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EXPEDIENTE
Xo edifício novo «lo "Correio «In

Manila", no largo da Cariocii
11. 13, estilo Jií funccionniido to-
das as suas secções, excepto as
officinns, qne em breve estarão
também nll Instnllmli.s.

São os seguintes os iinmcros «los
nossos nppiirclhos tclcphonicos:

Redacção. . . 5608 •• Central
Gerencia . . . 54-13 -• "
Eseríptorio * . 5T01-* "
Offieliins. . . 37-* Norte

A serviço desta folha percorre
os listados dc Si Paulo o 1-n.imú
«1 nosso representante Pedro Bu*
ptistn dn Silva pura o qual soliel-
tantos 11 costumada benevolência
«le nossos nssignniites <• niílif_(>S.

0 COMMERCIO
E A POLÍTICA

Sempre nos manifestámos pela
maior aclividade politica do commer-
cio, e pela sua participação cm elei-
«jões, ile modo fjue tenha no Cptígrcs-
so Nacional representantes seus, tjtic

lhe defendam os interesses muitas
vezes sacrificados por faltar, nas

suas duas casas, quem praticamente
lhe conheça as necessidades, ou seja

ntlestnulo no manejo dos negócios.
Applalidiriiòs, portanto, muito since-
rãnichtc o facto, noticiado nestes
últimos (lias, de estarem muitos com-
ircrciantes c empregados do com-
mercio se alistando eleitores. A lei
nova, conrquanto pela justa -pre-
occtipaçâò de evilar a fraude, dc ara-
bar com os plíosplioros, encerre ilif-
fictildadcs e incómmòdos para os
«luc se ipretenil,ein alistar, ainda, neste

particular, é um progresso sobre a
legislação anterior, que obrigava o
candidato ao eleitorado a perder
dias e dias'comparecendo, sem poder
ser attendido, perante as juntas de
alistamento* l''olgamos dc ver o
commercio comprehenilendo que lhe
cumpre disputar o logar que lhe cabe
ra representação popular, desde a do
município até a tia nação. Quanto ao
município, somos pola representação
profissional ou das classes, pela re-
•prcs.ntação dns interesses cconomi-
cos, o que nos levou a applaudir ras-
gádamcnt- o projecto do iliustre
deputado mineiro sr. Afranio de
«Mello Franco, Lastimamos a guerra
sem razão que se lhe fez, e sobre-
tudo que lhe retirasse seu apoio o
presidente da Republica, depois de
ter applattdido a . idéa, compro-
ti.cttendo-se a apoial-a. Lastimamos
(principalmente esta mudança do sr.
Wencesláo Braz, porque trouxe o
abandono do projecto, não obstante
ter elle em seu favor a maioria da
«.mmissão" dc Constituição o Justiça
«.Ia Câmara dos Deputados. Os que
Ibojc levianamente coudcmnam a re-
..resentação de classes se hão de cou-
vencer ;i'fina'l mie só a representação
profissional, ou pelo menos a divi-
são dos eleitores em. grandes cate-
gorias profissiona.es, pódc dar aos
corpos legislativos a imagem fiel do
j.aiz.

Alistados, e disputando as eleições,
envolvidos na grande massa de ciei-
lores dc profissão diversa ou de ne-
íihtima profissão, os commcrciantcs
lutarão, já sabemos, com dif.ici.ld_-
nes para obter alguns logiirç- na rc-
pteseutação. .Mas, com esforço c ai-
gtins sacrifícios, não sacrifícios tu-
ilividuaes, mas de toda a classe unida
em bem dos seus interesses, o com-
mercio conseguirá entrar 110 Con-
gresso, de que tem estado até agora
ausente, e ter lá órgãos legitimes que
3c façam ouvir e influir nas rcsolu-
ções que lhe digam respeito. •Com
isto não lucra sô o commercio como
classe, mas também o paiz. O com-
íiícrciantc levará para o .parlamento
a sua experiência, exccllente conse-
Iheira para os mais legisladores» que

t-e coinmerçiii só conhecem o acto de
comprar. Do seio do commercio po-
dem sair homens próprios para diri-
gir 03 negócios públicos, como sabem
tingir seus próprios negócios, com
ordem, com economia, sentimento dc
responsabilidade e preoecupação do
futuro. Uma única profissão, a dos
politicantc., não podo continuar a
governar o Brasil, sobretudo quando
não s.iu dos melhores os frutos do
fc-ti reinado. O paiz tem por que não
estar satisfeito com ella. 1. não é só
o commercio que deve vir para as
«.i.niaras, ma.s também a lavoura, a
industria, as outras classes que Ira-
'fcclhan. para o enriquecimento do
paiz. -Mas que sejam ellas represen-
tt.das verdadeiramente, por gente
sua, c não por politiqueiros tlisfar-
«lados em cotmnerciantcs, agriculto-
res e industriacs, ou que, accuiuulan-
lio as profissões, sejam mais da po-
liticá, e predominados de cogitações
c conveniências partidárias.

Fugia, até agora, o commercio dos
cpmkios populares, como toda a
gente séria, pela convicção de que os
pleitear era perder tempo e dinheiro,
pois de liso e honesto nada tinham
eües. Imperando a fraude, a venta-
dc do eleitorado era annullada. Os
candidatos vencedores na votação
surgiam derrotados na apuração, c
rc, vencedores na apuração, logra-
vam entrar diplomados numa ou
noutra casa do Congresso, ainda cs-
lavara sujeitos ao reconhecimento,
ao qual, no caso, cabe a ultima pala-
vra. Animam-se agora os commer-
ciantes a se alistarem e se dispõem
a disputar eleições, confiando na lei
irn discussão, que deve ser agora vo-
tada. Todas as leis novas na espécie
s.ío esperançosas e promettedoras de
rel-ibiliiação e regeneração. Alem
Risso, :::;nvr;a ao coiumercio ter em
visía que a fraude eleitoral é, em
pande parte, produeto do despreso

do geral dos cidadãos pela politica,
entregue por isso aos que a expio-
ram como negocio. Os que não pre-
sam o voto, e não procuram por elle
influir na direcção do paiz, são tatn-
bem culpados do descalabro eleitoral.
Na Argentina, 05 bons resultados ti-
rados da legislação eleitoral vigente
são attribuidos em parte á obrigato-
riedade do voto. Todos devem vo-
tar. Nada justifica a abstenção das
eleições quando se decidem nellas os
destinos da nação, dependentes dos
bons ou mãos governos- Com a obn-
gatoriedade levaremos ás umas as
classes laboriosas c as camadas 'so-

ciaes mais elevadas pela cultura ou
pela fortuna, conseguindo assim .1

um lado, a Paraliyba continuava a_co-
brar dos produetos pernambucanos as
suas condemnadas taxas, alienando,
como aliás o fez por oceasião do
accordo, que, estando em fim de orça-
niento, não po-Ma alteral-o sem grave
prejuizo dos recursos públicos. Mas,
afinal, a sua Assembléa se reuniu
opportimamcntc para fazer o trabalho
orçamentário do próximo exercicio, que
será iniciado no i" de janeiro. Ahi,
como ficara accoritado, se creariam
novas fontes de receita, em substitui-
ção dos impostos que . se aboliriam, c
mantido o equilíbrio no orçamento,
cumprir-sc-ia o preceito constitucional
contrario aquelles. Pois bem; o orça-
niento da Paraliyba para 1917 é hoje
lei e, contra o accordo feito, contra o
compromisso dc honra do seu governo,

sua intervenção na politica tomada j ecu™ a Constituição Federal, foram
cm sua elevada expressão, afim dc | 

m!imido= nclle -"dos os tributos cuja
abolição ce assentara. Mais do queque não continue a escoília dos go-

vernantes monopólio dos empreitei-
ros de eleições, e o paiz entregue í>
exploração de uma casta que alé
boje lhe tem -sido funeslissiriia.
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A festa da Mandei rá teve Iionlem paranu.tmcnlar.lhc o l.rillio 11.11 bello dia de
sol como o san lozamío, o de uni azul
como o n'olio «tuc ella encerra.

Uin dia et.enntalor.
Temperatura: máxima, 25M; niiniiiia,

ío"-;

110,1 M
•Ksiá 'de serviço na rcpirtiçã... central dc

Policia, n _" deleitado auxiliar.

A cíirno
¦Para a carne bovino <po-*ta linje emcr.no.imo nesta capital foram nffisados .o*dos marchantes, 1.0 entreposto de S. l.iogo,

pa preços de .760 a $S_o, devendo ser co-ura.Ia ao publico o máximo de 1,0.1o.(.iirnçrro. ...oo; porco, ...oo e vitell.i.?í,uo c iSooo.

A comniissão de Fihiánçns do Sena-
do rejeitou hontem uma emenda quetransformava «,_ encarregados „i: nego-
cios em Stockohno, Christiani.i, Athc-
nas e Pckim em ministros residentes.
O motivo que levou a commissão a
condeninar essa emenda, que tinha,
aliás, em seu apoio a boa vontade go-

isto, não só esses foram mantidos, como
foram orçados novos contra a industria
pernambucana, expressamente designada.

Deante de factos dessa natureza, di-
gani-nos se lia possibilidade de soer-
gucr-se' este desgraçado reginien ou
se, antes, não está- elle destinado, sem
remedio, a servir de cpitaphio á des-
monibração do paiz, pela triste luta
que começa em hostilidades tributarias
e acabará, inevitavelmente; em .sangue.
Já vimos o próprio sangue correr cnlre
o Paraná e Santa Catliarina. E até
ver o resto, não será tarde.

A '.solenntidade da festa da bandeira
teve 'logar 110 pailacio Itamara-ty em
presença dos funoeinnarios do Ministe-
rio das Relações Exteriores.

GRAVATAS — ..Ina-silmã* — Só na
Casa Manchester—Kua Gonçalves Dia3 5.

Segundo toda-s as probabilidades, esse
caso _e Goyaz, cm formação, resolver-
se-á pelo unico critério admissível rn-
tre adversários nue se julgam fortes
¦numa zona tão distante das vistas do
poder central: o critério da força.

I O senador Leopoldo dc l.ulhões é
| partidário desso systema, como o c
I egualmcnte o governo do Estado, o a
maneira como o sr. Bulhões nos contou,

Io outro dia, que os seus correligionários
haviam deposto toda a edilidnde de um
dos municípios goyanos dá bem a idéa

. tTa politica que ali é seguida.

j 
'Talvez o sr. Bulhões tenha razão, em''iHln.ii.ir o appello aos meios extremos.

A BOICOTAGEM
DA BAHIA

1.-.

yeriiamental, fo! a idéa dc- que a pro-' Se da lei escripta os politVos que ma-
posta transformação dos encarregados ricjtun a força c os dinliciros públicos,
dc negócios em ministros residentes. fazem tão pouco -caso neste paiz, que
acarretaria augmento dc despesas. ! «.Menção lhes podem merecer -accordos

Houve equivoco. A referida emenda j mais ou menos verbaes?
não envolve o mais ligeiro augmento I Passando o primeiro momento deter-
do responsabilidade orçamentaria para j minativo do accordo, elles pouco a pou-
o lliesouro. Os ministros residentes co vão montando'do novo a sua macli.i-
terão exactamente os mesmos venci-' na, de modo a em curto prazo poderem
...entos, que ora são percebidos pelos esmagar os'adversários. Isso é da hisio-
pwiíieiros secretários que servem na- ria'da Republica.
quellas legações como encarregados dc O sr. Bulhões é homem pratico, o cs-
negocio:-. Não haverá também augincn- tinta muito mais lidar com as coisas
to dc despesa pela promoção de segun- positivas do que com as hypollieses. E
dos secretários a classe superior, pela quem .sabe se, devido a esse modo Ue
razão muito simples de que tal promo-1 ver, não consegue triii.nphar dos seus
çao não se fár

A emenda não créa novos postos
adversários?

Só o <]uc lhe pódc ser um tanto pro-
eomo por equivoco parece ter julgado judicial c .a amizade que lhe. tributa o
a comniissão de Finanças — mas ape-
nas converte quatro logares de encar-
regados de negócios cm outros tantos
postos de ministros residentes, Para
oecupar estes logares, 0 governo fará a
promoção de quatro primeiros, secreta-
rios; mas neste quadro não ficarão va-
gas ,1 serem preenchidas, porque pela
conversão ficam extinetós os logares
correspondentes aos novos ministros re-1
si.iciiies. -

¦Sem acarretar augmento de despesa, I
.1 emenda .apresenta grande vantagem
sob o ponto «1 evista da cfficieueia da ,
nos.a representação diplomática nos
quatro paizes referidos. Um encarte-
gado de negócios encontra-se sempre
em uma posição difíici. .para lidar I
com as chauccllanas que lhe dispen-
saiu muito menos consideração do que
a um ministro. Em qualquer oceasião
seria vantajoso converter os referidos
encarregados de negócios cm ministros
residentes; desde que isso não acirre-
tnsse grande augmento de despesa.
•Mas 110 momento actual-, quando se
approxima a paz com a infinidade de
questões econômicas que surgirão cn-
tão, é da maior conveniência quo os
clrefcs de Icgações, como ;t dc
Stockolnio e de Cltristiania, não fi-
quem na posição desvantajosa de me-
ros encarregados «le negócios., K seu-
do possivel obter essa transformação
sem o miiiin.o nngiiiénto de despesa, é
claro que somente por um equivoco po-
deria a commissão rejeitar a emenda.

listamos informados dc que a eínen-
da vae ser apresentada de novo. li 111c-
lhor informados sobre o caso, os sena-
il.ii-e?, certamente, não eivarão ohstn-
ciilos á 'passagem de uma medida que-,
sem ônus -ublicional para o Tbcsouro.
é de incontestável vantagem para a
nação.

sr •- YV cticcsláo Braz..

BIRL10THI.CA POPULAR — Aber-
ta ao publico das 11 ás 21 horas, no
Lyrcii de Artes e Officios

Segundo estamos informados, o Mi-
nislcrio da Guerra recebeu telegram.ua
dc S. Paulo conimuiiieaiido que já se
acha excedido de muito o numero de
voluntários especiaes fixado para aque.-
le Estado.

Ha mesmo uma lista do candidatos
ás vagas que por acaso se venham a
dar.

Quanto aos voluntários dc dois aniips,
nngmcntu dia a dia o numero dos qtic
se alistam, tudo fazendo crer que não
serão muitos os sorteados para eom-
plctar o contingente que aquelle culto
e prospero Estado cabe formai'.

Hotel Globo rim dos Andradas —
Àngmentóu para moo seu numerei dc íjnnrtos, Diária (¦¦> ti ;?,

Quarto- 3$ c <í$°gu.

O ministro da '.Marinha concedeu seis
mezes de licença, ao segundo Tei._ntc
Raul Aívares de Azevedo c Castro,
para tratar dc -sua saude oiíde lhe con-
vier.

O dr. T.a-.iro Miillcr. .ministro das
Ríliuões Exteriores, fez-se representar
no embarque dos voluntários calliari-
r-vn.es que regressaram lionteni no seu
listtMo. pelo sr. Aloipho Koildiir,
funecionario da secretaria. .

Logo que assumiu o governo de Per-
nambiico, o sr. Manoel Borba tratou
d:i abolição completa dos impostos inter-
csladüaes no orçamento do Estado, que
ainda mantinha alguns, cm represália
á Parahyba, tendo sido todos os outros
extiuctos pelo general Dantas Barreto,
durante o seu quatricunio. Com a
administração ri.iraliybana, sem perda
de tempo, tratou de cnteiider-se s. cx.
A' Parahyba, foram oíficialmentc o
dc.ii.tado Baltliazar Pereira e o,*." se-
crelario da Associação Commercial per-
ii.iinbuc.inn, para assentarem um aceor-
do, segundo o qua! Pernambuco aboliria
imtuedint.iimcnte aquelles impostos, uma
vez que eslava fiinccionando o seu Con*#
gresso. obrigando-sc o outro Estado
necordante a ter egual procedimento,
quando a sua Assembléa se reunisse,
Nestes termos foi feita a cutenic,
sedada com a força dos compromissos
de honra. Governava então a Parahyba
o finado coronel Antônio ressoa (foi
em março deste anuo) e não só houve
a assignatura de s. ex. no accordo.
mas es:c foi homologado por decl.ir.i-
ções de apoio do senador Epitacio Pes-
soa, chefe d.i política pnrahybana, con-
Ir.irio aos tributos interestaduacs desde
o Supremo Tribunal, onde os combateu
sempre.

Ora, o orçamenjo do corrente exer-
ciclo, cm Pernambuco, apparcceu sem
os referidos impostos e em razão disto
.1 exportação parahybana logrou ali
•¦¦:::-'.o e desembaraçado desenvolvimento,
principalmente a de algodão e dc gidc

O Rio Grande do Sul é um Estado
ú parle na Federação. Para uso exter-
110, o reinado do sr. Borges de Medei-
ros não cessa de proclamar as suas
doutrinas conservadoras, principalmente
110 que respeitam á conservação do
actual regimen constitucional da Repu-
blica, mas, intr.imuros. c dc ver a sem-
cerimonia com que desattende aos priii-
cipios e normas desse regimen consti-
tttcioii.il. A suít Constituição, as suas
leis, todos os seus aelos importam o
mais nfírontoso descaso por elle, tor-
nando-o um trapo sujo em que o seu
renegado positivismo republicano não
põe a mão, senão para aiiiarfi-.iil.al-o e
jogal-o íóra. Não se contam os casos
do descaso.

Agora mesmo, o general Salvador
Pinheiro, que é unia espécie de gramo-
phone do grão vizir gaúcho, o sr. Bor-
ges, na presidência interina do grande
Estado, mostra num simples acto que
essa historia dc sentenças do Supremo
Tribunal se fez para as outras vinte
unidades da Federação, só e só. Como
se sabe, o Supremo aiimdloii ha dias o
contrato que o Rio Grande fez com
Znmli.auo & ..aporta, para exploração
dc unia loteria estadual, contra a qual
a Companhia dc Loterias Nacionacs
proptizera acção, fundada cm termos
positivos do lei, IDcssn decisão o pre-
sidente riograiidénse teve conhecimento
cm còmmunicação official que tornou
publica. Vejamos, agora, «piai foi a sua
resposta no aecórd.ío da egrégia corte.
O general Salvador mandou publicar a
conuiitniicação para que todo o mundo
a conhecesse, esperou que por sua pu-
b|icidadc larga ninguém pudesse igr.o-
ral-a c, afinal, declarando qne o S'.i-
premo não podia intervir na vida In-
tinia do seu 'Estado, prorogou o con-
trato com Zainbraiio & Laporta.

Xo entanto, o 'Rio Grande não será
o unico Estado cm conformidade com
esta Republica de opereta, que ninguém
leva a sério, e que só elle tem a cora-
gctn dc desconhecer, mesmo quando
pretende conscrval-a, para uso dos ou-
tros c desporto dos seus homens, tre-
pado no seu palanque?

liiiiquanto se verificava este facto, por

rUNHOS c r.olljrinlios — Especialidade
— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

Na montra «Ia casa Orlando Rangel,
:i avenida Rio Branco, acha-se exposto
o retrato a óleo do dr. Pereira da Sil-
va que os alumnos e antigos do fàlle-
cido professor vão inaugurar no pavi-
llif.o Azevedo Sodré, da Faculdade de
Medicina, cm signal de gratidão

iT-ntrc os incidentes que se enxer-

taram no caso do Tcnnyson,nen\mm
está a exigir acção mais enérgica por

parte do governo federal do que a

boicotagem do-porto da Bahia pólos
vapores inglczes. Como se não fosse

essa represália injustificada bastante

para prejudicar os interesses daquel-

le Estado, a diplomacia britannica
está procurando convencer os gove.-
nos da França e da Itália a fazer
com nue as empresas de navegação
destas nacionalidade evitem lambem
o porto dc S. Salvador.

Os damnos matcriáes que a Bahia

já tem soffrido pela boicotagem são
consideráveis, mas immcnsan.entc
mais grave é a humilhação inflingida
á nação brasileira por essa medida,

que se inspira apenas no ifirme pro-
posito da Inglaterra dc fazer sentir
ao Brasil a sua .fraqueza e de nos
acostumar is imposições violentas

que mais tarde nos serão feitas.
Os documentos que publicámos

antc-liontem c os commentarios,
cem que ipuzemos cm destaque
os aspectos mais importantes (lesta

questão, deixaram evidenciado que
ás autoridades estaduaes da Ba-
l.ia não cabe a minima respon-
sabíüdade, <iuer pelo attentado con-
tra o vapor Tennyson, quer pela
evasão dos suppostos autores daquel-
le crime. Mas a injustiça da aççusa-

ção feita ao Estado da Bahia é tão
revoltante c a violência que, sob o

pretexto da insegurança do porto dc
S, Salvador, está sendo praticada
pela Inglaterra contra o Brasil c tão
monstruosa, que julgamos opportttno
insistir sobre este caso afim de não
deixar a mais ligeira duvida sobre
a falsidade das allegações britanni-
cas, allegações que o secretario da

1 legação ingleza Bercsford teve a in-

| correcção de articular em nome !o
I ministro da Grã-Bretanha ao dirigir
' 

ao governador da Bahia a insultuosa
carta a que demos publicidade.

No caso do Teimysoii, o procedi-
mento das autoridades bahianas foi
consonlaneo com a tmica attitude

que, em face das nossas leis e das
regras consagradas no direito inter-
nacional, ellas podiam assumir. O
crime, antes de tudo, foi coinmcttido
cm águas neutras, o que basta para
deslocar a responsabilidade -^''i.afv-tiã

averiguação e subsequente punição
das autoridades brasileiras para as
da Inglaterra, cuja bandeira era- ar-
voradí ¦no..ítavioi;j^,;j;ujp..;bordo teve
logar .1 explosão. iTOc_a.' «y-cWttman-
¦dr.ntc do vapor que a bomba foi cri-'
ir.inosamente collocatla no9 porões
do Tennyson emquanto este se acha-
va no porto da Bahia. Adniittam.s
como liquidado esse ponto, embora
alé agora não tenham os represen-
tantes da Lamport & Ilolt dado da
sua allegação uma prova conclutlci).
te. Mesmo sobre a natureza da ex-
plosão não foi até agora apresentado
um auto dc corpo de delicto, como é
exigido pela nossa lei, que, aliás, não
diverge nesse ponto das regras pro-
cessitaes correntes cm todos os pai-
zcs civilizados.

'Mas deixemos dc lado essa linha
de argumentação formalista, enja
importância é, entretanto, evidente
sob o ponto de vista das leis do pro-1
cesso. Admitíamos que a bomba foi j
collocada em um dos caixões embar- j
cados no porto .da Bahia. Ao ser
scientificada do facto criminoso pelo I
sr. Bonn, que, além de ser cônsul.
ir.glez, é também agente da Lamport j

i & Ho.lt, as autoridades policiaes da!
I Bahia -fizeram o que em idênticas í

circumstancias teria feito a policia
dc qualquer paiz do mundo. Abri-,
ram um inquérito, procuraram inter- j
rogar as pessoas cujas informações
poderiam ser úteis para elucidação
do facto criminoso c fizeram varias.
diligencias, inclusive todas aquellas
que foram requeridas pelo agente da
Lamport & Holt, por intermédio do
sen advogado. Mais do que isso não
podia fazer a policia bahiana. Nem
mesmo para evitar a cólera temível
da Inglaterra enfurecida, poderia o)
governo estadual da Bahia ter sus-1
pendido, as garantias constitucionae.; i
afim de prender toda a população da j
capital e dar 'tinia busca de casa cm |
casa, .na faina de encontrar o crimi-
noso que escondera nos porões do
Tennyson a machina infernal.

'No inquérito — feito de accordo
com o advogado da Lamport & Iíólt,

a cujos desejos e caprichos a policia
balhiahíi compiacohtemente accedeu
— não se apurou contra pessoa hlgtt-
ma indícios que, segundo a nossa lei
e a jurisprudência dos tribunaes bra-
sileiros, justificassem um despacho
dc pronuncia. Quanto a Niewerth e
Fordhani — os dois indivíduos por
cuja evasão parece a Inglaterra que-
rer responsabilizar as autoridades
da Bahia — convém esclarecer o que
se passou. O primeiro indicio de que
arjudllas duas pessoas poderiam estar
comprbmottidas no caso do Tcnny-
sou foi exaclamente o -facto dc se
ausentarem inopinadamente da Ba-
hia. Ora, i axiomatico que, tendo
sido a fuga o ponto de partida das
suspeitas contra Niewerth e For-
ditam, é absurd.o responsabilizar a
policia bahiana por não ter detido,
antes da evasão, indivíduos contra os
quaes o unico motivo de suspeita é
exactamente essa evasão.

Terminadas as diligencias, teve o
chefe de policia duvidas muito na-
tttraes e justificadas sobre a com-pe-
tencia dos tribunaes locaes para co-
nhecer do caso. Quiz ouvir a opinião
do procurador gorai do Estado e

este, de um modo positivo, respon-
deu affirmaíido ser a justiça brasi-
leira — e mormente a justiça brasi-
leira locail — incompetente para
fazer o processo relativo a um crime
coiisiimtnado cm território inglez,
como ,'incontestavelmenta o era o
v.por Tennyson, quando navegava
cm águas intérnacionaes. Por um
requinte de escrúpulo, ainda fez o
chefe de policia que o processo fosse
ac juiz federal, o qual, opinando do
mesmo modo, julgou a justiça brasi-
leira incompetente para conhecer, do
C3S0. 1

Não lia, portanto, em todo o de-
curso do inquérito ou nos tramites
que a elle se seguiram coisa alguma
que justifique o ataquo incorrecto,
dçscortcz e insolcnte que o secretario
da legação Beresford fez, cm nome
do ministro inglez, ás autoridades
estaduaes da Bahia. E não ha egual-
mente a mais ligeira base para a atti-
tude hostil concretizada ria boicota-
gem. Em primeiro logar, o governo
da Bahia não deu pretexto algum
para essa violência; mas quando na
direcção do inquérito houvesse oc-
corrido qualquer coisa de censurável,
não era certamente a boicotagem o
meio regular da Inglaterra obter rc-
paração. A opinião vencedora sobre
a incompetência da justiça 'brasileira
p_.ra julgar do facto .foi partilhada
pelo juiz federal, o que tornou a
União solidaria com a doutrina sus-
tentada peto procurador geral -lo
Estado. E' lamentável, sem duvida,
«ue não tivesse sido provocado no
caso um pronunciamento do Supre-
mo Tribunal Federal, porque assim
.criamos ficado com uma jttrkpru-
dencia; firmada sobre uni assuinpto

cm relação ao qual grande c ainda a
controvérsia- Mas esta controvérsia
tem de ser liquidada no terreno cal-
rric?"da polemica jurídica e não pôde
ser resoUvida «pelos gestos impulsivos
de um' funecionario diplomatieo sub-
alterno, que, na sua carta ao gover-
nador da Bahia, mostrou tanto a sua
falta de cortezia, como a sua iucom-
¦petencia para tratar do assümptos
desta natureza.

A boicotagem do porto da Bahia
é um attentado que se não justifica.
Sc o governo inglez acha que houve
da parte das autoridades estaduaes
uma deuegação de justiça, reclame
contra ella por via diplomática. Mas
este ataque insidioso aos interesses
econômicos de um grande Estado
brasileiro, parece indicar que o caso
do Tennyson foi aproveitado como
'um pretexto para dar nova feição á
campanha que a Inglaterra está fa-
zendo contra o Brasil, afim de nos
colloi.__r cm posição d;c ficarmos á
sua mercê no momento do vencimen-
tn..d_f'/i(j.í.i.!(,.

"i»«it-i

A'MUNDIAL « ^los
' o —

O goveuno federal está a distribuir
forças do Exercito pela nova zona dc
demarcação dc limites entre o Paraná
c Santa 'Catliarina, afim de evitar que
elementos descontentes promovam des-
ordens 'quando se verificar a transmis-
são de_" posse dos respectivos territo-
rios.

Quer isso significar que o governo
federal .tem a plena certeza dc que as
Assenibléas do Paraná e de Santa Ca-
tharina não opporão difficuldades .'.
approvação do accordo aqui assignado
pelos srs. Affonso Camargo c Felippe
Scliniidt.

N'un. e noutro Estado, a politicagem
procurou explorar o accordo, irritando
os animps populares contra esses dois
chefes (Je goveruo. Elles, porém, jtisli-
ficaram, dtí tal modo a solução adoptá-
da, que a opposição movida á sua atti*
tude esbarrou do encontro á boa fé
com que agiram, tendo em vista ape-
nas os interesses dos respectivos Esta-
dos e da nação.

O sr. Camargo, então, manifestou
em seu apoio uma tão rude c enérgica
franqueza, que desarmou os seus adver-
sarios. Ainda assim, houve quem se
.incumbisse de assoalhar que a Assem-
bléa de I Santa Catliarina podia appro-
yar n accordo, mas a do Paraná o re*
pclliria,

E', o que se não dará. As ultimas in-
formações que temos desse Estado são
unanimes em assegurar que a assigna-
lural do sr.-Camargo será honrada pelo
pode.- legislativo paranaense, conven-
rido este dc que o sr. Camargo tinha
toda razão quando afíirmára que o Pa-
r.má e Santa Catliarina homologaram
com o accordo o que já estava estabe-
tecido pela nação. Ainda bem.

Se o ¦contrario é que succcdcsso, a
Assembléa paranaense assumiria uma
grave responsabilidade perante o paiz.

SENfiALAS — Elejoiites c resistentes —
Casa Manc-^-^-ír _. n.M.ralves DÍ..-* 5.

O sr. Pandiá Calogeras mandou
fosse a servir junto á commissão
.'¦scripturaç.ío do Thesouro, .poi- parl:dpbjjãikfsj o _" official aduaneiro «ia
fandèga dc Santos, Manoel Xavier
Silva, voltando a ter exercício na
repartição o Io official aduaneiro
Alfândega do Rio de Janeiro; Poli
Caninos Rocha, que servia junto daludidci coifuiiissãò.

MODERNOS TECIDOS FRANCEZES
PARA COSTUMES e VESTIDOS

N.VSCIMl..\TO. — 167. Ouvidor.

E não «_ que se fala na construcção
de um edifício para o Conselho Muni-
cip.il? Por esta certamente ninguém
esperava. Sobretudo numa quadra
como a qtte atravessamos, cm que os
cofres municipaes estão sendo r.-.spa-
dos para que o sr. Azevedo Sodré
possa fazer face ás mais elementares
exigências da administração.

Sem duvida alguma, a noticia refe-
rente áqnella construcção tem sido lar.-
çad.i a publico por intermédio, ou a
pedido, de algum interessado, que dc-
seja fazer bons negócios com forneci-
mentos ou coisa equivalente. Os tem-
pos estão difficeis, não se levam a ef-
feito multas edificações particulares.
Ass:m, a conslrucção de uma nova sede
para a ros=a famosa edilidnde viria a
ta.ho de foice.

Não lia, porém, quem ainda possua
alguma Jiarccllá de borh-senso que jus-
tifique esse extravagante empreuendi-
mer.lo. Não é de hoje que se reclama

um palácio para o Congrsso. Ainda lia
pouco o caso veiu á baila, e toda gen-
te manifestou a opinião de que o Con-
gresso .pôde perfeitamente esperar por
uma época mais propicia a"construcção
de «rn edifício próprio para a sua
sede. E tratava-se de uma despesa a
ser custeada pela União, que cm ulti-
ma analyse sempre pôde arranjar ca-
púaes com facilidade maior do que o
Districto Federal.

E' certo que o palácio do Conselho
não custaria o mesmo que o do Con-
gresso. Mas, -estabelecida a rc.ativida-
de, o sacrifioio da Municipalidade se-
ria maior do que o da União.

Demais, ha ainda a notar que o Con-
sellio não fez jits ao palácio quasi cm
projecto. O local cm que elle funecio-
na é bom d_ mais para os .Ilustres per-
sonagens que ali organizam o appare-
lho compressor que nos escorcha de im-
postos.

ROUPAS bra«icas — Sorlimento sem egual
— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5-

O sr. Wencesláo não toma juizo.
Depois dos repetidos desastres em que
têm acabado os accordos ijoliticos do
sen governo, era de esperar que s. cx.,

por bem da compostura do seu cargo e,
sobretudo, em beneficio da ordem in-
terna do paiz, pingasse o ponto final
na sua sempre negativa obra de paci-
ficador. Mas isto não acontece, nem
acontecerá. Ao seu parecer, a missão

que os nossos máos fados lhe deram na

presidência da Republica, tirando-o da
inctibadeira de Itajubi pnra collocal-o
na cimalha do palácio das Águias, fa-
lharia ao destino se não se desse a
esse messianismo dc apaziguamento,
entre os povos desavindos, e com que,
não por falia de esforços sinceros e
constantes, mas por simples caiporismo,
o menos que faz o seu ramo de ali-
veira, é atear incêndios.

Assim áppàrecem novas tentativas dc
accordo na politica de Matto-Grosso.
Ainda o solo matto-grossense ensopado
do sangue que se derramou com as

primeiras tentativas, o sr. Wencesláo

põe mãos á obra mais uma vez. Engra-

çado é que s. ex, pretende pacificar o

que está cm paz presentemente e só
não esteve em paz quando á s. cx,
aprouve mcltcr o bede'1io onde não
fora chamado. Já o sr. Azeredo man-
dou dizer a um vespertino: "A minha
opinião a esse respeito já lhe dei: es-
tou por qualquer accordo para paciíi-
car o meu Estado e evitar o derra-
mamento do sangue. Depende de con-
diçãcs." Até parece o próprio sr. Wcn-
cesláo, evangelizando, com a sua gar-
dura de anachoreta do século XX, nas
tabas remotas de Goyaz, na bernarda
do Espirito Santo, 110 Pará. Disposto
a qualquer accordo, dependendo apenas
de condições,' está o sr. Aezeredo. De
sorte que a concórdia da faniilia matto-

grossense é coisa certa. O governo
mandará mais dois generaes Barbcdos c
mais quatro batalhões ultimarem a feliz
entente. Dependerá somente de condi-

ções que se comprehcndem nestes ter-
mos: a entrega dá presidência pelo sr.
Caetano de Albuquerque, a eleição de

tim azercdisla que acabe dc liquidar o
Estado e o sacrifício da situação do-
minante em Matto-Grosso por amor da

paz que ella mamem e que se pro-
cura perturbar dc novo. Rcfugada esta
•formula de sentença salomonica, então
o sr. Wencesláo mostrará para que
veiu ao mundo.

Quanto seria melhor que o presiden-
te não desse mais um passo 1 No silen-
cio c na inércia £ que está a sua glo-
ria possivel...

O caso do'Teoiiysori"
A proposilo dos documentos a que o

Correio da Manhã deu publicidade aiuc-
hontem, os. nossos collegas de A I.an-
terna inseriram hontem o seguinte edi-
torial:

"O Correio da Manhã inseriu hon-
tem uas suas columnas uma publicação
sensacional sobre o que poderíamos
ainda denominar o cas. do Tennyson.

O Tennyson, é, como se sabe, tun
vapor inglez, a cujo bordo houve ha
tempos uma explosão, resultado, ao que
se disse, da espionagem allemã, exer-
cida 110 porto da Bahia contra os na-
vios alliados.

Mas o que torna esse caso di-mo da
revivescencia que lhe deu o Correio,
não é mais o facto precisamente da cx-
plosão c sim da ida á Bahia, em cara-
eter confidencial, dum secretario da le*
gação ingleza encarregado dc investi-
gar as causas do accidente c 05 rcsul-
tados do inquérito aberto pelas autori-
dades locaes.

A condueta desse diplomata, ao que
se dcprcliende dos documentos oublica-
dos. ultrapassou os limites da cortezia
c foi até a propria iiupeitiiiciicia. Por
maior que seja o interesse, a admira-ão,
o zelo e o enthusiasmo pela causa que
os alliados sustentam na tremenda luta
ciíropéa, não se pôde, do ponto de vista
brasileiro, deixar dc reconhecer que cs-
tão cm jogo. 110 incidente, os mais jus-
tos c respeitáveis mcllridrcs da nossa
soberania.

Tor isso. esperávamos que, como
complemento necessário á reportagem
do Correio appáreccsse hoje uma nota
do Ministério do Exterior explicando
o modo como agira a chancellaria do
Brasil 110 momento cm que se deu a
grave incursão do diplomata britannico,
cm assunipto da nossa particular com-
petencia, como povo livre c organizado.

O Ministério nada diz, o que parece
demonstrar que ató agora nada fez.

Entretanto, o caço c simples. Ha uma
regra estabelecida para as relações c
as commuriicações dos delegados dos
governos estrangeires, com os repre-
sentantes do poder publico nacional,
Admitlida a hypothcse de que o in-
querito das autoridades bahianas sobre
o caso do _ cnnyson tivesse sido im-
perfeito, deficiente ou ale parcial, a
acção regulamentar da diplomacia in-
gleza devia cxcrccr-se perante o gover-
no central ou, melhor, particularizaudo,
perante o Ministério do Exterior, e
nunca por intermédio dum funecionario
subalterno, em relação directa e, por-
tanto, irregular com uma autoridade
estadual.

Certo a phase histórica que através-
santos, não dá tempo aos belligerantes
de considerar nem sequer as regras do
direito publico, quanto rr.ais as do sim-
r.lcs systema protocoilár, Eües não tém

nisso o menor interesse. JVlas têm-n'o
os neutros, temol-o nós.

A propósito, deve-se assignalar a
attitude do sr. Lauro Müller na pasta
do Exterior. A neutralidade è, pelo
menos até agora, a principal, senão ü
única virtude desse ministro. Elle pôdi
considerar-se, na matéria, um digno
rival do presidente Wilson... sem as
notas.

Ainda ba menos dc dois mezes, no
regresso da sua segunda cura iPaguas.
espraiou-se a respeito do assunipto, ra-
tiíicando dum modo solenne a sua
absoluta neutralidade.

Assim, era duplamente justificável a
nossa anciã dc ler boje nas folhas, á
boa . maneira de comnninicado, as ex-

piicações do Ministério do Exterior
sobre as providencias que não podia
deixar «le ter provocado a attitude
anti-iietttral e anti-protocollar do secre-
taria da legação ingleza, no caso do
Tennyson,

Mas não apparcceu nenhuma expli
cação. Não appareccu, provavelmente,
porque não -houve providencias...

A neutralidade do sr. Lauro 6, pois,
uma phrase. Na acção, e dc facto, esse

iliustre -homem de Estado « 11111 minis-

tro como os outros; e, para ficar-lhes
inteiramente egual, só lhe faltava 111.s

mo perder a única virtude com que
ainda se apresentava aos olhos do seu

paiz."

BRANDÃO Av Rn Branco.

AOS NOSSOS ASSUNTES
Approxtninndo-sp o fim «lo anno,

(Spoci «In reforma «lo nssignntnras,
pedimos nos nossos nsslgmintcs
inundarem reforninl-ns com a
maior brevidade, pelos motivos
quo abaixo expomos.

Outrostm, todos aquelles quo to-
murem assignatura nova REOR*
BE1UO o "COBIUSIO DA MAXILV
DESDE JA' não so lhes dcsion-
tando o periodo qne falta para
completar o mino.

Tendo o "Correio da Mnnliã
adquirido nos Estados Unidos
nlcm do uma nova macliiun ro*
tatlv.i das mais modernas pnra
conseguirmos rapidamente a nossa
grando o sempro crescente tira*
gem, 6 machinas para impressão
dos nomes dos nossos ussiguantes
em endn folha, acabando de uma
vez com n etiqueta collocada so*
bro cada jornal, como a remessa
do jornal cm listas para ns ngeu*
cias dos Correios — pedimos n
todos os nossos assignnntcs. que
mandem reformar desdo j.V suris
nssignaturas com todos os esrln-
rccimcntns, qnnnto a titulos, no-
mes, sobrenomes o moradia, afim
de irmos desde já preparando os"pnquets" qne têm do servir pnra
a nossa expedirão.

Além disso outros melhoramcn*
tos estamos preparando o que
inauguraremos dentro do menor
praso possivel.

Os preços dc nossas assignatu*
ras, APEZAR DO ELEVADO TRE-
ÇO DO PAPEL, continuam ainda
os mesmos :

Assignatura animal.. 30ÇO0O
semestral 181.000

Todos os pedidos do assignatura,
assim como ordens, vales, cheques
o valores devem ser dirigidos no
gerente do "Correio dn Manhã",
V. A. Duarte Fclix, Largo da Ca*
i-ioen, 13.

Km virtude da escassez «lo papel
o com os grandes trabalhos decor*
rentes da liistnllaçíio quo estamos
fazendo, não nos foi possivel im-
prlnilr o ulinmink que todos os
annos distrilminios aos nossos as-
sígiínntcs.

Todavia para compensar, daro-
mos no nosso próximo nnniver-
serio um brinde do real valor que
substituirá com vantagem o ai-
niaiiak.

Quem possuir gosto artístico,
Quem da arte fôr bom vassalo,
Vá hoje ouvir uo Republica
Mai.bki.ck, de Leoncavallo.

PERFUMES — Especialidades — Só na
Perfumaria Nunes — 1- S franeiseo 35.

Ide á Casa Mu.iiz para comprar
A preços baixou) na liquidaç.io,
Tem de caMlo uai fio a occ«i5Íão...
Nao o deixeis, amigos, cs-aparl

Pingos & Respingos
A bandeira foi lionteni festejada com

grande enthusiasmo; entretanto o 15 dc *ao*
vembro decorreu numa frie.-a polar.

Ex-plica-sc, coinmcntava uni paulista
do3 sete costado.-:, — ca influencia de
S. Paulo: o carioca tornou-se mais __...
durante que republicano.

...
>:« *s

A propósito d.i festa da Bandeira, ap-
.T.ireccrain, este anno, iiymnos Je todos 05
metros, olgirns por signal bem quebradi-
nli 03.

Ouvindo-os 0:1 lcndo-09, a gente chega
á conchisfto dc que o "'Auri-verdc pendão
da minha terra", de Castro Alves, ninda c*
o statidart, cm matéria do saudação poc-
tica ao

Estandarte que á luz do sol encerra
As promessas divinas da esperança,

>S

_Cot*cí::ni ns jorníes u:.:a orplo-ão numa
falirica de Itngmçns.

J.inguiças eMplo-ívas?
Naturalmente preparadas com carne

de cavailo... dc guerra.
:|:

Os padeiros «lo Porto realizaram um co-
nicio para analysar o recente dc.rcio rc-
.ativo á unificação do typo do pão."Se essa gente não tiver muito miolo
vae despertar na massa popular o fermento
di anarchia." IV a opinião do José Co-
dcas, 00 quo affirma o Raul.

•S SI
Vi ío r.ós. unificássemos tarab.-n otypo do pão?
Qual a unidade?
A mais generalizada acttialmcnte: —

a pilula.

A guardaria Caixa de Con-
versão, onde a bandeira foi
hasteada, deixou rf_» prestar
continência, porque não tinha
clarim.

T7m sujeito dizia cm voz bai".-.-
Ouem dnia ficasse ella assim 1
lim rr.alcria -Je lutes a Caixa
NSo as tem nem siquer de c.-.nn.

CjTano & c.

*___,

O ACRE EM FOCO
A questão acreana, isto é a trans»

formação em Estados autônomos i\o
vastíssimo território subordinado di-
rectamente ao governo federal, est-i
de novo na ordem do dia.

O projecto do sr. Francisco Sá,'
que pretendia que toda aquella' zon.i
brasileira passasse a constituir um só
Estado, parece que vae batendo em
retirada, pois tem já bastantes oppò-
sitores. . .

Quando cs-se projecto foi apfescr.
argumentos que o Correio da Mn-
ulta demonstrou muito claramente
que, dadas as condições geographi-
cas, orográpliiçás e bydrpgrapiiicaj
daquelle opulento território, scri.i
erro grave, convcrtel-o em um só
Estado, pois a zona que não fosse
aquella onde se estabelecesse a sédc
do governo ficaria impossibilitada de
receber a influencia da administrai. :
ção estadual, como conseqüência das
grandes di.fict.Idádcs naturaes para
as communicaçõcs entre as iduas
grandes zonas em que, por condições
de solo, o Acre est-á dividido. 

'

Agora apparcceu no -ériado um
substitutivo ao orojecto sobre o
Acro, apresentado pcio sr. kayinim- ¦
do de .Miranda. Esse trabalho tatu-
bem pretende dar aquelle território
a .divisão cm dois Estados, tomando
precisamente por base os mesmos
aigumentos que o Correio da Mu-
Itllâ empregou quando criticou c
combateu o projecto do sr. Prancis-
co Sá. Dalii, esob esso ponto de
vista, o sermos incoheremes se com-
batêssemos' agora o substitutivo do
sr. Raymundo de Miranda, quanto ti
torma por que esse senador pretende ¦
fazer a divisão do território acreano.

Todavia, seremos ainda assim
também coherentés com as opiniões
que anteriormente émittimos; dizeu*
du que não ha absolutamente .ncnliit-
ma necessidade imperiosa que possaconduzir o governo a modiiicar, im-
iiicdialaiuente, o regimen administra-
ttvo do Acre.

O que c visível, o que resalta dos
projecros apresentados, é a pre-occnpação de se arranjar logares
pára, nales serem áincliados amigos
.politicos! Em qualquer dos proje-
ctos, ... estão consignadas organiza-
ções :dc câmaras Degislativas esta-
duacs, que necessariamente terão
fartos ordenados nara os legislado-
res; exércitos dc empregados publi*
cos, e até batalhões de vicu-govcrna*
dores!

Não oceorrett a nenhum dos auto-
res dos -projectos apresentar estatis-
ticas das rendas actuaes do território
acreano, em globo ou divididas pelasduas grandes zonas, uma còmpreli.u-
dendo as actuaes prefeituras do Alto
Acre e do Alto Puríi., e outra as das
prefeituras do .Alto Juruá e dc Ta-
rauacá. Pornue pretender fazer Hs*
tados, com todos os encargos corre-
i.tivos, sem se dizer antes dc mais
nada com que elementos econômicos
e financairo.s se deve contar para se
chegar a tal resultado, será reincidir
tros innmncros erros praticados ató
hoje, de governos e legisladores pro-
porem despesas, seja com que funda-
mentos fôr, sem antecipadamente dl-
zerem donde surgirá o dinheiro para
ellas I

No substitutivo do sr. Raymttndo
dc Miranda, por exemplo, estatele-
cc-se o seguinte: os direitos de cx*
portação da borracha e de outros
produet-os do território serão reco-
ll-.idos pelas repartições fiscaes fe-
deraes, mas delles 50 % pertencerão
aos novos Estados, para fazerem
face aos pagamentos ao funccionalis-
mo 'local, incluindo os governadores,
as despesas com os melhoramentos
matcriáes, etc. Esrá-sc vendo o qt_,suecederá a brove trecho: o dinheiro
não chegará, os novos Estados pas-sárão a endividar-se, c o goveruo fe*
derall acabará por ter que abrir mão
da metade das rendas qne pelo pro-
jéctò lhe são consignadas!

Isto suecederá fatalmente, iiicvitá-
vclnientc, porque os máos exemplos
são contagiosos, c os dbsbaratos do
Amazonas do Pafa e de tantos ou-
tros Estados do Brasil serão rápida-
mente, imitados c indisctitâvclmcnle
seguidos.

É ainda o Thesouro terá que pa-
gar subsídios á representação dos
novos Estados no Congresso Na-
cional!

'Seria curioso conhecer as altas
ponderações a que obedecem todos
estes entbusiasmos pela reforma po-
litica e administrativa do Acre, tanto
mais que não são acreanos, nem mm-
ca se perderam por áqucllás longin-
quas paragens, os respeitábilissimos
patriotas que tanto se esforçam por
que o Thesouro corra as contingcti-
cias dc... perder as rendas oue
actualmentc reco.he do territori.
que administrai

E' preciso que se saiba que, cm
principio, absolutamente não somos
contrários a convenientes modifica-
çôçs nó regimen administrativo da-
quellas longínquas zonas, por ondo
vão faltando zelo c fiscalização queacauteiem devidamente os interesses
do Thesouro. Mas não achamos
azada a oceasião para satisfazer in-
tuitos reformadores, quo se apr_-
sentam sob a fôrma mais àbstraclá
que se poderia imaginar. Nem no?
parece que ao governo convchha
essa reforma, agora, quando graveiassümptos se impõem ás suas medi-
tações, exigindo resolução prudentec sabia.

Deixe-se, pois, o Acre como está
presentemente, com as suas quatro
prefeituras, sob a directa adminis-
tração federal, e espere-se mais un?
pouco, pois que o caso não -ó pro
priamentc dc sangria desatada...

Ha já tanta sanguc-suga absorver,
do os parcos dinheiros do minguado
erário, que será de bom critério não
arranjar outras. E então, pelos patt-tanos daquellas paragens, as sangue--
sugas são tão vorazes que coisa ai-.
Ruma lhes escnna.

Sorteios d'A MUNDIAL
cn _o do corrente

A companhia franceza do porto doR.o Grande do Siil dirigiu ao ministroda Viação uni requerimento, pedindoreconsideração do aviso n. 107, de 3dc julho de 1915, no sentido de sev
alterado para 83 réis, papel, o preçode .02.5 réis fixado pelo mesmo aviso,
para o kilouiat-liora de energia electri*
ca vendida aos serviços de força e.lu/.
e tramways electricos na cidade do Ria
Grande do Sul, de que é concessiona-
ria.

O sr. Tavares de Lyra manteve o
seu acto, despachando o referido reque.
rimc.no.

CAMISAS—O que ha de melhor e elor-an*-
te—Casa Manchester — Gonçalves Diis' 5.

O Tribunal de Contas mandou inti-
mar o ex-secretario da Capitania do
Porto, do Estado do 'Maranhão, Luiz
Gonçalves da Silva, paro, no prazo do
30 dias, recolher aos cofres públicos a
quantia de ttj.tg.Syoo e mais os ju-
ros de 9 "|n, pela mora, proveniente do
alcance verificado no processo de to-
mada de suas contas, relativas ao exeçi
skio dc 1305,,

ilegível. ÍJiJSàeSi ¦ . - >'¦¦
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Saneamento
dos sertões

iu
Oi ãss-mptos «k Jiygiene, ie f ronhy-

kixia e de veterinária foram sempre tra-
tados pela rama, <le maneira tlieorica
apenas, entre nós, «até o advento desse
erande vulto da «ciência medica e ex-

J .. /*.,-.«...-¦.
perimental. o dr. Oswaldo Cruz --

cuia capacidade seientifioa . organiza,
dora ultrapassou ba muito todas as
fronteiras do paiz. proclamada e aca-
tada em todo o mundo, sendo elle unia
das mais puras e gloriosas relíquias na-
"pof 

die o benemérito organizador, o

verdadeiro creador desse monumento
scientifico, que disputa com vantagem
a primasia entre os congêneres de todo
o mundo, e que vem .prestando ao re-
nome e á vida econômica do Brasil ser-
viço. inegualavêis. de valor inest.ma-
vel _ "O Instituto Oswaldo Cruz .

Foi elle o grande sancador «esta ca-

pitai, depois -isso reformada, remode-
lada, consideravelmente accrescida, con-
siderada hoje uma das mais ->?*as«,se;
não a mais bclla do mundo, visitada ¦ e

procurada sem receio algum por estran-

geiros e forasteiros de toda parte, quan-
3o dantes inspirava justo pavor. ,1

Foi elle o creador do estudo de Hy-
«¦iene c medicina experimental no Ura-
.il, num meio indifferciite e atei hosttl,
reagindo sem palavras, mas po' uma
acç3o pertinaz _ ininterrupta, contra
as diatribes, os doestos c as intriga*,
sem que uma só vez se lhe ouvisse
ruma palavra, um gesto de «presa.lia*

F,' elle um fanático da sciencia, com*
penetrado da sua nobre missão, armado
ile vontade férrea, de patriotismo tn-
citccdivel, de caracter sem j«a,de
grande confiança nos nossos «destinos,

Se uma bondade c oplmusmo sadios,
de extraordinária capacidade de traba-
"lio e de organização, de energia nio-
ral e «de um espirito de justiça raro.

Um scientista dcsla envergadura mo-
ral tinha fatalmente de crear em torno
_e sua individualidade grande numero
de c-nthusiastas e entre «lies um grupo
de apóstolos dedicados. . ,

Foi o que aconteceu, para gloria aes-
«tes e para fortuna do Brasil. 

Esses ---dpuloi do grande imfe*

em «1153068 scientiíicas por e*l..or*?*-
nizadas e dirigidas, tem percorrido to-
das as regiões do Brasil munidos dos

indispensáveis elementos de -pe-j^V

foram elles que *-«v««taramJe modo

positivo e incontestável a «>d»«JW_j£
extensão e a intensidade dos <*-n«°?°s
flagéUòs que infelicitam os nossos pa-
tricios e dizimam os nossos aados.

•_&_ sido elles. os descobridor^ . de

pOLI-ICA PAÜIJSE-

OS CASOS MUNIGI-
PAES

S, Paulo, 17 de novembro. — «Che-

garám lamentáveis novas de TaQuaii-
tinga, onde se deram graves acontcçi-
mentos políticos, em .perspectiva de
continuação. Antes de se realizar o
pleito de 30 do mez passado, para re-
Wação dos ooderes municipaes em
todo o Estado, ponderámos que não
era de estranhar que se dessem factos
deploravjeis. Explicámos, nessa ocea-
sião, que em S. Paulo se verificava um
phenomeno político interessantíssimo:
a renovação do poder estadual sempre
se dava em completa calma, sem lutas,
sem abalos. Quando, porventura, ha
desintelligencia no seio do partido, os
dissidentes que formam a minoria re-
signadamente se despedem das posições
e vão tratar da vida. .

Foi o que conteceu. a propósito da
suecessão Rodrigues Alves. No seio da
convenção houve luta. Os que hostili-
zaram a candidatura Altino Arantes,
vencidoB numericamente, ficaram di-
piamente conformados com a victona
da maioria. Dois secretários deixaram
o governo, quebrando ou ' interrompen-
do a solidariedade com a situação. Não
hoiive hiáis' nada. -. Patilo; nãó conhe--
ce ainda o« sabor de uma duplicata go-
vernamental. ...

Nos municípios, porém, ja nao e
assim. ' Nessas pequenas tircumscn-
pções políticas os prélios eleitoraes,
quando não são prenuncio de luta ar-
mada, traduzem uma ebulição de ódios,
que, perduram c não raro explodem
em tempestuosas rixas. Em alguns rou-
nicipios o bom senso dos chefes situa-
cionistas derrotados impõe aos.corre-
ligionarios a necessária conformação.
Tomamos a liberdade dc •«relembrar 

p
caso de Piracicaba, onde • intransi-
gente sr. Rodolpho Miranda pediu aos
amigos que se conformassem coni o
incontestável prestigio dos Moraes Bar-
ros. Em outros municípios não e assim.
Já commentámos, tambem, o caso quasi
„ri.n„o dc <*.->.*'o \maro, onde luta

Política dos Estados
A aucceuio paraense

A x«presentatâo paraense recebeu do Pará

o seguinte telçgramma-.
"E* impossível acompanhar a ctmpanlia de

mentiras transraittidas daqui para a Bpoca.
Não se faria outra coisa. Quanto â violen-
cias praticadas no interior -do Fitado,. ne*
nhuma existe. Em Óbidos, nem ha praças
de policia actualmente,

Sobre os conservadores, esti publicado
aqui que somente dois convencionaes, amigos
d-, coronel Pedro Chcrmont de Miranda,
declararam permanecer neutros. Todos os
demais apoiam a candidatura Rozendo e es*
60 trabathando [letivamente.

Quanto ao valor desse partido, nada pôde
dlrer melhor do que o facto do senador So-
drí, ba menos de quinze dias, lhe haver
procurado a adhesão, cm conferência com o
coronel Chcrmont de Miranda, nada obtendo,
todavia. Se os conservadores houvessem ac-
ceito, seriam naturalmente grande força."

• * »
Política cearense

; Numa roda de políticos, da qual faziam,
parte varios deputados cearenses, commcnf
va-se, hontem, na Avenida, um tclcgraini
procedente 

"dó Ceará, a respeito da adhesi
do coronel Domingos Furtado 00 P. R.
d«i nllu-do Estado.'

O pr. Ildefonso Albano dizia:
 Entretanto, a noticia dessa adhesão ca-

rece de fundamento. O coronel Domingos
Furtado, dc Milagres, estâ arre-dado da po
litica desde a deposição . do sr Accioly, dc
quem era partidário e chefe político naauelle
munkÍRÍov Em Milagres, .aKás o Partido
Democrata 6 representado polbs chefes po-
liticos André Cartaxo, José Francisco de
Stuza Leite è' Pedro Furtado, t) que ec
neta em tudo isso, por ser curieso «— arre.
matou o deputado cearense — é que os
adversários do 'Partido Democrata dc vez em
quando, procuram um chefe prestigioso para

Wáquem e&etém • ••

Partida para a guerra da» tropas porto
fluexa»? - Oa traidores- A Inglaterra
e Portugal - O sinistro plano contra
as colônias portuguezas - Como os

0

alliados «protegem» Portugal-Estabe-
lecimento da pena de morte - Portu
gal sem trigo l

OiMursando num banquete que sc poU-tiça anglo-allemã na America do
realizou em Tancos, apóâ a rea'iiza- Sul. ¦'
ção de exercícios militares, o sr. Os leitores observem que isto se
Norton de Mattos, ministro da' Guer- passava em i.i-, já depois de pro-
ra, felicitou o general Tamagnini, cismada a republica cm Portugal, c

por ser o commandante do «primeiro que na imprensa do Brasil tambem
contingente- dç. tropas*, jwrftig-eza*. foram feitas posteriormente referen-

qui- 
'vae 

partir para a Franca, onde* cias a esses planos,
irá bater-sc, 

' 
valentemente;---lusitana- V Mas cqntintiemcp a narrativa.,

mente,'é certo, mas,.- oor. grande in- } A principal base da reorganização
feücidadv" nacional, somente para ifricana era a partilha das colônias
miliilarl. it_-1r*-*_! ?¦ . _. 'Portusuezas. A' 

'Allem'ai_ia 
caberia

rácemas c remédios para **.'m'.unlP.
a cura de.varias endenius^

dos animaes, dc
«.ao ou

iSnuvkUpàra"a''rorIun_"particulare
publica. _ .,

Da pleiade -riUiantc que Oswaldo
Cruz creou e orienta no famoso tasti-
tttto, jà surgiram alguns jovens nota
veis. cujas reputações sciçntif.cas ul-tttto, jà surgiram alguns jovens nota-
reis, cujas reput.-ic.5cs seientifica!
U-apassaram as -fronteiras «o paiz. -

A elle presta valioso concurso, «desde

míítos annos. o sabre .patrício Adolfo
í.útz. de reputação universal,, notada

por múltiplas producçoes ongmacs de

SS. valor sciantifico, pea sua ...veja-
vel capacidade de itral.aHio, c pela va-

ri.d_le-e ani-Ulitude dos s.us profun-
dos cònhcéiniento-,

Tara ali affluem anmialmcittc doze-
nas de jovens médicos «om freqüência"os 

cursos de medicina experimental,
aperfeiçoando c com. tütaivdo os seus
estudos, diffundindo-se depois-para to-

¦ <!os 03 cantos do paiz. de onde rc»ic -

tem para o benemérito instituto, ou-
servações e materiaos para estudos c

pcsqÜizaSi ;
Em .pouco tempo constituiu-se ali

tuna cruzada soieiiti fica. que num la-
bor iitiinlormpto e prodtictivo vae con-

quísitando louros sobre louros e pres-
Cando á humanidade, ú sciencia medica
universal e á vida cconontica do Ura-
sil serviços de valor inestimável.

¦Foi dessa incubaU.ra soientito
mie surgiu Carlos Chagas, o joven sei-
entista dc ropulação «mundia'1. orgulho
ila «nossa raça, iuiiiiortalizado .pela no-
tavdl descoberta da molcStha que rece-
1-ctt o seu nome, f-lagello americano
lios mais temerosos, reinante íntrcne
em vastíssima região do Brasil, onde
sacrifica centenas de milhares dc vidas
e do áptividades.

¦Orientado pelo genio de Oswaldo
Cruz, elle, sósinho o cm poucos annos,
descobriu a causa, o processo de trons-
niiasão, a paltlholngia e a propliylaxia
«lo terrível flagello, c.aractcrizon-o c
discriminou todas as sitas modalidades,
caso unico na «liistoiía da medicina.

Eu tive a fortuna inestimável de cs-
ta«r junto delle dc sor uuiico presente
no momento _a descoberta do parasita
no intestino do barbeiro, litlentificadò
soes e emoções; de tor sido o unico
11 receber as primicias das euas impipes-
íiõcs c ciiioçõbs: de ter sido quem ca-
lilitrou e lhe forneceu os primeiros tor-
beiros; de fçr sido ainda mais ta.le o
unico presente á descoberta do trypa-
110111a no sangue humano; dc ler sido
uiifini o.,seu companheiro de IclJiis as
Jit»ras durante a primeira «pliase dos
seus notaneis cslmlos.

«O histórico detalhado tlcssa bri-' 
üiante dcscolionlai cn » farei em breve,
nüo para realçar o seu valor scienti-
fico, já fora de discussão c proclama-
do em tcHo o mundo, miís para frisar
d incalculável valor econômico c Im-
manilario da genial descoberta; e des-
cortinar a individualidade .particular
de Carlos Chagas, prototypo de bon-
ilade. Uo dedicação, de simplicidade c
de desprendi menlo.

Essa descoberta bastaria para lau-
rcar e imniortiiilisar a Instituto Os-
wntdo Cruz se oüwos «e anicriores tra-
halltós e descobertas de alto valor
.cientifico c econômico ahi realizados
pelos seus incansáveis obreiros já não
hcmv-ssscm consagrado aquelle monu-
nvento uiarai-illnso.
á- Antes da sna crenção c dos pro-
jrrèssos da niciliciiia experimental, vi-
viamos, com relação aos ..ssump.os (le
liygicno, 'de praphylaxia, de p.-itbolo.qia
iitdiljc-iui e de veterinária, num inundo j
de bypoilieses c de llieorins. .

Além ilÍ5s«i. .1 etliiolog-a e a propliy-
laxia d;is cndemiiis que assolam o pniz
«ão sc achavam ainda firmadas em
bases s:ieiiiifi'cas. e não havia cnulie-
cimento exticlo da extensão c da inten-
üidaile ildlas através os campos c os
sJrtôes. '

Havia, sim, uma abtitidnnle literatura
íaninsis'a e imaginosa sobre a sniid:e ç
;.i ririi-eza-s «Vos sèrlíic., (;<i,e "vnvor«:iva
cm toda pente a inveja dn poética vida
..•rjaiieja e o desejo ile participar do
gozo «c das riquezas descriptas."Tin.o ii-so, e mais a imlifíirença e
a igniiraiiciin das próprias vicíinias dos
fiaqellos concorreram para que nenlui-
nia vo;: se levantasse contra esse esta-
«io dc ni 'seria., 

q-.ie se foi aggravaiído «lia
.-. ***,!n aí' attinfir o grão dc verdadeira
calamidade nacional."O Urasil é uni vasto hospital'!, dis-
ir o professor Mi.çutl Pereira.

Nada tem de exagerada essa af firma-
Uva, Desgraçadamente exprime ella a
verdade vliira. cruel e incontestável.'!_!.*a p.lle e deve ser ampliada e c-_m-
fiVli-.da: "O Brasil 6 um vasto hospital
dc msciviveis analphabclos abandona-
dos."

Essa é a formula verdadeiro do esta-
do aclual da população iratricià.

Carlos Chapas avaliou cm dois_ mi-
lliõcs o numero dc individilos inutiliza-
tios jvln irvtxinosomia^f. anicricana.

A. ar.bylosioaiiase assola todo o terri-
torio V.b' morte a sul. de les-c a oeste,
deprníndo as populações suburbanas,
raraes o sertanejas, mais de 50 "l" da
população lotai.

rtigualniente o impaludismo domina
.to m.o Ki «permanente os K?*_i<lo? do
IViá, '.'¦¦> «.Vniazoiias. extensas regi. es do".'. "¦ ""> 1.0 M-atíto Grps-io c fie Goyaz.
r periodicamente cm ea_a anno toâos
ó-s '/•trúis Raiados- exnppto n nlnnaVo
mineiro c, em parte, os tros Eslados do
.-.il.

A svpbilir. é senhora sol«:rana da-s po-
«pulai;, es das capitães,

municipal implantou a dualidade
goitrnos, s«> por quererem entregar a
direcçao do município a um senador,
destituindo de seu posto um ve.ho e

prestigioso chefe local... _
As noticias dc Taquantinga referem

um caso de dualidade. O grupo, que
se quer destituir, não acceita o sacri-
ficio. O outro grupo, amparado, ao
que consta, por directos representantes
do «lodcr central, quer, a todo o transe,
tomar conta das posições. O que e mais
grave é a informação dc que o juiz
de Taquaritinga havia abandonado a
comarca por falta de garantias, c que
o promotor era o fciitfi;'- dos que 1111-

plantavam a masliorca no município.
E' um ponto que deve scr cscrupulosa-
mente apurado pelo governo do Estado.
O Estado de S. Paulo já não comporta
scenas políticas dessa natureza, quaes-
quer que sejam ob interesses ein jogo.

Logo se vê que estes comnieiitarios
são calcados sobre informações qye nao
sabemos se devem ser reputadas uitei-
ramente dignas de credito. Oxalá, que
não tenham fundamento! — C.

a'e adhcrir ao partido delles. Isso não põe, en.

A. B. DE PH._RMACEUTICOS

A reunião do -iinanliii

Terá logar amanhã, ás S 'horas da
noite, uma «sessão da Associação Brasi-
lcira de Pharmàccuticos. ^

A ardem do dia será a seguinte:
Primeira parte — Assembléa geral

cxtraoiUinaria;
Segunda parte — Sessão scicn-..íica.

_§»»«¦ 
Beber'. . . todos bebem, mas sô

bebo bem quem bebo
OAS-ATINHA

EVOLUÇÃO
Mais um excellente nunrero desta co-

nhecida revista politica c literária, cor-
respondente ao mez de novembro.

O semanário 6] interessantíssimo _ c
offerece vasta matéria, alc-.ii das niti-
das e opportunas photogravttras. Arbaldo
Benjamin trata da secção de eleitorados
e suggerc medidas, oomnicnta «c critica
os processos adoptados.

