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EXPEDIENTE
Xo edifício novo do "Correio da

Manha", no largo da Carioca
n. 13, cstíio' já funcclonando to-
das as sua» secções, excepto íis
officinas, que cm brevo estarão
tambem ali Instnlladns.

São os seguintes os números dos
vossos nppnicllios telephonicos:

ISertacção. . . B608~ Central
Gerencia. . . 5443— "

Esciiptorlo. . 5701-
Officinas. . . 37- Tíorto

A serviço desta folha percorro
•ns Estados du S. Paulo e Paraná
<> nosso representante Pedro Ha-
ptistn dn Silvn pina o qual sollei-
tninos 11 costunindti benevolência
do nossos asslirniiiitcs n nmisos.

CONGRESSO MA'
RAIAIO

fXáo houve, liontem, 'sessão na Ca-
mara dos Deputados. Um dia sim,
ttm dia não. Novembro está a findar-
íc c pódc-sc dizer perdido, mórmen-
te para o Tliesouro, a (pie muito
custa este, como outros mezes dc

piorogação. Após a votação dos
«orçamentos, a Câmara pouco sc
tem reunido, c nada tem 'feito

digno de nota. «Est.. agora só-
mente :'t espera d,c que o Senado lhe
devolva -o orçamento, o que não se
dará antes de 20 de dezembro, e todo
essa tempo 05 deputados que, por
não residirem perto, cm S. Paulo ott
Minas, permanecem aqui, poucas ve-
zes se darão ao trabalho dc chegar
até o Monroe; c ares de sua graça
õó darão na Avenida, e nos logarcs
elegantes, os que forem elegantes ott

(pretendam scl-o. Xão são, todavia, os
deputados os culpados de ganharem
tão mal o «subsidio. Estão promptos
a trabalhar, tanto que presstirbsos
açodem sempre aos chamados tele-
grapllicos do sr. Antônio Carlos.
Culpado é o governo, culpados são os
dirigentes da «Câmara. Por que não
dão andamento a tantos projèctós dc
utilidade e urgência que estão com
as respectivas commissões?

Nessas condições acham-se o da
reforma do Ensino Superior, o Codi-
go da 'Contabilidade, o Código Flo-
restai, para não citar outros. A rc-
forma do Ensino Superior, 'á qual sú
falta na Câmara a votação cm tercei-
ra discussão, nunca mais voltou á or-
dem do dia. Mais forte e poderoso
que o interesse do Ensino, de sair de
11111 provisório indefinido, «ó o interes-
sc dos collcgios equiparados cm não
perder as bancas de exame, «que lhes
foram pcrinittiilas e garantidas numa
disposição encartada o anno passado,
A ultima hora, na cauda do •orçanien-

to vigente. O embaraço para sc con-
clttir a votação da reforma é obra não
só de deputados, professores rcmttne-
rados desses collcgios, como, ao que
corre na Câmara, principalmente do
sr. Wencesláo iBraz, para que se
respeite o compromisso por elle
contraído com uns bispos prole-
ctores (1.03 mesmos equiparados.
E' um alto valor que sc lcvan-
ta contra a reforma. Neste caso,
por que o sr. Wenccskio não a
manda approvar resalvado o negocio
dos collcgios equiparados? Isto é pre-
fcrivel a continuar a presente situa-
çiio de incerteza, cm que está o Ensi-
110 Superior, cumprindo as ifacttlda-
des livres, porque têm «medo de per-
der a equiparação, rigorosamente o
decreto do sr- Carlos Maximiliano, c
não «o executando inteiramente as
officiaes, sob o pretexto de que o
mesmo d,ccreio não está approvado
pelo Congresso. Se os equiparados
já estão 110 gozo do favor que piei-
te-ani na reforma, e eslão em virtude
de unia disposição da lei da despesa
e da receita publica, é deixal-os com
as bancas qne arranjaram, du tal
modo que o sr. Wencesláo Braz, lio-
mem de palavra, não falte á que deu
aos bispos seus.confessores e remis-
sores iUt seus peccados.

iLcmos qtte as emendas apresenta-
das tio Seiiado, na segunda discussão
da reforma eleitora!, já estão com
parecer. Vor que mio põe a mesa d,
Senado a reforma na ordem do dia?
Se querem os dircctores da politica
nacional, influentes naquella casa do
Congresso, «seja ainda este anuo vo-
tada a reforma, «. aproveitar estes
dias em. que o orçamento ainda está
mi commissão de Finanças, e as ses-
sôcs do Senado sc abrtiu e se encer-
ram quasi que para simples expe-
(lictite. Quando o orçamento figurar
na ordem d0 dia, será excellente
o pretexto para afastar a reforma
eleitoral da ultima discussão. Mas os
políticos do Senado c de fora do
Senado não querem agora a reforma.
Ja uma vez dissemos, e hoje repeti-
mos, que interesses políticos estão a j
estorvar a votação definitiva dessa
reforma. «A futura legislatura é que
tir.i qtte apurar a eleição do futuro
presidente e reconhecer seus poderes.
Se a reforma sc concluir este anno.

