.
(3SrS X) íl

"\ n.N]>!¦"• SK uma casa á rua Zefe-
>' fino da Costa 50, Campo dos Car-

de-sos. com duas salas, dois quartos e
cozinha, terreno 10X50, todo cercado
a tela de arame e plantado com en-
xertoí de arvores frutíferas. Preço,
jijQti.i venda descmUraçula.

U55« N). *.

mti

.•_*'.- . f. •!•
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uASolünoAloHM*<w

coratío

dentisio e tonifica as crean*

Roa MareGbal Floriano, ii
BIO DE JANEIRO

„^„í?--*T-,5ÇUy>OS-.OM GRANDE BBE.VÍIO, A MAIOR iR/ECOM.
PENSA CONFERIDA EM HOM_*OPÃTHIA NA IXPO.ICAÓ

, 
¦ 

. . -íACION.A. DB no» . ..iora-cedorei d»-A-nsuta, Exereh«> prtncipaa, «stóielecimaito j
„,„_._ -. ' ' medico» e pharmiceutice» .'•' «

*rvfr-i?{_í)íC'-M5íÍT0S HOMffiOPATHICÕS QUE CURAMai,mi!,i_i.ihj._ — Oura a gonorrhéa chronica, recente ,e sua conse-
quencláf.3: '

CARDOSINA — Cm» tosie«, ironcliitcs, dôre» na jieití, costas • '
lados.

CARDUS CARDO —. Cura moleitiai do coracSo e , hemorrhoidel
fluentes.

-Y_ SUM BRASIUESSE - Facilita
ças.

ISe9?.?,*_ — Cu*»'.!-!-*'.. Interraittente Cseaõet ou maleitas).
_i_.v_í-_ «•_,_. <-*>*•¦»• tttrlne a tosse coa-ieltiíhc. s
-UNSQWKINA — Cura a tuberculose pulmonar-em primeiro <t

. segundo grãos. '¦' ' "

vwílnffiA 
—_(•u•?.,, a,,Ilm» li-***-****'-* e adquirida.

aÍ .ÍÍ.Í..V*1 7?-?**_¦ •"•S3* 1» íot-neia viril aos"dois «exo*.
OVS_iimiP6 

íe-n-WciO! O melhor para limpar os dente*.--t-i-liEKHJM — Cura • 4iarrWa de qualauer caracter « .prove*
nicncia.

§^A-?f",EJ-_J*A T Cul» ° «Aetunatlsmo em geral. •
____»_-r.r,9s — Fm cíi-' •' c*"1" sera incoaimodo,
(J-_._AIvM.INA — Cura todas as affecçõea e inflammacõe» da

vista.
SAJíADIAiB ETTBS -- Cura a diabcttes saccharina c «uas conse-
__ quencias.¦OHBNOPODÍUM AST-HlvI;MI»*flCüM - P6 vermifugo _ Irifal*
e.v,.. „ . _«_LTcl C0l'tr*i as lombrigas ou vermes intej-inaes.
SAi.AGRjP._E — Aborta a influcnza e cura constipações 'com febre,

tosse e dores no corpo.
CARICA AMERICANA — «Regulariza as evacuações e combate os
_»*.-. _,..-.„ I"c'mm0'*c>3 em <*on seqüência de purgantw.SAíiA «S-PIIIUS — Cura sypbilis, lymphatismo, rheumatismo sy-
.._...,„-. •_.'.'íl1-0- moléstias da pelle e couro cabelludo. •'ESS.NCIA BUNEDICTINA — (Odontalgica). Cura dôre» de

dentes e ouvidos, em 5 minutos.
ÜUARTINA — «"^onico reconstituWe"; Cura neurasflienia, anemia,

.yspepsia e todos os incommodos do apparelho digestivo.

V'ENDE-SE 
uma casa da madeira

de Riga, coberta com telhas fran*
cezas, tendo tres grandes quartos, 2
grandes salas e cozinha, com bom
terreno e bem plantado, ngua encana-
da, com abundância; difame dois mi.
nulos da estaco <fe Ramos, e trata-
se na rua André Pinto n. 65; preçoiníiio» do valor; i uma pechincha.

ü*-- N) R

VE.N'l>E*SE 
por 14 contos,

avenida com dez casinha»,
uma

 rende
mais de 300$ mensaes, em um ter*
«reno de 3a por 7om.. Estrada de
Santa 'Cruz. hoje 'Intendente Maga-
Ihães. próximo ao largo do Campinbo,

• logar de fabricas. Acceita-se offerta;
trata-se directamente e informa-se com
Corrêa, á rua Frei Caneca, 38-.

(J8ss N) R

V«ENDE-SE 
um magniFico

dc construcção moderna,
concluído; trata-se á rua
fado n. 4j. Nictheroy.

predio
quasi

José Uoni*
(3S5ÍN) R

VENDEM-SE. 
no 15. Dentro. 6 ca-

zinhas .renda 1.10$, nor 7:500$;
tratar com sr. Affonso. Carmo 66, sala
4, as 3 horas. (3280 N) J

Vp.NDEIM.SE dois bons terrenos, a
V rua Almeida Bastos; trata-se na

mesma rua n. 51, estação do Encan.
tado. (3876 N) R

WtO-IPORA ,-_ ÃÜlL 
°_"nr__S (!lh3t ir""-"',. "laeierizuaa por. corrimenios oa vag.na.

mm,AMO DP ^1-,mÍ.a 
° 

.ií?' 
c,omi"lte »3 collicas, irterinas e mais symptomas das parturientes.

(»JÚ0ÍDE FIOATM. «nri^RTrATiTAf. -"'• £!»•»*?¦>•¦. biátn. e unhas encravadas. ,
a#it-5lv_V.?,.í__.J>E *_>.?_!_?_ U - ."Tônico reparador". Contra ooemia cm «ral.

3. ?Ts íe-_.« 4^. _-W__,Po,_L ^0r.,ar f C1"'_r- a 'nfluenza, constipações. tosses, coqueluche
3.: HfilfORRHrtirim* rí-fiíL V_5 ?r°wn'--ite» de resfriamento. J.l
*i ^UffSAmr Í»«b:lm,_l5.0s í8 ^0Wi01 P'1" l"*mórrhòides seccas ou sangüíneas. 8

*ó< aconselhado? .L U-í SliS1"1!. ° "i0". *,(' Correio' «"í'!'10- 0s •nedicamentos acima §
:•; UJt-ÍA-NJO C_So»_*D_ tf\5. AT .ri?panI,aíl0si_d_ n,odo dl! .e ;usarcm 

* '"•¦¦"¦ a rl-*-''-a registrada: .8
YrSom1_ndasC^ HOMOK>PATH-Í 

Uffiy -TIC\'mRASC°m 
_So8-ftSf S. ÍÍVTO «*Í.Va. .«.^CnteS SS-J PREÇOS RAZOAVElà - H.MUKAb, OLOUULOS, 1>H,UI,AS E TABIíETU b-. -- S

Rua Marechal Floriano Peixoto, II -- RIO DE JANEIRO 1
?. â!_S!__a____S_SSÍS_5S_2_2BAIUAS 'E PHARMACÍAS DA CAPITA- E INTEUIIOR. §

í\riíNDE*iSE, em S. Christovão (boa1 */ rua), uma prooriedad. constando
-ic: uma bem nivelada área de terre-
mn cora 18 tu. dc frente por ss de
«fundi.9. já tendo um predio edificado,
«Icm lie dois barracões habitados Jior
¦familiar,, dando tmlo boa renda; trata*'
se ú fija X?rei Caneca ia6, loja, .fie-
rocío directo e não se admittem inter-
medianos O.SSI N) M

VENDU.predio,
¦8E, por 4:300$, um bom

salas, cojinha, banheiro e W.-C. com
luz. ejectrica, afrua com nliundanria,
«luintal todo murado c entrada ao Ia-
-to, frente de platibanda, moderno c
alimento branco; á travessi .rancisco
Jiamos n. 3. transversal á run 1'elo-
Hiena Nunes, estação dc Olaria. E.
fl-'. Lcopoldina; preço dc oceasião;
trata-se no mesmo. ((jtisj K) 11

¦TTEN DE-SE uma chácara de plan-' ? tações, com bonito pomar; ru.
Souza Siqueim, estação da Piedade; a
tratar, ua mesma, com o sr. Antônio.

(•(.0 N) R

TTENDEM-SE em prestações» magníficos lotes do terras,na rua Silva Tellcs, em Copa-cabana. Xrata-se na rna -da
Alfândega n. 28, Companhia
Predial. $
TfENDE-S.I. o superior terreno .,„r rua Aguiar, entre os ns. 50 e Co,

da
todo murado, com 20 metros por 50;lrata-sc cora JorEo de Souza, á rua
da AssemblCa 16, loja." Telephone,^305 «Central. (3303 f}). J
X^BXDEM^SE terrenos supe-*¦' riores do 11x50, em Vaz
Lobo, estrada Marechal Kan-
f!<>I, perto do Madureira; a
prestações e o vista; pçe-
ços ao alcance de todos. Trata-
so nos mesmos, ru» Professar
ISiii.iiinaqul 8. Todos os dias.

(R 3662) N

"irENDEM-SE em pequenasV prestações do 89 99, 109,.
etc., mensaes, magníficos lo*
tes de terrenos na magnífica
localidade denominada Sapf,
servida pelos trens da Liiiha
Auxiliar. O escriptorio 6 ein
frente da estação de Sapé.
Ainda existem alguns lotes na
Praça das Pérolas, muitos nas
rnas Opalas, Turquezus e Sa-
phirns. Os prospectos com
plantas são distribuídos 110 es-
eriptorio da rua da Alfândega
n. 28, Companhia Predial. N

VEXDEM.SE, 
digo, con-

stroem-se por de . ijua*
torze, dezoito c vinte con*
to», dc réis. etc, belloi e
artísticos palacei.es, com 2
salas, 3. 4 e 5 Quartos, res.
ipectivamsntc, e mais de-
pendências; e, por 7:000$
elegantes e hygienicos pre.dios, com duas salas, dois
quartos, cozinha com fogão
econômico ou a gaz, chuvei-
ro, «etc, contendo installa*
ções completas dc água, es-
gotos, campainha e illuiniiia-
ção electriea; construcções so-
IMas, confortáveis e de es-
tylo,moderno. Material de 1*
qualidade. Rigoroso cumpri*
mento aos contratos e rápida

execução das obras. E' facul-
tativo aos interessados percor*«Ter os -prédios «em construcção
.-permanente e pedir em seus
domicílios catálogos com ptan-tas. fachadas, oncamentos c
mais esclarecimentos. Tam-
bem encarrega*»* dc rccoii-
«trucções e reformas, em con-
diçõcs vantajosas. Pagamen-
to: parte tio decorrer das
ebras e part« em prestações
mensaes, depois da entrega
dos predios completamente
promptos e habitaveis. Pe*
didos directos ao eiiBcnbeiro'Encas Mariui, Avenida Pas*
«ps n. 7s e rua Senhor doa
Passos n. 61, sobrado. Tc.lcphouc : Norte, 2.740. Im-
portacáo directa de cal, ci*
«mento e outros materiacs de
construcção. Nío confundir
esta casa com sociedades ano-
nyroas e por mutualidade...

(39i6 J)

CASA CENTRAL
FERRAGENS.

TINTAS E LOUÇAS
CvOi-tinúa. com suecesso a.
grande liquidação annual

PREÇOS ABAIXO PO CUSTO
APROYEITEM

 A OCCASIÀO
Rua Estacio de Sá. 24 :.:

Em frente á rna Dr. Maia Lacerda

"U ifC-AKKUi

L.DV
PO' DE ARROZ LMSS

é ornais
caro. Ad-
li e r t nte,
medicinal

e muito
perfumado. 2?soo, pela Correio...
3?3oo. Leitora, no logar onde re-'
side, peça o Ladi' ao seu fornece-
dor, c, elle não o lendo, pódcobtel-o rapidamente.. -Mediante ioo
réis de sello enviamos uma amos-
tra do /-flíi-j e o catalogo de: Con-
selhos de Belleza. Vendas por ata
cado: Uirigir-se ás casas de suas
relações, nesta praça, <ott ao depo-
sito: Perfumaria Lopes, r. Uru-
guayana, 44, Rio.'

ir-ENDl-M.SIÍ. dois portões de fer*
v ro, em perfeilo estado, com 3 me*

tros dc altura, para vio de muo;
trata-se ú rua Sachct 11, 3. 2» andar.

Ü86- O) K

VlvNDE-bE 
11111 bom «ú-mo dc autorfranceí. oerfeito modelo. clCRinterraça lirailentcs jo. f^910 J) O

PERDEU-SE 
a 

xa Econômica 11. 115.137, do 3'
caderneta da Cai*

¦1.137, do 3*
(3658 Q) R

DIVERSOS

za do rosto
O Creme e Leite. Dalil . coustl-

tiicm um tratamento' de Auto-Mas-
sagem para o cuidado da pelle e a
suo conservação, p«s<n'a«d_>« <_a>
Kugas e ú o melhor udhesivo do pá
d'arroí.

O CREME DAtILA' n. 2 c in-
fallivel na cura de cravos e espinhas.

O LEITE D AULA' n. 2 tira to-
das as sardas, pannos e manchas da
pelle; ;

DEPILATORIO DALILA* c o
unico que se pôde -ccommend-r co*
mo iiK.-fe1.5ivo; tira toda supcrfhia
pellujjem, deixando a pelle branca e
Qssetm-ada.

ROUaB DALILA* «preparado \f
gelai, dá uma cor juvenil e ideal.
Resiste, i transpiraiçâo.

PO' D'ARROZ, branco, rosa e
rachei.'

TINTURA LIQUIDA DALILA'
PARA OS CABELLÒS E BARBA.

Vendem-se nas grandes casas: Co**
lho Bastos, rua doa Ourives 40—44;
A' Garrafa Grande, rua Uruguajrana,
66; travessa de S. Francisco 36;
rua Sete de Setembro. 90; rua Gon*
çalves Dias, 50. Acceitom-se pedidas
pelo telephone Norte 1830. Avenida
Rio Branco 95, a", esquerdo —SIme.
Prato. (R a86o)

ÇX  ¦

BARRACÃO 
— Aluga-se um bar.

ração próprio para casal; á rua
D. Cândida n. 25 C — S. Cbristo-
vio—Barro Vermelha. • (3941 S) J

AUTOS 
BENZ — «O unico oleo

para sna lubriíicação, c o Ruby
E. . Únicos depositários J. M. Sam-
paio _ C.*; mo do ilbspieio 112.

A.BÍ,. 

-, .- (44J7 S) R
BOA letra captiva, prende, at-

. tráe e sú _ lucro. Ensina-se
ca rua da Assembléa, 79, 2», desde
10$. Não e 

"curso. (48, 
S) U

AFINADOR 
de piano — Boa har-

nionia, mata os bichos se çs ti-
ver e peg.ucr.05 reparos, tudo 10$;
chainadus, no café Guarany; teleph.
4191, Central. (3628 S) U

ALUGA-SE, 
isto e, o Bazar Vil-

laça recebeu novo sortimento de
panellas de pedra, mineiras, que está
vendendo por preços de oceasião.
126, rua Frei Caneca. Loucas e trens
de cozinha par menos de 20 °\a quenas outras casa». (20S1 S) J

"tTE.DI.M-St;. oreço módico, terre-
_ nos com laranjal e outras frutas,

tondo asua, oedrá. luz e esjrolo; na
rua da Matriz do B. Novo. junto ao
n. 16.1t 10 metros de frente e muitos
funilQsitrata-se rua Bel!.. Vista n.
138, IÍ, Novo. (3130 N) J

VENDA DIVERSAS

Externato Boaventura
Director; Dr. Oswaldo Boaventura

CORPO DOCENTE: Dr. João Ribeiro, notarei vernaenlista; Dr. GastãoRuch, Dr. Oliveira de Menezes, Dr. Arthur Thiré; Dr. Alva-ro Espinheira* Dr. Mendes de Aguiar, professores do Collegio Pe-
jho II; Dr. Major Miguel Tenorio D<Albuquerque, ria Escola Militar;Dr, José Mastrangioli, daE. do Medicina; Dr. Brant Horta, da E. Nor-mal; Professor Guido Rílonforte e Dr. Oswaldo Boaventura.

\. 
--DE-SE
pharmacia

por 4$, cm qualquer
ou drogaria, um fras-

co de AXTIGAI,, do dr. Macliado,
o melhor remédio da actualidade pa-ra curar a sypliilis c o ríieumatismo.

O

Maiatana to 01

As aulas funecionan com regularidade absoluta e a
plina é severa

disci-

Cursos práticos de Physica, Chimica e Historia Natural
Assembléa, 22 S4038

\jr?J5NDI',M-S 
. dois predios. com 4

. quartos, 2 ralas c mais ilépemlen*
eus, por i_»oo$. na rua Kriiiclinda,
c«.iiita Tlicreza; tratar, com Miahalski,

i-T.Vt.Bi N) Rrua Uniuimyana 8

Trn.\Dl',Af-SE, por 14:00011, doisiv íiiagnificos c vastos orcilios, cmKincliticlo, tendo Brande terreno c
«liimio boa renda; trata-«c í rua Anna
llarbosa 24. Mev.er (3644 N) ti

fyKNDEM-SE om pcqii.n-81 J. prestações, ao alcanço ile
todos, magníficos lotes de ter-
trenós no ningnifico c novo
Imirro denominado "Campos
¦los Cardosos". Estes suo os
iiiclliores terrenos e qao suo
Tendidos ein prestações. São
servidos pelos trens da Iiinha
Auxiliar, com as estações"Cavalcanti" o "Engenheiro
Tii-nl", bondes do Cascadura c
.listrada do Ferro Central pela««.«.m-fio do Cascadura. Kscri-
pio .io, rua dos Cardosos 352,
Cascadura. Prospectos com
plantas na rua da Alfândega
11. 28, Companhia Predial. N

ifc-_Lf_í,'?.-*-'--. nma .-casa nova, nas,. .. , .-¦  nova
condições hygicnicas, com quatrobous conunodos, lorrcno todo plantadode arvorvs frutíferas, tem água cn*ranoda, 110 iiiclhor ponto da estaçãoie Kamos; para ver c tratar na ruaAngélica 11 53, „ rua ú i|l„niina.ua a luz clcctrica. 1'rcco, ,1150o*, é

wchmclia. (3885 N) j

ATMNIIKM-SE cm prestações casas
» c terrenos, 110 Realengo, na lis-

ir.ula llcal de Santa Cruz; trata-ss
com o sr. Marques, na listrada Real
«le Santa Cru. ti. 165; mais informa*
<ç«3-8 á rua da Alfândega a. 28, Com-
p.inliia Predial. N

^. 
ÉNDK-SE um tcrvno. S rua Mi-
guel Fernandes, com íi x 170.x .19;

r-ira tratar, na rua Viscrnde dc Santa
Isabel 266. chácara. (.1701 L,) J

-¦,,¦ — —-.— ¦¦¦¦,._-.-.1, , .¦_-..,

VENDE-SE 
coin ur-cncia uni pre-

ilio na rua Possolo; trata-se na riu
tio Ouvidor 108, sala .1 (3702 N) J
t_ »_
.WKNDE-S1Í um grande terreno.

( V com 4 frentes, h rua UniRUay;
para tratar A rua Sete de Setembro
11. 40, loja. Negocio dir opto. (i..jyN)J

rcfKXDTCM-S- em pequenas1 . prestações mensaes, lotes
de terrenos dn 7 o 8 metros
ile freuto por 44 de fundo,
i*it mulos na rna Araujo Iiiiiin,
esquina da rita líiirão ile Mos-
quitai Andurnliy (.raiiile. Tra-
t;i-se na Coèfiimiiliia Pi-i-tlial. d
.ua dn Alfândega 28. N
¦X nivXntí-iSl. tim.^ ca^a cm frente á

1 V estação <lo Sapé, praça tias -frutas
ai- 11, presta-se para negocio, vende-
i-.' barato. (3?ni Ni
"\ 

riTENDE-Sl? ã conto 
~lk 

réis' V (i:oou$)t o Inte de niaçiii.icos tfri".
renos, na l.ncantadó, próximo ao j.ir-
<iim c listrada de Ferro. co.i luz e
;;i;\t,., logar _aluberri.no; ir^;...?. eo:n
o dono, á rua do Kosario tí. sobrado,
oil na rua da Conceição 32-A, Meyer.

(.1668 N) R

X. ENDE-9E uma casa por 4:000?,» com du.13 salas, dois quartos, coai-nha, lus electriea
5»Iva n. 425,

na rua Elias da
estação de Cascadura.

(334- SI) J

Tn^wnic-sti um.á ça% Hcalaüban-» da e nuintal; um nuarto, duas ni.ias e coíinba; rua Honorio 194. 'fo*
ilosos Santos. (3438 N) J

Vda l)Ii-Sh unia elegante casa, nin-
.. nao foi habitada, com doisbons quartos, duas salas, linhas dcbondes a porta, e á beira da estação;trata-se na rua Archias Cordeiro 216.