O problema, para o sr. Arbaldo ben-
jamiii, cifra-se na diffusão do ensino,
na reforma da Constituição e no com-
bate systematico á diversos factores que
retardam ou difíicultam a liberdade dei-
toral. , ,

Pedro do Couto, com grande ardor ci-
viço, recorda a data de 15 de novem-
bro e o concurso dos propagandisias
na transformação da politica de 1SS9.

'Noronha Santos faz unia pagina evo-
cativa sobre o theatro carioca, desde
Antônio losé. o Judeu, ale as duas ca-
sas da Opera, dp padre Ventura c de
Manoel Luiz.

Mario Freire revela-se uai estud-oso,
de uma operosidade sadia, dizendo-nos
sobre finanças municipaes.

Do sr. Fábio Luz, a Evolução insere
a sua costumada resenha de livros pu-
blicadòs, trabalho de registro e de_ cri-
tica, em que o illustre e conhecido
cicriptor acompanha n movimento intel-
leetual do paiz. Publica,, além. disso:
Chronica republicana, de Sampaio her-
raz; Ligeiras .notas, tle Fábio Luz, acer-
ca dc Lc-pcs Trovão c dçstfc velho repu-
blicaiio transcreve trecho de tini traba-
Jho combativo'; Uma chronica literária,
de f.ivaro Homilcar; Noticias parlanicn-
lares d«i sr. I. V. da «.. e uma re-
senha dos trabalhos do Conselho Muni-
cipal, durante o mez de oitubro, na
qual o sr. L. G. retrata a vida ndmi-
nistraliva c legislativa da cidade.

O numero publicalo da Kvolitção e,
se.111 favor, um suecesso 1 .erarin.

1-1. t-»fia*4^4S3h«&ÇmVmmmmmm' "" '

tretanto, paraikiro a noticia que elles dia
ricmenle espalhara, segundo a q.ut tstà mor-
ta a tiossa agremiação politica...

ti fi: f:
O general Thaumaturgo e a po-

litica amazonense
M-.iAos, ip. (A, A.) — Tem sido muito

coraineiilada a noticia dc que o general
Thaumaturgo dc Azevedo cxhibirá ahi uni
tclegramnia relutando violências oceorridas
por oceasião da formação das mesas para as
eleições municipaes desta capital

No dia 16 reuniu-se o Conselho Muni-
cipal para dividir o município cm secções

para a eleição das mesas que presidirão ás
eleições municipaes do i" -ile dezembro pro-
ximo. O acto, que íoi publico, teve grande
assistência, nada oceorrendo dc anormal.

No dia 13, o edificio da Intcndciicia esteve
fechado, por eer dia tle festa nacional; en.
tretanto, O Liberal noticiou uma reunião,
nesse mesmo dia, para a formaçãu das mesas,
designando para esse £im prédios parti-
cularcs.

í. v '!•

Um emissário politico goyano
vem ao Rio

C.oyaz, 19. (A. A.) — Segue brcvctncti-
te para essa capital o coronel Leopoldo Jar-
d.ni, que vae tratar dc assumptos relativos á

política de Goyaz.
•.**•>;.

Adhesões aos democratas
alagoanos

Maceió, 19. (A. A.) —Vinte c um pro-
prietarios agrícolas do município dc Atalaya,

pertencentes ao Partido Conservador, publi-
caram, no Prnal de Alagoas. ttm manifesto
ndhcrindo 00 Partido Democrata

utilidade ingleza! ^*r*
elégramma da Ilavajíeu no-

ticia desse discurso, pelo . qual se
deve deprehendcr que a partida das
tropas está para breve., Irãpi mesmo?

iPor llespanlia não segúiijão 03
miliares de portuguezes que o go-
verno tia republica vãe mandar que
morram por uma causa que", não. é
delles ic cie não dari a, Póritu^al o
mínimo proveito, -antes ;;0 deixará
arruinado incuravellmente. \A. Hes-
panha tem sabido compreliender com
alto critério a sua situação c tem
sabido servir cot» patriotismo «as
suas conveniências. Não quebrará,
portanto, a sua neutralidade. Kesta,
pois, ás tropas destinadas ao sorve-
douro de fidas nos campos dá Flan-
dtes oti da França apenas o. «ami-
nho dos mares, e esse d«.sde -o '_prin-

cipio de novembro que está cheio tle
perigos. Os submarinos. na_ sua mis-
são de anntillar o bloqueio inglez
contra a Ailetnamha, estão_ fazendo
com grande exito o bloqueio allemão
contra a Inglaterra, mettendo a pi-
que todos os navios que conduzem
alimentos, munições, armamentos ou
simples contrabandos de guerra, e
sí destinem á qualquer dos paizes
seus inimigos. Assim, nas proximi
dades das costas portuguezas, foram
já afundados uns sete ou oito navios,
entre elles .dois porttiguezes, o_.lía-
cltico e o Btnilia, o que deverá ter
constituído bom aviso para quem
pretenda fazer embarcar tropas que
de Portugal sigam para a França ou
para a Bélgica...

Por isso perguntam-os ainda jima
vez: Irão mesmo para a _uerra_ na
•Europa os filhos das nossas aldeias?
E a partida dessa gente realizar-se-á

^calmamente, sem que um grande e
formidável protesto se levante em

'portuguezas
Angola, ficando a Inglaterra com as
possessões da A_rica oriental. As
ilhas de S. Thom. e Príncipe seriam
tambem transferidas á Grã-Breta-
nha. • Oòmo simpíes satisfação ao
orgulho lusitano, e; para não des-
apparecer inteiramente a tradição de
Porugal na Afrioa,, ficar-lhe-iam per
tencendo :nos litfbracs oriental-^ e
occidéntal umas nesgas de território,
repetindo.e asáim em África o aue
aconteceu na índia, agora em poder
dos inglezes, onde «-Portugal teve um
grande empório, e 'onde hoje só pos-
sue Goa, Dama. c Diu, tudo com

ioo kilometros ouadrados.
orno compensação, e para se tirar^Co

todo o paiz?

O partido conservador cearense
tambem recebe adhesões

Foiiiai-i-za, .19. (A. A.) O Cernia d°
Ceará publicou um telcgranuna do seu cor-
respondente em Lavras, noticiando que o
coronel Domingos Furtaido, apôs uma confe-
renda com o presidente do Eslado, resol-
vcit adherir ao Partido Conservador.

«O coronel Domingos Furtado é - fazendei-
ro rico, c considerado a maior .influencia
rabcllista uo interior do Estado. '

fle U* «
O sr- Abdias Neves já,está em

Therezinà'
TiiE-_zi. Á, 19. (A. A.) — Chegou lion-

tem aqui o senador Abdias Neves, tendo ca-
riuliosa recepção por parle dos seus corre
ligionarios.

Hoje, data'do seu anniversario natalicio, o
senador Abdias Neves será alvo dc muitas
piovas «dc apreço.

e,s e,i }'f

Conselheiros municipaes piauhy-
enses com "habeas-corpus"

filEM-iSA, 19. (A. A.) — O juiz federal
concedeu a onlcm de habeas-cort-as impetra- j
d» a favor dos conselheiros municipaes dc
Par.iliyh.. Amarração, Porto Alegre, Apparc-
cidn c S. Kayiinmdo Nonato, aíiu. dc livre-
mente se reunirem, para proceder á apuração
di ultima eleição municipal.

Os factos responderão a estas per-
gi-.nias, mas, se a fatalidade permit-
tii que os nossos soldados, qtte só
pela pátria deveriam b^cr-se e mor-
rer, sejam de facto postos ao serviço
dos interesses inglezes, que com elles
vá a benção de Deus, e os acompa-
nlie o espirito da Victoria!

•Pena é que não vão na vanguarda
áquelles que os mandam marchar
para o grande sorvedouro de vidas,
t os que applaudem c incitam a essa
negra, horrorosa aventura. Esses,
purém, ficam-se tranquillarr.ente, go-
zando as delicias da existência, rio
fastigio do poder, ou lambuzando a
boca e os dedos no roer de ossos que
a República lhes atira para que a
sirvam como rafeiros.

ft: * *
Ums qiiidaiis quaesquer, quo não

coilheço nem pretendo saiber' quem
são, aceusam-me, a mim, dc ser trai-
dor á pátria c de provocar a ruptura
da Umião Saarada entre os ¦ portu-
gueies! dc todas as cores políticas.-
Para elles, crue confundem pátria
com reptíblica. traidores são todos
quantos não aiffirméni que Portugal
é boje a nação mais feliz, mais rica,
mais poderosa do' globo, desde que
a chefial-a surgiram das aífurjas
¦carbonarias aquellcs assombrosos ge-
nios que se cliàniam Theophilo, Ber-
nartlino, Aifforiso Costa, Antônio
José, Camadho, e a restante caterva
({ne os tem rodeado.

ilCtt sou de parecer, entendo em

áquetla expropriação o caracter odio-
so dc violência, ps- governos da In-
g-laterra c 

"da 
À-emanha pagariam a

Portugal uma soirims considerável,
que acudiria á angttstiosa situação
financeira .-do páiz.

Como complemento desse negocio,
a Inglaterra e a: ÁHemanha garanti-
riam a integridade territorial dc
Portugal, concedendo favores adua-
neiros aos productps portuguezes.. _

lAindà nesta allüirà da narrativa e
bom lembrar que foi muito discuti-
da, ainda ha ippuco tempo, a preten-
ção dos republicanos portuguezes de
concederem á Allemanha, na provin*
cia de AngoJa, uma vasta esphera de
influencia commercial, contra o que
protestaram as associações mais im-
portantes c autorizadas do paiz.

E siga a historia.
Como pretexto oara provocar a in-

tervenção estrangeira e a subsequen-
te partilha das colônias, seria invo-
cada a questão da escravidão nas
ilhas de S. Thom., assumpto que por
largo tempo andou pelas columnas
cios jornaes. Agentes inglezes e alie-
mães provocariam agitações entre os
indígenas de lAngoSa, onde se dizia
que eram recrutados os suppostos es-
cravos; fomentar-sc-ia uma stvbleva*
ção contra as autoridades portuguc-
zas, e á Alemanha, aUegando pre-
juízos para os seus interesses eco*
nomicos e para a sua segurança po-
litica 'no Sudoeste Africano Allemão,
proporia uma intervenção oollectiva
das potências cploniaes em África.
A Inglaterra acceitaria a proposta, c
a França, para não ficar isolada,
teria que consentir na manobra.

Como prepararão para esse plano,
provocou o governo inglez na Casa
dos Lords um debate sobre a questão
da escravidão nas ilhas de S. Tlhómé
e Psrincipe. Nessa discussão ¦ toma-
ram parte 05 principaes imperialistas
da Cantara Alta, os "naes atacaram
violentamente Portugal, .accüsaiulo-o
de incompetência e de crueldade no

FOI «UMO HOHTEM
lOSmiUGiOlWO

DO. DR. CRISSIÜM FILHO
--WstSès.JjbFs
mero de médicos, o - MWjM<£<-"££
pecialmente construído pejo dr. -.ns-

siuma Filho, á ma do Riachuelo nu-

mero 302, naira casa de saude e. e*c-

clusfvaie-teT-estiuaÜtt.a casos que ne-
císsitem do emprego da cirurgia.

•O novo edifício tem quatro ajidares.
ficando installados no pavimento ter-

í_o a portada, «necroterto, garage e

outras pequenas dependências.
No 1» andar aoham-se tnstall.ados o

«eriptorio, dependências l»"'™^
do director, cozi«nha, salão de \1s1tas,
*lNo ^ 1° c 4° encontram-se 3°^°-
stMtos, destinaüos aos doçntes. Todo,
elles isão simples, alegres c conforta-
veis; os seus ângulos wo mortos e ai
suas oaredes pintadas de cores suayM
sem os exageros do .branco. O sonlho
é de mdsaico envernizado sobre cama-
da de asphallto impermeável. Nos cor-
redores, curtos - espaçosos, pisa-se »o-
bre ladrilho cerâmico nacional e as pa-
rddes estão' forradas de azulejo ate a

altura de dois metros. .
• As salas de operações -nerooeram _do

dr. Crissiuma, Filho a maior attenção.
Talvez «sejam, pelas suas disposições de
luz, conforto, gosto c hygiene as me-
¦Piores da nossa capital.. Devido a um
dispositivo especial, mao se sentira
nellas calor durante o acto -poratorio,
nem haverá perigo <dé correntezas de
ar. Este serviço, assim como o ue es-
teriliwção das peças de curativos e
instrumental, «esta a cargo da bra.
Ema, de ha muito acostumada a «ste
Bcnero de trabalho.

«O terra(*o que encima a .construcção
presta-se não só para «reoreio dos con-
valescentcs como tamíbetn para o tra-
tamonto das affecçôes ósseas, pelos
raios do sol (heliofhcrapia). Algiins
dos aposentos «destinados aos- doentes

permirtem ser aquecidos a temperatura
convenie-üc, de modo a «vttar o uso
arehaico das botijas e outros mdMí«
tquecimento artificial tao inpoimmodos
para os ope«rados com tendência ao res-
' 

Am_írccção m-f-ica da casa dc «saiide
ficará sob a immediata r-espomsabilida-
dc do dr. Crissiuma Fiího, que reside
r.o estabelecimento aiíim de poder com

toda a prestes», attender a qualquer
solicitação partida dos Wa*™?',„.

Dirigirá o corpo de ettfierniciras
miss Helena Smail, que durante qua-
tro annos esteve dirigindo a Materniüi-
dé da Bahia, cuia organização mereceu
do Tirof. Pozzi os mais francos elogios,
em 1912, quando In esteve era çomniis-
«ão do goveíno francez, incumbido Ue
estudar a organização dos liospitaes
da America do Sul.

No segundo andar ha ainda um_ pe-
queno laboratório de pçsquizas micro-
biológicas para exame d* urinas, san-

Continua hoje e amanhã, ás 9 horas
Tendo terminado o contrato com a fabrica d.

calçado amor cano, a CASA COLOMBO liquida o stock
restante aos preços qne se seguem :
Calçado para senhora 3$, 4$, 5$, 6$, 7$ e 8$
Calçado para homem 8$, 10$, 12$ e 14$
Calçado para creança 4$, .5$ e 6$

VENDA DEFINITIVA

NOTICIAS
DE MINAS

Kue fezes, liquidos orgânicos, «tumores,
etc.', «confiado á direcçao do (Ir. Hen-

Aragão. do

minha consciência que a proclama-
ção da republica foi um crime do
lesá-nacioualidadei opinião nue aliás
já tinha atues d,o 5 dc oiitiiíiro dü
1910, como declarei a um republic.i-

1 m; fundador dj respectivo grêmio,

CENTRO 1'AKANAKXSK

A novu dfroctoria
Ante-hontem, ás 4 horas, procedeu-

sc na sódc desta ágreniiaQão á eleição
para a sua nova directoria. sendo o seu
resultado o seguinte: presidente dr. Pli-
nio Marques; viec-Dresidente, coronel
Zaciíàriás Borba dos Santos; 1" secre
t;«
S....

Utsíoza; 2° dito. capitão Herniinio
Miiller; 1" orador, Nestor Victor; a?
dito, dr. João Pereira de Camargo; bi-
bliotliec.-irio, José Camafpo Erockno;
conscilio fiscal: senador dr. Generoso
Marques, dr. Brazilio Luz e i" tenente
julio Gaerlncr.

—¦•^^-r^^^r^^^^^^^•^l^J¦''

.llLU.ll lil.l UUI UU ii "J^ MB1III" - 
ario. lgnacio Veiga: 2" dito, lasso da
silveira; 1° thcsourcirò, dr. Waldomi-

A ÜAlSiA KiASOI-IiENTO tem a

satisfação de anminciar quo acaba

dc retirar da Alfândega a segunda

grando remessa de Vestidos, Cha-

péos, Costumes, Blusas, Sombrinhas,
Bolsas, Tecidos . outras novidades

para Verão que constituem as niti-
mas creações da moda parisiense.

iM;áo grado as dif-íiaildadcs da

guerra, os seus preços são sensível-
mente módicos.

PHONE
15 167

HOSTE 1.000

"São Lü-íüip
.io Novo, puni c-a reis.

brindes — LOBUS SA'
mfíftrÇm**-**T*'!i_____WrB

)! — Cigarros po-
ptilares dc fumo

com valiosos
&¦ C.

AS ÒÒXOI/USOKS DA CONFE-
RENCIA AIiGPUÒEIRA

Uni aviso (lo ministro di» Agri-
cttlturn

Ao dircctor da Eslatislica o miiiiftrò
1 da AgticuUui-a enviou o seguinte
aviso:

I ''Tendo cm consideração a impor-
tancia qtie resultará do preciso inven-

I tario da riqueza do tlr.isil. na conCo--
inídade das conclusões da Conferência
Ateodoeira, recommcndo-vos «proyiden-
cieis no senliilo de sc promover desde
já a estatística da nossa producção
algodoeira, tomando por base as ma-
ch:u:is do descarocar existentes 110
pniz. c bem assim, com o auxilio;das
commissões locaes que sc constituírem
de accordo com as «Iludidas - coucUi-
siics. 110 de sc «proceder à estimativa
das .-uras 'plantadas annualmcnlc em
cada Eslado.

Kas instrucções que a esse respeito
jtilgardes convenientes e que deverão
ser submcttidas á minha approvacão,
incluir-se-ão, sendo neccss.ir-io, r«s pc-
nalidades da lei 11. 1.3S". de 2 dc ja-
neiro de njoS.

Outrosim, rccommendo-vos que. na
execução do serviço de estatística
agrícola sejam conipreiiendidas a esta-
«;*-ica da producção e a estimativa das
safras."

A _¦ Conlerencia Sul-Americana
_e lorobiolge

Esíando marcada uara u próximo an-
no, nesta capitai, a segunda conferência
sul americana de Microbioingia c Medi-
tina lÍNJicriniental, e, lendo sido esco-
lliitlo o Instituto de Manguiiihos para
sede dns reuniões desde Congresso, o
prefeito acaba de providenciar para
que seja calçado a niacadain o trecho da
estrada da Penha que dá accesso aquel-

i le instituto.n.nB a «1- t> m*

AS MISSAS DE HOJE •

cidades, - villas e
ís cm ioroporçõias fanVastíca-s.

OiiMas m. eslias não iuen.s -t-mero-
«.->< nos inf. i«"'am em proporções mc-
iiVi-i--. mas bastante assustadorasi com
etsiti«icias para se avolumar, pi^is naljla
tv* faz nara iinpe-iir a sua prdaTcssão;
ffms são: fl Ktbcrculose, a lepra, as
dv-iTiitcrias e a lcishmaniose.' 

\' vi«='a dessa cimmeracão macabra,
j-crgmv.- en: Qua! a cifra dc brasileiros
110''-170 pleno d; saude? .

-\--iivirá cila a -o "1° da população
totol? Receio nv.iilo que seja n.-g:
ia resposta «dc uma
prc--i-"io e rigor. _

Aléin do optimismo
•íòins-iciito. a doença cfõjana-pha
pn são «as calaniid.i-les qtte vao d
•do »i terças vi\ias da naçío e ai ras

stattstiea feita «-o-.i

exagerado
nlnl,

in-
.bitlS-

tt*

tando-a para a insolvenria, c QUiça para
a ntié-ta da s;;a soberania.

Não ha como a«?pe*l.ir para a ígnoran-
ci.' da i:..-iriu:«le dessas calam idades.

A pmva c9'á f.ila, o al.irni.-t está
dilto. Aos rcM-e-n?nveis pelos «ie-iinos
•Ia naçào compete provi-flenciar urcente-
mente e seriamente para salvação dos
;_rs cnxlilos dc b-i.x de civilização, de
humanidade c sobretudo de sua_ vida
enonotreica. q«? mais q-.-!' tudo soffre a9
coracquciicias l:!«sãa calamidade.

A todo «brasUoiro cotiscio de sçu
rettos, ccni scritimcnlos de natriol
e de 1ii>n*.-r.n:d.vl . cabe o dever i
ri"*o de rx':«;ir por todas ss fôrmas n
o-ovklfiicias •ina.f.-ivcia para soiiic"'

•-«.ileina máximo d_ nosíatóse
ono

5 di-
«smo
niO'.--

na-
íd__è.

Uclisario remiu.

Rczain-se as seguintes, por alma de:
Vicente Caldas, ás S horas, na egreja

dc Saiuo Affonso;
Joaquim Guilherme Leal de_ Souza,

ás'oi|2 horas, na egreja de S. Fran-
ci?co dc Paula; , ; _.-"¦:

Antônio Kíbeiro Alves Casaçs, asSi|2
horas na egreja de S. Francisco de
Paula ;

Toaqttim Antônio da Rocha, ás to ho*
ras, na matriz de Nossa Senhora de
Paula;

ldalina Soares dc Oliveira, ns S ho-
ras, na mttriz dc Nossa Senhora dc
Lòurdcs, em Villa Isabel;

Jacintlia de Freitas, ás o horas, nas
egrejas de S. Francisco Castanhctlr c
S. Francisco de Paula;

Latira Caramillõ, ás nilj horas, na
egrjia do Santíssimo Sacramento;"Agostinho 

José Rodrigues, ás 9 ho-
ras, na egreja de Nossa Senhora da
Boa Morte;

Manoel Augusto Pereira, ás 9 horas,
na matriz dc Santa Rita; _

Maria Eugen a Carmo, as 9 lioras,
na egreja do Carmo;

Juüa Pereira de Souza, ás o horas,
na egreja do Divino Espirito Santo;

Guiomar BaptV.a Xavier, ás 9 hor;.;.
na egreja do Sagrado Coração dc Ma-

Pedro Affonso Machado, ás c lia-
ras na n-.utri;-. de S. Christovão;

losé Felix de liarros, ás 9 horas, na
cereja do Coração de Maria. Meyer:'Ste!'-a 

Faleiro Couto, ás 9 heras, na
egreja dc Santo Affonso:

Serilina Paiva, ás o horas, na egreja
de S. Francisco (le Paula;

Orlando José Rodrigues, ás 9 horas,
«na egreja tío SS. Sacramento;

Alfredo dè Melio, ás 8i|z heras, na
! matriz do Realengo:

mezes antes da revolução. Pois, por-
que assim penso, sou um traidor, na
opinião delles!

'Eu sou intransigentemente contra-
rio á intervenção dc 

'Portugal 
na

guerra, e insurgi-me contra o_ acto
desh.ni-tò do governo _ republicano,
apropriando-sc dos navios allcmãc:
qt.e sc tinham 'cfugiailo cm portijs
portuguezes, confiando cm que fica-
riam sol) a guarda de uma nação
honrada, íacto esse que determinou
a bem provocada declaração de giier-
r.« do kaiser? Pois sou nm traidor,

I porque lenho querido e desejado que
| Portugal viva honrado c trabalhe
1 

para o seu futuro, afastando todos
os itimimeros perigos que lhe Timca-
çam a iridòpendeiicia!

|E' claro: convencidíssimo de que
ac-iiclles que pretendem arvorar-se
em meus juizes são apenas réos 011
cúmplices, -materiacs ou montes, dc
ciiinc neíándo que enodoa a historia
pátria, prosiao 110 meu caminho, com
ti mesma inteireza de animo utie^
sempre tive.

Assim é que cu entendo que o go_
verno republicano portuguez eslá

prostrado, numa humildade que re-
volta, aos pés da Inglaterra, a eler-
tia exploradora de Portugal, como o
tem sitio de todas as nações peque-
nas ou fracas. Pois betn. Vou de-
monstrar o que essa Inglaterra tem
sido, ainda recentemente, para com a

pequena nação á qual tem sugado
todo o sangue e todo o ouro. Am
vae uma narrativa interessante, des-
conhecida para a grande maioria dos

portuguezes, até mesmo í>ara_ aqueí-
les que se julgam no direito (le
ser meus censores. Não volto a
dizer o que já está dito c rcilito,
isto é que o tratado dc alliança com
a Grã-Bretanha, sendo meramente
defensivo, não obriga cm coisa algu-
ma Portugal a entrar na guerra
actual, nos campos da Europa.

De resto, leiam os leitores o que
vae seguir-se c commenteni como

julearèm mais insto.
Depois do celebrado incidente . dé

Agaclir, em i«Ji^. os gcrmanophilos
inglezes delígenciaranil activamenté
realizar uma approximação angló-
allemã, e, como conseqüência desses
trabalhos, lord Haldane, que era en-
tão o chanceller inglez, partiu para
Berlim, encarregado pelos seus col-
legas de gabinete de, em missão con-
fidencial, propor ao governo allemão
um accordo entre os dois paizes.

Foi mantido grande sigillo sobre
os fins dessa missão, mas moderna-
mente factos trazidos a lume mos-
traram com seirurança que: as ne-

tratamento das populações indígenas
das suas colônias. O, debate foi en-
cerrado' pòr lord Morlcy, então se-
cretario da Índia, que falóíi'" 

"em

nome do coverno/ c, depois dc con-
cerdar com os oradores que o ti-
nliam .precedido, declaro» nue, dcnii-
te do que se estava passando em São
Thomé, a Innlaierra desejava fazer
sentir a Portnnal que não poderia
defender a integridade dos seus do-
iniitids africanos, quando cllà fosse
ameaçada ,-*«. outra ^ot-encia!

E assim ficaria aberta a «porta ao
domínio allemau.

•Aqttelie debate foi discutido pela
imprensa ingleza, e o Tintes, cm edi-
torial, homologou os ataques feitos
a Portugal, e applaudiu as declara-
ções feitas por íord Motiley em nome
dp governo,

Ahi têm os leitores uin exemplo
frisante c bem recente da famosa
lealdade ingleza. Mas ainda falta o
resto. '¦ •¦'

Estava-se então, como é sabido, já
cni republica cm Portugal. Na In-
glatcrra havia uma forte corrente
favorável á monarchia c contraria,
portanto, á republica. Uma dama da
alta aristocracia ingleza foi a - Pòrtú\
cal observar o regimen inquisitorial,
íhisçrávdli perseguiJor, itifainissimo,
a que eram su«eitos os nresos poli-
ticos. A campanha na Inglat.erra
centra a republica assumiu então
proporções notáveis.

Pois bem; a el-rei o senhor d. Ma
uoel foi lambem nessa oceasião pro-
posto o escandaloso accordo anglo-
allemão, que o rei exilado rcpeUiu,
nobre e. muito portugtiezmcnte. «Ces-
saram desde então as manifestações
ipglezas, favoráveis 'á monarchia lu-
sitana! E emquanto qtte el-rei repcl-
iia à sua coiniivençia com taes nego-
ciatas, um homem, um portuguez,
havia em Londres, oue se maniíes-
tava inteiramente favorável ao ac-
cordo, baseado na rapinagem das
colônias portuguezas, disfarçada sob
as dpparencias dc uma venda de ter-
ritorios: esse homem, esse, portu-
gt-.ez, era... o ministro da repttbli-
«, Teixeira Gomes!

nigue Aragao. uo Instituto «Oswaldo

Todo o serviço de lavagem de roupa
será feito fora do estabelecimento.
Os restos dos alimcMos * as -peca. Ue
curativo Servidas serão indmera|w«í«n
um forno a gaz. cípeeialmonite adquiri-
do para esse fim. . .

Grande parte da» taitaltaçuei. bem
como todo o seu mobiliário foram ad-

q!u.idòs entre nós. obedecendo sua con-
feeção a tcMos os ¦prefeitos de WJ«
possíveis, sem saoriifidio. no entanto,
do e-llieti-a «e do 1>ivni gosjto.

No «centro do edifício .ftincorona um

grande elevador, adaptado a ^"«S?.
Sé maças, para «.ranSporte de «««»"»¦

Após a visita feita ao grande edi-
fidio. o dr. Crissiuma offereceu aos

presentes uma «taca_de f»**^»"*^
do, por esta oceasião, trocados annsto-
sos brindes.

¦ 1 1 ,' r?

Beber... todos bebem, mas sô

bebe bem q«em bebeoA8cATraHA

tinguia todos os titulos honoríficos.
Não podiam, portanto, ser estabe-

lecida a pena de morte nem restaura-
das as ordens honoríficas, senão por
meio de revisão constitucional, e as-

sim foi convocado o Congresso com

Boa Vista de Márianna, 14-X1-916
— (Correspondente) — Iniciando hoje
a série de noticias desta localidade, na
qualidade de correspondente, com que
fui distinguido nela illustrada redacção
do Corrcio,è com pezar que tenho a re-
giatrar diversas queixas da ordeira e
laboriosa população deste Districto. A
qneN entre todas mais avulta é devida
á falta de vias de communicações; não
ha estradas que liguem B. Vista _ _a
sede- do município, 'bem como aos visi-
nhos municípios de AK-inopolis c San-
ta Barbara. Com as chuvas, então, e
conseqüentes enchentes dos rios proxi-
mos, a situação torna-se angustiosa,
devido á falta de pontes sobre os rios.
Urge, pois, que qualquer «providencia
seja tomada pela Câmara Municipal,
junto ao governo, para que. com a ex-
portação facilitada, possa augmentar a
producção local e animar um pouco
mais este pobre novo tão cansado de
pagar impostos! Outra queixa é sobre
o máo andamento do Correio, nue mui-
to prejudica certos negócios do com-
mercio e lavoura local. A actual linha
do Correio, sobre ser longa e defeituo-
sa, tem a desvantagem de vir directa-
mente de Ouro Preto para aqui, via
Santa Rita. Durão e Ferreira, sem
passar em Márianna. sede do Munici-
cio, sendo que .1 correspondência vae
toda parar áquella cidade, dali dcvol-
vida novamente para Ouro Preto. c..'-
sando grande atrazo, pois que esse
vae e vem dura, ás vezes, dias. O ad-
nistrador dos Correios de Minas bem
poderia modificar a actual linha do Cor-
reio ou por S. Caetano ou pela Saude
e Alvinopolis. Aecresce. que. como sc
acha actualmente, temos ficado pqui,
ás vezes, 15 dias sem Correio, devido
ás enchentes dos rios dc Santa Rita e
Fonseca cujas pontes foram carregadas
pelas enchentes ha mais de um annol
E por hoje, basta dc reclamações.

_ Estamos informados de que uma
industria, a unica que por emquanto
tem este logar e assim mesmo cm -es-
tado enibrvonario, vae açora se des-
envolver graças ú iniciativa dc alguns
commercianles e agricultores daqui a
__.»..<» Ana /iii-nna co flf»llht_l OS SrS, ----in-

GRANES VERDES
MATADOURO DE SANTA ClUl.
(Foram abatidos liontem para o con.

sumo desta capital :
502 rezas, 4_ porcos, 15 carneiros *

26 vitollos.
iMaito_i.„l«s: Cândido E. de Mello,

42 r., 4 p. ; Durisch & C, 36 r.; A.
Meados & C., 59 r. -, Lima & Filhos,
4.1 r.. 1 *, t io v.; Francisco V.
Goulart, 30 r., 23 p. c 2 v.; João Pi-
menta de Abreu, 22 r. ; Oliveira Ir*
mãos & C. 91 r. e 7 p.; BasiliO Ta-
vah:8, 14 v. j C. dos Rctalhistas; 7 r.;
Portinho & C., 24 r.; Ei.lgard de Azc-
vedo, 30 r.; F. P. Oliveira & C, 43
r.; Forina-des & Marcondes, 4 p.; Au-
gusto M. da Motta, 26 r. e 15 c;
Alexandre V. Sobrinho, 2 p. j . So
breira & C, 40 r.

Foram «rejeitados: 5 r. e 3 v.
RNTRKPOSTO DE S. DIOGO -.
Vigoraram os seguintes preços:

Rez  $760 a $Sza
Porco i$ioo a i$.-oo
Carneiro ...,,. — i?Soo
Vilellos  $900 a i$ooo

Nota — Nos ovinos vciu incluído uiu
caprino.

MATADOURO DA PENHA —
Fonam abatidas hont-eni 15 rezes.

ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS —
No matadouro de Santa Cruz foram
abatidas hontom, para exportação, 42»
rezes por Caldeira e Filhos.

0 irmão levou-lhe os moveis
D. Maria Uma. residente i travessa

do Guedes n. 59, casa III, apresentou
queixa á «policia do «j» districto de que,
tendo-se aproveitado dc sua ausência,
seu irmão,. de nome lEleuterio Lima,
havia penetrado cm sua casa, levando
diversos moveis.

Ouvida a queixa, as autoridades mat»
daram que fosse aberto inquérito.

caracter Constituinte, suppondo cn-

«Só ás opposiçõés-.úe se ia tratar da

reforma da lei na parte em que pro-
ilibe a dissolução dó Congresso...
num regimen parlamentarista! l^oi o

presidente da Câmara dos Ucpu-

íados, general Corrêa Barreto, quem
«propoz as modificações a Constitui-
ko segundo a vontade do governo,
não sc fazendo nenhuma alteração

quanto á dissolução do Congresso.
Por fim, foi sanecionado o seguinte

dC"Em:nome 
da Nação, o Congresso

da Republica decreta, e eu promulgo,
a lei seguinte: . ,ovl.

A,., T» _ O numero 3 do art. 3 -"

Constituição Política da R*ta*
tugueza fica substituído pelo segui 11 c

"A Republica Ponugucza nao admit
tc privilegio de nascimento. nem foros

de nobreza e extingue os títulos nobi-

liarchicos e dc.consel<-0« .„,_ miU,,rcs
Os feitos c vicos e os actos fuliugi

podem ser gah.rdoado_s com ordeisj*.
imvificas condecorações ou diplomas
.s. èeiaes Se as condecorações, forem
especiaes. _«- <»• ita.ao dependeestrangeiras, 11 sua *•«"''"¦. 'or_ü.
do consentimento do governo portu

gU"• - _ O numero 22 do artigo
1* eliminado.

59» da Con-
seguinte ar-

Art
3" da Constituição

Art. 3o — AP°S ° art
stiuiição será inserto o
tis?;. "eno 

a — A pena de morte e

asA nafcorporaes PSrpctnw ou dc

duração illiin tada nao poderão s

restabelecidas em caso 
algum, nem

ainda quando for declarado o estão»

de sitio com suspensão .total ou par

da, Ia. garantias const.tueionaes
l^iragrapho unico - L^ceptua ,

quanto a pena ae mui««-. ¦ „
raso de guerra com pai« estraiifceinj,

iDsSlSns.vcr^^o
tht;° 

í! -'a' Constituição. Política

Republica Portugucz-i sera«. nova*
da
mente publicada com as moai .ea.u«.i

dos artigos anteriores. ,
__ Fica revogada a legislaconstante

Art. 5

% p^sSX ministeric, c « ™-

nisTroVde todas a-^;^rr«ue5p„çof
in,prim,r, 

;«»;™rio Vciembro

Affo'^-Costa. -Br» M-j»-^

^r^1os7fe.RlSciro 
Norton

NamM.atf0S. - Victor Hugo. «

ITa ainda 'facto recente que prova
á lealdade e desinteresse inglezes a
respeito de Portugal:

•Xo dia 20 de agosto ultimo, o Cen-
tro Colonial de Lisboa entregou ao
governo uma extensa representação
sobre interesses de S. Thomé. Que-
rem os leitores saber o que rezam
os dois primeiros pedidos exarados
nj mencionada representação? Eil-os:

"1° _ Que Seja novamente pedido
ao governo britaunico que tome as
medidas precisas feira qtte acabe a
baicolagc ao nosso cacáo na Grã-
Bichinha;

2" — Que seja pcdid-i dc novo ao
governo 

"francez 
171a- elimine ou pelo

menos diminua o differcncial sobre
o cacáo exportado pelo porlo dc Lis-
boa."

Os alliados, aquellcs pelos quaes o

governo portuguez e os republicanos
querem que os filhos das aldeias lu*
sitanas vão morrer ingloriamente na
Flandres ou na França, dão a Por-
ttigall as demonstrações da sua. sym:
p.thia, do seu amor, uma boicotam
do-lhe o cacáo. outra lançando sobre
esse mesmo produeto... mais um
imposto!

*'{ * i.

- «Itlustre magistrado brasileiro man-
dou-me pedir o texto ila' lei que es-
tabelcceti a pena de morte em Por-
tugal. Devo dizer que não se_ trata
de uma lei ordinária ou de simples

Azc-
Viei-
man-

insdacssS: = fegro M;irli,1!
— Antônio Mana da büva. _

Ha neste decreto uma coisa curto-
sa: não tem a assignatura. do presi-
dente (lo ministério, Antônio Josc de
Almeida! ,

Ouanto ao que seja llicalro aa

guerra. i'á aqui foi dito; que se tem
como tal todo o território das nações
bélligerantes. de sorte que .0 gover;
no, armado com aquclla lei. poocra
fuzilar ou enforcar, em plena ca.pi-
tal, até mesmo os adversários poli i-
cos. pois que Lisboa é tambem c in-
discutivelmeste, nas horas que cor-
rem, theatro da guerra!

$ $ *
A próxima sementeira de trigo vae

ser minima, mesmo insignificante.
cm Portugal, o cuc provocará nova
crise de sifbsistchcias. E' o caso que

governo, depois dc ler aggravado
lavoura eom impostos vioientissi-

que elevaram ao dobro e. ao
preços de todas as utilida-

Ictermitioii para o trigo preços

ECOS DA GUERRA
A CARIDADE DA

SUISSA
A Suissa é o un.co «paiz neutro qu«

vê, mesmo de peno, todos os horrores
da guerra.

Lic-ue os primeiros dias da guerra
el.<i «.'uincçuu a uai' asylo ás legiões de
fugitivos que, iitérrorizados com a in-
Misáo dos formidáveis «exerc.aos ger-
manicos, procuiavain agazalho em lo-
gar seguro e aos comboios de feridos
que os campos de baiallia periódica-
mente reuiettcm-íhc.

Já vão dois annos que a guerra dura
c dois annos que a Suissa não faz ou-
tra coisa senào dar all-vio a todos os
soffrihieilips provenientes da guerra.

Tive oceasião de ver, no " Utireau
Internacional da Cruz Vermelha", unia
estatística de todos os trens de inter-
nados, dc leridos e de expulsos que
plissaram pela Suissa desde os pr«nici-
ros dias do mez de agosto de 1014 a
1 de outubro de 1915.

A estatística dá um total de cem
mil pessoas 11

Só quem viu a passagem dos trens
repletos <ie evacues írancezcs, gente
dos departamentos invadidos que a Al-
lemanha, por intermédio da Suissa, cn*
ircgoú-os novamente á França, é que
pode fazer uma «déa do grande serviço
que a Suissa presta á liunianuladc.

Cada cidade suissa tem a sua parte
e a sua gloria nessa obra de allivio ao
áòíírinicntO de milhares e milhares de
infelizes;

Tanto os evacues como os ffranii.
òlessés são recebidos ein todas as esta-
,òes «por tinia multidão coininovida e
silenciosa. ¦ -

O irem ainda não parou que uma aya-
lanche de flores, de doces, de roupa de
cigarros, de livros, iniuinda os vagões,
através das janclliuhas abertas-i Todos
procuram, sem d.stincção de classe c de
sexo, talar ao evacue ou ao grand blcs-
sà, todos querem apertar-lhe a mão e
dizer-lhe uma phrase gentil c de cora-
gem. Elles agradecem commovidos.
muitos dell«es, vi eu, chorarem dc com-
moção e beijavam as mãos das pessoas
que lhes estavam perto.

Quando o trem parte, é no meio de
vivas e gritos de conforto para os in-
felizes que nell_ seguem, e rara é a
senhora que não euxuga os olhos.

Ná estação seguinte são recebidos com
o o sr. eirmo nimimu >¦* .......... - -.- os mesmos carinhos, as mesmas ale-
noivo o sr Cândido Mariano de Si- grias. os mesmos niiinos e, assim, elles
nueirá ' 

atravessam o território da nobre Suissa.
rnnio no dia 11, houve muita festa, Os grands blcssés são os feridos que,

muíta an inação c muita alegria, saindo -icjo.scu eslado, são considerados in-

todos Ss convidados encantados com o hábeis a qualquer .serviço de guerra e,
tonos os cuim noi-nuc fo- por isso, sao reciprocamente rcstitui-
modo cavalheiresco c gen l -po.iqn'l imermed-o 

e iniciativa da
ram tratados pela família Aimeiaa 

&^ ^ ^ respectivos paizes.
Pontes. Existe em Genebra a "Agencia Inter-

_ Chegou do IR10. onde ha«.trcs me 
lm-l0n.M ,áos Prisioneiros do üncria".

zes se achava a passeio, em comnai » ¦_ 
0 _ral)a_ho de£3a agencia. de coníormi-

de um irmão, o sr. Rayiiinntlo -onsiai da(_c _______ Q _lm_ j^n.jfoj, a Conferen-
tino Gomes, filho do sr. Larios oc .v» ^ lnu.nla(.i011al da __...._ Vermelha em
sis 'Gomes. .,.'•,.¦•¦' ... 1012, é dc servir de intermediária en-

_ Estiveram nesta localidade os srs , ^ os comil6s _la Ctu? Vermelha dos
coronel Sebastião Ramos, l.ucnucirj « 

_)a.__es beiligcraiitcs para saber em que
cm Fonseca; José Calixto, P"ai,",'.'"j" campo dc concentração está um prisio-
tico em Cattas Altas; nadre Antônio nclro 0,( cvacuv- lJue nin(Tllem icm n0.
Gabriel de «Carvalho, nosso distincto | ticja3j __c coi|ocai. 0 prisioneiro c o
patrício, actualmente residente cm t cvactlç cm conmiunicações com a fa-
Ouro Preto; Antônio . Machado, ile 1 ______a — enviando-lhe a correspondeu-
Cattas Altas; Manoel F. de Almeida ; cja — entregar as familias as relíquias
Pontes, de Algié; o distincto moço , achadas sobre os monos, enviar os pa-
Grãviiio Cocilio. de Márianna, e. sr. Na-|cõtès postaes, transmitiu- os telcgram-
tivo d" c""" •-•"'-""- '¦ 'VTiiriaii-' ; nias, soecorrer os evacues c os prisio-

S JOS1Í' DO RÍO PRETO — Estão neiros necessitados, mandar dinheiro
sciSdo feitas neste districto e visinhos, aos cvacuccs, remetter roupa, fumos, li-
••randea culturas de cereaes e legimras, vros e jornaes aos prisioneiros, fornecer
mas além de «não apresentarem as pbm- comida aos evacuís e tratar das forma-
tas o viço dos outros annos. têm sido lidades preliminares para a troca dos
atacaM-ii. com grande furia pc'.os passa- grands blcssés.
tos lagartas, ratos c formigas, primei- Apezar da boa vontade dc todos os
pàluíénte, por estas, que tudo devastam governos belligerantcs. .1 procura dos
iinpiedosàmenle, prionciros e evacues é cheia de obsta-

 Apezar da grande florada do; ca- culos.
fúc-ros, será muito reduzida a futura Para fazer uma peqi^na idéa do
safra, •pois as flores foram bastante cnonnissimo trabaliio que esta hiuiiani-
prejudicadas pelo sol. depois pela clut- taria "Agencia" presta, basia citar que
va e agora .pela chuva dc granizo que dia oecupa todas as dependências do
110 dia 14 'dYfluente cai>'' . | Museu Rath, de Genebra, que possue

Ha logarcs em que os prejuizos fo-
ram enormes.  .

 Está tomando inoremenfo a cons- quella bclla cidade — 100 niachinits de

frente dos quaes sc acham os srs,
domo Augusto Gomes e Caros <lç Ai-
sis Gomes. Trata-se da fa'«ricaçun 'te

farinha e polvilho de mandioca, para
cuja fabricação iá estão tratando de
adquirir, na casa Arens, de S. lauio.
os mais aperfeiçoados apuaremos co-
nhecidos. Muitos asrricultores tem .__u-

gmentado desde já as suas plantações
de mandioca, as quaes continuam muito
animadas, pois, como é sabido, os nos-
sos terrenos se prestam admnavelmeii-
te para essa cultura,

Que não desanimem c levem ayante
esse cmnmhendimento. são os nossos
mais ardentes votos. _.

 Correm com animação os traoa-
lhos de melhoramentos c construcção
da torre da cgr»ja de _. Sebast ao.

que é a nossa egreja matriz. Quasi toda
a pomilação, num ges'o de nobre na-
triotismo. tem concorrido «para a ulti-
mação das obras.

— Rcalizon-se no dia 11 do corren-
te o casamento do sr. Agenor de Sou
za, phannaceutico em Algie. com n
senhorita Aurora de Souza Pontes, «\

prendada «fiMia do sr. José Felicianp do
Almeida Pontes, ãde-míádo fazcndein;
aqui residente. O acto religioso, que ío-
celebrado pelo padre Gabriel de Carva*
lho, teve como testemunhas: por parte
da noiva, o sr. F. A. Gomes c d. Anna
de Carvalho Souza, e por parte dn
noivo, o sr. José P. de A. Pontes e a
senhorita Oeoreina Pontes.

Por oceasião de ser proferido ¦ o
"conjungo vobis , o padre Carvalho
dirigiu aos noivos uma nella allocuçao
Depois dc serem cumprimentados os
noivos pelas pessoas presentes, foram
todos obsequiados com finos doces e
deliciosos licores, scmiiram-se depois as
dansas. que se prolnnearain animada-
mente até alta madrugada.

_ No dia seguinte, 12, realizou-se
o casamento de outra filha do sr, José
F A Pontes, senhorita Georgina ae
Souza Pontes com o sr. José Caetano
de Sá. distincto moço por todos justa-
mente estimado. Foram testemunhas:
da noiva. d. Anna d.e Carvalho Sou/a

sr. Firmo nntonio de houza c cio
sr. Cândido Mariano de bi-

•festa,

¦1 1.300 collalioradores voluntários — pes-
| scas das maia importantes familias da-

o
a
mos.
triplo os
des. 

'

dde venda

cociaçoes fracassaram ^er não ter,"*- ....... .
-ido possível eliegar-se a uma formu- decreto. A Constituição, da reptibli*

Ia satisfatória em relação a um pre- ca, tal qual estava cm vigor desde a

ttndid.0 accordo naval, pois nenhuma sua promulgarão, estabelecia no seu

das potências se resolveu a limitar os n. _22 uo artigo 3 ¦*

seus -programmas de constriicçüt* de ttn nenhum caso poderá ser c*.-

novas unidades; e que dessas nego- tabelecida a pena d- "•«.««:«¦ :i«;n

ci.ições fazia parte intecrante a. re-
construcção do mappai da "Atrica,

sobre uma cooperação mercantil 6

irucção dc cstabulos c plantação de ca-
pinzaes para a estabulação dc vaccas
l.iteiras. Já ha dois construídos c pro-
jectos «paira a construcção de outros.

 Acha-se cm reparos a importante
matriz de S. José. Isso difficilmente se-1
**:a levado a cffeito, sc não tivéssemos
por vigário o zeloso, digno c estimado
monsenhor Manoel Nogueira Duarte.

— Realiza-Se no idia 26 do fluente,
a fcsia do encerramento da«s aulas do
Asylo de S. José, do qual é director o
nosso vigário, monsenhor Nogueira.

Parn c.Mn sccçiib, nccpífnnios tn-
dns ns noticias tle intoi-osse gérnl,
ficundo ns nicsiiias sujeitas no cri-
lerio da redacção.

¦_»«»>»
O ministro da Fazenda devolveu ao

delegado fiscal cm Minas, afim do que
seia satisfeita a exigência da Procura*
djiria Geral da Fazenda Publico, o nro-
ciSso relativo ás propn=:as apresenta*
dos para execução das obras de nuc. ca-
rece o prnnrio nacional onde funcciona
em Bello Horizonte a Caixa Econômica.

«*WH»***2>^**-^"

escrever c que recebe diariamente 15
mil a 20 mil cartas pedindo noticias de
prisioneiros, dc evacues c solicitando
a remessa de roupa, dinheiro, livros,
telegrammas, etc., ete.

E' seu presidente o ycncraycl sena-
dor Gustavo Ador, presidente do "Bu-

reau Internacional da Cruz Verme-
lha".

—Nós trabalhamos — disse-mc s. cx.
por óceasiS') da minha visita a "Agencia
Internacional dos Prisioneiros de Guer-
ra" — dia a noite o não conseguimos
dar vazão ao serviço, porque diária-
mente aiignienta.

Uma outra grande iniciativa é a de
um grupo de associações que existe em
Berna, para soecorrer os prisioneiros
francezes, italianos, belgas, russos, in-

Aliemaiíha u na

penas corporaes perpétuas ou de
duração ilhmitada."

•Outro artigo da 'Constituição çx-

incompatíveis com a sititri-
cão. Os sábios da republica, cm se

mettendo a legislar, é aquillo! Os
lavradores, qne iá foram este anno
victimas «Ias imposições e violências
di. governo, tomaram a resolução de
abandonar uma cultura que exigi

grandes capitães e trabalhos e lhes
não dá nenhuma remuneração, prefe-
rindo crear gados ou semear centeio
e outras grairaneas, que oifcrcccm
maiores vantagens.

Ti Portugal vae ficar sem pao,
gra.-as á republica. Ah! mas .«aquillo
hoje é outra coisa!. Aquillo e agora
um oceano de felicidades!

• Enffenlo SILVEIRA.

EM HOXORIO CVRCiiL

_..__ de dia os ladrões descan-
o;.m
0Ulll.il

Na estação de Honorio Gurgél é
bastante co-liccido polas suas façanhas
o Wdrão Pedi-o Tose de Carvalho, (|iic
é freqüentador a_s}duo Ua policia -Jo
cj" districto. . ,¦..-¦"„'.''ilumeni á tarde esse ainigo do alheio
penetrou furtivamente na cisa do nc-
gociante Manoel da Silva. Quando sc
retirava. carr_fãndo uma grande trou-
:;a. Carvaliio foi i>.-eso p,ir populares c
conduzido á 'delegalcia, onde foi autua-
do e recolhido ao xadrez.

Na trouxa feita p«:!o ladrão havia
roupis c varios objectos.

gx-zes c servios na
Áustria.

A Suissa cedeu muitas das suas bellas
cidades para internar prisioneiros cn-
ferinos: Davas Platz possue 1.200 aüc-
mães que estavam na França; Lousan-
ne, i.ooo francezes e 500 russos que
estavam na Allemanha; Genebra 2.000
entre francezes. servios, belgas e in-
glczes que estavam r.a Áustria e_Alle-
manha, c, como estas, muitas, sao as
ciiládes que hospedam prisioneiros ;cn-
termos vindos d-,s difEercntes paizes
cm guerra.

Suissa todos procuram, desde o
até co mais liuiiiüJc cidadão,

prestar o seu auxilio para alliviar os
sorffiincntos dos infelizes attingulos «pc-
Ía formidável guerra que devasta a ve-
lha Kuropa.

Todos estes infelizes, estou certo, te-
i"«o tido, aó*receberem aMivio aos seus
padecimentos, a méSma phrase que uma
velha mãe, vinda da Prússia Oriental
para ver seu queiido filho prisioneiro
dos francezes desde os primeiros dias
da batalha do Marne c, actualmente,
internado na Suissa, teve ao àvistál-o "»
"gare" dc Darces Darf: — Bcmlcta
seia 9 Svissa!

, Atnilcar Mafèlicfiii^

Sti verno
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cie desconto nos artigos «fim de
estação» da secção de C O JN-
FEGÇÕGS,
de desconto em todos os artigos,
inclusive as ULTIMAS NOVI1DA-
DES RECEBIDAS.

172 - Rua ouvidor

0 campeonato de
Footliali

0 Flamengo eo Anda-
rahy empatam e o

Bangú derrota o Flú*-
mine n se

Xo campo do C. R. do Flamengo foi
levado a effeito hòritem, perante tuna
assistência uúo limito inunierosa, o cn-
conti-o de retorno do campeonato, entro
o Club local e o Andaraliy A. C cuja
"equipo" lão bella figura Veni fazendo
no concurso «le "football" da cidade.

A punida preliminar, entre os ter-
cerros "teams", 'terminou «cte fóriná des-
agradável; Tendo o juiz sr. César Gon-
çalvcs posto íóra de campo o jogador
do Andarahy sr. Deci» .Monteiro, no
í" meio tempo, devido a ter desrespei-
tado o juiz rcileradamciitc, este Joga-
ilor áeliou-se com o direito de dirigir
ú autoridade üm pesado insulto, quamló
(, iiitcrVullo solircveiii c se aeliãvaiu mn-
lios no vestiário da aggréhiiação visiUH
«la.O sr. Ccsar Gonçalves foi obvlffaciõ :i
reunir c, nessa oceasião, foi iggrSiliUo
pelos jogadores do Andarahy, á uni lem-
jii) i]ttd dcsapparecin de suas mãos um
valioso rclogio-pulscira. '

O capitão do Andarahy, não" (lese-
jando os seus çomiiiándàdòs proscgüir
jia disputai niandou i|iic os quatro ou
cinco ipie fizeram cxccpçiiò desse máo
procedimento se retirassem do campo e
decidiu dur a partida como terminada.

Felizmente, nenhum direclor do Fia-
«nêiigo se 'lembrou dc, perante o. rapto
do relógio, reproduzir o conhecido epi-
sndio do rapto do t-meii-o, de. (|ue nos
itá coriln aijuc-üe t-ngraçiidiãsimo. mo-
suilogo, em que o sacerdote, depois dc
cnncilar os presentes a resiituir o tin-
.leito bifado, apaga us luzes para que
illi.- volte á cscrcv.iniiiliá onde se acha-
va; reavivada a luz, faltava a escreva-
ninlia...

V,' preciso (pie a Liga Metropolitana
tome enérgicas providências paia eo-
liihir a reproducçfio do grave incidente,
applicaitdo aos culpados as penas seve-
ras a que fizeram jus.

A continuai nios por essa via perigosa,
os juizes terminarão por faltar "in io-
üi-.r." e, a não ser -.uii ou. outro dedicado,
a que o publico ji classifica de doido,
ninguém mais arcará com a tremenda
responsabilidade.

iParccc quc, adivinhando a sqrle que
csúva reservada ao seu companheiro
de quadro de "referees" c de club, o
sr. Carlos Villaça não compareceu,, c,
tin seu logar, surgiu lindamente vestido
de uu blazer branco, todo eiilreineiado
<lc adornos negros, um pequeno juiz,
qne se disse nomeado pela J.:_u Metro-
poliíatia,

Os capitães, quer <!o Andarahy. quer
<lo Elamengo, torceram o na.riz á per-
speetivn de terem jogo arbitrado por
essa personalidade voluntária. . Mas o
rapaz não quiz saber do historias. Dc-1
claroti que havia de ser juiz, custasse
o que custasse. Já havia feito a sua
encantadora "toilellc" negro c branco.
Iliivi',1 recomposto os cabellos á moda
«uais recente. Ajustara a pose... Xão;
clle havia dc ser juiz. 1

O sr. Nery, o capitão do F.lwicngo,
com a sua joviaüdade calma dc sempre,
aéhou graça ao pequeno. l'or que não
havia de ser clle o juiz?...

O sr. Paulo Uúarqtie, sempre impec-
cavei na attilttdè, estranhou que, co-
ei o memliro da agttsta conrmissão de
•foolball", não tivesse tido a menor
icieneia da nomeação do juiz, Lembrou-
se de perguntar-lhe pelo cartão | peio
Slassíco carlãozinlio, cm que se escreve

?ue 
o juiz tem quc ser juiz porque, a

,iga lhe participa que vae ser juiz.
f) juiz não dispunha de carlão... O
sr. Paulo arregalou os olhos... O sr.
De Maria, do Andarahy, ficava tia rua:
n menino não entendia de "oíísidcs ;
elle estava convencido disso.

Mas o juiz ó que não descaiã na sua
convicção de quc cra o juiz da grande
provai ,

Parece incrível que, nesta época de
crise de "referees", ainda.'exista alguém
que defenda ti sua actuação como 6 po-
lue faminto defende o pão para a
bnc-il... . . . 

'

Xão Houve rcnicilio, o juiz tinha quo
ser clle tnesmo. Era assim como que
o voluntariado especial das funeções
arbilradoras...

lí o sr. Wry continuava com a sua
indefectível bpiih.qiiii.-i, com a sua phy-
sioiiohiia sympatliica de sempre...

Que dizer da pai tida que sc (icse.n-
volveu entre os primeiros 

"teams"?
l'oi uni eniliatc emocionante, em i|ttc
limbos os coiitcndores evidenciaram
cxcellentes qualidades dc combinação.

U Eiàiiicngo jogou desfalcado da sua
ala direita c H.cid. Sydiicy passou á
nii-ia-direita. formando com Carregai
i ala substitutiva. Borgenh formou a
"eeiiier".

O Ahdnrahy disputou completo, rati-
ficando os conceitos que tivemos ocea-
sião ilo fazer solire o seu conjunto, na
critica dc seu embale com o Uoilifogo.
ü jogo terminou com um b.ilo empate,
sem que os dois "teanis" lograssem
aluir os respectivos "scores".

Varias vezes, ambos escaparam dc
rónscguit-o, c os assistentes interessa-
lain-se deveras eom os episódios sensa-
cionaes dc (|tic esteve fértil a partida.
Ora cra Kietncr, do Flamengo, que
iazia bater na trave, rés vés com o
:hão, poderosos "sliqots": ora era a
lohcsa linha dc avante dos visitantes
aue cercava, com perigo, o goal dos
locaes.

O resultado não poderia representar
auditor o equilíbrio dii pugna. 1,' de
felicitar-se a Providencia por ler, cx-
:i'pcioiialiiicnlc, proporciona.lo nos aíi-
.-ioiia.Ios cariocas um desfecho dc ac-
corda com a perícia e performance
atlestadas pelas hostes antagônicas.

Nao lia nomes a destacar tio parte
n parte. T01I03 òs elwncntos dispu-
taiitcs estiveram á altura das priiici-
liaes figuras dos dois "teams", que são
Utlo, Nery, Americano e Sydney.

(¦^ ";-;uu-s" eram üs segni»lc3;
c.uiciigo: — llydariics; Antônio

A GUERRA
AS OPERAÇÕES

NOS BALKANS
À cavallaria dos alliados

ás portas dc Moiíàstir
Londres, 19 (A, A.) -- r,n com-

inutiieado official t.elcgrripliado de Sa-
liuiica, informa que a cavallaria dos
alliados ji chegou ás proximidades de
Monastir.

A linha dc cambaio que sc está cur-
vando, eom extremou avançados n leste
e h oeste, tem por fim sitiar a ciilnd?;
sendo intenção dos aluados não a bom-
bardearem com a sua artilheria pesada;A'dS',1 Yorli, in (A. II. I — Radio-
graiiima dc llcrliin informa que o go-
yerno allemão admitte a perda de -10-
nastir.

Os nllcinãus reformam sua linlui
1111 Tiaiisyhiiiiiii

Londres, 10 (A. A.) — 0 conhecido
jornal ."The Times" diz, cm sua edição
de boje, que os allemães estão sobre-
modo e com grande aetividade se re-
forçando cm toda a linha da Transyl-
vauia, o que pôde vir u se tornar evi-
denténicnle perigoso pnra a resistência
dos runiaicos, os quaes não tendo os
elementos c os preparos militares indis-
liensaveis para contrapor aos seus ini-
n.igos, ver-sc-ão finalmente forçados a
abandonar as suas posições.

Os ruiiiuicos obrigam os tento-
búlgaros a retrocedei'

Londres, in (A .A.) — Uni radio-
gramnia da Rumania, .dando conía dos
últimos movimentos das tropas ritmai-
cas, diz que cs'as obrigaram os lettlo-
búlgaros a retroceder 110 centro da li-
nha e á esquerda, de Dragoslaveie.

Os austríacos evacuaram Moiiasth'
Londres. 19 (A. A.) — Acabam de

chegar telograninias de Salonica, .111-
uünciíiiido uue as tropas austríacas eva-
cti.irain a cidade de Monastir.

Continuam os combates isolados com
as tropas de pròíccção aquella operação
de retirada.

Os runiaicos coiitniliciii suas li-
nhas 110 valle di* Jitil o Alt

Retrogrado, ly (A. II.) — Coinnui-
nicifdp official:"Fogo de arlillicria cm Ioda a linha
dc frente, de 11111 e dc outro Ilido';

As nossas tropas executaram vários
1 ('conhecimentos.

Na Transylvania, devido á pressão
de forças inimigas muito superiores, as
Iropas rumaicas operaram nma ligeira
contracção de linhas nos vallcs de Jiul
e do Alt. .Os runiaicos tomaram a offensiva no
valle do Tirgujiulij e apoderaram-se dc
uma serie de alturas.

Nó Cãucaso a situação continua a
mesma."

Monastir caiu
Paris, tS <— (A. H.l — Tckgraí

pilam de Salonica cómnitinicándo que
os francezes tomaram Monastir.

W.VfTlUlMANS 1 DKATj
A melhor caneta com tinta conhecida

cm todo o mundo. Papelaria Botelho,
rua do Ouvidor, esquina da rua do
Carmo.

O mau tempo está iircjmllcamlo
as operações

Londres, 10. (A. II.) — Conimunica-
do do general Ilaig:"Apezar do máo tempo, ias nossas tro-
pas continuam a p-.ogredir ao norte e
ao sul il'o Ancre, tendo já ai tingido os
arredores _e Graiidcourr.

lAté agora arrolámos 25S prisioneiros.
Grande aetividade aerca na frente in-

glcra. U'neo IJ09 nossos aeroplanos ira-
varam combate com oito apparelhos ini-
icigos, abatendo um delles e pondo eíuí
fusa c:s ri-silautvs.

Um òutres conibajès defruhaiiios sele
aeroplanos iiiimigos e perdemos tres."

Na linlia de írente belga
Havre, ig — (A. 11.) ~ Coinniu-

nieado official belga annuncia que no
correr do dia de hontem houve apenas
fracos iluellos de artilheria nos sceto-
les de Dixmuilo, Stceiitractc e llets.-s.

"'¦¦8 O V-.IS) »»
r.JNHKIStíS so1' J°ias e cautelasUAilllivüKU do Mo.lte dc Soc.
torro, condições esjieciáes »— 43 c 47,
rua Luiz de Catnõcü. Csa Gonthicr.
Fundada em 1S67,' «a » m» > ^1

Bebam só Café Ideal
IIIp ! Ilip ! Um íiili!

_^ 11AXSF.ATICA !

UFRANPAR ' "° si,io r,ol,a Vista;ILIlHItLrin 1 pU,,sf,0 aieiisaliaò.?;
peçam cartões explicativos, uo es-
cri|itoi'io ilesta folha. (,I 1501)

— fi»

Moveis a prestações
Comprei e comprarei na

CASA MARTINS
RUA DA CARIOCA

Sarnol triple 7,,"^^

Kei
Carie
1'iiiilu

Milton, C. Araujo e Gallu;
!, tívJtiey, Uo.gciihj Uicmcr c

Aiiderahy. — Otlo; Americano o
Villela: lie Maria, Monteiro e Álvaro;
liencdicio, Gil.ib.ert, Waldemar, Chi-
(piitihn o Francisco,

O Kl.uaeugo fez d "corners" c o An-
darúliy omros i:ui*.u5.

Como juiz serviu o sr. lí. Veira, do
Kiver.

N*os seguntlos "ícnms" vouceu o l*1a-
nit.nii;o por 4 u^o;i!s'* -a o, resultatlo
(;iie su verificou ao tcritiinar o unico
íiieio-tcmpo levado a effeito.

O outro encontro do dia foi rcáli-
zá.lo cuíre o HatiRii c o l'luminçnsej
üo p.impo do primeiro, sitiuido á esta-
ção do mesmo noive.

'i jvi.-ia d. segundos "te.T.ns" teve
como vencedor o Bangú, por (i "goals"
;i 1. O Fluminense achava-se muito
desfalcado. O embate principal i!o dia
realizou-se entre os primeiros "teams",
sob a direeção do sr. Achilles 1'edcr-
iietras. A autoridade nomeada pela
Lisa, para não desmentir ;i críro dos
iuizes, apresentou-se trajada de rigor,
fim vez de estar preparada para as
agruras da movimentação de um "re-
íeie.j", cslevc janota e catita como se
preparada M>ra para um salão.

Até o sapato de baile possuía o \w'z-
Preservativo histórico para o calcanhar
de uni Achilles?...

Os "teanis" eram os quc se seguem:
Bangú; — Américo i Umilio e Cal-

\ ::: 1.. Antônio, Stcrüng e Godov;
Leio. Fretich, Palriclr, Bcnedicto 

' 
e

Antenor.
Fluminense: — Marcos; Vidal e

ftctto'; l.ni-s. Oswald e Honorio; Celso,
Couto, Welfare, Baptista e .1. Carlos.

¦:•-!;: menos de cinco linmttos í!e jogo,
a ;!.-.ngti' marca dois "go.-.Js". O pri-
m. "o foi obrivio por Bcnedicto, com
idniiravei "shool" enviczaUo, (pie nos
{areceu ir..!.:".:-.?;.vel. O secundo, não
Jiipoz le egual. Fel-o IVrie!;, de mn
passe dc um companheiro oue o não
poü.i f-.zcr pc-r se achar "oif:.fside!'.

'.' "•.-.-.".'," ,!-i riuiniticnse porloti-s-cB:i - bem r.cs.v ;-.-r:.vln. rer.-lo estnto
t ..' :.i da magnífica "equipe" anta-Br:'*._
«ue flWÍWBrn. ¦ o --^-. t" "clSir

carrapá-
 piolho.

Agentes e depositários, Dias Garcia & C.
Kua General Câmara, 39-43.

,ie um "peiialiy-kick" bom tirado por
f. Ncfio. ;

¦Na ícauiiUa parüe do ¦embate, o l*lii-
iniiteiise ló.ra marear o "_oal" de
empa:e, (le um nttHo lesirimo. lia uni"shòot" 'de Wcíf.ire que bate no "l<ec-
per" do Bangu' e volta ao campo;
Celso 'Slioota íipvainente e a bola bate
na trave; Baptista, que se achava"ntraz de Ce.lso", (píer quarf.io esle
sllõòtott, quer quando elle t Ilaptistal
recebeu a csphera, trava-a e manda uva1 shòot*' cjtte vae ter á rèdc,

O juiz julgou de bom aviso anntillar
o poiilo, ibiiv.lo-o como "offsivle"!