nha mais tarde. Demais, a nova lei
encurta 03 prazos para os ministros
candidatos se dcsincompat.bilizarem.
Por que, cochicham os partidários de
outros candidatos, havemos de factil-
tar ao Lauro Miiller e ao Tavares dc
Lyra permanecerem mais tempo no
governo, o que lhes permittirá distri-
bttir mais favores e augmentar a
clientela? São essas as razões do cn-
calhe da reforma no «Senado, c «são
razões poderosíssimas em nosso meio,
onde os interesses nacionaes e o pro-
prio decoro (ia Republica são subordi-
nados ás conveniências subalternas
dos corrilhos políticos.

Não temos nenhuma esperança dc
quo nos ouçam e attendam a estas
nessas constantes reclaímações contra
a perda do tempo e do dinheiro con-
sumidos nas prorogações do «Con-

gresso inteiramente estéreis, 'quando

não faltam assumptos dignos da stta
attenção, que estão a- pedir andamen-
to 'ou urgente solução. O Congresso
sabe que por assim proceder nada de
máo lhe viria. Os deputados indivi-
dualmento cstiíd do mesmo modo
tranquiílos. Não têm que prestar
contas ao povo, c sim aos seus ciei-
rcres rcaes, os dois governos, o íc-
dcral e o estadual. Estes que-
rem o marasmo do Congresso, e o
querem porque egualmente nada tèm
que temer. Não lia responsabilidades
neste rcgimen. Não lu saneção para
o demérito, como tambem não ha
para o mérito. Da Republica põem c
dispõem seus dominadores, que riem
quando' se lhes faila de possível re-
acção popular. 

"Isto é assim mesmo,
e assim mesmo ha de ir — dizem
elles, c tolos seriamos nós se arris-
cassemos as nossas posições, se cor-
ressemos ao nosso sacrifício, para
salvar a Republica.

Gil VTDAL
— 1 üü- •¦

Tópicos & Noticias

quem só se approximou depois qae viu
ganha a sua causa.

O sr. Bircs possue argumentos inte-
Tcssantes, segundo os quaes não se pôde
responsabilizar o sr. Euripedes pelos
disparates d-vídos aos seus correlÍBÍo-
narios. A verdade, porém, é muito ou-
«tra. O sr. lEuripcdes é o responsável
pela manutenção da ordem no sett Es-
tado, c pela garantia das pessoas o di-
rei tos dos cidadãos.

Ou c_e torna cffcctiva a ordem pu-
blica, fazendo egualmcntc respeitar
aquellcs direitas e garantias, ou se con-
fessa um homem de palha, «lecionado
pelos politicantes.

Para. elevar um titerc ao poder não
havia necessidade de uma quasi revo-
ltição...

-RAVATA3 — Litidis-ima* — Só naCasa Manchester—Rua Gonçalves Dias 5.

O TEMPO

O inspectòr de Portos. |r,ios c Canacs
foi autorizado pelo ministro da Via-
ção a lavrar contrato com "TJic Ca-
loric Conipany", mediante as seguiu-
tes bases:

a) o, prazo deverá ser até 13 de 011-
ttibro.de 1917, quando termina o con-
trato da "Anrdo Mexican Petroleum
Products Conipany" e o governo terá
liberdade uara regular o assumpto dc
modo geral;

b) aeceitar o que propoz a Inspe-
ctoria sobre alugueis de installações;

c) adoptar uma taxa média para a
entrada e saida de oleo combustível,
entre 500 réis e iS.íoo, conforme a pro-
posta da Companhia.

'Solicitou hontem reforma do serviço
da Armada, o capitão tenente Francisco
NiiRiter, que sc acha no quadro da re-serva desde 18 de abril dc 1914.

Hotel Globo "Ia llos -**"••¦¦¦•¦¦» -
Augmentou p.ir.i t-oo seu numero ile quartos. Diária 6$ c ;S.Ouartos 3$ o ,|Sooo.

N-i sua reunião de liontem, a com-
missão de Finanças do Senado tratou
da reforma do Monte de Soccorro, com
estabelecimento de agencias em todos
os pontos da cidade, para Jivrwr .-. po.
pulação necessitada, das garra, das
casas de penhores.