_____ (.180.1 N) J

"Vri-.NUESr.SR 
dois sabiás laranjeira,» e um dito una, cantando a vista

W_rPret_lde'". ' E"_l»*--l desoecuparlogar. Rua Costa Pereira n. 6i8.-Banj-.il, j!pi fr-.nte á cstaçio.
 '..'¦; 

"Í3334 
w;

VENDÜ-SR 
uma mobilia dc PC-:»*

ba na cór constando de 1 sof», •
cadeiras lisas, 2 de oraços, 1 cuerl»«dou e 2 columnas.«ouasi nova, iso$;
1 giiarJa-orata, vidros gravados, di)
eanella, 00$. últimos orecos; rua do
Koclia 4t, E. do Kocba. casa da fa-
milia- (344a O) R

VENDE-SE 
álcool dc 36 grãos ga-

rantidos. 540 rs. o litro e de 42,
destmfcctado, a 800 rói?; só na casa
da Figa, rua Misericórdia 45, loja de
leragens. tintas e longas; a preços
módicos (O)

VENDEM-SE 
«allos de briga, de

raça ruperior, cria do Ilio Cran-
de; -oara tratar, á rua Emancipação
26, b Christo, todos os dias. ate 1
hoia da tarde. (.1440 O) lt

VENDE-SE 
uma boa mobilia, para

barbeiro, nor preço módico, á rua
Anna Barbosa 11. 28, Meyer

(i.ioi OJ J

^fI',NDE•SE 
uma embarcação, pc-

gando de 20 a 21 toneladas de
carpa; ver e tratar, 11 riu Barão de
Maua 71, Nictheroy. (1415 Ü) K

VliNDE-SE 
um bom botequim, li-

vre t desembaraçado, em um bom
ponto; não paga aluguel; faz feria dc
2i.soo$ nor mez; motivo da venda so
dirá tia oceasião; informa sc General
Câmara i/5* com o cliarutèiro, a
qualquer ho.ra. O-po V) K

V^ua--?**3. ---—• U"d°S 1"'cllioJ-
,„- .'tof ou ".«¦¦"«•'•is, com 3 quar-
chi*V»_SVTln.a f m:,is «-epâiile-i*u.s. a rua I-ahio da i.uz us. 98 e 100
=?X«M8-°íSt0>i ° l"™° n'«I°
rior». 1 _}_•*" 

C.°"1c.0 Pr-"'riclarioUorgc), laldcira de Santa Thereza.' "r (3335 N) J

VÍÍNpEM-iSlS 
unia vacca dando

leite, e seis vitcllas sopridas, e
uma cgua qne se presta oara todo
trabalho; üiforma-se em Barros Fi-
lho, com .0" ur.- Vs&.,'_u 'Vcndá, c
ttatá-sc còm o *.ro*)rio. sr Berpar-
do; tambem vendem-íc com o ca-
ninzali cochoira c nastaria; I,inha
Auxiliar, iionto de Barros 1'ilho. Fa-
zcníla da Boa-lísperança. (,.417 0)K

OS ÍNV.S.VEI,
s.-. r».«, 11

r.i, 'ivrejle^qiialqiicr retribuirão, os meios deV1E.M 1-EI.O CORREIO, em iàríã fechada __symptomas ou nianifestnçõcs da moléstia —
?R2fD?í_<Í.*í «eebcrao i.n volia do Correio CartCaixa do Correio, 1135SIVEIS

A todos
I os que sof-
k f r c m de
1 qualquer
¥ moléstia es-

t,'i socieda-
<1 e envia-

curar-se. EN-
nume-, morada,

sello para a re-
aos INVI-

VnvM>l.-Sh, por 13:000$ (ultimo pre-» ?,«;'. um predio novo, próprio paraamilia de tratamento, com duas sa*Ias. trçs .manos, porão hábitavcl,electricidadc e fogão «o gaz, terrenooc. ii,._6S; na rua Minas, 102. Sam-<a'°- -_____. N) J
Yn^-NUIi-SIi urna armação em bom¦f estado, própria para ariiiarinlio.
•1 1.1° pi1 rua • Ba*riio de -.-.squltan. 237. -harmacia Santa Saphira.

<3-n8 *-' -1

vr,.''--;.)''':'S'''' a, dinheiro ou a preslü*»¦•¦-oes,- preço de oceasião, dois bonsc be tnsituados terrenos i,a Vilta M
«edade mc-liai*-. garantiu, Tratina rua Sete dc Setembro is\Joaquim Carvalho.

I.-90
.. com

(3165 N).T

"\rEXDKM-SE nas riini Jar-
'.'.y c_i 111 üotiuiioo, Oitis.Jftisno-
Jias, Accnoins o outras, 0111
jii-psI ações 111 c ns 11 es do 70$
«•111 deante, magiiifiros lotes
t\e terrenos em ruas recente-
jiiente abertas e onde já exis-
tem niagnlficps palaeetes. Os
lirenos viiriiim desilo S:500$
«i lote de 10 metros de fren-
íe. Informações na Companhia
1'rcdlal, r. Alfândega 2S. N

1 ._

í A\ 3_ //Cs._: Yf v. c_ /_'

Usae jf»

o<>vC

com
e mais

luz ele-
2«JJ, 4¦ 

Ra*

X .V.D-vSE uma casa ,10» Uois quartos, duas salasdeepnde.ic-s com agita ."rrea; na rua Victoria n -
n!o.Ul°e 

dist3",e da estação é
."'os.-.P-cço«de.oceasião.- ,„ (3943N) j

Ví™*?r'"S .. ° magnífico e confor
rcirà . Í-CÜ'° ""í rua -Martins l'cr
no m 

"Smo?". C"l 
,Dotaf°W n»ra vor,

^^««í^^seSto.fn,.^'•a.Bctijaniin 11. .,. ;perra No™tjinii-; «Ja estação, ?'
Inhaúma; trata.;

i*;i. -dis-
minutos, e ilo bon-

\rriNDF.-SE 
unia boa

mofjfiiarto, para dt
nu de S. José n. 50.

vitrine para
3gar;

(M 3.119) O

1_f ENDE-SE um superior piano
t Pleyel, e um hariiic-iiiuui anicrica-

no, de grande formato; na run da
Alfândega _úi. sob. (3306 ü) M

VENDEM-SE 
cadeiras nustriacas,

mesas de botequim, de botei, capas
de mármore, armações para tod 00 ro-
mo ile negocio, espelhos dc todos os
tamanhos, tolds, divisões, cofres á
prova de fogo, prensas, machinas dc
escrever registradoras, tudo o resto dc
barato. Rua Frei Caneca ns. 7 a u.
Telephone 5082 Central. (3o;-60)M

VENDE-SE 
um deposito dc pão,bem afreetiezado na rua João Ro-

mariz n. 10'9-A, em frenti: a capella
dc Santo Antônio, na estação dc Ua-
mos; o motivo da venda c ter o dono
dc se retirar para fora. (3626 Ò)R
"tfG**JD.,M-'SE 

duas vacas de raça
>' taurina legitima, c ingleza ; unia

orestes a dar cria, c outra com cria
<Ic ís i!hs, dando iS garrafas de leite;
trãta-se no . sitio ila Boa-Vista, esta-
ção dc Iraja; ,vcnda do sr. Bichinho.

O3S1 
O) J

\fENDE-SE unia barata. 15I20 11~P.
> BaiarJ CJcmcnt, cm p«*rfeito esta-

do; rua Senador Vergueiro 141; te.
lcpliniic nüo, sul. (i6;,- O) R

sc na mesma.
C.W25 T) N

IfRWÉiniaisjiío-
les(iíisjiil^;fonlíi^s \m.

evitar -\V^

mO*m, Liquí 3
Aluga-se, compra-sa e

y.cndb-se moveis, Grande
fabrica dc cnlcluios o moveis

lí. tio Cnttot- Ns. 55 o 57
Tclephono S591 Central

CO-.-.E.A DA SILVA
Os verdadeiros levam a marca acima. Preços communs

"l,rl-'XDi,-^Iv. 
por .1:000$, unia casa,

Tcom 3 salas, 2 quarto? luz ele-
ctrica, centro clc terreno de nxCo,
i«>.lo arborizado; rua Miguel Angulo
468, Meyer; chaves c informes no 470.

(.Í651 N) K

nj^ENDE-SE um grande lerreno,1 ^ prompto para ser edificado, com
C-m, de largura e 110 dc comprtmen*
fo, próximo a duas linhas dc bondes,
3>ar_ a cidade c da estação dc lVdos
<»t Santos? 113 nia Zeferina; trata-
fp eom o proprietário, á rua Senador
José Bonifácio n. 8:, armazém,

(S.17 N) Tí

fTfENDE-SE nor i4:ooo$ o predio da
1 ? r*,:a da Floresta n. ~;, Catumby,
reira grande familia, com quintal i c
iardim na frente, gaz e luz electriea
c j tinto vende-so um grande terreno
(pôr 6;òoo$, coberto de arvores frutite*
ras, logar alto, fresco e saudável, pro-
(priô para familia estrangeira oa quem
li vor goslo dc possuir uma bonita
chácara, no centro da cidade; a cha-
tc cstA no «. 75, junto, onde se tr.i-
.a. Túdc scr metade á vista c outra

a prazo. (101.1 N) M

ENDE-SE uma linda
pr;ur:.i para residenci

¦ ^l.n lo. jardim, grande pomar e I
ouintal; A rua Uruir.uy; ira.

/"XASA — Yende-fie uma com .1 quar-\J _ to>, 2 salas, banheiro, eozinha c
latrina c dispensa, com tanque, p_l-liiíliciro, ajua encanada, pia na cozi-
iili.i, Invatorió r.i sala dc jantar, iuz
cm todos os commodos, cntrrfda ao
lado, com jaivlim na (rente, gradil c
port3o de ferro, e com um porão p„-ra arrumações; é uiti.i verdadeira pcolúucba, pela insignificante quantiaile 8:ãoo$ooo. Trata-se ra .rua Uo*
berto Silva n. 23, Uamos; 2 minu-
tos distante. (3899 K) T

VK.VDIi.M-SK ,1 ,ooS c «live
t ços Ikjiis lotes de terreno cc luz clcctrica. üivelados. ¦¦«.¦

•ersos i>rc-
. com agita

. Çlçctriça. üivelados, construcçãolyivre, ai . l.ai«.rin«!o, c ru aKio llran-co. na li. ile Ramos logar muito sau-«I.1VCI " secco, a dinheiro ou presta-Coes, para tratar, á rua Fagundes Vo-rela 116. E. da Piedade das 6 áso c de 6 da tarde cm «deante.
(3033 J) X

^in-ADli-Sli, um lindo gunrda-prata,
r. buffet-credance, a npparadorcs

austríacos, uni manequim e uma estan-
lc para musica; para ver c tratar, á
rua João Caetano 26, casa dc familia.

(1293 
O) }

.TTENDEiSE um bom piano, ita fa-
bricanle Henri llerz, com 7JS c

nmito bnas vozes, grande formato; pre.
Ço 550$; rua do Uoeha n. 65.

(3288 o-

HOMENS-
. RAPAZES
E MENINOS

Ninguém como a

lhe offerece maiores vantagens emroupas sob medida confeccionadas
com ca.imiras INGLEZAS eWRANCEZAS com forros de pri-meira qualidade por 50$ e 00$

. • o terno
Roupas feitas, ternos de casimirasmodernas em pura ia a 35$, 40$

e 50$0Q0
Todo o freguez que nRo encontrarroupa feita que agrade poderá mandar

fazel-a sob medidaSem augmento de preço
LEÀO DE OURO
Rua do Hospisio-Esquina de Andradas

BEI.LI9S1M0S 
sallo* novos (Rho-

dc-lsland e Orpingtoa branco),
vende ou troca-se por çallinhas da
mesma raça; rua Dr. Lins Vascon-
oellos 509. (3892 S) 'J

BOM 
armazém para negocio, com

casa para. habitação — Aluga-se
nu rua Darão de Itapágipe, 425 (os-
quina da rua Felix da Cunha), 'fra*
ta-se com Or. Macedo, run Larga
de S. Joaquim n. 42, sobrado.

(3835 S) R

C0_I.OCAÇAO 
COM BOM OR.

DENADO TARA SENHORA
activa e de expedieme commercial;
no "CIuli Parisiense" (Sociedade Rio
Grandense dc Sorteios'; ma da Qui*
tanda, 107, Io andar. (.1167 S) R

CAIXAS 
para agna, - tiradas, dc

Cou <e 1.300 litros, compram-se, á
rua Marecllial Horiano Peixoto 65.

(3790 S) , M

COMPRA-SE: 
maihina de escre*

ver, machina de costuro, bicy*
cletas, armas e qualquer machini.
mo; praça da Republica 195.

Í33«S S) M

CHAPÉOS 
últimos modelos, a 12J,

15$ e 20$; tingem-se, reformam.
se a -$, 5$ e 6$; mme. Dos, á rua
da Carioca n. 10. (2091 S)J

lecciona
 ,.-. _o$, & rua D.

Romana 33 — E. Novo. (1509 S)J
CURSO 

de preparatóriosura engenheiro por

COLLETES 
de senhora, sob me.

dida ,12$, completo. Mme, Marie
Lemos, rua da Assembléa n, 35, 1»
andar, abaixo da Avenida Rio Cran*
co. (124 S)J

OOMPRAi-SE 
qualquer quantiiiãde

de jóias velhas, eom ou sem pe*
dras de qualquer valor e cautelas do•Monte de Soccorro; paga-se bem;
na rua Gonçalves Dias n. 37, Joalhe-
ria Valcntim. Tcloph. 994, Central.

(4137 S) B

CARTOMANTE 
e hz qualquer tra-

balho para o bem, não usar de
cerimonias em falar no que desejares
e trata de feridas chronicas e outras
doenças; rua Oliveira n. 38, fundos
da capella do Amparo — Cascadura.

(1146 S) B

CAO 
At vigia — Grande, bonito,

novo, vende-se pir 60$ rua da

»/IvNDl-,-SH um - magnífico piano dcl
1 familia une sc retira f Preço dc oc- -

casião,. Rua Eufrasio Corroa, largo «lo«'
Machado. (3913 J) O

A
TTENriti.lE, -caiu urgin-ia uma 13:11-

71 hil» _s-.liixo, cojiFi»4 pecos-Còmolcí'
tas, para s. Ia dc visita', tem um mez
de uso. Preço iroSÓob, cu.tou 350$.
Kstrai&í Real ti. 2532, 2 minutos da
estação da Piedade. (3918 J) O

TTENDI-USl. barato um bom piano, n
>' rua Dr.. Pereira franco. *t. Ivstacio

«lc Sá. (4028 S) O

TRASPASSES
qi.RASPASSA-SE em rua central «lc
X. primeira ordem, c em condições
muito vantajosas, «mia esccllcntc lo*
ja, esquina de rua, proprln para qual-
quer noiiocio; ínforma-sc _. rua da
Assembléa n. 22. (2135 P) S

rpRASPASSA-SE' ura' totequim ca*
X neca, fazendo hom negocio, cin
Nictheroy, próximo .ás harcas
motivo é o dono ter que rctir.iivc dc
Nicllicro}-; informa-se- i rua'-da Con-

g (3120 P):M do Cattete 
"ncroy

ceiÇdO n. 130.

RUA Assensbléa, 79, 20( |la
prof. dc portuguez, oritllim., geo*

_p.li». álgebra, etc, desde. 10$ tu-<lo. Nao e curso. (fjaB S) ]'_
/LK;_AO entre -«.wjilps -_ 

'••3k. 
rifa¦**oe l« argolSio con» '2 'uilísiutes e ,ttni nibim, que devia cxtraliir-se "no

dia 2i>, fica translferida pana o dia
7 dc dezembro de 1916. (3929 S) J

ÁGUA 
DE VIUAGO — Diraia 7$cr.trega-se n domicilio; uua LuizGama 11. 45. Tel. 322, Cent.

(3933 S) J

A 
UM rapaz aorteiro, aluga-se cm
casa de duas pessoas, indepcn-

ilcnltc, com elcctriciilaiilc, uni magni-
fieo rommodo, rna do Mattoso 217,
sobrado (cosa do nmimo asseio).
_, (J98ft S) S

| 

,—• .

A 
"I.IGA dos Proprietários", á, rua do Ouvidor n. 73, das 2 ás

3 horas, recebe a inscripção de so-
cios c vae ainda agir sobre 03 ülc-
«gacs impostos de esgotos e de cal*
çamento «Jas ruas. (33S9 S) J

BICYCLETTAS 
usadas, vendem-se

desde 50$, na casa Ilarli-.y, á rua
199. (3224 S)J

Passagem n. 194. (3183 S) J

' Paulicéa
que acaba de passar por grandesreformas, apresenta em exposição
nos seus vastos armazéns um
grande STOCK de

Tecidos leves e de phantazia
. das mais recentes novidades

irins, Unes o Lios
Sedas - Filós - Gazes - Colchas
¦ Guardanapos - Cortinados-

Colletes - Bluzas - Saias ¦ Meias
Gollas - Aventaes e

muitos outros artigos tudo com os

Preços muito reduzidos
Roupas brancas

para senhoras e meninas
Corpinhos ¦ Calças • Camisas de

Dia - Camisas de Noite -
Matinées -Peignoirs

E' um assombro o grandestock de todos estes
artigos porPreços muito baixos

Ente Sais ie Balanço

CASA 
mobil.ida — Aluga-se unia,

bem mobilada por 250$ mensaes,-
a íamilia de tratamento, tendo tres
bons dormitórios e todo o conforto,
á r.ua Voluntários da Pátria. Infor*
maçCcs com os 6rs. Gaio Matins &
C.*, rua Voluntários da Pátria 203.

(J4I9S) R

pOMPRAIM-SE 
adilicionacsda E.

. Central ou Tclograplios, des*
de que estejam abonadas pelo Ali.
nistro da Viação, com entrada 110
Tliesouro. Cartas a esta redacção, a
J. Machado. (3456 S) R

COMPRAM-SE 
vales dc Sousa

Crur, Veado e (S. Lotorcnço; &
rua SanfAiuia n. Ct, loja 6, Cliaru-
taria SanfAnna. (3996 S) S

CONSTRUiCÇOES, 
pequenos repa.

ros e pintura» de predios, a pre-
ços módicos, o cm prestações, com
o constntctor Michalsld; rua Uru-
guayana 8, telephone 533-i. Cent.

(3190 S) J

COMPRAM-SE 
dentes e dentaduras

vclliní. e qualquer trabalho vc-
lho da boca, qualquer porção; 13S,
Avenida Central, r.° andar. C.lfito S)J

OOMPRAM-SE pianos cm qual*
v> ^cr cii.a-.to, c autor; mandar
preços l. fabricante, para A- M.
Caixa Postal' 39. (3491 S) J

C1ARTÕES 
DE VISITAS — ren*

1 to 28* Ourives n. 60  Papo;
laria Oscar N. Soares. («goSJS

COMPRAM-SE 
dentaduras velha»,

liara o aproveitamento da pláii*na existente nos dentes arlificiacs;
na rua Uruf*i£a«/ana, 3, sobrado, com
o sr. Antônio. O90G S) J

/CHASSIS de fabricante francez.
\J firça S4-—30, em perfeito estado,
vende-se barato. Informes com Er-
nesio, ma Corrêa de Oliveira n. 6.
Villa Isabel. (3116 S) J

DINHEIROhypotü.ccas,
— Empresta-se sob

 cauções de apólices
da divida publica, municipaes e pro-missoriaa; Kosario \^2t sala 4, das 3ás s horas. (306 S) I

Verdadeiras creaeões em modelos dfl
vestidinhos para creanças e mocinha

OFFICINA DS COSTURAS _ TAILLEURS
**¦¦«¦•¦¦ —»_—.¦¦. ,„... .-.¦....« , ^_„  , , „¦

Preços fixos
Â' Paulicéa

Largo de S. Francisco de Paula, 2
Trav. de S. Francisco de Paula, 40
DINHEIRO 

sob hypothecas, mo*
veis, notai promissórias, caução,

inventários e a officiaes do Exerci*
to, Anmaía, Policia; rua do Rc-9ario
n. 172, com ternandes. (3871 S) R

DACTYLOGRAPHO pnra fazer
endereços; precisa-se, S ma Se-

nhor -dos 1*0350*., 98, sob. E' inútil
apresentar-se quem nSo conliceer bem
o serviço. (3817S) J

EMPRÉSTIMOS 
_ Fa-cm-se so*

_bre notas promissórias, juros dc
apólices, mesmo om iisotruto, sobre
ir«-díos para obras, liypòtlliecas c an-
ticniv.':, cns.teio« de inventários,
comprandojt heranças, subrogações
e eictincções cfj usofruto, fazcndo.se
as despezas e scftre tuao íue repre-
senta valor, indiiiive direito» c.';lii
torios, noções, etc, com Moreira; á
rua do Ouvidor n. 68, 1» andar, sala
¦*• -=• (3"4 S)J

ESTRANGEIRO 
de tratamento do

meia edade, ileseja encontrar
uma moça liespanliola, distineta e
educada, preferível de 23 a 30 annos.
Cartos ao escriptorio deste jornal, a
Lorenzo. (3281S) J

p RAMOPHOXE, inglez, novo, pre
\X ço módica, vende-se, rua Gene-
nal Roca n. 81, fa;biica. (SJ

NOS GRANDES ARMAZÉNS DA-
ASA DA COTIA

ataúummmtuum

Xn.NDlv-S- uma casa dc caldo dc
T canna e outro.-, árticos, por motivo

de doein;a: trata-se com o srl Victor,
á rua Archias Cordeiro 208, Meycr;
deposito de balas Otóíi O) 1

\. 
IvNDIvSU um auto.tr-iusnorte.pro-
prio para entrcirar a domicilio, cm

oerfeito estado; rua Senador VcrRiici-
ro 14.1; telephone n6o.su! (3672 0)R

¦ÇTI.NDIÍM-SE canárias francezas «c
T licls.13 para rep.-oducção; na ri!3

ile Santo Amaro a. 13a. Cattcle.
I3J-7 O) J

Tr*JEí-DE*S . una victo-ia cnm r«-
V das de ooiraeha, (¦ cavallos. ;

JíiiariirçÕes, lança e v-ra1: ttata^sc
com o proprietário, Westyfali», *-;6.
Petropolis. .3645 Oi R

T^ENBE-SE por 15:ooo$ooo o iir«.-'iIio> recentemente construído á rira Pira.
'¦'"!_"- *5Q Próximo á csnuiin dc Con.
ile Bomfim; n.ir.a mais informações como .proprietário á rua Ibituruna, 43; ascliavcs no mesmo predio. (.;g;S'j) N
T**_ENDK_SE junto no bonde dè Cas." cadura. na Estrada Kcal. tuna casadc platibanda, auasl nova. solida con-struççao boa. bom quintal, feclrado por-tao e crr.i«ii! «lc ferro i frente 2 bons
quartos, 2 salas, cozinha, orirada. luzelectriea, cie. Preço «lc oceasião. 3 con-tos, informações 113 padaria Alliados,listrada Kea! 2330. eom o sr No.
K';c'"-- (.143.1.?) N

V7ENDE-SE um chalet cem 2 ou:ir.1 tes, 2 salas, o terreno tem sX-,;,boa. anua; «le iwço. por i:Soo$, seiiifon vista i-40o$ooo. na estacüo do Rea-
if" .;'.¦ rM -'!?"-' Kamos. 7. trata-se comuasiha, no 'Senado. Domineos c Fctia-«los. na rua Dr. Prudente de Moraes.8. cm Quintino Bocayuva. O7111 1) N

sTJ I-NPU_S13 definitivamente c por> •preço de eceaíião o novo c con-
fortavel j.rMi., dn rua do Mattoso.o-; ara famiüa de tratament. ver c
tratar 110 mesmo todos os dias.

r-.i* J) N

TTl.\í>K-SK um lote de terreno,
» c.ini 7 metros de frente, prompto

n construir, a dois minutos d. esta*
ção Frontin; preço de oceasião: rua
ia de Abril 11. 58. (38-S N) K

«¦ rua Sole de Setembro n 41o proprietário. NeiMcio «liri .to'
 (134S N) j

• ¦ nar, 1 «j loSi a,wi _.,,,._, „_,_„_,__ mPt3I;e a:sta e o restante eai orestações, na
| ri». Rio Branco, 78. ir.iia.se na rua

C,), est-eãp dc T-arreos.
(1020 I) N

!*.£>DluSí. maçnifico terren.. cn*r;-
plclaaicnte arborizado, cm omirao« «te .Jacar£pa_nai traia -» com¦•¦ ¦•' lnomat, rua Ho*o:i-io 120,andar, daj 10 ii <, (fj>,

uatrt)

*.!.>'[)['.?i; uni solido predio cr..rc
\ o Ustacio e V. dc Itauna. 2 b.ias

sãos c 3 quartos, c bom ouiriial. Pre-
ç_ _!":Íl>: '"Mr á rua C. Dias,
l'.X ^''r•''.:,• <-'" ,c -a '»•'« ila* •'
Ss 6. Com Ilnto, (vt* T) N

"^Tl.XIvr*-?K 
cni Ancliicta, um ar-* iv..xem. á rua da Capella, com sete

portas de frente, sendo triangular- O
motivo é o dono n"io poder morar no
locar, vende-se em conta (São Pau-
Io), curva do rua e trata-se no mes-
mo. -3850 N) R

TÍ7!ENDE-SE mapiifico lote de ter-
? reno. próprio uo melhor ponio de

Tnanemn, IkiihIc h porta. Tm.ia-íc na
rim faclu-t 3. 2" andar. Intermedia*
ri««s escusados.  (3860 NI R

T7T!NDE*ST* o ««tperior 'predio da* rua Dr. Lins dc Vasjoricol-oS
n. .o*»; trata-se na rtra da Assçrn-
bica n. 6?. ceai o sr. Maia, das .1
-*« *¦ W-O N) R

VIENDE-SE uma quitanda, em boas
V condújGes, por pequeno preço. O

motivo é o dono não poder estar á
testa do negocio. Quem orcei.a; di-
rija-se á rua Dr. João Ri-cardo n. 14.