O sr. Achilles mal 61'Ociiiipanhríva a
dispula. Mssa sua inacíividaile íòra o!>-
jc-dtO klc reelamncãot uo inl.nallo, j>or .
parte do "capram" do Fliihíinensè e I
onírne? afieicnia-dos, Dahi ttir dado o j"goal" como i'lS:gitiniòj Icoin a mesma
ériontacão com que considerara valido
o 2a dos locaes...

Querem lór os leitores a prova dc
que a aiiturUadc pouco avistava Ua
pugna? Km dado momento s. s. mar-
ca um "peiia!;y-!;ic!< contra o FLitriii-
lieiác, devido a um "foul" dc Nef.o.

Um dos juizes de linha, num movi-1
mento cüpontàtfeo, corre ao campo e j
utei.lado, afüiraiantlo ao juiz que eüe I
se. achava riUondaiiicnte errado. H o
juiz recoiisivlarou a falta porque, sc-
giiiíJó declarou, não linha certesa de |
quc olla houvesse silo praticatbil

Tara onde caminhamos nós;!
O 3o "goal'-' do Bangu' foi admira-

velnicittc mareido por Bciiedieío. O 4"
e uálihio "goal" dos veiteiUoees levé
como autor Leão, uo ultimo "ofíside"
da tacJc. lias o juiz assim não o eu-
tendeu.

Com. a victoria do"goals" a 1, terminou
con! 10.

Ü "¦teám" vencedor ,
ler/.emciite, deâlaçando-sic L.
que jogou cxpluiiJldanientc.
a sua aeeão a victoria coiiqu

O Flunritioliac jogou bem

NHO
pôde fazer suas com-
pras de roupa branca
directamente no fabricante
economisando o lucro do
intermediário qne é a casa
que compra para revender

COMPRE na

GOM S
que tem installado sua FABRICA
no alto de seus armazéns e lhe offe-
rece todas aquellas vantagens.
PREÇOS COUTES COM GRAHDSS RM-

CCOES EM NOVEMBRO E DEZ MM

CAMISA!
CAMISft
BRANCAS
BRANCAS
BRANCAS
BRANCAS
BRANCAS
CORES
CORES
CORES

do tricot com colltirinlio do
valor do *í,<;00ü o DSüüO

dc íiioussoJinii
GIIAXDE IlECLAME

sem punhos som gonima do
vti lor do DíüOO

sem punhos corpo do crelone
peito pro.ueado som gòrrima do

valor do 8*000
sem punhos optimo cretone

com peito de ftislüo
sem punhos art. frniinez saldo

do preco do lOgOOU
do tussor bojo o do corpo do (usser

com peito de fantasia
som punhos toda de znphyr inglez
do cores firmes -íáíflflo, MM.'(j_',).ü o

7$ÜÜ0
com punhos zophvrcs cor para os

preços do 'Í|0ô0 o

CEROULAS
flJTPpftÇI braneas cretone trancado idem
llUüUíiO pemiláno cor i_Cin
Brancas cretone superior, 3 porBrancas cretone trançado, idem
Brancas cretone trançado,

cóz bordado . . . idem
Zephyr cor padroungem firmo . . . idem
Zephyr cor inglez, fortes idem

•«0,-jOO

¦fl-Püoo

3$.oa

5^000

3-fsoo

ofyoo

'soo

soo
61'JOO

io$ora
Hjf80i)
6$9()0

Io$800

lf$500

n$9!J0

DUPLOS OU DIREITOS

WfoMem-'a f0,"a- ¥ to* 4M09
PortligUeZSS liuho finissimo de i / n • / ,i,»/\n
RaüiFolíIo do Lisboa . . ¥ tozis 4 $.09

Nacionaes 1(4 Dúzia.. 3$000
Superiores 1|4 Duzii.. 49001)
INIÍLEZES Ij4 Diizia.. 5§50l)-
Portngiiezes 1[4 üitzia. C$000

PUNHOS
PYJAIwES

COM E SEM ALAMÁRES
Em feitios modernos para os preços de

4$'J0O " 6«jp5oo - Ofooo • 12 $ooo ¦ 18$000

U. TraYessa S. Francisco .^fi
ül JUNTO AOS FBNÍANÒS M"

¦M

É incoiitcstavel !... Nenliitm rstabo-
lecimeuto tle inoveis sohnnuja o real
valor da casa I.KAXDUO MAfi.

TIXS & C'., o a incüior c a que mais
VaittnÈciis offerece — Rua ilo O.úvkldr
nu. 03 e 1.15 e iios antigos armazena ti
tua iIjs Ourives jo a .13.

Uua S
, Qiiartas-feirhs)
1 libras.

OKXÇAS do estômago, intes-
lino, fisaJo e nivvoías. Exa-
rnes pelos raios ?í. Dü. J{_.
XATO J)B .SOtZ.v J.Ol-KS.

José, 39. ias 2 ás j (menos th. Oratis aos pobres ás f
A 202

O DIA DA BANDEIRA
Pecorreram com muito brilho as fesfas
•7* L' '¦"" "¦ "¦-¦"—assssss -' a asa ¦ aaa - _ aaaaass: ^^z^saagaaaeaaggaaaaBjasassa i a —saaa 1

hontom realizadas nesía capifal
—n.

Os reservistas navaes prestam ~r~r—- A cerim™u[ ^^aa na
t * \ * { • • Prefeitura

JUrameUlO ã Sanueira  pelos pequenos escoteiros
*"^ ——  

t 
- 

11 
, 

•==^^^^^ —•¦—

'NA PRAIA DO RUSSEUi A- csqucrtxa, çs reservistas navais prestam juramento ú bandeira; J direi tci, os mesmos rcserinstols csteii-
diios cm linha

A fes!-a da toiídeira, que J« anno
'para anno se celebra com litiiis ardor
icífiotico, foi Uoiitem realizada com¦um .triaiani.titino o ciitliusiasiuo desu-
êaiaçís.

¦Por leda a parle, no Centro ila cída-
de; como nos bairros delle afastados,
nes edifícios públicos, nas escolas, nos
qtravíiís, a data de liontem íoi commc
morada *ior' entre as mais eífusivas 111:1-
nifesta^-õcs tL* alegria, _A cidade, aqui e ali, apresentava um
aspect-j festivo', engitlanãhilo-sc ruas,
p~acas e ri partições publicas.

li, 'Coiiío soe acontecer, sempre quc
se ri.ilirani essas so'cu-nidad'è3 alacres,
o nioviininta 1_ía ci.ir.-Je cresceu extra-
ordinariameivte, á tarde -e á noile, afllu-
n.ki ao eeiiíro mna intilüdúo numero-

ca, avda <!e< nes expansões que sao como

Bangu' pdi
o cxccllciítc

•1
eu-

por-o: 5: cxctl-
Antônio. I
Mereceu !

rl.vtl
iiièto-

i tempo e teve um evMente decliitrò no
; 2". .V.Cea de soa p.ir <de back-s" temos

1 : acionar Welfare e Marco*, quc sc
houverani nutiío beni* n printeiro mos-
írou ser ainda o .rande jogador lati-
rc^.do nos campos nacionais e nos de
Inel.T.crra.

Os s.ic;.'.; do Fluminense r as ntinte-
tctscíS pessoas de sins famílias qtie e.-í-
tivernni cm Bangu' noia-ndo-se muitaô
senho-íis, voltaram salisfefí-a-s -coin a
recepção quc lhes foi proporcionada o
a .".'.0;,::^ cm que ac mnti.Hver.-ini na

iliits. mais __»t-^.r que rei»».•nm.

SO' POR DOIS VIAS...

£ o Daniel quasi per-
deu a roupa e os

moveis
'Sexta-feira, Daniel Davino <lc Souza,

estivador, morador 110 morro de São
José, encontrou, á noite, no largo
de Madiireira uma rapariga de nome
Maria Davino, por quem se apaixonou.

Encaminharam-se as coisas. Küe era
solteiro. Klla não tinha compromissos.
Tudo estava muito bem.

iKornm então morar juntos. Maria
D.ivina arranjou o que tinha e íoi cs-
tabeleeer-se r.a casa dc Daniel.

Essa união teve uma duração muito
ciirta.

iHontem Daniel, tendo necessidade de
ir a casa; não encontrou Davina. Esta
havia fugido c, para maior cumulo da
desgraça, levara-lhe a roupa o os mo-
veis. Foi um verdadeiro logro.

Desesperado, Daniel correu á delega-
cia do 23° districto c ao comniissario
dc dia contou Ioda ,a sua historia, pe-
dindor providencias para conseguir re-
haver os objectos roubados.

O comniissario prometteu qne iria
providenciar, c Daniel deixou .1 delega-
cia cabisbaixo, a meditar no seu caso.

Depois leve que voltar para alegrar-
sc. 'Davina havia sido presa c os ob-
jec.os appreiicndidos, listava tudo na
casa do Tancrcdo, o verdadeiro amasio
de Davina.

A ladra foi ínetlida 110 xadrez.

Dr. Doméque fj0'"^;.*. •r^vi?.™,
c opcraçScs. Quitanda ii" —.AV víía^^í"-

Chuva de granizo em
Belém

Belém,
presa

ta capital,

10 (A. A.) _ Com granderpresa e terror para a população des-
. c:n nieio de forte Iròvoádao vemos fortíssimos, hontem, cerca dctreze horas desabou sobre toda a ci-dade uma chuva dc granizo,Ksse phchóinèno já tem oceorrido a'-gomas vezes, embora raramente, nestacapital e 110 interior do Estado. Entre-tanto, toda vez que acontece causa omesmo espanto.

Do .Hospital da M sericordij. \„a u:i.na.-:.'.;, operações em geral.
DR APRIGIO DO REGO 1.0PE*

|Do Hospital da Misericórdia" Moleftias dltargaiita, nam e ouvidos. a

n-^'-.,0CrT^VI,0 P° REGO LOPES Z
?^LJl"ÍJ\hc,^. *» Medicina.

«ombro n. 95.
(A Sim)

CIMENTO "u**;^
Alji!ia.,iwiiericaiio. -_ Telópiioiio
Sol, Cent li. Santa J.nZj:l *>oa

—• 1'AtLO PASSOS £ 

(|iie mn tfeíãfogo wnsolf.dor, nesta tris-
te quadra de prementes difficuldades que
a todos -issabcrl.ain.

Vara que sc possa avaliar o que foi
a cotiiniemoração de hontem. passamos
a vemMiiir, cm seguida, as íe-sias pro-
movida.-! «11 'honra 11 bandeira nacional,
tal tonto a instituiu o governo proviso-
rio da Republica e tal como existe boje,
sj-nfhctisa.ti.do o sagrado symbolo da pa-
iria, a giloriosa affirmação dc uosía 11a-
cionalidade.
AS FESTAS IJKAIiTZÁDÀS PELA

MAltlXHA
'A marinha de guerra tomou hontem

pane saliente nas festas comuicmorali-
vas da, instituição da bandeira nacio-
uai.

Em todos os corpos, cstabclccimen-
t03 navaes e navios de guerra a ban-
deira foi içada ao meio-dia, com as
formalidades do estylo'/

Na cecrclaria de Marinha o almiran-
te Torres Sobrinho, director do Kxpc-
dicitte, cercado dc officiaes e funecio-
narios da sua repartirão, içott a 'ban-
deira com ioda a solennidade, íazen-
do um discurso alíusivo ao acto e
bastante impressionante.

Xo couraçado Minas Geraes, capita-
nca.da 1" divisão naval, o 1" tenente
Penna Uotio, por oceasião do hastea-t
mento do pavilhão. nacional, fez imVaj
bellissinta cunfcreiieia, sendo a ban-
ihira içada pclo oííicial encarregado
do detalhe.

it JüRÀMRNTO DO C031MAX-
DAXTI3 MUliI-Hl DOS 1ÍE1S

. 
'"ia ilha das Enxadas, onde têm sede

isiivscolas de Grtimclcs o Profissio-
.1 ios,-.na prese-nça do capitão dc fraga-
ur. Aristides .Masearcnbas, direclor da
Escola ile Orttinctes, immediato c de-
mais oífeiacs, .prestou juramento da
bandeira com toda ,1 solennidade, o
commaii.laWc Müllcr dos Kcis, presi-
dente da Federação Maritima llrasilci-
ra, em companhia des srs. Julio Mar-
cellino de Carvalho, presidente da
União dos Fo.ui-stas, Manoel Augusto
de -Miranda, presidente do Grèiíiió dos
Máçhinislás, e de Antônio Quirino, pre-
sidente da Sociedade dos Marinheiros
e Remadores.

J.ogo que a bandeira se npproxitnou,
o tenente Marcos Graça mandou for-
inaç a Escola de Grúnictes e iodos os
reservistas do Woyd llrasilciro, for-
mando assim um quadrado.

Em seguida, o coiiimandaiite Troto-
genes Guimarães, que presidia ao acto.
pronunciou unia vibrante allocução, ter-
minando com uma prolongada salva de
palmas.

Depois, o coiumandanle _ Frologencs
leu o juramento da bandeira, fazendo
o presidente da Federação Maritima
iirasileira e demais prc=cntcs repelir o
mesnío jtiraninto.

IV assim, com todo o brilhantismo;
terminou a solennidade. entre vivas,
erguidos pelo director da Escola, com-
mandante Aristides Mascarcnlias,

XO AItSKNAL DH 5IAKIXHA;

A' hora regimental, hasleou-se, no
cáes da Bandeira, o pavilhão nacional,
estando presentes o almirante Kiappe
Klibim, capitão de mar e guerra Pinto
de Vasconcellós', inspector t wcc-iiispe-
ctor do Arsenal, capitão de^ corveta
Costa Pinto, Torquato Junqueira, llyp-
polito Arèas, JJellard ferreira da Sil-
va. Içaram o pavilhão nacional os
ajudantes de ordens primeiros tenentes
Eitiz Castilho. e Mario Coutinho.

Nessa oceasião, o capitão de corveta
Adalberto 'Nunes, assistente do alnil-
rante Rubim, leu a seguinte ordem do
dia:"Commcmora-se hoje cin todo o Era-
sil com solennidade a instituição da
nossa bandeira, acto esse tornado offi-
ciai pelo governo brasileiro para quc
atlidá nas mais lonsinquas regiões da
nossa Patim fosse cílc conhecido e as-
sim defendido entre todos os cidadãos,
os nobres sentimentos du mais alev.ui-
lado patriotismo'.¦Essa homenagem que traduz a com-
préheiisão dos mais nobres ideaes do
civismo e que ora rendemos ao sym-

j bolo augusto da nossa querida Pátria,
j deve sei* recebido por todos nós como
| mais um motivo para afunilar a fé
! inqtiebrantavcl que nos anima a pro-
; seguirmos resolutos, , confiantes nos
¦ gloriosos principies da Ordem, no ca-•'tinlio do Progresso, guiados pela con-

fiança nos destinos que estão reserva-
dos á nossa nacionalidade,

Assim, pois, saudemos nesta hora
I esse pavilhão augusto, que onde quer
j que esteja representa o emblema sa-
! srado da nossa Pátria, e curvados ante

! eile |ii*ociircmos cxahal-o com o cum*
jprinienío exacto e incondicional do De-
i ver c amor ao trabalho, ntostrando-nos
, assim i altura dos povos cultos e con-

seios das responsabilidades quc nos ca-
bem."

major-fisçal o capitão de corveta Car-
los Américo dos 'lieis e ajudante o ca-
pitão-teneme Ccsar Machado da Fou-
seca.

ü Tiro 'Naval, com o effcclivo que
hontem demos, tinha a seguinte oíficia-
lidade:

i Capitães-tcnente Renato Bayardino
Eleuterio Gouvêa e Adalberto Rechstei-
licrj primeiros tenentes Henrique 13a-
hta Pio Rocha Pombo e Christiano
Aranha, segundos tenentes Heitor Va-
rady, Victor Fontes' e Agenor Corrêa
e Castro.

Deipois, marchavam os dois batalhões
com os sócios. dos ctolis de regatas,
com uin cffeclivo dc 45U homens.

Por ultimo, os marujos do I.ioyd e
praticantes de pilotos dessa empresa
desfilaram com o cffecfivò de c.|o lio-
iiicus, divididos cm 30 esquadras.

JUXTO A' ESTATUA DE
UAlütOSO

A's 4 lioras da tarde já era avulta-
do o niinvero de pessoas junto ao mo-
tuimciito de Barroso, que estava deco-
rado de flores naturaes c cercado poruni enorme cordão formado pela guar-da civil c que conservava á distancia
o_ povo que se àgglouícrava para assis-
tir á solennidade.

Junto ao monumento havia um palan-
que destinado ao presidente da I*lepu-
blica e ás autoridades superiores, e em
frenle ao monumento estavam as ban-
deiras dos navios de guerra e escolas
da Marinha c as tres destinadas ao
Tiro Naval e aos reservistas da Fe-
deração do Remo e do Uoyd Brasi-
>.*iro .« - „,.., o priuyaai seguras por officiaes de Mati-' iucirò granadeiro da. «m.uib!ic* caiu fe

O ràSOUKSO DK COELHO XETTO
Foi bellissimo _o discurso de Coelho

Netto. O conhecido escriptor começou
alludiudo á moldura do logar cm quc
se realizava a cerimoniai Disse que cs-
tão ali representados o nosso passado,
tão glorioso, pela, tgrrja da Gloria, c
o presente, pelos admiráveis ornaiucn-
tos da localidade. Compara a estatua
Je llarroso a tt:n phárol, destinado a
guiar aquelles jovens patriotas quc aca-
bani de assumir um compromisso sa-
.rado para com a pátria.

dvntra a falar sobre a mocidade bra-
sileira propriamento dita, salientando
(pie aquelles rapazes que. ali sc cucou-
tram, matriculados no sport c acosttt-
inadòs a defender os pavilhões de clubs,
haviam, com eiiihusiasnto, afftuido
aquelle local, afiai de assumirem a obri-
gação formal de defender ale i morte,
se preciso for, o naiiUiio sagrado do
Brasil.

Kéfere-se depois, longamente, á ban-
deira o termina:"Uni povo littoranco sem marinha,
ainda quc possua grandes forças, eslá
sempre nas condições cm que ficou
Polylliemo cego, deante de Uiysscs — o
mais fraco póde_ferü-o e vçitcci-o ape-
4ias com a astucia.

Os navios são os tentáculos da terra,
energias avançadas que presentem r
repellcm o inimigo antes que ellc che-
gtte ao corpo. Assim, scntincllàs dc
Oceano, patrulhas das agitas largas, é
a vós quc a .pátria sc vae entregar
¦confiante. Disse, falando da bandeira
que cila é o coração da pátria. Torno
ao que disse,

Quando I.alour (PAuvcrgiie,

nlíece direitos inalienáveis para as c«I*
lectividailcs.

dia nelle um perpetuo estado de eqni-
librio instável, mn prurido de insaciável
appctite, de ambição, de inquieiitude, o
infelizincntc dc virtual oppicssãò.

O direito c a paz são palavras de.
uni idioma quc se presta ás mais anda-
ciosas e falazes interpretações.

— "tiú os fortes tèm o direito 5
vida!"

A paz é 11111 elemento infiniiamente
pequeno dessa grande ipárãbolá deseripta
pela luta eterna, que caracteriza a Vida.

Assim, se desgraçadamente a paz 6
tuna chinicra e a guerra ú unia fataii-
dade, se p nosso espirito dc paz ainda
incutir respeito pelos direitos dos outros
povos, não forem suffiçieníes para ga-
rantir a nossa Ir.inqiiillidadc c o nosso
trabalho honrado, á sombra (lc uma paz
digna, resta-nos a confiança de que sa-
beremos supportar heroicamente as vi-
cissiluÜes a que nos condúzírant g_ uos-
sos próprios dcstiiiosl
Ami verde pendão da minha terra
Une a brisa do Brasil beija e balançai
l-.standartc (pie á luz do sol encerra
As divinas promessas da esperança!

Symbolo augusto da nossa n.tciònalí»
dade a ti, o nosso amor, a nossa mais
sincera dedicação ua paz c na guerra!dvin li se trunsfiitidc a alma brasilei-
ra, os seus sonhos dc gloria e íclici-
dade!

Nós lc saberemos honrar e tc dcfeiv
der!"
FAIU O l'lii:.SII)EXTE DA l'E-

DEitA<.'\0 DO REMO
do tcncnle Yiüar, .1

presentes atiraram,
Após

quem 11
ttoros e
tc salva

:i oração
senhora,

a multidão saudou com vibrati-
dc palmas, falou, pela Federa-

A linha de tiro dos empregados no commcrcio, que tomou ]ijrie
ti(7.s fcslos — Os pequenos esc>:;:lc tros juram á bandeira no palco da
Prefeitura — Os mesmos escotttei ros executam exercidos — í.'ííi as-
peclo da interessante festa realiza da no V.xtcrnalo Santo Antônio —
Ao centro, o aeroplaiio pilotado pclo tenente da Armada Sltoft, le-
vando cin sua companhia a aluinna da Escola de Aviação senhorita
Violeta OJclte, vòa sobre a praia do Russfll, por oicastSà da ecrí-

nioniá que aü se realizou*

Consultório: raa Sete de S

OS RESERVISTAS XAVAES
Desde 1 hora da tarde começaram a

chegar ao Arsenal dc Marinha 03 rc-
servislás navaes.

Fez-se logo a distribuição do cor-
reame c armamento, e os reservistas
navaes puzeram-sc em íórn-.a, afim de
marcharem para a praia do Russell,
onde. em frente á estatua dos heróes
de Riaehuelo, teria logar a soienilida-
de do juramento da bandeira.

ilha e guardadas por contingentes de
fuzileiros navaes c dc marinheiros,

listavam também formados junto ;i
estatua os officiaes do l.loyd c a guar-nição do stibníiTsivel "F 5", quc rece-
beu o escudo " Independência", como
prêmio conquistado uos exercícios do
anno corrente,

A's 4 horas da tarde começaram a
chegar os reservistas conimandados
pelo capitão de fragata Penido. A for-
ça, á medida que ia chegando, era dis-
posta em columna cerrada cm torno do
monumento, theatro da cerimonia quese ia_ celebrar,

iMcia hora depois, ns hydro-aeropla-
nos _"C 1", ."C 2" c ''C 3" levantaram
o vóo das proximidades do Flamengo,
c passaram, um após outro, sobre o lo-
cal da festa, atirando, 'cm chuva, mi-
lhares de papcisiniios brancos com os
diversos ieminas: "Tudo 

pela Pátria","O futuro do Brasil eslá no mar","Viva o Brasi}"-, ele.
IO presidente da Republica chegou

pouco depois.
Vinha S. •V.x. acompanhado dos

membros da sua casa civil c militar, do
almirante ministro da Marinha e chefe
dc .policia,

•O chefe da Nação foi immcdiatamcn-
te oecupar o palanque, ao som de cor-
netas c do liymno nacional executado
pelas bandas de musica dos corpos de
reservistas, *

Aguardando o presidente da Republi-
ca estavam o addido naval inglez e
almirantes Gustavo Garnier, chefe do
Kstado-Maior da Armada, Francisco de
Mattos, Américo Silvado, general Cae-
tano de Faria, dr. José Bezerra, mi-
nistros da Guerra e da Agricultura; dr.
Aurelino Leal, chefe de Policia; dr.
Azevedo Sodré, prefeito municipal; dr.
Camillo Soares, director dos Correios;

OS RESERVISTAS DEIXAM O
ARSEXtUi

MOVEIS
UAGALII.USS MACHADO & 

Rua dos AnOfadas Í9 o iíl. Os
mui ms «7-»?u «kf*.;i curUul.

.l,íf.i"Í'1iSlro <i:i F?z£nd** expediu ao«cueies .Ias repartições subordinadasCO seu departamento, circular dcclaran-
| uo, para seu conhecimento, quc ht-vendo terminado as manobras destaBiiarmçao, os funecionarios quc toma-ram parte nas mesmas, como volunla-nos, devem voltar ao exercieio de seus

cargos, embora tenham dc comparecera instrucção de tiro. que. aliás serádada cn dias e horas sem preiubo do'iv.-.-m_to dos seus reíuij.W £t,?0i

!A SOLEXXIHADE DO JURA
MESTO

A's 3 horas da tarde. 05 reservistas
<le'xaram o Arsenal, destilando pela
Avenida Alexandrino du Alencar c
saindo pelo portão ia cáes dos Minei-
vos, onde crescida massa popular os
aguardava, para acompanhal-os depois,
sempre etn maior numero, até á praia
dò RusseD.

A* frente das forças seguia uma
companhia de motocyçlistas, constitui-
da por i.( homens c commandada pc-lo
i" tenenv,. Kurico Corrêa de Mello,

A seguir, marchava o Tiro Naval

capitães de mar <c guerra Felinto Pc
ry, Raja Gabagüa, Lopes de Mello
Theotonio Pereira, capitão de
Marques Azevedo, senador Lyra Ta
res, deputados Octavio iMangabeirá; Pc-
reira .Nunes e Coelho Netto, comman-
dante Miiller dos 'Reis, capitão-teneute
José Maria Neiva, general Olympio da
Fonseca, caiiilão de corveta Prdtogehes
Guimarães, drs. Antunes Figueiredo o
Octavio MeKo, directores da Federação
do Remo, c outros.

A cerimonia do juramento teve co-
nieço com a leitura da ordem do dia
¦do Estado-Màior da Armada, pelo i°
tenente'Souza Lobo. ajudante de ordens
<io almirante Gustavo Garnier.

O tenente Souza Lobo, depois, em
voz pousada, leu o juramento solenne,
que cra repetido em longo c demorado
coro pelos reservistas.

Nesse momento todas as forças es-
tavam de continência e c:n frente a
estatua de Barroso viam-se postadas as

rido dc tiiorlc deanle da 46' brigada,
os soldados, chorando sobre o seu cor-
po, pediram, cm vozes altas, quc lhes
fosse concedido o coração daquelle que
sempre lhes levara á lictoria, Obiçii-.
do-o, encerraram a adorada reiiquia em
uma caixa dc prata, que cra levada á
frente do regiiucnto, tal como a arca,
nas grande marchas, precedia o povo
israelita.

Pois bem, meus jovens patrícios, o
que aqui tendes é o próprio coração
da pátria, não morta, como o briga-
deiro heróico, vira c bella, como o sol
que nos aliiv.nia, quc tambem se 11111I-
tiplica cm claridade, como a pátria se
multiplica cm bandeiras, sendo o mes-
mo sol 110 espaço infinito, na terra ini-
mciisa, no .mar vasio c no brilho cm
que esplende uma goita J'agua.

Eü-a, patrícios, a vossa bandeira, to-
mac-a, levac-a bem alio no punho c,
quando a virdes pannejando triumphal-
¦mente ao sol ou adormecida, sobre as
baionetas, como flor entre espinhos, que
a defendem, lembrac-vos do dia cm
que a recebestes e, recordando este mo-
mento augusto, yercis o quadro impo-
Hchtc que tendes ante os oihos e nelle
o pharol de exemplo, de onde partiu
aquelle raio dc luz quc flamiuejou cm
incêndio uos navios c nas barrancas pa-
raguayas e^ que se abriu cm radioso
clarão na historia, rutilando com o bri-
lho das palavras que devem ser a di-
visa de todos os verdadeiros patriotas,
tanto na paz como na guerra: O Bra-
sil espera que cada um cumpra o seu
dever."

O DISCURSO DO DIRECTOR DO
TIRO XAVAIi

'Assomou depois á Iribuna o com-
mandante Frederico Villar, director do

. Tiro Naval, quc começou agradecendo á
fragata redacçâo d'"U Imparcial" a oíferla da'''- - bandeira.

O orador diz, em resumo, que deve-
mos ser um povo forte habitando uma
nação pacifica, mas preparada sempre
para qualquer imprevisto.

De nada valerão, .portanto, os mais
belios propósitos definidos na letra da
nossa Constituição, que declara solen-
ncnieníc no mundo que o Brasil é uma
nação pacifica, incapaz dc intenções
imperialistas c alheia a pretender outra
hegemonia, quc não seja a quc nos é

I dada pelo culto do Trabalho, do Direi-
toe da Justiça — se este colosso amado
deixar cair o seu gladio. carcomido pelaindiffcrença ao sentimento civico, cn-
toípecer 00 seus músculos e quebrar a
sua energia ,tornando-se apenas a caça I
indefesa e appeliíosa pira voraz caça- jdor... '1

Monímscn, o notável historiador alie-!
mão, c o grande Mahan, tios ensinam
que o culto do pessimismo e da indiífé-
rchça pelos interesess nacionaes, s^i po-

ção do Remo, o tir. Antunes dc Figttci
redo, que saliontiu o papel da l''c_cni-
ção uo actual niih'iineuío pela defesa
nacional.

Falando no rccrgttimcnto civico âl
nossa iiacionalida.!'.-, diz que a Federa-
ção sc sente feliz por ver realizado um
velho sonho, c termina:"Senhores dirigentes do meu paiz,iihi tendes o primeiro contingente da
Federação l!. do Ucmo proiiipto pauta giiarda c defesa dos nossos mares.
Afíéiío já nelles pelo cultivo dos sports
na maravilhosidadc da Guanabara, clica
seguirão eonfiaiues, serenos, como im-
pavidos marujos, para o mar largo,
Atlântico cm fora, velar pela intcgti-
daJe desta amada Pátria.

Os mares pátrios podem desde bojo
contar com mais um punhado de dcícn-
.sores. Sua iimiicnsida.le, suas alegrias,
seus encantos, seus ábysmos, sua.s lin-
dezas, suas tempestades, teus apluços
só o marinheiro cóinprclicndc, só o
iiauta c capaz de amal-os, Unindo-se-,
a Marinha sportiva e a Marinha dc
guerra, vão comiiiungar esses niesiuos
sentimentos, aié então commungadps
differcntcmenle — pela primeira, uos
brincos sportivos, e pela segunda, no
cumprimento do dever.

Homens do mar, só lemos um cora'
ção! Não ha uo mar solução da conti-
unidade, clle é um só. Assim os senti-
mentos das marajás que hoje sc dão
a mão.

Marinheiro, profissional ou amador,
só clle é capaz dc amal-o, só ellc é
capaz de dcfciidcl-o. Que seja, pois,
indcslructivel essa santa união,

E, unidos, proíissionaes c amadores^
como um só niaiujo, agradeçamos a esse
velho lobo do mar — alma da rcniodc-
lação da nossa Armada — que soube,
como a mais alta autoridade da Frota
do. Guerra Brasileira, facilitar essa
união de homens que sentem o pulsai;
de um unico coração — o coração da
marinheiro!

Ao sr. almirante Alexandrino da
Alencar os agradecimentos da Federa-
ção Brasileira das Sociedades do Reino,
A' Armada Nacional as congratulações
do Sport Náutico Brasileiro."

A seguir, tc e a palavra o comman»
dante Miiller Heis, director do Lloyd
Brasileiro, quc em breves c expressivas
palavras fez a entrega da bandeira aos
marujos do Lloyd, ícmbrarido-ilies que
a .soubessem sempre honrar.

O coiiiniãndantc Müllcr Kcis foi Iam*
bem alvo de enthusiastica salva de pai-
mas.

Em seguida, os reservistas cntoaratO
o hymno du Bandeira.

A SAGRAÇÃO DAS DAXDE1RA3

Proscguindo a solennidade, passou-
se á sagração das bandeiras, ficando
as que iam ser entregues ao Tiro 'Na.
vai c ás Ia c 2' categorias da Rcscr-
va 'Naval ao centro, circumdadas das
bandeiras que se encontravam desde o
inicio da solennidade postadas junto
ao monumento de Barroso.

Terminada essa solennidade, o clr.-,
Miguel Calmou, presidente da Liga da
Defesa 'Nacional, quc a assistia com o
dr. Pedro Lessa, deputado Joaquim
Osório e sr. Affonso Vizeu, directores
da mesma agremiação, pediu a palavra
e, mesmo do palanque onde se encon-
trava, ao lado do presidente da Repu»
blica, pronunciou um brilhante discursa

LM RESERVISTA DIZ UM
SONETO

A seguir, depois de vibrantemciifS
applaudido o dr. Miguel Calmon, o
reservista do Club de Natação e Rega-
tas Jaynte Nelson Barbosa, recitou oseguinte soneto:

almirante .ucxan»

.Esnn. o chau

"Almirante! (Aodrino de Alencar).

Almirante, almirante!
Almirante, almirante! Assim ó chama o vento!lv r.o seu nome cama a voz da eterna romla,
Quc cra. b^-.lz no :aar, ora no fÍrniamcn_o!

O sorriso no !a'nío, o amor no pensamento,\'ò\ elle quem buscou us rubis tle Golconda*lv. .quando a terra mingua, é o scü atrevimento
Que a outros céos leva u Cruz, a outrea inutt-

idos a sonda!
Nao com p._'cs no clno sc il.c marca o
<•¦ .... • • •, Irotêiro;_>o a .stre.ia v tr;c:;i pina o viril navegante:
U quc l_-Ub.;i o Brasil icru que ol!i«r o Cru».

ten.-io á frente a banda de musica do j bandeiras do Corpo de Marinheiro.; da j d cm conduzir ás mais dolorosas sorpre-
BatiJhão Naval. | 21 divisão naval, das Escolas de Gru-1 zas, diz o orador que assim condue oComnia»iíi-.-a a forca o cayiião de metes e de Aprendizes c Jo Bataihão seu brilhante discurso:
frar/araV.TiKC Alarla 1 çi*ío, fj-jylo poiAfiaal, 1 "O mundo, senh__es, ainda, nejo cp-

li quem aii.zcr cunrdar cs'.i teru itirante.
V,"' ¦¦,ri'"'":rili do oceano um aula? ciàriniiciro.lia uc a íraía pcdir.tc, c o teu pulso. -\1.

Lmiránt»

de Dario Galvão,^

(Continua un 5* pagina):/
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I liASSBAO AUDACIOSO !

gunsl flcon com os dois relógios

Penetrando audaciosamente no pre-
Bio da rua Buenos Airra n. am,. o
eonhccMo ladrão Mario Cardoso rou-
bon «Íoi- relo.ios Je ouro.

Presentido pelos donos da casa,
Antônio Pinto c Antônio Monteiro, foi
elle preso c apresentado a policia «lo
k* districto, que o fez autuar, dando-lhe
o billi-t- <le leiitrada para a Casa de
Detenção.

ÜGLEZÂS
As lesitimas cnseniinis rú na

CASA L0ND0N
Unico deposito no liio. Ternos

sol) medida
5O$0ÜO, 6G$000 e 70$000

Aviamentos de 1" qualidade;
Cuidado com os imitadores. A
nossa casa é

«UA UHUOUAVANA. MC
 — o ¦_ » m ¦

CT.XTKO OA1HOOA

lieallsa-se hoje lima reunião dos
directores

líeiinem-se hoje, ao, ás R lioras da
noite, á rua Sete de Setembro m. K-,
os directores do Centro Carioca, afim
dc tratar ila nova directoria c de ;is-
siünptos e interesses sociaes.

Para ratar dos festejos do centena-
rio da m lcpciulencia do llrasil forani
iiiomcailo o «ir. Raul Pederneiras c os
srs. Vieira Fazenda c Lima Barreto.

Adlicrindo á idéa do Instituto Mis-
itorico, sobre a «mia «In corpo dc ti. Pe-
dro dc Alcântara, o Centro nonicou o
coronel Eduardo Dias Pereira, o com-
-iéndiulor Heitor Pereira c o sr. Octa-
ivin Silva para tratarem du assumpto.

O Centro pretende festejar condigna-
mietitc o dia 20 dc janeiro.

SERÁ' ROVBOt,,-,-

Um annel de qulnlientos mil réis
qne desapparece

A decaida Cecilia Vicencia, moradora
íi rua Tobias Barreto n. 43, estando
hontem a lavar umas jóias, em -sua re-
sideucia, deu por falta de um anel do
valor de 500$, communicando logo o
íacto á policia do 4° distri-to. -;

O commissario Mario, de dia á dc-
legaria do districto, foi imm-diatatnen-
te á casa de Cecilia, verificando não
haver no caso o menor indicio de
furto. . ;•,"¦_

Pareceu mais natural a autoridade que
a jóia cm questão .tivesse fugido pelo
encanamento da pia cm que estava sen-
do lavada, juntamente com as demais
jóias de Cecilia. E essa supposição «i
corroborada .pelo encontro dentro do
referido encanamento de uma figa ae
ouro, tambem de propriedade de Vi-
cencia, e da qual .não dera falta a quei-
xosa.

Apezar disso, foi aberto inquérito.

•1 ftiA EIB flDMS

D*
Ernesto Souxa

IBRONCHITE
Ronqaidão. Astboa.

[ Tuberealose pulmonir.
GRANDE TONIGO

I atm o spieilte b pratUB a
torta muscular.

« lCASA "BANKEVA
ftfES !_. 0V0S DB PUKA 1ÍA.ÇA.

Ali_nentos complotos-A.pparell_.os cie uvlcultura
*® A. «&. CQÍMp.

33 RUA DA QUITANDA
Tel. 9*35 central

HE ATROS & CINEMAS/
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VARA BEM 1>A AGRICULTURA

O dcsouvolvimento do serviço
ínctcreologico nos listados

O ministro da Agricüitttfa enviou ao
director de 'Meteorologia e Astrono-
mia o seguinte aviso: ."Sendo o conhecimento diário -as
condições": cliniatericas um dos facto-
res importantes para a prosperidade da
agricultura e, particularmente, para a
solução do 'problema do algodão em
base scientifica, tendo em vista as con-
clusões da Conferência Algodoeira, re-
commendo-vos apresenteis, com a pos-
sivel brevidade, um plano que, nos li-
mitos orçamentários, penuitta o des-
envolvimento do serviço mctcoro.ogico
nos Estados. Saude e fraternidade.

¦ im « _> » ¦ :

PAÒU-iWÀiÒE PE PHARMAOTA E
ODONTOLOGIA DO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO

(Nictheroy)
Acham-se -abertas as inscripçües para

os exames das disciplinas dos cursos
de pharmacia e odontologia desta ta-
cuidado, até o dia .0 do corrente, ini-
ciando-sc os mesmos a 12 de dezem-
bro próximo futuro.

As banens examinadoras funecionarão
nos dias correspondontes aos das aulas,
ús i.l horas.

As chamadas serão feitas por edilaes
affixados em looal apropriado, no re-
cinto da Faculdade, em turmas de cinco
alumnos. CM 4092)

Tmtnh»,IOr ] Biscoufos
Mnnlci.,.1 pura nnth(

Ovos frescos 1*1Leal Santos

SH&NADO * -.,_•<-• Marco, 14

ESMOLAS
Recebemos do sr. Honorio Silveira

Pargas a quantia de -5$, para os nos-
sos pobres.

O APROVEITAMENTO DOS
NOSSOS PRODUCTOS

NATURAES

Vae ser fcllta .a propqga».la do
óleo do caroço de algodão

O ministro da Agricultura enviou ao
direclor do Serviço de Informações o
seguinte aviso t"Convindo desenvolver a industria
nacional, pel. aproveitamento dos seus
produetos naturaes, recommendo-vos,
tendo em vista lis conclusões da Con-
ferencia Algodoeira, que procedaes á

.nula mo no il i'. caro .0 de ai-
godão como substancia alimentícia,
comtiinto que seja extraída 'Be 'sêmen
tes novas e convententeificnte depura-
do por processos pnysicos, adoptando-
sc, dc começo, para facilidade «ia pro-
pagáhds}, outra denominarão que não
seja "azeite doce", correspondente ao
azeite extraído da azeitona, podendo
ser uma das seguintes adoptadas na
America do Norte — óleo doce, óleo
para «alada, óleo para mesa — ou ou-
tra qualquer que indique a proceden-
ria do produeto. Saudo e fraterni-
dade.»

BORRE A HYGIENE DOS ANI-
MÃES DOMÉSTICOS

Uma conferência na Sociedade
Nacional do Agricultura

O dr Linicio Pinto fará amanhã, ás
4i|. da tarde, na sede da Sociedade
Nacional de Agricultura, uma confcrçii-
cia sobre "Providencias de hygiene dos
animaes domésticos".

TRATAMENTO 1)0 ESTÔMAGO
VISANDO O FIGADO, URINAS

E INTESTINOS COM O

TRINOZ
1VE

ERNESTO SOUZA
Extracto fluido das tres no-

zes : Noz do Kola. Noz Vomita
e N07: Moscada, contendo ainda
.1 MELISSA. o ANIZ e o GEK-
VAO—DYSPEPSIA. ANEMIA.
DEIUT-IDAnE NERVOSA. Mús
digestões, nuio iinlitn, peso do
«.'stoiuttKo. dores de cabeça,

e falta dc npuetite.
GRANADO &> C-l" de Marco, Í4

A DISTRIBUIÇÃO DB 1

PAPEIS

A distribuiçlo de papeis ji foi umi eoi«»
séria. Isso quando o theatro tambem em
tratado com setiedsde, cor aquelles mais
interessados ein promover-lhe o engrandeci-
mento.

Nàqüelles bons tempos, a distribuição de
papeis era feito com critério superior, com
certo espirito de cquidíde que hoje ni»
existem.

Cada rapei era dado ao artista secundo <f
seu -icreciiuento, de accordo com o seu f-U
tio, de conformidade com o Seu temperm-
mento.

Dahi rcstiltava que as peças tinham mais
brilho n_ palc», correndo o sen desempenho
com mais justeza, mais afinação, mais bar-
tnohfo; cm seu conjunto

K' que então se procuravam os artistas
para os papeis, oricinando-se dahi terem as
representações um cunho de homogeneidade
qne dava maior destaque á interpretação da
peça posta cm scena.

Hoje o critério adoptado é diametralmen-
te opposto ao do3 tempos primitivos.

Presentemente, ao contrario do que entSO
st; fazia, se procuram os papeis r-ara os ar-
lista. Mas se o faz sem uma prcoccupaçúo
menos subalterna.

O «me se premira attinirir í um escopo de
caracter inferior: — fazer realçar este ou
aquclle artista, protecido dos que têm func-
ções directoras dentro da empresa.

Iv' uma questão meramente de sympathia
e não um aproveitamento do meriro.

Aos que núdem e mandam pouco se lhes
di que o papel não esteja a caracter, que
o espectaculo seja sacrificado em sju c-ito,
pela má e defeituosa distribuição de alguns
personagens confiados a artistas sem os pre-
dicados necessários nara bem cncarnal-os.

O rrotcRido do cnjpresario. o afilhado do
director de scena, o preferido do contrata-
«íor da trottpe precisa ser bem aquinhoado
na representação, tendo oauel em ime nppa-
reça, cm que faça figura, cm que se saliente.

Conseguido isso, tudo o mais é secun-
dario.

Ate as praxes the.ilr.ies — as boas praxes
— não resistem no prurido do desorganiza-

cio, que i o característico predominante da

época que atravessarmos!....

O FESTIVAL DE HOJE, NO
CARLOS GOMES

M_ry Soller reali» hoje, no Carlos Ge-
mes, « sua festi artística, na qual será re.

pi_se_t_do um extenso programma variado e
cies> de muitos atV-ctivos. Artista mb-e-

kWmmmmW
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mineira . .oaesta, c de muita distineção, a
homenageada de hoje goza de geraes sym-
pathias do publico que a tem applatidido
incessantemente.

O programma completo tia festa de Mary
Soller é o seguinte:

1* parte: "A ceia dos canleaes", original
d'. Júlio Dantas, desempenhada por ITcqri-
qne Alves, Carlos Leal e Jaymc Silva, e
"Apaches Infantis", numero de grande
siiccéssoi 2» parte: "O defunto", do reper-
terio do theatro D. Maria, comedia em 1
octo, orignal de Fcliuto du Almeida, na
interpretação da qual tomam parte llenri-
qne Alves, Sarah Medeiros e lilisa San-
tos, e a revista "Dominó", contendo vários
números novos, canções, fados, etc,

CARTAZ DO DIA
Theatros
"cÃRÍ.OS 

GOMES — Festival dc Mary
Soler. A's 83I4.

M-iri-EIO — "O A_ui:i" (comedia):

ás 73!.. "O canário" (comedia); ás 9
e .114. . .

REPUBLICA —Festa orlistica do maes-
tro Bcllezza. À's __|..

S. JOSÉ' — "Dá cá o pé" (revista);
ás 7, 

'8.3I4 
c 10 i|_.

* * *
Cinemas

AMERICANO - "Culpa alheia" (dra-
ma).

AVENIDA — "A. niiilhcr audaciosa",
(drama) c no *'Frigir dos ovos".

CINE TALAIS — "A divctte do re.
ginicnto" (drama); "Melhoramentos dc
Campos" (do natural); "Os balões cs-
pherico-i na guerra" (do natural); "Kclair
Journal" (do natural).

EXiCELStOR — "Onde estão meus fi-
lhos f" (drama): "Caca aos tubarões"
(do natural); "E'/.e deve ter «:nn inu-
lher" (comedia).

IDEAL — "A mulher audaciosa (ura-
ma);"Papae Hclim" (drama); "A bala-
lha do Sonime" (do natural).

ÍRIS — "A herança fatal" (drama);"Maciste" (drama).
ODEON — " Innoccncia e peccado"

(drama); "Mulheres de cabeça" ou "Ca-
•beca de mulheres" (comedia).

PARIS — "Destino vingador" (drama);'lE-ntre a arte e o amor" (drama); "O
poder do crime" (comedia).

PATHÉ' — "O caso das tres nações"
ou "O segrelo do cscapnlario" (drama);"Pathé Journal" Mo natural).

RECLAMOS 
* 

,
Theatros

Vae obtendo sucoçsso dia .1 dia n:a's
crescente, uo >S. José, a interessante c ap-
raratosa revista-burleta de Cândido Castro
e Oduvaldo Vianna — Dá cá o pó,

A peça, qne é feita com indiscutível orte,
que rem espirito a valer, muito itpparatósn
e 'hom movimentada, foi, nlém disso, iiicrn-
tada com cuidado c propria.iadc pela cm*
preso Piisclioal Setrrcto; darido-llie a com-
panliia da S. J(V-<_ uma interpretação pa-
rellia; afinada c hõitiioRchca.

Com tantos elementos assim reunidos,
não piilc deixar — Dá cá o Pi de figurar
110 cartaz por muitos e longos dias a fio.

urdidura c do cncant-dorin scenas sen'»
tnciitaes, Completando o proffrarania, ie.
remos ainda a hilariante comedia — "Mu,
lher dc cabeça" ein "Cabeça de mulheres".

O luxuoso Pathé, que muda hoje At
programma, oticrecerá aos seus ".habitues"
«ni esp.ctaciilo verdndsicunente sonite.
heiiik-uio. Constará elle «lo empolgante
drama em 6 ácto.i — "'Ciisu das lies na.
ções" ou "Segredo do cstap.tI.trio", peca
dü mais vigorosa acção, interpretada polo
festejado artista Aruold l)a!y, o famoso"Jstino Clorcl" dos "Jlj-sierios de New-
York". Nessa peça, de sccnns as tnai-;
rrrebatadores, trabalhada com o prover-
liial esmero da reputada fabrica 1'alhc,
tambem toma parte Shcldon Lcwís, o cc-
lebre "Kncoberto". Por fim, será cxhibi*
do o ultimo numero do "Pathé Journal",
com os líltimos acontecimentos unimliae»,

.1
O r'"blico carioca vae ter hoje ensejo

de applaudlr, mais 1,111:1 vez, uma da»
suas artistas mais querida?, uma das pran-des doniinadoras da tela. Rèfcrlmò-tios •
Leda Gys, a magistral interprete do —"Amor feminino" e outras peças de alta
responsabilidade cm que tem tido vertia»
dei ras ercaçücs. Em o novo programma,
cuja '¦premiérc" noa di hoje o elegante
Cine Pulais, Leda Gys, fará a protagonista
do interessante c sensacional drama -- "A
divctte do regimento", «Io qual saberá
cMrt tirar raro partido, com o ?cti grande
e nialeavel talento. Porto termo sa cxlii-

Cinemas
* #

Nos "chies" salões do Odeon, farA hojesua reapparic.ío a festejada actriz Henny
Portei; que allia a stíu raro talento umairresistível formosura. Já o seu nome in-scripio „o programma de um cinema, bas-
tu paro lhe • arantir o suecesso. E esteserá ainda maior lioje. porque, olém da-
quetta excepcional recoinmendação artisti-
ca, a Companhia Cinematographica Brasi-leira escolheu para o reapparecimeiito de
llenny Porter, fio npplaudida já pelonosso publico, um film de magistral con-cciiç.io e da mais perfeita execuçuo — "In-
nqccncin c perdão", drama do delicada

HMMtMHMl

S WÈÊHSÈi
• Sustanno Dosarei
| Lngué Poe-MIle. Vernenil

8» AMANHÃ21 de Dovemlini do 1016
1 ¦ solrúo artist ca

§» Variações sohrr I.A GltACE't ae>FnAvri.
is Scena do J'.-- 113' do

Mnlii' u
Versos do Ko. ninonde Ros-

tand, La Kontaino,
Leconte do l'!slo o Cliiüdél

LE BAISER
do Th. do Kanville

Cantos o dansas
do século XVIII

5
S

Ultimo dia de assignatura¦para os tres festas dos dias
2i, 33 e 25, na Casa NapoleãÒ,
ao» preços Uc: Frizas ' e cama*
rotes dc i*, 135$; poltronas,
2-,%; balcões A c 11, 15$; bal-
.'ôcs outras filai, 13$; gale-
rtas, 6$npo,

I
i

THÈÃTRO RECREIO
íTòiirnét» clemi/fla d'011voira - Companhia Alexandre d'A*6J"®do

HOJE -- 2 comédias de êxito enorme 2 - HOJc
F -STIVAL ART19»ICO DO ACTOR

1- scspüo ás 2- sessão às O 3í_

l.r.-uurcl—Antônio Serra
O pinní do T.ricóoho, o oliRetiUinsainento dc-

semponhado pelo actor JÜÃt) liAlUiO. A

GAMAKIO
Correia - Antônio Serra

Únicas rcprosonlasOcB dus duas comedms quo maior suecesso alcançaram durante
a temporada ,

Sextn-foiri
Vrotngotn8t

SAI.I.KS 11113." 
'

Amnnliri - A's 7 :>|4 e O 3 A *"ns!ic'0™p'^
n, 2.-1- roprosiintaçíto da querida nporotti A D JQüEiSAna.BAL. 3a™«'
íta ÍTcP,HMII;DA D'ü1.1V1:im.\- ISstrôa dos artistas ADltlANA Dfc, NOItors ja c
IKO. - Liesluiulirnnto montugom. - «ilhotes a venda

«••«•8teeo8«eo»«9«»ao»a©9©9»Be8»ee«««»«««o©o2

I THEATRO PHENIX
Sabbado, 25 -A's 8 3\4- Sabbado, 25
lllatréii da Companhia Por.tnsticssa

AIíELINA-AURA ABRACHES
i> rcpreacnia.iio no Brasil, il.t peça cm .1 acloi, original ile Pie.-rc
Wolif, (autor ile "l.e Kiussca u) e traducíão -lo Accacio Antunes

msMS£Ã matiMfütàKinWBWitvx vj e-Tn tb y wirowr.. WMM^mMa^MMn^iamàw,

O LYRIO II*
¦'*.-M_-_7**^*-T_í-_.*v--ír-jr»*.-

CX.E3 I_,T_TS)
Distribuição: — Oilette, Adelina Aeraaciics; Cliristiana, Aura

Abranchcs; Simone, llcrtlia d'-Albuquerque; Dciiisò, Irene Véigaj
ljiicy l.aUra l*ernaiide3; Magilõlciia, Antonia de Scí.za; <\lice He-
êitia 

''Montcnciaro; Arnault; Mario Duarte, De M_i_ny; Sacramento;
Cliabr-loclie, Orijá; (lera,d, Alfredo Abranchcs; Darcey, Augusto
Mauiiado; Cernay, Monteiro; Anionio, Samuel.; Fernando, .Mario
1'oJro; Maurício, I.uiz Augusto; Interprete, Augusto Torres.

PREÇOS:  Erizasj 2,.$; camarotes de in, 20$; cadeiras, 5$;
camarotes.- de s», 15$; eolçrln, i?ooo. (M 412;)

I——————•'Qéé9*99*e*á»oem1it^^
2 qiínta-mipa r_G_l'2TMA D^niO »''«>'.'.. Tirailenles 50]

M." Wklfl A rAOld Empresa Couto PereiraJ
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O Qestins Vinoaslop

Surprehendente espect.culo de
arte e emoção i

Exhibiçfio de um assombroso trabalho amoricano o outro nacionalinterpretado pelos famosos bailarinos DUQUE e GAltY
Sensicional drama etn 5 longos
o emocionantes actos, do «Vila-
graph». Enredo do grando vigor

dramático, lances do inaudita au-dacia; assistindo o publico a uma scona real do indosctintivol etno tio,
que & o ruir de uma ponte na oceasião em quu passa o comboio, des-

3 
penh.indo-so este ao rio o explodindo a caldeira da locomotiva.

H r_.JL_.__ -» ___.__._. ____._. Maravilhoso drámà pns-% g otre a arte e o amor ^$ã^m2 11 ,. cional interpretuda por«J ^ artistas nossos entre os quaes so destacam DUQUE e GAHY. Parto da
£ Ji ncçâo deste drama uassa-so aqui nu Hio.
ItYS) PODER 130 CIÜME {g,3*{?0,*,1°8j[T ao fomi,lis*
•j f* ' Quinta-foira-MISTlNGI'I',TT DECTI.TlVK-Montim.ntal acefio drama-
g. tica policial em 5 actos, interpretada por es^a conhecida artista quortila
g d. nosso publico, e «O Segredo do Pavilhão», drama da vida real, em*9 . actos. m 4i3i
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Kua tia Carioca Ns. 69 o 62 — Proprietário M. Pinto-s fc  —

9 O antesco Profiram !naJVTovOj|_fi

— Telephone C. 1937

HOJE
_• NOÍTríUS DLTRArõ"REGÕHD"j)A_ClHEMATlGaAPHIA POLICIAL

O Cinema Wca^nãólcscitnçá^tei os^sitriuttphos. Esforça-se até para encadear um a se-

guir do outro. Depois das ^Avcnluriis 
do '^in|>'* 

lrílordinario que a imaginação humana, por muito
Aproscnta hoje um film tun iwod smso Uo c™pr la1^;ri(!))tr^balho 

foi executado com especial ar-
funtasistti uue seia, sente-so¦acunlutda para dcuncai-o, cum wiuu u uaua
róio e ahi o tem o publico do Ideai, sob a penetrante denominação

1 ila 1I li_ Iiii
IS series

2
k todo 30 capítulos

- AMANHÃ e

DEPOIS

l.xlnli ç.o das 3
primeiras seriei*,

sob os títulos
respectivos

MORTE, 2 partes do emoção

maaaaaamrtÊr^1^ ^mmmrüè'- JéitJLâík

^mm ____S^____ET''-W ~m>.. *>___ "T^^Ff-s

•*M»JB-l«t«Rffl

DESAFIANDO __,
^ALT0 viCTORIOSO 2 partes do forte impressão.

UMA VIDA EM PERIGO, 2 partes de intensissimas serisaç
Num crosopndo ininterrupto de t.nciedade, mirnnTr.".gvossâo ardente S q»«r «nhecer as scenas que se seguem

a ulmti d" plat-tt vibrai A cie ciiiliusiasmo vcmlo a figura invicta da grande protagoiiisU

oes

MELENEJIOO/I
a soberba o notável artista .amorici.na que <^Mj^^^^^S^^& Mo^S^SS
ano uriuioa'; _ rá apreciada, porque embnru dobll torna-se a u_ur.i nercuiea ,u.nui,i--i
samentii combato aos seus inimigos p"ra nnniquiial-os impiedosamento.

I1K "" ' 
' '" " "" "

-.jTJÍia _m>.ogp_^íu^'fliS^i^^ rtoumVi ponte aÍ^!|^|^^"^ n* l't?U''
_ trens c aníomovuls cm movimentos - Gm» machina^ «le oscarwiclas

c„,« a v:«»Hir eaoroplt^'--Hi.Wal^lrop.^.se^ %88g£$>

Companhia do Mden Thoatro, du Lisboa §
Kmpresa Teixeira Marques — Gerencia §THEATRO CARLOS GOMES de A. tií.irjáo

ESPECTACULO COMPLETOi\ 's 8 _•'•_! ria noi to
Festa ãrtlstiea da actriz HIARY SÚLIER

A roprèscníaçào da peça cm uni iittto, cm verso, de .lulio Dantas

A CEIA DOS CARDEAES
Interpretada por Carlos Lt*a5, Henrique Alves o Jayme Silva

Primeira c unica roproscutaçito da com.-jdiii etn um acto cm verso, do sr. Felinto ®
de Almeida.

Helena.; M-VÜ "a ^e Souza; füuoz; Earaii Medeiros; Vir .i|-,,. Henrique Alves.

\ ^..KANDIOSi) INTKliMEnlO
pelos artistas Éêrtlia 

"liaion. 
Mtidlna d ., :l.u.'.-i Mary Soller, Hénriquo Alves c outros

DO
..ctl ç J-ijo Silva

Amanha — Festa urtistica «lo actor LU1_ llli.-WO — MARÉ' DE RO'ÒAS — i» neto (ia rcvisui S
DE CAROTE E 1 EN ÇO — Conicrciicin l,umorii.lica por I.LT- I1UAV0. .<¦>"-=) r.

es»oífioeoM©oos«»ses8e»»»o®»eo»»««®o*e6es®s888©»€cí«»«-*»*80««s9e»«T)©^
l—i. ijiiii i ií n ¦ n i*n ittít __rr-TrrriT'rfri" *m.

•«-•tíssecu-i
•? fii1 THEATRO KEPUBLIGA E,,r_Vc0il-

JE -
ÚLTIMOS ESPECTACULOS da Grande Companhia Italiana «le S

Opereta, CAI4AM BA-SCOGN AMIGLIO q
IO' Roditn «lo üssisnaiupa

As S 3.4 "
Feila artística do notável nmeslro CAV. VICENZO BELLEZZA. ê
UNICA represen tação da deli ciosa opera cômica cm i netos <Ie 0

I.EOVCAVALI.O < iiilnr «Ia «„,en, '.'0= Palhncns") •MALBRUCK f
J orna parle toila «ti c-iui|Ktii:ii;i — 0_ principaes p.ipeia pe.o_ íirtis- 2

t.is: Maria Ivanisi, Giuscppe Pa5quini e Luigi Cònsalvo. ag
Grande concerto n grande orchestra sub a direcção do maestro m

CAV. VICEKZ0 BELLEZZA. «
Symplionia dn opera de Carlos Gomes — "O GUAKANV". %
a)— "üavottc" — Trechos carneteristicoa (para instruiiioiitoa de S

corda)— II. WÍNITO. #
1,) _ «Marcha Tartara" para grande oiclicstr.i — II. DENIT0 ¦

Hilhctes á venda das to horas, ás C da tarde, no Jornal lo Bra- •
sil, ti depois no tlientro. •

Amanhã — Antc-pcnultim o espcctadalo da compáalua — w
opereto ile Lcliar — EMFIM, SO'S 1. •i)'.,:i,la-,'eira — n" recita de assignatura — "Amor de Zinijaro.". •
ijuintíi-feira — ia" recita dc assignatura — "Bella Risctte —Fcs* 5

ta artística de Steíi Scülag e despedida da companhia. x
SiibUido, _*3 — Km S. Paulo — Éstrêa da companhia no tliea* Z

2 tro S. José — A opercia — AMOR DE MASCARA. 8
gj llrçvcínentie—Eitiiéa nieste theatro da companhia dc opera ly* 2
Ca ric.i Rotoli & liiloro. de fjuc faz parte a illu$tri_ cantora Adelina S
O AsostincUi — 1'RECOS VOPUI.ARES. $
tNMINNNHNNSNNtNNINNNSNNNIW

MamVtmVmUWttMmmtiiESnÊamàmXUK

rc^-^^^-T&^sTi CINIHÍLEXÇE.LSIQ&N.
  Orchestra »ob a «lirccçã«» «lo nitiestro Octavic

Companliia<-.*p«frn do

EMPRESA PASCIIOAI. SECRETO
N*;fcional, fundada em i de julho de íort
cto** l_(luardo Viei ra—jr*iestro da or'"t,pt5-i'i

— Direcção

RUA DO CATTETE, 271
Tclephone 177 - Central

ano Silva
- HO IJB - ^círtincl-x-feiri-i., _SO cie novembro

SO' ' Si DI AS - HÒ-1B B A M AN IIA

HOJE-20 do novembro deSSW ROJE. % Uma padeira olira prima", «^«jyoh^
Tre_soSSüe8-A,S7,83i4el0 112-T,csse_sõeS | Oflde CStüO líiei-S fllHOS? tatidodo romance psJoholoRlcõ.... ,_. C..3- wm^^j^s^'^™^ % dFmis. WcberTo fnli-T o inspirado niitur daVÒi-diulo nua.Tli.míi: Nflo é um cri~ 

mo fu«-iru niullier :'i miiternirtiule *? Um (lim lindíssimo — Uma grande lição
par., a humanidade. Esta lição de moral que, graças a cinemiitograplua, sem ampla-
menle divulgada a todas as camadas sociaes, talvez soja £nda pela cri tica malévola, o
cttie não será de espantar, pois se atú a sublimiiade do CREDO, tem sido attingula pela
critica irreverente dos nlheiis. - Todos devem ver um film que interessa a todo..

Complemento do programava, cm scaimitcs (ilms- - Elle deve ter uma mulher
Cômica tle suecesso

quadros c duas apo-tlicoscs, ori „valdo Vianna, musica dos mae 'tros Felippe
Soriano

Duarte e

ÊXITO EXTRAORDINÁRIO DO QUADRO

ZA-LA-MORT
Uri).inu tc desempenho de toda a companhia

A MAIOR VICTORIA DO THEATRO POPULAR I
Oa cspectaculos começam pela exliibição de films cinematofira- _

ÍM ','"i Ophteos,Amanha

es
•
lioe' 0s

ISA 
'' 
»

06

tailas as noite--BA' CA" O PE'.
imHM3«mineiM.M«8NIMNN.I(M.««Mni) , cante...

Caça aos Tubarões
Interessante film natural ,

SO' OUAhT"».FFmT. - MnTsTúm estupendo trabalho da grando fabrica norto-araevicana Fox.
Film Todos d-Um ver'. SACUIFICIO Dli USI.QSA, belllsslmo tral.nlho dramático em. lonjws
actos A°."n«K^tellm, que p.,r si só constrtuo uni progranima. e.h biremos p impnrtante drama
èm n ac os peía «l.tisà Selle_a Mlle; Hobinno: ÒHOftlJE MOI«TAL._A_scKmr;[ AS AVFNTUItAS
DK " ""*"¦ '"

I Dl" FLMNÉ, n aràv hos»s proezas em 
'o 

sensncionaos capítulos.. Hreveinoi.te! Llberd-ido ou IJeran".
Õ ,,', Fatal 2Js"ri.s pelo liclleaux. O Cinema Excelsior so exhibe (Ilms do suocosso de todos os labii-
S ! i'.nntna. ftl 4111

ioa. S rá apreciada, porque etnonra uuui' iuuu>-_- u ¦>_" »•—«— —

WSJo1a\1£^ um pr^undo, «vjUjto^^^ adve.iarlos
les ,r va lutas fer__estWolve.se em -^^^m^^!^ ÈS^l ^ST^rA-

tt.rn - L-nçá-HÒ- sol.ro trenn e antouiov..!. em movimentos - Gnia maohina! rte Mtrada «le ^ferw^tan.
lipot
in pant.ino- sooro u<>« ciecinco» — . .umi™-- »«¦ VT",1.rí_""-""_""mfirte. Vence e ti.umpha porqu.

iiiovi.uento» o outras mil diabólicas façanhas, durante as quaes dosalla o perig. o a morte, \ence e mumpna ....i»A-rav.et-si. paiit.mos sobro fios clcctrlcos - • cnttura-no em co»^^-das rrtTe«'","*s_?B
em

defende a causa da Justiça contra malfeitores e ladrões,
mi... ..hüm outm iiím.-etttro os congêneres, jamais egunWva em nrro3Ó8í^|^^;df'^S^ [T'™h°' ""

ot»* a sua protagonista se tomou admira-a e applaudtda e u todos os centros cinamatographicos do munao

m

Kua da Carioca m Í^Vmi11^»! £k VBTQ •# t rmfíinvmP l
i ns. 40o ,51 W Wl-Pf £|IUL Afim &-&% J»S© W J. CRUZ JUNIOR •

I HOJE iHOJE O

ATTENÇÃO

As Companhia»
do seguros norto
americanas, ro-

ousaram qual-
quer opera<;ao

sobre .incidentes
em vista das gi-

ganiescas o
arriscidas avon-
(uras em que so
debatia Ilelene

_Iólit e t durante
a representaçlo

do íilm...

j

mmVZZXnammlSSfBa&MW^m^^^mwi ¦f.ttffi^ ' _______ BnL.

Segunda-feira 20 cie novemtoro de 191Q
ESTA DATA MARCARA' MAIS UMA VICTORIA PARA O CINEMA ÍRIS

2 HERCULES NUM SO'
PROGRAMMA iviaciste:

23 fUins <r_le sensação ÍS fiLlrois de sensação

Aventuras- IRysterio - Lutas • Perseguições - Astucias - Coragem - Heroísmo- Sensaçãom

Completa o programma o monumental drama, i»tàrpictadr> .pelo .rande trágico KUAUStí,Viiljenn dos MLSEItAVKlade N.ctor Hu_o ; t ..
o inimitável creador de João

& soberbas partes".-fa" af amada fabrica Pathé Freres. jOIim gran-
osa imaginada e oscripia pelo grarJ-

em quo a fabrica editora empregou
diosa inuiKinada e oscripia pelo grande actor trance. Frontignam

.0...i._,.. -.i...,-™ _,„--_n.„, os seus melhores elementos.