Appareceu o alvitre .num entreacto da
palestra do relator do orçamento <la
Fazenda sobre os assumptos que lhe di
ziam respeito. Acabava-se de referir o
descalabro do Montepio Federal, quenão tem escripturação, não sabe quanto
arrecada, nem quanto paga c entrega
ao deus dará constitue um ohice pe.-en-
ne, fattee dc abysmo, para o Thesoüro.

As casas de penhores — gritavam ai-
O i-nlor começa a dcrrclcr os ririocas,

tmiisfornmndo o Uio mima immensa fur-
iinlha. Kmliora o Observatório tivesse I guns dos paes da pátria reunidos em

condave — cobram juros de 48 °|° ao
registrado para a máxima 2!."-6, to.i
nós, hontem, tivemos a impresfão dc nuauo_ -derretíamos a 3.1o.o, á sombra.

HONTEM
Cambio

II !,r\64 n -sl.1-
. $75" $755
• ?7*9 5710 '

Sobre l-oníTro--. , -j
" Ilamintrco. . , ," Paris" Hc.]>a*ii.a" JVtrt-Sífiit (escudos. ," Iiuenos Aírea (peso

ouro)" Nova Vork" Itália
Bancário II 37I3-! a liii.ifi
Caixa _nutria iÍ27j,pa H15I16

Cnfú  o$4oo e 9$soo.I-Ü-rns — 21$00O c 2I$*00,
X>trns do Tliestuiro — Aos rcbntr- dc

3 i|;' e 4 por cento.

anno nas suas transacções, emquanto
que o Monte de Soccorro os cobra a 5.
Mas os judeus usurarios são encontra-
dos á mão cm todo logar onde a neces-
sidade obriga as suas victimas ao re-
curso extremo do prega. 0 Monte Ai

$ssií Soccorro é um só, creando ás partes cs*•??? I mil

IIOJR ,
JiSttt tle serviço na repartiçSú central dc

PiXIcia o ;•" d.tct-.ido auxiliar;
Na Prefeitura paga-se a folha de venci-

inentns do Tm'_ finda da I-irc.toria Geral
du Obra. Publica.,

Xa i» Pãgõdoria do Tliesouro Nacional,
p.ifíam-.e as scíuiiites folhas: Décimo sex-
l«i dia util, Montepio Civil da Viação, dc
letras A <l }.

A enrno
¦Para a carne bovina fio.ta boic cm

eci-iiiiio nesta capital foram nffixados pc-dos marchantes. 1111 entreposto de S. Dlõgh,os .«irecos ile íròo a §820,- devendo ser co*brada no juiblico n 111.17;tmo de i$í)00.
Carneiro^ :$8oo; porco, iSíoo e vitella-

$.00 c I$«noo,
mim*

Uma importante casa coinmercial pau-
lista está movendo as m.-iis altas iníhi-
encias da, politica 'do srande listado para
imbizir o governo federal a fazer mu
vasto negocio com .i safra do café.

Trala-sn de empregar a quantia de
cento c cincoenta mi! contos, que ainda
restam da emissão atttoi-izada, na eom-
pra dc café, o qitnil s«erá exportado fará
o H.ivre. Ali ficará o café armazenado,
(lovendo ser vcurlMo gradualmente. Os
saldos dessas wnilas irão sendo deposi-
tados em Londres, afim de servirem
para habilitar o governo federal a effe-
ctuai- o pagamento da. primeira presta-
ção do funding, bem como para liquidar
a.i letras do Tliesouro, que foram, lia
pouco, reformadas e que se vencerão
tambem em otííttbro vindouro.

líü-^fopteração deve ser feita por in-
termedió de um syndicáto francez, ten-
('0 servido de representante desse syn-
dicato aqui pessoa pertencente á impor-
t.anüs família iiaulisla c muito ligada,
taiiibçui, :i casa conimerciál que promo-
ve o negocio jiiiito ao sr. Calogeras]

e um embaraços da sua engrena-
¦So;n' g«-'iu burocrática, inattingivcl as mais
-iSioS das vezes para os que os tem a despra-¦r'ça instante, as urgências da fome e da

moléstia, a corda ao pescoço, cuja aper-
tura depois de levar os recursos escas-
sos do trabalho, atina na mão do agiota,
por somenos, as ultimtisi relíquias dc
familia, o ouro velho que i se cuarJava,
os brincos que se destinavam dc gera-
ção a geração c os 48 "l" devoram, na
sordidez da usura.