__3__S3 O; M
"Ç^IÍXOrC-SK 

um lindo cavallo preto,
t sariRie inR\v7. c com j annos; vet

rua ilarãj do Bom Kctiro 287; nepo-
cio de oceasião. (37.ii O) M

^TENDEM-SE cabras, cabritos, um
\ •tas.il de macacos e utn cão Ühncr,

tudo muito cm conta; na rua Dr.
Duas da Cruz 11, 66.1 bonde de Pie-
Jade. («or O) J
TirnXDEM-SE c compram-se mo-
T. veis de toda n espécie, commer-

cii.e1 c domésticos; na ¦'nu Penhor
dos Passos, 18. (375; O) M

íl maior e mais compSeíct exposição de
ar.l|o§ para presepes- pastorinhas

e arvores do Jtaíal
95-97 ___ AVENIDA PASSOS — 95-97

''OHYGIENICAL"
Poderoso

insectieida
approvado

pela Directo
ria Geral dc
Saude Pnbli
ca do ltio c di

.Sito Paulo
SOCIEDADE HYGIECc.rCAl"

S. PAULíò''Boa mwwtà io. sobr

W*^IEN,__lf__I

KnrtaJr esplendido apparelho foi
. rJ ,* .•*-•'-¦• 8Xl' Ccartão

postal), olijectiva Ooerr, estado- no-
va! vende-se á rua Kngcnlio dc Den*
iru, 228 (bonde Picdailc). (4051 S)

LOUCA 
IlAPvATA _ Pratos de

granito legitimo, fundos au ra-
sos, diuia ?$oooj pratos inquelin-
v<fis, durla 10$; apparelhos 1)2 por.
cellana <l« cor, para jantar, 80J t
90$ i apparelhos «i j_ porcellana di
cor, para dhá e café, 45$; guarni-
Coes i|2 porcellana de cor, para toi*
lettc, 30$ e -o$| chicaras c pires bran
cos para chá, 5$5oo, para café 4$;ditearas e pires de cor tiara chá, ;í
e8$; para caifé, 5$ e C$j copos 6Ciu
pe, dúzia 3$soo, -$500 e C$000; co.
nos d-e pé, dúzia ;$, 8$ e o$ooo; rui
da Assembléa n. 16, Jorge de Souza.

(3607 S) II

MME. 
DUARTE — Confeccioni

era seu latelitr elegantes vesti'
dos: .de linho desde 40$; de voile,
desde 40$; de filo forrado a ceda,
desde 70$; de C, ds ttnDM, d*»de
50$; de tafetá, desd« 95|ooo; *oc«it»
chamados, levando amostras de todoi
o» artigos, os mais fino* que de?*
jaretn; rua da Carioca 8, 2» andar.

(3ij 1 S) M

JlfODISTA (tala inglez c porlu.
XM. giicz). Trabalho esmerado era
qualquer vestuário, taillour, de soirée,
etc, por preços modicoe; rua Uru-
guayana n. 13--, a» andar, (1544 S) M

lifOUISTA — Confecciona vestidos
_-L; dc seda, 15 e costumes, a preçomódico; attende a chamados; rua
Iiuenos Aires n. 174, 2" andar, (nut.
Hospicio). (3808 S) M

Tl/TACHINA de carpinteiro, Univer*
iTX sal, com cinco peças, uma ser»
re fila, motor, polia, cadeira, man*
caos, correias, etc; rua Frei Caneci
n. 7 a 11. (307; S) XI

rnUASPASSA-SE um bom sitio, na
Jl estação de Anchicta, eom io mil

metros cercados a arame dc tela de
um metro c oitenta'''centímetros de
altura, tem uma cerca ao meio do
terreno, dc um metro c vinte, com
uma boa _ casa nova ao centro e uni
bom galünliciio dc 10 metros por 6.
coberto com telha ír..nce_a, uma car*
roca com um animal; poço com bua
ng-23 e njrna encanada, pcr-.o da por-ta, algumas \ gallinhas íeghor:i c com*
mun?, próprias pnra criação; preço ,i
contos. O motiva t* o dono ter dc
ir para a Europa. Tala-se no boto-
quliii do sr. Gomes. (36(6 D II

A GENTE!
__. se na OATALOnOS

. í. Costa
(37.1 S)S

¦S'« 1103 Estado-t a ceei tam-
fabrica de carimbos e J \J com t

gravuras, á rua K.-.eíict n. iS—líio. preço i$ooo
Pecam condições a Josc Xavier. Op- & Filhos.
tima commissão. U78S S) 
—7-,.:,., -.|„..-r; :- "TJI.VHEIRO -Empresta-*e sob hy-T>ll Ví.l.EllAS usados— Para ho- J_* pothcea. dc predios a juros ra-JU mem c |>ar:i menino. Temos di-! zc-arcis, grandesvcr.-r-.s, que vendemos aus preços de tias, juros e cauçi
?•>$ c Su$; rua do Cattete n. 105, tas da Prefelf
Casa Urasil. Tel. 1734, Central. rios, alugueis

)GOS de sellos do Brasil,. T*|1NHEII(0 rápido soli hypoCliecas,odos os erros e variedades, D eó negócios sérios; na rua Buc«¦• Hospício 30;.I. Costa nos Aires n. 108. das 12 ás 18 lo-
(746 S) M

pequenas quan-

TTENDE-SE um i|_ violino Stan-
? dard, com caixa c arco, nor i.loS:

rua Ke.l Grandeza _o'. OCro O) R

nrVRASPASSA-SE o-i.:ntrnio do pre-
A dio tia rua do HpsíKfio u. 150;
trata-se tia nia Gerem s C.aniara n.
2t?. das 10 as 12. (P)

"ífÊNDEJUiSE 
bancos escolares, na

» rua do S. I.uiz 4S. Estacio
(.170.- O) _J

T7TSNI)K-SJ* uma roca. cam bas-
> tantos plantas, aluguel barato, com

nutiis temoo de contrato, sita na Ti.
jucá, 11-1.1 Vista, estrada das Furnas :
informaçõgs no 467. (.\)
"íri'>.CI'-SIC 

um bom piano allemão,
* do celebre Ropjscji; um dilo 4 bis.

dc pleyel, o melhor formato - troca-se,
compr__pe.-cijncerta.se c afina-sc Ao T.TES.RY g ARJIANDO: raPiano de Ouro. officina ha. 11 annos. Jl l de CaiuScs'. 1 liuiinaracs, rua do Riachuelo 421. deu-sr,,'r-'1-'- (.-221 N) cas.-.

nriRASPASSA-SE um bom armazém
JL de seccos e molhados, bera a!rc-
giiesado, tem boa moradia para fa-
milia c uma entrada au lado, que se
presla para nma tcmlinha: 09 moti*
vo., exp_icar-se-á nn pi-ctçndcntc; pre-
ço de oceasião; negocio serro c ga-
rantido; rua da Pãsíagitn n. 141 —
tlMafogò, Urgente, (..SioT)

I>REVF.M«E.\TM 
_ Cliocadcira

J "Triomplie". 
para creanças; 75

por cento de vidas salvas, rua Padre
Migirelino, art. Floresta 77 — Ca-
tumby. (3956 S) S

ÍXOMBA) usada
de ár — Compra.-se uma
c cm penieito estado dc

funecionamentoj é para desintupi-
mento dc encanamento de agna; tra-
ti-sc na rua do Cattcte n. S6, loja,
eom o sr. Vieira. (S)

I ]?JIPílKSXíJIOS — Fazem-se
.  í Jjso*> invoutftiios, heranças,auçao. de apólices, con- í liypolhecn., alugueis do lírc-

, Ç1„ . - ^pSs^esr^; ^^.-Jn-moíci^ãoíao^oU.
(3149 b) R usofruto 011 dotal, compram-se pre-1 ccs* I' azeiii-se obras e liaram-

_-ZZ S^ÍSSII. tltV ald^' sala 
' 
Z H"»0*»5 Cm "triW0 P1»'»n. 4, eom o sr. Moraes. (24.*' S) s r0<t,>c*' C01110 se COlllbllinr.

-r_Tvir. _„~T~ ' Compram-so terrenos c pre-
D d"fif-.crrenn-^S"3 '!Q W\Íl0S VCll'°S O" «OVOS. COIll O-V oio_ e terreno;- qualquer nitan*' cvtia a juros módicos. Em|irestimo> cm'

T\TOVEIS — Deseja comprar, ven.
XIX der, trocar ou reformar os seui
moveis, ou colchões, não deve fazer,
sem primeiro ver o sortimento e 01
preços da colchoaria do Povo, que i
nos subúrbios; a cosa mais com.pl.
ta neste gciicro e garante competi.'
com as melhor-! cnsas do centro,
Fabrica e deposilo á run 24 dc Maio
n. 503 — Sampaio. Teleph. Villa 11.
17S5 — M. Costa e Sá. (1057 S) B

•mprestimo. cm|--, 0,'1'mo«- .*«. üosario 99,
herdeiros. Descontos | _«_j»-*a<lQ, 11 us 5. (408) S

rpR-XSPASSA-SE o conlralo de um
X yzeáiu, í ma Uniguayàrià. iix-
(orma-sc ua in«..-raa rua rio, loja.

(3504 í1) J

inventario; _
dc juros dc apólices, acções, alugueis,mesmo dc menores 011 usofruto. Com.
pra c venda dc pre.üos c terrenos.
Iratar com o corretor E. Ferreira'

a :lja t«.o Rosário 11.4, loja. (.1426 S) I

üFRANCEZ - PORTUGUEZ _
i .Moço brasileiro deseja encontrar

|

pessoa franceza. para ensinar praticatneixc o seu idioma, recebendo
treca lições de portuguez
para esle jornal, com
A. Silva,

CIU
Cartas

endereço de
(.1750 S) JI

HVPOTIIECASurbios

Íuantias,nfor.no,

na

AGHAOOS E PERDIDOS

cau..

f/uiz
Per.

1S0.176, dc-la
0.1.13 OI T

47*

X) l;-Mi!>SI-, ror 300$ 011 pela me* T)ERDEU-SE a» Ibor proposta tolo o material dc i I Econômica r.demolição, de umj pequena casa; na ¦ rie. (1 inlerersarua Miras n. gi. S-mpaio. li.a.-jOiI I dc-i- 
"

<h Caixa

Gomes

a-jemiefa
39*0.57., da "ia sé-

ÁntorJo Feroan*
-"-?;re jj. (3655 Oi R

'fápcçariaa e ornamenta ções — Armadores
estofadoros

Mobiliários modernos para todos os gostos e preçosCortinas, .fores, ropos.tciros, sanefas, colchoaria, etc,
Capas para mobílias, 9 ps. 60$ e 70$000

fCataldgo illustrado para os Estados)
63-BUA DA CARIOCA

-klfredò -STiines & O,

grandes
juro módico,

Forma, por favor, crua do Rosarjo 147, sob. 
"(3.4'pS)

cidade c sub-
ou pequenas
ba capitalista^
sr., Pimenta;- j

tini
á rua
qiilna

1TJIE. Clara Conderc — Manicur»,
1TJL pedicura, messarpsta diplumailai
nia S. Clemente n. 105. Tel. 1279,
Sul. Vae a domicilio. 

"(.U03 
S) B

MOÇO 
praltico do guarda-livro»,

para auxiliar cm èscrij. torio oj
para fazer escrii>ta_ de peqxtnaá ca-
sas commerciacs, offerece-<-e sem pre.
tensõe». por obséquio dirigir-?c a —
Sloysés, rua Riachuelo n. àt.

(J44I S) s

UTODISTA — Vestidos do tod.tr
11X as qualidades e feitiço, blusas,
saias e cositames. Fazem-se cnm bio
viilulc o perfeição, a pret-os baratii
simas.; á rua da Alfandeffa n. iid.
2? andar, sala iki frente. (4.104 S) S
~\T0D1STA — Faz vestidos, coslii.
1?J. mc3, ü chapéos no rigor d.í
moda, a preços báratissimos; rui
Uruguay n. ^50 — Aiidaraby,

(-WIO Si :

TNSTITUTO de linjuas _ !„,)„J- iraucçz, portuguei, allemão c h-'•nsma rnpido,- preço módico:odro n -1, ,«¦ ,-,„(i,.,- ,.,;
i£______Qiiilandq. d.uj S)S

TMPOTK\aÃ~T Cur-.se êÕnTTs
„h. ¦'"a d. cnt'!i,'a- remédio -*e-
çetal, vindo do sertão do Ceirá•-.icomra-.c na rua de Santo Chrisí.
____¦_ C-Z49I Sj Jj]

"^TEVER _. Modista particular con-
líJL t feçciorui vestidos por qualqucl
figurino; Preços módicos; *...:¦ Weit.
cesláo Q7, c.quira da rua ÃíagalÍJãei
Couto. (3421 S) M

/lyROSOL — Deiic.Tlissimo denti-
V/ íriiio de acção èííieaV. contra a
«carie dentaria, o niáo hálito e rti
doenças da boca e du garganta. Ven-
dc-fo na. "A' Garrafa Grande", ri;;
Untgitflyana n, 6ó. (....S_ S; j

CQ j T EC;HOI'.VS brancas, typo a:-.<-i ..«¦,¦-,OJl-M,1"!* compra-se qiúlqíer K. O

fi ESPIRITISMO NA I.VFAX-
\P OTA, 1 vol. i$ooo; vcn<b uai

rarias Alves c Garníer, (jo3 S) T

ti.laJe
ila í
roy.

Boa Vi
>. á A':*n.c-
21; -Xierbe-
»/*¦-¦£) R

'. prara, cltrístòflM e ma:;
:aes finos» cm obra, mesmo
compr..-ífi ::_ joalheria Ando-
nus ürii_usysna 164.

(tis* S), S.

£0£®&t'tâi ILEGÍVEL.* S-_Siite_sÈ-B-_i_BáíÉ__l_a_a_«i«^^
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ia tJORREKÍ BA MKSWt^ Óoiiííiigo, Í0 iè ^vtàfe flèioio'

de ssnhora^ (>«. a a a
sob medida aj a$UUU Lemos

,- ,. . , ,»,,-., a. víií* A. Pari. com cata em Paris, tio Boulevard Baltaef ajt, partioilpà ás suas fwpi*zá§ e amisas que montou wir-ateBer **, colleíea Saítiifieíi^rKes 
'« 

«
eoWeteira diplomada com 

^«^^-^f^^^^J?!^^ 55 
'minas7f™2° 

encontrarão um bom colfete feito Nb medida de 10« P** «f.*^Í2W!Sí?* *5"n~!íi..~"lda:^~. c~,.-^0?

«-mente elegantes pelo seu proc
propnia pessoa, sem defeito, como acontece por

iUUlt». lUUI.l*Ja rua da Assembléa ..5, »-; «_*_!_&__aB_a,'_x°..í?™^ »..««.«.«« i mais barato do oue comprei-, em «ualquer loja e 12$ i
oinjtoi

se-
ta da Assembléa ii^^^^^i^^^^^l^^^e^^ barato do que compre* cm íjualquer loja e nâ*. feito para a própria pessoa *•*¦}* pois com
defeituosos, ficam P«feitamente ef*11"'" p«™ 

n^"/™_reah?, 0s seus colletes não incommodam as pessoas ainda 
'mesmo 

que jiio estejam habituadas a andarjam
dida para

ÍOC téni um lindo collcte completo, feito sob (ii«é-•^•P.dc collcte.

O Pálace-Hotel í*fí
O mais importante dc Caxambv",

dispõe de superiores quartos. Dia-,
ria completa 7$ e S$ para adultos.

INSTITUTO DE
PHYSIOTHERAP1A

Estabelecimento moderno o unico no Brasil para tra-
nnasl todas as moléstias

sem medicamentos internos;

TABELLA
tamento garantido do qnasl todas as
chronieas o agudas

A-rlnhnlíisnto e «tias mani-
festaçSes (rheumatísmo, «czc-
mas, sciatica, gotta, a-rêas do
Figado e Rins) Inflaminação
dos Rins (nephrites) Obesi-
dade. Diabe.cs, Impaludismo,
Auieniia, Lymphaliismlol, .Arte-
riosoieroSe, Gryppa. Consii-

pações, Moléstias, do systema
nervoso (Nétirástenia; esgota-
mento, I-lysterismo, falta de
memória, indolência etc.).
Pei-turbações da menstruação,
Asthnia c bronchites rebeldes,
Enxaquecas, Dyspopsia, Oores
ga-sli-icas, Prisão de vendi-e,
Rhenniai.istno e todas as .mo-
lcst-tas do Estômago, dos In-
testinos, do Figado, do San-
gue c muitas outras são ef-
íicazmciitc curadas, pelos

DE PREÇOS
.Massagens, 2$ a. . .
Banhos dc Luz. .: ¦'••
¦Banhos de Vapor. • .-
'Duchas, 2$ooo a. .. •
Banhos Sulfurosos. ..
Banhos Carbogazozos -.-
Banhos de lodo. . .-
Banhos Helon. . .. -
.Banhos de (Oxygienio.
Banhos Quentes. . .
lE outros de 2$ooo a.

6$ooo
C$500
4J000
3$ooo
3$ooo
4$ooo
45000
3$ooo
5$500
i$500'5?ooo

Autorizada a funecionar em todo o Brasil, garantida por carta

^"'efu^de^joiãs e outros artigos com fi sorteios em uma só pre».
tação.

5? .Feriadt*
si
go
32

As assignatura*, têm descon-
to de 10,'20 e 30 por oento.

llanlios do luz — D licitas — Banhos do vapor -"-

Massagens — Gymnastlcas — Banhos mcdlclnacs:

Srosòs — Carbogazosos — de Onygcnio —.do

jodo — de Ain ido, etc.
Procurai* isemlpre evitar os remédios int.eTn»s mte

«iii-imln mal receitados arm nam vosso organismo. Çura-e-
v^pelo meios Physicos que em qualquer moleslia so pro--
duzem 

'S?si 
Saclos benéficos. Os Banhos Medicinaes, podem

serI tomate nn casa. Vendem-se Banheiras e apparelhos

,,ara Banhoà dè Luz e de Vapor e enviaut-se Banhos pa a

o mtenior Qualquer pessoa .podo se tratar no Instituto

gastando apciias $800 por dia.

AVENIDA GOMES FREIRE, 99
Teleplione 1202, C. —-*«— KIO_ DE -TANEmO.
iEnviam-sc gr.V.is um livro com exp.fcca.çoc.9, |phoCogia.phr.fcas,

etc. niandahdo-nos aoo reis em sello

Consultas diariamente das o ás ;n_ e das 4 j» 
6 horas

Direotor medico — Dl{. AN.MBAIj VAIMJE9

iResuItado da semana finda para" todos os pTanos;
13 Segnnda-fcira ««.«Win**»»)*'
14 Terça-feira ,,..«. ..,.««»
15 Quarta-feira « « -.-'.• i,.-: ..*»¦ st,« «
lã Quinta-feira . . .- . «¦ .1 • • • « * « «
17 'Sexta-feira . . . • •• » t • • «••••*••
18 Sabbado , . .- «./¦

O Fiscal do Governo, Dr. Josephino Felicio dos Santos.
Toias. Relógios, Gramophones, Capas de borracha, Guardas-ohtivas,

com castão de ouro ou prata. iMaciinas de costura, Pistolas, Cara-
binas. -Bicyclct-tas, Mobílias, Filtro "Fiel", Roupas 'brancas 

para ho-
mens, -Harmônicas, Ternos de casenura, Chapéos panaiua', palha com-
niiins de lebre, e outros artigos,

Acccilam-se agentes idôneos.-
•Peçam catálogos illustrados e prospectos a

RICARDO" AUGUSTO BIATO
Rua dos Andradas, 79 , , Telephone 5039 77 Norte

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1916. .__

O DR. ERNESTO GARCEZ avisa
_ aos seus àmigòs; jioliiico3 e clien-

ted, que nnuloii o seu escriptorio para
o largo de S. fr-.ncisco de Paula 11.
44 j teleph. 3?.|, Norte. (39S2 S) J

TVPOGRAPHTAXlael.inas novos

PEXSAOde
- Fornece-se liem feita,

casa de íamilia; n.i rua do
Cattete n. 2S7, sob. (3051 S) J

II1AN0S 
— C01t1pran1.se a dinliei-

ro, \\2 armário ,em qualquer es-
tíiiío. Ao Piano <le Ouro e ofiicina
•ilo Guimarães; rua Riacluiclp 423»
í.jlirailo. (3222 S) J

PENSÃOmelhor 110 gcnpro
MONTEIRO — E' o

também for-
domicilio; Rosário 105, i°.