COMO EXTRA N'\ MATIM/l"
Uma parte do grando actualldade A BATALHA NO SOMME

Outnta-feira - CoTitlnhnçüo das AVF.NTünAS Dl*. ELMNÍC-2' Eplsodtosob o magnífico tttuioia ü"A|»,,uu r,y.->> .01
gUl" o,i' .. |\l U',l'\l BUANCA - 3 partes. E mais o cine-drama da prodigiosa e inexcoiliye fabrica americana Fox Hlms

Corporation, cn: 5 partes - AMHl.ÃO, intorpr.ice.a genial artista y.i ,l*eo BE1 ;V.vA^'u-1:^T.rAn _ ,,,,. conRlOA
Segumiti-Wa - Continuação da MULillill AUDACIOSA, 4- e 5- series, sob A IX-IA. NA L.TAÇAO - UMA i_ui.i«ua

A. S0„u.r-'S3AaD-^-gundas loiras duas series da MULHER AUDACIOSA o t.d_5a_ quintas feiras um episódio das
-AVENTURAS DE li UAI NE...

________P->>

___HS_S_ «S.

wWfmk._B___wâ; o_a
• ^_i8-f*l*gV

mk-*^, ¦¦¦¦¦ -s M
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MA TE
Film d'arte, comedia dia-

matica de grande
interesse

em 5 partes da fabrica

_ — ¦ , 60 trabalho que
JMt&OlSlI© tem vencido como
tudo vence o seu protagonista.
¦ « • j_ 6 o romance de
__V_-©>G1»T@ um hércules cujos
músculos.tudo abatem e que põe ba
seus punhos n serviços em favor de
uma causa sym pa th i ca.

â BERA
• FATAL

O mais soberbo dos romances era
que a paixão sc desencadeia

SO séries — 44 partes da
TÜNlVIflKSAL
PROTAGONISTAS

ROLLEAUX
(BDDIB POLO)

e MARIE WALCAMP
ROí.LEAUX não precisa de apre-

sentação, _ ba.ta dizer que é elle o
herde deste trabalho;

MARIE WALCAMP vai será
querida de todos, derrotando Grace
Cunurd c todas as mais. Ella 6 a mu-
lher audaciosa por excelência, não
temendo rivaes!

HEI
SO 3KIO 13F1IB

Q'LTX__vJ,X'^.-3J1S3Ií^jA. ? ? QXJJJKTTA -_P,_aX3E:*_..A. ? ?
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tiçíes de lioje, no Cine: uma altralien-
te fita nacional,, representando -ns festas
realizadas ultimamente iia cidade .lumincn-
»e de Campus, por oceasião doa melhora-
mentos ali inaugurados cm presença dos
presidentes Weucosláo Braz c Nilo Peça-
tuba; o -«ultimo numero do "Eclair Jour*
¦nal", c o-film de aciuatidiidci,_— "ps ba-
..cs cíj.Iierieos na .glierm",'' ¦'' ! í l«.j>"••

O íris, o liiicrliíp çlúenúj da. {raprçj.a.
Cruz Junior, «'rcnovài-do^liojOKO "«linear*'
taz, apresenta nm programma que 6 uma
«maravilha. Delle consta o primeiro episo-
«lio do empolgante drama "Hèranfa la-
tal", drama de aventuras, cm 20 series e
44 parles, admirável trabalho da Univer-
«ai. O protagonista desse portentoso íilm
é Uolleaiir, o herúe da "Moeda quehra.
da", e que será secundado por eonficcHos
artistas. Além desse so/bci'bo íilm, o Íris
ainda cxhibu um outro não menos nota*
vel c impressionante; — "Slacistc", gran-
de comedia dramática, (fite uma parte do
nosso publico ji teve oceasião de admirar
e elogiar.

íauisaram o mais extraordinário sueces.
eo o-, tres primeiros episódios do assora*
hroào film dc aventuras — "A muUicr mu
daciosa". E ainda o publico conserva bem
vivas as rcmínisccnclas dos entòntcadòrés
lances de audácia e imprevisto, que tão
fundamento # o [ impressionaram nu qi'voil cs
rprimetros episódios, e já novos capítulos,
<j.í quarto e quinto, annuncia para lioje
o confortável Avenida, O espectador q-.íe
tíe prepare, pois, para assistir ás novas e
sensacioni.lis-.ima9 scenas dc perigosas e
indescriptivéis aventura?, que hoje corre-
rão na tela do Avenida,

iií
Um programma nrrebalador c monti-

mental é o que estréa o popular cinema
l«lc,-il. Como nota predominante desse ei-
pccuiculo, solircsneni as tres primeiras se-
ries do cloctrisantc drama policial — "A

mulher audaciosa". 1'arn «pie te possa
avaliar o que esí-c trabalho representa de
temeridade e dc arrojo, basta dizer-se que
as companhias norte-americanos «le segu-
rus fc recusaram a segurar 11 vidn «la pro.
lãgònlsta dessa peça, 11 artisla Heten llol-
mes,- devido aos perigos sem conta a (pie
cila excentricamente ic expõe, li' essa a
Timior reclame que se poderia fazer ao e\~
1«pendo trabalhe» cüichiatògrapliico. \ E,
como se isso não bastasse, o Ideal ainda
annuncia, como remate dü seu novo pro-
piannna, o emocionante drama "F.ipac

llcliin", e o surprclieiidcnlc filia da guer-
íw — "A batalha do Sòmmé'*-.

of-

f#ft#.»*$.»6<
Amplo
Arejailo
Confortável

cuja "premiei'-." boje
innumcros "habitues"

is é do.í mais grandiosos
de o actos de episódio:

O prügnamina
(Tcrcce aos seus
(•oiicciliiaf.il> Pari
São naila menos
scciias «ltra-scnsacionoes, qlec devem ««»¦
mctiso cominovcr o publico. Ris como fi-
coú cotislitiiido c.ííc excepcional prpgrainr
mai "lõéstiiio vingador", emocionanlis_ái-
nio drama em 5 netos de vigorosa iicçiio,
jogados por artistas «le reputação, 'l.ntre
ii arie e o amor!' — film nacional, "po-

!;a<!o" pelos af.imádos bailarinos Duque e
(íaby, e que tão estupendo exitò acaba de
í.-izfr no Avenida; "O poder do crime",
tspirituosa "cliargc".

v'ão ser coroadas do mais brilliante exi-
to as cxliibicôos de boje, 110 Excelsior, o
conhecido cinema do Ctitlctc. K' que o
seu programma está organizado a cipri-
elio e com carinho, como o publico poderá
iniiifiihar pela simples enumeração das pel.
Hculas, «pie são as que se seguem: "Onde

c-tãn meus frios", grandioso drama ex-
tmliiilo de um romance «le Luiz Welier.j
"Caça aos tubarões1', interessante íilm do
natural c — "Ele «leve ler uma mv'«icr",
fita cômica d egraiide suceesso.•!•
Varias
uu

PATHE Amplo
AfCJAClO .
•Confortável

ESPECTACULO INÉDITO f
NO KIO

'lísti cm via «te organização, nesta ca-
pitai, a ctripresã Nacional fllm, que bre-
vciiicnlc estreará, t-xliiliindn na tela p seu
primeiro trabalho clncmatograpluco, íulitu-
lado — te film du Diable.

Devendo hoie proceder 11 eoiifwção dc uma
ipártc desse filui intitulada — A dansa dos
apaches aiineHa companhia expediu, con-
vites a pessoas gradas, -para assistirem a
esse acto, nue se realçara uo theatro i hc*
iiiííí ás 5 horas tia Lardc.

Assim, Rosário hoie essea convidados _0
cspcciiivulo inédito de assistir i impressão
de um film cai publico. .

-Ni.-s.-i occasiio, a nlijcctiva (la nacional
Film plioiograpImrA a sala dos espectaculos,
piotltizindo, durante ti opcrnçfio, asimilti-
j.I.is e variadas transformações luminosa*.

O %m _r-.11. cancelai, uuc sahira da
Cèiitrnl ás 10 Iwras da noite, segua lioje
para S. Paulo e dali para a Argáitiiia;
após uma çiirla s«!-ric de espeçlaoujòs, 11
compaiftliia itaÜnnã (io opereta Vitale. A
ilcspedída da coitipaiililn foi IioilU-in um
tonii>eto suceesso, scido feflas calorosas
luanlfcstaçõíis aos principaes artistas.

*
O FESTIVAL DO MAESTRO

DELLEZZA
¦No .{«publica, nt-.iii7.a-se hoje, o festival

tio dlstinolo itmcsiro Vicenzo 'I)cllez2fi,

jirbvcclo regente dn oreliestra da companhia
-Caiaiiiha. _

lisiiuiaiÜí^tmo, como c, no 3\io, oiíue
tanlas syntpailiias logrou conquistar, dcsile n
V-iimclra temporada daquella mesma compa-
tiliia, t-lc soiibe agora iiiipnr-se tinida mais
v.ü preço ilo nosso pubHcó, pela forma pri*
ih.tn.ie c magistral com que dú-ige a or-
cbesií-.-i que obedece á sua vigorosa batuta.

Será cantada a grandiosa opereta de
tT,eo-iicJivallo — "Mãlbrucl:",

O ili-iliietu macslro lorti certamente, esta
Bioítc. mais uma eloqüente prova do quanto
í querttlo entre nós, pois nílo lhe faltarão
applausos 05 mais calorosos, dispensados por
vm iinibllco numeroso e sdecto.

1
Antônio Sena faz seu beneficio, hoje, no

Ke.r.io,
li de solicjo cynhccido, em nosso meio

íheatral. tsse ártüt^i oara que se torne ne-
ccsSítriò lhe façamos aqui o dorio que tuc-
rece.

Actor 
'}$ consagrado ntlos applausQS do

tnoSso uiiljico Àíuouiu Serra é tido ectno um
tios inefhxirc.. iratfís cômicos dentre os que
aiosaui-uos presentemente,

M Ac um nuulo incontestiivel tem elle
deimmsitrndo os éeiis apreciáveis rçpnr'S03
artísticos, em varias tiianioradas. muito se
havendo salicnlailp no melei tfo elenco da
oonipaifliia Aitéxanüro Azevedo (b qual faz
P-tfte, uo duplo catacíer de tir lista e dire-
cl^r de seeiil.

Para a sipi rériio, escolheu Serra «luas
(Píchs em tídi) ellu teín pp.uÇla oue faz ádnii-
B?.iVftm>__üt*b. como cíeáçjjcs f\W9,

lilKis n«:W9 sâo "O Águia" que \-;c. ija
ftii.nch-n soSsãt», ás 7 }! 1. e "O canaVio",
na Mííno «fe n ,1|4..

AÍfio..iò Sõrr11* merece, em t a imite dc
3u"k. as clsiiíDifláüraçOes de estima ouy. lhe
*?hio com certeza trlhutadaj. no Recreio

iii
\yOs Lyraj. niprccia-los dücülstas luso-

brasileiros, r_ei!cl>cn\os a,mavfl cmIíi de Ap-
pf.!tit;ifi e cotnniiimcíiç^s «U <iu« viVp fa.
ecr «una tillirnee ptin listado de Minas,
gfítBi ísío partindo hoje, 110 tioctiiruo mi-
éêho.

? Lcinos na C7«t-.".,« «;,i foro, dc Cam-
ipòsL ctfkfto dc atttg-tiotitem:"1'st.ioiw inlVniia,:!:«s dc «me n praiule
coniiKuiíiii ilüllana «Ir operíiUãs SniauiiMl-
Sciguanilgllo, «me ora trn-baflta no theatro
lViptdt'Íc.1, fio Rio, i^retenide v!r a Cnmii«w|.
tlcpnis iU ciar aiífut-S espvctaoulo-; eni SÜO
Pa lüo, Mja onde si^nirá pnr estes dias.

A euridíç.lt) c3soii_*>i- pnra essa visita ila
Kjapífc cwninnbia á «o3.n torra ó chnsegiti-
ríÜi-ise ãqni asàigaia^itriis para -- rôialas.

A çpmpauliia Cafawtm, quõ toi.) mcr-sísdp
\fo iíi-wetttóh do líio ns melhores referiu-
ci-is. dl6tJCe do y fiçjis.ns, 30 professores
ilã òrchwVn c 2 rçff*iitv-,

Ctji.Fvciifdo ,^í'^|eín• ri-iímoro de assist.-]-
tyròç, «1 cjm;>;mmn íur.á aqui u rua oslrea
etn oef.emhi'0. ijc'i> Natal.

Ií' tU- pfevili" qne so ohtanlra um rnsul-
i4do siUJsíVMorio, que trará a Caninos unia
F-.fi.iTi!i!iiíi jlo primeira ordem nti cenern.
.'A assiííniitiirn para a^ 12 recitas da com»
ipanhia Lnrainha estarfi íUierta de hoje era
tieanre. cmn n ;--r. Raphud Xtastraiijeeli, á
rua do Conselho n. 6,-;. Os pnK"s para
camor-ttRs s"io dc 30$ooo c para cadeiras de
floSooò."

CINEMA AMERICANO
(COPACABANÀlIloic--íío:isncio!'.'tl programma nnvo- Hoje

.constituído por 2 maravilhas einemato-
gnaphtcas"n.vpbcrisia", sohcWio drama

ordinária emoção, cm 6 acios,
iiltiis. "As duas lidíilgas", gra
ma, em <; aetos arrehnladorc»,
francezn Vathc.

uiuirta-fcira — "Tijie Eca!"
McnlçhçlH.
¦ ¦¦i«t,*<v.#jn.(i 'm'wi.11

OS LADRÕES NOS SUBURBIOS

dc extra
da Vax
dioso dra
la fabrici

«>r Pino

Joiaf e roíipas
voaram

que
0'.ieixnii-se hoiliteill ii policia il«i 20°

dislirlcto Jfoão de Oliveira, morador á
rin «la Lil>ei<tele n. 16, no linexi-
fcaldo. Foi objecto Ua quenxa uni roubo
de q.ic mn vizinho do queixoso foi vi-
Clima.

Os ladrões p beiraram na casa v3o
#r. Aiiitonié N -..- . hidrndor no n. 1.4
du n:a acima c roubaram tiiversas
jffia.3 e roíipás, tudo no valor approxi-
tfíii iiniHtve >-:i? i}oo$ooo, Bísas TOtipAS
ttnihtfiii as iiiicia'03 'Je C. S. M.. mar-
CUlas a eariintio.

O coiiAiiUsairiq, ouvida a queixa,
man lin afirir .ntjuer.ito c taram inicia-
dr.s díligdnciilis paivt a prisão dos nieli-
siites e pura a apprehensão dos obje-
etos roubados.

~—-*frag-C—d__X>-t7J**""'- ¦¦¦¦¦¦«¦

KCT-GIAS DE PORTUGAL
r.!í.'-3:7. IO — (A. A.l ¦

*iss n.iv.i rccchidòs do Tor;
«bs u'tinios_ temporãos cátis
lir.i^s prejuízos naíiueila ciXiio "ernist... a:«5 airora. q:*l'do victimas a l..nteiuar.

l.:s''0<:. - i9 (A. H.l _
«rr.:-,.er.tr.-i'.!.-is eu-, T -,-.; 5 «-.,
Jfccn-Jo ros rcçpèctivr.-; eu aPorto, ui (A. M.l —'. VAe::s de pão rea.iiain lio-',
rara anr.lvv.r o recente".»
tivo í uai fic.-.ção do tj-po

- Telefrrain-
1, dizem «luc
ram impor-
idade,
o i.nha lia-

O, m
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HOJE Reappariçãoanciosamenteesperada
O celebro

JDST1N0 CLABEL
dos Mysterlos de Nova
York na pessoa de Mr.

Arnold Daly Imje sob no-
me de James Mortoa,

vae so oceiipar de tles-
vendar

^

9
m
9
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-ou-

O caso das I
Tres Nações |

Slioldon l.nvvis, o f.i.miso«En-
cobOr.loai lülliirit contra o cc-
lebre policial. ©

W
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As ultimes noticias de França, Athenas Russia pelo
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da pela Escola Nilo Pecanha, estatele-
cimento que lionra a nossa instrucção
publica municipal.

NO LIíOVD BRASII-E-BQ
Fai hontem, realizada a cerimonia.da

entrega da. bandeira aos reservistas do
Lloyd Brasileiro.

-Por essa oceasião, o commandante
Müller dos Reià pronunciou as- seguia-
tes «palavras ii ' ¦ '¦ ¦' *¦ - '> ¦' "lExmo. sr. presidente da Republica,
exmos. srs. ministros. Meus srs.:

Jurar bandeira c reaffirmar .publica-
mente aquillo <iue os nossos corações
já affiniiaram ao contacto bemdito do
seio materno.

A marinha mercante nacional aqui
está.

Veiu por .um punhado de seus mem-
bros, simples, honestos e leaes trazer-
ao pavilhão da pátria o seu pseulo sa
grado e ao gove
continência fiel,

Eu, exmos. srs., como modesto dele-
gado imito á minha classe e como pre-
sidente da,federação Marítima Brasilei-
ra. tenho a honra dc_ aflirmar no Brasil
qtic o pavilhão querido da nossa sobe-
rania jamais se arri.ini do topo em que
Süliibraiicciriiiuentc está içado.

Se —'l.eus o.tião.permilta — o Bra-
sil tiver, b seu poente tranico, vereis (pie
ao lado. das .naus de guerra as mercan-
tes seguirão .cantando esle mesmo hyni-
110 enl.ecürlado «pelos soluços da pátria
ultrajada, .mas voltarão, certatnenie, tra-
rendo a. cor.õa «le louros ipara deporem
aos -pés da.iRepublica, vencedora e do
bronze secular deste marinheiro heroe
que f««i Barroso ,

iMarinheiros! h'is aqui a ban.letra que
o 1-B110. sr. ministro da fazenda e nos.
dirêçrores do Lloyd Brasileiro vos en-
iregainos;-honrae-ii com o vosso deno-
do, defendei-a com o vosso sangue.

XO VOUTE »B COVAOAlíANA
Foi com brilho notável realizada a

fe=ta organizada pela officiaiidude «lo
forte de Copacabana o pela direciona
do Collegio S. Paulo, naqiiella praça
de RiieVra! em honien^em a .bandeira
nacional. • •

XO «DENTRO CÍVICO SETE DE
SETKMIIKO

Dc iiecordo com o programma;.; que
foi «publicado por esta .olha, realizou-
sc homem a sólénhidade cm iiouieiiii-
nem á: bandeira, promovida pelo Cen-
tro Civicu Sete de Sêtcmbroí

Ao nieio-diii, pcranlv a força esen-
lar que 11-e.noti continência 110 pavl-

iiacio"'itál, foi esle hasteado ao som
cantado pelo corpo

ULTIMAS NOTICIAS
mm

Hlli«
A pstão da independência da

Polônia

Í MfraoãffflNii 145.
Hão tem filial, 50$, 62$ e 70$

Ternos sob medida dé tecidos de pura là.íeitio no rigor da moda

Londres, 19. (Official) — Pela pro-
claniação feria a 6 do corrente ein Var-
sovia «e Lnbin, o imperador da Allemã-

ao governo da Republica a sua "ha c.° impera'd«or da Áustria c rei da.s . u uu Hungria aniiunciava-m quo se tinham
entendido para crear nas regiões pola-
ca.s occulpa-dlais pelas suas trop-i-s um
Cstadp autônomo, sob a fôrma de mo-
narchia lierAlilaria-conslitueional e ahi
organizar, instruir e empregar uni exer-
cito que será considerado como perten-
cenle ia esla ro\-,i monarchiu.

E' inn principio recoJihêcido do di
reiio internacional inoderno qtre a
oecupações militares resuliantes de ope-
rações de guerra nãnv pixlem, dada a sua
iiattirezá precariit, d'eter'minar de* lacro,
uma Iraosferen-ciá dc soberalila sobre o
território assim oecupado, e não poitlem,
por conseauitite, dar -a iiingueni o di-
reiio dc rfisp-jr desse território cm fa-
vm de outra potência, qualquer que dia
srija-, Ora, n-pplicawlo o caracter de di-
reií'0 á s:ia occupaçãò da foloniti russa,
o. dois n.feridos iinperádoriès não só

illegaíidalde,

particularmente violenta, attingindo por
vezes grandes proporções, pois o iniini-
go recebendo reforços, fazia ataques
cerrados que, entretanto, se quebraram jante a fuzilaria dos tiros de barragem'
italianos, que produziram optimos resul-
¦lados.

Nesse ponto os soldados do rei Viclor
jiLinoel conquistaram mais alguns me-
tros de «lerreno, que conservam ainda
apezar dus contra-ataques do inimigo.

No resto da linha de frenlc a luta
proseguiu com a mesma violência, so-
bretiido perto dc Vcrtòihizza c no Tren-
tino, não havendo porém nenhuma outra
acçü'0 da infanteria digna de nota.

: Aeroplanos belgas bombardeiam
posições allemãs

Ilcr.-re. 10 (A. A.) —Uma esq-uadri-
Um composta de vários aeroplanos bel-
gas voou sobre I.oUeren, bombardeando
as posições allemãs nessa região c adja-
cciicias até Giiislellcs, onde iez voar
pelos ares o iiecodrõnm iio inimigo.

Os observadores constataram a cxcel-
pontarias c oplimos cifeitos
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I ARNOLD DALY - JÜSTIHO CLíREl oü JAMES W W

_____ _-___^_

zou
éde

losar .1
Grêmio

onstituMo
mesmo Cen-

pelo sr. José

Aiíoiiso
GilbeVtô

Mão
do hymno nacional,
de .-liumiios.

Em seguida a inesmii força real
mn passeio pelas iiiiniediações da i
escolar,. .

A's S lioras da noite, leve
sessão cívica promovida; pcSp
¦I,:lerario Jciíé Bon fucio,
pelo corpo dc alumnos do
tró, a filial foi presidida
Silvestre Veiianeio.

Falaram os srs i" tencnle
CoMiiii-ho; dr. Xeslor Vistpr
¦Firmieiito e Nestor do Uspintn Sano.
Todos os''oradores foram grandemente
ápplnüdülos,

\ sessão terminou ns n horas, «num-
do foi caiilado o 'Hymno á bandeua.

XO EXTl.KXATO SAXTO
ANTÔNIO

C.imnieinonindo a data de honrem,
reali :ou-se no Extêrnato Sanlo «Anto-
uio. á rua do Cattete, uma inicrcss.in-
lc fesia escolar, que deixou minto l«-
son.ieira impressão no espirito de quan-
tos a ássílri.rám-. , . . .

O pavilhão nacional toi hasteado as
2 i|ü da tarde, sendo cantado; -nelos
pcuucivnns estudantes o hynino a bati-
deira Ein seguida o alumno Oswuldo
do Uceo Monteiro, pronunciou um pc-
queno 

'discurso 
alhtsivo a data que sc

commciuor.iva, collieu.lo. ao . terminar
muitos applausos tia assistência. , .

Após a's cerimonias de caracter civi-
co o- pequenos se empenharam.''cm um
encontro dc "foo-ball", que decorreu
dispütádis.imb'.-n ,_. 1 11 11 mm ' ¦

copniicttentm uma íliegiitnlakle, mas ain- l, • . .'da infriiigirain um dos princípios fun-1 « . 1
ilamenl-aes tb constituição e existência i ^t"0 "«saram-as bombas arromessadj
diti sociediuilf das nações civilizadas.

| _ Alam disso, propondo-ss a organizar,
| iusürtrir c empregar um exercito lcvan-
Miulo naqiíellas regiões da Ecilonia, os
dois iníprnilorea violaram ma:'., uma

IV». os notiiproniissos que se tinham
| cciiiipronietlido a observar e graças aos
; quaes, eni conformidade com os mais
| elementares .principies d'e jusrça e 1110-
I ralida.le, é proliibidò a qúalquor belli-
[gei-ante constrangi.r, fainslo íóra- da sua
alçada-, os (nlversarios a participarem <le

l cperaçõe-s de gi.er.ra contra_ o «seu pro-
priò paiz, CMito esíá wescriplo no arti-

:po 2" das cstipülações niihexas á quarta
convenção Ide liava de kjo?. ratificadas
por áquelles dois chefes de Estado a 29

: de novembro de iqop.
I Siibinct tendo estas noras violações do
[direito, dá equidade c da justiça ao jui-
ga-uienlo impereia-i te poler.cas ueu-
tra's, cs nlliadcis dèclaràni desde já que

.não .icccit.-ir.TO estas violações como jus-
tóflcação de qualquer med.da que os po-
leiic-ias inimigas possam vir ia tomar na
Pclnr-I... e anu-unciam que se reservam
o direito dc sc oppõr it qualquor prece-
diincüto ¦iKiqiii-lle scniido, por todos 03

: meios ao seu alcance.
Paris, 19. (A. /-/.. — Os jornaies ttp-

pl.auilim o protcslo, feito pelas poten-
cais lãliliadas ria Russia, contra a creação
do Reino cia llolonia russa pelas poten-
cias centraes, protesto esse que foi di-
rigido «a todos os governos neutros tor-
na:iido-os testemunhas e juizes do alten-

: tado pràliicad«o pela Allemanlia e a Aus-
iria-I'Íun,gi-ia eottlTa as regras do Di-
,-..;-,-, Tivlernacioiial e salientando mais
uma x?z o valor que os adversários Ua"'Entenite" dão aos t ralados.

O " J-of.tinal" realça o facto de ne-
nliutii.i potência neutra ter reconhecido
«a coinminti-cação dos leprescnilan-tes di-
plcniaticos da Ajteiiianha e da Áustria-
Hungria a- respeito da independência da
Polônia: iicorc3ce.ita o "Journal" que
os Esiàdlos L'.nidos, a Hespanha c iodos
«» gr.i-ernos tunericauos responderão aos

As operações no Somme
Paris', 10 (A. H.) — O mão tempo

tem-se feito sentir em toda a frente.
Os alaipies parciaes allemães, princi-

palinénté 110 sector de iBlaçhes, onde
elles tiveram maior violência, foram fa-
cilmente repellidos.

Os inglezes tèni motivos para se or-
gulharcm do sen novo e frueti fero
avanço 110 valle do Ancre, A propôs!
to escreve o "flíclio tle Pari»":"'Sir Douglas Uaig lançou a sua nova
offensiva para supprimir o saliente i
tre Thii-pval e Le Sars. que o impedia
tle dominar o valle do Ancre. A o]
ração foi encaminhada na direcção «le
Grahdcoitrt, aldeia que está sob o fogo
dos canhões inglezes, terminou períei-
lamente, apezar do terreno detestável
em que ella se desenrolou. Os numero-
«os prisioneiros feitos naquclla opera-
ção elevam o total de prisioneiros, ca-
pturados desde ia do corrente; ao nor-
te do Sdnihie a mais de jr(5oò|"

AINDA il FESTA DA BAN-
DEIRA

Os vôos dos I1.vilr0pla.10s, realizados
liontcm, á taiUe, deixaram a anais agra-
daycl impressão. Foram effectuados
unicamente pelos officiaes de marinha
que servem ua ílolilha dos nossos
aviões, constituída do C 1. pilotado pe-Jos teneuies Vianna Bandeira e Virgi-
¦nio Del.nnare; do C 2, pilotado pelos
tenentes. Victor Carvalho e Silva e Ma-
rio Godinho, e «do -C 3, pilotado jielnstenentes Antônio «Sehorclit e A, Fi-
¦leio.

A's 4 1J2 levantaram vóo os tres hy-
droplanos do seu hangar, na ilha das
Enxadas. Depois de evoluírem os tres
hydroplauos. ao «longo da avenida liei-
ra-Mar, regressaram o C 2 ç o C 3,
ficaiálo apenas o C 1, a effcctuar os
vôos que se tornaram sensaclonaes)

O C 1 fez assim mais de vinte vo!-
tas, .passando ora junto á aniurada da
Avenida; ora por cima da arborizaçâo,
ião rente, que por vezes chegava a
assustar a multidão.

Esta, no entanto, não poupou applau-
sos aos bravos officiaes aviadores, pro-
rompendo cm cw-lovQsas aeclamiic_.es, não
obstante o receio que sentia e nervosa
com- a trepidação ruidosa que fazia o
apparelho.

Na òecásuío cm x\\\c cs oradores
usavam ria palavra foram «por vezes
interrompidos pelo rumor dis hyilrn-
aviões. 'Durante os vôos dos h;\li'-

luipressoi

e Forte I"

governos al.&mão ¦e austríaco que espe
rárão o fim da guerra para então se
pronunciarem a i-espe:4o. Assegura por
fim que ,0 Vaticano adoptará a mesma
linha dc condueta.

AS CErérMO-VIAS UF.AMZAOAS
JfA I*U!.!-,KITURA

Revestíu-se 1:1 " imponência a
festa realizada n ..nlacio da Prcfei-
tura. , ,._;,;

Toda a pariu interna do edifício cs-
lavacngalanada, destacando-se o patco,
cuja ornamentação honra sobremodo o
dr. Júlio Furtado, director de Maltas
e jardins c que se incumbiu de íazel-n.

A 1101.1 interessante dos fes-._-jos foi
a fomintura do batalhão do Instituto
João Alfi-odo c de um contingente de
escoteiros escolares, composto do 50
alunuios, que arrancaram applausos
pela precisão, desembaraço e garbo
com que executaram varias ¦ evoluções
militares e exercidos de gyuinastica
sueca.

O presidente da Republica, acompa-
nhado de sau casa civil e militar, che-
gou á Prefeitura pouco antes das 12
lioras. sendo recebido pelo prefeito, mi.
uistros, deputados, senadores, clmfe de
policia e funecionarios nuinieipacs.

A' entrada de s. ex., as bandas de
musica tocaram o hymno nacional,
prestando as devidas honras o b.raUião
do Iiisiiluto Profissional João Alfredi
e a guarda do palácio da Prefeitura-,

Iniciada a cerimonia, fui o pavilhão
içado pelo presideine da Republica, ao
som dos hyninos nacional c da ban-
deira, cantados com grande n/inaçãp e
corriicção poi- a-timiios «le diffeir.r.tes
escolas mnnicipaes.

Em seguida, após o discurso profe- ..
rido por um funecionario municipal, viram raiar

.«realizai.iui-so 03 exercidos dos pc- '
aiKtnns escoteiros.

Terminados os exercieios, prestou n
guapa petizada o juramento «Ib código
dos "b««y scouts", o qual foi dito nn
voz alui pelo inspector escolar dr. Ely-
sio do Araújo. 13 assim tcrniMiou a
uneniitadorn festa da Bandeira, na Prc-
fèitiifa,

A' í i!_\ retirou-to o pretldente ilit
Republica, cercado das nifsiiiAS hinr.is

mento de artilheria, aquarlciado na
Villa Militar, c offieiacs, organizaram
tuna encantadora festa, 110 Cassino da-
quelle regimento.

A essa festa compareceram inutimc-
ras familias c convidados. ; , .

O coronel Innocencio o sua officiali-
dado foram cobertos de ¦felicitações

pela gentileza com que cumularam a
todos.

NA B-UGADAJ PÒÍIÒ.ÍíÁL
«O coiuipandante «lo 2" biualhão de

infanteria da Brigada - Policipl do Pis-
triottj Federal, fez publicar o seguinte
boletim:

Para conhecimento do batalhão e de-
vida cnòcuçãp, publico o seguinte":

C.(//o ifu Ü.Tiirfdíra — Ha C7 annos,
no dia de hoie, os próceres daRc.ni-
blica então nascente faziam ' 'ar

pela vez primeira, desfraldando i-
cias ciòiosas do -Eolo, o «pavilhão .«-1
di) pelu novo regimen para syinb ... da:
Pátria. I

Neste dia, que hoje cultuamos, çm
que o povo c governo, na uuüs perfeita |
commuiibno de idéas. se confraternizam
festivanienle, dá essa, solennidade.111111
atteaf.ulo eloqüente de que a vibratilida-
dò patriótica do toso os brasileiros não
jaz adormecida, muito ao inverso, pulsai
desperta e se Recorda, quando azado o
momento de cultuar 11 símbolo da na-
ciohalidade á qual todos so orgulham
de péstericor, lodoa se ser.lcin augmenla-
dos ao lombnir que o primeiro sol que

reftilgia na Hora exhu-
berante, na Terra promissora e nos ma-1
res do Atlântico que traduzem a rtran- ¦
dèzã desse colosso quo se chama -7-.
Hrasil.

A nossa desmedida satisfação ao
congreganno.nos hoje, cm torno do la-
baro dp P.ltria, para patrlolicameiie
réridpr-llie o culto da nossa liomenagctii
na Par., está na ràzâo direcia dn nosso í
irdor. da nossa «ledlcação, «inando em

que a defenderam nos transes mais dif-
íicels de nossa vida republicana I

Todos elle.s visavam o mesmo su-
burile objectivo, os esforços de cada
um vinham ter ao mesmo almejado
fim, isto i, a Pátria, cujo estandarte
representa a sacra cadeia que a todos
os brasileiros une como membros de
unia mesma ç grande fatuilia I

Eis porque, fitando a Bandeira, fi-
taiuos as in gens saudosas e impere-
eiveis dc nossos gloriosos concidadãos
José Bonifaoio, Osório, Caxias, liar-
roso, Benjamin Constaut, Deodoro,
Floriano e Rio Braiicot

Pois bem, meus queridos

A GRIPPE
;• líeheilada promptamente com ai

pastilhas de

Laxativo Orcíno-Quiiiina
_ DÉ -

E. W. GROVE . .
como nlfirmam todas os clínicos,

age como preventivo

Massa de Tomate-- Lr".
s da Cbmnjinhia . Slaiiufactora de
Çor-tervni Aluiiimlicias.

;!•
um

O Cóíorio Pedro 11 formou tia praça
da Republica, çm frente á Directoria
rlc t.nsiritcçflo Publica e lambem pre»;
tou honras ao pnrstdeiiie «la Republica,
por occasíio do sii-i passagem.

NA VIÍAOA M IJANlMüIiltA
Goíiío teoi u-cotitcoido nos ítHfips an-

teriores, a nraça «la Bandeira, cm
coniHicu-.oiaçáo r.o «lia dc liontcm, en-
çs ainu-so ioda. viindoso bandeiras,
gAlliardutes flores etc, por toda parle,

Dois cnriliy foram ali erguidos.
Rui um dcíes, tocou a banda Je

musica tio oírco .Spinelli.
Ao meio-dia, procedeu-se ao hastea-

tnenlo da bandeira, num mastro adrede
prujiàrado.

Por essa oceasião, a banda do Spi-
nidli. cxeçulou o hymno nacional.

Prestou guarda de honra á bandeira
o Tiro 115, iu'e formou cm continência,
s«M) o ccmniando do tenente Álvaro
Barbosa I.iriia,

iSO Q17.VRTI.Ii-GEN15R.ATj DO
IIXHIIOITO

Foi condigtiameiiic cpnimeniòrado,
nos quartéis, estabeleci meti tos militares
c repartições subortlmadas no MinJstc-
rio dã Guerra o dia da Bandeira.

Em mios os quartéis, teve Ingar, ao
meio dia, a ceniiioniá còmmcmorntiva
da Dandeíra, sendo cantados os líymnos
«Ia Bandeira c Nacional, em oresença
dos officiaes e praças.

N"o quartel general do exercito, em
presença do general Gabino Bespuro, dc
seu estado maior c demais funcciona-
rios, que ali servem, re.tiizou-se liontcm-
á hora regulamentar, o hasteamentó da
bandeira. r

Por essa oceasião, tocou uma banda
de co.nietas c tambores, sendo lida pelo !
capiião Octavio Rocha, assistente do í

tòYno «lellc, a fatalidade nos arrasta pa- j ca„tíu.

São as acções dignas e heróicas,
quer na guerra, quer na paz, desses il-;
lustres e abnegados varões, fjue deve-
mos vor nas dobras de nosso augusto
pavilhão I

Ali ha o sangue do nossos heroes;
e ha o accendrado amor dos benemeri-
loa patriotas!Ali ha também a genuína r<rp-e=cn-
tação de nossas immcnsas e ver.lcjan-
tes campinas, de nossos ridentes pra-
ia*, de nossas frondosas selvas se-
ciliares t

Ali lia, egualmente, a brilhante con-
stellação. as fulgurantes esl-ellas que
cobriam o céo de nossa querido Urasil
na ihanliã d'- IS de MoveniU-o dc 1SS9.
.-* Alexandre Hennques Vieira Leal."

NAS RSOOr.AS PmiT.lCAS
MIJJÍIÒÍI.AJSS

Como nus annos anteriores, realiza-
ram-se «homem, nas escolas pmlicas,
festas comiuemorativas da tânJcira,
constando ellas de formatura da p««.i-zadá, cânticos, predicas cívicas e dis-
trHiuiçào de prêmios.

lírii um quadro búllo de vêr-se pciaalegria com iiue : Ia a nossa popiila-
ção iiitaiil-i> dcjiiamlava seus colli-gos.

As wofeüsoias, depois «la ceriiiloiiia
do hastea-tnoiHo da bandeira, fizerain

Afim dc poder resolver, sobre
dido de restituição,, feito ««r
VTOls & Òi', do sello de verba que
piram sobre o contrato de _
dc uma estvada de ferro igaudo^oLs-

alumnos! ilado do Par.idá ao do Matto

n pe-
Callè

pa-
construcção

Grosso,
o ministro da Fazenda mandou reite-
rar ao delegado fiscal, no Paraná a re-
cciiimembcão de providencias PÇf&Vje
o' requerentes provem que
operação íoi realizada, em
i-Rfcrjdò cojitrn.i./i ^

Ótièm qiiizer lèr sempr
limas novidades & so na ^ 

ü%'
l.auria, agente geral da AlUV.i

?SDAn'lTA GONÇAt\T.S DTAS. 78
Filtre Ouvidor

nenhuma
virtude da

ul-

Rosário

... :i defesa da sua honra, para a ma-
nutuiurfio da inltV;ridadc do que elle
representa — A pátria querida.

Camaradas — com onjullio levante-
mos sempre OS passos olhares ao dsfnni-
tawiioí o pavilhão de nossa pa;ria, -i
oíla de.Uuueiuos todas as_ nossas -em-r-
íiias, porque sóinenie itigiinidos no sou
grníido anior se mantém os poderes
opirstjtuklos da nação e surgem ns ili-
dusirias, o cainuiMoio e a lavoura, na
tioduc«}ão mais lidinui dn briUianto jsm-
ma do nossa bandntra — Orçctn e Pro-
gresso. — Caries Antônio dos Santos,
tenente-coronel comnianaante. "

NO CÒLI/EGK) Í11I.ITAI!
No Collesio Militar desla capital, a

cònimomoraçáti revestiiwsc dc toda a
soienuid.ile, lendo u cila comparecido
os «membros do corpo docente, ofíicia-
lidailc, funecionarios e muitas familias.

Ao meio-dia, formado o corpo cel-
legial daquclle estabelecimento dc eu-
sino, o coronel Alexandre Ucnriqr.es
Vieira Leal, seu director, fez içar o
auri-verde pavilhão, sob a execução da
marcha batida e do hymno nacional,
pelas bandas de corueteiros, tambores
e musica do instituto'.

Apus terem os alumnos entoado o
Hymno á Bandeira, o batalhão collc-
gial desfilou cm continência ao pavi-
Ibão nacional, seguindo-se a distribui-
ção dc prêmios nos aliunhos que íigu-
iam no quadro de honra do corrente
anno lectivo, 03 quaes constaram dc

dalmcntc escolhidos para

hymno, nrndo algumas fi.Ilo
uniu disücrta.ão sobre a eplicmcride
mie se (estofava, rememorendo episo-

1 dios da nes5a historia.
| N.AS 1_9.0OIjAS BO 7o DrSWJC.TO
] — Nas varias escplas que constiliicm
I o 7" dislricto, res-' Ias piías professo-1 ras AGòc DemilSocainipa, Sylvia Guiijes
i N'ay.01-, Stellu I.«n-y C-.-dnsp, Anicii.i
; de Aimzonas CnrdSm, Cajoílla X.-i-es
i do Madeiros, üi-ther Vi^iina J'Oiivei-
i ra Ribeiro, Auousta da Ro.-ha PSftfei
- Chaves, VflleriMbn Martins de Kgit.eí'' redo. Ariitrlii da Cmz Sobral. Maria
|N._ Reis Santos. Juãilh I.. «le í.^uos,
| Luiza Ma.ria Vil-I ires Perreira, Al/Ira
i C. -Io So.t.*:i Cnima-rãrç, Mnrfáj p^-..:.
I ra de «Anilhada, Luiza Fagundes Va-

rella,1 Ottil.ia Sekll, Adab?-sa de A-i.lra-
dè CHI, Amélia Soar.» Vieira. C-cilia
Medeiros Siiva, Doliplilna P, Lopes,
Anna Pereira Zamith, Ernestina da
Cusli Perreira. LtIz.i d.i C«-n,i M.icl«a-
do o outras, a data de hontem teve
condigna comniemoraçuo. Km todas
houve grande animação e enlhusiasmo,
sendo 'hasteado soSetincmcnte o pavi-lhão nacional e entoados vários hy-

I umos.
I 

'Na in inixla, porém, a Nilo Peçanha,
! mna das mais imporiantes do Districto
, Federal, freqüentada por cerca de mil

creanças. a commcmoração leve maior
brüho, correndo com o mesmo cnthti-

Quinina em fôrma su-
perior não affecta

a cabeça
Quando precisardes do quinina, wa,

as pílulas do

Laxativo teo-Qüiniria
qual oltercco toilas as vantagens
diiqnelb, sem os seus meou-

'cuicnles. Hasta uma prova I A ns_f
.-naUirn dc E. W. GftOVE

- cm todos ci. vblros
m.v.miStr **. «55>-**<I»»«— ———

Sociaes
'Il ¦ 111 IU Mil ¦«¦'! ««¦

DATAS KlilMAS
Mais um feliz annivcrsario festcji hoje

a graciosa DMi, fLFtiinha do nosso co:npa*

j nheiro ile tra!ial!.o Afídaso Campos e de
' D. VL-sinia Cumios. O annivcrsario dc

Alinoriiiiln dará eiiSejo parr, que os extre-
I mpsos 1 pães a cumule... Ae n.inios

Vjs-ví linjc
da

ada lia poucos -.li.-i...
do advento da Re-

pao.

quartel general aa 5" região,
le ordem do dia:"iloie como ãnnUalmcntc
lecer, rcaliza-se por todo o
Mio do território brasileiro a
memoràtiv.í da bandeita,

iHomcnagem singela mas
inenle emotiva, prestada a
«Ia nossa nacionalidade,, ella
alma de todos r--''S a rcininisçcnr
Castos notáveis de que nos. fala .
_-.irt.-i. mas gloiiosa historia. Ao
moral-os, sentimos que se nos
mais robusta e inabalável a crença «,1o ;
grandioso futuro que aguarda o Bra-!
sil. I

Para a con.mtmidr.dei em ceral. a
bandeira como symbolo representativo i
da nacionalidade', coiviVtue «por toda;
parte o objecto digno de respeito c vc-!
iteração; mas para o miliíar- particular-',
üieiite. esse culto reveste-se d? um'
«¦unho do mais acendrado fervor e dç -.
extrema abnegação perante o jtiramen- i
10 que fez ite nmal-a c defcndel-a cem j

a seguin-

siie acon-
vasto am-
ítíta cem-

symbolo
evoca na

nossa
reme-
toma

r,ene:al Cabina !<¦<' ¦-'."
xo í jikgimknto dk akti-

i,iii:i;ia
O coronel Innocencio «lc Barros

yasconceUos, còmniandante úo 1» regi-

livros espec
esse fim.

í Depois de terminadas as cerimonias,
I foi lida a ordem do dia ;u-lo_ altmir.o
i capitão-ajudante Alexandre Josó Cumes
I dã St!-.a Cliavcs, assim concebida:"A Nação Brasileira, mais uma vez,

assistiu boje. des.le os seus mais lon-
gihquos recantos, "á Fesia da Bandei-
ra", ceauitcuiovação já saiiccióiiada
pelo Povo.

O Collegio Militar do Rio de J.mci-
ro assojiouãc, jubiioso, ã patriótica
festividade, promovendo uma singela
mas tocante cerimonia, cuia parte prin-
cipal a v«'.s, alumnos, coube rê.tlizar,
cou-. a-s continências c cantos endereça-:
dos ;•:.-) nosso amado pavilhão. i

Aproveito c.s.a icliz dpportunidade
para dirigir-vos breves palavras, (lc- j
monstrando a significação da solem..-
dade que vindes Je realizar.

Meus jovens commandados!
O symbolo que aqui vedes dcsfraU'

dado ii a pnra imagem dá P.ltria I
A Esta não saberemos amar sincera,

abnegadamente, se não sentirmos pelo
nosso pavilhão o amor c respeito que
lhe «levemos tributar I

Tenho certeza d? que, neste moincn-
to solcnne, intiaiameiite sentistes os
frêmitos patrioticos_ qtw já sc aninham
cm vossos peitos juvenis!

Procurae reávivál-os sempre em vos-!
sos corações, para o que bastará ter
vivos, cm vossas memórias, os feitos)
heróicos dc nossos maiores.

Dur.s. que tombaram no campo de -
batalha, pela defesa da Bandeira!

Doutros, pelo acrysólado ::i.qc c:-u

slr.F.nn da ali real
para festejar a dat
publica.

Ao meio-dia cm pon'o, preseme o
inspector escolar do dislricto H»itor
Mello, todo o corpo docente e discente
o muitas pessoas gradas, deu-se inicio
a linda festa. Os alumnos. formados
no jardim, cantaram o 'hymno cia ban-
deira, O paviMiãn nacional era carre-
gado por uma commissão de gentis me-ninas: Ppoivna Maia, Maria Costa,
p.irilía de Carvalho e Rita Amhl.
içauilo-o as altimna- Noemi Gouvêa,
Floi-isbella Tupinan.bá e Liivinda Sil-
va, que, ao mesmo tempo, o cobriam
de fl.Ves,

Ocpois. a adjunta Elconora Pinheiro
Guimarães I.ins disse com «rrande ar-
dor cívico a "Orarãr á 'bandeira", sen-
do .calorosamente applaudida.

No natt-o da escola, foi executada a
segunda parle do programma, iniciada
eom a "Canção do soVIado", cantada
por um luzido batalbão infantil, queexecutou varias interessantes evolu-
ções.

A seguir, a intclfente alttmna Tida
Leite dé Carvalho rerelicu calorosa ova-
cão n'"A Bandeira", merecendo tam-
wm muitaí palmas 05 alumnos Edgard
Soares. Vicente de Castro, Rubem
Coimbra. Maria Costa, Rita Anil e aadjunta Eleonora Pinheiro GiiimarSes
Lins. que preencheram o resto do pro-gramma, cscrupulosamente escolhido.

Encerrando a commemoração, foi
toado n li-.m-io nacional, que leve
prehensivel execução da peíírada, ,
plaudidissima pela numerosa assiste!.-cia.

Ao retirar-se, o insoecl.-.r do di=:ri-
cio felicitou a distineta directora daescola, professara Alice Demillecanips
pelo briiho (le mais essa festa, realiza-

en-
irre-

annivcrsario tinta'.cio ;
sra. <l, Maria forumaia de Faria,, viu- |

... «io ofiicial «lc mnrinlia Kins de Paria. I
A <.-i.;.n..* •M-inl|íi ^? hnntfin i',:".. '

Iravcssttra que lem fciio muitas poucas j
vezes eni sua vida-, fez Uimcs. Assutizlnha, |
(Íl. tainanlio do pollegar da fábula, Man-.
lia p.nli-.i-fe hontem éngraiwiecir ante o
numero ríe manifestações de nffècto cim |
qur í-ji festejada a Eua «lata ãnnivcrsana. 1

O stn iiai^á. trio (' o tenente Car!os Vre*
derico «lo Noronha l:i'.lr.. e o .eu vovô, — !
o almirante Carlos ri..l.ri_«. rie Noronha,
ciit!iorr.iii-n'a de míiuoa e joujou, ficando I
Marilit radiante cor' a sua fcs.,-.. ;

Dr, Octavio Borges, conhecido ad-
vÕRaUo. , ,, . , IPassa Ifoje o anaivcrs.irio nalr.licio «3o
dr. Joaquim Mendes «la Koclia, distineto I
ádvíigidu «Io nosso fi"-". 0;;dc tem conse- j
Rtiiilo as melhores reações, oor s.m trato
seiupre rcatil alllado aos seus vastos conhe- j
cir.;.mos, obtidos pelo seu esfurço cxclti-
sivamente. i

A faustoat data dará motivo a que o j
anniversnrhntfi recebã .is melhores provas j
cie consideração c nmisade. '

 \ scnliorita «Bdtmrnóin.. Antonietta ,
Loureiro, filha do pli.irjiiaCe-.-.uco Antônio
dos Keis Loureiro.

il menino RuuctiS, filsin de o. Anta
ITerdy Alvss Gonçalves e do coronel Ua-
nliael Duarte Gonçalves, interessado c ge-
rente do li ile' Avenida..

A scnliorita Irene. Tnnas, filha do
major 'LâÜriãno das Trinas.

Geni. que com o seu encanto e viva-
cidade enche «lc alcçria o lar de sou; pue?,
o rjr. lOugenio Rancei, chefe do laborato-
rio de hyldipathologia do Joxditn Ilotanice,
c sua espr1^. d. Francisca Pereira Rangel,
íe* .-inn>i lirlntein.

Muüo querida, a senti! creança foi
cumulada <le mlmòs e carinhos, recebendo
muitos beijos e hrítui»«1--5.

* * !Ü

O (qúe informa
correspondente

da Rettter
Londres, 19 — (A, H.) ^— O corre-

spondente dn Agencia Reiíte.- na freu-
te- britannica eu» França telegraphou«hoje:

"Ganhámos mais terreno num ataque
dos mais resolutos, levado a affeito sab-
bado passado, no Sommc,

Ao sul do Ancre, avançámos numa
profundidade de 450 metros sobre uma
frente de 4.500 -metros ao longo da
inárseni meridional e peneirámos nas
proximidades de Grahdcourt pelo ladode oeste,- onde proscgtie agora a luta
á granadas.-

Na extrema direita da linha princi-
pai do ataque conquistámos as monta-
nhíls no sul de Miraumont. As nossas •
patrulhas, ;partindo desse ponto avan-
çarnnr mais para a aldeia c regressa-
ram da região em que operaram, tra-
zendo prisioneiros.

Ao norle do Ancre, as nossas tro-
pqs avançaram até ficarem & mesma
altura das que operam na margem sul
do rio.

Os prisioneiros feitos no ataque dado
ao sul do Aucrcj á atüngcm a seis-
centos."

O futuro «da França
Paris, 19 CA. II.) — O político ca-

talão sr. Amadeu lltirtado, qpe se cn-
contra aqui- entrevistado, declarou que
p_ futuro da Arranca é maravilhoso. Sa-
lieníoii os -prodígios realizados pcla cn-
geliharia militar durante a guerra e re-
feriu-se longamente ao alto espirity) de
heroísmo, dc serenidade e de confiançade que o poro francei tem dado sotie-
jas provas durante o conflicto.

O sr. Amadeu Hurtodo disse qíie o
soldado franecz estava acima de todos
os elogios.

*

O CGDmiinicaáo francez das
. 15 tas

Paris, 19 (A. íl.) — O coiuxuni-
cado official das 15 lioras diz:"A noite foi relativamente calma cm
todo n coiij-ttnlo da linha de frente.

Kstá confirmado que cm 16 do cor-
rente o sargiuito de cava-Upria Dorme
aliaiçü pcla décima sexta vez um avião
aHem.io. O que agora foi abatido caiu
em Marclté-le-Pòt, no Soinuie.

Eíorcito do orieiwc: No dia íS do
cúPtóuvw. nn I.«iftO Doirán o -in Vardar,
activitkiuo de ambas as aiMÍtíierias. A
íiisto do Corna, os servios contimiaram
a sua progressão ua direcção dc Giti-
nista e cercaram essa localidade. No
coiovcllo do mesmo rio, as tropas scr-
vias repclliram um novo .contra-ataque
búlgaro á cota 1.212. O inimigo -recua
agora em desordem para o norte, pçr-
seguido pelos nossos alliados que atlin-
giram as proximidades da cola 1.378.

Ma região ao sul dc Monastir, os
fraiico:russos realizurani novos progres-
sos na direcção de Ilolcven.

A aviação britannica bombardeou os
acamp.auicnt.is inimigos das proximi-
dailes dc Seres. A nossa, pelo seu lado,
crivou de bombas os bivariues e ncam-
pamèutòs da região de Novak.

As tropas do exercito do Oriente en-
aram cm Monastir ás oito horas da

:1c hoje, data annivcrsaria da
ile Monastir pelos scrvíos em

A "marche aux ílambeaux", de
hontem

Conforme estava anunciado, reali-
zou-se hontem a " marche aux 'fiam-
beaux", organizada pela Federação

j Marítima Brasileira, afim de levar as
1 suas saudações ao presidente da Rcpu-
! blica c ministro da Marinha pela pas-
j sagem da data de hontem, e pelo apoio

que vem prestando á marinha mercan-
te para que mais prospere e se torne
grandiosa em o nosso paiz.

Assim, ás S i|j da noite vcuniraui-sc
1 os manifestantes 110 cáes dos Mineiros

e dali seguiram pela rua Visconde de
Inhaúma, avenida Eio Branco, ruas da

1 Lapa e Gloria, até á praia do Russell,
! onde fizeram alto paar saudar o ai-
I mirante Alexandrino de Alencar.

Aguardando os manifestantes reuni-
ram-se na residência do almirante Ale-
xandrino de Alencar á praia do «Rus-
sell, muitos dos seus amigos e officiaes
da Armada.

Recebida a commissão no salão (le
honra do titular ida pasta da Marinha,
e após os ligeiros cumprimentos tro-
cados, o coronel Amcrico Campos Me-
deiros, secretario da Congregação da
Marinha Civil, usou da palavra, felici-
tando o almirante Alexandrino e para
pedir-lhe venia afim de of.crcccr-l.ic,
etn nome dos officiaes da Marinha
civil, um artístico cartão de ouro crave-
jados com 4 pequenos brilhantes.

Esse mimo tinha os seguintes

planos caiam iniUiares d<
com os seguintes dizêres:"Tudo 

pelu V.ttria!""Tudo pelo Hrasil, Uiiid"O Futuro do Brasi] «está no mar
jjA União faz. a força!"

O serviço militar é a contribuição
mais nobre do indwiduo para o Ideal
da 1'atria!""!'c!o Ar, pela Pátria e para a Cio-
ria.""Rumo ao ar!"'Ktuíiiu. pddenios asseverar
essa a nota mais sensacional
por oceasião da solcniiida-.!,.
mento da bandeira.

¦O capitão de corveta Protngencs
Guimarães, que tião vóòtt, como foi
noticKuIo, teve oceasião de receber j.ui-
to á estatua de Barroso, onde se cn-
contrava, os mais éncotniastieos ein-
gios pçlòs assombrosos vôos realizado»
pelos officiaes seus coininaiiilados.

Não tomou parle nos dilos \.".««s. se-
nhora nem senhorita alguma. Os vôos
foram apenas effectuados pelos offi
ciaes da flolillia de hydro-.r.iiies, ctijoi
numes damos acima.

que foi
da Urde,
do jura

g_a*»-qswt»"_si--w- -¦

A

di-

israelita de Bene>

Na
lista,
onde
Roga,

licencia
deSociedade de Beneficência Isr.ic-com sede ;i rua José Maurício,esta _installada a respectiva syna-rçalizar-sbrá hoje, a solennidade

lendo lo>

zeres: .,._»,
Pu, Eminente Patrono, Almirante Ale

xandrino Faria de Alencar, tributo dos
officiaes da Congregação da Marinha
Civil. Em 19—11—1916. .

Nos quatro cantos do cartão estavam
gravadas as datas do nascimento do
almirante Alexandrino e as dc suas pro-
moções nos postos de guarda-marinüa
e do vicc-almirante. .

Agradecendo esse mimo, o ministro
da Majinia disse que íe sentia satis-
feito com a homenagem que recebia,
partida com toda a, sinccndaje dos
abnegados defensores da nossa Marinha
civil qne, a exemplo do que ora oceorro
naaotual conflagração curopéa, cm, mie
as marinhas mercamos dos paizes bclu-
Rcrantes lhes prestam relevantes ser-
viçòs à do Brasil, naquelle momento
tão dignamente representada pelo Lloyd
Brasileiro, cabia também papel saliente
pela defesa da nossa Pátria.

Concluindo, s. ex. felicitou a dire-
çção da Federação Marítima, abraçan-
do, a seguir, todos 03 seus dircctores.

NO PA1/ACIO »0 CATTETE

Continuando cm "marche aur fiam-
iieaux", os manifestantes deixaram a
praia do RussclT, ao som de Ifes ban-
d.13 do musica, cm ttirecção ao palácio
do Cattetc.

Recebidos pelo presuleute da KepUr
(dica, fez uso da palavra o dr. Affonso
Costa, como representante da Federa-
ção Marítima. .

O presidente da -Repubjioã, agrade-
cendo nos iiiiuufestantes, disse-lhes que
se sentia satisfeito com a par» que a
marinha mercante tomou nas festas de
hontem. . „

Terminava affirmaftdo-llies que, cm-
quanto dirigisse os destinos da nação
brasileira, jamais a sua peiuia assigna-
ria qualquer acto alienando uma em-
presa como o Lloyd, sujeito á fiscali-
zação do governo, 

Untre viras ao st, Wcncesiáo líraz,
rcriram.se os «manifestantes em dire-
cção ao cáes dos Mineiros, onde sc
dissolveram.
A C0STJ4jr._l XÃO T03I0U PAU-

TH NA KH9TA
A Companhia Costeira mão apresen-

tou Iiontom reservista algum h solcnni-
datlc do iuramento da bandeira.

•\ ausência de reservistas dessa em-
causou certa estranhesa, o eme
futuro será, sem duvida, sanado.

da posse da nova directoria.
gar -esse acto ás 21 horas.
.A direcloria que vae dirigir os des-tinos da Sociedade de Beneficência Is-raelisla, por um período de seis annos,dç aecordo com os seus estatutos; com-

poe-se das setruintes pessoas: oresiden-
tc, A; Kauffman; vice-presidente, Nn-tan Bonblat; i» secretario, Abrahan
Vinldcr: .» secretario, Lcon Ilorman,
thcsoitreiro, Herman Salcíisnan, e pro-curador, Joseph Çsvirnan,O^ aclo de posse dessa directoria rc-
i-cstii--sc-á_de imponência, pois a respe-ctiva sessão é esperada com -anciedado
entre uma grande parle dos isfaclistas
residentes nesta capital, os quaes vãocom a sua presença nesso aclo demon.
slvar a su-a gratidão áquelles aue eni
tão boa hora souberam satisfazer a vo-
lha aspiração dos israelislas daqui, can-seguindo dos poderes públicos niiiiiici-
pafcs o estabelecimento de um cemitério
destinado exclusivamente a receber os
moçlos judaicos.

Neste particular c dc inteira ínsli -r»
salientar os esforços e a dedicação de-
monstrailos em favor da resolução dessa
ideal pelo sr. A. Kaufftnan, tiígocianta
estabelecido uest.. praça, o qual como
presidente da direcloria que finda boja
o seu mandato, tanto concorreu, àç
modo perfeitamente efficaz para que a
Sociedade de Beneficência Israelisla
pudesse offercccraos seus irmãos ds
seita um cemitério onde pudessem ser
realizados todos os ritos de aecordo
com a religião judaica.

¦ > ¦» > ¦«
Novo chi-ministério

leno
Santiago, 10 — (A. A.) —Acaba d»

constituir o novo ministério, que ficou
assim composto:

Interior e presidência, dr. Henrique
Zanarlu;

Relações Exteriores, Cuilhcrnre
reira;

Justiça e Instrucção Publica,
íaquias Concha;

Pazcuda, Pedro Aguirréj
Guerra c Marinha, Armando

millo; e
Obras ruldicas c Industrias, Ramon

Lu co.
Esta foi a chapa" definitiva, organi-

zada esta tarde pelo presidente S..n-
fucnles, esperando-sc, de conformidade
com os partidos, a ultima solução.

¦¦ ni «oi ' ¦ '
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CARAJIEXTOS
(''•-•"-se íinít* pcJos laços niatrÍinonÍAM o

cbiiliceiilo clinico <lr. Henrique Rodrigues
Caú c a senhorita Florira Rodri^ies dô
Aíòracs, vjoHnísta e oianísta laureatto cam
n orimeiro prêmio Ao Instituto Nacional dc
ji'-«5«ra- , .... . «.

O acto civil lera a orcsidil-o n «ir. Eu-
rico Cruz. servindo de testemunhas o in-
tendente iminicloal coronel Pio Dutra d«
RocJia, e o l.r.rfo «le t,oiirenco Martins.

À cerimo:.ia reli_,:'.*a f«*n. lnrrnr A? 8 ho-
ras «la tir.ite. r.a nutrir ,U S. ToJo Bafti^a
(fa Lapoa, sendo oadúnhos da noiva, *eu
irirúo, o sr. Antônio T. Vieira, nreoei.-in-
te <!<• nossa rrnea. e fínoea. e do noivo, o
deputado fóderal dr. Simpüo Leal

Celebrará monsenhor \Va!:"r&io

* * #
MISSAS

Por alma do sr. Toaquim . Aní-inio da¦Rocha, 
t>ae dr. professora ir.u-nicfoal Noèmia

Roclia p Ao sy José Mimoel da Rocha, cio
theatro Municipal, çcrá rezada amanhã, ás
ro hor.ts. na esreie dc S. Francisco de
Paula, n ü-.í^-j de st-iimo dia de seu p-.ssa-
niení*»

. esposa.
Leal.

O caso da existência dc snbma-
rinos oas costas mexicanas
Londres, \g (A. A.) — O governo

britannico declarou não ter autorizado
o sr.. Lansing. secretario de Estado da
America do Norte,, n reclamar dos Es-
lados Unidos Mexicanos, em nome da
Inglaterra, sobr» a existência de sulj-
niarinos nas costas deste paiz.

A propósito, os jornaes daqui tecem
commcntarios.

Os portugueses
oecupam Linda

Londres, 19 (A. II.) — Telcgrapham
de Lourenço Marques comnuini-cando
que -uma colunima de tropas portugue-
das, em operações na região de Masasi,
África Oriental allemã, oecupou Linda,
ao mesmo, tempo que outros contingen-
tes attingiatn Ocama. onde recebiam o
preito de submissão dos chefes de va-
rias tribus indígenas, que eslavam ao
serviço dos alicmâes.

As operações no Carso
Roma,, t«) (A. A.) — As ultimas no-

tidas vindas do front, «annunciam no-
vas^ victorias das tropas italianas na
região do Carso, ond: o inimiga teve
que operar floro5i recuos dcanlc da nu-

j JRnça da artilhem italiana.
I o..<.n .4_, Mrmfalcone » luta estfv»

presa
para

A "Chácara do Céu" dá
*âncomiaod'o.-!« «á «policia

A policia do ó° districto foi avisada
de que no morro de S. Carlos, num
hoteq-uiin denominado "Chácara do
C«ío", estava travando um enorme con-
flicto provocado por perigosos desor-
deiros.

Com essa noticia alarmante assim, O
commissario de dia preparou-se as pres-
sas e seguiu para o local indicado.

Li chegando, na "Chácara do C«ío",
de facto* tinha havido qualq-ucr coisa
de anormal.

O commissario prendeu o dono da ias-
ca e numerosos indivíduos que lá sc
adiavam, inclusive uma mulher, de no-
me Maria Silva,

Xa delegacia, porém, tudo se apurou.
Xão houvera conflicto, O caso era ape-
nas o seguinte: — no botcqilim acima,
de propriedade de Amaro Ferreira Gon-
çalvcs, estavam os indivíduos presos,
afastados, e a um canto, cm companhia
de Maria Silva, o indivíduo dc nome
Arthur Kapoleão. Esse indivíduo, por
causa da Maria, foz um grande barulho,
mas não chegou a haver feridos.

A policia foi avisada, mas antes mes-
mo que chegasse, Arthur Xapoleão poz-
se a pannos.

iPoram. entretanto, presos..e estão no
xadrez do 9°, além da muherzinlia e
do proprietário do botequim, os indivi-
duos: Affonso Agostinho Costa, Anto-
nio Alves de Souza, José loaquim
Braz. Bento Comes. Joaquim Ferreira
da Cosia. Silverio Ferreira da Costa e
Ildefonso Jorge Fortuna.

Uma tentativa de sui-
cidio £ iodo

A hetaira Maria da Conceição, mora-
dora S ma do Núncio S2, ouviu dizer
que era chie o morrer-se por amor, e
hontem, brigando cem o amasio, que é
um malandrim da zona csrrajada, to-
mou iodo para experimentar o chie.

Custou-lhe cara a brinca leira, pois
se a Assistência não checa {üo cedo,
ella levaria a breca. Deram-lhe, porém,
um vomitívo c a Conceição escapou,
firâM-O fim casa a trüiar-çp

Uma creança esmagada por rim
¦ òsnde

A rua Senailgg Euzebio foi hontçtn
lheatro de uma sfena horrível c de que¦foi victiina uin galante menino de seis
annos, quo ¦Bcoti esmagada por um
bonde da Light.

fisse iPionino fazia parte Uc um gru-
po de qualro cvcnnças. que brincavam
cm ífente á casa 11. 3&J da referida
ruu, e, a um dado ¦momento, a indilosa.
creança, que sc chamíiva Antônio da
Silva Mendes, correu para o mçio da
¦rua, sendo pilha'da e esmagada pelo
bondo electrico n. 122, linha Aldeia
Campista, dirigido pelo ínolorneiro Abi-
lio Soares da Silva.

O niotorneiro, apezar de ter envida-
3o todos os esforços para salvar o pc-¦queno Antônio, não o conseguiu, sendo
preso em flagrante pela judicia do 14'
districto.

Antônio, que era 'filho do sr. Antonis
da Silva Mendes, 'morador á rua Ge-
¦ncral Pedra ti. 415, foi recolhido ao
Xecrolcrio.

— * m» »' —'
OS CIÚMES7..

Aggrediu a esposa e o sogra í
páo

- O sargento da Armada Pedro Curo»
lino dc Souza, que aclunlmente serve 110
Batalhão Naval, vivia com sua mulher,
Olivia dc Souza, c sua sogra Eugenia
Aiujusla de Souza, na casa 11. 49 da rua
Maria Nazáreth, na estação do Encan-
lado. _Viviam todos mais ou menos felizes,
porque gosavam da tranquillidadé ne-
cessaria.

Acontece, porem , que dc certo lenipo
para cá Olivia não procedia inais da
mesma forma que anteriormente e mui-
tas noticias irritantes chegavam ao co-
phçcimentó do chefe da familia, que de
calmo t bnm^ que cia passou a ser um
gênio irritadiço, provocador de rusgal
ao menor motivo.

¦liontcm, porem, não pódc elle conter
o ciúme, que se accüniulàva a ondas e
explodiu terrível.

Depois de uma tremenda discussão
com a esposa, lançando mão de um ca-
cete, nggrediii-a, produzindo-lhe feri-
mentos r.a cabeça e cm varias partef
do corpo,

A sogra dc Pedro Caroliuo correu enr
soccorro de sua filha, mas a sua inter-
venção fr.i inútil, A prop-ia interven-
tora recebeu urr.a tremenda pancada, nt)
braço esquerdo, que o fraclurou.

O aggressor foi preso em flagrante
pela policia da 20" districto. As ,'iggre-
didas foram medicadas 11a Assisten*
cia.

Olivia ficou em tratamento em suã
própria residência, emquanto sua mãa
era internada na Santa C..;n, por scã
mai. (rave • mu catado

•.
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COMEÇAM OS EXA-
MES NAS ESCOLAS

SUPERIORES

Z

V» FaáiMádéd* Medicina, «So «h**
fcüdos boj-e a-exames preHéo-oraies o»
Htrainos das segitintes-sírws: .

a" anho meSco — Anatomia' •-«*

Mie, áa io horas - Jorge «fcl»Um
_£ Rocha, Akidles Ribeiro M-eirelles,
Mitóode Carvalho, José FernanUe»
gS&o, Carloman da Silva O»,
José k-hovah Santos, Aggcu de Godoy,
Walliães, Luiz da Sirva Noyo, Alber-
to Miranda Baptista dc Oliveira, Dano
Ferreira dia Silva. ..

iTitrma suppfementar — Ataftba Klter,
Pedro Mojola, Jaldemar d-e Fwieiite|o
Rocha, Lúcio,«te Mendonça, Sebastião
Vieira de M<!deiro9, Numa Ayrao Cor-
j-ca de S. Carvalho,.João .Mana do
Arauio Júnior, Ostalnc Bazin de .Mel-
loTAmcrico Maciel d* Castro Júnior e
Francisco Oipobianco.

•i» anno — Anatomia desoriptiya —

a» parte, ás 9 horas — Carlos Affonso
Lopes de Burgos. Francisco «enrique
Mno da Rocha, José Lisboa Júnior,
Tose Carlos de Almeida e Senna, José
fowi OaMeira. Pedro Ribeiro Rosas,
Lino da Rodha Leão, Lindorf Vasco-i-
dellos Sampaio, Joaquim Ernesto Coe-
lho, Octavio Ferraz dos Santos, Octavio
Borel Banldieira, José d'e Azevedo Ca-
mara, Artlvur de Mendonça Vasconcel-
los, Celso Barroso Oordei.ro, Manoel
Vafcrio do Valle, Maurício de Barro»
Carreto, Raul Farra d'Amoedo, Américo
Otirique Machado, Attila Mello Cheriff,
Valois Smrto, Henrique de Barros
KlutzcnsclK**. Elisiarro Malta da Costa,
João S-ad'i de Rezende e Máximiliano
Siitly Bcrigsé. _-.-, . _

Turma suppleroientar — Carlos Anto-
nrlo de Mattos, EdgaiU Santos Neves,
Franoisoo de Carvalho Sampaio, Plínio
Gonçalves Ferreira, JoséSchettitw, Ma-
noef Machado Cardoso Fonte. Eucydes
Helwold, Francisco Delm.ro de Cintei-
ra, Octaailio Rolindo da Silva, WaTde-
tnar .Rolindo da Silva, Djalma da Ro-
cha Santos, Gregorio Nazianzeno1 de
Braga e Paiva, Antônio Ballhazar -ae
Abreu Sodré, Augusto Regulo da Çunta»
Rodrigues, Raul-Ferreira Costa, Álvaro
Vital de Oliveira, Juvenal de Souza
Praga, Oscar José da Lacerda, João
Prisco dos Santos e Octavio Leite Mo-
o-ei-ra.

4» anwo medico — Anatomia e J)hy-
h-iotogia pafhralogicas. pharmacologia e
nrtc dc formular, p-atliologia gçral. á*
10 horas — Américo Affonso do Nas-
cimento, Clovi* die Moraes Coutuiho,
Faustino de Casl.ro Júnior, Fcmao de
Souza d'a Silveira. Peldro Mana de M011-
ra. Carlos Freire Scidl, OctaçilK) bani-
paio de Macedo, Antônio Cetostino de
tAlmláidti, Sorgio dc Limca Barros Aie-
vedo e Galeno Am-ericano Brasil.

Turma sttpplementnr — Franlçljn Cot-
»ía da Silva, Luiz Monk Waddington,
Alberto Renzo, Mariano Antônio de AI-
cantara, Colutnbino H. Teixevra de Si-
i.ueira. Altino de Azevedo. Sylvio de
lAimeioa Ferreira e Silva, José Zef«ntio
de Oliveira Ba-stos, JosJ d-e Atluiyde
Pacheco e Edmundo Rocha.

,.» anno medico — Anatomia e oj>e-
y amiu 111.CTIH-W — *».—.—-— -

rações e (terapêutica, as 11 honras
losé Pedro dc Carvalho Lima,.José ba-
íavese, iA*aor Barbosa Nogueira, João
Thcodorio Lina; üecio Parreiras, João
Bivptis» Lisboa Júnior, Francisco Bor-
pes Vieira, o Roberval Cordeiro de Fa-
riais.

Turma snpplementar — Agenor Me-
fiesca.1 Campos, Sebastião Raphoel Se-
fias., Sérgio Augusto Banhos, Antônio
Sião Gonzaga, Jowuim Ginlhenne
MctreSra Porto. J<iyme dt* Az*vtS?. •
Ias Boas, Domingos Ribet-ro dc Oliveira
o Silva e Annibal Bittencourt. .

V anno. is 11 horas - Hygiene e
medicina legal - Armando José da
Carvalho, Alipio Gonçalves dos Santos

Josá Osório Nogueira da Silva,. Samuel
Teixeira de Siqueira Magalhães, An-
frWo Ferir* Ribeiro, Oswaldo de Mou-
«Nobre João Jorge Paulo de Proeti-
ça, Eloysón Cardoso, Raul Vieira de
Srvalhfl, o Fábio Martins 'M*"*

Turma, supptetuent-ar — Waldemar
Lc te Paulo Freire Fortes. Oscar Au-

é o'«, Albino. Santori, DeraMo
Rodrigues Jordão Júnior JosMJ
da Silva Pontos, Arinando r-irrairges
Una, Francisco Theodoro da Silva Ro-
cita. M-áximiano Ferraz dc bouza e Mi-

guel Oov«llo Júnior.
— Na Faculdade Livre de Direito se-

rão chamados hoje a exame:

4° anno — Prova cseripta da 1* ca-
deira (direito commercial, 2" parte}, 1*
turma, ás 12 horas, os alumnos escriptos
dc ns. 1 a 50.

2" turma, ás 2 horas — Os de ns. 51
a io'2. , , _

5o anno — Prova escripta da «* ca-
deita (pratica do .processo civil e com-
•ssh

meroial), I* turma, á 1 hora—Os alu-
amos tscripto» de M. I • 40.

A'9 $ horas — a* turma — O» de
03'J*,Nãa 

Faculdade de Sciencias Jurir
dicas e Soei*es, hoje. i» io^choras d*
manha, pfecisaimeirté, serio çfcamatlos 

a
fazer 2» provas escnpía» do s »"no
os «guintes alumnos:

1* turma — Pratica dó _»j«esso civil
e commercial (professor dr.Eugeoio.de
Barros Falcão de L?ccrd»)__.8»» T«f
xeira de Freitas — Srs.: Adherbal Sal-
vador Cattete, Alberto Bcaumon, «le
Abreu, Alberto José de Araújo Cunha,
Alcebiades Corrêa Bittencourt, Akxan-
dre de Barros Rego, Alfredo Brito, Al-
merindo Affonso Ferreira, Álvaro de
Castro Neves e Almeida. Américo «e-
bello Guedes. Américo Viveirot da Cos-
ta Lima, Ângelo Lazary de Souza: Gue-
des, Anísio Vieira, de Almeida Ramos,
Antenor Dantas Fialho, Aotomo Anto-
nelli de Castro Bezerra, Antônio A.11-
gusto de Souza Bandeira, Aotomo Car-
valho Guimarães, Aotomo de Vilhena
Seabra, Arnaldo Faria, Arthur Obino,
Ary dé Oliveira, Benjamin AntuBt» de
Oliveira Filho, Benjamin Emiliano Cor-
rêa do Lago. Bertlio Antoomo Cwdé,
Cândido Carneiro Júnior, Çwdido
M. de Almeida Júnior. Carlos Al-
berto Franco, Carlos. Augusto Car-
doso Carlos José dc Figueiredo, Carlos
Manoel de Araújo, Carlos Maxaniano
de Figueiredo, Celestino Vasques de

Freitas, Cicero Nobre Machado, David
Ribdro Guimarães. Eduardo Marques
Peixoto e Enéas da Costa Brasil.

a* turma — Theoria e pratica do pro-
cesso criminal, lambem ás i«' no-

ras da manhã, sala Senador Cândido

Jíes Carregai Júnior. Gustavo Mana da

S Ramos, Henrique Cintra de Or-

nellas. Henrique Luiz da Silva Jjúnior,
Henrique Mendonça de Lima Barreto
layuic Pinheiro de Andrade. João Cae
tàno da Costa, João Baptista de Oli.
-cira c Costa, João Climaco Pereira Ju-
n;or João d'Avila Mello, João de Me-
Sczes Freitas. João Gaspar Corrêa"íeyer, 

Joio Ignaeio da. Fonseca, João
Viccn e 

Jda 
Costa. Joaquim Carlos Bar-

roso. Joaquim Eugênio Peixoto. Joa-
eiuim losé Pinto Filho, José Alves MoU
?à,líé de Almeida Maia R«W"f.Jo«
Maria Mac-Dowell da Costa. José Mon-"ir" 

«Sares Filho, José .M^ Am-
áo losé Roberto de Macedo Soares,

José penando Teixeira, JoUe^Serpa,
iauro Saback Cohim. Leopoldo.Amorno
Feijó Bittencourt. ^»^lVa^0?erlf£nMa,
Lucas Ferreira de Saltes,. Luiz de Ma-

cedo Soares Machado Guimarães e Ma-

noel Catulino Riera.
1" turma — Medicina publica, ta-m-

bem ás 10 horas (professor dr. Aivtomo
M-,ria Teixeira), saa Pimenta Bujno^-
Srs • Manoel Pereira Ferreira. Mario

Madeira dos Santos. Miguel Aotomo dos

Santos Coimbra Júnior,. Nelson^-g**g
ro dc Andrade, Octavio de 

"-arvaino

Lenigruber. Octavio -de -Souza Sanios
Mo"eira, Octavio Fernan 

* es da Cunha

AvJÚar/Octavio Ribeiro de.MacedoSoa-
res Oscarino Ramos, Oscar lrzewo-
dowsÚi Ô"waldo Duque listrada Guer-
ra Oswado Przewodowski Paulino

Ôsé SoTres de Souza Netlo Mo 
Ça-

nara da Motta, Paulo.Lobo de Moraes,
Fwlro Acclyno de Miranda. Pedro de

Acanta a focei, Pedro de Lamare Sio

Paulo, Raul Monncrat Raymundo Otto-

TURF
A corrida de hontem
ouàyanM levan-

ta o "clássico con-
SOLAÇAO

O Jockey-CIub realizou hontem a
décima nona corrida da presente tem-
poraAa. Servia de base ao "metting o
clássico "Consolaçio", na distancia de
i.çoo metros, destinado a animaes na-
-cionaes. O dia esteve muito, quente, a
concorrência pequena e a animação re-
guiar, passando pela casa das apostas
a sornma de 86:7561000

Rateios* Velhinha, 90$ooo'; dupla
(ia) 40*000.

Ternpo: ioa" JIS-
Movimento de aipostas is;53o$ooo.

«• parco — DEZESEIS .DÊ MAIO
-* t.<Soo metro» — Premn»! -1:50o?
' 30fl$00° 

STROMBOU. m. ç.
4 a., França, por Edóuard

• III e Little Dor, do »r.
A. 9. Mesquita, J. Cou
tinho, 52 k. ...... .

Ara-ucania, D. Suarez, 4? k. . •
Goytacaz. C. Ferreira, 52 k. . • •
Dardanellos, D. Ferreira, 50 k. •
Helios; A. Vaz, 4? k. . -, • • • •
Paraná, W. Oliveira, 49 k. . . .

Ganho por pescoço; terceiro
corpos. __ , ,. .

Rateiost Stromboli, 24*300;
(13) 37$7O0. •

Tempo: xoi" 315- ,_,
Movimento de apostas: m^SOíooo

derrotando Porto Alegre, depois de uma
renhida luta, no poste ae chegada.

Mas o pareô mais empolgante íoi
aquelle que reuniu Pégaso, Pontet Ça-i
net Battery c Sultão, -e em que o filho
de Cont Schomberg triumpbou, em
lindo estylo, batendo o "record" da. mi-
lha, que fez em -_>9n4lS. chegando lirme
ao vencedor. Foi o pequeno Le Mener,
ainda aqui, o piloto do valente ala-

As outras victorias couberam a Fa-
bula, conduzida por Dinarte Vaz; Miss
Florence, que o aprendiz A. Vaz diri-
giu; Trunfo, que teve a monta «le
D. Suarez; Velhinha, que J. Alonso
pilotou; Stromboli, de que J. Çoutinho
foi o iocltey, e Dionéa, sobre cujo dors0
Domingos Ferreira logrou hontem la-
zer a sua primeira victoria no dia..

Foi um dia de boas poules, nao as
havendo menores de 23$, mesmo, para
os favoritos que triumpharam, alias em
pequeno numero.

Passemos á descripçao dos parcos:

j" parco — YPIRANGA — '.600 me-
tros — Prêmios: 1:500$ e 3oo$ooo.

FÁBULA, f. c, 5 «-.
Paraná, por Premier Dia-

mond e Putynga, do sr. J. C.
P. Velloso; D. Vaz, 47
kilos  . . •

Iceberg, Ernani Freitas, 46 ks. . .
Escopeta, D. fiuarcz, 54 ks. , . .
Dictadura, A. Ounos. 54 ks. . . . .
Donau, R. Cruz. 52 ks. . . . . .
Triumpho, L. Araya, 54 ks. . . .

Ganho por pescoço; terceiro, por ca-
b"Ratcios: 

Fábula, i48$9oo$; dupla
|4), 72$000'.
Tempo, ios"3lS. . -
Movimento de apostas; 3:743*000,

í:ooo$ e Coo$ooo.3.000» 
GUAYAMU',

EM UMA FABRICA DE LINGÜIÇAS

Caldeira que arreben-
ta, estilhaços que

ferem diias pessoas
Pela» 3 i|a hw«s.da.rriaahfi;ée'hon-

tem, os inoraidorcs da Praia; Formosa,
foram alarmados com tremenda detona-
ção, dleix-andio perceber que algo.de gra-,
ve havia acontecido, após ternvel ex-
9 

iBfft-iotivaniente, na. fabrica de lingui-1
ças c de derreter sebo dia tua. Coronel,
Pedro Alves n. 293, «rna caldeira arre-.

O- bentara e-strepitosamente e di-stotiuira.
a tres cstiiliciços- a grande distancia, salvando-.

1 se inilagrosaniente o entpregalo que es-.
dupla|tara traialhando no derreumento do:

0°s fragmentos de íenro da tampa da
caldeira, caindo sobre o telhado do pr&-
tfío a. *9i, arrombatam-no, indo ca_r;
sobre o leito em que estavam a dormir;
Porfirio Vital e seu fütanlio Manoel,
de seis mezes de existência, ficanWo este

tord. machucado. .;. „ . .
Morador na mesma casa, Luiz Roin-

«uea tambcm ficou ferido.
.» Feüzmen.te, .foram levos os fcrime.n-
3° tos reccbiklos. sendo curados na Assts-

?. 1tC A"polic!o -do V> districto, tomando co-

5° nhecimento da ocçorrenoia, por iMerme-
6» «Bo do comnrissario Esteves, vcnficou a

,. oasualllade do accidente, que trouxe

Um contrabando de cartas de

dio jj, jgxt iiiiviii'«i.i«'»-'"'i *>—- —-t-

6- parco - CLA'SSIC0 CON8QÍ^I^^,*j_^'j^S^gIS
Çj_0 — 1.900 metro» — Prêmios- 'i*""-™ Vlt,u e sru »™«"üv ..

3 a., S. Paulo, por Pilette
e Grisette, do sr. E. Ar-
tigas, Lc Mener, 47 «• «

Porto Alegre, Araya, 49 k. . . •
Cámelia, F. Barroso, 56 k. . • .
Estilete, J. Alonso, 54 k. . . . .'
Gragoatá, Gibbons, 56 k. .... v

SU'.r,!:!.D'pFeftklt' 
' '* 

7* casuaUiaoe ao acemej,,.,. ^ 
"^riiofpe^oftcr-eiro 

a 3* cor- 
jPlenos 

prejur*zosj fabrica.

Rateios: Guayamu', 24$4oo; dupla
(34) 35$9°o.

' 
O' contrabando vae tomando incre-

mento entre nós, mão grado, a acção

Sue 
as autoridades aduaneiras estão

esenvolvendo para reprimil-o.
Ainda, hontem, o ajudante de guarda-

mór Annibal Nunes Pires, em dtligen-
cia que fez, pela manhã, acompanhado
do i" official aduaneiro Augusto Nas-
cimento e do marinheiro Thimotheo de
Lima, apprehendeU. a bordo do vapor
nacional Tapajós, entrado de Nova
York, uma grande lata contendo uma
enorme quantidade de baralhos de car-
ias para jogar e que sc achava oceulta
em um compartimento daquellc navio,
destinado ao rancho dos marinheiros.

iFoi lavrado, incontinenti. o auto de
apprehensão, sendo as mercadorias con-
duzidas para a guarda-mona, onde esta
cm andamento o respeitivo processo.

—«. — «¦. '
NO MUNICÍPIO de santa

THEREZA

Ainda o espancamento e morte

Tempo: 129".
Movimento de apostas*. :4ii20$ooo.

7° pareô — JOCKEY CLUB — 1.600
metros — Prêmios: 2:000$ e 400Í000.

SULTÃO, tn. ai. 4 a.,
Inglaterra, .por Count
Schomberg e Penetrate. do
sr. A. A. Araújo, Le (Mener, 53 k. ..... • •

Pégaso, J. Escobar, 45 k. .-.".
Battery, A. Fernandezt 50 k.
Pontet Canet, D. Ferreira, 53,k

Ganho por um corpo; terceiro a tres
C°l?ateios: 

Sultão, 43$8oo; dupla (14)
32$200.

Tempo: 99" .415. , ,_. „
Movimento de apostas: I3'.070?ooo.

bl dê' at°S«» P o*!*-
ardo S Petro! Rociolplio Maria de Ar-

oolloc Castro, Rubens Vasconcellos. Ru-

bens DunhaJ, Silvino Canuto Abreu,
Silvino de Oliveira Mattos. Tobiasüio-

gei cs Travessa. Urbano Muller Sfllles,
doente de Paula Pessoa. V^c or de Car-
valho Ramos, Victor dc Faria 

"•oncal

ves" Victor de Freitas Marks c Victor
Vianna. .

-, Na Escola Polylechnica, hoje. ús
10 horas da manhã, dar-sc-á ponto para
as primeiras partes das provas grapni-
cas de todos os desenhos (excepto os
«Ia 1" aula do 5° anno dc engenharia
civil), rara todos os alumnos que nâo
Uvèrem feito doi sterços dos trabalhos
dados durante o anno c que tequere-
ram exame na presente época.

a° pareô — VELOCIDADE - MSO
metros — Prêmios: 1:500$* 3005000.

MISS FLORElXCE, f.
nai.no, 4 a., França, por
Gingai e Grasliçlla do sr.
L, de P. Machado; A. Vaz, #
44 kilos. ....... *0

Dagon. D. Ferreira, 5* ks. ... 2.
Espanador, F. Barroso, 51 ks. . . 3.
Maciste. J. Alonso, 51 ks. . . ., . 4
Ganho por cabeça; terceiro, a tres cor-

f>°A- ,,

Ratè?os:'5MÍss Florence, 28$7oo'; du-
pia (14). 23$7oo. , ,.

Movimento de apostas: 6:926$ooo.

3» pareô E. F. CENTRAL, DO BRA-
SIL — I.4S0 metros— Prêmios: 1:500?
e 3oo$ooo. .

TRUNFO, m„ ai.. 3 a.,
Inglaterra, por Mirador e
Neva do sr. Accacio A.
Pereira; D. Suarez, 5» 

"*l

los .-..-'.'•'¦•
Miss Linda, A. Vaz. 48 ks. . .
Castel-ta, B. Wartwiera, 48 ks, .
Palmeira. R. Cruz, .51 ks. . . .
Image. F. Barroso. .51 ks. . . .
Rato Branco, E. Feitas, 47 ks. .
Jahii', Torterolli, 52 ks. ._-. .

Wão correram Buenos Aires _, ....
Ganho por# meio corpo j terceiro, a

egual distancia.

Rateio":'Trunfo, 27S.600; dupla (12).
3~Movimcnto de apostas: 9:885$ootv.

8° pareô - PRADO FLUMINENSE
_ 1.450 metros — Prêmios: 1:500$
e 30o$ooo.moN6Ai t aJ 6ai

Inglaterra, por Oppressor
e Forest Lady. do sr. Car-
los Naylor, D. Ferreira,
52  >

Joannette. D. Suarez, 52 k. . . . 2
Joliette, F. Barroso, s« k. . . . 3

Marry Bay, A. Fcrnandez. $2'k. 4
Fraiicia. L. Souza, 40 k.

Dois cadáveres para o Necro-
terio

Priv-ado da fa''.a, cm eslado comatoso,
foi encontrado hontem, pela manha, no
largo da Segunda-Feira, cm frente á
ma S. F-ranciíco Xavier, um indivíduo
de cor preta, apparcntaado 35 fl*»">s *<*

„, 'LeTOdo cm um auto-ambul-ancia da
3!! Assistência, foi internaldo na Santa
4 Casa dc Misericórdia, onde veiu a fal-

lecer momentos depois.
O cadáver foi recolhido ao Necrote-

rio. afim de ser examinado pelos medi-
cos kg-stas e, sc não for reconhecido,
e identtf-i-oaüo, scra -photographado, para
em seguida ser sepultado, no cenufcrio
«le S. Francisco Xavier. .

—. Caminhando com destino a Santa
Calsa dc Misericórdia, paro receber tra-
tamento. tendo obtido guia. da aittonda-
de d«- scrvço no 12o districto, Joaquim
Machado, trabalhador, viuvo, Ide 65 an-
noa de edade, suecumbiu rcpenliuamen-
te na via publica. ..

O cadáver foi mandado para o Nc-
croteri-o.

Ganho por pescoço; terceiro a 3 cor-

Dionéa, so$ioo; dupla (12)pos.
Rateios

Tempo: 95.'•
Movimento de apostas: 11:i48$ooo.

1»
nt)

3o
4*
5o
6o

- 7o
Idyl,

As finanças da Prefeitura
Pilo balancete da receita «despesa

da Prefeitura, verifica-se ter sido aquet-
lá em outubro findo, de 8.175:9?6i.o55.
já incluído o saldo que passou do mez
anterior, eendo a despesa de
7.842'.o53$o6i. ,,

Para o mez corrente passou o saldo
de 333 7«$994.|

SOCIEDADE NACIONAL DE
AGRICULTURA

A renntno da directoria
Em sessão semanal, rcunir-se-á ama-

nhã. 21, ás 4 horas da tarde, a dire-
ctoria da Sociedade Nacional de Agrl-
cultura. -*»**

O COMMERCIO DE FUMOS

Uma reunião da classe
A Sociedade de Commercio e Indus-

tria de Fumos, solicitou da directoria
da Liga do Commercio, permissão para
realizar nos seus salões, uma reunião
da classe para tratar dos seus intet-es-
ses, pela apresentação ao Senado Fe-
deral, dum projecto de monopólio de
fabrico de fumos, cigarros e charutos,
convidando a referida directoria a com-
parecer.

4» parco — ANIMAÇÃO — t.6oo
metros. Prêmios: 1:500$ e 3oo$npo.

VELHINHA, f. tord.
4 a., Inglaterra, por Uncle
Mac e Grey Hair, do sr.
I. Maia, J. Alonso, 50 k.

Royal Scotch, D. Ferreira, 5» «•
Patrono, F. Barroso, 51 k. . . .
Alegre, D. Vaz. 49 k. .... .
Voltaire, J. Escobar, 50 k. . . .
David, Araya, 52 k. ..... •

Ganho por pescoço; terceiro a 3 cor-
pos..

Uma circular do sr. Tavares de
Lyra sobre cauções

Aos directores das estradas dc ferro
Central. Oeste de Minas, Itapura a
Corumbá e Cruz Alta a Ituhy, ao in-
spector federal das Estradas, e inspe-
ctor federal de Viação Marítima, diri-
giu o minislro da Viação a seguinte
circular: . .. _ ,.„„"Declaro-vos, para os devidos fins,
que devem scr acceitos como caução
para garantir a execução dos contratos
para fornecimento de material e mais
objectos necessários aos serviços a vos-
so cargo, os titulos de que trata o ar-
tigo 3o do decreto 11. 2.086, de 28 dc
ajrnsrn dn anno passado (apólices)

Reassuma o exercicio que o
emprego periga

O ministro do Itfterior mandou PU-
blicar o a'i'1'al declarando que, o ba-
charcl Alfredo de Araújo Lopes da
Costa, 3° official da secretaria dp lis-
tado. deverá reassumir o exercício do
seu cargo, dentro do praso dc 60 dias,
a contar da data Ide 18 do corrente,
visto ter sido approvado o veto op-
posto á resolução do Congresso. Nacio-
nal que autorizava a prorogaçao por
miais um anno da licença, .cm cujo goso
esteve aquelle funecionano ato 31 dc
junho ütt-m.oi

 n »«*»»*»¦

Uma lesta no Lyceu de Artes
e Oiiicios

Realiza-sc no dia 23 do corrente, no
Lyceu de Artes c Officios, um grande
festival conimcmorativo do 60" anm-
versario da fundação do popular esta-
beleeimento de ensino. A parte concer-
tante, na qual tomará parte uma gran-
de orchestra, está confiada ao maestro
Alberto Nepomuccno. Para a solenni-
dade já estão sendo expedidos os respe-
cti-os convites.

¦ >**»¦»*»

do velho Cardoso
Escrevem-nos:
"Como sabemos, com sobejas provas,

aue 
o Corroio é o denodado campeão

os direitos do povo, vimos bordar bre-
ves considerações acerca do espanca-
mento de que foi victima o velho Car-
doso, no povoado de Tabòas, á luz. me-
ridiana, espancamento esse praticado
pelo sub-dclegado local. A imprensa
carioca divulgou o faeto, mas tudo fi-
cou sem a menor providencia, constan-
do apenas que abrirão um iixjKcnlo,
mas só ouvirão cinco testemunhas in-
dicadas pelo sub-delegado indiciado, in-
clusive um seu filho! Isto feito, forain
os autos guardados pelo delegado a
sete chaves. Não é possível que o dr.
chefe de policia fique Indifferente ante
tamanho attentado aos direitos do ci-
dadão E' preciso que se abra um in-

querito a que se apure sc o sub-
delegado espancou o velho Cardoso,
cllc uão nega esse façto. Como, pois,
(iiierem ser mais realistas, do que o
rei? -pontue cm Taboas, dizem que na-
da farão c <me ao illustre dr. chefe
dc .policia foram garantir que o troh-dc-
legado não espancara o velho Cardoso!
Fique s. s. sabendo que esta sendo il-
ludido cm sua boa fé. S. s. que
mande á Tabòas uma pessoa de sua
confiança colher informações, que, es-
tamos certos, tudo ficará provado. Mas
inquirir-se testemunhas aP°n,afa,s_Ae"°
aceusado c até um seu filho, é zombar
do publico c menosprezar a,.l»f"^*
Poderíamos appellar para o adjunto de
nromotor do município, mas esse, nada™E' 

um adjunto que poderia ser
um grande bem, mas não o é; reduziu
a™attribuições de seu cargo a instru-
mento de politicagem,, a pedido de seu
antecessor. Tanto assim é que em.cau-
sas de infelizes menores, vive só^ ap-

pcllando para o Tribunal da. Rehção,
Sas sentenças jurídicas do juiz de di-
réito nuancío os advogados são seus ad-
versara como acabou de acontecer
com a uuva de Antônio de Souza. «Ia

uual é advogado o coronel Pires Con-
&. além dc outros, feia 

publicação
destas linhas, muito^ grato ficará o —

Vosso assíduo leitor .
 m mmrnm

COM A LEOPOLDINA RAILWAY

Os moradores da Penha amea-
çados de ficarem sem

conducçâo
Escrevem-nos :"Estamos ameaçados, sr. redactor,

pelo chefe do trafego da Leopoldina, de
ficarmos sem conducçâo !

O sr. Robert teve o dcsplante de di-
zer ao povo daquelle logar que por elle
não se fazia nem parada, nem estação,
e que os moradores andassem a pé ! ,

Como se esse sr. engenheiro, que e
também architecto da bella estação da
Praia Formosa, tivesse poderes da Com-
panhia Leopoldina pra supprimir ser-
viços da estrada, veja bem, sr. reda-
ctor, que o que pedimos i justo, muito
justo. , , .

Na próxima segunda-feira começam
as obras de fechamento da estação da
Penha, e nós, moradores da Circular,
ficaremos sem conducçâo, pois o local
mais próximo dista t.ooo me.ros da-
quellá estação.

Ver-nos-emos obrigados a dar essa
caminhada pelo leito da estrada, pulau-
do de uma linha para outra, em risco
de sermos colhidos petos trens que sò-
bem ou descem, visto, não haver ruaji e
6er a linha férrea a única comniunica-
ção de que dispomos.

A Leopoldina, deixa, ha 4 annos, que
os passageiros embarquem e desembar-
quem na referida Circular, c agora, que
a referida linha está muito povoada,
não quer fazer parada ou estação, pn-
vando-nos desse meio dc conducçâo,

Temos, portanto, sr. redactor, qtte
pedir soccorro. '

Ouça, sr. redactor os altos brados
dos moradores, da Penha, que estão sen-
tenciados a morrer esmagados pelos
trens da poderosa emnresa ingleza

NA CENTRAL DO BR.1SIL

Exigências descabidas de um
conduetor de trem

O commissario de policia. EdgartV
Machado, que tem exercicio no 23o dis-
tricto, teve hontem a infelicidade dc
tomar ,0 trem ò\J 60, na estação do
Meyer, com destino á delegacia.

Pedida a sua .passagem pelo condti
ctor dc 3* classe Annibal de Azevedo,
a autoridade exhibitt a sua caderneta.
<_ue tem o n. 2255, e da qual apenas
restava um passe, faltando um pedaci-
nho, que fora rasgado cm viagem an-
terior, por um outro conduetor.

Annibal de Azevedo impugnou o pas-
se; mas depois de explicações pareceu
concordar, retirando-se.

Parando o comboio na estação dr.
Encantado, o commissario de policia
foi dcsagradavelmente snrprch-cndido
com a presença do funecionario, exi-
gindo a sua retirada do carro, sob pena
dc paralysar a marcha do trem.

Para evitar escândalo, u victima da
insólita exigência saltou, sendo a-pre-
sentada ao agente, que lhe cobrou ."
passagem, com a respectiva multa, ape-
zar de reconhecer o nenhum diri-ltc
do conduetor cm semelhante reclama
ção.

Por pouco mais, o commissario tle
policia era oreso e mandado fuzííof
pelo recebedor dc bilhetes.—»»»>,— - —

INSTITUTO POLYTECHNICO
BRASILEIRO

A próxima conferência do dr.
Cordeiro da Graça

Será, a 25 do corrente mez, realizada
uma conferência pelo dr. João Cordeiro
da Graça.

O assumpto dessa conferência, que
guarda correlatas relações com as çslra-
das dc rodagem, abrangerá a fundação
da "Liga Nacional das boas estradas e
canaes do Brasil", -de accordo com
o que a esse respeito ja ha feito na Kc-
publica dos Estados Unidos da Amcri-
ca do Norte. A conferência c publica
e em sessão extraordinária do Instituto
Polytechnico Brasileiro, dedicando-a o
conferencista á mocidade das Uscolas
dc Engenharia, de Direito c Militar do
Brasil. _

COISAS DO CORREIO...

OS TRENS DA CENTRAL

Uma victima do O. S
N.i estação clc Cascadura, foi ho-.t-

tem apanhado pelo Irem C 2, João Ma-
noel Baptista, brasileiro, dc 32 annos
de edade, solteiro, de cor preta, empre-
gado da Estrada de Ferro Central do
Brasil e residente á travessa Fragoso
n. .. 1, naquella estação.

Baptista atravessava o leito da Ks-
trada quando foi colhido pelo comboio.

No desastre, Baptista ficou com cli
versos ferimentos pelo corpo e com ;-
mão esquerda esmagada.

A Assistência soecorreu-o o, depr:
de lhe prestar os cuidados exigidos
1 ransportou-o p_.ra_.a_ Santa Casa.

O leilão de hoje na Alfândega
N09 armazéns 3. 4, 5. 6, 7 e 8 do

Cáes do Porto haverá, hoje, leilão das
seguintes mercadorias, caidas em com-
misso: cevada torrefacta, chapéos -de
feltro, bydrolato de rosas, lâminas, par-
tidas, de vidro sem aço, perfutnarias.
folhas de Flandres, mappas geograpln-
cos "bijouterie" em estanho, pneuma-
ticos e câmaras de ar, verniz, azeite,
farinha dc trigo e barris vazios.

A nova estação da Leopoldina
Estando dependente dc solução do

poverno a escolha do local para a con-
strucção da estação inicial da Leopol-
dlna Railway. prevista tia cláusula II,
do decreto n. 7-479, , dc 29 .de julho
de 1909, o ministro da Viação decla-
rou ao inspector federal das Estradas
nue, attentas as vantagens expostas pelo
consultor Itjchnico ilo fseu Mmtsltcrio
no seu parecer foi designado, para a
dita estação o local, nas proximidades
da 'Estrada dc Ferro Central do Bra-
sil em que se cruzam as ruas; João
Ricardo e Cajueiros, o qual.já foi pro-
nosto pela referida companhia em agos-
to de 1912, c onde pretendeu cila., a

principio,, estabelecer uma estação 111-
termediaria. . .

O sr Tavares de Lyra, cm conse-
cnicncia desta decisão, determinou ao
inspector federal das listradas que
providencie para que sejam submetti-
dos á approvaçao do governo novos
projectos relativos ao edifício.da mes-
ma estação c linha.

Escrevem-nos:
"Leitor do vosso conceituado jor-

nal e rcconhccendo-o como uni deí-en-
sor do interesse dos desprotegidos, levo
ao vosso conhecimento o seguinte:

Por acto dc 18 do corrente, o sr.
dr. Ca-millo Soares, director dos Cor-
retos, sem olhar os interesses (lo pu-
blico, supprimiu, cm determinadas ci-
dades c villas do sul dc Minas, todos
os estafetas distribuidores c eoiiducto-
res de malas. . ,

Como póde avaliar, foram jogados
4 rua mais de 70 empregados., contan-
do-se entre estes funecionanos com
mais dc '4 annos de bons serviços,

Póde o sr. redactor calcular os ven-
cimentos dc um estafeta?

E' de 27$5oo mensaes e recebidos
muitas vezes trai mez, quando já sao
vencidos quatro c cinco.

Também no regulamento dos Lor-
reios não ha um só artigo que auto-
rlze o sr. direclor geral a dispor dos
vencimentos dos agentes, obfgando-os
a pagar estafetas de seu bolso parti-
cular, pois com a suspensão de. esta-
fetas são a isso obrigados, a nao ser
que uma senhora, nos vastos conhe-
cimentos do dr. Camillo. possa carre-
gar malas com 40 ou 50 .kilos.

Para um desconto nos ordenados dos
agentes era preciso uma lei no Con-
gresso, e dessa fôrma o sr. Camillo
corta-os a seu bel-prazer c obriga-os
ás responsabilidades externas, o que e
positivamente contra o citado regula-
mento, que só tem valor para os La-
millo & C. , , ,¦Sr. redactor, peço desculpas da pes-
sinta rccTacçâo desta carta, porém, a
faço .implorando a sua (defesa junto
ao dr. presidente da Republica. Sem
mais, subscrevo-me. constante leitor c
adr. — Antônio Gomes."

AS LICENÇAS ÜIFFICEIS
O Sr. 1'anJiá Calogerai remetteu it

Câmara «los Deputados o requerimtt-
to em que D. Isaura de Carvalli,-
Gama. esposa ,1» curador* dó 4* escr-
lifoirãnlo da -Diroctoria de Eãtfttíittici
e Còinmércial, João Ferreira da Gania
Júnior, solicita jirórògaçãò por. uni
anu-o, com vencimentos, da licença
em cujo goso se acha o mesmo func-
cionnrio.

A propósito, o sr. Calogéras «Icclô;
ron que ao referido fuiiçcionario já
forani concedidas ns seiíiiinte-s licenças,
para tratamento -io saude:

'Do seis mezes, em 1" dc selcmbro
dc 11)14; de egual lempo, cm proro-
gação, a 28 de abril «le 1915, c «ie um
anno, tambcm em prorogaçao, a iS de
abril de 1915, e dc um anno, também
ctu prorogaçao, dc accordo eom o dis-
posto no Dcc. Legislativo n. 3,0.12.

OS AUTOMÓVEIS
Mala um atropelamento

Os titulos desta iiu;ica j:i esiã-i
compostos nas typographias dos jor-
raes, visto que Iodos os dias têm qtte
ser utilizados.

O caso de lionleni passou-se na ru;'
Visconde: do Rio Uranco. ás primeira,
lioras ela tarde, sendo «lelle protagtlins.
tas o motorista Carlos Ferreira c 1,
menor dc 10 annos, Antônio Gabriel,
residente lia citada rua 11. 47. '-' que
foi atropelado pelo auto n. 1.617, dc
que Ferreira era conduetor.

O motorista foi preso em flagrante,
C o menor, cujo 'estado não é crave,
recolhido á sua ie.;'dt:ioi.i, depois t|<:
medicado pela. Assistência Municie;;!-

INSTITUTO COMMERCIAL

O senador João Lyra visita-o
O senador João Lyra visitou o Ittst»

ttito Commercial desta capital, sendo
recebido por vários «lircclorcs e pro-
fessores. ¦¦; , .'¦;.¦'¦¦"__,

Percorrendo os dois andares da st-.ia
do Instituto, leve s. ex. phrases de
animação e estimulo para com os ors.
Santiago. Soares, Oliveira e Mello C.ir-
valho, professores, c- grande numero dfl
alumuos que assistiam :is aulas.

O dr, Hcrniann 1-lciuss foi ao ,!_e»
nado, onde agradeceu a s, ex. a vim'-»
feita.

COMMERCIO
*"Íio, 

20 de setembro «lc 1016.
SOTAS DO DIA

ASSEMUTiiSAS CONV001DAS
Fabrica de fumos Brasil, hoje. 20,

'Ccmpaniua Constructora Ipanema,
lioje, 20, ns 5 horas. ,.

Conipanliia Industria! Campista. «lia
20. ás 2 horas .. . _- _¦Companhia de Ácidos, hr-je. 20, ti 1

Moinho dc Santa Cruz, dia -7. -»s
~ 

Companhia Grande Manuíactura de
]'mno3 Veado, dia 20. ás 2"hjra*--'.

Companhia Inelustrial Santo Igna-
cio, dia 29, i 1 hora;
*m -— "

Caixa de Conversão
PORTO & O.

São quem melhor ágio pagam.
i_ AVENIDA RIO BRANCO, 49.

Rio da Prata, "C-irahyba". . .
Inglaterra e cses., "Demorara" .
Nova York c cses.. "Minas Oc-

rnej*. ••* •
Recife e escs., "Itajubá". . . .
Manàos e escs., "Ruy Barbosa".
Portos elo norte, "Girayba". . . .
Gênova e escs., "P. di Udine .
Amsterdam c c-'cs., "l-ns;.i . . .
Norfolk c escs., "Paraná . . .. •
Pernambuco c cses., "fiutuartbc
Portos do norte. "Ceara". . .
Portos do sul, "Itapenia". . . .
Portos do norte, "Assu ". • . •
.Monlevidéo c escs. "Aymorc .. . .
Uio da Prata, "Oscar I-redrich .
.Monteviiléo c escs., " T.içi-ttar.v . .
Amarração c escs., "Pyrincus . .
Uio da Prata, "Dcscado" . . .
Inglaterra c cses. "Dcmerara" .

si
21

21
21
22

22
22
23
23
23
2.1
24
24
2-1
25
25

SOCIEDADE UNIÃO PROTE-
CT9RA DOS RETALHISTAS
DE CARNES VERDES.

RUA LUIZ DE CAMÕES, 36 .
De orde mdo sr. presidente,

peço o comparecimento dos srs.
sócios quites á assembléa geral
ordinária que se realizará terça-
feira, 21 do corrente, ás 7 horas
da noite, nesta secretaria, para lei-
tura do .relatório, balanço geral e
eleição da commissão de contas,
annual.

Rio, 18 de novembro dc 1916.
— J. Monteiro Guedes, secretario.

Gottas Virtuosas dte0 f™Z
Curam hemorrlioides, males do utero,
ovados, urinas e o própria Cystite.

AVISOS
CONCORRÊNCIAS

ANNUNCIADAS
Vortalcza dc S. loão c =" batalhão

dc artilheria de posição, para o foi.
iicciiiicnto de KChcros o inienticios,
ferragens, conibustive-1 e lubrificantes,

lioje, 20, ao meio-dia.
Directoria Gcr.il t"» Correios, para

n venda dc 5.728 k,_oo*'ite cnin-bo,
hoje. 20, ás 3 lioras

Dircclotia Geral dos Correios, para
a acquisicio tle .-o.000 malas para
correspondência, ti-je. 20. as 3 «oras.

Conselho de Compras da Mariiilni,
jvir.i o íontecimento (lo_ crupo i *—
ll.oi.Kue. -lia 21. ao meio-dia

CoIIcrío Militar tle ltarbat-ena pa-
rn 0 fornecimento de. Ko-.iero8.alim.cn-
tklos nrtifios pura limucüa , illumitia-
ção ie-rrautus, etc, dia 22, u 1 ,;lon.1.-Kstracli dc Ferro (.entra' do Brasil.
paru o fornecimento de ferro Ouza
dia 22, «io líieio-dia. ¦-.

Rcrartição Geral dos le.e.rai.ltos,
1>ara a venda de niatcnal inicrvivcl,
elia 2.'. á 1 liora.

Repartição dc -Aímas c Obras 1U-
blicas. para o fornecimento dc mate-
riaes, olijcclos de escriptorio, e.-epc-
«liente c outros artiitof, dia 22, ao
¦n-cio-díti*

Directoria Geral dos (orretos, para
o serviço tle còndiicção <lc :nal;is c ue
ciillecta da correspondência nesta ca-
.pitai, dia 27. ás 3 lioras.

Estrada du Ferro teatral do lira-
sil, para o forneoinié-ito ile toras fal
uuejatlas do madeira de lei, dia ,*o.
,io nieitwlia,

Direct-ria Gera! dos correios, i-ara
fornf-iiíiienlo tio ai.r^ial. da 3-t

ás 3 lioras. _

iÍEÜNIÒES DE CREDORES.
Fallencia do F. J. Pires, dia 21. a

hora. ,.
Fallencia de José Cnrtiso dia 20,

á 1 hora  __¦
Fallencia de I.. Soares 1-ilmiciras,

cjia a.í. i 1 1I2 hora.

CORREIO — Esta repartição ex-
-pedirá malas pelos seguintes paque-
t« :.

Amaèon, para Santos c Uio da Prd-
ta, recebendo impressos ate ao meio.
dia. cartas nara, o interior ot6 as
12 1I2 da tarde, idem com norte .tluplo
e para o exterior ali á 1 c objectos
para rec.-istr.ir até ás 11 da manha.

iVj.niuii.ei, para Porto Rico, e Nova
York, recebendo impressos ate 10 lio-
ras «Ia manhã, cartas oara o. exterior
ate ás 11 e objectos para registrar ute
ás 10.

Amanha: „ ,-'-_. ,-••'cijtin, para Pernambuco Trindade,
Barbados c Nova York, recebendo mi-
pressas até ás 10 horas.da inanlià,
e.Trtas oara o interior ate as to 1[2,
iilcm com porte duplo c oara o i-xie-
rior até ás 11 c ol-iectos tara regis.
trar até tis 10 cia nianliã .

.Wiiifi.t Geraes, nara Bahia. Recife,
Pará, 

"S 
Juan c Nova \urk. recebeu-

ilo impressos alé ás 10 horas da. ma-
nhã, cartas txira o intt-rior ntc as
101|.\ idem com noite duplo c para

o exterior até ás 11 e objectos para
registrar até ás to. .

Itajubá. para Victoria, . Bahia. Ma-
ccíó c Recife, recchcmlo impressos ale
ds 5 lioras da manhã. car'as para o
interior até ás 5 1I2, idem com Jiorte
.duplo até ás 6 e objectos para tegis-
trar até ás 7 ela noile de hoje.

Rrii.tr.iiJI, para llaliia, Trindade .c
Nova York. recebendo impressos ate as
10 lioras da manhã, cartas para o cx.
terior até às 11 e obiectos para rcgis-
trar até ás io. ____^_

LYOEU LITTERARIO POR-
TÜGUEZ

RUA SENADOR DANTAS, 104
De ordem da Directoria, faço

saber aos srs. alumnos que os
exames do anno lectivo findo te-
rão logar nos dias 20, ai, 22, 23,
24, 25, 27 e 28 d6 corrente mez,
das 7 ás 9 horas da noite, sendo:

Dia 20 — 1* e 2* classes e.se-
cções respectivas. Prova escnpta
de aritliinctica, álgebra e geo-
metria.

Dia 21 •— Continuação dos exa-
mes da i" e 2" classes e secçõcs
respectivas. Prova oral dc arithmc-
tica, álgebra e geometria.

Dia 22 — 3" classe, 1» e 2* se-
cções. Continuação dos exames da
1" e 2o classes c secçõcs respe-
ctivas. . ,

Dia. 23 — Francez c inglez, pro-
va cseripta. Continuação dos exa-
me» da 3* classe, 1° e 2* secçõcs.

Dia 24 — Prova oral dç írancez
c inglez. Curso commercial.

Dia 25 — Prova escrinta da
4* classe dc portuguez. Calligra-
phla. , , . ,

Dia 27 — Prova oral da 4" elas-
sc. Prova cseripta dc historia e
geegraphia. Prova cseripta dc
náutica, apparelhos c manobras..

Dia 28 — Prova oral dc historia
e geograpllia. Prova oral de nau-

¦ tica, apparelhos e manobras. Jul-
I gaméuto dos trabalhos ele dcsenno

1'near, geométrico e de omatos .e
figuras.

Rio, 17 de novembro de 1916 —
Francisco Joaquim Pereira Soares,
1° secretario. — Franklin J. 0.
Cardoso, director dns aulas.

ASSOCIAÇÃO DOS EMPRE-
GADOS NO COMMERCIO

DO RIO DE JANEIRO
Telephone — Central 76

SÓCIOS ATRASADOS
De ordem do sr. presidente, avt-

60 aos srs. associados que sc
acham cm atraso no pagamento de
suas mensalidades, nue o praso
concedido pela Assembléa delibe-
rativa para se quitarem c poderem
assim conservar a matricula, ter-
minará cm 31 dc dezembro proxi-
mo. .

Rio dc Janeiro, 12 de novembro,
de 1916 — Pedro Xavier de At-
meida, Io secretario.^

ÕLOPES
é quem dá a fortuna mais rapj
da nas loterias e offerece ma;
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Ouitanda 79. esquina da Ouvi-
dor; i° de Março 53. largo do
Estacio de Sá 89. General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
IS de Novembro 5°, S. Paulo.

REAL ASSOCIAÇÃO DE SOC-
CORROS MÚTUOS

MEMÓRIA D. LUIZ Io .
Edificio próprio: rua do Núncio

11. 46. Expediente: das 11 a 1
hora.

Hoje, 20, ás 19 horas, rennc-sc
em sessão o conselho ndnnnistra-
tivo. — O 2o secretario, Jja.iiiiui
Lüii Pereira.  M 4090

BANCO LOTERICO
E. Rosário 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

x3o — R. OUVIDOR — 130
São as casas que offerecem as

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

iiiTim
J^NI K^ ^^^^0í^mmimmm\

^^^^JL 
_____B ___¦ JEF JÍ **** jB

A mão, Imagem da alma AVISOS MARÍTIMOS
CIUROMANCIA SCIENTIPICA

CONS.:. GER.:. DA ORD.:.
Hoje, sess.:. da ord.:. — O

gr.:. secr.:. ger.:., Daemon.

ASSOCIAÇÃO DOS EMPRE-
GADOS NO COMMERCIO

DO RIO DE JANEIRO
Telephone — Central 7"

ISBXÇAO DE JÓIA
Dc ordem do sr. presidente,

comniunico aos interessados, que o
prazo para admissão de sócios
isentos de pagamento de jóia ter-
mina em 31 de dezembro próximo.

Rio de Janeiro, 12 de novembro
dc 1916. — Pedro Xavier de Al-
meida, 1" secretario.

;A0 MONOPÓLIO
DA FELICIDADE!

NA TAL
MIL CONTOS

Os pedidos do interior devem
scr acompanhados de mais 700

__. réis nara o porte do . correio.
Habihtiie-vos nesta feliz ca-a.

Z R. SACHET. 14 — Francisco s
et Comp. §

—§)————0—9——

PINTO, LOPES & C
T*ua Marechal Floriano, . i"4-

Còmmissarioa de caie, manteiga e
cerçaes.

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Inglaterra, "Amazòn". ....
Portos do sul, "iMayrink . . . .
Nova York c escs "llyron . .
ll.o da Prata -"Vasari .' . .
Kio da Prata, " 1*... dt Udine . .
Rio da Prata, "lnsia .........
Norfolk e escs., "P-.r-i.na • • „¦ •
S. Fidc-lis e c=cs.. "-Fidelcii.se . .
.'ort.-s tio norte. "l''ai'.' 

; .-.'.¦ .-
Aracaju' e esc?., "Pliiladclplna .
Rio ,1.1 Prata. "G-.i.ilty ... . . . .
Gtithêmlwrg c cses., "O.-car Frc-

Noto" York c 
'esc»', "S. Paulo".

Torre Viera, "laqtiary ......
lttviú- e escs.. ; ltatiaya . . . .
Rio .Ia Prata. '_L,t!cr„
T.ir-.o^ elo sul. Assu ......
Jlo.-dcòs e esc-s., " User .......
Norfolk e- esc.».. "Ar.vu.iry • • •
Sio da Praia, "Dcii.cr.ira . . . .
Snuiaterra c esc.».. Ueseailo . . •
Wíiiiia e escs., "iMayrin* . . .
Inglaterra c cses.. "<J'0!'"-'_ • • •
Aracaju* e cses., ',|ta.ac> . . .
íortas elo norte, "Bania . . . .

VAPORES A SAIR
Ho dn 1'rata e escs., "Aniazou''.
Nova York t escs.,.-'Rcmliraut .
Nova York e escs., "I.nvan . . .
Bio d» Prata, ^Vasari
J_io Ja Prata, "Byroa*
«.¦•fAJL «Tiruiaiax*- .*•««•

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
Ãntigal do dr. machado

E' o melhor remédio, po- via
gástrica, para curar a syphilis.
E' dc gosto agradável c não tem
dieta. Vende-se em qualquer phar-
macia.

— » mn * tm 
MELLE. MATTOS

MANICURE
Para senhoras e cavalheiros —

Quitanda, 24

A' PRAÇA
Diogo Epiphanio de Mello, esta-

belecicio á rua Tücunian, ex-Soiiza
Franco (antiga do Theatro) n. 7,
terminando seu negocio, afim de
constituir nova firma social, com-
mímica a esta praça, e a todos que
interessarem, nada dever na pre-
sente data, e pede para os que se
julgarem credores apresentarem-se
110 prazo ele (3) tres dias, afim
de serem liquidados.

Kio ele janeiro, 17 dc novembro
dc 1916. _ Diogo Epiphanio de
Mello.

SOCIEDADE BENEEIOENTE
DOS EMPREGADOS

NO COMMERCIO DE CAPE'
Levo ao conhecimento dos srs.

associados a compra de cinco a|io-
lices da Divida Publica, de um
conto dc réis cada uma, para o
pairimonio da Sociedade.

Rio, 18 dc novembro dc 1916.
_, Antônio M. Netto, tliesou-
reiro. "•? 4oSo

5$ooo

5$ooo
io$ooo

51.000

io$ooo

\\\wm

DR. SILVINO MATTOS
Laurcndo com Grnmlcs Pre?

mios e medalhas do ouro cm
Exposições Univcrsiics, Inter-
nmionues c Nacionaes.

Extracçôcs de dentes, sem
dor,  •

Dentaduras de vulcamte,
cada dente 

Òbturaçõcs, dc 5$ a. . .
Limpeza de dentes a . .
Concertos cm dentaduras

quebradas, feitos cm
quatro horas, cada con-
certo 

15 assim, nesta proporção de
preços razoáveis, são feitos os cie-
mais trabalhos cintrgico-tlentarios,
no consti.torio èlectfo-ilentario da

JtUA URUGUAYANA, 3,
esquina da rua da Carioca e em
frente ao largo da Carioca; das
7 lioras da manhã ás 5 da tarde,
todos os dias.
Telcpliouc—1555—Central

M 409o

CIUROMANCIA SCIENTIPICA
Se os olhos são o espelho da

alma. é a mão o reflexo da nossa
personalidade. Já a Escriptura pu-
zera na boca de Job, estas pala-
vrao: "Inscreveu Deus SIGNAES
na mão dos homens, afim de qui-
todos com ANTECIPAÇÃO pu-
dessem conhecer os seus desli-
nos. As linhas das mãos são como
um alphabeto que .permittc ler no
nosso próprio coração c 110 coração
dos outros. São signaes moraes c
sigiVaes pliysicos, o retrato traçado
peíos fios nervosos e extrasens;-
veis do cérebro. Se o cérebro c o
coração pensam, é a mão que exe-
cuta e aclíta.

A professora M, M. Altmy..re-
centemente chegada a esta capita),
é a única scicntisla da America
diplomada na leitura pelas linhas
elas mãos -— assumpto em que se
dedicou duranle 9 annos. .

Depois de haver nercorrnio a
Europa inteira, onde teve a supre-
ma ventura de predizer, pela gço-
grapliia da mão, os destinos das 1
maiores sitmmidades do velho ,
mundo, nâo seria senão em um ca-
racter todo intclligenlc, útil e pra- |
tico a sociedade brasileira qtte sc '

viria aqui apresentar, cóncitanoo
o Brasil politico, iu-tell-.-ctual c fi-
nanceiro a retratar os seus desn-
nos traçados indelcvclniente nas li-
nhas da vida, da cabeça, do cora-
ção, da saude, do casamento c da
felicidade.
Felix qui peluit rcrum cognoscerc

causas _.
RUA VOLUNTÁRIOS DA PA-

TRIA, 271, SOBRADO
(R 3S4S

LLfiYi BMSíLEiíiB '
Praça Servulo Dourado

(ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO)

FORMIÕIDA MER1N0
O unico cxieriuinndor das for-

migas. Mcrino íi Maitiy, rua da
Ouvidor n :t'.i

iill «i li r>l
COMPANHIA riBltRO CAIS-
IllL DO JARDIM BOTÂNICO

EMPREGOS
Homens de bom caracter e de

boa apparencia epie saibam ler,- cs-
cr.-vt-r e lambem respeitar e -saber
tratar com o publico, podem obter
collocação como conduetor nos
bondes desta capital.

Trata-se ás 8 horas da manha,
nas terças c quintas-feiras, na rua

, Visconde de Itauna n. 477.
Rio, 17 de novembro d-.' ____°-

BEN:. IA1.T.: OAP.: ASYLO
DA PRUDÊNCIA

De ordem elo Resp. :. Mest.:.
convido os Ilr.:. do quadr.:. a
C(,inparecer dia 20, á sess.:, esp.:.,
para ini.:. de um proc.:. inaç. :.
— O secr.:., aelj.;., /. Vivas,
12.:. J 3090

LO.T.:. OAP.:. URIAS
Quarta-feira, 22 do corrente,

ses.:. solenne commcn.10rat.1va do
50" annivcrsario da sua installa-
cão.

O Ben.:. Ir.:. Ven.:. citin-
pre o grato dever de convidar as
RResp. :. c BUen.:. LLolj.:. co-
irmãs a abrilhantarem esta solenni-
dade. — Lopes de Souca, secr.:.

SOCIEDADE MI.UUtTmA DE
BENEFICÊNCIA

(EDIFÍCIO PRÓPRIO)
Rua do Livramento 11. dfi.
Sessão do conselho administra-

tivo terá logar hoje, ás 7 boras da
noite. , ,

Secretaria, 20 de novembro de
0I6 _ o 1" secretario, Dias Mo-
reira. ~" ______

106—RUA DO OUVIDOR—106
Filial1 í praça n de Junho 51—Uio

ele Janeiro
COMMISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
_\,.j.-0.  Os prêmios são pagos

r.o mesmo dia da extracção.

FERNANDES & C.a
Tcl. 2051. Norte

Cura radical
D» GONORRHÉA CHRONI-

CA ou RECENTE, em poucos
dias, por processos modernos, sem
dõr, garante-se o tratamento. Ira-
lamento da syphilis. .App. 606
914. Váccliias de Wnght. Assem,
blea *i. das 8 ás 'i '- '- as '«.•

SERVIÇO NOCTURNO, 8 ás
IO —*Dr. Pedro MagalLues.

R 5493

piSii

ANNIINCI

| Bpíffí!
"¦' ~" " 

1

Ctotn*. "Twai**

l-nÊX;:. LO.T.:. CAP.:. LUIZ
DE CAMÕES

Hoje, sess.:. econ.:. - >
secr.:.. José Ramíaao. R 4065

A' PRAÇA
A CASA -M'ME. COULON

actualmente á rua Gonçalves Dia!
| n. 47, DECLARA que, indepen- j
j dente da sua secção de roupas
| brancas sob medida, encarrega-se
i de concertos cm camisas, ceroulas
| c pi.ames. Preços reduzidos. En-' 

tregas ,1 domicilio. Teleplione
1308, C. M .4125

GR.:. ORD.:. DO BRASIL
Sober.:. Assetnbl.:. Ger.:..

¦ hoje, sc-ião ordinária ás horas e
uo locar do coâtumc.

Ordem do dia: Discussão de
projectos de leis. — O secr.:..
D. Esposei R 4067

17lü" 505*~_713" 751

13 54

SI ase
0570 M*3"579 —"-^13!

79- " í*

GRANDE HOTEL
_ LARGO DA LAPA —.

Casa para familias c cavalheiros
de tratamento. Optimos aposen-
tos ricamente mobilados dc novo.
Acccssorcs, ventiladores c cozinha
de 1* ordem.

End. Telegr. "Grandhotcl".

FIGURINO
"Le Ppogpès"

Km virtude do contrato
que acabamos do firmar
cum 0 editor do figurino
acima, e que nos garante
à exclusividade, temos o
prazer de annunciar que
o preço da assignatura
fica reduzida a

25$ por anno
Desde já se acceitam

assignaturas piírà o anno
de 1917, a começar com
o numero de Janeiro.

Vias Urinarias
SypliHis c moléstias do

senhoras

DR. CAETANO JOVINE
Formado pela Faculdade de

Medicina tc Nápoles e habi-
litado por tilulos da do Rio
de Janeiro

Cura cipecial e rápida de
estreitamentos urelhraes (sem
operação"), gonorrhéas chroni-
cas, cyslitcs. hydroceies, tu-
mores, impotência. Consultas

das 9 :is 11 e das 2 ás .. —-
Lareo da Carioca. 10. sol).

LINHA DO NORTE
O pnqueto

RUY BARDOSA
Sairá quarta-feira, 22 «Io

corrente, ás 12 horas, para Vi-
ctoria, Bahia. Maceió, Recue.
Cabcdctto. Nãlal, Ceara, ru-
toya, Maranhão, Pará, S,anta-
rém, Óbidos.. Parintins, Itacoa-
tiára c Manáos.

-L.1NUA AMKKICANA

O PAQUETEMinas Geraes
Sairá amanliã, 21 do cor-

rente, ás 14 horas, para Nova
York-, escalando cm Bahia,
Recife, Pará e San Juan.

LINHA DO SUL
O P.TIUCtC

AIMORÉ
P.eirá sexta-feira, ;.| do cor-

rentr-, ás 12 horas, para San.P.sj
Paranaguá, Aiilonina. S. I-raii-
cisco, Itajahy, FlonánopoKs, Riu
Grande e Montevidéu.

LINHA DE SERGIPE
o PAOüirri:

JAVARY
Sairá, quinfa-feira, 23 do

corrente, ás 16 horas," para
Cabo Frio, Vicnrin, Caravcl.
Ias, P. Areia, Iliiéos, llabia,
Aracaju. Penedo, Maceió t-
Recife.

AVISO ^- As pessoas qui
titieiram ir a bordo dos paque-
tes levar ou receber passagei-
ros, deverão soli.tilnr cartões
dc ingresso, na Secção do tra-
fego.IU U .Jitil _)UUU. t i>-b'J.  ^¦*"*^r***™™WI*l*^^ 1

OPTIMO NEGOCIO
Vende-se o esplendido predio da

rua Paula Ilritto n. 4'4, Pode ser
visto a qualquer hora e trata-se
com Álvaro Pereira, rua Sena-
Octayiano 126. teleplione, Central
ri. 2.812. M 3553

—————69——9——*Q——t9Sm<t*imaiQtbOS>tlt:\. 71

I Extinctor de Saúvas-Z. WElttECK 2
_Preç<> do app;i*ellio 25t >li*000 g

IPosto na estação de embarque nesta capil.a,lmais 0|ÒOÕ »
* Consumo, pnr formigueiro (em medin), um kilo dc %

m enxofre cm pedra. Custo dc extineção, por forrai- g
J gueiro (actualmente), DOO réis. «
W KUA DOS AU OS, 31» -34-Hlo de Janeiro %
lw————*—————9*——9———V9i>a09&3d1s é »

SACCOS BE PAPEL
. Fabrica qualquer quantidade —
! Consultem os nossos preços que
| encontrarão vantagens.

 D. SOUZA «& O. —
51, Run dn Misericórdia, 31

Telephone Central n. ..-ido.
li 34.;ó

NICKEL
F-m opiimas condições de preço

c escrupiilosamente bem contado,
veiiic se á r. Hospício .141, sob.

il 4009

Ia cura da 1
; siraiLis 1
I Ensina-se a todos um meio ¦
B de saber se tem sypiii.lis ||
a adquirida ou hereditária, in- S
| terna ou externa e como p
g podem cural-a íacilmenic a
H em todas as manifestações ^

e períodos. Escrever: Cal- ___
a xa Correio, 16S6, cr,', iando â

I 9. sello para resposta. ¦§
57-Rna dos Onrives-a/g a[;!K,;ii:.,;iB-ai':'3,;,ai;::;BiiliBi!::B;:'3Íj

"LA HACIENDA"
Itevista mensal, illustrada, sobre

Agriclfltura, Aviculttira, Cria-
ção de Gado e Industrias Ruraes

AGENTE GERAL
ULYSSES DE OLIVEIRA

Rua dos Ourives n. 89,
Caixa Tostai 46S—Rio cie Janeiro j

FRUTAS _I
Compra-se maracujá, tigo, c.-.jú, j

I pecego, niarmcllo, manga, goiaba,
etc. Rua D. Manoel, 33—Compa-

' nhia dc Coiisc:'.úí,

, FRETE MARÍTIMO
Freta-se uma embarcação, a va-

por ou á vela, até 600 toneladas,
para uma viagem redonra deste
porto para os portos do Estado do
Uio Grande do Norte. — Offertas
ao assignante da Caixa Postal mi-
mero 524. (305-J)

CACHORRO
Pede-se ao dono do cachorro i|i:e

hontem, ás 7 horas da noite, mor-
deu uma creença na praia d.i l.e-
mc, dar noticias sobre o cachorro,
á rua Buarque 53, para as provi-
dencias necessárias, se houver pie-
cisão. -. ¦ t

Sylvain Bonard
Successor

Banco Sportivo
I Comprae bilhetes ncs'a casa, c
lereis o futuro garantido, 

'.'orte

certa, pagamento itmnediato. Rua
'ela Aifandega, 4c, esquina da rua

da Ouitanda. F. DUTRA & C.
ITeleph. 41-. >-•
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AGENTES
Prcc:sii-sc, boa con

Instituto Cojtimercia!,
:uí--;.o: no
lí Ouvidor

40S3

TUBERCULOSE
das glândulas, (scro.il>»-

Ia) syphilis
Tratruiionto so.-n opernçâ.0 rósul-

tado com. loto se., deturpação
pelo methodo

Or. D. 0. ESattencSIf.."1!
l-lspeci;. lista

Boençasjlo Eslioma^o
LONSUI.TOltlO:

_A-ssenil3lé£ilC>
De 10 as 12 e 2 às 4

TINTAS E ÓLEOS
CASiA '.IA'1'IIíAS

Riachúelo, 425
(M.
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VENDAS EM LEILÃO

^PENHORES
¦ LEILÃO DE PENHORES
Km 24 do novembro de 1916
ÍL. GONTHIER & C

HENRY & ARMANDO,
suecessores

CASA FUNDADA EM .8S7
AS, R. LUIZ DE CAMÕES, 47

Pazern leilão dos penhores venci*
dos e avisam aos sra mutuários que
rodem reformar 011 re catar as suas
cautelas até á véspera do leilão.