(319 S) R

litliograplila —
* usada?" Diri-

gir-se a Attilio Beiiuzzi, & rua Theo-
pliilo Ottoni 11. 103. (3313 S)J

TTM ex-negociante «lesta praça, dan-
U do «es melhores informações de
sua cotvlucta c fiadòr, offerecc-se
fiiir.i fa?e** cobranças de alugueis de
casas, conta» no Tliesoitro c Prefei-
tura. Car..., nesta redacção, a CA.
V (S «f«)

UMA 
moça morena, deseja ser pro-

tegida por üm senhor sério. Car-
Ias a Ilina. (j?o.S) M

1>E.\S.\0 — Hoa, etn casa de funil-
JL lia, empregados do commer*
cio; preço 60$; rua S. Pedro 331,
«obrado. (3431 S) U

PENSÃO [ — Kornccc-se a mesã e
a domicilio, farta e varada, ga-

r.intindo-íc muito asseio e cozinha
de 1*. ordem; rua d.i Carioca n. 8,
2" o lidar.  ¦;, (3151.S) M

1J1AX0S 
— Compram-se cm qual-. quer estado c autor, mandar pre-

UMA 
moça ou senhora só, que

queira ser tratada como da f;i-
milia, ganhando 40$, casn e comida
para tratar como governante uma
menina branca de 5 mezes, póde pro*curar ialar com o «r. Carvalho, á
rha Senador Alencar n. 8o, caro 5;9.. Christovãr,, Kxigc-se pessoa sem
vicios e carinhosa. Até 12 horas da
manhã ou da* 7 da noite ás 10.

(3784 S) M

para o diasnosti-
co e tratamento
das doenças do es-
tomago, intestinos,
figado, pulmões,

coração, rins. ossos, etc., pelo
DR. RENATO DE SOUZA LO-
PFS. Preços módicos. Rua S.'.o
José, 39, das a ás a (menos ás
quartas-feiras). A 3Qj

RAIOS X

DENTISTAS
DENTISTA

R. Baldas Von Planckensteln
Esp. em obturações a ouro, pia.

tina, esmalte e extracções com-
•' lamente sem dõr; colloca den-

res com ou sem chapas, a.preço»
reduzidos. Garante todo e qual-
quer trabalho e acceita pagatnen-
tos parodiados. Das 8 da manhã,
ás 6 da noite. Aos domingos so
ali ás 3 horas. Rua Marechal Fio.
riano Peixoto n. 41 (sobrado),
próximo á rua Uruguayana.

DENTISTA
_iA. Lopes

Ribeiro, cirur-
gião • dentista

pela Faculdade
de Medicina c
Pliarmacia do
Kio de Janei-

ro, com longa pratica. Membro da
Associação Central Rrasileira de Çi-rurf.iõe9,UentÍ5tus, ' Con».; rua dn
Quitanda, 48. (2754 b) S

INGLEZ
mejes.
Vae a

iratico, M r
?eter : garante
ensinar em seis

Largo ile S. Francisco n. 36.
domicilio,. por preços módicos.

(308a S) -M

ConeurcfV! paha-o bancovungursois. D0 _?RAsil-os
candidatos a esse concurso devem fa-
zer acciuisiçeo dó Tratado Mercantil,
do professor Aveltor, por scr o uni-
co. adoptado olficialmente. E os qtte
?iuzeretn 

ficar garantidos, dirijam.se
rua Alegre n. 45 — Aldeia Cam-

Pista. (3284 S) J

Dr. von Dollinger
da Graça áo t.1cs-.** vPe-***• ****tS** nefioencia Por-
tugueza e com estagio na) Real
Universidade de Berlim. Doenças
do rim (exames com a hiz). Ci-
tttrgia, cura radical das hérnias,
hemorrUoides, «streitantentos da
urethra. Operaçõc9 sem ehloro-
formio e com a anestliesia regío-
nal. -Mem <le Sá 10 (sob.), 11 ás
ia e ás 3 1 |a. Teleph., 4.810 Cen-
trai. ...

SABÃO RUSSO Z"t.
sencia preparada por Jayme Parade-
da, «ápprovada. pel» exnia. Junta de
ilygfene Publica, «testa capital. In-
números certificados de médicos dis-
tlnctos e de pessoas de todo o crite-
rio attestam e proclamam o SABÃO
RUSSO para curar queimadura», ne-
vr»'lj.ia'», contusões dVlliros, empin-
gens, pannos, caspas espinhas, dores
liieumaticas, dores de cabeça, feri-
mentos. sarda», chagas, ruga»,' eru-
pçôu cutâneas e mordedttra» de In-
seclos venenosos, eto., etc. A única
e melhor ACUA DE TOII.ETTE, e
reunindo em si toda» às proprieda-
des mai» «fatnndas. Vende-se em to-
das aí drogaria.?, pharmacias e lojas
de perfumaria», fabrica e deposito:
rua D. Maria n. 107 — Aldeia Cam-
pista, caixa do Correio, 1.344.

Dr. [d. Meirelles -
Doenças interno», creança». Via9 uri-
narias — Appircllios microscópicos,
electricos, de illuminação para exa-
mes e tratamento deis doençtis; ure-
obra, bexiga, rin», recto, intestinos,
estômago etc, _ Trat. rápido da go-norrhéa, syphilis; hydrocele. Appl.:
«06 e 914 _ R. Sete de Setembro
96, das 3 as 6—Hnd. Lobo 438, Tcl.1291, Villa.

Mensíruações dolorosas
curam-se com o
DAMAS, do dr.
Sautos. Deposito,
dro ri; ;.-7.

EUXIR DAS
Rodrigues dos
rua de S. Fe-

DENTISTA 
o

obtitração

ço
1*01

fabricante,
tal it, ,*.<>.

para A. M. Caixa
(.14-19 S) J

PESSOA 
séria e educada, empre-

gada no comniercio, deseja, cm•ra^a dc familia de todo respeito, nas
insmediações da rua Silva Manuel, c
adjacência*}, encontrar uni quartocoiiforliávcl, mobilado e asseiadoi
Cartas ao sr. Otto; rua Acre 11. 36.

(.193.1 S) S

I)HOTO(iHAI'IIIA 
— Retoque de

negativos, trabalho fino c limpo,
negativos feiros por amador, apro-
vcita-se e melhõra-se o niaiii possivel;
nia Senador Euzebio u. 8fí, sobrado,

(.1997 S) S

UMA 
senho

pa para
tora deseja encontrar roi.u

pa liara lavar cm sua casa, ten-
do bom local e commodidadés j rua
Evaristo da Veiga tu i.*o, quarto
n. 23. (3932 S) J
TTiMA pequena família estrangeira,
U íiliiga um quarto com ou sem

niíibília, com entrada independente;
em logar muito -saudável, com boni*
to panorama, vista para o mar, a um
senhor t?e tratamento ou uma senho-
ra só, qtnc trabalhe fora; na ladeira
Durão n, ,i, defronte do numero 117,
da rua D. Luiza (Gloria),

(34=3 S) S

TTM A
\J prei

sciílíòra dc meia edade, em-
prega-sc com senhor viuvo, com

on sem filhos, ou casal; sabe servi-
ços -domésticos, costurar; não faz
questão dc ordenado, conforme o
contrato. Acceita ir para a roça; rua
Ta.uaty ti. ai. (38SJ S) R

2$ooo mensaes para
a granito, platina,

curativos desde o primeiro dio. Tra-
balhos de chapa; coroas, pivot, etc.,
por preço» mínimos e trabalhos gi-
rantielos, na Auxiliadora Medica, ua
rim dos Andradas n. 85, sobrado, es-
quina da nia General Câmara, tele-
phone, Norte 3137. (2°=' S) J

KXTISTA — Aluga-se um gabi-
nete, 3 dias por semana; rua

Marechal Floriano 11, 209. (3809 S)M
D1

DKNTISTA 
—- Vende-se «ma ca-

deirn, ,1 motor, r nicsiiiha
cuspideira, ferros etc.
(lega 167 sob.

rua da Aifan-
(3030 S) J

DENTISTA 
— Vende-se uma eus-

pideira de fonte, um braço de
chicote para motor e mais alguns
ferros; rua Senhor dos Passos 18.

(375C S) M

e ul-ccras
curam-se in-
fallivelme n t e
com a BO-
RAIANA, á

venda cm todas as pharmacias.Deposito, rua de S. Pedro n. 127.

FERIDAS

CM ORINA Tintura ideal
VUliVRiriil, garantida, para
restituir ao cabello a sua cõr, ori-
ginal píeta ou castanha. — Pre-
ço io$ooo, pelo Correio, mais 2$.
Deposito geral nia 7 de Setem.
bro n. 137. R. KAN1TZ.

eriâs da Cagital Federal
Companhia de Loterias Nacionaes to Brasil

EitracçtoBpnMIcaa sobaUsoaUiaçâeio goferno
lederai is 2 H2 o aos sibbados

ás a noras, á
Rna Visconde de Jtefcorany N. 45

Depois de amanhã
345-14*

2o:ooo$ooo
Por l$'10O, em meios

337-20*

16:0OO$O0O
Vov 1$000, cm meios

Mr. Edmond . Cartomante,
grande "me-

dium" clãrividente," di-stingiiiido pelas
imprensa» brasileira e estrangeira pc-
lo acerto da» suas predições, conti-
nu'a a dar consultas para descohcr.
t.u de qualquer espécie; na rtta do
Mattoso, si7, «obrado. Mr. Edmond
tem sido (reejuei-.lado c admirado por
numerosos clientes ela mais alta ca-
tegori.1, a quem predisse o roubo do"Museu Nacional", a morte dn sua
irmã, a celebre "Madatne Ziíina" e
outros acontecimentos notáveis.

(S 3982)

Moléstias, dás senhoras
— Dr. Octavio de Andrade, eom pra-
tica dos hospitaea da Europa, evita
a gravidez por indicação scientifiça,
sem prejudicar o organismo;: Ilemor-
rhagias, suspensão, .etc. .Residência e
cons.: rua Sctc: do Setembro n.. iSl),
sobrado, das 9 ie 11 e de 1 ás 4.
Telcph. 1.591, Central. Consultas
grali». (3141 J)

Sabbado, 25 do corrente
A's 3 horas da tarde—300 — 30

100:000^000
Por 8*»000, em décimos

Grande o extraordinária Loteria fio Natal
Sabbado 33 do Dezembro ás 3 horas da tarde

KOVO PIjAiNO :*47-l*1.000:000t$000
For 5G$000 em octogesimos a TOO rs,

Este imijortanteiplano, além do premio maior, distribuo outros
prêmios
de 100.0008, 30:000$, 10:000$, ."3:000$,

ã:OOOt$. 1:000$ O 480sO0O
Os pedidos de bilhetes do interior devem sei- ncompa^

nhados do mais 700 rs. pni-a o porto do Correio o dirigidos
nos «gentes geraes NA/ABI5TH & O., RUA DO OUVIDOR
N. 94, CAIXA N. 817. TcleR. LUSVBIi, o mi casa P. GUI-
.MAlíAES, RUA DO ROSÁRIO 71, esquiua do beco das Cau-
cellas — Cai.vu do Correio n. 1.273.

A VANTAGEM DOS GLUBS £' TER MUITOS SORTEIOS
Planos oom sorteios diários e direito a repetição

459 354 Inscripeões em 16 annos!! 1
O mais extraordinário suecesso no systema da vendas m

prestações com sorteio! 11
O maior e mais antigo estabelecimento no gênero. Clubs da'

jóias, relógios, tornos Ue casemtra a prestações somanaes de 21500
guarda-t-huva com castüo «to prata o ouro, roupas brancas para,,
homens, chapéos para homens, chapéos de cabeça de todos os>
typos inoluslve o de Panamá, moveis, loucas, apparelhos do metal
quatro vezes prateados para toilette, machina de escrever Victoi-
e muitos outros artigos de indispensável utilidade.

Todos esses objectos acham-se marcados em nossa casa por
preços communs em qualquer parte.

Resultado das extracçC-es para todo*,
os planos durante a semana lindai*

13 de Novambr segunda-feira Ci3 e 43
14» * terça-feira 730 e 30
IS • • quarta-feira Feriado
16» quinta-feira 521 a 21
17 • sexta-feira 500 e 90
18 ¦ sabbado 233 e 3S
Uio de Janeiro 18 de novembro de lfliu
O fiscal do Governo dr. A. Hessoa;

Barbosa • Mello
Accoltam-se agentes com carta dâ

boa condueta na Capital e nos listado»
fiUHUENOS AIRES N. 154 - (Antiga roa (to Hospicio)

Telephone Norta 1550-Carta Patente n. 7

iMMM ___à.*J^. T— ^Mrm>

^~~BB"~~~~~~*~^

PAPEIS PINTADOS
CASA BRANDÃO .

Ti' a tinica easa «itie ncsla época
pude vender modernos papeis pin-
tados desde 400 réis a peça; ú rua
da -Asscmbléa, 87, (próximo á Ave-
nida). (R 3864

W SALA )>.
bem mobilada, alit!.;i-se, com oi
sem pensão, a casal ou pessoa do
tratamento, em casa de famil.*
franceza. em logar saudável! teii?
jardim. Teleplione 5,':S9. R»a Dona
I.tiiza ti. 9') (Gloria.-. (J 3P49>

LOTERIAS"Ao Vale Quem Tem"
RUA DO ROSÁRIO, 96

Estinlna da rua da Quitanda

«««««««« curam-seescassas ^°g^
DAMAS, do dr. Rodrigues dos
Santos, S. Pedro n. 127.

Veterinário 13. Cardo-
so .unior,

do Instituto Pastettr, especialista
nas moléstias dos cães. Consultas
e chamados, rua do llospicio, n.|.
Tcl. 1958, Norte.

Moléstias dás senhoras,
pelle e syphilis -„,{*• -J*
tencourt, parteiro, cura os tumores
dos seios c do ventre, as moléstias
d;i3 vias urinarias e genitaes da mu*
lhcr, as metrites, 03 corrimentos ute
rinos e Víigiriacs c regulariza a mens*
truaçáo por processo seu. Appliea o
606 e 914, com ou sem injecçlo e
esta sem dõr. traia o diabetes,
hérnia (ijucbradiira) sem operação.
Consultório perfeitamente apparellia*
do; rua Rodrigo Silva n. 26, esqui*•
na da rua tia Asscmbléa, das 11 ás
2 d.i tarde. Teleplione e.ítil residen-
cia á rua Senador Kuzchio 343*. Con*
sultas Kfatis. (J 3247)

Cachorrinhos

IRflPflTFHmil dli-i.|ii-so á caivii do Correio (IllWirW I hlIVIH 1947 — Rio d0 jaIlei,,0 ___. I
Kiiriando o nome, residoncln o o sello para resposta.— I
CUIIA RÁPIDA ___ GARANTIDA — GRATIS. í

INTCIÍA sol.ro sctlm. em 3 me-"tapagipe 11,
(.1.1K.S) J

P
Rio Comprido.

Qyivltli-IS 
cotiier bem por i?jou ?

Só 11:1 nova cnsa Mineira; 5 pra-
los variados 1 cscollior. Ássiítuautcs
íi triesa, Co* íóra 70$; rua Bueiins
Airei 1.8. toilí, (.ir;i S) «

TTM A senhora C. C.
\J nesta redacção, hoje

C". tem carta
. .  ..si horas

da tarde, fale-tnc para o teleplione
no.., Villa — J0J0 Corrêa Arntijn.

(40.-0 S) S

lindamente moliilmlo —
asai ou senhor de

tratoniento, com ou sem pensão;
Mnrqucz tle Aliranle« 11. 76.
QUARTO,AlllR.1-?

. r\l'AHTO indepcndciite cm cosa dc'õZ i;7rni«i'-i de respeito; uluga-sc 1.
um 011 tlo.ii" riipiues tio comniercio
,-e,;n to.l.) o èoVltorto moderno;
Dr.
,1o. S,'i

Malil I.aetrelJ.i n. /_- — -lístacio
L1S12S) J

QUAU'1'0 
- Aluga-

com lodo o conforto
r.ns Aires n, 256. sol».

e niòbiKdo,
;á rua Ituc*

(l02f, S) S

S"CKXUO.UA muilo liiitiilitM'á c pa-
ciente, lecciona o nllemãç). pr.iti-

co i: lliicortco; vae a (fomicilio por
preços módicos; rua Visconde tle
Sapucahy ti. :,n. (3886 S) K

OlOXllOUA — Alugo uma lioa prtl.i
n tle frente c um quarto, muito in-
dependente, na run I.ariía n, 1S1.
sobrado'; (.19(16 SI S

1

HAI.A 
nionilaila — Aluga-se n ca-

s.il ilisti.i-.-lo, em caio de truta.
mento; ittia Marciucz de Abr.iutca.
Entrada pela travessa raraná ti. .11.

(3-IDo S) J

PO' pó.le lic-tr chie q'ie:n mandar
O /cim collariuliò?, punho1; c Ioda
n qnalitKide de roupas, paia n "I-a-
víinderin Modelo", não lem rival em
lustre, eudoinmados bríiiiqueaniçntò
c de&infècçãoi manda buscar c levar
a domicilio. Teleplione Sul, 570.

<JKX1I0KA séria e bem educada'-
vi sabendo costurar vestidos e rou'ws hranca-s. tlrífj.ii collocação em
casa de familia dc tratamcnlo, ou dc
mu senhor viuvo, ¦como governante
ou dama de conipanliia. Resposta por
este jornal, para r A.

(367$ s*

OAOA  Ahica-sç com pensão, mo
O biSiid.i nn nâo. para ver e. tratar,
n rua Kjii;.':i 11. 7 — Jaearcpaglt"

(.ttJou S) ,T

UMA- 
senhora muito cariiibo?n. de-

seja encontrar creança pequena,
para criar jrtia Evarklo da Veiga n.
ijo, ciuarto n. 23. (_a..i S) I

VIOt-TXO 
— Veiitlc-?e um com

180 anno.?, c em perfeito estri
do, do fabricante Antbnius St**** ¦]'.
varltls, Para ver e tratar, n.r beccodas Cancellns ti. in, com o -sr. JJu-
anc dc Medeiro.. ,i_.y 10 ás _.

(.1897 S) J

VENDE-SE 
Mutambl

na. Única loçSo aro
matica que faz renas-
rer os cabellos e des-
taulr a caspa: na Gar
ref a Grande, Granado &
Filhos, Hermany e Sa-
lão Elias. Ouvidor 120

T 21 tt

DENTISTA 
— I-«ilior.itorio de pro-

thc-se, dirigido pelo professor
l-aes [.eme, especialista, para todos
trabalhos, coroas de ouro, a 6$, 7$ c
8$ooo; rua 7 de Setembro 11. 205.

(315= SI J

DENTISTA 
— Ur. Álvaro lfcrrci.

ra, esn. em dentes artificiaen.
Cons.: das 12 ns 6 ck tarde; Gon-
calvos Dias, ?3. (3915 S) J

DENTISTA 
_

ro a 5$, 6$
Coroas de ouro pu-

7$; chapo*! dc vul-
canile a 9$; 110 grande laboratório
do protheso dentaria, da rua . Uru-
guajaiia 11. 3, sobrado, a cargo do
notável prolessor J. Machado, espe-
cialista em todos os trabalhos den-
tarios. (3.19-' S) J

DENTISTA HeitoriÇor
ria, espécia-
lista em tra-
bullios puu-

ro e dentes ar!ifi.-;t;v"!. «..abinete
montado ci.. apparelhos moder-
nos -,- electricidade. Preços mo>
.|lus. Das 7 ás 6 horas. Domiii-

gos até ás 3 horas. Travessa de
S Francisco dc 1'aula, 12 .

PARTEIRAS

AVIGULTURA
imphc'! —

udou para a rua Padre Mi-
guelino (ant. da l-Torcsta). 77—Ca*
titnib.-; (35-11 S) .1

A' -CIIOGADF.IRA "Tr
1\. itu

OVOS 
,1c raça I'lymoiilh Rock

vendêiiKte dc reprotlúctotcs pie-
niiaiiu.-:, a iu? a duzia; trocam-sc os
claros; assim como ovos. frescos ga-
rantitdòs a i$soo a duzia; entrega-
íe a domicilio". Caminho ile itararé
370 — oCascadiira. (3(135 S) K

ilás raças Orpington preto,

PARTEIRA --p^ffi
—Com longa pratica, trata de moles-
lias dc senliora* e suspensão! por nm
processo rápido e garantido, Acceita
parturicnles cm sua residenci.1, á rua
Camerino 11. 105. Tcl. 4428, Norle.

( J 5;84)

Sabonete
Dick,

para lavar cães de luxo. Destrui-
dor da sama, carrapatos e julgas,
vende-se nas ruas Hospicio 114,
Conçal-ves Dias 38, Ouvidor 63, 7
dc Setembro ns. 3 e 151, Cattete
ai, P*. José «le Alencar n. 3.

(R 16S9

AOS NOSSOS FREGUEZES DO I8TERI0S
Pedimos que, desde ja, nos façam seus pedidos para a

LOTERIA DO NATAL
Em 23 de Dezembro

1AAA 
AAAHinAA Inteiros cm quartos WíSOO.000:00u$000 Krsr*0

NAZARETH Se O.
Unieos-Agentes das Loterias Fodoraes, nesta capital. - Caixa do

- - ¦ Correio 817-Uua do Ouvidor, 94

PENSÃO PROGRESSO
Complc-tamcnte reformada; ma-

gniíicos aposentos e preços modi-
cos. Bondes para todas as dire-
cções. Largo do Machado, 31.

Telcph. «85, cent. (R 1997)

^ENTERlTES^
OOf At CMTUMIlBTIlMtl
• «rdi dw l-.ow.-mMd.la»,
¦ minnnlniM. «dImriiIom|
4. «utr., aocMmim .vrmtt.

. r*tra tipnold., DMncu d.
Xcns, Geuma, rurannilM, «e.
CUU» nou»» _____»«_»

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-se, por prazo determina-

do, boa casa mobilada par.i fami-
lia do tratamento. Informaçoe;
na rua N. S. dc Copacabana nu-
mero 1.057, das 14 ás 17 lioras.

Na venda de sortes grandes, não tem competidor,
por esta importante c sem egual agencia de loterias a
<la acreditada Loteria da -Capital, extraída hontem.

22233

Foi vendida
sorte grando

!!!,
Toda .1 dezena e approxiniaçocs. „.,_,, -«,.,, .,
llístií ;provaclo que só o ''AO VALE QUEM TEM" c quem potls

salvar a liumanidadc-, pois eonstantoineiite esta iiuitiosciudo scusJ
amáveis freguezes com sortes grandes.

Grando Loteria pura o Natal: l.oooiooolooo.
inlegracs. Bxlràcção cm 23 de Dezembro próximo.

Labanca & Comp,
RUA DO ROSÁRIO, 96 - Rio de Janeiro

Gonorrhéas c It r onicas e
recentes.
Quer eis fi-
car r adical-

mente curado cm poucos dias?
Procurae informações com o sr.
Feijó; que gratuitamente as offc-
rece, não conhecendo caso ne-
nhuni negativo; rua Thcophiio
Ottoni 167.  3273 J

CIMAURIA —Cura
«síria-

dos,
constipações com febre, bronchites e
asthnia. Preço i$ooo. Deposito: Pliar-
macia Rodrigues, rua Marechal Fio-
riano n. 99. (3/54 S) 11

QUINADO CONSTÁNTINO

ANIODOLB SEMPRE IMITADO
NUNCA^GÜALADO

MOÇA PORTUGUEZA
De bons costumes, vindo a esta

capital procurar tuna familia -e não
a encontrando, deseja collocação
como dama, ou caixa; tem boa
apresentação e boa calligraphia c
escripturação. Cartas a este jor-
nal a A. V. X. R 3950

PENSÃO RIO
RUA SI-NADOR VERCUEláQ!

NS. iu E 113
'Exct-llentes comniodos, cosinha?

de primeira ordem, máximo asseio,
próximo aos banhos de mar, gratii
dc jardim. Teleplione, sul 1383.1

J 391»)

IOANTiSEPTICOIUISI

ANIODOL INTERNO
stiiDt tua do tom dt Iwtngeln.

»°ir**iriTd*'l»*«ilni.Wullii***'

10
wll

Embriaguez —

teentos t r a ta:sc
com bre-

vidade,
111 e s 111 o

sem certidões, civil, 25$, c rc''"
gioso, 20$, cm 24 horas, na forma
da lei, inventários e justificações,
etc, com Bruno Schcgtte, á rua
Visconde do Rio Branco, 32. so-
brado. Todos os dias, doniincos
e feriados. Altentlc-se a chama-
dos a qualquer hora. Teleplione
n. 4.342, Centra!-. — N. B. Os
noivos que tratarem de seus pa-
¦peis nesta casa hão terão o in-
commodo de ir á policia; não se
confiuidam — 32. O712 J

PARTCS moléstias
ile mulher, o
DR. II. JK.

ANDJ.ADA cura corrinientos hemor.
rliagias e suspensões; de modo sim-
pies. evita a gravitlcz nos casos indi-
cados, fazendo npparccer o incommo-
do sem provocar liemorrha_;ia, tendo
crtino enfermeira mine. .lObliPIIINA
C.AT.IJNDO. parteira tio Hospital
Clinico de Harcelona; consultas dia-
rias, gratis aos pobres. Acceita clien-
tes em pensão. Consultório e resi-
tlcncia: rua do Lavradio n. tir, so-
brado. (53.-4 S) J

PARTEIRA
Faculdade de

Mim?. Maria
Joseplia, (li-
plonnda pela

Medicina de Madrid,
Oo^al^ Seoi^-nfòütl, 

'Slírija-de-to^ os" 
"de,;,.;,; 

tl.is .sculio-
enrijõ, vendem ?<
ipauema n. 6o,

a o? a duzia
Copacabana,

(3394 SI

ÚLTIMOS I1UN0I3S

CKNHOlèA tle tratamento, tende
Õ enviuvado e sem couliecitncntoí
mini, deseja unia reíiição discreta.
Kcí.post(i; a \\\ fi., neste jornal,

1)RI3ÇTSA-SF. 
de uma pequena ra-

. . *wrÍR.*i estrangeira, que tenha
pratica dc fcrviços domestice»?, as*
seiada, para ttaidar em casa dc pc-i.nctia íamilia de tratamento; na rua
l'edro Américo ti. ;, sobrado, (!«t*
tele. (Cl

UTERG Todas as moléstias üterínas são curadas com o
uso do Hl.IXIR DAS DAMAS, do dr. Rodrigues
dos Santos — A' venda em toilar. as piiarmacias c
klrõganas -— Deposito: São Pedro, tc,-.

SYPHILIS e suas consc-
queneias, r Cura
radicalj injecçõea

completamente
INDOLORES,

Appl. 606 c 9M.' iS lio-dc sua, preparação,
Asscmbléa n. 5.1, das ,- .«. «
ras. Serviço do Dr. PEDRO MA-3A
LHAES. Telephone iooq, C.

Gomienao• I» clariliroíi, cinpiii-
gens, eczemas,
frieiras, skiii-.s,
lirotoejas, e'.c,
d cs u p-parccciu

fácil e complelainchie com o
DIÍRMICUUA. (Não é pomada).
Vcndc-se em todas as drogaria»
do Uio c Xictheroy. Dcposilo ge-
ral: Pliarmacia Acre,- rua Acre,
n. 3S. Tel. Norte, 3265. Preç:
2$000.

Cura-se
este ter-

rivel vicio, sem dar remédios parabeber. Dão-se provas das curas
realizadas. Travessa da Luz, n. 4,sobrado. Iladdock Lobo. Attende-se gratuitamente, segundas, q„ar-Ias c sextas-feiras, das a ás _ datarde. Casa dc familia respeitável!
_._ ¦•' (3337 S) J
•^spiritismí» ¦"¦ Co""itas co"~".- pletamente' gra.lis. Traves.a.,da Luz 11. x, sobrado,
llatldock- I.obo.'.Segunda?, quartas c
sextas-feiras, tias 9 da manhã ás 5da tarde. Caía de familia respeitei,
vel. Trabalhos, com toda n serie-
dado. (.336 S) J

Por mais amigas e rebeldes que
sejam, ctiram-sc certa c rápida,
mente por meio tle plantas medi-
cináes, infalliveis e inoffensivas.
Milhares de pessoas se têm cura.
do por intermédio destes medica,
mentos. A' venda n'A Flora Bra.
sil, largo do Rosário 11. 3. tele..
.phone 2.408, 'XVle. (8 3421

Mme. Vaguimar Lanzony
Participa a suas amigas e frc-

imezas que mora na rua faouza
Franco o. *oj, Villa IsabeL

CONSULTÓRIO
Alugase uma magnifica sala pa-

ra consultório. Rua dá Assembléa
n. 10. Trata-se na loja, Casa Dias.

Casa especial de borda-
dos, plisses, etc.

RUA DOS OURIVES N. 13,
SOBRADO

Ponto á jour e picot, desde 200
réis, plisso dcitlc 100 réis. A uni-
ca casa que faz plisse chato, ac-
çordcon e machos cni pregas, fi-
nas c borda a sotifachc ein pé.

(K 3031

11SESHOR'S E SENHORITAS CARlOCaS

UOSlse,.doT*í intuito para « wítjç-.' ^^fi
pi-osiectos á AVciiida Kio Ki-anco, ÍOC . - andai, «

ülrcctoi-a do Curso do Prendas Femlniiins.

"A IMIVSOBILIARIA"
Sociedade Cooperativa do Rcsponsiiuilidado Limitada

«(Caixas frediaes»
Prestação Única e eoso de direitos durante 25 annos
SEDE: AVENIDA RIO BRANCO, N. 151, a" ANDAR

Caixa Postal n. 1961

Participações semântica
13 de Novembro de i-iifi — io" .participação da CAIX.A PREDIAL

A, 5o$.)oo, coube x matricula n. 0.6I3 — a" secção.
14 tio Novembro de 191(1 — io" participação da CAIXA PRE-

DIAI, 1'. ieo$et)C. coube i matricula 11, 8.730 — 5" sccçao,

-\cccitani-se correspondentes nos subúrbios desta Capital e cidades
dos listados. (J 3913)

Massagens—Injecgões
Mme. Marietta, elas 7 ás 12 hs.,

na S.mía Casa da Misericórdia;
elas 3 hs. em -deante, na sua resi-
elencia, rua do Riachúelo 11, 38J.
sobrado. Acceita chamados.

(J 3022!

SITIO
Em S. Conçalo, vcmlc-se unf

sitio com boa casa, •construcçüii
moderna, grande .terreno plano t
arborizado com arvores frutifcrai
Informações, rua da Ouvidor itji
com o sr. Soares.

ACADEMIA DE COMMERCIO
TERRENO

Vende-se o magnífico terreno
situado á rua Luiza, Maracanã,
nas .proximidades do numero j«-
Trala-sc ua rua Buenos Aires, 42.
1" andar, com o sr. Azevedo.

R 301.0

SALA
Altif.a-sc com bo.l mobília c

pensão, cisa sem crcanc.is e (le
peniiena íamilia. a casal sem fi-
-llios, oti a senliora de tratamento.
Rua S. Clemente So, sob.. Bota-
'OKO- -~-iS-' J

i'i"riiô I r-í* e faz opparcccr o incominotlo, por
processo scientifico e sem dor nem
o menor perif-o para a "Sàntle, In-
balhos garantidos e preços (10 alcan-
te dc todos, Avenida Gomes l-reirc
n. 77, telephone 11. 364=, Cenlral. cou-
sultas gratis, Em ireule ao tlie.ilro
Republica. (33-'i M }\

Mme.
Franciíca

Reis, diplo.
niatla pela
1-'. de M

dc BoMon, foz oppareeer a menstrua-
cão por proi-esso sciehtiíico c sem
tíor; trabalhos gartintidos c preços
ao alcance ile totlos, sem o menor
perigo para a saudei trata de tlocn-
cas do mero: rua General Câmara
11. tio. Tcl. n. 3..Í6S, Norte, próximo
da avenida Central. Consultas gra-
lia. *S 1970)

PARTEM-

C-OCIO — l-rceiro.re de um soc-|o I TjVRT-
IT com o capital .ie 2 iodo., para "
explorar uma industria fácil e dc
Krandc lucro; exiçc-se pessoa síria e
de coiúlucta afiançada'. Trala-sc .'o.n
Artrt.r llarros, i rua da Alfândega
11. 1Ó7. sobrado. (.lt>3i S) S

PEXIIORAS c senhoritas podem
O gauliar 600$ por nic7, aprendendo
t profissão tle maiiicure e massagis-
ta. na tu.i 2 de Dezembro 11. 93. 1"
andar, Callete, das 2 ás tí da tarde,

(r.oi S) T

)ISA-S12 *lc uma menina dc
X 12 a iií annos, para ama hecca;
á rua do RiacÜiuclo n. 160 ca?a iy,

(.1043 A") í

ptCVCI.ETTA — Vende-se uma
II dc corrida, com pneus, novos.
JVcço 6u$ — KmiUo; ;r, Ferreira
Vianna, Cottete. Wm-i S) S

MÉDICOS

Mmi». Mai-glicfità Solenni Du-
lininel, parteira, diplomada pela
Real Maternidade dc- lrirenze (lia-
lia). Acceita chamaclos á qualquer
hora. Tel. 3120, Villa". Rua ».
Mieuel ii; So, esquina da rua &.'.
Raphaeí (.Tijuea). 33» J1

SEUI.OS 
—- Cotnpram-sé. vendcm-sc

c trocam-se, sello; pra eo'.'^-
r.-,",es; llospicio 30, *T. r.«;'.a S- Fi.
lhos. (3730 S) S

SAI.Alí 
e quartos — Alugam-se

optinins; local úc i" ordem nara
cttelier
¦tituíçúo i-i

Iros uns;
e rua M.

Toii
l:lonann
(.17-15 S)

Sig
Consultas gratis J'clo

da Facilidade
iiTedlco v

l.uiz
de

Unia
de Medi-

operador

C'1'XHORA séria que o.'.:r;ra go-ir
kl liei casa c chácara, r:n casa .lc
f.in-.ÍHa de rc?pf;tn. com ou sen pc:*.-
fão; preço razoável, entre V. Uai**.*!
c E. Novo á rui Barão 1!»;" Roli-

2.19,: (3552 S) -Mro ;i.

C--O('l0 p.i:-.i um bem montado re<-
5 laurant e bole., fazendo alto ne-
rocio. Só vende t.ara ajudar o cc-.
ícnola do mesmo: trala-se. c mfor-
„-,--.;c na fabrica dc cerveja I.eao;
ft rua Frei Cniieca 11. o.t. com o. -r.
Crrios lulczias, cem aipim capital. |

(.*5''."l *¦) *l1 t

Billcncotirt,
cina da Ilaliii
especialista cni

moléstias dos Olhos,
ouvidos, garganta,

nariz e doenças nor-
vosas.

Todos os dias; das .1 _ás 6 horas
,1.1 tarde. Rua Rodrigo S.lv.i 11. 2»,
1" milar (entre Anenibléa e Sete Ac
Sctoitdirol. Consultório perfeitamente

apparelhario com todu o material pro-
cií-o pari 05 exames c os iratamcntoá
constantei eiessas especialidades.

ljS:.l J)

Tarios, Mo-
leslias das

IVatamnito
dos abortos c
sitas conse-

queneias; dos
corrimentos,

das eólicas ttti-ro-ovarianase tias reerras
irreeiilarcs c proloncadas. Assemblça,
«4. tias 12 ;'.s iS. Serviço ilo .Ir. Pcarq
Magalhães: ______!_____. 10O0. Cent. (listo.

Professores e professoras
INGLEZ. FRANCEZ E 1'OUTC
1 GÜEZ, nelo? professores: Itèdgcr
e tle.iri; preço módico; rna da Al-
íarjrleg.i 100. sobrado. (233 SJ J

INGLEZ 
-- Senliora ingleza ensina

. esie idlom.1 c;:i aula ou particular-
mente; roa S. .losé 79; =" andar.

Moléstias dos olhos, nariz o
ouvidos - Q DR. NEVES DA
nnnui membro da Aca-
nübtlA demia de Medi
cina do Rio de Janei-
ro, medico de diver-
sos bospltaes desta
cidade," com longa
pratica no paiz e nos
hospitaea de Berlim,
Vienna, Paria e Lon-
dres, dà consultas
diariamente das 12
às 4 da tarde, em sua
clinica à AVENIDA
RIO BRANCO 90. Re-
sidencla Barão delca-
rahv n-FlamengOmM 

3-71

GINEMA-GERVEJAREAS
Vendò-sr um transformado r^trimono.

nlfasc, losé Hciito, tmtcn acceito pela
l.ifíltp. para substituir o motor c obter
HfraçSo Jc lanterna Kinilio. ri. Ferreira
vianna. ( 3460 S)"IngeIho 

dIseírã"
Vcndc-se, cm Thcodoro dc Oli-

veira, útil com todos os pertences
c prompto dará funecionar, syste-
ma paulista; mas com o quadro dc
ferro, serrando iciros alé (5o cent,
Para tralar com o sr. II, Du-
nli.ini, rua General Câmara n. S..,
Rio. J .'I(""'

TERRENO

O mais poderoso medicamento empregado

Mlixir deMâstruço
Vcndc-se ein todas as pliarmacia» e drogarias

ALFREDO DE LEMOS
Miarmacia S. J. Baptista - H- General Polydoro, 2
' 

ucposilarios-llodolpho Ile»& C. r ? dc Selcmbro ,1.
Casa llurbct)

FUNDADA EM 1002 — PRAÇA QUINZE DE NOVEMBRO
instituição de Ensino Superior do Comnieieio, no
Rio do Janeiro, quo t'onl'ci-0 diplomas do "earti-

ictei- bfflciàl" (liei Federal ii. l»a», de 9 de Ja-
neiro do 1905). 'j

CURSO DE FERIAS
para preparo do exniuo do ikIiiiíssho o matricula dii-eela nu.

segunda sério do Curso Geral (Dezembro a Março), i

Aulas diurnas e nocturnas
ENSINO ESSENCIATjMEN TE PRATICO—Peçam prospectõí»

ALUGAM-SE

PREDIO
Co-.npra-se um até 11 :°?°*^0-

de preferenefa na Aldeia Campi»:
ia ou Attdarahy, ncsoci.o
Carla -paru a rua P.
!.. Í'\-rnande3. 

directo
Maria, <jS.

(.lòr-õ I

TERRENO EM
Vcrfclcni-se na rua Rio Branco,

estação de K.imos, 4 lolcs.de ter-
renos iiictlindo to por .to; 1 rata-se
ua rtta Urugitayana. 11O, eom o sr.
Leal. <"•''-> 

'

SO V

Mme. Ciei, cartomante
_ Di.- indo com clareza o ipc de
seia -aber, reabra os trabalhos ma-..-
diíii.-cis ipic «fjam. amigavelmente!

.bota o mal para cima dc .-,-..cm o lar.-,
á tua dos Inválidos n. 30, sobrado.

(lO..Í 2>) J

Perolina Esmalte

ial.. de
<c bara:ri-M-.I.IIAS de ;

A daimes e esluque^ ven
,,:, nia Corrêa de Oliveira n. 6.—
Villa Isabel. Ü'*° S) "

riMIOl.OS - Cor
.L tij-.los. á rua _l o

11 cqo. com Jnão l*çrr

irani-se *io.om
le de Uomíim

.1*. (3r«5S)M

WKRNOS pará liorocm n Pff-f-
1 .-'.'-.. enlrega-sc ra i". na rua ua

fecnlbieia n. ;o, s,ob. Telcph. Cent.
35.08- ('°-" S)^ 

|

TniCVCf.FS 
— Venilcm.se j'untos

on sepaíados, 2 tricyeles stipe-
rin-e'. cem l.eas caixas, pam mer.
cadoiia
8. l.uii

Dr. Alvino Aguiar
Espccialtsla em n-.olestia (lc

estômago, rins e pulmões.
Tratamento d.ts anemias, de-
patípcramcnto nervoso, etc.
Moléstias de senhoras. Con-
sultorio: ¦ rua Uodrigo Silva.
;; teleph. *".'i;i. C. Das 2"á, 

4 lioras. Rcõidciicia:. tra-
vessa «lo Torres i". lelcph.
4.2*1 Central.

1_H!i)l-'l-:.tSUKA suissa, (fac fala
X lcmão c írancez. procura col.o- i
ra.-ãn cm casa tle íamilia de tmta-
mento, para cttiuV dc creatiç.is ou
e-TOin tlr.ua de conipanliia.

ES Tf"™ anilS"' SÜrsH" I *JV>**&arrabaldes:

— Unico
preparado

que adquire, o conserva a bcllejá da
.'elle. approvado pelo . Instituto tle
Bclleza dc 1'ari-s. premiado na l-.-t-
posição clc Milão.-. 1'reço 3*000. Jisti;
iam estes preparados, a venda cm 10
das as perlitraarias e no deposito «le--
lc ,. de outros preparados a rua ;
dc Seic-.ir.iro _____________ Jii*L^--:

Conlinua a
morar na
rua di Al-

fatidrga
0< SU-'

Vcndc-sc tini superior, de 15
metros dt- frente por 32 de fun-
dos, ;i rtia Professor Gabizo, todo
murado c nivelado, prompto para
cdific;tr-si-, lrata-se tia rua Mariz
c llarros 11. 33(>. aruiazom, <iuc
tcnt as cliaves do mesmo. .1 340.1

SELLOS
Collecci.in-idor deseja trocar 01;

comprar 'particularmente: ajuste
prévio. Caria a A. F. 1'.. Caixa
d0 Correio, SiS, Rio de Janeiro.

(¦3907

PRÉDIOS PARA RENDA

i- üÀríVO OUESI QUllR. _._
Mmim-OABBIiliOS QUEM QUKR. ..,__
vKM lt\R»A lfALHAliA QUEM QUER.
TEM CASCA QUE»1 QUER.
porqu© °

PILOGENIO
faz nascer novos cabellos, impede
1 éauia e uu.te--ot.cr paraM.ub

J.iNIUKÜ 

p'ia queda" c cstinj.iic coniplelamcnlc
da c-al..*;.i, barba e sobrancelhas. A- .«"j1^

per ttiniarias e 110 dcposilo DKO .A UA
" J1AKC0 N 17. mitiiío "• 5- 

">' " " 'di;

PREDIO FAZENDA
Véndc-e iim «ovo com dois pa-l Vende-se entre S.traphhy e Ro-

-TÊh ssaü^ra s- Ps,ioco? z sk«$8£
vírsàê^á Conde de Bóuifl», logo cio, pois devido is febres mio pode

È :^o da Segunda 1-ei- , sidir na mesma. Carta ao.esc .-
rua de S, Pc-1 ptonq dcsia folha l^cx .1. '->¦ •-' •

jdi 55

ae-.nia
ra. Informa-se
dro, 160.

Apartamentos bem mobilados,
com todos os confortos modernos,
com fit-.-iiide jardim e chácara,, si-
.nados A beira-mar, a cavalheiros
c a casaes de tratamento; na praia
do Kussell ó.i. 322a J

BOA OGCASIAO ,- ^
Ven;lc-se um grupo dc sois pfé«

dios. na rua Barão do Amazonas^
rendem 800$ c já. renderam muita
mais. Preço mininio ,.5:ooo$oooj
Trala-sc á rua Barão de Mesquita!
11. S40. (J 3^'9)]

GELâDEIRÂS
Para acouguos, ccrvejnrias, botequins, armazéns,

loiterias 
"ruelas, 

residências, etc, etc.

Fabricante * x.. FSvirrior. Rua Vasco tia Gama 160

AUTOMÓVEL
Vende-se ttm dõublc-pliacton qua-

si novo. americano, força de
,to II. 1J. 4 cylindros. R. Alfan-
dera, 42. sala p, de n ás 12 r das
4 ás 5 horas (entrada pelo eleva-
dorl. J .11».)

PRECISA-SE N
Um rapaz dc .20 annos m[n?,-

para uma casa importadora es-,
trangeira, serviço de armazém «.
de rua. Exigcm-se boas reíeretw
cias. Resposta á cai.-;a 11. 6, dcslí'
folha. J 3947.