IffiD flfi 
"»™™S~

It. CKRQUEIFt A

54, Rua Luiz ds Camões, 54
O leilão annuucindo para

liojo, 20 do novembro, fica
transferido pnra o dia 4 do
dezembro próximo,

(8908 J)

Leilão de penhores
Em 22 do corrente

DIAS & MOVSÊBS
14. rua Barbara de Alvarenga

Tendo do fazer leilão no dia
22 do corrente, de todos os
j.inlionrs vencidos, previne
nos srs. inutualistns que suas
•.'iiiitoliis podem ser reforma-
«Ins utí & hora do principiar o
leilão.

IMPLORANDO A CARIDADE

Quereis ter uma bella CJaJaelIttlra, ?
USAE

POMADA AMERICANA
elimina a caspa, dá brilho e evita a queda dos cabellos

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS

PUECISA-SE 
«le montadore» e açu-

badores nara obra de creança;
rua General Câmara o. 281, loji

(3774 D) M

PRECISA-SE 
de uma pequena ra.

pürii?™ estrangeira, que tenha
pratica de serviços

liíar
. domésticos, as.

seia.la, para ouiilar era casa de pe-
quens, (uinili.i de tratamento; na rua
Pedro Américo n. 7, sobrado, Cat-
tete. (C)

PRECISA-SE 
de perteitas corpi-

ribeiras e saieiros, nas officinas
«lc vestidos do l'arc Itoy.il; trav. S.
Franr.ieco de Paula. (4113 D) M

PRECISA-SE 
d* tra» boi* officia™

carpiuleiros. Trata-se no Cáe» do
Porto 11. 820, armarem dc café.

ÜOij D) J

PRECISA-SE 
tle uma mocinha pa-ra serviços de uni casal; rua do

Senado n. 85. (C)

Casas e commodos, centro
ALUGA-SE 

uni bom quarto, pararapazes, cm casa dc familia, com
pensão, ra praça 15 de Novembro
11. 3t>. (.,003 E) M

AMANCIA, viuva, com G8 anno»
tle edade. quasi cégn.

ANNA DO AMARAL, viuva, cega
e alem disso doente c sem ninguém
«ura sua companhia, recolhida a um
quarto;

ANGELA PECORARO, viuva, cora
Sf, annos de edade, completamente
tógi.1 e pamlvtica;

ANNA EMILIA P.OSA, pobre ve-
Jhinha, com 70 annos dc cdade;

CARLOTA, pobre velhinha sim re-

,ELVIRA DE CARVALHO, pobrefccffa e «em amparo da familia;
ENTREV, TA. rim Scnlmr de Mat-

tqteinhò» 34, doente iinrios.silbilltada
tie trabalhar, tendo duas tiltus, sendo
lúna tiibercolosa:

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de ambos olhos e

JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
enircvaiio sem recursos;

LUIZA. viuva, com oito filhos
menores;

SOARES, viuva, velha sein podertrabalhar:'
MARIA EUGENIA, pobre velha

. t-m o menor recurso para a sua sub*
raistencia:

SANTOS, vítivá, com 68 anno« de
edadç, gravemente doente dc moléstias
incuráveis;

THEREZA. pobre ciguinlia sem
auxilio d** ninguém;

AMAS SECCAS
1>lt!',CISA-SIÍ 

.lc uma mocinha pa-
ra ama secea, á rua Dr. Ca-

ir.unby n, 1, ponlo dos bondes do
Tijuca» (39-18 A) J

JRFjCTSAjSE dc uma ama arecn;
rua S. Luiz n. 50. (5911 A) jI

I).lllàClSA-SE 
de uma menina de

iz a iii itmiosi para nina r*ecca;
» rua do Uiadtuclo 11, 160 caso i*>.

(.104,1 A) S

Cozinheiros e cozinheiras
A U,IH..V\1-S'K cozinheiras c moci-

™í\iili.s honestas e da roça. Pedidos
i. (Agenor Portú^uJ, ma estação dc
.Vassoura». (Enviem setos).

(3603 
B) J

1)'REC[SA~-SE 
dc tim bom cozinhei-

ro ou cozinheira habituado a
casa . dc tratamento; Paga-se bem.
™)irtgir-sc á diiti Aqueduclo 11, 381.ÍI Vde-se informações. (.123 B) M

JDUIOCISA-SI™ 
de uma cozinlieirn,

mie durma no aluguel, no liou-
levara 28 de Selcmbro, 3.7.-—VillaIsabel. (3423 Ul J

1)R£CISA-SE 
de bo.i empregada

. para cozinhar o trivial e mais
nerviços dc um casal estrangeiro; á
fim VJrltguay n. 152. (371.0 II) M

CREADOS E CREADAS
A LUGA-SK unia creada da roça c

Xixor, com al.uma pratica de todo
uorvico, run Christovão Colombo, sS.
™. Novo. (.-,i,uu JI D
TplíKCISA-SK dc uma creada paraJI. todo serviço c que durma no
aluguel, á rua de S. Jnmiario 108,
S. Christovão. (3192 D)J

ÍJRECISA-SE 
dc uma creada para_ todo o serviço, que seja limpa e

rlesetnbnraçaila, á rua Evaristo da
Veiga [2*3, armazém. (405** C)M
*jj}UlXISA*SK dc uma empregada
X na rua lluenos Aires (antiga do
Iluspiçio) 11, 142. (ui.8 C) M
'JíRECI-SA-SE ile uma cread.
.1 todo o serviço;
iuN-e-a familia
l.apa.

para
ço; caso séria e de

rua Tnylor li, 1,13 —
(3937 O) J

¦JJRECISA-9E d« lama creada; rua
JL das Laranjcírais n. 6,*j, casa 3.

(3451 D) J

3>.U]SCISA-Sl™ 
dc uma cread;

a-ciMiipanhitr
viagem; ua rua
(Santa Tliercza).

parnuma família, cm
Aqüeducto n. 3S1,
lixigein-se refere»*

(3769 C) M
rpRECíSlArSE .
.!_ para todos

uma . boa creadn
1 serviços domestí-

cn., com excepção de lavaacm da
roupa, para uma pequena familia. Tre-
íerc-sc .mm que saiba cozinhar um jpouco.. A tratar, Avenida Kio lírau*
co 11. 79. andar térreo, esquina (le-
ju-r-.il Câmara, dns o ate tt «Ia nu-i'l«.~i. «''.i -• ruir 4 Ai tarde. (jií.iS C)K

EMPRPJOS DIVERSOS

i LUGA-SU uma casa mobilada pertoxldos banhin dc mar. oor 3 mezes,
trata-se ia Phaniirici.i Marinho, rua 7dc Setembro, 186. (iq6« K) V

AI.UGA-SU 
o segundo andar da rua

do Rosário o. 74, irata-se na loja.
Ü970 S) lv

. LUCA-SE um bom quarto em ca-
Lsa de iaioilia. Kua do Rezende, ija.

(3951 S) E

ALUGA-SE 
a cas». própria para fa-

niilia no becco da Carioca n. 34!
as chaves eslão em Irente, casa de mo-
veis. (.1710 J) I

ALUtíA-SE 
um bom commodo, para

moços do commercio. cm casa de fa-
niilia. Rua Visconde Rio Branco nu;
mero 57.  (,l4Pr"J)- E

ALUGA-SK 
oor i.iíSooo n cisa d»

tr«,v»s«a Dr. Araujo iii 4™ cha-
ves no n. 40; trala-se. Theophilo Ut-
toni, 141; loia'. (31811 IJ K

ALUGA-SE 
o bom nredio da rua

Marechal l*'loriano 1'eisotp n, 13,
a a minutos da avenida Rio Branco,
com grande e arejado armazém, pro-
orio para oualqitcr negocio c moderno,
sobrado, para familia de tratamento;
trata-se na rua do Hosuicio 11. I70t
com o sr. Freitas. Í31C. J) 1*.

ALUGA-S» 
na run Parahvba n. 23 A

a casa 11. 3, a chave por favor no
n. 3. c trata-se ua rua .Senhor «lcs
Passos n. 76. (iBji lv) R

ALUGA-SE 
a espaçosa loia, pror

pria para qualauer negocio; Ee-
nhor dos Passo» 71; trata-se á rua da
Lapa n. 103 (219.1 E) I

AI 
UGlVSK. um esplendido i° an-

dar; na avenida Rio Branco 83.
Trata-se no armazém. (247iE) S

AÍ.UÜ.V.M-9E 
desde 40$. ioo$,

quartos, salas, bem mobiladas, ca*
sa limpa e pintada de fresco, boa
pensão; un avenida Rio Branco n. s.
ij__gndaf. (3C57 E) R

ALUGA-SE 
por 70$. enccUcnte és-

criptorio, com telephone; Rosário,
i" andar. (36S7 E) J172,

A IiUGA-SE na rua Scnmlor Dan-
XVtai n, 03, cm casa de familia,
um bom quarto com janella e luz
clcctrica. (3OS9 E) J

A LUGA-SE uma casa assobradada
P'»r 134$, com 5 quartos, . salas, gran- «
de quintal outra nor, 88$, tem grandenuintal; na rua do Cattete 314. i

(3240 S) O 1

ALUGA-SE 
na rua- Pedro Américo

n. 8, uma loja.- com 3 portas, ex-
cellente ponto; trata-se na mesma rua
n. 3, loia, onde estão os chaves.

(3081 J) G

ALUGA-SE 
a casinha n. 66 da r.

Chef; «le Divisão Salíado (antiga¦do Cassnno), As chaves estão uo nu-
mero 20, e trata-se na rua 7 deSetem-
bro n. '7. (3S44 tt) G

ALUGA-SE 
por laoíoooo o predio,

332 da rua Real Grandeza. Tres
quartos, duas salas, sozinha etc., cha-
ves, por favor no n. 330 Tratar Ge-
neral Pjlvdoro n. 273. • (1845 R) G

ALUGA-SE 
uma, boa casa com luz,

consfuecão nova, rua Daniel Car-
neiro ¦»• 6?( infdrma-se com o sr. L«i-
te. Confeitaria E. de Dentro,

.' (3801 R) G

ALUGA.SE 
o nredio da rua P.iy-

sandu n. 124. esj» reformado e
com todos os requisitos, as chaves no
mesmo; trata-se á rua Santo Ui-nri-
qiie 68, próximo á praça Saens Pena.

('894 J) G

ALUGA-SE 
um comuiodo, na rua

da Carioca n
tographta.

41. sobrado, piio
(37™ E) M

AI.UGA-SE 
. 

da rna General Câmara
loja

;tl
na rua dos Ourives,

do predio 3'2
T rata-se

m. (.if.82i-:)j

ALUGA-SE 
um hom ponto nana bo-

teqúün de orincioiante, no Caes do
Porto. Aluguel módico. Trata-se na
rua Sachet ... 3. a» andar. 

^ R) 
_

HutximxixxunfiiixiKinxxzxximxxrxxxnrii
UM REMÉDIO INDISPENSÁVEL

EM TODAS AS CASAS DE
FAMÍLIAS

AS CÁPSULAS ROSEAS QUINO-THEINA, FAZEM DESAPP ARECER AS DORES DE CABEÇA.
nevrálgicas c dores rhcuniaticas cm poucos minutos,

Pude ser usado por qualquer pessoa sem receio de atacar qual-
quer órgão, sendo por esse motivo, superior a todos os similares,

DEPOSITO GERAL:

GRANADO & FILHOS
81- Xl-uai Uruguayana - 91

™!iii____a_X-aig-Xi_xgxxxg™_x_ixixrx_™i

Al,UGA-SE 
a casa da rua Francis-

co Manoel, 31, quasi csiiuina da r.
?. dc Maio, com duas salas, 2 quartos
cozinha, despensa, gaz. Iu» eiectrica,
forrada pintada de novo c quintal.

(1836 R) I*

AL1'GA-SIÍ 
um nuarto d

11moços
Senado. O

t frente a
do commercio, na rua do
sobrado. Í3Í*-17 R) E

ALUGAiSU 
o sobmdo da rua 7 de

Setembro, ii, oara Sociedade ou es.
criptorio; iraia-se nn loja. (4114-' S) E

ALUGA-SE 
o nredio n. 267 da rua

Riachuclo, sendo o sobrado, 170$,
e o térreo 1..0S. Ambos tem doisuar-
tos, duas saias c mais dciicndencias e
luz eiectrica, Abertos para ver das 9
ás 12 c das 2 ás 4. (3898 J) L

ALUGA-SE 
n loia do nredio 4 rua

do Rezende n. 7.1: trata-se na ave-
nida Comes Freire ir. 121, sobrado, on.
dc se acham as chaves. 1103 dias uteis.,

(4041 S) rc

A.I.UGA-SF. '¦ i" amlar do preilio
da 1 Thenphilo Oltoui

n, 205, com 5 bons commodos; tra*
ta-se na mesma rua n, 143 •

(.1002 E) S

A LUGÃ-SF, cm casa de familia, um
xXoònimodo dc frente, mobilado com
pensão, na rua Silva Manoel. 53,

(.1900 J) E

ALUGAM-SE 
salas de 'rente, naraescrintorio, nos Io e 2° andares ila

rua i" de Março 20. próximo da rua
do Ouvidor. (,103 __) il

ALUGAMiSK uma sala e uni quar-to de sacada nara rua, com pen-são. em casa de familia; rua Marechal
Floriano 22J. (409.1 E) M

I r,.\_,S4i esplendida sala dc
.£1.frente c mais um quarto, ambos
independentes, tem luz clcctrica, ctç.,
casa de pequena familia dc trata-
mento; na rua Primeiro d« Março
n. 100, (2° lindar), (3C20 «F.) R

A I.UGA-SE um quarto, cm casa de
XXum casal a tinia ou duas senhoras
de respeito, e conforto; na rua Pau-
Ia Mattos u. 128. - . (369a E) J

A LtlGA-SE um cxcellente quartoXxmobilado, muito arejado, a senhor
solteiro dc tratamento. Preço modi-
co; ua rua do Riachuelo 11. g..
__ (3742 F.)

ALUGA-SE 
um bom comuiodo. com

2 cotnpartiinentós c m.-iis commodi-
dades, para ncueua familia: oreço ío$;rua «jo Areai 38. (41.1.1 E) M

ALUGA-SIÍ 
nor 142$ a esplendida

casa da travessa Fernindlna, . 46,
Ivitranieiras, com miatro nrejadissi-
mos ouartos. esplendido' quintal, luz
eWctriea e foirão a eaz c trais accom-
modações; as chaves estão no n. ,\i e
trata-se ás m horas, na rtia Alice nu-
mero 30! e desta hora em deante na
rua Luiz de Camões n. 44 E. de Mu-
danças "As-Andorinhas".

(.1743 R) G

CAMISARIA FRANCEZA
133-AVENIDA RIO BRANCO--133

(™3_s:-<. -3_-rT_=i__.__)
Todos os artigos desta oasa sfto vantajosamente Ihado.

conhecidos não somente pela sua superioridade oomo Punhos 0 oolarinhos,
pelos seus preços, que desafiam toda concorrência. etc, eto.

Roupas brancas parasenhoras e homens.
Roupas de cama, mesa,
camisas Bertholet o
outras.
Especia Idades em
meias franooxas.
Unho, oretone, atoa»

de
irente, á rua Real Grandeza 121,

quasi á esquina de Voluntário» da
Pátria. (3623 G) R
ALU&.VM-SH 

boni commodo.
......

A IJUC.A-SIC a bonita-casa assobrada-
iíÃ&ii pintada da rua D.. Marciana,
67; tem hiz clcctrica, as chaves no 65.
em Botafogo. (4030 S) G

pniniiiffiii «lllBEiBI

0.1 QVB SOFFRBM DO g
ESTÔMAGO DEVEM USAR ¦

I Cfiiaranesig |
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A 
LUGAM-SE com pensão, sala e
quarto, com ou sem mobilia, per-

to dos banhos de mar, cm casa de
iamilia e dc frente; na rua Huar.
que de Macedo 65. t.'"'«) G) M

ALUGA-SK 
na rua Aliei 11. 24,

Laranjeiras, uma linda Cisa com
tres quartos e duas salas, por 150$;
os chaves estão em frente na quitan-
da t trata-se na rua da Quitanda
n. 118. (3223 G) J

ALUGA-SE por 50$ nm
-Aquurto mobilndo com luz
clcctrica cm casa do familia.;
na rua Voluntários da Pátria
n. 429. (3622) J

ALUGAM-SE 
por 80$, 100Í, e

110$, esplendida» casas na villa
Amandii de Barros, á rua Ràmhina
n. 53, Botafogo; trata-se na ni- nma.

(3408 G) R

ALUGA-SE 
um perfeito cozinheiro,

perito c limpo, massa e- doce; re-
ferencia <le sua condueta; rua Uambi-
na 49, casa S, (4117 G) M

LUGAM-SE, perto dos banhos dc

aposento, com janellas;
Martins 149.

rua Silveira
(4118 G) M

ALUGA-SE 
uma esplendida sala de

frente, muito fresca-'tendo todas as
commodidadcs telephone. cm casa- de
familia; na rua V). Luiza, .,6. Gloria,

(1.117 S) C

A TiUGA-SE por 100$ a casa
-fl>dn rua Darão dç Guiiratlli» I
ii. 136 (Cnttcto); a chave cs- I
in no n. 134. (S 3439) G I

ALUGA-SE 
o predio da rua Maré-

chal Hermes n. 30, e trata-se na
casa Conter, á rua Voluntários da Pa-
tria 335. (4084 G) M

ALUÇA-S1 
uma boa sala bem mo-

bíl-i.i com pensão, a casaes ou a
cavalheiros; rua Senador Dantas 25.

(41.12 E) M)

A LUGA-SE uma porta pnra•^uni pequeno varejo, em
ponto muito transitado; tra-
ta-se com o sr. Duarte Fclix,
largo da Carioca 13. E

ALUGA-SE 
o sobrado da rua do

Cattcte n. 41. Chaves na loja
(3796 G) M

\ LUCA-SE em casa de família de
/Ittratamento. um esplendido quarto
de frente, mobilado, com linda vista
para o mar, com ou sem pensão, tem
telephone. Praia do Kussell, 164.

•. .(37S7 G) M

Çonstipação
Tome

PEITORAL MARINHO
Kua 7 ile Setembro, 180

Juventude
Alexandre

Faz com que os cabcllos
brancos fiquem pretos, não
queima, não mancha a pelle.

A Juventude Alexandre des-
envolve o crescimento do ca-;
bello e extingue a caspa com
tres applicações. i

Vende-se em todas as per
fumarias, phartnacias e droga-
rias. — Preço 3S000. I

LUGAM,SU, desde .«$ a 50$,
quartos bem mobilados; na praça

Mau'V'"n "••. 2n and f.iio7 TC) M
A

ALUGA-Sl! 
um nuarto de frente,

mobilado, com nensáo; na avenida
Rio Branco 155, 2» andar (4115^)-"

A 
LUGA-SH uma boa sala, bem
mobilada, á avenida Mem de Sa

ti. ?o. (37.H '*•) M

1LII0 IU BRASIL
(PÍOME REGISTRADO)

Cura a inflammação e pus*-
sgações dos olhos

_™____™ tso<™L£™jS. _-jS iDliaraaa-
clELS ô drogarias

A lÜga-é'
XxSciiador

SK a bonita casa da rua
Pompeu 2i5 pintatla e

forrada dc novo; tem terraço, electrl-
cidade, etc. (111S6 E) M

da
AI.UUA-SI5 

o sobrado da rua
Constituição 43. com amplas aç-

cnmmixlacõcs; ver, de 1 ás ' horas da
tarde. (40S1 lí) M

ALUGAM-SE' 
por 36S c 50S, quar.

tos mobilados, com roupa dc ca
ma. serviço
llrauco 11 :

luz clcclrica* av; Uin
andar. (4114 E) M

A I.UGA-SE uma boa sala dc fren-
JTXte, nara escriptorio ou a mocos;
ahiíiuel •/i>$; ma Urucuyann 0"« sob,

(4ll«l lv) M

casa da rua Santo
.Alfredo n. 22; para ver durante

1 dia e trata-se uo largo da Uata*
ha n. i, armazem. C373S ¦*<) ^

ALUGA-SKA"

A LUGA-SE:
t"Vda rua General Câmara n. 236.

splcndido sobrado

As chaves cnconiram.se na loia /fa-briea). Trata-se á rua iln Carioca
n. 14. (3733 «) M

A LUGA.SE cm cisa de familia, a
¦AJLnioços do coiumercio ou casali
uma sala dc frente, com electricida*
¦ ler na rua Senhor dos Passos n,. 23,
prolongamento. (3777 1-) ^1

,4 LUGA-SE. li.ir.-ito, um quarto, a
a .Vpessoas sírias, cui casa dc fami-

rua dos Andradas n. 171.
(3802 li) M

lia, á

A HiGAM-SR aposentos mo-
¦í*-liilttdo.s com pensão, para
cnsiics o pessoas do triitnineii-
to; na rua Costa Bustos í!9,
próximo á riu. Itiaclutclò, cnsa
de todo respeito, liomlcs:
Chile, S. Friinrisco, Praças
11 do Jiiiilio o 15 de Xiivem-
bro. Tel. C. 4618. (M3556 E

HíiBiiiiníiiiiBiiaiiuiuiiniiiaiíiiiiiiiiiiiinf
DOIS CÁLICES DESTE „PODEROSO ANTI-ACWO S
EVITAM AS MAIS GRA: ÍS

;r-i FkS DOENÇAS h
1 Guaranesia 1! =_.- .-_=.- ¦
ÍBIIH!U!Fai:ii!BSII!n;i!!ei:iH!liai:!liai!!l:BI'.!ilÍ
A IjUGA-SK parte de unia loja

-apropria pnra escriptorio de
Coninilssões e Representações,
ít rua Sele de Selcmbro 33.

(J 3297)E

ALUCAM-SIÍ,uma KTaudc
em casa franceza,

uma Rrande sala c quarlo, a sala
com cinco janellas, para casal de tra-
tamento com bella vista sobre a cida-
dc c balda, com pensão, luz eiectrica,
banhos quentes, bcfja chacara,i tele-
rhone; na rua Cosia Bastos 44, Santa
Thereza. (j;6S lí) JI

PARTOS
Anffsepfico MAC D0U6JLL

LAVAGENS-
Antiseptico MAC DOÜGÜLL

OPERAÇÕES
Antiseptico MAC DOUGALL

A S E P SIA
Antiseptico MAC D0U6ALL

Succcdaneo do TjV.SOIi de
MAO DOUGALL.

APPROVADO PELA DIRE-
0T0RTA GKRAL DE

SAUDE PUBLICA

ALUGAM-SK 
excellcntcs commo-

dos mobilados e com pensão, em
«rasa de familia estrangeira; na praiado Flaiuenpo n. 70. Telephone nu-
mero 5789 C. (3131 G) J

ALUGA-SF, perto do mar. por 40$
um quarto mobilado, com clcccri-

cidade, casa de familia; na rua Cor*
rí-a nuiia, 78. _(322i G) J

A LUGAM-SE casinhas n a
-^Avenida da Gloria, rtia do
Cattcte 123. As chavea nn cn-
sa ÍS. Trata-se com Paulo
Passos & Comp., ' 

rua Santa
Luzia n. 202. G

» LUCA-SI*! o espaçoso sobrado da
™*\.rua Alice n. 56, Laranjeiras, tem
quintal; as chavej cm baixo. Alu-
guel, i.12$ooo. (3681 G) J

' ' "GAM-SE bons (juartos mobi-
-fi. lados c com pensão, cm casa de
familia, a -pessoas dc tratamento. Ra-
nlios de mar e bonde á portai P-\ra
ver e tratar na rua Christovão Co*
lombo 22. Cattete. (3380 G) J

«LUGA-SE a casa da rua das
XJiPiilnitlras 11. 80, cm Botafogo;
chaves no n. 78, onde sc trata.

Leme Copacabana e Leblon
ALUGA-SE 

o predio da rua Gene-
rol Gomes Carneiro, .4, Ipanema,

chaves na padaria próxima- trata-se á
rua da Alfândega, 28, ás 3 horas da
tarde. (342a J) H

Al 

ll/í AOS C* mm, »,a ALUGA-SIÍ a cas» n. 1 d» ru» de
•i ** nB r"** AS»»'» Lui" n- ««5, Maracanã, com
HatÊSÊtifilt Inhet *»" duas salas c dois quartos; trata-se na

»_.__, Jr.M- . ! ¦"'u''> A» Constituição, 66. (3789 L) M252, magnífica sala
ea,,..,. «íí«,«.-,_<»«_._— A LUGAM-SE bons e grande» com-

qUartO elegante men t Amodos, a 25$ e .n>S, casa com grau.
te mnkmilltrln m. nne— <i° terreno e muita agita; rua Coronel«r mounaao e com Cablitll „, s, jamuri„. (.,64» u rpensão 1 preço mo»
dloo. H 4014
ALUGA-SE 

a cas» da rua Dr.
Campos da Paz n. 73, para tr».

tar na ru» do Ouvidor 59, sobrado,
com Santos Moreira, da» 13 á» 13
hora»,  (3tt,g J) R

ALUGA-SE 
um cxcellente aposento

independente, para casal ou cava-
Iheiro de tratamento, com telephone,
banheiro, luz clcctrica e bondes a nor.
ta; na rua de Santa Alexandrina 122,
próximo ao largo do Rio Comprido.

(1690 J) J

ALUGA-SU 
a boa casa. com 2 salas,

3 quartos, electricidade-, á rua Ma-
chado Coelho 44. (4075 J) M

ALUGA-SE 
o predio da nia São

Cláudio 23, com 2 salas, 3 quar.tos. quintal cem nrvores frutíferas;
cliavcs na rua Maria José 45, lístncio.

(4091 J) M

ALUGAM-SE 
excellcntcs ccmmodos

de 15$ a 4<$; rua Pada Ramos 2;
bonde Santa Alexandrina. (4073 J)M

ALUGA-SE 
boa casa, com 3 quar-tos e quintal; na rua Dr. Agra 14,

bonde Coqueiros; as cliavcs no n. Co,
armazém. (4123 J) M

HADDOCH LOBO E TIJUCA
ALUGA-SE 

nor i,3o$ooo a caso com
3 quartos, iardim quintal, banheira

de ferro, luz eiectrica, etc, da rua Ma-
ria 'Amélia, 20, as chaves na rua do
Uruguny. 232, (3054 S) K

A LUGA-SE, por 140$, o n. 39 da
XVrua Valparaiso, perto do larRo da
Scgunda-Fcira; a» chaves no 4.1.

(3«J41 I. R

ALUGA-SE 
o grande predio da rua

Dr. José Ilygino 352, que esti
aberto c pôde ser visitado. Informa.
çôcs na rua Salgado Zenha n. 47,
das 10 da manhã ás 6 da tarde.

ALUGAM.SE, 
n 70$, as casa» «Ia

rua Araujo Lima 11. 129. casas 2,
.. e 4» com 3 salas. 2 quartos, cozi-
ilha e banheiro; trata-te na casa 6.

(3630 L) H

ALUGA-SU 
o predio n loa á rua

General «\rpollo, reformado, porãohabitavel, logar alto. bonde de 100
réis; preço medico. (3683 L) ]

ALUGArSE. por 120$, o preilio da
rua Fonseca Telles 151 tendo tres

auartos, duas salas, cozinha, quintal.
ra» . *-t. prricirl-idp (ifi?t LI R

AOS DOENTES
CURA RADICAL da gonorrhéachronlca mi recente, esttertamento de

urethra, em poucos dias. por proces-sos modernos sem dor, Oarante-se o
tratamento impotência, syphilis e mo-
lestiaa d» pelle, appl. 606 e 914. Vae-
ci»» antigonocoecioa. Pagamento
ap6» a cura. Consulta» diárias, du
8 ás 11 « da» » it .0 da noite. T.
C. 598., Avenida Mera de Sá. 115.

ALUGA-SE 
esplendida casa, com 2

salas, 3 quartos, cozinha quintal e
jardim ao lado, á rua Souza Franco
n. 133. (3625 li) B

ALUGA-SE. 
a pessoa dc tratamen.

to, a casa da rua José Vicente sa,
Andarahy, tendo 3 salaa, 3 quartos,
sendo um nara creado, e mais depen-
dencias, jardim e hom quintal; trata-
se na mesma; bonde Andarahy á
porta. (3669DB

ALUGA-SE 
a casa nova. da rua do

Mattoso 91, com sei» quartos, tres
mias e quintal; tr.itase na rua do Mat-
toso 96, onde estão a» chaves.

(3C48 L) R

ALUGA-SE 
a casa da rua Costa

Guimarães n. 39. Retiro da Ame-
rica. S. Christovão, bondes de São
Januário; as chave» ettão em frente,
no rmazem do ar, Brandão; aluguel
no$ooo (989 L) 1

%b®0

.-H/IRC*.
«^(•UTflAt)^

b*ft5M-_

NEVROSTHENIL

LAPA E SANTA THEREZA
A LUGA-SE o predio da rua Moraes

mTXe Valle n. 21, Lana. com 2 salas,
4 quarto», -è demais commodidades, As
chaves 110 local e trata-se na K. Pc-
«Iro Américo 11. 2, loja, ou Sto Amaro,
ng. Cattetc. (30S2 J)' F

i LUGAM-SE os prédios da rua Tc-
trc-polis 11. 12. 14, ií, Sant.i Thereza,
completamente reformados' trata-se
com o sr. J. Cunha. S. Pedro 11. 82.

(.18-2 U) 1'

* LUGA^SÊ uma boa casa com qua-
^™Wlro quartos, duas salas,; cozinha,
banheiro, tanque e terreno, sita á rua
Tavares 'Ilnstos n. 25O; ns chavos á
mesma rua n. 260; trata-se á rua
Primeiro dc Março n.' 8íí, sobrado;
aluguel mensal 80$. Caltcte.

(3=99 Gj J
.....J. ¦> - i-,-^.*a™*>*\,rJív-- ,- ... —, .

A LUGA.SE tim bom predio com
jttUres quartos, duas -salas, porãoiliaíiliavcl, jardim c Rrande quinta!;
por^ 150$; na rua Alice n. 8.t, La*
ranjeiras; os chaves no n. 92 c tra*
ta*sc na rua da 'Constituição n. 62.

(3298 C) J

* LUGAM-SE bons c arejados quar-XAtos a nessoas de tratamento com oú
sem mobilia, na rua da Lana n. oi.

(joio M) F

A'LUGA-R!', o sobrado da rua Joa-•Í-Vquirn Silva ti. 34, com bastantes
comniodos; as chaves no ti» 36 c
trata-se na rua da Caricci o. ío.

(3873 F) J
* LUGA-SE na rua da Lapa n. 8s,

XVum novo c exccllente predio com
boa loja para nepocio ou fnhrica, so-
brado para familia; o -predu acha*
sc aberto c trata-se na rua da Qui-tanda u. 118. (32311 F) J

ALUGA-SE 
nor 172S. o nredio do

larno das Neves n. 7, Paula Mat-
tos. ponto dos bondes dessa linha;
todo imitado com eradil dc ferro e
!>i!rt.io, pequeno iardim. boa varanda,
duas salas, quatro auartos. boa ha-
nheini, desoeusn, salcta de cn.omniar,
cozinha, com dois fogões, sendo um a
gaz. muita amia e chuveiro, illumina-
Cão clcctrica c a e«iz; pôde ser visto
a qualauer hora do dia. estando ainda
Híiado, luz paz, oouceedor c telepho-
nc C 52.11, que se pódc fazer a
transferencia em vez dc cortar..

(400S F) M

AT,UGA-SF. p.ir 60$, a loia da rua
Visconde dc Paranaguá 28 (Lapa),com tres commodos uraprios para mo-

ços solteiros: logar alto. muito saúda-
vel c com lind.-is vistas nara o mar c
cidade; it:íorin_i-sc no sobrado

(4078' F) M
A LUGA-SE o nredio novo da rua

xVMoraes e Valle n. 27: trata-se na
rua da Carioca ri. 28, loja.

(.1978 S) í

ALUGAM-SK duas esplendidas ca-
/Xsas. uma com cinco quartos, tres
salas, quarto para creado c mais de*•pendências, outra com quatro quar-tos,, tres salas, quarto para creado ,canais •dependências; na rua l.aiubi-
11a 'ns. 24 e 2G. Botafogo; trata-se
na mesma rua 5.1. (3409 G) 11

ALUGA-SE 
á rua D. NWria Ange-

lica, boas essas a 80S, <io$, um
armazém ror 100$, com moradia pnraiamilia: trata-se no n. 9, casa VII.
(Cavca). (1473 G) J

Formula;

Olycerophosph* de sodio. 0,20
Cacodilato de sodio «... 0,05
Sulf de strychnina 0,001
Água do mar isotonica.— 2cc.

———— Caixas de 12 empoles o 2 ce. < « —

EFFEITO SEGURO NOS CASOS OE
ANEMIA - NEURASTHENI*, - FRAQUEZA"" 

DEPRESSÕES NERVOSAS
CONVALESCENÇA DE MOLÉSTIAS GRAVES. ETC

neupo-fonico i
™^'v-™?^í>'*Vi'

1

-p.UECISA.SE dc uma
.1 u* a 15 ttnnos, para

lupa pequena de
p:ira serviços le-

ves de pequena familia; não sáe á
rua, na rua Vrancisco Muratori n.

(.1053 Ci S

A LUGA-SE à rua General Scveriá-
™TVno n. ioo, boas casas, com dois
quartos, duas salas, grande quintal,
ou$; informa-se na mesma rua, 10S.

(1471 G) .1

A LUGAM-SK as linilns casas
-t**- il;. rua I>. Mãrnianã S7
(230*?), c 93 (280$).
__ _. (R 1018)

A LÜftA-SE o predio u. 122 da rua
XXTavares Bastos, con, duas salas,
dois quartos, cozinha 'íe um grande
salão. Kstá aberto âzs li áa 4 da
tarde^ trata-se na cpreja de $. Pç-
dro; á rua Tavares Bastos, principio
da rua Bento Lisboa, no Cattcte.

(327Ú CO j"t
A LUGA-SE confonave! casa. para

irVfamilia, por S'o$; na rua Cardo-
so Junior 165. Laranjeiras. (3436G1J

* LUGA-SE. sala dc frente, com to-
^\do conforto: rua do Cattete 85^ es-
quina da de Guaratiha. (3;8p C) J

,4 LUÓA-SÉ uma bon sala, Inde-
^V.endontc, alkigucl, 411$; na rua
da Passagem 11. aótl. (3C71 C) K

AI.UGAjSI-. por 170$ a casa n. 53da rua, Vinte de Novembro, canto
da praça ajardinada de Ipanema. Tra-ta-se na rua Sachet ti 3. 2" andar.

(3870 I?) J
QO00«M«MMM«tMOéè«

ALUGAM-SE
NA

SECÇ1A0 DE PRO.
WUEDADES"Sul America" f

ALUGAM-SE 
bons .aposentos, com

ou sem pensão; na rua Haddock
lobo n. 422. (3837 K) R

A LUG.
•ÍXsa, c

UGA-SE por 01S000 uma boa ca-
ilintãl; tanque, banheiro, .az clcctrici-
«lide, etc: na Villa Irene á travessa
S. Salvador. 38, Haddock Lobo, a
chave eslá na casa n. 5. (,"l',25 SJ K

Rua do Ouvidor 80
Os seguintes nredios:
As chaves nos mesmos, ou

conforme indicação nos re-
spectivos cartazes,

Para tratar das 3 ás O da
tarde.

LARANJEIRAS*. _ Rua
das Laranjeiras n. 453.comuupnifieas accom moda ções
tura familia «le tratamento,
ti uin tal, luz eiectrica. etc.;
os chaves na mesma nia
ti. 4-°. Alufftiel. 3oo$ooo,

BOTAFOGO-Pua Con-
S «le de Iraiá 46. com boas
5 accomnioliçües para familia
C Ae tratamento, luz clcctrica,
0 etc. Alínhiel i8fíS-00i
B«MMMM9MMMM«i

i

A LUGA-SE a confortável ca-
¦£**n da travessa de S. Salva-
dor 23, com 4 qnnrtos, luz
eiectrica, água cm almndan-
cia, etc; ns chaves estão nn
rua Haddock Lobo n. 303.

(S 3426)K
A LUGA-SE uma boa casinha na rua

XlBcncücto Hynolttto n. 130; trata-
: se, na rua Haddock Lobo n. 37.

(41124 R) K
4 I UGA-SE uma jioa cazinha na rua

-TiSão Francisco Xavier n. 347; tra-
ta-sc na rua Haddock Lolio n. 37.

(4025 H) K

ALUG.VSE 
» casa n. ... ...

Nogueira da Gama. Cancella;
III da rua

.- ncella; duas
salas, dois quartos; tem electricidade;
ns chaves estão uo n. I; trata-se na
rua Senador Alencar 163. (3647 I,)R

ALUGAM-SE 
as casas n«. 50 . 54

da* rua Abílio, tres salas, trei
quartos, luz eiectrica c quintal, 150$
cida casa.  (3341 I«)J

ALUGA-SF. 
a casa da rua Dr.

José Ilygino n. 31, com tre»
quartos e bom quintal; a chave no
n, 37, fundo». (3903 L) J

ALUGA-SIÍ 
tini» boa easa, na ru»

Jorge Rudgc n. 149, com dua»
salas, tres quartos, despensa, cozinha,
banheiro, W. C, tanque, quintal, for-
rada e pintada de novo com ga* 0
electricidade, lavatoria na sala <!•
jantar, tudo novo e completo. Alu.
guel 130$; os chaves estão ua me»-
ma com o mestre das obras; trata-u
na Casa Marinho, na fabrica de ma*
Ias da rua Sete de Setembro n. 66.

(3608 L) J

A 
«LUGA-SE o sobrado do llottle-
vai-d Vinte e Oito de Setembro

n. 333, com bastantes comniodos; a»
chaves estão na loja c trata-si- na rua
da Carioca 11 ¦ 10. (3874 L) J

A LUGAM-SE as casas da rua Jor.
m^Xse Rudgc ns. 64 e 66, pelo alu-
guel de 150$ e 140$, tenda quatro
auartos, duas salas, despem-a, cozinha»
luz eiectrica e grande quintal; at
chavea estão no iii 55, (386-L) J

ALUGA-SE 
-por 50$ a casinh» da

rua Jorge Kudge n. 18a (ave-
nida), com dois quartos, duas «alai
c cozinha. (3S41 L) R

ALUGA-SIÍ 
por 140$ o predio da

rua Jorge Rtidge n. 17S, entra-
da ao lado, quatro quartos, duas su-
Ias c mais conipartimcntos, luz clc-
ctrica c gaz. (3840 LI R

4 LUGA-SE por 220$ mensaes a ca-
*™*V.™ nova de sobrado, .. rua Oito
de Dezembro n. 81, (endo no pavi-
mento superior quatro bons quarto,,bom quarto de banho, com banheira
-ervida por água quente e fria, la-
vatorio e W. C, c no inferior. »»•
Ias de visitas e de jantar, copa, co-
zinlta, despensa, \V. C, e um quar-to. Tara iuformaçõci á mesma rua
n. 110 e trata-se ¦na rua Thcnphila
Ottoni 45, sobrado. (3140 L) J

SUBÚRBIOS
ALUGA-Sl! 

im rua Miguel Ângelo
n, 464, cstaçío do Meyer, uma

boa casa com dois quartos, duas sa-
as. cozinha e bom terreno. As chaves
estão no n. 470, Aluguel, d.S.íin,

 (4050 31)

ALUGA-SE 
a casa da rua Castro Al-

v«9 r.. si, próximo a Estação «lo
Meyer, tem 2 quartos. 2 salas c maia
dependências, luz clcclrica e entrada
independente, as chave» estão na ru»Figueiredo 11. i_. onde se trata Mey.
er. (3429 S) M

ALUGASE 
o predio da rua Ilermen.

gania «n. 48, Meyer. tem porão ha-
lutarei, chave no 46. (3980 S) M

A LUOAM-SE a 20$. 35». dois bon»
XVquartos, oom toda» as commodida-
de», á rua Dr Barbosa da Silva, 42.E. do Riachuelo. (3968 S) M

ALUGA-SE 
a casa 11. 9 da rua

Atna.na. com 4 uartos, 2 sal»., cto.
As chaves estão no ti. 25; trata-K na
rua da Alfândega, 28, Aluguel 150$.

M

ALUGA-SE 
a casa n. 6 da rua Luií

de Andrade em Paquetá aluguel
i50$noo; trata-se na rua da Alfândega
n. 38. __l

A LUGA-SE a casa o. 58. da rua
iTLCabuçu' aluguel 130$ A» chave»
estio no n. 36. trata-se nt rua da Al-
fandega. 28. (M

ALUGA-SE 
uma casa na avenida

da rua José Domingues *n. 47, 'Kn*
cantado, com dois quartos, duas sa-
Ias e todas as commodidadcs, gran*
ile quintal; as chaves na casa IV,
52$ooo. (3908 M) J

ALUGAM-SE 
excellcntcs casas no-

vas, por 65$ e 70$, coni duas síi-'as, dois quartos, terraço, latrina, co-
™Lnha--i \V, C, com chuveiro bom
quintal etc., á rua Silva liego 3-.,Riachuelo, junto ao largo do jacarébonde Cãscadura; (M)

.1 casa n. XVIII di
Caf-olina, tia.'rua Delnhim

78, com tres quartos, duas sala'
e luz eiectrica; trata-se ira mesma
villa, das g ás u horas da manhã.

(3911 M) J

ALUCA-Slivilla

ALUGA-SE. por ioo?, a casa n 6o
da ma S. Januário, S. Chrislovão.

ALUGAM-SE quartos, em casa de
familia; na rua Mnriz e Barro»

(.1185 L) J

ALUGA.SE 
a ca.a da ru» Senador

Alencar 191; as chaves eslão nu
nta Bomfim 166, açouguo. (3633DR

J
A LUGA.SE a casa da rua AguiarAVn. 31, As chaves estão no n 33.Trata-se no laigo da Segunda-feira.

Confeitaria Bomfim. (M 3353) K

E MOLÉSTIAS DO PEITO usem sempre o"XAROPE DE GRINÜEL1A"

'PUECISA-SE de
.1. para todo o ser

IíREGISA-SEpara todo

uma empregada
serviço, cm casa de

familia; rua 1). Julia n. 23.
(39SS D) S j

I™ I
de uma empregada

serviço dc casa dc
pequena familia; rua Santa Luiza 11. |f\i _— Maracanã. (3079 C) S '

IJIíECI.SA-SK _ de uma empregada,
iiara casa de perita familia: rua '

Kit. Rezende 1.16. (.iSf.f. O R !

TJ RliClSAtSli de uma boa empre. ;
JL gada, limpa e séria, para todo {n serviço dc pequena familia; á run i
Uniguay n. 150, que durma 110 alu- j
íruel. (3S34 C) lt 1
T>RECISA.'RF dc uma menina fie n
J ai; anito-j; chncara do Piore**
t.i, grutpo i.i, casa 4-*. (3760 C)M

T>ÜÊCISA.SF;^ dc.-- imi ,'habii ;proiis:t.. sional íuniloiro çont pratica dc
in cl in«i5t de estamparia, pnra dirigir

respectiva seccfio de importante ía.
rica. Pi .a se bom ordenado. Quemr t. cr nas condições dirija*se c«n

uriíencia, á rua de S. Pedro u. 207.
t.l(i.ia Dl R

fí}|'J.KriSA'SK dc um empregado pa*
J. ra jardineírb, chacarciro c mais
rerviços, que dê abou., á 511a con-
id,*cti; rua da AKandega 11, 73. ar-
iinazem. t.if.24 D) R

do OLIVEIRA JXTKTIOIS.
Poderoso CALMANTE, TÔNICO K EXPBr TOR a NTTB-. Pedir e exigir sompre: 'GrUINDELIA OLIVEIRA JUNIOR."

L/^_ A' venda em qualquer pharmdCia e__droearia_ Araújo Freitas & o. - Rio „e Janeira

Saude, Praia Formosa
e Mangue

A I.UGA-SE n casa da rua Comnien-
™L"Xdádor I/eonardo n. 53, com duas
salas, dois quartos, cozinha, c boa
área e mais commodidades; as chaves
estão na ladeira Madre de Deus 21,
onde se trata. (406 '_.)

A LUGA-SE um bom sobrado com
/"«.muito boas áceomino dações -por
i7o$ooo. S. Euzebio n. 402.

(4023 R) I

A LUGA-SE um 1
J™S_freute, junto ou

um bom commodo de
separado, com luz

e pessoas tle lodo respeito, casa no-
vn; rua 1). .Manoel 46. (3340E) M

A LUGAM-SE tres salas muito cia-
JçLras, por -<j5 mensaes e um magni*
firo salão, pro*wia3 para escrlpto*

1 ins, no 1° andar do predio recen-
temente consUii.rio, á rua Oa tjuitan*
tia. m: f "i-si* na ,,:-*- ' í'sTK)M

;< LUCA-SE uma linJ:i sjb bem
XXfflobilãdai a casal ou cavalheiro,
em casa de fami ia. Tem telephone.
Tr.iv."-.. Martin, :.-. i|.!,-«--l 1

A LCGA-S1Í .. -obrado Ia rua Sc-
.OLnliur dos Passos n, 32, próprio
para u:n casal o-.i atelier á: e.ístura.

t.'-'2'j E) J

ÍÍ5REC1SA-SE, para casa de tr.ua-
J. inento de uma moça séria, para
leapetni e arrumátíciro e que saiba
encerar; nua Aguiar n. 49. (3047 D)J

3ÍUBCtSA.SE 
de uma menina pinca<o de f.imüia, até 14 r.v.tice,

para scniçM leves; rua Barão 55o
[Francisco Filho n .-;6 — Villa ís.-.-
l^_ i;..-™ D) J
rpKEGISArSK dc uma copcira as-
l!t sei ada em easa de fami ti a tle tia*
r raento j á rua Mün-t;;c* de Abrtn-
N «• 9». (3?ío Dj J

1 4 r-UCiA-SK nu vende-sc o magnífi-
jft-co palncete da rua Francisco Mu-¦Jüíori n« 42, com optiinús ncíjom*
modaTões para iamilia d; tratamen*
to; trata-se na rua General Câmara,
33, sobrado. (3:111 K) .1

i l.U(V\-^K um esplendido aposen*
à\ tô, para 2 ou 3 rapazes ou casa!
que ttttbaLhe fora, em casi de um
casa!; «na ren rf. Assembléa u. 117,
." .náar, *?ntr« Arenida e lar co da í -
Carioca. (3743 t') M I

K T.UGA-SK uma boa casa, á rua
.fVlJarão dc Itapacioe áõ casa 1. com
2 quartos, c_z saias: nreço So; chaves
estão nq qtiilaudviro; trata-se na rua
S. Bedro, sS. lí•• t/IJGAM-SE as casas da rua T.eo-
Xii-oidí, 12, casas V c VII. com 2
níiartos. 2 salas, etc illuminação ele-
ctrica; chaves no n. i ó; trata-se na
rua da Ouitanda t**i: nreco 6u$. r,

A LUCA-SE uma ca^a á rua Iíocha
XjLl^ragoso _ 12. completítmcntc refor-nifrd-:!. '.róxhlio ao nonto de 100 réis
(Villa Isabel); chaves ca mesma; tra-
ta.se ira, run de S. Pedro n, jS. lí

i I.VOA™SK uma casa, á rua Araujo
-~VLi™U. i™, com 2 ouartos, 2 salas,
e mais dependências: chaves estão tTo11. 14: trata.se na rua S. Fcriro, 18.

E
i T.UGA-PH uni rrande armazení,

x*.\com 2 andares, completamente rc-
furnado, á rua do Acre n. 64; us cha-
vos estan r.o 11, to; trata.se ha rua
Sáo !'c,iro, 5S. E
\ LUGA.Si; ura esplendido armazem

XXcom sobrado. í rua General Ca-
mara n. o-; chaves estão defronte, no
Itotcl; tratksc na rua S.Feiro. 11 =8

E
, 1 mJG*\-SE uma boa casa na rua
j XA.Voltintar_r'S & Fítrin 9í: chaves
j ef-.t. -.--. n. ni; trata-se us rua S.

to iu. ií
LUGA -SV*,;uma casa. toda reformz-

ALUGA-SE uma 
/xKiachuclo 224-A; as

nova casa; rua
, .._ chaves estãonn vevjh da esquina; trata-se largo

S. Francisco 36, Cate Portugal.
(.1 nm F) M

AIfUGAM-SE quartos mobilados comcxcellente neiisãü: rua Carvalho de"crio dóaòlrgLU Ií -
perto do largo i\o Machado.

____^_ (.11,60 S) G

.ü.ru ladeira du Provi
,h DUG.VSE ou vende-K o ia _rcifi- ] civ.*.™- r.?*±p vo n. 21; preço Caí;

mC\.co inr.rrt* dt rua Francisco Mu* j tr.iu-w: ná rua ca Ouitffndi n. ijt.

AI.UGAM.SF. 
bem mobilados, sa-

Ias dc- frente e quartos arejados,
com boa pensão, a casal ou a rapazes
dc tratamento, ;v.:eço módico, çm ra-
sa de familia Ah itdo respeito; narua do Riachuelo, 15:1. (1377 F) J

CaTíeíe, Laranjeiras.
Botafogo e Gávea

A LUGA-SE 11 -r;r™ n 12 da traves-l.Vsi Oliveira, com duas salas, dois
quartos, cozinh;., porão, auiutal. jar-dim, etc; tem clecliicidãdej as cha-ves estão 110 Armazem Ideal, á ruaKcal Grandeza 2i.\ (,í5õj Gj M I

A IiUGA-SE n casn dn prnin¦dãc ünt 'fo«jo 39S; nclio-so
nberta ntô i'is 5 liovas e tra-
ta-sc nn rua dn Rosário 112,
com o sr. Teixeira norges
& Comp. (J 3-120)' G

A LUGA.SE na rua Corrêa Dutra,üsib. .50. um quarto bem mobilado,a r.-,;.nz (;0 commercio. (.IfitM S) G
A I.UdA-si; nor «oSoiioT-Çosa e confortável sala, com luz

uma csi-i-
elcctrtc*?,, na rua Uo Vpirnnga.-n.(I-™. fw><« S) G

A M-CM-SE o predio-*-xi*nn do líozo 14, o
novo da

, com uin-
Ktii ficas itcfoiiinindaijões. O
mesmo está aberto e trata-se
na rua Soares Cabral O.-, lia-
r.'in,i«'iras. (S 3450) G

ratcri «12, av.T, opttmaí accomaioât*
ções pira famiüa de tratamento; tra*
(a..se na rua General Câmara n. 3**.
sobrado, _{\i)_ )

^ . CGA-SK 'para escriptorio, pro-jtXximp á avenida Kio Uí.inco, rua
dc S. Pedro n. ?f. i' andar, om-
pia c indepcn iente sala dê frente,
íorrmla de nove. csiu t.-cs sacadas.

(33S4E) J

V 1 UGAM-SH as casas
-OtGIoria 6 c 12 cíiavc. 1
t.*--íc ra rua da Qtittandà.t H'GA-SE uma esiílendliia cím áxi.rm üullwrs ile Crnr.ilbo n (l_.nemn); chaves no local; tnta-se na rái
dn Qiiitanda. 151, I-:

,. LUGA-SE uma c-.?,-, á rua Rc-.-.i
íVíJrán n -j*. chaves no 23;

r.-i ri;-- ' ''' ° sol,r*do «'«a rua do
. : ¦íí.' Pi£»f>"a •*'¦ 102 para pcaiiena fa-aa rn di I nnlra cs:a pintada e forrada de novo.
.*; s't tn»;i (3973 F) G

i í.í. (..-,.g£ unia casa nor 132$. 3XT.-iunrtus, 2 salas, crands nuintal, narun do lattctc 214 e ol,ir,-, DCir 1:J$c-TO! 2 nuartos. 2 sulas. irainde arca, eoutra nor 87$ tem Rrande quintal, narua Bento Lisboa 89. Cattete.
(3241 J_ C

A IiUGA-SE por- módico atti-¦^gnel a easa (Ia rua Corrêa
Dutra 170. Cattéto, para fa-
niilia; us clmvcs estão na es-
quina, todos os quartos têm
janellas. (j 3701) G

A LUGA.SE a
xXEugenia n. 39

i ria São Pejre, sS, ™l

ctu -dn rua Maria
flíircti dos r,e"cs),

mira ncaucn afamltia dc tratamento.Lhares na pailaria da esiuiina c irata-se na rua do Kosari o:i iu, dgs 10i«5 horas, com ílciotr Luz, Tel.

ALUGA-SE cm ,jTXbom ouarto c un
casa dc família um

- -«ma boa «sala ir.r.i p?ssoas dc tratamento, rua Ferreira Vian-¦'¦a- 20. (jj,-, jj! ü

1,299 Norte» .441 S.«

i
í A1-'XXna

G ' trata.!
ÍGA-SE por 6-,$ocio r.marua Dr. Corrêa Dutra n.c na niesma,

cnsri

jV-LLGA-SE o predio ria rua Cunha
aXBarbosa n. 68, tem tres salas,
quatro quartos, electricidade, etc; nschaves no n. 67 c trata-se na rua rio
Ouvidor 11. 2. (3154 I) S

! A LÜbA-SE o nredio n. 80 da rua
1 xVPinto Guedes. Muda da Tijuca,1 com 3 auartos, 2 salas, desnensa, ba-

nheiro. etc, saz c electricidade; a-lil-
üucl 1600$; chaves em frente, na qui-lamla. (1871 K) I

A LUGA.SE o nredio da Estrada
xlNova da Tüuca 157, com duas
salis, dois quartos, erande porão,
instaUação clectricaí cozinha, tanquCjbanheiro, ele; as chaves ni casa 167,
com a sra. d. Albina; alu.uel 100$.

3Ji8 K) R

A LUGA-SE, por 112$, ,-1 boa cnsa
XVn, 14 r da rua do Bomfim, São
Christovão; chaves armazém esquina;
tratar rua General Roca Si, Fabrica.

(3202 K) J
Aí LUGAM-SE uma sala e orarto, de

.íl.írcnte a um casal, entrada inde-
pendente; rua Uruquay, n. 46.

(10: K) M
¦™iiii***™BM-mHMi_«iiHi_«ar_MarM

ÁLUGAM-SE, 
por preços baratos,

boas casas, com dois ouartos. duas
salas e bom quintal; informa-se á rua
Cardoso Marinho n. 7, escriptorin,Prai-i Fornin.,i (41,76 1) M

S. Christovão, Andaraliy
e Villa Isabel

ALU&A-SIE 
ou vendem-se a presta-

Coes os predios da rua do Impe-
rador ns. 213 e 215; trata-se na rua
«io Ouvidor 2. (3155 S) S

A 1,1'GAM-SK as casas da rua
-^¦1). Maria 71 (Aldeia Cam-
pista;, transversal A rua Pe.
reira Xiincs, novas, com dois
quartos, 2 salas, cozinha, ba-
nheiro e tanques do lavagem,
todos os comniodos illumina-
dos á luz clcctrica. As cliavcs
no local. Trata-se na rua Gon-
çalves Dias 31, próximo da ci-
dnde, a poucos passos dos
bondes de Aldeia Camplstn,
cuja passagem em duas se-
cções 6 de 200 rs. Alugueis
00$ e100$.

ALUGAIM-SIÍ 
boas casas de 55$ a

«55$; ver e tratar na rua Sylvio
n. 95. estação de Olaria. (3235M) R

ALUGA-Sl. 
uma casa com duas sa*

Ias, dois quartos, grande quintale bastante anua e esgoto; na rua
José Domingues n. 47, 'Encantado; a
chave esiA na casa 4. (3889 -M) R -

ALUGA-SIÍ 
na rua Vinte e Qu»-tno dc -Maio, um bom quarto, em

casa de casal. * uma senhora viuv»
e séria; informa-se na rua Senador
.[airuaribe n. 1, venda, estação doRocha.  (388BJ.R

ALUGAM-SE 
confortáveis casas, de

41$ a 61$; tratam-se com Albcr-
to Rocha, á rua C. Benicio n. 502,
Jararépagui, (3853 M) R

ALUGAM-Sli 
as casas da rua Dr.

José Hygino ns. 263 c 267; a.
chaves estão na rua Antônio doi
Santos n. 50, onde sc trata.

(3103 M M

ALUGA-SE por 135$ mensaes, Rtnn-de armazem; na rua de S. Ll'*zGonzaR.i n. 132, próprio para fabri-
ca ou qua'quer negocio, tlec-.-iciihde,
grands chácara. (3321 L) J

AltUCiA-Sb, por 90$. a boa casa da
rua Soares 60, S Christovão; as

chaves estão, oor favor, no 64; trata-
sc na rua Gonçalves Dias 41. Café Fa-
pagaio. (2704 L) I

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

ALUGA-SE 
uma casa nova parapenuena familia de tratamento:

rua I-.opiru' n. 144. (4000 J) S

ALUGA-SE 
uni «y.mrto de frente,

a um senhor, com janella parao jardim; A rua Souza Franco io-i —
Villa Isabel. (3998 DS
i LUGA-SE oor ioíSooo um nequeno•£Ve lindo oredin. com 2 quartos. 2¦tXsalas e «quintal, foei-o -\ Raz etc,na run Soares n. «6. próximo á prnç-ida Bandeira, as chaves estão 110 nume-ro 54. (1077 S) S
A T.UG.í-SF! o cxcellente pre-

, -,...,, _.,. 1 -^dio da rna Rariio do llomALUGAM-SE uma sala de frente c Retiro 150-*, Ten. diinq sn._idois ouartos, luntos ou sentados. ,,.. ." 
_. \ U'"S Sa

com direito ao resto da casa. Rua dos | ,as' trps «lUartos, etc. Chaves
Coqu^imp, 36. (.-.927 j) j

A I,*'«'-A.SIÍ a casa IV do n. 41 da
¦TVrva Prnzcrcs, no Rio Comprido porCo?, sala. 2 uartos, cozinh j tanque e
nuintal, tratar á rua llosoicio n. 73,loja. (5852 R) J

A LUGA?SE ror preço niodico. com
/tjLou sem mobília, um espIei-Urlo
auarto, cem iardim, ao lado, banheiro,
luz clcctrica. etc . na rua Itapiru' nu-
mero 2:9, casa de família sim creanças.

Í3865 I!) J
' t.IJC. \.?IC uma csnri. nara peque,¦fira familia. com sala ouarto. sala

i!e iantir. cozinha, com nzua rt..=cen-
t*?. dentr. de uma chuCara á travessa
do Navarro n. 200: informações na
mesma travessa n. 81, vendi, por fa-
vor, (1421 Ji S

na padaria próxima. Trata-so
na rua da Quitanda 88, sob.

(8 3428) I,
A LUGA-SBStmw pequena rasa á rua

Senador Nabuco n. 220 preco 35Sooo.
Õ062 3) L

4 LUGA.SE em rasa com bom quin-tal e fíiTdim um nuarto a casal sem
filhos, ou «nhora ?ó. com su sem pen-•são, na rua Eucltdes da Cunha, 70.

3017 T) L

ALLGA-9F, 
a casa da rua de São

Francisco Xavier n. 389. cm ecu-
tro de terreno, ¦ com boas .iccommoda-
Çõc3. grande quintal e jardim. Tra-ta-se com Jorge ds Souza, á rua daAsscmbléa 16, loja, Telephone 2502.
Centra!. (3303 L) J

ALUGA.SE 
o nredio da rua Major

Fonseca n. 23. a» chaves, estãona mesma: trata-se na rua do Rosário
(¦•".. casa Caminho. (341.7 S) L

A 
LUGAM-SE casas a 20$ e 25$ ;
na 'Estrada do Portella, esquina

ita rua Manoel Marques, avenida
Motta, em Madureira. (3860M) R

ALUGA-SE 
no Engenho de Den.

tro, á rua Martha d» Rocha 171,
confortável casa nova, por 40); in-
formar na casa V, em Cãscadura, rua
Itamaraty 21; outra casa poi 40$;informar na casa 1 c tratar na rua
da Quitanda, 127. (3843 M) R

A.LUGA.SE 
na rua Magalhies

Couto (Meyer), esplendida» casa»
com quatro quartos, duas sola. e
mais dependências, luz eiectrica, etc.;informações no n. 121 e trata-se narua General Camar» n. 3S, sobrado.Aluguel 90*1 mensaes. (3218 M) }

ALUGAM-SE. 
com cart» de fi«nça,

na lv, de Ramo», bo» e»«>« demoradia, a 50$. 60$ e 65$; têm arrua,luz, W.-C. e quintal; trat«-»e no me»,mo logA". na "Villa Andorinh»".
(2271 M) R

ALUGA-SE 
uma casa nor CG$, temduas salas, dois quartos, saleta,

cozinha, ngua. grande quintal; pôdeser vista a qualquer hora: 5 minuto»da estação Quintino Bocaytiva: trata-
se na rua de Cãscadura 13. (3<)36M)R

ALUGA-SE 
uma casa. nara negocio,no melhor ponto do Meyer- á ru»Dr. Archias Cordeiro n 127-A, porlínSnno (,r,_. _,.) j

ALUGA-SE, por 90$, o predio d»rua dc Santa Anna 18. Meyer, ,1
quartos. 2 salas, copa. varanda ao Ia-ilo, jardim com gradil, illuminaila *
luz clcctrica; chaves na chácara, em
frente; tralar, rua Guanabara 50.

(.1290 M) J

\ LUGA-SE a casa da rua Majorxi.Fonscca n. 27, S. Christovão. com
2 salúS, 5 quartos, luz clcctrica e
mais dependências para familia de
tratamento; até ás io lioras. tem na
casa uma pessoa, e trata-$e na rua da
Quitanda n. 195. (2287 L) J

A LUGA-SE oor Sr$ooo a casa nova
-TA.C moderna da rua Pedre Roma, ',
com frente nara á rua c entrada ao Ia-
ido. prooria pnra neouena familia de
tratamento tendo 3 ouartos grandes, i
pequeno, 2 salas, cozinha, luz electri-
ca, fogio á caz. etc nropria para pe-
auena família de tratamento o bonde
Lins de Vasconcellos oassa Droximo á
traria, na rua do Cabucu' local saudn-
vel e alto; trata-se no loca', onde estão
as chaves. C1164 J) L

ALUGA-SE 
para Tendinha, barbe-

ária batata, caia de vender pão, ta-
manqueiro. etc, a pequena sala nova,
á rua do Mattoso. 206, esquina de II.
Lobo. (3,150 J) L

A LUGA-SE um quarto a senho.
miX-ii só, cm casa de casal de tra.
tamento; na rua de S. Christovão
n. 3.-2, cisa 7. (3838 L) R

A LUGA-SE por 112J o-iVm travessa Deíhy.Ciu!
, , casa II com dois quartos.A LUf,A-SE o C3Pacoso ousrto a dois ! Ias. w-rj-n hobrt.iv '

r3» r.-inazes *do commercio em casa de i cliavcs

boa ca*a
n.

duas sa-
nuintal, etc. As

estao por ím-or no 11. : e,n creiu cas, estrangeira. R. 1 trata™ OT rua Buenos Aires 150.;o, Itsrr::: , (3601 .!.) II {3M^ j_ jj

* LUGA-SE por u..-. , casa com
J~Xz quartos. 2 salas e quintal, á rua
.loao Rodrigues. 62, casa 1 (S. Fran.cisco Xavier). (4034 S) L

A LUGA-SF. o cxcellente nredio daXí-rua General Argollo n. 41 (SãoChristovão). (406a L) R
A LUGA-SE n boa cisa da rira Se--fXnador Alencar n. 45, próximo aoCampo de S. Chrrstovão. tres quar-tos, »jlí5. jardim t quintal.

™S77 U R

A LUGA-SK a uma senhora de tn-
/ido respeito, uma sala de frente,
com luz clcctrica, em cisa de fami-
lia respeitável; na rua Monte Alegra
n. 17, próximo á rua do Riachuclo.

(3728 M) M
A LUGA* SE, S rua Francisco Fra*

.ílgoso n. 21 (Encantadol. uma boa
casinha, de pequeno aluguel, cnm
muita acua. (3142 M) M

4 LUGAM-SE á Villa Savana. Poxltrnpolis dos Pobres, rua V Ni.ctheroy 60. E. Mangueira 2 casas:nutr'or.1 tioS e iooS- __ 703 e 6;.:
verdadeira calamidade dc baralcza; !
aproveitarem. (2858 M)R

A LUGA SE. por ir.oS. o nredio/\ 11 ovo. Francisco Manoel 18. K.
Hiachucl-t; 6 quarto., a salas; truta-
sc^ Victir Meirelles 12 Jiirú M).T

T*T,UCA-SE o esplendido predio d»
¦iirua D. Anna Nery 520. com cin*
co bons quartos c m'.iis conforto, par»
familta de tratamento. As chave-: na
venda da esquina, com o sr. .Manoel.

(3758 M) M

ALUG.VM-SK 
uma boa sala c C02Í*

nha por 50$. independentes, mui
ta água e luz eiectrica, querendo; ni
ma Costa Bastos n. io, próximo !•
do Riachuelo. (,-.oj M) )

A LUGA-SE, por çoS. o predio a»iXsol.-.-.dr.dü cia rua Lopes da Crui20,t Meyer com 2 salas. 2 quartos,cozinha, p«.rão habitavel. eleciricidade,
jardim', quinta!, tanoue, chuveiro ;trata-se á rua Dr. Garnier 105. Rocha;

chaves no 31, ou defronto estabulo.
(.«101 M) J
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J*_ CORREIO DA MANHA *»-r Scgiinda-íeifa. 20 de Novembro dc 1916

A CURA DA SYPHILIS
Adanlrida ou hereditária, interna ou externa em to-
das as manifestações: l<!,ci.mitisn;_, Eezemas, Ulc-ras,
Tumores, Jísc.oíuias, Dores musculares c ósseas, fio*
tes ds cabeça nocturnas, Ulceras (1. tstouiago, etc,
ae consegue ii)falli velmente com o

JLU-B/jrVI-
Poderoso ontisy.
philitico, Jilitni*

nador das iujpu-
retas e micróbios
do Sangue. Cura
syphilis. tanto cx-
«ema (pelle. olhos,
ouvidos, nariz, etc.)
como interna (dos
Pulmões. Coração,
Kston.ago, .'.gaito,
Rins, ete.) Teçam
gralis o impresso
"O Perigo da Sy-
philis. Meios de st-
ler se tem ou tiú»
sypliilis", á (-.
Postal 16S6. Pecam
urMpccto. O Leu-
tyl vende-se .nas

boas (iltaruiacas.
Preço, 5.000..