BORLIDO MAl H & C.
CASA FUNDADA KM 1S7S

Únicos cleposltai*los do cimento inglês»
"WIIITE e BROTHERS",

tinta hygienica OT-.SIaNA, SAHNOL
TRirjI-I3 para matar o carrapato do gadm

TELEPHONE 274 - Rua do Rosário 55, 58
i

VENDEM-SE

Vende-se um grupo de çir
novos, de sobrado, situados em | g|ISillEliO*"BGBIBBint
uma das melliòres ruas dc atra-
balde f muito pro>::;no ao centro,
de muito boa eonstrucçao, dando g
muito boa rendá. Informações di- g. . . n

(33(11 J (lòaS .11

MME. JOSEPHINA
Cartas I 60.000$rua da Co-1

(3341 SI 3

l-l"

¦pROFESSORiV cstraiiRplt-a—
: A Ensina Francez, Inglcz e

Allouiíío. rròços módicos c
vao em casa dos nliiiiinos; na'¦ rna 1» dc Jlnio «7, sobrado.

(M37-i-t)S

a j-.iros .:
anno. cm^rcíía-çf* sol'

lc predio?. na cidade c
negocio sério c feíto com

btriptidic-; iraia-sc ce.in Santos, ua
a da Misericórdia n, 21, pha-nr

(3029

reclamcnlc c;-;u
rua do Hospício,
horas.

o proprietário,

I US1ÜA BE LâOTIOiüSCS |
Barra áo "Firalxy

; casas, «a
ritos ns. 194

rua Coronel Guima-
I9f>, inS, eoo e 202,

com duas silas, quarto., .cosinha c
ro n-.ctros dc fundo. Trala-sc á
tua Miguel dc Frias n. 215, Ica-
raliy, Xictheroy. J 3139

OPTIMO NEGOCIO x
io cli,Vcndc-se o esplendido predi.

rtia Paula Britlo n. 41, pode sei
visto a qualquer . hora e trata-se
com Álvaro Pereira, rua Sc-nnj
Octaviano 126. lelcplione, Central
li. 3.812. M 355*

13 d.i;IS 12
(R

as 14 í
3-5;.)!

CoiupraMc
n

| Dirigir a

ntaiiúcr q-anlida-lc ile le-te. Fnieni-sé contratos
io.-iiecimcntò por todo o an.-.o.

Kua Barão c!j R.o Eon.to
(Miú Darbõía ü

TERRENOS
Vcndc-sc uma grande área divi-

eiid.i cm i-' lotes, podendo lambem.,
ser vendidos parccMadanicntc, .-
zctitlo frente para tres ruas. .u_jar |
seceo e muito saudável: .cr c.-.tra-
lar dircclamcntc com o proprieta-
fio rio Ept-olongatne-.lt) d.i rua Ma-
r;z c Barros", ã'-l, fim da rua Ba-:
rão de Amplias 0:: . á rua do :
Hospício, 15. das 12 as u>. 

\^;

BSBHBiHJSBffiBIBW

1

LOJA NO CENTRO
Luga-sc por i6o?oo, ,1a rtta Gc-

neral Câmara n. 21 s. precho no-
lá mesmo. S 34-I

VAREJO

vo: -sc

Vcntlc-Sc U"'* por 21000$! Ave-
nida Kio Branco n. 153, casa de
balas. CR .14r.'Jl

Banco Mercantil do Io de Janeiro
67, Rua Primeiro ele füfarço, 67

Presidente — João Ribeiro de Oliveira Souza
Director —Agenor Barbos*

Banco de Depósitos e Descontos,
FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

SI )'

GRAVIDEZ
Sebastião

1 I SJ

PÍÍOFESSOUESr-.-.da e Francisco Rohm, diplo-
macios pela Escola Normal .de Sip

^ ;Paúlo, preparam candidatos a watri*.
TT 1 cuia, r.os Gyniaasios

Mfreilo, d.
is refciçõi

Ar-1 tratn a Q'' 
pltatl dc
diastasc

O usei con
star.tí di 1':-
inatogenol de

Carvalho, cm um caüs
;, em cvijs composiilio cn-
tua, ka'.a, coca, Ircto-plios.
cal. pepsina panercatma
pl;-ccriiia i o raellioi ga-

DR 
J. PEDKO ARAÚJO

«tiHorio: ru» Sete
ju, de i ás 4.

Con-
mbro

(_;i6 S) R

m.il, para cor
publicas, etc.
ris da tarde. ;
no Peixoto n.

Escola Nor-
cursos, exs reparti.cie'
Av.Ui-s ci.i3 2 ;is -1 ho*

á rtia Marechal 1-lor-a-
41, lob, (s)

'' 
rat-.tia á vida do feto e da mulher
sravidá, poli o IlemitoECtial, a.em
ile podrroíi toriicó i digestivo, ven-
de-ce c:n ir.das as piiarmacias c dro-
gana:
tito: 10,

Uio
Rita

doi listados. De;o.
Prirr.ciro d: Mar.o,

Mme. SÁ, MASSAGISTA
Diplomada pelo Instituto de

Portugal, lispecialista em massa-
gens manual c electrica, c garante
o tratamcnlo o enibcllczamento da
pelle, _$ooo. ].;:-:-.racç.io dos pcllòs
do tosto por electricidade; garau-
tc ou-' não volta. Penteados para
s-mliora-. Attcnils-sc chamados a
domicilio particularmente^para sc-
nhoras. Rua b. Tose, 6- sob.
Teleplione 5•)'•"• 

"-• U ':,:>.'

Garage-Cochsíra-Fabrica
Aluga-se uma esplendida e grân-

dc propriedade, com grande ciia-
cara e abundância d anua, •'¦í»-1
nascente, serve para grande gara-

cocheira ou fabrica, sita a rua
a poucos minuto", do e."i-
cidade. Para informações,

Pedro n. 9, 3o andar.
R .-AiC

ge.
Itapiru
:ro d.i^
ú rua S.

2' andar, centro da cidade
Aluga-se o 2" and.tr di rna da

Quiiánda ::. 12.1, e:::ro Alícndega
e General Cantara, com 2 salas, .,
quartos, cozinha com fonão a ea;,
bar.hciro com a.ttccedor a gaz, pro- j !"e
prio para familia de '.r.-,..-mento: .—
aluguel 2_.o5. próprio também para
grande escriptorio, '(I'"õ3'-)

i FRETE MARI»
Frcta-se uma embarcação, a va-

por ou ã vela, até Coo toneladas,
para uma viagem redon.r.i deste
porto para 03 portos do Estado do
Rio Grande do Norte. — Offertas
ao assignante da Caixa Postal :-.-

O 122,. (30

FABRICA EM NICTHEROY
Vende-se tinia d? =l toneladas

Rtta Coronel Gomes Xlãcliãilo. _.;
(R 3'i^ PI

RONS APOSENTOS

TRABALHADORES
P.-cc;sr,;;i-;e Iiomcns para britar

pedra, r.a pedreira, da tua Vssitm
üo n. no, Boiafc-go, M 3'fl

Mnga-se cm casa de família es-
trangeira uma grande sala com

I entrada independente e um grande
ouarto com ou sen mobilia, a cas;..

1 ou rapazes -Io comniercio, locar
muito saudável. Rua Sania.-Alc:

I j.3nüiina n. 126. S 4.i.3£

CAMPO GRANDE %
Vende-se um chalet novo coin" «

salas, 3 quartos, terreno cercada,
cie arame, com 44 metros de frett-i
to por 55 dc fundo, distante dí
c.tação 10 minutos; para inforinn
ções com o sr. Aristides Nunesv
á rua da Esiação n. 102. (3428]rv

AGENCIADOR
PrecUa-sc de um moço que ts*.

uha boas rclaçõc-5 na praça, Pari;
agenciar annuncios, para uma re-i
vista no estylo (lo "Car.-,-; c Care-1
tas", dá-se coimnissão Je
pequeno ordenado, car-aS r
caixa do correi-.', t.57.

co v 4
\. h.,

S 3»"?,

.ííüíK*.
XJk .liifWWi U'.:.---*':-' '.-
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CORREIO DA MANHÃ —Domingo, 19 dc Novembro de 1916 15

ELEVADORES ELEGTRIGOS
66

Elixir de Pepsina
Composto

(Camoinilla. Rhuíbarbo, Calumba
e Pepsina) Fórmula dc Brito
Aipprovado e premiado com me-

dallia de ouro. Efficaz nas diges-
tSes mal elaboradas, dyspesiaa, vo-
mitos, eólicas do ligado, e iates-
tinaes, inappetencias dores dc oa-
Iieça c vertigens. Vidro z$ooo.

Deposit'03: Drogarias iPadteco,
rua 009 Andradas, 45 i Carvalho,
1° de Março, 10; Sete de Seteni-
!>ro ns: 81 e 89 e Assembléa. 14.
Fabrica: Pharmacia Santos Silva,
rua Dr. Aristidc9 Lobo n. 229.'fcSeplionc 11. 1.400, Villa.

CASOS DR QUALQUER
NATUREZA

Desvendam-se eom rapidez c
seriedade, garamindo-sc o mais
absoluto segredo. Escrever com o
titulo acima, nara a posta restam;
tc do "Correio da Manhã".

R 2838

MALAS
Artigo solido, elegante e bara-

tisiinio, có na A Mala Chinesa.
Una Lavradio, 61.

CHÁ MINEIRO
(MARCA -REGISTRADA)

Ninguém deve deixar de usar o
Chá Mineiro como um poderoso
eliminador do ácido urico, o cau-
sador do nrliliri.ls.no, rhctimalisino,
eezemas, darthros e outras moles-
ti-us da pelle. Quem tiver a feli-
cidade e constância de usar por
longo tempo este Chá está livre_ (lc
artcrio-sclcrose e uremia, que c o
¦ultimo período das doenças dos
rins.

O teu um «i uma garantia pari
• boa saude e existência longa, fa-
iendo dcsapparecer as dores e as
Infiltrações (inchações) do corpo,
4as pernas e do rosto por «ua
acção diiirctica, laxativa e diapho-
retica; e faz engordar c fortalecer
as pessoas magras e fracas, por ser
«lanilicin um estimulante da ntilri-
cão. No verão é a bebida que dcyê
ser preferida na maior dósc possi-
vel, como mais saudável c puriíi-
cador do sangue; um litro e mais
por dia 6 um regenerador do sau-
gue viciado.

Deposito lia FI.ORA MEDICI-
KAI. -- Rua de S. Pedro 11. ..8.

Muito cuidado com a falsifica-
ção. Peçam catálogos,

SYPlÍLIS S
Essência (lpimrnMva conecn-

trmla do earoba íiiiiulu
(Formula de Brito)'Aípprnvada e premiada com me-

dallia de ouro. Cura: empiges,
boitbas, sarnas, doenças do nariz
«2 dos ouvidos, borbulhas, comi-

cliõcs darthros, .pannos eezemas,
terys.pela, sypliilis c rlicuniatisino
antigo e recente. Preço 2$5oo,

¦Depósitos: Drogarias Pacheco,
rua dos Andradas 45; Carvalho,
rua 1" de Março 10; rua Sete dc
Setembro Si e 99 e á rua da As-
sembléa 14. Fabrica: Pharmacia
Santos Silva, rua Dr. Aristides
JiOhp 229. Tel. 1.400. Villa.

IDEAL 5»

Fiincc.oi_.im com a máxima segurança e
om nada inferiores aos mais perfeitos

typo* o sjrstemas conhecidos

GARANTIA ABSOLUTA
Fabricação esmerada da acredi-

tada fabrica

Fundição Indígena
Rua cámerino ISO

ltio de Janeiro —;— Telephone Norte 387

CAMIZEIRO
Precisa-se de um, com pratica e

afiançade; trata-se sa rua da Al-
fandega n. n3, das a cm deante.

.30-7 J)

CARTEIRAS ESCOLARES
Vendem-se usadas, muito bara-

to e mais objectos de escola e es-
eriptorio. Rua Frei Caneca ns.
'i o. (M 3079

TIJUCA
REFUGIO PARA O VERÃO

TIJUCA
Aluga-se, com mobilia, o apra-

zivel sitio da Gávea Pequena, com
boas accommodações e conforto
para familia de tratamento, gran.
de terreno e esplendido tanque
de natação com cachoeira, a 20
minutos do ponto terminal dos
bondes do Alto da Boa Vista (TI-
jucá). Muita água, vegetação e
clima ameno; trata-se i rua da
Alfândega, 86, sob. (J 3034

SACCOS DE PAPEL
FABRICA STAMPA

Fabrica.se «tcdi c qualquer qualida-
de. — Por preços rasoavets.

12—TRAVESSA UO PAÇO-12
Próximo ú rua S. José. Tclepíl. 3JoS,

Central.
Pedidos á mesma o» á Casa da In-

dia, Mendes. Raupp & Martins
KUA DO OUVIDOR, 57- Tel. Z.J2,

Nortc-nRio de Janeiro.

BOM NEGOCIO
Precisa-se de um sócio que dis-

ponha de 20 a .0 contos, para ne-
gocio bem lucrativo; ' 

para infor-
mações, á praça Tiradentes 74.

J 3703

Bota Fluminense
109 Jua Uai Fl.rianoJÜ

Canto da Avenida Passos

ultimas":
NOVIDADES

EM CALÇADOSJ FINOS
PARA HOMENS,

SENHORAS
E CREANÇAS

16.B000 1S.5 c 20?, borzegitins

vemizada,
moda.

casimira «e pcliica -cn-
artigos' finos e da

16S000 e ..-8$ — Sap?t0? de
•™,¥ pelltca envemizada «
magia, com 2 c 3 fivelinhas ao
lado.

ÍjLIj V AUUilJju MAüIL
U. JONCKER

FABRICANTE
Unica casa no Brasil especializada na construcção de elevadores mon-

tecargas, planos inclinados
5 TYF-OS DB MaCHIXAS

Manobras a cabo, rainiivelas, botão de pressão o botão universal
27 Elevadores em oonstruoção

82 Elevadorea em funcolonamento
nesta praça, com attestados de satisfações

Conservação mensal — Trans-O-maçâo. Telephone 1454—Norte

149-RUA DA SAUDE -149

18S000 e ?0?T -.,.Çhics sa"*?!.T" -patos de «polüca enver-
nizada com uma fivelinha no j>ei-
to do pé e salto Luiz XV.

9.8000 I0^ * '"' Sapatos dcyipvvv «..(.[indo, com tiras no
peito do .pé ou pulseira, artigo
moderno, custam rias outras ca-
sas 15$ e i6$ooo.

nhoras, artigo moderno, entrada
baixa ou cam tiras no...pei.o do pé,
saStos de couro ou alto.

5S000 ?6$ _ s?,,atc,s !° Iona
l"""' branca, saltos baixos ou

altos, com tiras no peito do pc,
para senhoras. ¦

15$, iQmT°%E& «¦
nos de fantasia, artigo fino c mo-
demo para homens.

Bórzegtiiiis de bezerro,
.preto, anHigo forte, pro-'prio «para collegio, d-e 27 a 33.

1 SENHOR/.S
O EUNIR DAS DAMAS, loni-

co utero-ovarino, do Dr. Rodri-
jjues dos Santos, é uni agente lhe-
ra-peiVticp, de unia acção enérgica
e seguia nas -molesiias -próprias das
senhoras, nas irregularidades de
inenslrliacão, difficuidades c eoli-
cas iitcrinas, lieinorrliagiai duran-
io a menstruação, suspensão' tardia,
dôrés uos ovarios, calarihos titc-
rinos, etc./ O EIJXIR DAS DA-
MAS «uiodifica e corrige o estado
nervoso das senhoras, actuando
lambem sobre ns intestinos, regu-
laiizando suas funcçõc3. Deposi-
to: rua de S. Pedro 11. i_';.

Oração do Anjo da Guarda
]iàra reaíar amizade difiicil e pa-
ra chamada de qitcin acha-se au-
scnle e zangados. Previncse aos
seus crentes que chcgoirda Bahia
e está rcsidetidó á rua Santa Ma-
¦ria 11. 2. Consultas espirita.

S 3-1 Ji.

2ÜI000 c- -S-0''' — Chincllos«ipvvu j. Ijezerrinho, belboti-
na ou amarellos, a «ponto, muilo
fortes.

PHARMACIA
Pessoa idônea e licenciada pelo

Ií. do Rio, acceila propostas para
dar o nome c trabalhar. Cartas
uesle jornal para A. A. 3226 J

LENHA
Vende-se de metro, talha ou aclii

sardinha, por preços módicos. In-
formações á praça 15 de Novembro
n. 30 (Armazém). (2931})

SECCOS e MOLHADOS
Vende-se a casa de seccos e ind-

lhados da nia das Laranjeiras 46,
dependendo dc pàqueno capital.

(3051 J)

iiiniiiiiBBiiniiíiiiiiiiiiiDiiina

2 000 ^P'"''0^ co*n saltos branC03, amarçllos ou enver-
nizados, de 17 a 27.,.

ALPERCATAS
Do 17 n 27. .... . 39500" 28 a 33. . . r . . 4$000" 33 a 40.'.-.. : ... 59500
Para ò interior, íijiiis 1$ o pnr

Ultimas novidadeà cm sapatos
para senhoras. ' ,

i i-B i i.:. _3U üll Bii ^.! BB Uli I Eli! C l El i I. i 1 .B111! L ¦iili E L Mil I ÍIII.B IU ..IHlll »!¦ I .lil i»IUH «^ III iTHin 1110.1111 SI _¦ LHtlMii:{[EflBimta_i! .1II «IB Bi 1 i 1

i Pulmão — Coração — Pella e Syphilis H ,
ÍO CAllUIÜGEXOL-receitiidoÜR. KING'S PALMER especific. nus moléstiasg A niPFTPRJI FIIIMINFNSF.1 „_ll  —_„l-_Il ,-x „.<„ :n/.li«>Hna falta Ho nn (««..Irnncigi. c,,fV._! " UniUILIIÍI I LUI llLIIÜbdo coração c asthma, palpitaçõcs, pés inchados, falta de,ar, hydropsias, sufo-|
caçoes. g

fo STENOLIKO- formula do sábio suisso DR. WARTZEN especifica da tu-i
bercülòse, pulmões fract«s, neuristlienia, anemias, ningreza, cores pallidasj

iSriROOHETINA—descoberta do sábio WILLIAM GREEN contra a syphilis, |
morphóa, moléstias da pelle, feridas, cancros, rheumalismns ósseo c mus-|
cular, eezemas, darthros, ulceras, fistulas, manchas, corrimentos, doenças |do sangue. a

H Drogaria Granado A Filhos-nun Uruguayana n. 91. -• Drogaria Gran.itlo «S. çi. - nua l- g
«do Marisõ ns. 11, 16 o 18. - Drogaria Berrini - nua do Hospício 11. 18. — ürogaritt Rodrigues |
i-lUiaGonoalves Dias n. SO — Kio uo Janoiro. ....•.-.....-..__ J-l-W '§

«iiiiigiiiiiniBJttíiiira

CINEMA
Compra-se uai, «uncciiinaiido, ein

bairros ou subúrbios. Cartas e in-
formações neste jcrnal. a B. S.

(3924 J

GABINETE DE PHYSICA
CoÍiipra-su uni, urgente. Escre-

ver ou dirigir-se a I'. Fontes, rui
Visconde de Nictheroy n. 46, Man-
gueira. -. .. (J 3,T;7)

TERRENO
Vende-se 11111 superior :i rua Ila-

curussá, esquina, Andrade Neves,
com 22111x52. Para tratar á rua
dós Andradas 173. R -«Í2J

#8e#©ee8®9e«0'B©Se_íe839*Q*®6»i989'!3©99'ií990eQS®19»í!>®-S{'<>*®Sa99**«8i»9®ee*Si'!*

I HYPNO-MAONETISMO ! 1
So Quizeníos adquirir rapidumonte estes poderes; tonião o Curso do Professor 1CAÕ1R, ®

na rú.i Maris u Barros 87. «
o primeiro c unico na Amorica tio Sul! ú

Polo seu methudo de ensino, com S lições apenas, podeis influenciar, tloniinar, ®
I curar, eic, etc. ll ;^3|J ¦-*

i^e8«eSâ360fiSS99@'39@®<CS9S933Se«399l9C3Se^3®®®iSS33S_)9SS3®Sei9SSSâ'£vcS@ã

w limo. Sr. M. ABELARDO DE BAüEOS
nua àrárc.ch.ai l^lpriono «53

Am." e Sr. . ,.
I-- «-«.m ii maior satisfação qne lhe comiminico ler

os iiieiis lilhos lusé, Antônio e .Maria, ficado radical-
«ncnle curados com o uso dos iiriineiros '"sc»* '••'
«en nrerornilo nlinrmacairtwo. ilcniiirtaindo XftKUit.
Ue S BRAZ «le uma terrível COQUELUCHE, uticdu-
ii-iiitc" iif-zes, os otfligiu noite c dia . loilos os xa-
ropca nniiuiiclndos, por mim (oram ciiiprcgmlos.^po-

rem, imivroíicimmcnle, no emtantn. com u XAKUfç.
DE S. BRAZ, clica sciilirain ollivio logo nu prinici-
ra coUvcr. Escrevo-llic e-ia, peiliiido-llie ,\\\o -i publi.
«pie. porque a.siin prcílu um grande beneficio, imn-
eipaliíicnle, ús crc.iiii;.is.

Sem inais, suliscrcvo-iiic, .it." cr." oh. ,,,.,
JOSÉ' FERREIRA UA SIl.VA.

Rua Cunha Uarbosa n. 69.
lli. 1 OU tlibro «lC 191?.

GALLINHAS DE RAÇ/
'.ituiida-se por qualquer preço Vendem-se 2 sítios,,, casas

uni lote de eallinhas riyiiioiith e | diversos terrenos. Quitiiiiüa, /
marrecos de Pekin. Rua Visconde sob. Teleph. 3«79 ^t"Ie- ?«."!<

THEREZOPOLIS

Silva 11. 'iS. Boiafogo. J .10-'-''
uio.

S;,.|.n>

Casas e terrenos a prestações
Peçam prospndos á Avenida Rio Brnn.cn ¦'.£.. ^
Companhia Brasileira dc tmmovels

e Gonstruoções
Filial ilo Crctlit Foncior du Bi-òsil

1 BANHOS DE MAR
Ycnde-se, c:n bom bica', fazer.- Precisa-se dum quarto .no Fia-

do bom íicc.no. lem sorliineiito,'- inc.ngò, so para as primeira., no-
casa- para familia, chácara, etc. ras da manhu'. Lurtas a .11.
Trata-sc na Drogaria Azevedo, As- | Wò.IiTstoqt, caixa postal >].¦ 631.

sembléa, r.i. h 3-I40 i.5'-li .1

MOVEIS BARATISSIMOS
Leonel (lo Carviillio & 0.

T.1Z&L <a.o© __í___ii_a.-rac_l-a-3 29
bo.rmiíoriosi salas ilo juntar c _o visitas ouivárips

eslylòs, graiído variodado dc cadeiras u outros moveis, la-
peles c cápaclios tt preços cxcppciõnaòs. .1 iiISl

PHARMACEUTICO
Pôde assumir ;i direcção techni-

ca de qualquer nharniac.a; pro-
postas a 13. O. M. Curtas nesta
redacijão, J t<)93

COSTUREIRAS
rrecisa-.ie «le boas costureiras

de ciilças c paletots: rua Visconde
de Inhaúma n. 66 — Maeliidó,
Gama & C. (J 3021)

Roupas de ¥©ri©
e myiios outt»as antigos

P.iRA
Homens, Rapazes o Meiiinos

'Muitos ternos «le roupa dc briin de liivlio branco, par-
Ao, tle còr c dc finíssimo tussor, muitos costumes ilo brim
branco c pardo, «le dolman ou paletot, pyjamas brancos,
¦beges c de cõr, camisas e ceroulas, Por-tusuczas, .'"rance-
/as e iAmericauas, lindo c v.iiriádo sortimento, «.- la-
nhos niollcs e duros de todos os feitios os mai; mo-
dernos, punhos, gravatas, suspensorios, Senços, cha-
pios de palha francezes, inglezes e italianos, lindos e
modernos, formatos, a 3?,^ .|S, 55I, 72) e S$ooo, lado
¦para liquidar e aòabar até 31 de dezembro próximo.

Vendem-se as armações, ibalòões; vitrines, espellips,
machinas de costura e Registradora, euíres c todos os
demais utensílios,

Traspassa-se o predio, fazendo-se longo c vailiajo-
so contrato «para terminar com seu negocio;

O Rio Trso
se, .FLia-a, <3.p ouvidor, ss

IMPORTAÇÃO piUECTA

íJ_3JÍ__^--^^.'X^4-;íI^&

PHARMACIA PROFESSORA
V-mle-=e uma em Nictlieroy: I Ensina piano em casa a io$oootrata-se na rua Visccridé do Rio mensaes, «bus li.;i"«es po-.- semana,Hranco 11. 413. com o sr. A. J. pelo nielhodo do Instituto na rua1. tle l.arceujs. u^_.|__i-_i XlJlriz JLJ_:__'[£___ ^J^- ^'-'-l }

''. 
ESTA* CONSTIPflDO? RESFRIOU-SE?1

TOSSE MUITO ? ii;

A raiiilia ilns iiiiuliiiiíis pnrii
CillC)

Privilegiadas c prctriuVdas cm (!:•
,rcrsu>3 cxpòíiçòi-S nacfonacs c estra.:-
gelr.is .A sua «upcrioTidaUe foi reco-
nhcçída pel.i illustrada secçjo de mn*
chiii.is c ii|i;»,irelliu> ij"i Sociedade Au*
xilk-dara ií,i liiduatr.a Nncioníil.

A' venda cm ind;.:. as |irinc;paü3cosas de ferragens e bizárés desta
Capital e dos l-'.fta''os.

l'_liric.. e dcp.- K. MARECHAL
FLORIANO N. 157.- — Tel. i;i...
Norte.

M. A. SAMPAIO
Grande fabrici de úrtigos para í!-

lu mi nação, pharões c-, ljn'.erniis para
êmradas dc ferro, c das vhapiiiiés dc
m.il.icaclicta, para gaz c kerozene.

Artigos paia electricidade, mz, lce>
rozene c malacachéla cm placas.

raio in

Use a

PHARMACIA
Compra-sç uma no E. do Rio,

que seja unica na localidade; car-
tas com todas as informações ao
pharinaceutico — Bocaina dê Ayti-
rtioca, '¦'., of M inaí. lv ÍÍÍ50

PLANTAS
Vende-se para .pomares e jar-lins

por «preços baratos, na chácara do
Jovino, á rua Turres Homem n. (¦!.
ès«|iiina dc Visconde de Abaeté, em
\ i l.-i Isabel. Í.R 3SS2

ÜniãoGommercial dosVaragistas
Companliia úo Seguros Terrestres e Maritimos

í-«.-.'!i\l.'A l-.M iSS- — Sf.ln KUA PRIMEIRO DE MA>:«;-0 N. 37
UIO DE JANEIRO - BR.VSIL

Cii-ilcil emilliilo I .noo.:ooo$oòo
" re.iliz.ido  r5f,:"ov!"

«le Lucros Swpensos  -i.--' ¦ --'|"«'"
Reposito no Thesouro i-'cacra!  :eo: oo$3M

ti «:.- r-i SEGUROS TEliUESTRES «le prédios! cstabeleeiinciitos,
:..,'-. otüéitiai,'mateis «I--- residência pnitictilar, mercadorias cm 'ran-

¦, e.,irada'-5 dc fi rro c outros riscos ierre>trc.s.'.'.,'i.-,i 
SEGUROS MARÍTIMOS sobtc vapores, navios á trla e

!.i tnihürcJiçõC!. c bem h-cax mercadorias embarcadaá, Írctc3 dc r.avio

CâPlLI^Â
?i> o tiiedicdmontp mais ofílcnz dr« iiomiüopatliiá
il. contra «as molestins do upparolho respiratório
iJ PltKÇO o 1 V1D1U) lii. 1$ «imi'/. VL.NI.E-SK 

EM TODAS AS PliAHMACIAS-;-; Depósitos principaes: DIIOC-AHIA PACIIKC'1,
ii' il. dos iviidradas il a -ÍT
aSLabor-jtorio Homccopatltico iVIjBGÍITO LOPI3S&CJ .«}• HUA K.N.IK.NIIO DE DlíNTIl ) -.6 - n[U ,1 ÍSD

Xarope Peitoral de Deses-
sarlz e Aicâfrá. da

Noruega
FORMULA DE BRITO

Açprovadq pela lnsoectoria dc
Hygiene c preiiii.i-.lo com medalha
de o-arn na Hxpò.iQ.ão Nacional de
iqoS. Esle maravilhoso peitoral
cura radicalmente bíonchitcs, ca-
tarrhos chronicos, cjatiticluchc. as-
thnia, tosse, tísica pitlm.nar, dores
de peito, pneumonias*' tosse nervo-

Um Negociante não devia fazer o
que lima macMnapóde fazer por elle

i^^ARB _B_n K&_B9_H _B.^_ã_?^ü-l_7i*cSG[!fn iH_t<-9 __»—*

.. . J ^-B3HpB^g--SSW^BJ'!^?!4rt^ H l__l n2

Os ullimo.s mo(lelo.s 1916 das Caixas Kegistrartmas "NATIONAI'»
protegem os negociantes em todas as transacções que passam pelo balcão.
Não erram, tem bôa memória, c são rápidas.

Elias satisfazem ií freguezía e augmentam os lucros."

Algumas das vantagens dos últimos modelos:

1.
2.

3.
4.

5.

Obriga a fazer uma annotação
cxáctã de todas as transacções.,

Em dois segundos imprime um
coupon mostrando a importan-
cia paga ou debitada.

Offerece ao negociante o meio
mais barato c efficaz de reclame.

Imprime uma lista detalhada de
todas as transacções. Isto mos-
tra ao negociante o que se pas-
sou no seu estabelecimento du-
rante a sua ausência.

Evita absolutamente toda es-
pecie de discussão com os fre-
guezes.

6.

7.
8,

9.

10.

Mostra ao negociante qual dos
seus empregados so esforça
mais.-

Mostra-lbe o que produz cada
secção do sou negocio.

Mostra-lhe o numero total
de freguezes attendidos diária-
mente.

Mostra-lhe quantos freguezes
attendeu cada empregado e
quanto vendeu.

Tudo isto economiza ao nego-
ciante tempo, dinheiro, augmen-
tando os negócios e os lucros li-
fluidos.

Agora é o tempo dc instnllar uma destas machinas do ultimo modelo
para começar o novo anno com melhores probabilidades de «suceesso e ga-
nhar mais dinheiro do que nos annos anteriores.

S. Paulo, Santos,
Curityba, Per-

nambuco, Bahia.

Casa matriz
Ouvidor, 125

Rio de Janeiro

Yf-iule-r-c t.iii.i nos * ti b m*./. os, coin
sertiti.cnto e com mpratljn para f.i-
milia, fazendo bom ne;oe'o. Iníer-
.Mações com Nino Viera, rua Má*
rechal Floriano, 223. (M i«,o.s)

Ouro a 11850 a gramma
IT.ATI.VA a SljiOOO

prata, brilhantes e dentes de den-
t;.diiras velhas a 500 r-j. cada r.m,
Av. Central n, 105. Casa de Cam-
bio. (M ipúo

SCluk 
Ip Ifliiix iUill!.!. Uu Julúi. 1

- 23_í-*„ 1

SITIO
Próprio para criação ou planta-

ção, com casa e grande terreno;
aluga-se no Enrrenho «la Rainha,
Inhaúma, bondes Jo Jleycr.

(30:9 .T)

QUITANDA
Traspassa-se uma boa quitanda,no Meyer, fazendo bom negocio t

para melhor informar, á vista fai
fc, r. Carolina Meyer 11. fi,

' (R 3460)

Galeria Artística Portugueza

O especialista DR, CAULOS J)All)'l' — rom Ioniín nrà-lica dos Itqspitucs ciiropeus, gnraiitn a euvn, em curto csníic*(lo tempo, da IMl-OTRXCIA, Quer soja de fundo syphiUtico•mejliilar, quer em conseqüência á noiiinstlicni.i «eviml.Tnttn a fraqueza geitititl, sol» ns diversas fôrmas clinicasejaciilaçocs prunintiirns, perdas seiniiiiies, perdas do nlibs-
pliatos, prostatorrltéa, etc., como tniuliem motivada pela in.lccçao gonocoeciea. Não fiw uso do medicamentos, nemappliea a massagem rectal.-Tratamento moderno, perfeitamente indolor, de resiil-tados1 seguros o cnm npparclli agem especial;—Consultas iírim l.riigiin,yniiii 4,'t, solu-ndo.i.as ii i.'. ás 5 lioras (,i;{9.'{8'

Alugam-se bons c confortáveis
quarlos a rapazes do cuiiimercio,
cavalheiras e casaes. Eem Cilhos, a
S$6oo. ú?noo e ;5eoe diários, co:n
mi sem pensão. Iions banheiros
água quente c fria. «elccricidii.de
leloplione e lodo o conforto, t«-.:-.

Telepíione 0853, Central

EMPRESTA-SE jdinheiro sob liypoi-Teéas. pro-;
missorias, avisos eu contas do go-,
verno, caução ou juros de apo-
lices. penhor mercantil de merca-
dorias. alugueis dc prcljos e to-
dos o; negócios commert->aes e ad-i
eocacia. Ú. Alfândega, 4^. sala 9]
de ii ás' i-' c :; ás 5- lnras (cn-
trada pelo elevador)-. (2930 !

176, rua Seio do Setembro, 170
KÍO IXE JANSÍIUO

1 nesullaclo.clo sorteio dos clubs tlcsia Galeria, dc
aecordo com tt extracção du Loteria Federal

cm 18 do" corrente

PRECISA-SE
:le uma creada para lavar e cozi-

] nhar, para ir para Minas, prefere-'se estrangeira, que f;i!e portuguez.Trata-se no Hotel Cruzeiro do Sul,
ale ás 9 horas. (J .1.190)

13, SENADOR EUZEBIO, 13
_Ondc vende moveis em presta,cões e em boas condições por pre-ços baratos; entrega na i" presta»

Ção sem fiador. Telephone 4.11-1,Norte. (S I7S6Í

O II m

Rio dc Janeiro, 1«S dc novembro do 1010.
O (iscai «lo Governo O proprietárioFranklin George Naylor M. A. C. Ferreira

A Gaierhi Artiatica Poífcnguèza com-
niunicii aos sócios do seus eliiíi.s que mu-
dou a sua sede para a rua Sete ile Se-
tembro ri'. 170. S 158

^ns^^raassB^nsBHa^
45:0001000

Vende-se por está quantia uma
pliarmacia no eculro da cidade.
Completo sortimento de drogas.
Cartas a Artliur Soares, nesta re-
dacciio.

Cofres e Registradoras
Vendem-sei trocam-se e com-

pram-se registradoras, prensas de
copiar, machinas de escrever, es
íritaninhas, cie. llua Frei Caneca

(!<; 141S' j ns. ra ir. (-M ,.o?8

*! Solução estoriltsadii paru nnosthoãiii tjcal om __— "
pequena cirurgia d cirurgia _--—-"^ua*

—'"Õ.rajsi

1 's£s&Já xiy^^l

CASA SEGDRA
Fabrica ile malas o moveis d*

vime, TAPETES,' OLEAOOS
para cima o debaixo da meza,

para forrar salas, pratc-loiras, etc.
JOGOS E SPORTS

do todas ns qualidades.
Kemctie-se a quem pedir o ca-

Inlogo de 1016.
Sogura,Ciiiiii)os&C.

Rua 7 do Setembro n. 84
1110 DE JANEIRO

RETALHOS DE COURO
Vende-se quantidade de -peque-

nos retalhos de todas as qualila-des de couros, á rua S. Christovão l ,.;;
n. SS2. Fabrica Polar. M 3560 I

Chá mineiro, Cocculus,
Porangaba, Agoniada,

Musa, Seiva ~t^\^
-j Ao Rosário 3, Tci. 2408.

(39Ç1 S) s

HOE nm

«ia

£. ¦

rsçSo r.r.t
ú-S juros úz

•«;uar lens dc «iiiahiucr naturena, ir.e.ii.
lícc. c ouíri.3 tiu-.íos de renda, mediante

I>-1 -w.-.i: Visc-mie dc S, JoJo da Madeira — J. L. Coir.es B. As-
«uir.rf.',t> •. Agostinho TcWr.ra dc Novaes,

Endereço !.!«.: "VAUliíVISTAS", — Cai»» du Comiu u, i.ujü —
'Tiicpi._r.ci .Nuiie Bó- — Codiso "Ribeiro"-»

LAVAGEM DE ROUPA
Atceil.ise dc homcir, garaii

perfeição iui trabalho e modi
dc dc preso. Kua Gonçalves. 40-:
casa -'. -1'' 3^5

ARMAZÉM
AIlc hotiicir, garante-se

tfabiillió e módicida- Xavier n.
iV.lby Club,

c:.i rua S. brancisc
1, esquina da T. Dei
bado de consiruir.

Q1S0

I sas, cwistipaçoes, rotiC)tiulap,
j cações,* doenças dc gar'gaiit.1, la-
[ ryngç, defUixo a5tIim«v.icoi c«c.
-.'.Vidro, i$àòo', — Depósitos.: Dro-
garias Pacheco, vua dos Andradas
n. .1.: Carvalho, á rua Primeiro
dc Março, 10 e .11; á rua Si--c dr
Setembro, íi e 90. e á rua da As-
sembléa 11. .ii. Fabrica,: Pharnia.
cia Santos P-.ha. r-;.« Dr. Arisli-
des 1-OOu n. 2.j, ielcplio-.'.-: 1.400,
Villa.

VV/» - ites10-*-^"^*"" Efreijò
r^-a\a- ;ü—'-"'' immediato sos t- %7*3_^vTtdoJ|_i!Í--^"'^' f-J o ino*í«31 ÜV )-NT 10 O lil-

j£2---— lem cocaína nem seus derivados .- A'
,-J venda nas casas : Ilermai.y, Cirio, Moreno, Borlido & q, mi
pi etc. nio de Janeiro-Preço caixa dc2i amp. SjOOi), B>|'Ví^^P^SSv. •_--- •;^víJ>"iX-'^'-í \'2?S--'Jii;-lr;£\-^ ¦'¦'^^¦¦''¦'^--'''"^'"¦¦'i,*»';'j"':y'-'. ...- ¦ -%i"itt-iv
.1 IÍB-iBl5a8Í-MMÍ*Mraí"^ ! I

LINHO LINHO LINHO
__Fja.irfcicU-SjS "para fasTiailias

TENDA A PRESTAÇÕES
X/eopolã Strass

SOB, aVEN-lItia R30 BF5ASaCO-Sf-i,la.S
XÜLE V li O-, U : IN O RTE 2311

Fundado cm 1909, composto dr
hacliareis cm scienciaá ,c letras
pelo Gymnasio Nacional. Preparo
espècia! para admissão ao Pedro
II, lícola? superiores c concursos
lias repartições publicas- Preços
módicos, Curso comiiercial á noi-
:c para empregados ro commercio;
mensalidade: io$oOo, ?c-m jóia.
Rua da Carioca, 49, 2° andar,

. U«o J).

Praia cio Flamengo 84
PENSÃO FAMILIAR VíliXNA

Alugam-se bons quarlos com lo-
do conforto, n familias e cava-
lheiros. Teleph. ,i-3o-l, Central.

3064

CONFORTÁVEL CASA
Alttgá-sc por .} nu 5 mezes, mo-

biliáda ou não. com 2 salas. 5 quar-
tos, jardim, ete. Kua Gonçalves
Crespo no (Affonso Pennal.

_i__.ll1
149 Rua da Quitanda. T49
KELOJOARTA E BI-

JOUTERIA
— Especialidad. cm concertos de relógios e jóias a preços tno-
d'C03 Grande sortimento de relógios Vigia, Torre c outras
qualidades. "Clubs Maisonnette". Jóias e relogi.js a presta-
toes semanass de S?ooo. Recebem-se assignaturas.

"Pei.É mi\\

O estabelecimento que tem
os melliores e .il.iniiulos (iramo

phones V.IGTOR e os mais
có.ühecidüs em forta a parte do

inundo.
Grande exposição de YÍCTROLAS.

Grande e variado repertório do
PISCOS Vl^CTOK e outras miircna

Júlio ffiôhm 81 CM
-i]xSS.'SlIt_i:_SX_533í^-. 71

15eiii ittojítíu.a oífieijiíi paVii con.cer.tos cinGra
monliones e Mucliiuas de escrever

M.vn.ni.uis PARA
CONSTRUCÇÃO

Vendem-se vigas dc feriu, ura-
des. portões, vergaíhões, parafusos,
trallos, trilhos, folhas de zii-.co, vi-
gas de pinho «lc Rica. dilas de lei.
pernas de serra, meia; cotiçociras,
taboas de pinho de Hiea, dilas do
Paraná, csfiuadrías c íí-rro3, •c-.c.
Um motor de C 111', com mn.chi-
r.ismo próprio -para elevador; tra-
'.•i-se. das 7 ás 5 da lardc. r.a pia-
ca Mauá, 1, j-üj J i

Pomada da R, l de Brito
(ANTI-HERPETICA)

Approvada e premiada com iiicd.t\
lha de ouro

Infallivel nas empigens, dar,
thros, espinhas, frieiras, sarnas,
lepra, coaiichões, eezemas, pannos,
feridas e'todas as molesiias d»
pelle. Laia i?5oo. Deposito: Dro-
fiaria Pacheco, r.ia dos Andrada!
n. 45, ç Sete de Sciembro Sr,

•119» I
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tJOBTtEIO DA MANHA —-DbnaliigOí 19 dc No .^Tiro ae 1016

H^HHMBHHH-™™-K™__B-™---H>>,Mt««i*I^>IH>alB-^
*__^_^_^_^_k. *_¦ _¦• ^^. **-i^^P* _^"Ml^É

Hoie pela ultima vez na matinée e soirée

JÂCS
JACK - 5 actoa

UMA IMPRESSÃO NOVA NO CINEMA !
OMGFANDESÜCCESSODB HILARIDADE »_,«--..-.--_

UM "FILM" PARA AS PESSOAS DE TODAS AS CIDADES

T™™T_í™te™t™r ã giiriaa.la HOJE Matinée infantil - continuando cm exnb.ç&o JAUv. .na representação
pliòtogfàplíicá da tela o cm carno c osso, pela ultima vm, no_snlaodo

C NE

,A^A^]_^m^t
MAIS CMA^dTs GKANDÈS DOJilliSADOHAS DA TELA I

íi poderosa interprete do
Amor Feminino em 5 i«ct03

empolgantes de palxíiu

A DIVETTE DO REGIMENTO
t™_™>

V^gj^^/
A visita do Esmo. sr. Presidente da Republica c do sr. Presidente do Estado -1o Rio aos

Mjj»_H__RÁMENTOS PE CAMPOS
Asslllí,pto clc actualidadc, exclusivo do "Cine Palais". » única casa c*uo

informa o orienta o seu publico sobre os acontecimentos nàcionaes

_aBM__B___*_areg**_à-H_BWWEBBMMM-MlM ¦9 KO

ODISON Companhia Cinematographica--»
Brasileira

HOJE TJI- TIMO DIA HOJE

MACISTE
Ê MÃTINÉE INFANTIL comjtpjrad^grátis para as creanQag_J§

Em matinée e soirée, continuação ío enorme suecesso de
_,m ¦•¦«¦»<•«. «. fiim do arto, cometia drama-

tica de grande interesse,
5 partes dá fabrica

ÍTALA-1rlLMSEspeçtaculo sensacional, attraheiite ejemocionniite ¦

Completando o programma: A GRANDE BATALHA NO SOMME
Grande film em 3 partes, completo e nítido, 

£«(f^^^B^NPB 
ESTAD0

Amanhã # Amanhã
SENSAÇÃO!!

Reapparição da mais formosa entre as
formosas, da grande artista de

renome universal

3P»AJC_k.O_3 'X^JeCES^LTJrtíES
Grande companhia Italiana tia operotas V1TALH

(Gyclo Theatrul. I.lraslteirò)

ULTIMA MAT1NE'E 1 Desp e<Urt™ da Companhia
ás 2 lj8 da tarde 1 -Deslutòlintnta solróe tis S 'ali

HOJB•¦—• Doiiiirign.lO i|oNovombro — H.OJE
. Dois gramliosos espectaculos

O maior suecesso dn companhia VlT.M.H. A grande coroa de
gloria de ítalo BEHT1NI. A obra prima dc KYSLEli

Sangue de Artista
Deslumbrantes, scenarios.. Riquíssimo guarda-roupa.