Btp.iiio geral:', Avenida Comes
l-rcirc. »(>. tçlenjione 'üo- *•>•

A LCC-A-SE. oor flfri o predio nó*
Ato da rua Honorio n. .8-, em
ffodüs os Santos, com .1 salas. 4 m.«r-
tos. cie. (.lüHíi _____

VENDE-SE 
oor 5o:uoo. bom ured:o

construído em "rai.de terreno no
Cattete, tratar com o sr. Carmo rua
Rosário ... 99. sob, n as t. U09 W

A I.UC.A-SIC um nuavto, tra casa dc
Afaniilia. a rua.Pernambuco m K'3.
próximo i rua iviiKcnlio du ->Ku.r^_

VEND'i-Sl. 
por qualquer oí.erta ra-

zoavcl os bons nrcltos «Ia rua do
Ctucliorro, Di) e íoi, dando ..mK.i.f.ca
renda; ttatar com o sr. C *.™'°t.,r-S
Rosai io. 99. sob, li as 5. _______°__,_
\TENDE-SE uma casa a rua Zefe-

fino da Cosia 59, Campo dos Car*
dòsoscom duas salas, dom quartos e
S- terreno 10X50, lodo cercado
a leia de arame e plantado com cn-
xertos de arvures írutilcras. lrc.0,
_:S»o.; venda desembaraçada^ 

^ 
..

VENDE-SI. 
«i superior,.predio da

rua Dr. Lins de Vasconcèllos
n. 20G; trata-se na rua da Assem-
blea4-«. 63. coai o sr. .toa. 

g 

•-

vfil.NI.E-SR uma caia cm frente á
estação do Sapi, praça das brutas

n. 11, presta-se para negocio,1, ycnjlç-
s. barato. W> rV -

ALUCA-SE. 
por.

Stil. ' ' ' 5$. a cnsa da rua
ídaitlia dá Gama ... iC-l. *'.'

Homsi.cccsso, coin 3 cotniiioios c cosi-
nlia, bom terreno todo cercado c ar-
...bailo; traU-sc 11a rua 20 de ;ju-
i_.iõS*17_  M- _j

ALUGA-SÍS. 
á rna S. Luiz Cònza-

ga 404. uma easa com dois «iiianos,
11 mais dependência». ..roor.a nara pe-
iiucna faniilia de traranit-nlo, lendo
iiiiiila, no norão, mais um iiarto ...dt*
jiendeiile. ço... aftua e luz .«¦«•"'•••
iiúde o.r vista todos 03 dns: Irat.i-sc
â rua Ouvidor ..14, ou telepl.one.ee..-
t.al 54.1 '-""S M) 1'

AIUGA-SIv a confortável casa da
Arca li.incrial 11. i;s, Mtycr; tem
4 (íiurtos, 

".. salas, cozinha, .banheira
uara DRti.1 «incito, luz elétrica, gaz,
«_¦; para ver e 

^g^
¦XlXG.VtSilfl a confortável
-«-a-eiisa «lu rua Moraes e Silva
11. _-»;_; esta rua auabu em
frciito ao Collegio J'ju,1"„0.

\TENDEM-SE, 
no K. Dentro; C ca.

zlnlia. .renda#250., oor 7'.Spo*f.
tratar com sr. Affonso. Carmo fili. •-¦• .- - liorns. (-«8.-.SJ. ,' 14. as

\TENDE-SE 
á rua do Senado, um

terreno, medindo nm.',_o; 'W'
alio; info.iii.i.-e u irata-se ua rua «li.
llospicio, 198'. '3704 M __

«.au K *at**í*j.

8ARXA,
CAUltAPATOS,

BERNK.
BICHEIRA,

MAXQUEIRA,
PIOLHOS,

moscas,
10MBK1GAS.

e demais' pragas do
gado, curam-se com o

Especifico Mac Dougall
O original dos especi-

ficosc o único quo
não contém veneno.

Vsudo lia nittis do
63 annos.

lAiip-menta a lã cm 20%
Protege o couro contra
as ino.scas,vnloriziindo-o

Unico introdiiotor:
ROBERTO ROCHFORT
'Run «lo Mercado -19 *
Caixa «lo Correi», 11*11
íi mo BE JANEIRO «li

NEURASTHENIA • FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

_De XV_BI1B«TESOHi:

_R_'o mais poderoso tônico empresado
contra as moléstias ou excesso-, que

produzem esgotamento nervoso

ANEMIA. CEREBRAL o®
oc »• PHOSPHATURIA

COSTUREIRA — 
Tr.iballia.ppr fi-

gur-iio. por preçtíâ beatíssimos;
rua Bella de S. Luiz n. 12 — An-
daraliy. (3749 S) M

CHAPÉOS 
últimos modelos, a i_.,

15$ e _o$; tragém-se, reformam-
se .1 4?, 5? e 0$; mme. Bos, â rua
da Carioca 11. 10. (-091 S) J

("t-OMPRArSl. 
qualquer <|-ja;.;idsde

J de jóias velhas, com ou cerni pc*
dras de qualquer valor e cautelas do
Monte de Soccorro; paga-se bem;
na rua Gonçalves Dias 11, 37. Joalhe.
ria Valentim, Telejh. 994, Central.

(4.37 t>) -*

CARTOMANTE 
c fa- qualquer tra-

ball.o para o bem, não usar dc
cerimonias cm falar no que desejarei
e trata de feridas olirouieíis c outras
doenças; n.a Oliveira .1. 3S, fundos
da capelia do Amparo — Cascadura.

(1146 S) B

TTENDE-SE oor todo o preço, telha
\ dc canal e zinco velho; na rua

Dr. Archias Cordeiro 11. 107. Mcyer.
(3S.il. >•) J

\^IvNDÊ.SI. 
um. bom t.i-vno de autor¦fraiiecz. perfeito modelo, eli-j-autc.

Praça Tiradcntes, 29. (J930 J) O

VKNDK-SK 
mnsnificd terreno, com-

pletain.nta arliorizado. em optimo
local de lacdrépauuá; tfatr.-se eom
Kodolplio Tlioinaz, rua Hospício .20,
1" i."('ar^d_s____.___4: ___;

\riiXDE-SU, 
cli. S. Christovão (boa' rua), unia nionriedadc constando

dc: uma bem nivelada área de terrç-
110 eom .Sm. dc frente por .55 jlc
fundos, iá tendo ...n pred.ç. cd.íicaüo,
iiléi-.i de dois barraci-.es habitados por
familias, dando tudo boa rtnda; trata-
se á rua Frei Caneca .-(.. loja., .ne-
nocio directo e não se ad.iutte.ii yiu.erj
mediarios (*'-í5' _0 __
V^l.XÕÍl-filv 

"a 
easa da rua S. Va-

V lcnliui 11. s.i; trata-se »a mesua
rua ... Sã! .reco de oe.-.asiao.

ÍIuS"

VI.NDLÍ-SI! 
o nredio .....

Fevereiro n. Cit, cm Copacabana;
traia-se Avenida Cács do I'''rlo..,''0'):
tel. 2.134. Noric. (.11 no .N) ,*'(

\ní.\'U!..;il. 
com urgência um pre-

dio na riu 1'ossolo"; Uüta-se ua rua
do Ouvidor .08, sala .1 (..7"2 M 1

\riíN't)t...\l-SlC 
duas vacas de raça' «auriiia legitima, e- ingleza ; uma'prestes a-dar cria. c outra com cria

de .5 diis, dando .S garrafas «le leilt;
trata-se do si:io da lloa-Vista, esta-
ção de lrajá; ivenda do sr. Dicliinlio.

(.-38. O) .1

\ri,MÜi;-Sl! 
o cl.alct n. 20 da tra-

vessa Dczesi-is de -Maio, byrc e
«ieacn.biiraçado; 11a es(_çi.) ni-.iiiliüo
lloc.iy.iv.i. _____ __> }

V)j.:XDI;-SÍÍ 
uma casa

de .Riits
.,  de madeira
iga, coberta cora telhas íraii-

cczss. tendo ires grandes quartos, ,2
uraudes salas c cozinha, co:n bom
terreno e bem plantado, agita oncana*
da, com abundância, ilistiinle doii nu-
mitos tia cslaç.i» de líamos, e traia,
se tia rua André 1'iulo n. 05; preço
menos do valor; é unia pechincha.

(3840 N) lt

Boa opporluiiidacle para as pessoas ínlolligonlcs c
aclivus SoV. S quer vencer difficuldaclcs da vida, ganhar
muilo dinheiro cm negócios, ter coragem o audácia, boa
vo/ olhar magnético o alimente, vencer c dominar
Vossos inimigos, ganhar no jogo, recuperara saude c ser

feliz cm amores c cm relações de

CHATO

ir.I.NI">E-SIC um niagnifico predio
t «le c.rastrucção moderna, , quas.

co.iel-.iidu; trata-se á 111:1 .lose V.U'V,'
íaeio ... 45. Nictheroy. (_s.ii..) K

Corrimentos
Curam-se cm !3 dias com

InjecçãoMarinho
Kua 7 do Setembro, 180

A11-tl-i mcwúa, mata ü*s Üiçlios se os t;
ver e pcíiue.ioâ ruparos» tudo :"io$j
cl.amados, .10 eaté Guarany; tcleph.
4.9., Central. (.fuü S) lt

francez,
rça 2.1—30, em perfeito estado,

vende-se baralo. informes com Lr-
nesto, nia Corrêa dc Oliveira n. fi.
Villa Isabel, (3..6 S) \

CATÁLOGOS 
de sellos do llrasil,

co.n tudos 03 erros e variedades,
preço i$ooo; llospicio 30; J. Costa
„ l_!.l.o.* (3731 1=) t>

("(IlASSlü 
de íabricutilo

J (ir

A 
UM rapaz solteiro. alug.i-5c e:n
cai... de duas Ipéssóàs, ..íucpcn.

deiste, com elcetricidiidc. um niagiii-
fico com modo» rua do Mattoso -1"»
sobrado (casa do máximo asseio).(3!)80 S) S

A IIUA »K V1DAG0 — Dúzia 7$
Mitrega-.-e «i domicilio; ilaa L-.uz

üaiiia 11. 45. Tel. 32 Cent.
(.933 S) J

Ace:  
. ,

se na íabniea de carimbos c
tfrtivüras, .á _ rua Sáclict ,11. -.o—Rioí
Peçam condições a Joà*; Xavier. Op*
lima conimis-ão. (27S8 S) J

DIXHKIKO 
sob byhdtliecas, jurqí

c c;iu.ão de Apólices, mercado-
ria. etc. Ii* Moura, Rosário 170.

(19S0 S) S

T_l.Nlli;i.RO — Dá. .. . sob 'hypo-
Checas de prédios, eom loia a

lirevuía-dc; ú rua Arejliia/i Cordeiro
11. 161, portas de aço, com Kreitas,
das íi is ii. (40.14 b) M

DINHEIRO 
sob bypot.liee.is, mo-

vei», notas piomissorias, e.mçfi'.,
iuvcntarioi c a ofítciacs do Exerci*
to, Armada, 1'ulieia; rua do ltosãrto
ti. ir2, com Fernandes, (jfi?1 S) *^

-*,^_Hr(-ii,.,,,w_M_(t_-ni*l EÜkM_BH_^__^_____B__-__-_-___a^k_k«*.--«*<W II -JIllB ^j,

I ARAUTO jJL' m

§ PROCRESSO». y^VWj^^. Il

f"NA 

LÂMPADA.'" 3
«MEIO WATT- H

'EDISOW 1

SPH K H %S *9 'le iniiUic.!' o
i a UK, 11, i)'']! AJvDKADA cura corrimentos hemor.
i rl.agias e suspousões; dc modo «Im.

pies. evila a gravidez nos casos indi-
cftdcv fazendo apparcccr o ittçoinmo-
do
coin o _
C.ALUNDO. parteira do Hospital
Clinico dc Barcelona: consultas dia.
lias, uralis aos polires. Acceita c!i?n-.
tes cm pensão. Consultório c rcíi*
«lei.cia: rua do ILavradio n. .... so.
brado. (sS_-.| S) J

iv.. i«-v««u U| .'«(,-«-¦__ vi l»l_U.Ilin*J-
Mm provocar hemorrhágla, iciul.

no enfermeira ...me. JOSIirlUNA

PARTEIRA- Mme.
Franctíca

Rciis, d:p!o«
mada ne!»
Ki dc M.

de üo-to.!, faz oppareccr a menstrita*
ção por processo scientifico c sem
dor; trabalhos garantidos c preços
ao alcance tlc todos, sem o menor
perigo para a saude; traia derdecn*
(jas do.utcro; rua Geiier-al Câmara
n, no. Tel. n. 3.368, Norte, próximo
da avenida Central, Consultas gr.i-
lis. lá itT")

Partos. Mo- i
lc-iiüs das 1

Trátámciito ,
dos abortos e '
suas consc*

queneiás. dos .
còrrimchtÓ3_

das eólicas uloro-evar.anas e das regras
irregulares _ prolongadas. Assembléa,
54. das 12 ás iS. Serviço do dr. F.-i;i,>
ilanallulcs. Telc1.'. .Q"Q. __i_ _j_5__J

SENHORAS

QUI.KIUS 
comer bem por .$200

rio na nuva easa -Mineira; 5 pra-
los variados a escolhe.. Assigiiantc.
á mesa, CoS ióra 70$; rua Buenos
Aires 158. loja. (3771 S_U

VK-MIH-SM 
cm Anclnela, ..... ar*

miizem, á rua da Capelia", com sele
portas «le fronte, sendo triangular* U
iiiutii-o c o dono não poder murar, no
logzr, vclid.-se cm cinta (S.io tnu-
lo), curva de ua e tr.ita.se ne."'";
1110. (38.. N) 1.

sfÜNDlJ-SI. in.'. tcTcno c ba-rriieãii,
1 na nu Francisco Vi-lal ... .>>, ier-

Nova, Livre c desembaraçadot ira-

TTENDE-SB um deiiosilo de pão,
T liem afreuuezado, na rua Juão Uo-

mari-S n." 109-A, em frente á capelia
de Santo Antônio, lia estação de Ra-
mos. o motivo da vendri »í ter o u(mo
«le se retirar para íóra. (3O2C ())R

\yí.NÍ)i-;.Sl-; íúna boa mobilia,-; para
V barbeiro, nor preço módico,

Aurii Barbosa üi
rua

Mcyer
(1,10. O) J

Ioda a espécie, cscrcva-mo minic-!_
diatamenie, pedindo o meu livro

__,_.  inlilulado TALISMAN D13 PU-
DUAS DE CEVAI», onde còühòòerèis as virtudes das
* * .., ¦__¦_,_.¦;¦  ,!«. n_-k-r..-- «nn_h!il:ia cin Tnriia_

ta.se cam á prn.rictarià. na n.a Duráo
70, Quintino Bocayuva. Preso 700,..

(..ou S) N

maíavi nosas veiiras uc v«v«a, ..--«.-;'" -" ——
Kcvà para : Sr. Aiistotolos Itália - Kua Senhor
lios Passos u. Ü8, sobrado - Caixa do lorrelo
001, Kio.

muÕTe.
i\„,dliãis

"XrMNl.K-SE uma cisa dc tcll.a com
V 1:111 lote de terra, medindo 10 por

TTENDE-SE lima biirata, islao II. V.
y Itaiar.l Cleii.eiit. cm perfeito esta-

do; ma Senador Vergueiro 143; te-
leplione 1U.0, sul. (*«(Í7.I O) R

¦'l/liNÜlíM-SlC e eompram-so ni.i-
V veis do toda a espécie, commer-

ciaes e .iomesticos; 111 nia Se.ihbr
«Im r.issos, lü. (3757 0) -M

* ' RUA Asscinbf.a, 79. =", !'a
/.a. pref. de portuguez, ari.iim., geo-
grapliiá, álgebra, etc, desde io$_tl'-.
do. Não é curso. (3220 o) J

AUTOS 
UENZ — O tiiiieo óleo

para sua lubrilicr.ção, e o Rub)
E. Únicos depositários J. M. Sam-
paio a, C"; rua do llospicio 112.

(44.7 S) R

A_.L|E,MA.O, 
íriinccz, inglez e h-

tini, 10$ c .5$ .11e.1se.es. Trata-
,-c «Ias 2 ás õ horas; bcéeo da, (a-
rioea ... 18. -,. (40030) Jl

DINHEIRO 
— E:iiprcsu-rc sob

liyiiotheeis. cíiuçõcs de apólices
da divida publica, municipaes c pro-
missurias; Rosário" .72, sala 4, «Ias 3
ás 5 horas. (3"<i S) J

DINHEIRO 
—E1.1presta.se sob by-

potlieciis dc predios a juros ra-
zoavei-, grandes c pequenas «piau-
tias, juros e caução dc npolices, con-
tas da Prefeitura; heranças, inventa-
rios, alugueis de prédios mesmo cm
usoíruto ou dotal, compram-se pre-
dios, terrenos, fazendas c sítios; rua
da Assembléa 11. 117, Io andar, sala
... 4, com o sr. Moines. (-'45-' *"¦) S

SÓCIO 
para um bem montado res-

taurant e hotel, fazendo alto ne-
gocio. Só vende para ajudar o gc-
rencia do moino; trata-se. o iníor-
ma*se na fabrica de cerveja Lcüo;
á rua Vrci Caneca 11. tii, com o sr.
Carlos leiezias, com algum cauit:.!.

(3563 !') M

4 CU0CADE1RA "Triomplic" —
A. Mudou para a rua Padre Ml;
gi.olino (ant. da Ploresta). 77-;Ca-
iniiil.v. (40_j S) M

MÉDICOS

ALEA1ATE 
precisa-se de um bu.

leiro; rua General Cantara 3$.
(40Q«J S) M

-»

110M 
armazém para negocio, com

> casa para l.abilação -- Alug.i-se
lia rua Darão de Itapagipe, 425 (es-
quina ila rei Vclix da Cunha). Ira-
ta-fi- com l>r. Macedo, rua Larga
de S. .oa«.ii::n 11. 42, sobrado.

(3S35 S) R

LUGAtSE, á ...a Wcrne dc Mc-
.igiilliãcs .10, unia hoa easa. nova,
ii.6dcr.ia, cuiu tres quartos, 2 , salas,
-mtia Iria e quente, banheiro quintal c
inrdiiíi; bondes dc L. Vasconcèllos c
V, I. Engenho Novo: as chaves na
l.iiifieação Modelo, á rua barão d
U011. líctiio 178. (41110 M) M

VLUGASE, 
oor o'S. uma boi. casn,

com tres «manos- c -duas salas, n.i
rua Uorges Monteiro 43. Engenho dc
Deiili'.-; oara ver, das 12. as .5 l.oias;
trati-se rua do llospicio .25. ...

_____________

ALUGA-SE 
o nredio da rua Ma-

recital Bittencourt ... ¦).-. estação
<!o Riacluiclo, com duas salas, tres
.iiin.lo. c grande terreno; as cliaves
«tão no ... 86; tiala-se nu rua Sao
l'raiiclie'o Navitr i"0. (3' °_ »'. J

IO MOTORES electricos de. i|t,
1, 2 e 112111'.; 2 moinho!

dc eaté è.-iu moto.-; 1 mocliina parii
«orlar papel; 1 ferra ciretilar, ven-
dc.se, praça da Republica ... 1'>S.

(4.36 S) M

NICTHEROY
VTICTIIEIÍOV — Aluga-se a um
_H casal, .. nictade do predio tia rua
Alvares de Azevedo ... 1S5, pelo da
praia de lca.àliy; trota.se no mes-
mo. (3Qil S) .1

PETROPOLIS
4 I.UC.AM-SE em 1'ctrop. lis. dois

Xllire.lios mobilados, na avenida >pi-
funga r.s. 50. c 525. preso de peca-
alio. o primeiro com seis quartos
grandes, .1500$ por seis mezes, .c, o
oegundo, quatro quarloc, por 1 iho.-.,
nor uni (limo; as cliaves por lavor
110 í-)' e lrali.se aqui coi.i o proprleta-
.io,' á rua de Santo Henrique u*>.
p-oslmo á nr.-.ça Sace.z

\riiNDE-SE 
unia nhacara dó plm'-' lii«,ü.::i, com bonito uóuiár; rua

Souza Siqueira, estação da Piedade; a
tiatar, na mesma, com o sr. .Antônio.
_. -—-

\ri;,S'í)E-Sl., 
junto á csliiçuü Quin-' tino lioeayuva, Um i.rtdio ce-m

milho terreno, por 5i""oS"lllj: t.;.:-1---'
com o urolirictarlo, •'.. rua da Uri.-
guayana 1.5, cliãoclaria. (4077 ^)«>i

1'ciia.

VTÜNI.I'.-SI. uma boa easa dc pasto
cuni contraio da mesma, tendo nm

bom sobiado para «íioradiii, cm bom
ponto: cisa antiga, fazcn.!..;, regular
negocio, «me uoderá ser verificado pe-
In pretendente, a quem se di.rít o mo-
livo da venda;, quem pretender, «liri-
ia caria com ....ciaes, ¦ o 11; l ¦...>'::
iiu escriptorio desta folha. (4001N) il

\rENI.IiAS-E 
(péchinclia. lio;' 2:500$.

' prestações parle, uni arcdio plat -
l.Mikih, ainda não foi habllndo assou-
lliado a neròba; tratar, cou. Castcllo,
Rosário 116, takllião, das .0 as 4.

(;,fciO S) t K
TTENDE-SE m.1.1 elegante casa, '.íin-

>' da não foi li.il.ilad:., com dois
bons ouartos, duas salas, linhas de
bondes i porta, (• »',beira da .estação,
trata-se ua rua Árduas Cordeiro . v>.
Meyer.  -N> ..

* l.NT)E-SE uma casa nova, cora
tlois diiartos, duas salas e mais

ilcepiideuci-is eom agiu e luz ele-
tirica; un rua Vieloriu n. 2... 4
minutos distante da estação de^Ka-
mos. l'rt-.;o de oceasião. (394,1 *>.' J
¦\ri.NbE-9E uma «sa nova, nas

condições hygie.icHS, cm quatro
bons coiiiiiiodos. torreno lodo plantado
de arvores frutíferas, tc.a agua cn-
canada, ..o mclliór ponto da estação
de ltanfos; pura ver e tratar; na .rua
Angélica 11. 55. a rua o illimuna-
da a luz elcctiica. Preço. 1:;,.-"?. >'¦
pecl.inclia. _:___.-___Li
"\TI''.N11E-SE esplendido terreno, tra-

> rahy; tr.ila.so á rua José llonifa-
Niciheroy. I3S57 M »

52, com arvores, dando irntos, boa
agita de poço; informações no açoii-
rui-, com o *•''. 'Antônio, estação de
M.itlici_s__I.;iih:i _____j. '__.!_L\_i.
"ir.E.vnE-Sií niagnifico lote de ter-

T reno, próprio 110 melhor ponto de ,
Ipanema, bonde á poria. Trata-se lia |
rua Sachet 3, 2» andar. Intertueilia-
rios c-ctisãdos. (3S0.J N) 11 í

/

TTENI.fiM-SM duis bons terrenos, a
V rua Almeida Ua-tos; trat.a-sç 1111

mesnia rua ... 5'. estação do Encan-
tado. 138/6 -\) R

\7¥?.Í)lT?í*.Sl_ lutes «lc tuliu-
y nos liem lociilii-iíilos 11100S
em _)i'Ò8tn_Gèsi medem llí.vüO
lugar alto, suiiilayel «3 «le mui-
tu futuro, estução «lo S. >ln-
ilíeiis, Liitlii» Auxiliar, passa-
gem i«la c volta SOO réis, cs*
criiilorit. em íròülo ú estação.

(J «105) N

AVISO ÚTIL
Koupas brancas para homens, Senhoras e creanças, quem mais
barato vende é a FABRICA CARIOCA. Roupa branca comprada
nesta fabrica é uma prova de bom gosto e economia — CASA

DE TODA CONFIANÇA.

COLLáRÜOS E P1BQS DE IMO
^s mais ptrleitos e que melhor se engomraam, vendem-se na

cbnhoè-daFABRICA CARIOCA
CVarit.hos de linlio vira- | J'unlios dc Unho simples

dos «>•- direitos, 3 l'"r. 2$ooo par  i?ooo
Idem de li.iho Santos Du- | Idem dc l.nl.o duplos,

in.int, 3 por 2$S°" l»r. . . . . ... ij'00
RUA DA CARIOCA, 22 — Próximo ao Mercado das Mores.

17M--1U.STIM0!. — Fa-em-so
il-fsob inventários, heranças,
hyiiotlieiuis, alugueis de .ire-
«lios, juros o eaii.So «le niioli-
ees. Fazem-se obras e pagani-
se imjiostos em atru/.o liara
recebei' como so combinar.
Còínprnm-sc terrenos o pre-
«lios vinhos ou novos. Com o
sr. Carmo, rua ttosiiriò OO,
sobrado, 11 ns 5. (-108) S

iw.mminmiwiiiiimni

K0N0RRHEA8
cura infallivcl em .1 dias,
sem ardor, usando "Gonor-
rhol''. Garante-se a cura
completa com um só frasco.
Vidro, _$ooo, pelo Correio
5$500. Dc|)osilo geral :
1'hariiiacia Uavarcs, , praça
Tiradcntes, 62 —¦ Rio dc
Janeiro.

EN1IÕRA séria
.abe.id:, costura

s hranea-s. 'deseja

GRAMOPHOXE, 
inglez, novo, pre-

çò módico, vende._c, rua Gene.
ral Roca ... &:. fabrica. (S)

'E.N'i.iE-Sl'1 por 21 eoi.tos, ,1 con-
|\ foituvcl easa «Ia travessa (-cr-
queira Lima 2., 11:1 Riàclmelo; cn-
slrnida lia seis mezes, com 2 salas,
5 quartos, corredor, despensa, banhei*
in com agua quente c fria, b.dct, W.
C, inlerin c estertio, quarlo pira
creadoa. inagniíi-a liistallação electri-
ca, vastíssimo terreno o uma nequena
avenida, rcnilcndu :..r? racnsaes. Ver
e traiar 11a mesma, a qualquer Jióra.

(334. -;N) R

\?ENDI-,M-SE, limito barato, as cn-
siu da rua Clarimuudú de Mello

ns. si.) e 213, iiiiuas ou si..aradas; lí-
Piedade. (3C17 I\) K

\ri;N'nii-SE 
uma boa machina pho-

lograplilea, 13x18, completamente
nova e conitilela; preço de occasiuoj
rua Silva Manoel eS. (4.2. U) M

TflíNDE-SE um bom piano allemão,
> do c.l.diic Roniscl.; n-11 dito 4 bis,

ile 1'lçy'el, o melhor formato; tfoça-se,
compra-íííi concerta-se e afiua-so Ao
Piano de Ouro, officina ba. 40 annos,
«lo Giihnarães, rua do Riacl.uclo 423.
sobrado. (.122. M .1

cio ... 45

s.\ r*.-. 11.'.
r.í, livre «le qualquer, retribuição, os meios de

I • JlVlt: lli. i|i"..'|i" 1 .-.- ,- . -

VÍiiM 1'KI.O CORREIO, cm carta fechada —

syinptomas ou manifestações da moléstia.— «
.posta, que rcccbcrilo v.a volta do Correio, Cartas aos
SlVlílS — Caixa do Correio, 1125

A todos
os que sof-

f r e 111 de
«I ti a 1 q u e r
moléstia es-
ta socieda-
d e cuyirt-

curar-se. ENT*
.ume, morada,
ello para ii re-

l.NVI-

Compra e venda da predios
e terrenos

/ÍASA - Vende st- unia co-M 3 quar-
\J |oí, 2 salas, banheiro, cozinho c
latrina e dispensa, com Ianque, gal-
Ünliciro, agua eiinuiada, pia un con-
nl-.a, laviilorio n.i sala dc jantar, luz
em todoi os eom.nodos, entrada eo
S.ido, com jardim na frente, gradil c
porta" dc ferie, c com um porão pa-
ra arrumações; é 11111:1 verdadeira pc-
chinelei, pela in.igniiicn.ue qu:i:ui:i
«le _;=•..1.1.00. Trata-se r.a rua Ro-
l.crto 

'Silva 11. 23. liamos; 2 niinu.
t..s ilisla.uc. (.lü.'. M J

rilERUENOS — A' rua, liarão de
.L Mesquita, cm ligação, mac-ada-
niisudas dc 200 a 4.10 mil reis o n.c-
tio dc frente. A' vista o-.i a presta-
ções. Tratar, Meira; Uiugiiayiuia 11.
3. Tcleph. 4651, C. 1..M J.

TTENDEM.SE. cm prestações me..-
s:ics e por metade tlc seu valor. .1

casinhas, na Terra Nova, sendo duas
na fr.iite e duas nos fundos; Irala-se
na rua da Quitanda .... loia ou com
'Arthur Samoa, na Estrada Nova da
Paviuia 1.1.: (:!Õ3i •)) l!

VENDM-Sl-' 
o conforlávcl mediu da

rua Viscoiiilc de Tocatitia 11. .)•;,
estação d-, Todos as Santos; traiã-se no
mei.no. (J99ã"S)."«

írEXOE-SE por 1:500$000
uniu boa «-usa nova, com

_! «iiiiit-tos, 2 .valas e cozinha!
Vçi-rciio: llí metros «le fren-
tu por SO «lo liindòs, lugar
alto c saudável, n S mi mil os
<lti estação de (,'oi'dovil, 13.
l-\ l_cò_iul(_iiiit. Tfiita-sò na
mesma com UurlbukU Uitteu-
court.

da

\71-:\I)MM-SI1 cm Vigário <ie-
V ral, li. Perro l/eopoldiiia,

lotes «le tei renos dò 10x50,
10x67, 50 c maiores, á vis-
ta on em prestações conformo
11 tabeliã abaixo. Têm agita
«Io Uio (lo Ouro. cniiulizuila,
35 minutos do viagem, pas-
sagftm desiila o volta 500 rs.
em primeira classe, o !Í00 rs.
na segunda:

Pícçó. Signil Prestações
:i:000t, Í50Í, 751,000
2:000!. 100$ 50!.000
1:500!. 75!, aGÇOOO
1:200$ «0$ ao$ooo
1:000$ 50$ 25$000

800$ 10$ 20$000
700$ :íõ$ 17.Ü000
coo$ :ío$ is$ooo
500$ 25$ 12$000
150$ 22$5 11$000
«50$ 17$5 9$000' I

\o local so encontra pessn.i |
encarregada do mostrar os I
terrenos, e (rata-se com o pro-1
prietarii) uos dias úteis ú_rua
S. ilanuario 89, das -í às 8 i
da noite, o nos doiniu-
gos, das 8 da manhã á 1 bo-
ru da tarde, em Vigário fiei.il

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 — Quitanda — 72
— A. I-1.\T0 & C. —-

A RI EA de um relógio que devia
xY, estrahir.se hoje, fica iransfcridn
nara o dia 4 dc dezembro,

Um s) m

1 .zcni-sc dc
prédios na cidade e subúrbios,

até Santa Cruz. Jl. Vieira, rua dn
Otiitauda 50, 1" andar. (n.|8 b) J

T_TYt'UTIiECAS

HYPOTHECAS 
na cidade e sub-

tirbio.; grhitdbs ou penuçuas
quantias, juro li.odico, ha capitalista.
Informa, por favor, «> 5.V. Pimenta:
rua do Rosário 147, sob. (3.402.) J

INSTITUTO 
de lingiias — Inglez,

francez, português, allemão c la-
tini; ensino rápido; preço módico;
A rua S. Pedro 11. 51. i° ""''a'", _es.
quina da rua da «Jiiitanda, i,u.--S)S

IIMPOTENXIA. garridas
.... Cura-se com as

._ _ dc catuába. remédio vc-
gelai vindo do senão do Ceara. En-
eontra-se na rua dc Santo Chrtóto
n. 09. (4070 S) R

J' 
AMINAS Gillette

J bem. Dúzia t$soo; travessa de

ITOMIIA 
dc ár — Compra-se uma

_> iisa-da e cm perfeito estado de
fiihcciónamenfo; é para dcsiulupi-
mento de encanamento dc aguKj Ira-
ta-se na rua do Cattctc 11, S6, loja,
com o sr. Vieira, (S)

um. bar-
rã cho próprio p-m casal; á. ruapARHACAO 

ii. Aluga-se

— Aíiiam* se
íves

Francisco de Taíila n. 28.

bem educada,¦eãtidos c rou*
pas liraneas, -tieseja cullocaçâo cm
easa ile familia de t-.-atai.ie.itii, ou dc
um senhor viuvo, como governante
ou dama dc companhia. Resposta por
este jornal, para S. P. A.

(3Ç7S S) R

Dr. Alvino Aguiar
Especialista cm moléstia de

estômago, rins. e pulmões.
Tratamento das anemias, de-
pauperanieiito nervoso, etc.
Moléstias de senhoras. Con-
sultorio: rua Rodrigo Silva,
5. teleph. s.-.í. C Das 2
ás 4 horas. Residência: tra-
vessa «lo Torres 17. Tcleph.
4.265 Central. 

Consultas grátis

SENHORA 
siiri.i «me queira gosar

bon casa c cl.aei.ra, cm casa de
(ntiallia dc respeito, com 011 sem pen-
são; preço razoável, entro V. Isabel
c K. Novo, ú rua liarão Bom Ucli-
ro ... 240. (3352 S) M

Pelo
dr.
Luiz
de

Uma
Bittencourt, da Faculdade de Medi*
chia da Ualiia, niçilico e operador
especialista em
mofústías dos Olhos,

ouvidos, garganta,
nariz o doenças nor-

vosas.
Todos os dias, das 3 ás S horas

da iarde. Rua Rodtii.) Silva n. 21.,
1" r.-idar (cn.rc Asseiidil.a c Sele de
Setembro). Consultório «perfeitamente

apparelliaco com todo o material pio-
ciso pari os exames c os tratamentos
constante, dessas especialidades.

(3»13 .D

Professores e professoras
TNCl.E/-, FRANCEZ E PORTU-
X tiUEZ, pelos professores: Rodgcr
e Henri; preço módico; rua da Al-
fandega 100. .¦sobrado. (253 S) J

INGLEZ pratico, M r .
Peter : garante
ensinar cm sct*.

mezes. Largo «le S. Francisco ... 36.
Vae a domicilio, por prcçoi módicos.

(,)oS2 S) M
"DROFKSSORA estrangeira—
•*- Knsina Krancez, Inglez o
Allemão. rrc.os módicos o
vue em casa dos alumnos; na
rua 13 dc Mulo 37, sobrado.

(M 37-_"_) 8

FRÒÍ.È&S.OKÀ 
silissa, qne falaal.

lemão c trance?, procura eo'.!o-
cação cm casa de familia de trota*
..'.cato, liara cuidar, de creanças ou
como dama dc companhia. Oirtari
para "Professora suissa", nm da Cn-
rioea n. 44, :" andar. (3344 S) .f

PROFESSORA 
ingleza lecciona sei

idioma em easa c a domicilio: .1
rua Affonso Penna 165, casa XXII.

(.237 S) K

DOENÇAS NERVOSAS - AM1IIISÍIARTERIQ ESGLEROSE
Tratamento com completo resultado pclus Cor-

rentes de Alta freqüência o diatliermieas, da
neurasthcnia, novralgias, prurido, arlhntismo, arlcno
escleroso. Exames pelos raios X. Preços módicos.

Consultório do Dr. Renato de Souza Lopes,
especialista em doenças nervosas, do apparelho digcs-
tivo o da nutrição. - RUA S. JOSB' 30, do 2 as 4.

1J.R0FESSOR 
de inglez — Lceçiol.

n:i cm mui residência ou ua dn
aluhino; rua Mariz c llarros ... 34o.
easa 5. (.509 S) R

IPROFESSORA 
— Nor.m.listi cm

_-' anno, lecciona o prÒRWtrinm
primário, Vae a domicílio. Rccadtis
ii rua do Mattoso n. 47. ('773 S) lt

UMA 
faniilia que tem um nequena

cullegio, acccila creanças internas
e externas de qualquer edade; . po.
«lendo dar informações «lo carinho
com que são tratadas; rua ltap.ru,'
11. 63. (829 S) II

SALA 
 Aluga-se com pensão, mo-

bilnila ou não, para ver c tratar,
i tua Einilia 11. 7 — Jaearépagiia.

(369. S) J

IOUÇA 
1IARATA — Pratos

J grauilo legilimo, fundos 04 ra-
sos, «luzia ?$noo; pratos inquebra-
vOis, (hizia 10,; appureUioi >|2 por-
còllana dc cor, para jantar, So$ c
po?; tippar.lltos .|2 poreellana dc
cor, para uliá c caíé, 43$; güarm-
ç.ie.i 1!_ poreellana de cor, para tol*
lette, 30$ c 4..,; ehicaras c pires bran
cos pára chá, SÍ5'.», para caie, 4$;
.liicaras e pires dc eor para ena, 7.

I Ul-iil' 1.IUI. I IU Mli 1 ,1-itl I , «1 t mi - - ,r_ , _*•_.. .,..„-. ,n,<l
Cândida'.., tal. _ S.. Chiisto. . S$5 »«-«ta Sl.Ji.«: «W«, -»
-Pano VermeU.o. (394iS)J

TfENDK-SE um 1!- violino Slan-
\ ilaril. com caixa c arco, pôr 130$; -,

rua Real Grandeza 205. ('C;g O) R

ífxiTílM-Slí cabras: cabritos.- itm
easal de macacos t- "um cão Limei-,

tudo muito em conta; na rua Or. |
Dlii.i da Cruz it. Oli.i bonde de l'ie- |
dádel ._______._- I
TTÍ-.NDE-SE nin lindo cavailo prelo,]

-mg 12 inglez e com 4 üiuios; ve. |
rüii Dará 1 do II0111 Retiro eS*; nego-1
«io de oceasião.- __.___1_I_____L.__.
"./"ENDE-SE uma quitanda, cm boas

condições, irar pequeno preço. O
motivo é «. d..110 uio poder estar -
testa di negocio
rija;-- á nu Dr.

Í.OTE..I.IM 
c comidas frias —

> yende-sç um fazendo bom ne*
gc^io. Casa limpa c decente, boa íre-
fíue..ia. e bem montado, para infor-
inações, na Ayfyiida item dc Sá n.
i.í5i esquina dc?'•Rezende, -Ias io á-i
12, com Sjlvio, (409S S) M

Queiii i.rcci-.i: di-
Tòão Ricardo n. 14.

UrS1* O; M

FERIDAS 7
dartliros, eczcnias, saídas;
pannos, comíchões, ele,'; des-
appnrcceni irapidainelite usan-
do Pomada l.uziiana. Caixa
ifooo. Deposito: 1'h.iriiiacia
Tavares. Praça Tiradcntes
11. 62 .Largo do Rocio.

A 40,10

1>ICYCI.ETTA 
— Veiue.

> de corrida, com pneus, novos,
1'reço 6*o$ — Kinilio;
Vianna, Latlete.

;i, Fcneira
(40.14.3) S

pé, «luzia 3S500, .|$áo'ó e 0?ooo; co.
pos de pé, duzia 7$, 8$ c _.noo; rui
da Assembléa 11. 16, Jorge dc Souza.

(3607 S) 1!

mI.Y.ER — Modista particular con-
feccidna vestidos por (|ii:il.|ticr

figurino. l'rcços módicos; ilira Wen-
eiisláü 97, cs«iuiiiá da rua Magalhães
Couto. (342. S) M

>,TOÇO pr-Jtiço da guarda-livros.
p"ara 

"auxiliar em escriptorio ou
para fazer escriptas de pcquiias ca-
sas coihmerciaes; ofíeiecc-se sem p-.c-
tensões, por obséquio dirigir-se a —
Atoysés, rua Riachuclo 11. 6>.

(34-11 S) S

SELLOS 
— Compram-se, vendem-se

o trocam-se, sellos . pnra coll.e-
ccõoí; llospicio 30, J, Co3.tã & I"'i-
11.09. (3730 S) S

SENHORA 
muilo ¦habilitada c pa-

ciente, lecciona Ó «allemão. prati-
co c tlicorico; vae a domicilio por
preços módicos; rua Vis-conde de
Sapue-.iliy ri. 314. (.;3S6 S) R

para o diagnosti-
co e tratamento

das doenças do es-
toniarjo, intestinos,
figado, pulmões,

coração, rins, ossos, ele., pelo
DR., RENATO DE SOUZA 1.0-
PES. Preços módicos. Rua S.'.o
José, 3.5, das 2 ás •". (menos ás
juartas-feiras), A 20,.

BAIOS X

1118
Tomo FF.ITOÜÁ'IÍ MA*

UIKHO
Kua 7 de Sotcmbro 1SG

SENHORA 
— Aluga uma boa sala

dn frente c um quarto, mui.o in-
dependente, ua run Larga 11. lüi,
sobrado. t39«lü S) S

TITOUISTA -- lv.z vestidos, cost.u
lia. n-.es, e ehapéos .10, .igor da
moda, a preços baratissimos; rua
Uruguay 11. 2.0 — Andaraby,

(39-19 S) J

IJ..CY.CLKTTÀS 
usad

> mei^/*ENDIC-SE ma liado euarda-prata,
Y , bufíet-credancc, a apuaradores

ausírincos, imi niaiicniiim e uma esta..,-
.•• nãva nuisiva: para ver e tratar. .11, ,-y ---¦..; -,;.— — -..-..•. ... .».,
nia João Caetano 26. casa dc família. Casa llrasil. lei. 173., Central..

versa-;
7"$

- Pari lio-
m e para menino. Temos di-
fine vendemos aos preços dc
80$: rua do Cnttctc 11.

BOUÂUNÂ Cura. dartliros, cuipigcns,
cc.einas c sarnu. Rua São
Pedro, 127.

XJIENUI.-Sl. uma lioi. vilriuu p.ira
V h.os.iruiirio, pira desòcrmiai; !"gar;

rua dc S. loíé 11. 50. (M 3.119) P

(1I1IT1) \ irENDH.M-SE çaiiará0.*Í4íÍi__lJ V belgas para reprodn
fr:

"irilNDESH
\ com 7 inct!

um lote dc terreno,
etros de irei-.tc, promplo

a construir, a do:-s minutos da está*
ç.ío Frontl.i; prtço de oceasião: rua
12 dc Abril n* _8i (3__8 M K

\*IENDE-SE 
uma casa com 2 «mar-

los. .luas salas, cozi nha. uict.i.le a
vista, e o restante c:u prestações, 11.1
rua Rio Branco, ;S. trata-se na rua
(Juat.o ... 03. ciiaçãp de .Rumos

\7"ENDK-Si; 
o supenur terreno ila

rua Aguiar, entre os ns. Jo e oo,
lodo murado, eom cn metros por 50;
trata-se com .Jorge do Suiij-a,. a rua
da Assembléa 16, loja. Telcplione,
2502 Central. í.<302 N) J

TTEN-DE-SE por dez contos, uma
\ casas com dois quartos, \\n\3. sala,

boa ntíua, n metrua de frente por
100 de fundos, bem árboris.ido, tem
.-• mil tijolos-, trata-se n.. mesma rua
Borges de Freitas ... 3.. estução. Ri-

(..ij-o í) N cardo de Albuquerque. Ç..5oi^)

T/ENDlí-HE i"i'-.i «ra. Cllm ''0'-'1
uuiiita!, terreno próprio na rua

liorgos 11. 13-A, Cachanibv Mcyer;
trata-se 111 nic.mr..

\n.NDE-Sl- 
uma grande cliacara,' eu". Merity; tnn .:.;. bom elmlt-t.

forrado o iissoalliiiilo: preço baralo;
.looiii. da Estação; trata-se com. M.
Lomba. (3!3? Ni •<

\*~Fe.\'1)M.SE 
üm sóIkIõ prédio,cpin-

plclSaientc rcíorlliitilo. com porão
lüiliüivel, jardim e quinlal; na rua
Ik-lheiicourt da Silva Oo (L. -kia-
cliiielõ).  _____!._2_i

\rENDEM-SE 
duas casas, na tra-

vessa Oliveira 27, Rumos, por
31S.0.000. (33t7 -V •'

VTÊNijtiTslí"üm nredio «.«vo. mo-
dcr.u, coii. varanda :ii lado. luz

electrica, etc. na ri.a Minas ii.í. es-
lação do Sampaio; trat;

de Santo Amaro .1. 132. Cattet
O. .1

UTENDK-Slv mn au'.o.lriiis|iorte.pn>-
V nrio liara entregar a donnctlio, 011

rfehn estado: rua Senador VerBúcj*

IHCVCI.ETTAS uiada-, vendem-se
J> des.le 50$, na cisii Ilarlcy", á 11111
do Cattete u. 199.

ITME. DUARTE — Confecciona
_*_. em seu atelier elegantes vesti-
dos: de liiihb desde 40$; ile voijé,
«les.le 40$; de filo forrado a seda,
de*le 70$; de C. de linllio, «leí.de
50$; de tifeti, desde 95Ç000; acceita
chamados, levando amostras de todos
os artigos, os mais (inos (pie (lese-

da Carioca S, 2" andar.
(3151 S) Mjarcni; rua

/"W.MPH..M-SE vales de Souza
\J Criiz. Vca'do e S. F.ctorciiço; ;'i |rua Sãnt'Aiiiia\n. ói, loja (í, Cliarii-
taria Sant'Aiina. (..996 S) S

1.1'OVEIS — Deseja comprar, ven-
iM. der, trocar ou reformar os.scus
moveis, ou colchões, não deve fazer,
sem primeiro ver o sortimento c os
preços da colchoaiia do Povo, que e
nos subúrbios; n casa mais complç-
ta ncsle gênero e garante competir
eom as nic!lio-'cs casas do cen. ro:
Eabriea o ileposilo á rua 24 de Jla-.n

... , ii* 505 — Sampaio. Teleph. V1I..1 11.
(3224 S)J ,_sí ._ M. costa c Sá. (105. S).U

MOÇO, 
com boa c _

l.ciiilo escrever á machina; sys-
com bastante pra-

uma

Typ.OGRÁPIDA 
c lilliograpliia —

Machinas «oves c^tisadas, Dírt-
gir-sc a Attiliò líenu-zzi, á rua Tlicõ"*
phüo Ottoni il. loj. (33-15 S)J

rpRICVCLEéi — Vendem-se juntos
X ou separados, s.ttricyc!cs supe-
riorcj, com boas caixas, para mer-
endorias, poi* preço dc oceasiilo; rua
S. Luiz (joiízagá n. 70' — S. Chris-
tovão. (3(1811 S) J

ÚLTIMOS INNÜNCIOS
PRECISA-SE 

dc tim. rapariga pa-
parlgá para ama secca; na rua

do Ouvidor 11. .12.1. (,|i2S(.).M

Cura rápida oom o
.VISITO 15 AL MA IN HO
Kua 7 do «Sotombro, 180

Electricidade ¦_ cm*t
força e luz. Attende qualquer cha*
mado. II. Teixeira. Teleph. Cen-
trai 5535. — P. Américo, 8o—Cal-
tctc.fr (a"-t8 S) M

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis Te.,",!, m-
tencourt, parlciro, cura os tumores
dos rcios e do ventre, as moléstias
das vias urinarias e genit.ies da mu*
lher, as mctriics, os corrimentos ute-
riir-s e vaginaes e regulariza n niens-
truação por processo seu. Applica o
õuõ e 914, eom 0:1 sem injeção e
esta sem dor trata o diabetes,
hérnia (quebradura) sem operação.
Gonsultõrio pc.-iclt.iniciite appa.elli.i-
do; rua Rodrigo Silva 11. 26, esqui-
ua da tua da Assembléa, das 11 as
2 da taide. Telcplione 2511; resideu-
cia á .ua Senador Euzebio 342. Con
stlltas gr.itis, (J 3217)

Suspensões

Sarnas

DENTISTAS

rpERNOS para liomeni *a presta.
i çõci, cntregii*sc na ;ifl, na rua da
Assembléa n, 79, sob. Teleph. Ccnt.
3508. (4022 S) s

DENTISTA: ,\. Lopes
Ribeiro, emir*

pião • dentista
pela Faculdade

le Medicina c
Pharmacia do
Rio de Jaiiel*

ro, com loiipa pratica. Membro da
Associação Central Brasileira dc Ci*
riirgiões-Dcntistus. Con-s.: rua d-i
(iiiitaiida, 48. (2754 S) S

Curam-sc com
o K1JX1R

DAS DAMAS, do dr. Rodrigues
dos Santos, Deposito: São Pedro
•k 127.

Darlhros e bro*
toejas — Curam-
se rapidamente
com a HORAL.I-

NA, á venda uas pliarniacias a
drogarias. Una dc S. Pedro, 127.

Hemorrhagtas ^F€
MAS, do dr. Rodrigues dos San.
tos. Deposilo, S. Pedro 11. 127.

UTERO—OVARIOS E ANNEXOS
O IOHTIIÍOLOI., «le Alfredo «lc Carvalho, ó «lo cffeito

seguro na cura «Ias moléstias desses órgãos—-Inflaiuiiin-
cães, corrimentos iiitudos ou «..irônicos. A' renda cm to*
das as plinrinacias «lo Uio c dos Estados. Depositários :
Alfredo dc Carvalho «St C. — Kua 1" do Mar.o n. 10.

UMA 
moça morena

tegida por um -
tas a Diua.

a, deseja ser pro-1 f 
"VENT1STA a 2$ooo mensaes para

senhor sério. Car- | J_* obturavão a grani-to,'.platina,
(3794 S) M

/"(OMPUAM-SE dentes e dentaduras
v^ velhas, e qualquer trabailio ve*

,.,.,.,,,,  "'o «b boca, qualquer porção; 1.1S,
ro 141; telcplione ..Co, sul (.if.72 O)lt [ Avenida Central. 1" andar. (.iCioS'i.1

iri'.NDI'1-S''', mia v.cioi.i cmn
C.l\'.l'..-I3.

vra!; tjiit.
iriíNDE-S'-. .ma v
V das de opirãclia,

gicrii.s-.ies. ,.;n .
eom o proprietar.0, \\ cslyiaha, ,,-•-
Pei-o-.i-.lis. -.(-2- 0< 11

TRASPASSES
rPRASPASSA-SE um bom armazem
X de scccòs c molhados, bem aíre*
giu-Aido, lem boa moradia para fa-
niilin e uma entrada au lado, que se
presta para uma ler.dinlia; os móti-
vos, csp5icar-se'-i'. no pretendente; pre-

O0MRRAM-SE pianos em qti.il-
V; quer estado, c autor; mandar
preço? c fabricante, para A. il.
Caixa Tostai 30. (J4.i S) J

Gonorrhea,
cura-se cm 3 dias com

Una 1 «lo Setembro, 180

TTENDE-SE im Ipanema tnh ter-| llptafogo;
V reno com 10X5.'. m rua Nasc-

niento Silva, pm.viiia :'. I ai.mo (.e
Atuuedo. Tr..tiisi r.a rua . ••';• «
Novembro, 214. (2i.<).N) M

(,(4;..i N) R j ço «le oceasião; negocio sério e ga- jP1ARTi.ES DE VISITAS:' ' rua dr. I'.issa_.c:ii 11. 141 — V./ to g.S. Ourives 11. (10 — Pape-1 r.iiuidi.
Cen-

tema americano, -  .
tica de escriptorio, precisa d.
eòllocação; não faz questão de gtan-
ile oniciudo. Cartas a Ohana, ..-para
esta .olha. (-tcl11 s- M

TTM ex-negociante desia praça, dan-
\J do ns melhores informações de
sua coiiíucta e fiador, olfcrccc-íe
para faze." cobran«;.is dc alugueis «le
casas, eo:-.!cs 110 Thesouro e 1'rcie;.
tura. Cn'a, nesta redacção, a CA.
V (á "'")

curativos desde o pioneiro dia. Tia
bàlhos de chapa; coroas, pivot, ele.,
pqr preços mínimos c trolialljos íT-i-
rantidos, na Auxiliadora Medica, na
rua dos Andradas ... 85. sobrado, es.
quina da ru'a General Câmara, tele-
plione, Norte 3157. (2021 S) J

UTE-STÜlí -le té-elagcm, eom 30
111 annos de pratica cm teares, tra 11-
r.-.lo. xadrez, machineta c atitoma,L-
co -lc Northrop, trabitlhou na pi.n-
cipál fábrica desta capital.. Cuias
neslu redacção, a O. C. C.

(40..3 S )M

Mánicurai
diplòinadá;H TME. ("lar;

itJL pédictira;
Clara Couilcrc

pcdii-ura, massagista
rua S. Clemente; n. los. lei. 1
Sul. Vae domicilio. 

'(,1303 SJ 11

VTA Avenida Mem dc Sa 41, sohra*
1\ do, aluga-se uma espaçosa sala
eom duas sacadas; com 011 sem mo-
biUa. (41111 fa) M

Urgente, (jSioT) laria Oscar N-. Soares. (34.0 S) S

TfENDUM-SE dois nie.li.s. na rua
»' Prudente dc Moraes Os e 67. .lim-
netna. 03o6 -N> I

mitASPASSA-SU 1:111 bom sitio, na pAINAS para. agua,
.1. estação de Anchic.a; com íg mi! \J Coo c 1.200 Jltcps, e

Coitas de Saude
TÔNICO REGEXÊRADOU DO ORGANISMO li RKOUf.ADOR

DO Yl-NTUK
Curam doenças do estômago, figado, intcsünof, dores rlicuma-

loides nervosismo, enxaquecas, ncvralgias, liemorrhoides, fraqueza
gera! e dos oigãos d.i geração c manchas da pclla. Depositários:
Drorarias: Pacheco, rua dos Andradas u. 45- — R'<*; Baruel &

Direita n. i. S. Puulo; M 10.1Comp'..-; rua

¦iri-INDIl-Slv uma cisa com quatro' \ quartos, com unra aalcta ác espe*
i:.: os quartos lèin rort.i para uma
varanda que dá para o jardim, casa
construída ao correr da rua, co-u 7
j-.ii.i__ do lado c 2 de frente, o ter-
vcim mede- i_íX_o, Tem banheiro, luz
«ríi-çirica, í.az, cie., á rua «Vifattoà
R.jiirigiics, antiga l.cste. Tratfusc ca.
II. I.l-jo, 104. Não c íoreiVo.

(3CS4 N) J

TTENDE-SE por 30 contuf, eih Uo-
T íaíoRO. coniortãvcl predio de dois

lavimeiítúsí informa-se c trata-S! á
rua Buenos Aires, hji. (jrt'-'N')M

\ri-lNDM-SH uin.i easa por 4:000-,
. com duas salas, dois quartos, cozi-

nha, luz electrica; na rua IíÜas ua
Silva n. 4-'3, estação de Cascadura.

(35-17 V J
"TjHCXDKM-Si; dois.

Y juntos

VENDA «SAS
TfJiNDE-SE por 4?, cm qualquer

T pliarmacii 011 drogaria, uin fras-
co de ANTIOAL, do dr. Maciíado,
o melhor remédio da a-tnaüdadc. P-i-

t cfníiHia 1» íi rtl^MÜlfltlSlíiO.
0

^PENDEM-SE 
dois portões de ter-

ro. cm perfeito estado, com _ me-
tro» de a-tura. para vão de uiMo;
trata-se ã rua Saclitt 11. 3, 2" and-.il'.

(336; O) R

meu
mu metro e oilcnla centímetros d
altura, lem_uma cerca ao incio «Io
terreno, cie mu metro c vinte, com
uma boa';casn nova «-.o centro e um
bom jrajlinhcira dc io. metros por 6.
coberto com telha francesa, uma car-
roça com um animal, poço cmn boa
ag.ua c agua encanada, perto da por-ta. algumas gallinhas leghorn e coai-
llllllis, próprias pari criação; preço .1contos. O motivo é o dono ter dc
ir para a Europa, Tata-sc no bote

quím do sr. O-iucs.

usadas, de
compranuse, á !

i»_I i_. .:_

\J (rieio dc acção cfücaz contra a
carie dentária, o mio hálito e as
doenças da boca e da garganta. Ven*
de.se ua "A" Garrafa (_rm.de ,-rua
Uregaajain n. 66. (3302 »J 1

s cercados a íira.uc dc lél.i «lc rua Maice-ial Pdoriano Peixoto ú.
(.-,790 S) M

CI0M1'RA-S,E: 
niacliina de escre-

' ver. macliiaa de cos.Ura, bicy-
cletas, ;.rinas e qualquer machmis-
mo; praça da Republica í.s.

(3JC5 S) M

COLLETES 
de íciíhbra. sob me

did.i .12,, complelo. Mme. Maiic

i~vL'UO, prata, eliristofles e mais" / nictacs (inos, cm obra., mesmo
usados, compra-se na joalhcria Ando-
rinhai, tua Uruguayana 1C4.

(4156 5) 5

ESPIRITISMO NA ÍNEAN-
CIA. 1 vol. i$".oo; venda nas

livrarias Alves e Cariiicr. („ob s) K

, v- .,- . o" 1 TV BR. ERNESTO ÜAK
Lemos, rua da Assembléa ... 3 ,. 

° (.' ao3 _eu-s am.;g03 pollticandar, abaixo da Avenida Rio il-an- '-"-''
(3(-Cii P) 11 co. (,*.->•» ?) J

t*_"l__íf**-líl dii-ija-so á caixa do Correio
l!_<.GllUrBl« i«ji7 — nio de Janeiro —

Enviando " noiiibí residência c o sello para respostu.—-
ÓUnA HAVIDA K CAUAXTIDA — flllATiS.

DR. ERNESTO GARCEZ .-.visa" ' os c clien-
tes, nue mudou o seu escriptorio para
o largo de S. Fr-.nc.sco de Paiila n.
44; teleph. 374, Norte. (39S2 S) J

Ft1r1.eec.5e bem .'cita.
na rua «Io

ob. (36.1 S) J

Evi-
ta-se

usan-GRAVIDEZ
do as vclaã antísepticas. íão
inoffênsivas, coinmodas c ile ef-
feito seguro .Cíiisa com rs ve*
Ias 5S000. Pelo Correio mnia íioo
rei,. Depositário: praça Tiradeti-

te-s 11. 62, pharmacia Tavares.
0504)

UMA 
senhora de meia edade, em-

prega-se com senhor viuvo, com
ou sem filhos, ou casal; sabe servi*
ços domésticos, costurar; não faz
questão de ordenado.' conforme o
contraio. Acccila ir para «. roça; rua
Taqualy .1, 22. (_SS_ S) R

UMA, 
pequena ianiilia estrangeira;

aluga um quarto com ou sem
mdbilia. com entrada independente;
em logar muito -saudável, com boni-
to panorama, vista para o inar, a um
senhor de tratamento oii nmá senho-
ra só, ...c trabalhe íóra; na- ladeira
Durão n. ,i, defronte \\o numero 1:7,
da rua D, Luiza (Gloria),

134-M S) S

UMA 
senhora muito carinhosa de-

seja chcôirtrnr creançà pequena,
para eriar ;rua Evariito da Veiga n.
.30, q.ií.rlo n, 23. (jojiSJJ

DENTISTA
R. Eald.is Von Plmickcustcln

Ksp. em obturações a ouro, pia-
tina, esmalte e cxtracçiies com-
•' Mineule _cni dór; colloca deu-
ier. com ou sem chapas, a preço,
reduzidos. Garante todo c qual-
quer trabalho e i-.cccit.-. pagamc.i-
los phrcellados, Das 8 da manhã,
ás 6 da noite. Aos domingos só
até ás 3 horas. Rua Marechal Fio.
riano Peixoto n. 41 (sobrado),
próximo á rua ürtigr.ayaiia.

DENTISTA 
— Coroas de ouro pu-

ro a 5$, 6$ c 7$; cl.ap.i_ de viil;
canite a 9$; no grande laboratório
de pfotlícsc dentaria, da rua Uru-
guayana ... 3, sobrado, a cargo do
notável profesüor J. Machado, espe-
eia.iita em todos os trabalhos deu*
hirios. (33.2 S) J

Creme de Amêndoas —¦
O legitimo está registrado sob o 11.
10.011, c traz impresso o nome do
fabricante pliarnuccutico Santos Sil-
va. ele.

Indispensável na toilette dis domai
elegantes. Embcllcza o rosto, tirniv
do-IIic a* rugas e os maiiclias. Piiti
ã$õop, Vemlc-sc 110 deposito. Droga-
ria Pacheco; á rui dos Andradas 43.

IS 37S) ¦

massagens, etc. Iu-
siittito Physiothcra-
pico do dr. Gustavo
Arnibrust, Docente da

Faculdade. Doenças do estômago
e intestino, neurasthcnia, arthri-
tismo, obesidade, diabete, etc, De
7 ás 11 «Ia manhã. Rua Senador
Dantas, 48^ (S 113S

Creme dc 13el-
lcza "Oriental",

sem rival para
manter .1 opider-

tne cm perfeita liygienc c belleza,
eriiòlientc, c refrigerantr, embran-
(íuccc e assetiná a cittis. ívao c
gorduroso, í o melhor para massa-
gens, c faz adherir o pó dc arroz,
lôniando-o invisível. 3?oo°. Pcl"
Correio òísoo. Leitora, 110 Jogai
onde reside, peça o Crémc On-
cntal", .10 seu fornecedor e, ebc
não o tendo o obterá rapidamente.
Mediante '.oo réis dc sello envia-
-nos o catalogo dc "Conselhos de
llelkza". Vendas por atacado: dl-
rigir.-se ás casas de suas. rclaçõe.i
-nesta praça ou, ao deposito: Per.
fumaria Lopes, T. Uruguayana nu*
mero 4.|, Rio. ^^ ¦_

Ser

MME. JQSEPHINA S'!iTi
íandega

-M5.  CR 344.0

Cura rápida com a
INJKCÇÀO 9IAUINUO

1'ua 7 de Sotombro, 180

Moléstias, das senhoras
—- Dr. Octavio de Andrade, com pra*
tica dos hospitaes da Iiuropa, cvit.i
a gravidez por indicação scientifica,
sem prejudicar o organismo. Ilemor-
rliagias, suspensão, etc. Residência o
coiis.: nia Sete de Setembro n. 18G,
sobrado, das 9 ás u i de i ás 4-
Teleph. 1.59., Central. Consultas
grátis. (314. D

Casamentos

1JENSA0dc casa de l.in.ii
Cattete n.

1J1AN0S — Compram-se a dinliei-

lindos predios;
ou separados, com 3 quar* u

tos,'2 salas, cozinha c mais depende..';
cias: á rua Fábio da Luz ns. .S e .00
(Roca do .Mau-,): o terreno mede
.-.iXi.iS; trr.la-se com o proprietário
(.lor.c), ladeira de Santa Tiierez.i.
11. ..2. (3335 N) J

\7"I-NIM-|-SI-: 
«ma armação cm bom

estado, própria p.ira armarinho.
Trata-se na rua liarão de Mesquita

237. Pliannacia S-uita Sãpliifa.
(..-mS L) J

rC^ENDEM-SH a soe. c diversos pre-
> ços Iwns lotes de terreno com agua

e tluz electrica, nivelados, construcção
lyivrc, á '[\ Uaurimlo, e ru aRio Bran-
cj. na E. Je Uatiios locar muito saú-
davel c seceo, a dinheiro ou pre-sta-
ções, para tratar. A run Vaiiundes Va-
rella .16. 15, da Piedade das 6 ás
11 e de 6 da tarde cm -deante.

(3033 J) M

.lTE.yr.li-.SE unia pcritiena ra-
sa com varanda uo lado òui

(•entro (!«' terreno, eimi um
lindo jardim na frente c dos
lndõs, niediiulo o terreno 11
de frente e lil de fundos; tem
muita fartura «.•:•.!• n:i e tc'« i "-vrENDE-SE 

uor¦ t.:o^3o^7"r««lTo
esgoto; o jardim «i tudo Cl- > rccentcai-ntc construído á ri.a:Pi.a.
montado O tehl um lindo CU- llny ... to oroximo 11 esní.ir.a de Co...

, - . ,„.„r,,. R.nnns- «e IJoiafun: para r.a.s informaÇuesconi
riuiiniieliao; preao a.uuwj., , .l,..„1,rA.,.,i..iu _ nn i_;t_r„„s, _,,; a3
pi.de ser vista U qualquer chaves no ...esmo uredio. (id_.SJ)N
liorii na rua (?uliioza 73, J':^ ; V."^^-^--;-^^^^---
genllO lio Dentro. -> | y .... _ s:i|.:?. 0 terreno tem 5X-7.
*«_71B>NDE-SI. ii". terreno cm Ro:a- I

fogo, cm boa .'.:.., eom .-•Xt-I

TTENDE-SE com urgência unia mo-
>' billa «lc luxo com 14 pecas comple-

tas, rara sala dc visita, tem um mez
de uso. Preço i?o$ooo, c.iítou 350$.
Eslr.ii Real 11. --5.S-". 2 minutos da
estação da Piedade. (ò-)!** J) V
¦\n-:NI)llM-»i; dois sabiás laranjeira,

V c um dito una, cantando a vista
do pretendente, li' pav.i dcsocciipar
logar. Rua Costa Pereira ... 6:3.
llangu'. c:a f.entc á estação.

(3331 M

d<

iu..tdo'c pronipip para receber edi* liasilia, 110 Senatk
Icação: waw-ee M rua do^ Hosrtc.o ] ,|0s, ns ru-. IV.
,sj 13763 «) u 8. cm Qimuiii. P;

\ to?. 2 salas, o terreno
lioa ,.>.tn. ne \>o\c, cor t.Sga$. semlo
a vista r*4°a$0Qo. na esta.âò do Rca-' reo rua José Ramos. 7. trata-se, co.n
Hãsilia. i..} Senado, Dotuinso*. e Feria-

Prudente de Moraes.
caj-iiva. ürnrll $

T7'KNDE-SE uma me;,i elástica
V caneila com. tres. t.l.eas, por 35?;

uma cann dc vtnhnlico para casal co',r\
estrado, por 2-$: um armário de vi-
nhatíco para livros, por ioS; um ar-
mario de vinliatico para cozinha. 10$
e algumas m.ii.-s, tudo usado, perten-
cente a familia que pretende retirar-
fe do Rio. Ver e tratar na rua /.e-
ferino u. 74* Todos cs Santos.

(3S7S N) R

com bas-
1 baralo. com

sita na Ti-
hs l-iirnas- ;

ACHADOS E PERDIDOS
ÊNRV .. ARJIANDO: rua Luiz

dc Caiuoet ns. 45 e 47- Per-
deu-se a cà-itela ... iSo..;ó. deita

(333SQ) J

PEUDEU.SE 
a caderneta da Caixa

Econômica 11. 3.0.576,, da_j. se.
rio. O interessado Antônio 1-criiin-
des; Comes Freire 35. _____ '-¦') 1{

PERDEU-SExa Econon
caderneta da Cai-

lí. .37. d.l ,1"
(3638 Q) R

TTENDE-SE uma roça.
V tanlcs plaiil.is. .-.luEiic

muito tempo de c¦;::f:i!
iãca* B .1. Vista. csir_:„
i_:'orr.ia.:C'.s uo 41.7.

PERDEU-SE 
n cautela n. !34;3_<-

da casa dc ptahores dc Guiina.
rã-s _ Sansevcriiio; rua Alexandre
He.-culano ... 3 e Luiz de Caniõe-
11. .A- '"

L'i\SO feminino de Artes —Ttico*
CURSOria e
canto; desenhe, [tintura (todos os
gencros), baixo rclçvo, ccctilptlira c
gravura, artes npplícadag e outros
trabalhos. Professoras diplomadas e
laureada.-* com mcd_utl_a3 dc ouro e
prêmio de viãgetn á Europa, pelo In-
-.tituto de Musica c Escola dc liei-
ias Ar tos da Capital Federal. Cfarsos
a 15$ c £o$ mensaes, com reducção
dc 

"io° 
|° para duis ou mais dinc;-

plinas. Trepara alumnas para exa*
mes naquelías Academias j largo da
Ca-.-.cella n. 67, sobrado — S. Ciui*.
tovam. (339' S).

«p.VSAL saecgádo, sem filhos,

DÍVEBSOS

J que vae tomar pequena casa cm
Botafogo, dc.-cja morar com senho*
Hta decente, protegida por cava-
lheiro disiincto, pagando esta, a

, metade da casa o tendo toda a li-
(413.1 Q) M berdade na mesma. Cartas eo:n ..:-' 

gencia, a U.-im.trács, no "Correio da
Manhã". (4103 S) M

.4|PPI.0VEi..:H>I ! I I 80 maelii.
_ri. ies Singcr iei.io gabinete, para
bordar e 3.—.3 para posponlar cal-
çado, liquidam-se a .o$, 20,. 40$ ale
200$. Oííiciua e-r-ccial pira qual-
oiaer concerto; püça da Repifflhça
n. 195. *4'35 S. M

CARTOMANTE 
habilitada, conhe-

cida e muito, procurada pelo acer-
io dc sitas profecias; única que í.iz
traüálhos garantidos para realizar ne*
gocio.i comnicrciaès c reconciíiaçuc*..
na rua de Pedro n. 331. (4112 S) Jí.

("UltSO 
de preparatórios lecciona

7 un. engenheiro por :«,$, á rua IJ.
Romana 33 — ,E. Novo, (1305 5) j

«ido. Ao Piano de Om-o c officina
do C-imarãcs; rua Riachuclo 423.
sobrado. U--- S-> J

PENSÃO 
MONTEIRO — E', a

melhor no gênero e-.também íor-
nece a domicilio; Rosário los.

• (3.9 S) R

PINTURA 
sobre sclim. cm 3 me-

zcs, ensina-se; ma Itapagipe 1.,
Rio Comprido. (334fJ S) J

PESSOA 
séria e educada, .cnipre-

gada no commercio, deseja, em
casa dc familia de lodo respeito, nas
in:mcdi?.çõc5 da rua Silva Maneei, e
a-djaceiictas, encontrar um quer to
confortável, mobilado c asseiado.
Cartas ao sr. Otto; rua Acre n. 30,.

(30-3 .->) S

PTAXOS 
— Compr.-.m-sc cm qual-

quer estado c nutor. mandar pre*
co e iabricanie, para X M. Çi''*'.
Posta! n. 39. (3449 S) J

MÃES EXTREMOSAS^.^^^^
lhinlíòs das moléstias da pelle (]ue os affligèm, banhaò-òs co.u
o SABONETE DÈ RIFGER* Rua S. Pedro. 1.7.

UMA 
senhora deseja encontrar ror*-

pa para lavar em sua casa, teu-
do bem local c coinmodidadcs; rua
EvarÍ3to da Veiga n. .jo, quorto
... 23. (3932 SJ.

AT10L1N0 
— Vende-se um com

1S0 ánnos, c em perfeito esta*
do, do fabricante Antoníus Stradt*
varJiJs. Para ver e tratar, no becco
das Concedas n. 10, com o *r. Du-
arte de Medeiros, das 10 ás 3.

(3897 S) J

¦pUOTOGRAPHIA—.Retoque de
icgaiivos, tiaballi-- fino e' limpo,

negativos feitos por amador, apto-
vcita.se e melhora-se o maU possível;
rua Secado.- Euzebio n. SC: sobrado.

(3997 S) S_, -—-
QUARTO 

— Aluga-se mobilado,
com todo o conw-rto ;á rua llue-

nos Ai.es n. 256, sob. (4:25 S)S tumb.-,

VENDE-SE 
Mutarnbi

na. Unlca loçíío aro
matica que faz renas-
rer os cabollos o das-
tauira oaspa : na Gar
rofa Grando, Granado «Sc
Filhos, Hermany o Sa*
lão Elias. Ouvidor 120

T 2143

DENTi.STA 
— Veride.se uma eus-

pideíra dc fonte, um braço «lc
chicote p.ra motor c mal. aluuns
ferros; rua, Senhor dos Passos íS.

(3730 S) M

25$ mi c:-
vil e 20?
rei igiosi,
com o 11
seiii cer.

tidõcs c era 24 horas, to.los os dias,
para provar quanto esta 'casa ú séria;
só pagam depois do.i impeis prom*
ptos; trata-se á rua Barbara dc Al*
varenga 11. 24; cm frente á 2" Pre*
tnri.i, próximo ao Thesouro, mm Cí-
p:tão Silva. (R i;26

SYPHILIS suas conse*
qtiencia.. Cura

1 radical, injccçúc-i
completamente
INDOLORES,

PARTEIRAS
PARTEIRA MADAME

PALMYRA—Lom loiipa pratica, trata dc moles-
1.G-. de senhora-3 e suspensão, por um
processo rápido e garantido, Acccila
parturientes em sua residência, a ruiCamcrino n. 105. Tel. 4428, Norte.

( J 578-t)

TTERANEAR: no Sitio Bella Vista;
V pcns.u mensal 120.; n:ça:n cartões

explicalivcs, no escriptorio desta, .oliva.
(.=.0. S) f

AVIGULTURA
BREVÍMENTE 

_riChòca«lcita -
"Trionr.lie", para c.-c.nça--.; 57

per cento dc vidas -salvas, raa Padre
Miguclino, íixi. Floresta 77 — Ca-

.•c-,-2 S) U

PARTEIRA Mme. Maria
Jus-pha, di-

__.  plomada pelaFacilidade de -Medicina de Madrid,
trata de todas as doenças das senho-
ras e faz apparcccr o incommodo, por
processo scientifico e sem dor nem
o menor perigo para a saude, trv
talhos garantidos e preço3 ao ftlcan*
cc de todos, Avenida Gomes Freire
n. 77, teiephone n. 3C42, Central, con*
sultas grátis. Era frente ao theatro
Republica. (3321 S) M

de sua preparação. Appl. óoG c 914,Assembléa 11, 54, dos 12 ás 18 bo-ras. Serviço do Dr. PEDRO MA'3A.-.HAES, Telcplione 1009, C.

Casamentos ¦t r a ta-so
com bre-

v i d a d e,
m esmo

sem certidões, civil, .3?, e reli-
gioso. 20$, cm 24 horas, na fôrma
da lei; inventários e justifica.õc-,
etc, com llnino Schcguc, á rua
Visconde do Rio lirauco, 32, so-
br.ido. Todos os dias, domingo.
e feriados, Attcndc-sc a chama-
dos a qualquer hora. Teleplioim
n. 4.342, Central'. — X. 1), Oa
noivos que tratarem de seus pa-
peis nesta casa não terão o in-
commodo de ir á policia; não sa
coiifundain — 32. (1712 J

So-idúl darlhros, cmpin-i
gens, cezemas,
frieirr.., sarnas-,

brotoejas, ele,
-ir -ir . .i .. . ; _;- : d e s.-. n-flarccsuiMme. Margherlta àolcnni Du- fácil e completamente com o

liainel, parteira, diplomada pela |"¦DERMICURA. (Não é pomada).Real .Maternidade de Fircr.ze (Ita-
lia), Acceita chamados á qualquer
hora. Tel. 3'29, Villa. Rua S.
Miguel 11. So, esquina da rua ?.
Rapinei (.Tijuca), .. 3,c5 )

Vetidc-su cm todas as drogarias
do Rio c Nictheroy. Deposito ge-
ral: Pharmacia Acre, rua Acre,
n. 38. Tei, Norte, 3265. Pr;.-.
í.:oo.

.-^^-^.-^.i^^ _^^^^^_^__^2__j_^_^_^P^%^ '-'¦ '^ .^^S
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CORREIO DA MANHÃ — Segunda-feira, 20 fle Novembro de 1916 9

PARTOS
Antiseptico MAC MAU.

LAVAGENS

Antiseptico MAC D0U6ALL
OPERAÇÕES

Antiseptico MAC DOUGALL
ASEPSIA

Antiseptico MAC DOUGALL
Siicccdiiiir-o do IjYSOIj do

MAC DOUGALL
•APPROVADO PELA DIRE-

CTOIHA GERAL 1)15
SAUDE PUBLICA

CIMAURIA —Cura
reafria

dos,
coristipaçúcH com febre, bronchites c
flsthma. Preço i$rioo. Deposito: IMiar-
inaciu Rodrigues, rua Marechal fio-
riano n. 99. (37S4 S) K

c li r onicas e
recente s.
Que reis fi-
car r ndical'Gonorrhéas

mente curado ems poucos dias?
Procurac informações com o sr.
I''eijò, quc gratuitamente as ofíe-
rece; não conhecendo caso ne-
nlium negativo; rua Theophilo
Ottoni 167. .127,1 J

frtl ÍIDIMA Tintura ideal
V/VLUnmn, garantida, para
restíttiir ao cnbeHo 11 sua còr, ori-
ginal .preta ou castanha. — Pre-
ço io$ooo, pelo Correio, mais 2$.
Deposito geral rua 7 Ae Setcm-
bro ii. 127. R. KANITZ.

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Neiirnstliiiiin,
EspermittorrliSn.

Cura certa, radical r rápida
Clin ca clcctro-medica, espe-
ciai do
Dr. Caetano Jovine

das Faculdades (le Medicina
de Nanoles c P.io de Jauciro.
Das i) ás 11 c das 2 às 5.

Iiurgo ili» Curloiu 11. 10
sobrado

Perolina Esmalte -,S
íjiipí ti'li|uire c conserva n lliéUeza da
_>elk\ approvado pelo Instituto de
.llulcza de Paris, premiado tui Ex-
posição de Milnrío, Preço „$ooò, Exi-
jam estes nrc(>arados; â vciwln em to-
ilas as p.rlitmariíis c no deposito des-
te c dc outros preparados, á rua 7
<le Setembro 1S6. (589 S) A

Mme. Ciei, cartomante
— Diz tudo com clareza o quc de
seja saiucr, realiza os trabalhos mais
diificeis i|iic eejam, amigaveliiientc;
bota o mal para cima dc quem o faz;
á rua dus Inválidos 11. ao, sobrado.______i__LJ

Pensai Mineira
15, AVENIDA CENTRAL; 15

— SOBRADO —
Dispõe de boas sa-

las elegantemente
mobiladas para fa-
miiias e cavalheiros
Doa cozinha* bom ira-
lamento, almoço ou

/antarISSOO. Olarias
do4$,5$e GSOOO.

M 401o

Compinhla di Lettrtai Nicionaes do Brasil
Eitracc.es publicas sobaBsoaUiaçtodo gtverao

federal és 2 \\2 t aos sabbados
ás 8 boras, á

Rua Visconde de Itaborabj N. 45
HOJE HOJE

337-26-
Amanhã

345-14-

16:000$000,2o:ooo$ooo
Por lfOOe, cm moloi Por 19400, cm meios

Xarope Peitoral ile Beses-
sartz e Alcatrão da

Sabbado, 25 do corrente
A'» 3 _ora« da tarde—300 — SG

1
.Por H»000, «tn décimos

Grande e extraordinária Loteria do Natal
Sabbado 23 de Dezembro áo 3 horas da tardo

NOVO PLANO :i47-l«l.OOOzOGOmOOO
Por 56*000 em octojresimos a 70o rs,

Este importunte plano, aióm do prêmio maior, distribua outros
prêmios
de 100:000#, 30:000$, 10:000$ 5:000$,*_:OOOtt, 1:000$ e 480sO0O

Os pedidos de hlUietes do Interior devem ser aei.mpn
nhados de mais 700 rs. para, o porte -do Correio e dirigidos
aos agentes «eraes NAZAKETfl & C, KVA 1>0 OUVIDOR
X. 94, CAIXA N. S17. Telcg. MJSVEL, e na «asa F. GUI
MAKA.ES, RUA DO ROSÁRIO 71, esquina do beco das Cau.
cellas — Caixa do Correio n. 1.273.

AOS IÍ0SS3S PREGÕES 9DIB8B.
Pedimos que, desde já, nos laçam seus pedidos para a

LOTERIA DO NATAL
Em 83 ide Dezembro

Iftnn.finn 
_D lfHl Inteiros em quartos ;52$800

.000:800$ JflO asasítsra.-"""•"
XXAJZA.XU51'TI3L Se C.

ünioos Agantes das Loterias Federaes nesta.capital. — Caixa do
Correio 817 — Hua do Ouvidor, 94

TERRENO EM RAMOS
Vendem-se na rua Rio Branco,

estação de Uainos, 4 lotes ile ler-
renos medindo io por 40. Trata-se
na rua uruguayana, 11G, com o sr.
Leal. (J330 J

BANHOS DE MAR
Precisa-se dum quarto no Fia-

niêngo, só para as primeiras lio-
ras ila manhã. Cartas a M.
LVIohirsletlt, caixa postal n. 631.

(314' J

Bexiga, rins, próstata e uretbra
A UROFORMINA cura n in?ufíicicnct„ renal, as cystües, pyetites,

ncplirites, urctliritcs, catarrtio ' da bexiga, inflammtiçüo dei próstata. Dia-
solve ns arcas c os cálculos dc ticido lírico c tiratos.

Nas boas pharmacias - Ru a Y de Março 17-Dsposifo

PREDIO SELLOS

Aos Exmos. Doutores
Dentistas

Ouro dc 24 quilates, assim como
ouro de todos os quilates,' é para

a arte dentaria; c soldas pura o
inésmo fim. .listamos [ivoinjitos a
apresentar respectivos documentos
<la Casa da Moedn, apresentados
liclo exino. dr. José de Andrade,
lendo recebido unia lamina de
ouro, botando na mesma 1000 mil-
lesinios, sendo essa mesma acom-
.patinada com os mesmos respeeli-
vos documentos. Tratamos também
ile concertos ile relógios, e jóias
com pedras ou sem cilas; Iodos

os concertos são garantidos. Esta-
mos promptos a attender ii todas

ús reclamações.
O HOMEM DO OURO

M 400G

Compra-se um alé i.i:ooo$ooo, f Colieccionador deseja trocar on
dr preferencia na Aldeia Campis-1 comprar particularmente; ajuste
Ia ou Andarahy, negocio directo. i prévio. Carta a A. E. P., Caixa
Carta para a rua D. Maria. qS. do Correio, SiS, Rio dc Janeiro.L. Fernandes. C190; (3007

pílulas DmÃMÃ^_^
Sezôes-Maleltas

febres palnstros
Intermittecíes

JNevralyrias
Multo culitmlo com aa imitações e fulslHcaçiies

Únicos depositários, Brapnoa Gid & C.-R. do Hnsoicio 9

THEREZOPOLIS
Vendciu-sc 2 sitios, 3 casas e

diversos terrenos. Quitanda, 73,
sob. Telcpll, 3179 Norte, Paulo.

S3430

TERRENO
Vende-se mn superior a rua Ila-

curussá, esquina, Andrade Neves,
çom 22111x52. Para tratar á rua
dos Andradas 173. R -622

raWBBgggqgEg? r -i-~r?lR-!

Instituto JPolyfflotico)
scgumtM cursos deste inswnuò :

CURSO DE LÍNGUAS
CUKSO DE VIOLINO
CURSO DE PIANO

ISstúò (ünccloiiãndo
CURSO NORMAL
CURSO ANNEXO
CURSO PRIMÁRIO
CUKSO COMMERCIAL CURSO DE DACTYLOGRAPHIA
CURSO DE TACHYGRAPHIA " '*" "°EN"AS FEMININAS

O corpo docente é escolhido a c* priclio e merece absoluta confiança'-,
A disciplina do estabelecimento »' irreprchensivel,
No gênero é o unico cstabeleciinei to da capital.

FORMULA DE BRITO
Approvado pela Inspectoria de

Hygiene e premiado com medalha
de ouro na Exposição Nacional de
1908. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchites, ca-
tarrlios chronicos, coqueluche, as-
ihma, tosse, tisica pulmonar, dôreJ
de peito, pneumonias, tosse nervo-
sas, constipaçoes, rouquidão, suffo
cações, doenças dc garganta, la-
rynge, defluxo asthmarico, etc.
Vidro, i$5oo. — Depósitos: Dro-
gírias Pacheco, rua dos Andradas
n. 45; Carvalho, á rua Primeiro
de Março, 10 e 31,; á rua Sete dr
Setembro, 81 e 99, e á rua da As-
sembléa n. 34. Fabrica: Pharma-
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
des Lobo n. 229,-teleplione 1.400,
Villa.

SACCOS DE PAPEL
FABRICA &TAMTA

Fabrica-se .toda s qualquer qualida-de. — Por preços rasoaveis.
T2—TRAVESSA DO PAÇO—ia

Próximo i rua S. José. Teleph. 3208,
Central.

Pedidos á mesma ou á Casa da Iu-
dia, Mendes. Raupp & Martins

RUA DO OUVIDOR, 57. Tel, 293=,
Norte—iRio de Janeiro.

GLYCOLINA
FORMULA DE L. R. DE

BRITTO
Approvada e premiada com meda-

lha de ouro nas exposições
de hygiene

Excellente preparado da antiga
Pharmacia Rasjpail, cimprcgado
com suecesso nas empingens, co-
mioliões, ftàeiras, darjthros, acne.
pannos, aspereza e irritação da
:utis, rugas, suores fétidos e to-
ias as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, á
rua dos Andradas, 45; á rua i"
de Março 10 e 31, c á ma Sete
de Setembro, 81 e 99. Fabrica:
Pliarmacia Santos Silvai, á rua
Dv. AriBtides Lobo 229, telepho-
ne, 1400 Vilia

Doenças Cura garantidii
dQ e rápida <io

garganta 05s:ESi>í_a_
nariz (fctidoz do mim)

OUVidOS processo inteira-
bOCa mente novo.
Dii. EURICO UE LEMOS

professor livre dessa especial.idadi
na Faculdade de Medicina do Rio
de Jai.ciro. Consultório, rui da
Assembléa, 63, sobrado, das 12 ás
ó da tarde. J 3723

XAROPE ADSTRINGENTE do
QUINA, CASCARILUA o

SIMAItfHA

Formula dc R. do Brito, du
rliuriimeju Riispuil, iipprova-
dn peln luspectoriu dc Hy-
giene.
Kèstiitado 'pelos mais abalisados

médicos contra as afíccçGcs do tu.
bo gastroVintcstinál, princi;:almcnte
contra as diarrhcas rebeldes acompa.
uli-adas de eólicas, dyscnteriíis c me
senterites, diurrhéas da dentiçâo e
das convalescenças tias febres 'gra-
ves e das moléstias pulmonares', con*
seguindo sempre maravilhosas curas.
Modo de usar : veja-se no vidro.

PRIÍÇO, jÇoíio. Deposito — Dro-
(jaria Pacheco, rua dos Andradas 45.1'abrtca, pliarmacia Santos Silva, a
rua Dr. Aristides I.obo 229. Tcl.
1.400, villa. Rio dc Janeiro.

PREDIO
_Vcndc-se 11111 novo com dois pa-

yimentos, em centro de terreno,
em uma das primeiras ruas trans-
versaes a Conde de nomfiin, Ioro
acima do largo da Segunda Fci-¦ra. Informa-se á rua dc S. Pe-
dro, 160. (3301 J

Pomada ds R, L. de Brito
(ANTI-HERPETICA)

Approvada c premiada cotn meda
lha de ouro

Infallivcl nas empigens, dar-
tliros, espinhas, friciras, sarnas,
lepra, , comicliõcs, cczéinás, pannos,
feridas e todas as moléstias da
pelle. Lata i?5oo. Deposito: Pro-
fiaria Pacheco, rua dos Andradas
n. 43, e Sete de Setembro 81.

1100 ]

GRANDE FABRICA DE XUVAS
A MAIOR DA CAPITAL

Premiada na Exposição Nacional de 1908 com o
GKANOB PRÊMIO

Fabricação: a mais perfeita, pelo systema JOVIM, de luvas
de pelliea, suede pelle de cio, etc, etc. Grande variedade de co-
rei em pelücu e medes.

Depositários das afamadas luvas pelle de cão, para guiar car-
ros, roarcn CONDE'.

Ultimas novidades em luvas de seda e fio, em leques a ultima
creaçío pana o verão próximo. GODELINOS, grande ^novidade em
lequee estylo, bolsas de seda e couro as mais lindas, meias dc se-
da, fio e algodão, variedade infinita em cores e preços sem com-
petidorw. " ?Tem sempre grande "stock" de luvas de pelliea e suede para'.os Srs, atacadistas, com descontos.

A GOMES Êc CTRAVESSA S. FRANCISCO DE PAULA il. 38
Teiephonc n. 2.439, Cenlral — KIO DE JANEIRO.

PLANTAS
Vende-se para pomares e jardins

por ipreços baratos, na chácara do
Jovino, á rua Torres-Homem 11. 64,
esquina de Visconde dc Abaeté, cin
Villa Isabel. (R 3883

13, SENADOR EUZfflO, 13
_Onde vende inoveis em ipresta-

ções e em boas condições por pre-
ços baratos; entrega na i* presta-
.ç8o sem fiador. Telephone 4.113,
.Norte. ,(S 2786)

Adjucto Ferreira jartic
zia e ao publico desta Cup
gado a liquidar e acabar,
1110 com o seu Estabelecim
ilas, Roupas feitas, Roupas
tigos para Homens, Rapaze
filial. á rua do Ouvidor 56,
econômicas a virem sem de
baratissimos desta oceasião
com Grandes economias.

Até 31 de dezembro, tu
(Armações, Balcões, Vitrines,
os Utensílios. -

Traspassa-se o Predio,
cm vantajosas condições.

ipa á sua numerosa íregue-
ital e do Interior, que, obri-
atí 31 ide dezembro proxi-emo de Alfaiataria, Fazen-
brancas, Chapeos e mais ar-
s c M«ninos, O Rio Trium-
convida todas as pessoas

mora aproveitar os preços
única para, boas compras

do será liquidado, incluindo
(Espelhos, Cofres, e todos

fazendo-se longo contrato e

Praia do Flamengo 84
PENSÃO FAMILIAR VIENNA

Alugam-se bons quartos com to-
do conforto, a familias c cava-
Uiciros. Telcpll. 3S04, Cenlral.

3904

PHARMACIA
Compra-se uma no E. do Rio,,

que seja unica na localidade; cmt-'
tas com todas as informações ao
pliarmaceutico — Bocaina dc Ayu-
ruoca, E. de Minas. R 3650

A IIíMlE DE PARIS
GKÀJÍDÍ3S SÜH_t)OS EM TODAS AS SEOÇOES A MH3Ç0S'¦¦¦? *¦ ] í V BEM PRE CÉDÉNTES

PHARMACIA
Vende-se, em bom local, fazen-

do bom .negocio^ ..tem ...sowimeutp,
casa pára Familis, chácara, etc.
Trata-se 11a DrogSria Azevedo, As-
sembléa, 73. '• S 3440

^ensídIrdgresso""
Completamente reformada; ma-

gnificos pposentos. c preços modi-
cos. Bondes para todas as dire-
cções. Largo do Machado, 31.

Teleph. 4.185, cent. (R1997)

Ouro a 1SB50 a gramma
PLATINA a 89000

prata, brilhantes e dentes de dén-
tiVduras velhas a soo ri), cada um,
Av. Cciitral n.'105."Casa ile Cam-
bio. (M 1960-

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-se, por prazo determina-

do, boa casa mobilada para fanii-
lia de tratamento. Informações
na rua N. S. de Copacabana nu-
mero 1.057, das 14 ás 17 horas.

Grande Armazém no Largo da Lapa
Aluga-se este vasto armazém situado na rua Visconde de

Maranguape n. 5, próprio para restaurant, bar, botequim, con-
fcitaria, cinema ou outro negocio limpo. Trata-se na Compa-
nlva Cervejaria Bralima ma Visconde d" *$*rvin>,-« - -^o

Mme. Vapimar Lanzony
Participa a suas amigas c fre-

Bitezas quc mora má; rua Souza
Franco 11. íoi, Villa Isabel.

(S 3457

LÂMINAS GILLETTE
Legitimas lâminas Gillette, em

caixinhas dc nickél; dúzia 4$5"o.
rua da Carioca 11. 28, Irmão»
Acosta

Avenida Hio Br**

Troca-se por mna pequena casa,
cm perfeito estado de 'habitação,
assobradada, com algum terreno
para quintal, 110 centro ou perto
da cidade, uni bom terreno com
<36 iitctros de comprido por u de
largo, dá frente para a rua Tor-
res Homem, e com muitas arvores,
perto da rua Souza Franco, sc-
gunda secção dos bondes dc Vlln
Isabel; 'pagando-sc o <|iic sc com-
iiinar, quem pretender fazer o nc-
gocio dirija carta á Caixa do Cor-
veio n. 361, a A. P. Reis, só se
trata com o proprietário nu pro-
curador. M 400-'

400 pegas de filo para

Filós superiores: largura --o c!m
i$500. lnrj». 90 clm e$.ioo, larg.
180 c|ni 4$5oo. Finos superiores:
largura 00 c|m 3$6oo, larg, 1*0
clm 4$ooo. Para terminação de
negocio. Pecani catálogos. Tele-
phone n-" i:i!. Rua S. Clemente
11. 40. 1' ••-*. M 4007""colchões 

deIíT
^Fascm-ce c reformam-sc sem

mistura, por preços razoáveis e
com perfeição, tendo para isto
uma machina apropriada; na rua
Frei Caneca ri. 309, próximo á
rua ile Catumby, S 4017

Doenças dos Olhos
DK. RODRIGUES CAO'

Cum lotiRO estagio da Fondation
RotucliM dc Paris. Assembléa, 56.
das 2 ;ís 4. Teleph. C. 3.176.

M 109-,

TERRENO
Vende-se uni superior, de 13

metros do frente por 32 dc fun-
dos. á rim Professor Gabizo, todo
murado e nivelado,, prompto para¦edifícar-sc, trata-se na rua Mariz
<¦ Barres n. 33b. armazém, que
tem as chaves do mesmo I 1 3104

VENDEM-SE
5 casas, á run Coronel Guim.tr

r"u-s ns. ii4. ioíí. ¦«*•. 200 c;-'02,
<om dinis s.ilas. quarto, cosiiih.i e
•o meiros de fundo. Trata-se :i
rua Mijtiel de Frias n. 215, Ica-
xtilr.-, Nioilicroy. I 3130

AUTOMÓVEL
Vemle-si üm doublc-phacton qtta-

íi novo. americano, forca de-1 II. 1'. .1 çylindros. R. Alfan-
tle?a. 42. sn'a o, de 11 ás 12 c das
4 ás ; horas (entrada pclo eleva-
«i.orl. J 3180

SALA
Alüga-sc com boa mobilia e

pensão, casa tem creanças c de
pe Hiena familia, a casa! sem fi-¦lhos, nu a senhora de tratamento.
Rua S, Clemente 89, sob. r.ota-
•^ 33?3 J

..«d — 106 e IGfl p

CINEMA-CERVEJARIAS
Vende-se um trnnsfornmdn r.triníono-

nhasc, lòsé Honlo, unico itceeiio pelaI.inlií, i>.:r.i substituir n motor e obter
liK.çfm de lanterna Kuiiiio. 71. Ferreira
Vi l 1.1Í10 «1

CONSULTÓRIO
Altigase uma magnífica sala pa-

a consultório. Rua da Assembléa
. io. Trata-se na loja, Casa Dias.

S 34.1G

EB'Klr das Pamas
¦âtfaaeaaaa-tti] «aocwaaaaa

t O il I CO
it t e ro-
o varia-
no, do
dr. Ro-

drigues dos Santos, é um agente tlierapeuíicp ile uma accão enersi-
ca e secura nas moléstias próprias das senhoras, nas irregularidades
Oc niehstruaçfio, difficuldades c eólicas uteriuas, liemorrliagias du-
rante a nicnstiuaçãp, suspensão tardia, dores nos ovarios, calhar-
ros pternos etc, etc.
O Elixir das Damas ^^Lt&ã.^SS.
do também sobre os intestinos, regularizando suas íimcçfics — De-
posito: Rua de S. redro li. 127.

RETALHOS DE GOÜRO
Vende-se quantidade de peque-

nos retalhos de todas as rjunlija-
des de couros, á rua S. Christovão
11. 552, Fabrica Polar. M 3560

LAVAGEM DE ROUPA
Acceita-sc de homem, garante-se

perfeição 110 trabalho e niodicida-
de dc preço. Rua Gonçalves, 40-A,
casa a. M 3S52

Oração do Anjo da Guarda
para reatar amizade difíicil c pa-
ra chamada de quem acha-se nu-
si-nte e zangados. Previuese aos
seus cientes quc chegou da Bahia
e está residendo á rua Santa Má-
ria ri. 2. Consultas espirita.

S 3431

HOTEL MIRAMAR
E BABYLONIA

I.etne. a 30 passos tios banhos dc mav
HUA GUSTAVO SAMPAIO, 64,

Teleplione 07-*. Sul
Nesta praia ideal agitam-sc as mais

límpidas c puras nguas dn Districto
Federal ! As tle Santa Luzia ou V\a*
nicngó sl\o coiidenuiavcta para banhos
ao menor exame, pelo seu núnimo
movimento próximo das ffalcrias dc
cíRotns do hospital da Misericórdia e
di,^ rio das Cabodns. (Ppcumcnto of-
ficinl dc uma autoridade ao prefeitodo Districto),'

Bi|!ia«p^wa!?iiiiiiiiiiw,«^

B USBNA OE LAOTaüiEiSOS g
Barra cto Flx-eCix-y ii

M Conipra¥e qiuOviiicr .,qua«3i_idc dc letc. Fazem-se .cr.ntrntos p'nra r_:"¦' :'* ij..„ Jofiieciineiitó por todo o aiiiio. ™
g Dirigir a julio" Eartiosu & C.a — Rua Barão ib Rio Bonito n. 57. gj

fiWililSiSiIBáBiiilESiB^^^^^

PRAIA DE BOTAFOGO
Vende-se uma cm Nictheroy;: Aluga-se a faniilia dc tratamen-

trata-se na rua. Visconde do Uin 1 to o ipredio c-H, com sele quar-Iiranco 11. 413, com o sr. A. ). tos. jardim, mi.ntal e mais com-
1>. Í1« P;i-.'«l'.i« "¦" *° llindrw. •i-i:?.«i. no tado nt -Ü--4

LÍNGUA 1-ORTl'GlKZA
Do conselheiro Felippe Franco

de Sá. •Difficuldades e duvidas;
com uma critica de Cândido dc
Figueiredo. 1 volume, com cerca
dc 400 paginas, ,i$ooo. A' venda
nas principaes livrarias c ua livra-
ria Machado. 31S0 J

Para nçougiies, cervejarias, botequins, armazéns,
lflilorias fruetas, residências, etc, etc. i
Fabricante: x_. Huf fi©r. Rua Vasco da Gama 166!

Pílulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approvadas 'e iprcmiadas com
medalha de ouro. Curam: prisão
de-ventre, dores de cabeça, vomi-
tos. doenças do figado. rins e
íheumatisnio. Não produzem co-
lica-i. Preço, iS^on.

Deüpsâtos: Orogaria Pacheco,
rua dos Andradas, 45; á rua Sete
de Setembro ns. Si c oo. l;abri-
ca: Pharmacia Santos Silva, rua

, Dr, Aristides I.obo 11. 220. Te-
i lephone 11. 1.400, Villa.

Ouro a 1$S50 a gramma
Platina, prata 30 a 60 réis a 1

Kramma. brilhantes, camelas do;
Monte Soceorro c de casas dc pe- j
uliorcs, compram-se á rua do lios-
pirio eiG. linje Buenos Aires, única
casa quc melhor paga. (S 4002 j

4 e 606
ORIGINAL DA

abrica Jioschsí
Rua G. Gamara 88-Sobr.

tK 3344)

i_£s> *^^

'• -él -'.¦** 
"

MMK. V1EITAS ain-
da mora na rua Mare-|
chal Floriano Peixoto;
n. 117, sob. lJ 3U)i

is®B_©s'í_í_ie_as «t
c «uai compÜcàçõss, Curj radical por t
processos fieíruros c rápidos, l)r. ;
JOÃO ABREU. 11,15 8 ás 11 das '
15 o? íS horas; 64, rua de S. i'e- ;
¦Iro, C:.|.

a i?8õo, platina a pjjoo, brilhan-
tes, prata, dentes usados, cm qual-
quer quantidade c aoi melhores
preços da praça; na rua Uru-
guayana 7,-, loja de ourives.
_.  fS 3451

ra
Vende-se entre Saraptihy e Ko-

e.irio. unia. com alguma matta.
10 proprietário faz qualquer nego-
I cio. pois devido ás febrea não pódc1 r sidir na mesma, Caria ao c?crí-
! ptorio desta folha para J. O. M.
i  (302? J)

| 9, Largo da Carioca, a
(Grande a.'thazchi junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, capas pura

mobilia, 9 peças, 6o$ooo; oleado
de 0,60 c 0,70. a 3$soo c 4$ooo o
metro; dito para mesn3 dc 3 a
5 tabôas, 6c$ooo " no?o.io; capa-
chos dc im e im.io a S$ooo c
9$ooo.

Souza Baptista & C*

jlQ PARA

9 peças 603 e 7 $000
63, RUA DÂ CARIOCA, 63

Tòlephóho 5971, Central

"AFRICANO"
Continua morando na ma

General Camtira 17S. (R4029

SC este mez
* iolões a l!3$

liimiloliiis a 20$
A Guitarra de Prata
37 lt a Cnrinct, «7

Rio de Janeiro

ii ii mu iim» ——i ipi nl in ¦»_¦;'! »' mi

I V-rt
ao raoie

... fitMlMnitQiaQm
W&. 9 _f ¦¦ >»l* O.»i*ie0>'Wi&jW "inxúrim i

CííSsíl Cc»t« PtrMr_ * C.*^*,,0 DE JASEIUO

FABRICA BHtRjGTHEROY
Vende-se uma j.le !-4 loneladas.

Rua Coronel Gotties Machado. 23.
- • (-K 3SS4

ESGRSPTOBSOS
Aliignin-so duas salas pro-
prlns pnra escriptorio;
nlnfcüicl V.ina 80$, outra
150$OO0; 110 largo da
Cnrioeii 24; trntn-so em
linixo 11a Alfaiataria do
Povo. B

il^mm1*m*.

IdWÍ fcftlfílÃral ___i^

^__fc_B_Mi«Bgj_wõ__P_^

TTESTO
fieh^presente que, no anno de 1905, usei o cinturão clectrieo "Ilerculex"
"° <«_S««io™._e.nouei radnalmcMc curado de uma neurastlicnla chroni-ca; MfirU hotnvelmenle. nio podia escrever e' tinha dias quc nio pudiilevar uma -clucara de café á boca.

Depois que usei o cinturão, fiquei Ioro melhor :, no fiai de -tres mezes,tinham desapparecido todos esses faconimoüoi.- 8mto.mc feliz em declarar que atí hoje não ièm voltado os meus an.•tiíos soitnniento».
Aurudecendo ao caro doutor, mais uma vet, sou, com estima r cimside.»acão — De v. s amigo e attento creado — /•'. Zandi Cornei!a,Kcsidenciai Jaliu, listado de São raulo." Julho de iqij.

O tr. Carneiro está nsora forte « felir. Vós tsmbem o sereif. Tor qu»to f ir cia, quando podercis curar-vos? Quando menos, o caso merece investi-
fraçües. A vossa nreciosa saude merece que delia vos preoceuncis. Sc ns <lro.

gas falharam, não vos deixeis desesperar. I.emhr.ic-voK da clcctricidade,
que. bem npnlicail.i. é o reiuwlio mais poderoso que existe Visil.u-.mc hoje
mesmo. Gstudae o meu |>y(tema. Se moraes em loiiar distante eu tolhido
da motestía não ootleis vir pcsaoalmente, basta mamlardos o vosso nome e
residência, e. na volta dò Correio, recchereis, GRÁTIS, ns meus livros
SAUDE c VIGOR, nos quaes se trata cxactwticntc da clcctricidr.de e suas
aaplfcncões.

DR. M. T. SéNDEN
Janeiro,

Largo da CariPco. 12, i» niidui-

Consultas das a da manhã ds 7 ia noite.

— Rio de

(XI 4"6)

ACTOS FÚNEBRES
Dr. Oscar Nerval de

Gouvêa |
D. Maria Augusta de

Gouvêa

ÍA 

filha do dr. OSCAR
VERVAL DE GOUVÊA
(Soror Maria de Nazareíh
(ausente) e demais parentes:

do mesmo finado, e de 1.11a¦tríãe, d. MARIA AUGUSTA T>E
GOÜVEA, mandam celebrar ama-
nhã, terça-feira, 21 do corrente,
ás 10 horas, na egreja de S. Fran-
cisco de Paula, missas de setimo
dia por alma de ambos e convidam
os seus parentes c amigos ">ara
assistirem a esses piedosos actos.

R 4066

Joaquiit tim Guilherme
Leal de Souza
(THEREZOPOLIS)

t 

Carlos Leopoldo de Sou-:
za, esposa e filhos, ' convi-:
dam a todos os seus paren-
tes e amigos para assistir,
á missa de setimo dia, que,

por alma do seu saudoso pae,
sogro e avô. JOAQUIM GUI-
LHERME LEAL .DE SOUZA,
mandam .celebrar hoje, segunda-
-feira, ás 9 1I2 'horas, na egreja
de S. Francisco de Paula, pelo
nue desde *á agradecem. 3030 .1m

O

M CAFE'

¦CÂMARA
[|| MoõiiíIo sorapre

Prata, brilhantes, cautelas do
Monte dc Soceorro, coinpram-sc c
pagam-se 'bem, na praça Tiraden-
tes. 64, Cosa Garcia.

è o uni-
co re-

tnedio quo cura FLOllli;.
MIUNCAS e o Corrimontu
das Sonlio.*ns.

Venda-su nus principaes
pharinucitis e nu Drogiirla

lAraujo Freitas _ C.
VilUtMM (____)M_I

DENTADURAS
COMPRA-SE

qualquer trabalho vtlho da
boca

OURO E PLATINA
R. Asstmtiléai i0, loja dc

lonca. (J 5435)

FRIBURGO
HOTEL LEÚENROTH

Com grande parque e optima
accomniodavões para familia.

Proprietário; Adelòtano Silva.

Gampello & L Rua Luiz
de Camões 36

Filiem leilão no dia 23 de no-
vembro de 1016. das cautelas ven-
cid.is, e previnem aos srs. mutua-
nos que podem feformal-as ou
rcsfratal-as até a ltora dc começar
O leilão.

GAMPQ GBiCE
VenJc-sc Um clialet novo com 2

salas. 3 quartos, terreno cere.-.do
de arame, com 44 metros de fren-
tc por 55 de fundo, distante da
estação io minutos; para informa-
cões co:n o sr. Aristides Xtir.es.
á rua da Esiação u. ioj, (34:8 J

MALAS
. Artigo soüdc.

tisãimo, só ns A ."
Rua Lavradio, 61.

n!e r bar.v
Ai Chinesa,

NEURASTHENIA
Eu soffri horrivelmente deste

mal durante muitos nunos, 'oman-
I do tudo quanto me indicavam, s»m

ter um penuçno allivio. Hoie.
aclio-rae perfeitamente boa. graçasa um remédio que uma casitalida-
de mc fc> conhecer. Em agradeci-
mento indicarei aos q-.;e soffreni
das conseqüências deste mal, co-
mo sejam: anemia, moléstias nor-
vos.is, painvt.-içõcs do coração, etc,
como podem rcciperar a saude.
Escrever a D, Amélia C, á cai-
xa do Correio n. 335, Rio de Ja-1 n?;ro - -  • -

um
Hua Uruguayana ii. 148 — Okç.i-

ilo para 1iomens| scnlioràs c crean*
ças. Eàta ca-sa é r. que melhor serve
c mais barato vende» por Uso con«
vem visitar e_te òsiaTicIociincnto.

Doenças da pelle e ve-
nereas--*-Physiothe-

rapia
Dr, J. J. Vieira Filho, funda-

dorc director do Instituto Dcrmò-
therapico do Porto (Portugal) —
Tratamento das doenças da pelle
c syphi.riticas.AppHcac.no dos agen-
Les pliysico-naturacs (t-lccíricida-
dc, raio X, radium, calor, etc),
110 tratamento das moléstias curo-
nicas e nervosas, cons.: rua da
Alfândega n. 95, das 2 ds 4 ho-
ras.

MOLÉSTIAS DA FACE
E CABELLOS

Espinhas, cravos, rugas, man-
elias, queda do cabello, etc, con-
servação da culis do rosto, por
qualquer aiteração que tenha. Ap-
piicirÇes de massagens manuaes.
clectric.is. vibratória, luz. etc, por
massaçistas com longa pratica.¦Instituto de Physioterapia. Ave-
nida Gomes Freire. 09. Consultas
das_9 ás 11 da manhã, e por carta.

N. B. Para as .pessoas sem re-
cursos o Instituto faz o tratamen-
to diário, gratuito, a duas senho-
ras o-.i senhoritás;

SALA
liem mobilada, aluga-se, com ou
sem pensão, a cisa! ou pessoa de
tratamento, em casa de famiüa
franceza. cm logar saudável; tem
jardim. Telephone 5 .rtso. Kua Dona
Liiiz.i n. 99 (Gloria). (J3049)

LOJA M GENTRO
I.-.tga-sc por 1G0S00, da rua Gc-

neral Cantara n. _u, predio no-
vo; trata-se lá mesmo. S 34:0

EXTERKATO CUNHA
Fundado cm 1909, composto dc

bacharéis cm sciencias e letras
pclo Gymnasio Nacional. Preparo
especial para admissão ao Pedro
lí, escolas superiores e concursos
nas repartições publicas. Pri .os
módicos. Curso commercial ii noi-
te para empregados no comnicrcio;
mensalidade: 10S000, sem jóia.
Rua da Carioca, 49, 2° r.ndar.

(3020 J)

BOTEQUIM e BILHARES
VENDE-SE

num dos melhores "pontos do cen-
tro da cidade, livre c desembara-
çado. O motivo sc dirá ao -reíen-
dente. Informa-se á rua Maran-
c.iane. 13, com o dono do Café
Pcricmito. (.1 3,-27

ATTEHQÃO!

VISCONDE DE VEIGA
CABRAL

ÍA 

direetoria da Iteril
o Benemérita Oalxa fle
SoecoiTos D. Pedro V,
.profundamente sentida
com o fallecimento do

grande benemérito c presiden-
to jiibiludo desta instituição,

lOioiin. Sr. Visconde de
Veiga Cabral, manda celebrar
uma missa cm intenção de
sua alma, amanhã, terça-feira,
21 do contente, ús 9 íá ho-
ras, 110 altar do Santíssimo
Sacramento da matriz da Can-
delnria, convidando para essa
siiiuloHit denioiistraçuo de «ml-
zade, a sua Kxma. familia, so-
cios desta associação e os umi-
gos do finado, antecipando os
seus sinceros agradecimentos,

' " 9
it^TrsirTr:7^jç.f.iír:"_7:z:r'i_9

Jacintha de Freitas
Francisca .Castanheiro e

t 

sobrinhos participam que
será rezada amanhã segun-
da-feira, 20 do corrente, ás
9 horas, na egreja de São

Francisco dc Paula, n missa de
mez, por alma da saudosa irmã o
tia TACINTHA DE FREITAS, e
desde já agradecem. J 3S20

Antônio Ribeiro Alves
Casaes
(6" MEZ)

ÍAs 

filhas, genros e netos
do finado ANTÔNIO RI-
BI3IRO ALVES CASAES,
fazem celebrar hoje, segun-
da-feira, 20 do corrente, 6"

mez do seu fallecimento, unia
missa por alma do mesmo finado,
ás 8 i|2 horas, na egreja dc São
Francisco de Paula.

Zulmira Costa Fernan-,
des da Silva

MlbSA DE «'• ANNIVERSARIO
Alfredo Fernandes da Sil-

va e fi lios, c Gustavo Ad»l-
nho IJailly, senhora c filhos
(nuscnlics), .convidam eis

. pessoas de sua amizade, pa-
ra assistirem á missa que, pelo
descanso eterno dn estremecida
finada ZÜI.MIRA COSTA PER-
NANDES DA SILVA, esposa,
mãe, e lia, mandam rezar amanhã,
terça-feira, 21 do corrente, ás 9
horas, na egreja de S. Francisco
de Paula. É por esse acto de rc-
ligião e caridade, desde já se con-
fcssain eternamente agradecidos.

-gaMfc^-Wmm»^--.--,riÍ-L'
Laura Carramillo

FALI.ECIDA NO PORTO
30o DIA

tZeferino 

Carramillo e
Lucessia Carramillo, tendo
recebido a infausta noticia
do fallecimento a 19 <Io
outubro próximo passado, dc

sua prezada irmã e cunhada <I.
LAURA CARRAMILLO, convidam
03 nareines c amigos a assistirem
á missa que, por seu eterno des-
canso mandam celebrar hoje, se-
guiidn-feir.1, 20 do corrente, ás
9.'.'à,|z horas, lio altar-mór da mn-
triz do Santíssimo Sacramento,
confessando-se gratos aos que
comparecerem a este acto dc rc-
l-rri;tM (> r;ti]*t__ide. J 3823

Joaquim Antônio da
Rocha

Í 

Alice da Costa Rocha,
Noemia; Judith, Alice, Al-
varo, o Armando Rocha,
José Manoel da Rocha,
Francisco Rodrigues da Cos-

ta, Alfredo Ford e mais iparcntes
agradecem pcnhorados a totlas as
pessoas que compareceram no cn-
terramento de seu estremecido
esposo, pae, irmão, _fen'ro c primo,
JOAQUIM AXTÜXlü DA RO-
CILA, e convidam novamente para
nsristir á missa de 7" dia que, por
siiV.iria, será cc>ebrada na egre-
já tíe S. Francisco dc Paula, hoje,
segiihda-fc|ia, 20 do corrente, ás
10 horas, pclo que se confessam
summamcnle gral os. (3 o 46 J

Arma Alves

Í 

Pinto Lucena & C.José Al-
ves dos Sattos Pinto (ausen-
te), ManoelAlves dos Santos
Pinto, José Alves.dos Santos
Pinto Júnior, Antônio Alves-

dos Santos Pinto, Maria da Nati-
vidade Lucena, Manoel Pinto Lu-
cena, amigos, pae, irmãos, irmã,
c cunhado, convidam todos os pa-
rentes e amigos da finada para as-
si"ir á missa de setimo dia que,
I 1 descanso de sua alma, man-
dam rezar amanhã, terça-feira, 21

¦do corrente, ás 9 lioras, na egreja
de S. José e Nossa Senlio-a dns
Dores, á rua Barão dc Mesquita
n. 753, e desde já agradecem a
todos que assistirem a este acto.

R 4061

Agostinho José Rodri-
gues

FREGUEZIA DE RIO CALDAS
Brága-Portugal

Annr. Joaquina Lopes te
seus filhos, Domingos José
Rodrigues, José Maria da
Costa Lopes, (ausentes). A,
R. da Costa e J. XI. Gon-

calves. tendo recebido a triste no-
ticia da morte dc seu marido, pae,
cunhado, amigo e compadre, con-
vidam todos os seus parentes e
-iniigos para assistirem á missa de
setimo dia quc, mandam celebrar
hoje, segunda-feira, 20 do ccr.cn-
te, na cereja de N. S. da Concct-
ção c Loa Morte, á rua do Rosa-
rio. R -,Nno

Ao Chie Parisiense, ternos srA
medida a prestações, variado sor
tiinttjto de casimirás estrangeirai
e nacionaes; entrega-se o terno
na primeira prestação. 'Rua Sanra
Anna 66. T. 1756 Norte. Adolpho
Kang & C,

100 cartões de visita
impressos em i minuto
ROA BUENOS AIP.ES, 4 A. Tcl.. .,, ' . r-r-í <¦-¦ 1

Vicente Caldas

tOdilia 

Caldas e filhos,
e Arcenio Suzari. convidain
os seus amigos para asíis-
tir á missa de setimo dia.
quc mandam celebrar na

egreja de Santo Affonso, hoje,
segunda-feira, 20 do corrente, por
alma de seu inesquecível esposo
VICENTE C.\LDAS,_c por este
acto de piedade, conícr.sr.m-5'» gra-
tos. R ¥-6;

José França da Graça
(PAfcLECIDO EM S. JOÃO DA

BARRA)

tjoão 

França da Graça,
sua esposa e filhos, c seus
irmãos Carlos e Fran-
cisco .profundamente sen-
tidos com a infausta noticia

do fallecimento de seu pae, sogro
e avô, JOSÉ* FRANCA GRAÇA,
convidam os seus parentes e aini-
{tos para assistir ú missa de seti-
mo dia, amanhã, terça-feira, 21 do
corrente, ás 9 horas, na matriz da
Candelária, e desde já se confes-
saiu agradecidas a todos quantosse dignarem comparecer a esse
acto. R 4060

Georgina F. de Me-
nezes

¦fCHININHA)

tGalliano 

M. de Menezes,
Eudoidn de Menezes Pinto
e Beu esposo, agradecem,
profundamente, pcnhorados.
a todas as pessoas que se

dignaram acompanhal-os no dolo-
roso transe por que passaram com
a perda da sua idolatrada filha,
irmã c cunhada, GEORGINA F.
DE MENEZES, c novamente ns
convidam para assistir á missa de
setimo dia, que será rezada anui-
nhã, terça-feira, 21 do corrente,
no altaMiiúr da matriz do S.S
Sacramento, ás 9 i\z horas,, pclo
que desde a sc confessam eterna-
mente gratos. R 4009

José Jacintho Cordeiro

ÍJoão 

Jacintho Cordeiro,
Manoel Jacintho Cordeiro,
Bento Jacintho Cordeiro e

mais parentes agradecem pe-nhoradanieutc a iodos queacompanharam os restos mortaes
de seu idolatrado pae, JUSE' JA-CINTHO CORDEIRO, e ire novo
os convidam como ás demais pes-sdas amigas para assistir á missa
de setimo dia, que para descanso
eterno de sua alma será celebrado,
amanhã, terça-feira, 21 do corren-
tc, ás 8 lioras. na matriz de N. S.
de ILourdés (Villa Isabel).

M 4074

Visconde de Veiga
Cabral

ÍA 

viscondessa de Veiga
Cahral, seus filhos, genros,•nora c netos agradecem a
tonas ás pessoas que lhes
enviaram pezámes e acom-

panharam ao cemitério do Carmo
os restos mortaes do seu idolatra-
do esposo, pae, sogro e avô, VIS-
CON'DE DA /-EIGA CABRAL, e
novamente as convidam para as-
sistir á missa de setimo dia, que
pelo eterno repouso do extineto
mandam celebrar, ás 9 i]2 horas,
amanhã, terça-feira, 21 do corren-'
te. 110 altar-mór da egreja de' N.
S. da Candelária; antecipando
desde já sciis agradecimentos; pe-
dem cncáreculnineilre dispensa dc
condolências. M 40RS

Antônio Villàrinho

t 

Paulo Ribeiro, Laura Ri-
ibeiro, I.eonnr y:-i.. ..:..!,„

. Nair Villàrinho agradecem
a todos que acompanharam
os restos mortaes s>i s.u

sempre lembrado enteado, filho e
irmão, ANTÔNIO VILLÀRINHO,
c de novo convidam todos os pa-
rentes c amigos para assistir á
missa de setimo dia, que mandam
celebrar, hoje, segunda-feira, 20
do corrente, ás 9 íioras, na egreja
de S. Geraldo, «a estação de 01a-
ria, pelo eterno descanso dc sua
alma, pelo <iue ficam süimiiainente
gratos por esse acto dc religião.

M 4079

ALMIÜlUTi PEDRO VELLO-
SOREBELLO

_* Elvira Vultoso Kcliellí»
M* e filhos, Franeisrii «toli-" sarlo Soares do Souza,

sinceramente poni, .1-
-dos, agradecem u prova

de amizade de todas ns pes*«oas quo os ncoutpümlutram
110 doloroso transe por quc
passaram com o fallecimento
de seu marido, pae, c genro,
o almirante FBUIiO VIüLLO*
SO REHEIiLO, convidando
para a missa do setimo dU
que terá lugar na quiutn-fci.
ra, 22 do corrente, ás 10 ho.
ras, no Altar Mór da Igreja
de S. Francisco de Paula.

Conselheiro Dr. José
Bento de Araujo

Í-A 

viuva, filhos e netos da
conselheiro JOSÉ' BENTO,
fazem rezor amanhã, terça-
feira, ai do corrente, nri-
meiro anniversario de seu

fallecimento, missas cm suffragio
de sua alma, ás 9 horas, na egreja
matriz do largo do Machado. 4140ii 140

COROAS K PALMAS DE
FliOKES NATURAES

Prcpara-sc qualquer encommcnda
Casa Arte Floral

Rua da Assenibléã 113. Telcpll; Cen-
Uni l8.;r

Damaso Alves de Car-
valho

(FALLECIDO EM CACH0EIR0
IDE ITAPEMIRIMl

Í 

Maria Borges de Carva-
lho (ausente), e filhos (au-
sentes), . Antônio Damaso,
sua esposa c filhos c Fran-
cisco Borges da Silva Netto,

participam nos seus parentes e
pesosas de suas relações, que,
amanhã, terça-feira, 21 do cor-
rente, será rezada missa dc se-
timo dia, ás 7 horas, na egre-
ja de Santa Rita, por alma i!e
seu idolatrado esposo, pae, so-
gro, avô e cunhado, e pela compa-
rencia daquelles que se dignarem
assistir a esse aclo dc religião
desde já agradecem. M aoSn

Stella Faleiro Couto

tjosé 

de Araujo Couto
convida iodos os parentes e
amigos .para assistir á mis-
sa de 6" mez. quc ipor alma
de sua idolatrada esposa

STELLA FALEIRO COUTO, faz
celebrar hoje, segunda-feira, 20 do
corrente, ás 9 horas, na epreja dc
Santo Affonso, pelo que se con-
fessa desde já eternamente grato,

finí! I
_____S__g_-S5gBg_35HSg____

Laura Carramillo
(FALLECIDA NO TORTO)

MISSA DE TM-OESníO 'TITÃ
Lucinda Carramillo (nu-

p&« sente), Mario Carramillo,
| sua muiher c filhos' (au-

«tt ser,re5) Hernani Carramillo,
I.ucio Carramillo, Zcferino

Carramillo c mia mulher, tendo
recebido ,1 infausta noticia do fal-
lecimento de s::a enteada, irmã,
cunhada c tia. LAURA CAfRRA-
Mil.1.0, convidam seus parentes
e antigos a assistir ã missa que
pclo seu eterno repouso mandam
celebrar, ás 9 horas, hoje, segun-
da-feira, 20 do corrente, no altar
da Virgem Conceição da egreja de
S. Francisco <!c Paula; desde iá
sc confesam gratos, M 4003

Benigna Reboredo
Escobar

ÍM. 

üscobar e filhos, Ma»
noela Reboredo c filhos e
genros convidam os paren-
tes e amigos para assistir á
missa de trigesimo dia, que

mandam rezar, amanhã, terça-fei-
ra, 21 do corrente, ás 9 j|2 horas,
|na egreja de S. Francisco dc
Paula M 4081a

Fortunato Lopes
Pereira

Í 

Maria Ilencdicta Lopes,
filhas e filho, convidam Ot
parentes e amigos páV.i us-
sistir á missa de trigesimo
dia qye, por alma do siiu-

doso esposo, e pae, FORTUNATO
LOPES PEREIRA, será rosada
amanhã, terça-feira, 21 do cor-
rente, ás 9 horas, na matriz de
Santa Rita, pclo quc sc confessam
agradecidos, R ^""A

BENZOiN
fará o embellezani.-nto do

rosto e das mãos, refresca a
pelle irritr.da pela nrvalha.

Vidro 4$ooo. Pelo Correio,
5$noo. Perfumaria OR-
Í.ANDO RANGEL.

V. Ex". NÍO QUEU MOIlIIiAV
SUA CASA SEM OAS-

TAR DINHEIRO ?
E' o que pôde conseguir fácil*

mente, por aluguel mensal e modi-
co, todos os moveis; rua do Ri»
cltuelo n. 7, Casa Progresso.

Homoeopatiiicos videntes
A todos quc soffreni de qual

quer moléstia, esta sociedade be-
neficente fornece^ (GRATUITA.MENTE, diagnostico da moléstia.
Só mandar o nome, edade, resi-
dencia e profissão. Caixa posta!n. 1.027, Rio de Janeiro. Sello
para a resposta. J 5851

REPRESENTAÇÕES
Para Ilio Grande, Pelotas 011 lodo o
Estado. Acccítít-se de cimas couimcr-
ciacs c estabelecimentos industrínes á
commissão c consignaçõe.. Para iu-
formações com o sr. Antônio Cravo,
na Empresa de Mineração c Tintai"Ancora", á Avenida Rio Uranco 17.

HYPOTHECAS
Sob solida garantia dc .prcdloi,

a 9 "I", sem commissão. Rua Seta
lie Setembro 11. 130. (J io8f

SITIO
; Em S, Gonçalo, vende-se tn»

sitio com boa casa, construecão
moderna, grande terreno plano a
arborizado com arvores frutíferas,
Informações, rua do Ouvidor ifia
com o sr. Soares.

O Palace-Hotel
O mais importante de Cixambíi,

dispõe de superiores quarlos. Dia-
ria completa 7$ e^8$ para adultos.

AU16AM-SE
Apartamentos bem mobilados,

com todos os confortos modernos,
com grande jardim e chácara, si-
tuados á beira-mar, a cavalheiro?
c a casaes de tratamento; na praia
dn Rtisséll 6á. 322a J

MATEKIAES PARA
COXSTRUCfJÃO

Vendem-se vigas de ferro, gra-
des, portões, vergalhões, parafusos,
trallos, trilhos, folhas de zinco, vi-
pas dc pinho ile Riga, ditas de lei,
pernas de serra, meias couçoeiras,
táboás de pinho dc Riga, ditas do
Paraná, esqundrias c ferros, «tc.
Um motor de O HP, com machi-
iiisino próprio para elevador; tra-
ta-se, das 7 ás 5 da tarde, na pra-
ça .Mauá, 2, 3.^25 J

Garage-Coctisíra-Fabrics
Aluga-se uma esplendida'e gran*

dc propriedade, com grande cha-
cara e abundância d'agua, agus
nascente, serve para grande gnra-
ge, çoclieira ou fabrica, sita á rua
Itapiru a poucos minutos do cen.
tro dn cidade. Para informações,
á rua S. Pedro 11. 9, 3" andar.

R 364*

TERRENO
_ Vendc-sc _o magnífico tcrrenl

situado á rii.-i Luiza, Maracanã,
nas .proximidades do numero 38.
Trata-se na rua lluenos Aires, ae,
i" andar, com o sr. Azevedo,

R 36it

Mr. ROMAHELLI
Professor estrangeiro, lu 7 a*

nos mora ua praça da Republica
n. 84, esquina Senhor dos Passos,
attende a sua numerosa clientela
das o ás 11 da manhã e da 1 ho.
ra ás 6 da tarde, dias feriados atj
3 horas, tratando com n mesnut
attenção como sempre. Praça di
Republica 84, sobrado, ésqtiiní
Senhor des Passos. 323 J

ENGENHO DE SEBBA
Vende-se, em Thcodoto de 0!i«

veira, um com todos os pertence»
c prompto dará funecionar, syste-
ma paulista, mas com o quadro da
ferro, serrando toros até 60 cent.
Para tratar cani o sr. H. Du-
niiam, rua General Cantara n. 85,
Rio. J ti6«
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dulçorofan. dos
sa-lõew pelos cncatltos q««E_ lhe pi-o- t0íA Mulher Audaciosa r^—---^^^i
tnndo, -sempre «. sorrir a morte tra.

^ ¦: ®

A MULHER4.° e B°.
episódios

Como complemento
Quinta-feira

Lc Cinema du

Jf\ LJ. JL/ X^-L V_-< 1V-7 O i~ -V icmcmT-nümcorpò' frágil de mulher. -^ !>^5*'= ®

 _isro7F-Ría*i-R dos ovos |
A COVAROSâ ¦ 5 actos sugestivos - Drama superior da D'Luxo Film ®

,1 __ «^- "^S^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ffllffii

Episódio» empolgantes o arrobatadorós! 1 acenas ^j
allainctile domiiiiintos cm (íuo os espectadores medem o pc- ^:Hnlnna vp.np.n n sorri—Uma alma máscula c in* _»"rigo c quo ....— ,
lemorala num corpo frágil de mulher.

Grand - Monde
Lc Cinema des
"CelébiieS"

O CINE FALAIS nâ. annuncia meros titulos de fllm. - O seu systema é diverso .adquire o que ha de melhor^e,,fferece ,* queha de melhor ao publico .^™
o/_-•. mMn t>»t «to _c_n«m, n -»_„;«*. hIaí^p «1. rPl. hr;HnH__ consaeradas e sensações inéditas s Mario BonuaiCl, mana Jiarrene, Aioer.» -wuiiu,-a.cio*i»

cassados 30 dias, o CINE FALAIS apresentou a seguinte pleiade de celebridades consagradas e sensações ,.. -.  - -.  --,-— - z^an^ t_,/_.i «va #* Tt^Ha
Makowska Xrto CapoMiVRenóe Sylvaire e o Macaco JACK que assegurou ao CINE PALAIS o maior suecesso cinematagraph-co do anno- Nesta 

^^^|fe§gg
MaS^llel^^^lè celebridades que foi offerecido ao publico nove grandes artistas em 30 dias ! O melhor vira depois, e o publico, como Juiz Supremo, que decida

entre as realidades do CINE FALAIS e as basofias do outro...

j| # ZE-COJ-E- i*y  
i| OS GRANDES PROGRESSOS DO BRÀZIL4 _^^S^V II ÜS MÉMPllflS ifi &HB /éimW&k I

Í_R_ Mm II ^L _fl' WÈ ¦¦ __k '¦ ___________E____________sf

|i o

Um romance de Amor cm S actos 1 Um film nacional dc actualidade
Um jornal com os acontecimentos aniveisaesl

_____¦ _BB___I wLW OB
iA Dama don Olhos de Velludo

A Creadora dos Grandes Amorosos!
A Intreprete dos Grandes Lances de Paixão r

na sua ultima creaçào :

A Divette do
egiiTiento

obelisco oommemorativo
Film tirado p»r oceasião da visita dc S. S. Exas. os Srs.

siilenlc da Republica c do Estado do Riu, á cidade dc
ípus cujos miMl.o.umeiitos municipaes foram inaugurados

grandes festas.

I 1 Proi
| ! Can
9J com

5 actos, licção da grande fabrica Cine-Eoma

Empolgante conflietc entre a
Consciência e o Amor !

T pnA pVQ figura num dos primeiros logares na preferencia das se-
LiLiUÍTL uID nhoras cariocas,- u.na collocação que lhe foi conquistada
pelas graças da sua mocidade, da sua formosura, do seu talento. A sua suave bel-
leza, a affectividade felina da sua arte, o alto poder dramático da sua represen-

das scenas de amor conferiram á suggestiva interprete de hoje uma
palma triumphal que diffici!mente lhe poderá ser arrebatada.taçao

BCLÃIR JI MAí
O mundo à vo! d'oiseau

ASSUMPTOS
0 aviador francez Brindojone des Moulinais, victima de

um recpnte incidente — Uma pirtida 
"ranço.belga dc jogo da

bola, disputada no «Pare dos Princos» dc Paris.—Uma vi-
sitíj officiiil á Manufackir.i Nacional dc porcnlanas de Sèvres.
0 serviço das imillirrcs uos quartéis do líxcrcito. -- Uma co-
lonia prega na (luresta rle Clamar!, próximo do Paris.---A ceifa
no departamento do liure, a cargo de mulliercs, crianças e
anciãos.— Um menino de 14 annos toma conta da lavoura de
seu pae que eslá. na guerra.—As requisições do cereriés-fem
Marrocos.—As compras dc ccrcacs pela Intcndencia Militar.

Os balões csphericos
na perra

Como sc communica o balão com a terra —Como se
pivit. je o balão — O processo de descida, executado pelos
soldidos aeronaulas —Como se dissimula o balão á vista do
inimigo— Os cabos de tracção cm uso na Alsacia,

_rv * ¦IiiO • TtsLliSL Mar-Zinl, — olhos que faliam t
HLEtlla. B_Cari5zii_ii, — collo de rainha 1
itabllã] I^EariL-sijaí., — cabello de Treva!

IVI
AMAZONA
AMAZONA
amazona'

M A C A B R. A, -- Scenas de um amor torturante !
MACABRA, — Um tetrico poema de vingança!
MACABRA, —- Uma grande epopéa dolorosa t

S-Bg-H-gB-,

UT VKJAM OS ANNUNCIOS DOS CINEMAS E THEATROS NA 4.a PAGINA
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