Original marcaufto. Cramies bailados.
Na Sòirdo de DESPEDIDA da.COMPANIUV VlTAtEj gran-

dloso 1NTKRMED10 em i|tte tomam parte HEIIT1NI, PINA
G10ANA, Maria Gloana', Giulieta Gestl e Ciprandi o as baila-
rinns irmãs Twnagli. -

?j*> _—— -m. aHH.HB^^UB» Amnln TIt
77777777?I*

Amplo
Arejado
Oontot ,avel
HOJE

PATHE Amplo
Arejado'
Confortável

HOJEULTIMO DIA
Ultimas cxhibições em matinée e na soirée do sensacional

Segundo Episo-
dio sob titulo: A Deusa do Far Wíst da serio inexcedivcl «Aventuras de

Elaine» cujo suecesso ó crescento

Em Matinée

Um PORTEM
íní um bello trabalho de arte - ém um.

romance.de amor -em um film de
extrema delicadeza e de execução

perfeita

Innocenc
WVWWtfíWWVVir.-irtTrti.

ia e Peccado

Bilhetes a. vendi, na bilheteria .do theatro.
HOJE — Adeus «Ia Companhia Vltttlo ao Rio do

Janeiro, no Palaco Theatro — IIQ.F B ¦

THEATRO RECREIO
Tournée Cremilda d'OUvelra—Companhia Ale-

xandro d'A_evedo
HOJE — DOMINGO - HOJE

A notável peru em 3 actos, do João do Uio . -

Cinco actos dedicados aos poetas, as
moças, a mocidade em geral

Uma pagina quo so lê c relê com pra-'/¦*k e intenso

sessão ás i 3\i Maliniio as-3 1,3 a* sessão as v _mm evasessão ás 9 3|l

Protagonista : GllEMILDA D-OLIVEIUAMoveis da Marcenaria Brasileira

Amanhã — Recitas do actov

?«-__«_' «OHIO SERRA _«B™™™.
Soxtn-feirn, 21 — 1- representação da querida opereta A DU-

§™ ..ttttáonista *. CREMILDA dVÒÜVEÍRA - Kstrca dos artistas
ADHIANA DE N0B0NHA 6 SALLES BlBEinO. - Deslumbrante
montagem. iHii a 4ul0

Além do fllm Densa do Far West
?_? e em substituirão de «Papae Hnün»
JL será cxhibida A PEDIDO GERAL E

POR ESPKCIAL. OBSÉQUIO DA _ OX*f FIÍ.M CORPORATION, o mais delicado
.*?*•*> assumpto apresentado esto anno

| A JOVEN DAS
I MONTANHAS
t
tt
TTT
Tt
TTt
T
TTT

Xa soirée

Para a soirée será mantido o mesmo
programma que desde quinta-fcini
tem grangeado geraes applausos e

elogios

& Deusa flo Far West
56 J

PAPAE HOLiN Ã

Protagonisra:
MISS JÜNE GAPRICE

1Este ullim.ò film editado pela Fabrica ?>
interpretado pc"tr-xsico íranivz

Pathó ó interpretado pelo grande <_$!•.

Mi*, fleiiry Kranss
do Theatro Sarah Bernhardct, dc Paris ?>•ris -k

— ?!?,

^?????^?????^??^?^^

™T$j; -, ¦ S^.**^**™^^ A

¦¦¦WU-^"^MIW>MIM*B^lt-t-l>l,**B-^^^'---**^i^*

iw*«yfwyTT"»m'-' v *~*y y y-r-w-T ?---¦ :_l"L—i.' _.ciisrEavi---. ™™^r_-™_iTi_3A_
_J***_ inê Ultimo dia dosurpioliciiileiite e íncgiialavcl prosramma que tem despertado
nUJfc. grande interesse _________

ENTRE o AMOR ea ARTE
Drama ile amo,-, ,c„, 6 longos netos, posado pelo exi mio dtinsarino l-atricio o pela sua digna comp-tnlietr.. Uto queridos

e onniiMididòs aqui e uo Velho Mundo. ^^ ^^^ mm—mi m- Amduque: e gaby
W ir.lMf.it que este-film iiiio ™nli7™? iiiípecciiÜilidade. dos trabalhos ciivopcus,. pois .aiii.da a arte Ci.ism^r«l.l,.oa; ci.trc

# e™^g^jgíJtí (,cfeit05 .leçliiiicW, o filo,:_ dignog l>|^^E£^^Bg9-™0™íl

SÍ „t SfetpiíSi^aSd^ fe^illitlíili* -r CA-
TUÜ.H MENDES, «tuanilo -esteve entre nós hospedado. 3TZr._-'Jl.¦»«._-._

Ho Jo, -..--ia \xr_ig- matiia. ée i_---*a.™™-til aos aiMa.lrg-tU-ia.os
__ AMANHA - Conti miacj™ do _™™3T™i™ «lc Série- A MULHER 

^^ 
~ 4' e 5" episódios.

Aluguel deste film — RUA b. JU.->tr, 37, «• «.»-. 0)7

Empresa JCRUZ JUWIOR 
"

Rua da Carioca
ns. 49 e 51

^THEATRO MPMCIPA™
( THES FESTAS

Snzannc-Dc.
gLugnc-Poc — Mlle. Ven.[-Dcsprés

". 'HCIIÍÍ

f» SÒIRÈE — 21 DE NOVEMBRO
DE 1916

Variação» ¦ sobre LA GRACE DE
FRANCE — Psyché

Le Baiser
(cantos—dansa*, ole.')_„___

2« SOIRÉE — «3 DE NOVEMBRO
DE 1916

LES BALKANS
Lu rupture «lc SAPHO.

Le Bonhomme Jadis
(cantos c ilansasl ..„„„_,_•3» SOIRÉE — a$ DE NOVEMBRO

DE .9.6

Il PoüdeCarotte
Sccne de "1'Ecole de».,Femme»"

Lc Chat Noir — POIL DE CA-
ROTTE, en poilu

(cantos—«laiiiafl, etc.)
A assignatura ocha-so aberta nn

Casa Napotcãò, pelos preços «lc: Fn-
zas e camarotes (lc 1», 135$; cajlei-
ras, cs?l balcões A c B, 15$: bal-
cões c outras filas, 1.1$ i galerias, 6$;
oara i.s 4res rcw-tseiUíKÕes.

__H-i^l I
¦I __%*?* -^B
^B H^^i^lí _B B

¦VI B
_H _HeS.;^H1 ^^RSk-':> '• -'!":'^^H ^HMm \\\\\__mT^mm\ MmvLz^^ 9W ^fl

_____k_H _¦__>} j_k JH _HBfl Bk«.JDk' ^BITti—I M

¦ __j ____|3_f^:^B H
Hbfj^^L * ^| ^B' m_M

™S MHH

PATHE
Amanhã» O maior policial da actualidade - Amanhã

JAMES M0RT0N
personificado por Arnold Daly, o famoso JUSTINO
CLAREL, dos Mysterios de Nova Yorkvae resolver

o complicadissimo problema cognominado :

O caso das tres Nações
c quo só será divulgado por causa da descoberta do

SEGREDO DO ESCAPULARIO
Seis actos da fabrica Pathi5 formam este

i» ™mT i_ i_ a »*_-1 jamf . morton ou ESPEÇTACULO SENSACIONAL
AliJNOLl) DALY •'* íuítinoclareL) cm que toma parte Sheldon Lcwis, o celebre RNCOBERTO

!____% ÍRIS Empresa J. CRUZ JUNIOR

Rua da Carioca
ns. 49 e 51

AMANHA UMA ESPERA SOMENTE DE 24 HORAS
Xíío tememos confrontos, e antes os

Com a apiesentacào deslc pio. rnmma, aím-mamos bem alto: «Xâo *%«!«?£<£!'$$M
O MELiiOlt DOS I lt ABA LHOS NO GLSEBO, o que mais do que tudo, e enli ef*

«odiivo para que se evidencie ano-isa superioridade em programmas»—-O inicio dn exhibição desle fllm cm series,
iridoafr •quentadores do ÍBIS em PRIHK1KA MÃO, vai dar um dia celebre para a cinomatographia, marcando¦ii™•iigue «os qiièr,™lòs™_ .,..„

nma ctnpa de gloria, do triunipho-« do maior suecesso
_~ «^><â>«a* ¦

(LiBI™RDADE!)
Amiuii»ã-1 enisoslio-O TES 1AMFXT0 AMBIOIONAUO-Drama dc aventuras cm 4 4 partes

Film de crande sònsoção: o melliSr até hoje feito pela fabrica que não tem rival nes te gênero aUNTV EHSAL
ROLLEAXJX o lieróc da «Moeda Quebrada», que nesto fllm ê o personagem principal, hcr*

cules que assombra com a sua força do touro

|f™'™

Deseripçuo¦ROM.UAfX nâo precisa «Io apre-
scntaçrlo. U heroe (Ia "..Mocilii 0«c-
hrad™" ai>rcse«t™"-3e*noi titiui oi» «.•¦¦
traliallio ntillla nrrii.; intenso, ilcfil.l a
primeira scena ato u ultima, st-;:,o
cie (iitcin decide o ilcscnri.hr do ro-
«lance, nppiicaiulú di sciiu músculos
ilo aço c a sun coragem do leão.

M Alt MS W.VI.CAM1' ii unia nova
arlista que aprcsctitamos ao nosso
i.ubiicü. llastarin i|uc disséssemos ,.o
seu valor nestas palavras: F.lla c muito
superior u Crace Cituard, e vai, tor.
niir-sc :i :.\iV" qucricln «li. J artista*.
J)c faclo, vomnl-u cm à-cção; cil^ c
adiíilrnvcl. Monta a cavallo como uni
homem, í, por ..'nucas c liarranços,
cm iut™, ÍURÍiíiln ou ntacatulo, c i™
enthusi.isni™ lotlos que n vem; _ sua
«tidacín não icm limites. Km situa-
-.úts arriscadissJnia-j» suspensa sobre
niiystn-.?. cila se mostra á altura «lc
nianter o primeiro togar entre n-f ar-
listas da fabrica fniversat.

IIKRANÇA K.VT.Vt,, poJenios ga-
rcutir. C\ por sua, vez, o mais liem
íeito dos traliallio» que esla ínlirien
tem editado, c nós liem sabemos que
xieiiliumn fabrica podo rivaliza.' coni
u Universal neste Rcnero de films de [n venturas. Nèstii ro*manc« não ln

prclicnilcrain liem que essa dádiva
çr\ cxtrardiiiaria, pois qiw o coronel
niuilo íiucr.t a sua niontada; ad scu
vcllio r.riiiir.i major Wihston c ,10 scu
antigo sricio Josú I.eon, cllc deixa t et
a-dniitiiàtração dc sua faxenda no l'*=*
trulo do Novo Me.vieo, até que l.y-
licrty cainplete os -i arinos pedidos
pela Iii, «¦ o testamento firma ain.Ia
oue. si l.üícrty. sc casar antes dessa
idade, sem cot": senti meu to no. scit3
tutores, perderá o direito á propric-
dade, que so transformará em um cs-
taliclccimcuto •<!-• educação militar
gratuita, O velho coronel não esque-
cia Í'cdro ('Rolieaux), fiel creado
t]\\<z ePu dotou com mil dollars; este
1'cdró fora creado na fazenda e ent
dc uma di-lica.r.n **c;'i limitei i>clõ
seu patão, pelo i|up o velho .Iim, an-
tes de morrer, cntrcgou-lhe I.iherty,
pedindo que clli! fosse para ella o
que sempre fora para elle.

IC foi esse testamento deixado pelo
coronel que sc tornou um motivo
dc aventurai para a sua filha i.iber-
ty, c para o fiel Pedro que estava
sempre a sc.t lado. Tornou-se o tes-
tamento 11:11.1 HRRAXÇA 1;.V1'.\I..
1*V que o velho jo*fi I.eon, inexiea*
no, que o coronel suppuuha seu ami.
c>. unia :i*ai-i era do ouií lira

cno™ se desenrolam | niem interesseiro, c
campo, nvij monta- '

'¦^

iViir.í, c a
quasi todas
nhas, noa rios, sem .Vçapües, maí tao
somente com 09 recursos dos artis*
tas.; O publico terá o scu cirande tlivcr*
limento, n scu prato favurito eom
esle trabalho»

O ve'ho coronel )im Ilòrton está a
morrer. A' sua cabeceira estão nqucl*
les que o cercavam maiã do perto e,
emquanto I.ibcrti', sun filha, soluça
% uv.\ canto, o velho soldado lê. elle
niesmo. aos seus ami&os, o scu tes-
tamento l\\U deixa ao sen hom ca-
niarnda, o càpitfto Roberto Rtitlcdge,
O scu cavaüó favorito, c todos com-

seu filho Manoel
tinlin 11 mesma tira do pae.. Leon
estava Rerindo a fazenda e :..i cile
quetn recebeu a grande comitiva que
vinlia visitar a propriedade. Isto se
passava dois aunos depois da morte
do coronel, Liberty, acompanhada Ao
major Winston, .le Pedro o niaii ,«lo
capitão Roberto qu.: levava comsigo
urra du:ia de homens do ren, reci-
nifciiio, chegaram á fazenda c ali por-

Nesta fazenda Ira o seu stlinltiis-
Irador, *isto è. o seu principal capa-
l:i™, um t,;l 1'ancho Lopez, mexicano
tic oripem c chefe revolucionário em
sua terra; ;ili também- ha uma crea-
da chamada Thereza, amante dc 'Ma-

noel, o filho de I.con. Kstcs persona-
Bens vão tomar parte salienta neste
drama.

.Naquclle dia liouve festa cm hon-
ra dc l.iherly; c nós assistimos, a
montada cm cavallos chucros, a pega
¦le touros, c outros torneios a cavallo,
sendo <lc notar que o capitão ltulier-
ln venceu mais dc um delles c am-
da teve a ventura de se agarrar a
11111 touro que disparara e vinha so-
bre os assistentes; i-llc o dominou pç-'as Rtianipas e o atirou ao chãol l.i-
beriy ficava siuceraraento agradecida
.10 scu salvador.

Algiicrti, cointudoj tinha, raiva «te
ver ,1 ascendência que o joven capi-
lão tinha sobre Liberty'; i Manoel
f.con, que tambcm ama n moça...
V, Thereza, sua amante, por sua ver.
tem ciúmes ilclle. Ora, é preciso que
notemos aqui que Manoel I.eon não
cuidava de outra cou-a que do i:'.-
teresse, o scu fito era se casar com
a iniliionaría, an mesmo tempo que
scu pae, tãii ambicioso quanto c«íc,
c de accordo co;n..c!Iel procedh a
um plano que era inf.tu*; cr.anifo.i
uma mesa do joro cm sua eas.i e fcr
o major Winston peidrr grande)
soinmas, pelas quacs firmou uni com-
promisso dc paj,amentò; eo:n isto e>
velho Leon queria cucalacrar o seu
companheiro do^ a.li-Ín:.5trv;ão 1a ia*
zenda, p.vra allijal-o ò» administração
e Uc?? sósiulio na íicieu-iia dos he:is
dê Liberty. K são estei 05 traidores
que Vio agir...

Entretanto, um f.ieto grava íe pa^
sãvai K* nuc Paiichò I^opcz, o çápa
hz, resolvia com cs scUs rapta? l.i
herty c Icval-a para n seu aiin \\v
montanhas. Conscrval-a-iam como re
fen 3 pediram po.* ella deá mil d'-1-
Jars, que serviriam para fonientor ;
fiih revolução, Ora, .'icmlcch c|'.r
naquella noite Liberty queria dar
passeio a cavallo c os baii Ul>s
aproveitaram tíi==o para a ra

11
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Artlcfac nt«!t.r«;iri_o<s ( EODIE POLO — Pedro
fArtlStab phHCipaeS (Muno Wãlcamo^LilK

FAT
(LIBERDi^DC ')

Amanhã- 1 episódio- TESTAMENTO AMBICIONADO
Drama de aventuras, em 20 séries

O mais admirável trabalha feito ao desencadear das paixões — Os músculos de aço contra a uslucia tia
serpente — lueta e a perseguição.
l^ftTÍâ TWâ.lOâ.^.'» uma uova arlista 1uc van lornar-so a querida, supplaritando ORACEm-Tm.m%mTA\9 vv mn.m\mtm%mumhjj ÇUNAltD, pela sua formosura, pela' sua coragem, pelo seu trabalho sem

confronto;
'Mas algiiem estava attento; é o fiel
tPcdro nue corre, atira-se a?s mexica*
nos c salva sua patroa, Ki3, parem,
que outros cavalleiro) apparecem c
sc atiram ao valente rapaz que cm
vão luta; ns bandidos levaram «1 Siia
querida menina.

K'le correu aos administradores da
fa.ZBiidn. mas 09 I.eon acharam queliada! podia sc fazer , pois era
noite e impossível a perseguição dos
bandidos. ¦. Mas o capitão não pensaassim c, montando a cavallo com us
homens -.Io seu regimento, vae para.as montanhas. Terríveis caminhos
ntr.iclles cm que os cavallos escorre-
uaíit nas pedras soltas, em que ha ca-
niinlíoa tão apertados cm que uma
s.'> pessoa pode passar a cavallo, ten.
do dc um lado a montanha a piquec do outro o ahysino!

Os liamlitjos dc I'ancho Lopej che-
cam do seu acampamento, mas ante-3
taii.uu o caminho de entrada fazendoralar um grande rochedo. O capitão
Roberto encontra aquelle obstacu o c
manda buscar broc.u c ilynaniito ;cllii passará, custe o que custar I lin-
iretanto. 1'cdro não fica inactivo;
íôra elle qiiçm conduzira as loteis
tíi ali, 'procurando na noite escura as
pegadas deixadas pelos cavallo] dosfugitivos. Agora, criiquanto so espe-
ra a dynamitç para fazer saltar o•.ibsníeulo, elle resolvo tentar a aven-tura dc ir salvar a sua querida me-tina.

[Liberty, amarrada c amordaçada,
.01 atirada para uma choiipain do
acampamento do revolucionário mexi.
ãno, o Pancho Lopcn trata de ver
le obtem, por inttrmMio delia, o di-I nheiro que precisa, c um mensageiro
foi levar n sua ordem e sua pro-posta. O capitão Itutlcdge viu cair aseus pés üma pedra fcnvolla em pa-¦rei, e esto papel dizia: — "Se atéá meia-noite não enfocarem dez mil
dollars (quarenta contos dc r.'is) no

grande rochedo que cMá lap.r.idi .1
entrada, a menina Norton soiírcrá
mil martyrios; su acceilercm a esta
proposta, -acenem com uni t lenço, que
o meu mensageiro está á espreita :
se não, dem um tiro de revólver. —
Pancho."

•Jr.il se acabava de ler isto. o capi-
tão viu que Manoel I.con fazia um
signal com o scu lenço... Quem lho
mandara? Ü capitão, raivoso, agnr-
rou dc sua pistola e deu uni tiro
par.i o or, clamando : — "Men-o-
ceiro, díze a teu chefe quo -- não I"
¦tu este facto veiu trazer aos espirites
do capitão Roberto c do major Wiiis*
ton. que 'Muueol _,ecrn, como seu pae,
eram traidores.

¦ríniqunnto isso, I.ibcrty coir-guira,
aos [iuÚvúS f>2 livrar da™ cordas mal
atadas o, pouco depois tinha os mem-
bros livres, e cila, encostando o ou-
vido á fechadura, ouviu que Tan-
cho dava ordens aos seus sttbaltcr.
nos, mamlauSu avisar o outro chefe•Alvarcz que, naquella mesma noite
deveriam marchar contra a povoação
norte-americana de Discovery que,
não esperando o assalto, deveria =tr
tomada e incendiada !

Nesse nieio tempo cheg.íram os sol-
dados que haviam ido buscar.as brú- |
cas c. dynamitc c. emouanto elles sc
entregavam Iro trWiilho ipara fazer
saltar a barreira, Pedro se resolveu
a levar avante o seu plano; enrolou
a cintura muitos metros de corda, c
metteu no peito da sua camisa 'alguns
rolos-de dynàmile. •Aprtfvcitando a
escuridão da noite, elle desusou como
cobra c, agarrando-se aqui e ali, tre-
pando sobre rochedos abruptos, che-
gon a um ponto que ficava acima do
acampamento de I.opcz. Amarrou o
corda a um tronco de arvore e dei*
xou escorregar o seu corpo para o
obysDio. Seus pós tocam o solo e
elle, rastejando sempre procura o lo*
gar onde teriam mettido I.iberty. L"ma

scnlincfa mexicana guarda wma e.v
sa,.". Deve ser ali._ Pedro se appro-
xim.i e. como se íóra um tigre, cát*
sobre o homem.' Seus dedos de fer-
rs apertam a garganta da bandldii
que, dentro cm pouco não se mc-
xía mais,

™ntão cllc ouviu ruiln quo vinha
da tlchtro do quarto, c jwrcebcu
quo, munida de uma machadinliâ queencontrara, I.iberty furava a parede
pelo lado de dentro; com rua faca
o fiel creado a ajudou, pela lado.
de fora c, dentro de pouco tempo»
eil-a cm scU3 braços, a querida me*
nina. IV preciso fugir, Pedro a le-
va para junto da corda e a audocio*
sa raparÍR.1 começa a ascenção.
Aj.rr.Lndu-sc á corda c apoiando os•pós nas saliências do rochedo, cila
começa a subida perigosa. Seu corpo
ás vezes perde o «apoio dos pés e ro-
Ia preso á corda, mas Liberty sa'segura e, íirtjv.cjando, procura si»
bir.

»K' nesse momento que um tiro de
carabina se ouve. A fuga fora des-
coberta <•¦ os bandidos corriam para
o local. MSs «Pedro está alerta. Dei*
xa que se approximem e. então, toiriati
do mn carluxo de dynamitc, atira
sobre elles! A tremenda explosão se
fez ouvir e alguns miseráveis salta-
ram com fragmentos de pedras do_ ro-
chedo. Mas elles avançam e atiram
sempre, emquanto que Pedro, toman-
do outro e outro cartuxo, os vae di-
7.iinando, c comendo á disiancía. Iv
Liberty, ji sem forças, 'não cheg
ainda ao alto. Kl!a luta;
vae ilcsfállcccr..,

Aqui, nesto • entrecho
termina a série. Cíu«"
audaciosa rapariga e ao
salvador ? Vcremai nn
dio que sc intitula : —
com a morte"..

Parece que

empolgante,
icontcccrá a
seu hcrenlet
«utro cpÍ5t-" Cavalgando

mp — Liberty Horlon.
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:ack Holil — Capitão Roberto.
Xeal H»rt — Major Winston.
Maud Emõry — Thereza.

Bcrtram Grassliy — José Leoa.
Ij M. Wells — Manoel Leon.
lí. Nyc — Pancho Lopez.
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Grande comedia dramática em 5 longas
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O homem mais forte do mundo
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