O alvitre satisfaz? Pudera! Com ef-
feito, deveria ser .1 solução lógica, essa
dc que se cogii.t. Mas os resultados
que se esperam, falharão mathematic.t-
mente, pela realidade crua dos factos,
Cada agencia do Monte dc Soccorro rc-
presentará a feição burocrática que in-
valida esse estabelecimento para servir
íi freguezia da miséria. Com os seti3
brandos juros dc 5 "|", que o tornam
preferível, elle reduz o capital dos em-
prestimos a um terço da quantia offe-
recida pelas outras casas prestamistas,
no penhor dos mesmos objectos, c isto
lhe afasta a preferencia; além do qiie_.
emquanto as casas de penhores alliv:am
ns partes cm cinco minutos, os negocio»
do Monte dc Soccorro requerem dias,
com os empenhes do estylo. Imaginem
nestes termos as agencias, represehtan-
do a perrice da casa matriz cm ponto
pequeno, ou em maior. As casas de
poiihores, no meio das suas extorsões,
são naturalmente preferidas.

Cuide dc outra coisa a commissão de
Finanças do Senado. Desde que está
no propósito de não aggravár a ruina
dns nossas finanças, não arranje novos
sorvedotiros para ellas. Ahi está o Mon-
tepio como espelho.

Bastam as pedras que se lhe 011ki.st.ii
ram no calcanhar.

O presidente «Ia Republica, devi«!o a
li.iieiro iiiconmiodo, em sua saude, não
recebeu hontem pessoa alguma, conse.
yándo-se durante todo o dia em re-
pouso.

A' tarde, esteve nn palácio, sendo rc-
celiido pelo. secretario da presidência;
o general Thaumalurgo de Azevedo,
que foi agradecer a s. ex. o telcgram-
iua de felicitações que ilie dirigiu pormotivo de seu anniversario.

S. cx. fez-se repre->e:*tar por .en
ajudante de onlens, tenente «Pedro Ca-
ivalcãntl, na sessão especial reavz.ida
no Ciiíç Palais. nara cxhihiçno da fita
da inauguração dos melhoramentos ná
cidade «Je Caninos.

por cila sc «fará

be

cagem,
convém
as

a eleição daquella
legislatura. .Mas uma lei eleitoral
nova é sempre tuna caixa dc surpre-
sas pnra os cabalislas. Não podem
«tes bem mançjal-a, de maneira que
ajscjurcm, como até a.í..">r.i, ;'t politi-

o resultado que a
e por ella previam cur.

a !j e indicado, O seguro,
•••:•• 05 manipulailorcs .'.a dei
presidencial, niorrcu d.- ve-
-üiiscrvcmos, pjrtanto, a lc:
conhecida, a lei já experimen-

roíiii-ia íis melhores ciei-
cs do iii-h-so ponto de

Já sabemos como ella scryc á
«-.berania popular e permitie as suas
¦ ptitfesta-ões; delia aproveitemo-nos
•t"l-i, e a novidade que espere: ve-

líio.
nossa
laih
Ções,
vista.

:omo
mclbn

«A magistratura vae mal no Piauhy.
Ainda não lia muito, dois juizes do Su-
perior Tribunal do Kstado viram-se na
côiit.iiisencia de pedir habeas-corpus ao
Supremo Tribunal r-cdcrnt, afim de po-
derem manter-se nos sem» cantos. -

Agora, chega-nos a noticia de que ura
jiii/. de direito do interior teve a frente
da sua casa toda borrada de fezes, ope-
ração feita á noite por um deputado
estadual,

Suecede que es*«' deputado é irmão do
delegado local. Assim, está claro que a
affrouta soffrida pelo inerinc juiz de
direito íic.ará impune.

Ks--e facto constitue '.ura revoltante
miséria. Kaquçlle Estado verificou-sc

, ,__. !ia pouco uma espécie dc revolução, des-
.jtinada a evitar que a política dc arro-' 

| cho e (leshonestidade chefiada pelo sr.
Mcguçl Rosa coiitiiUMíie a infeüeitr.l-o.
representada pelo candidato dos?; cx-
governador.

Mas o «nie sc observa é q-.:e. a cal*
cular por esses vexames, «le que são vi-
cHmns es juizes estaduaes, o Piauliy
não lucrou cois.v alguma- com a substi-
titição da sente do sr. Rosa pela do sr.
Euripedes «lc Aguiar.

Naturalmente, o sr. Pires Ferreira iá
•Üeve estar cnm algum discurso cng.-tti

A "flaffo" do
sp. Bastão

O caso do Tennyson continua sem
solução e as várias complicações que
em torno «delle surgiram são tão me-
lindrosas, que não será factl encoa
trar meio de liquidal-as por uma
fôrma compatível com as susceptibi-
lidades das partes que nelle sc acham
envolvidas. Deante d.a situação Aiiii-
cil e desagradável em que ficámos
collocados, é justo insistir sobre um
aspecto essencial deste caso delicado.
li' preciso apurar rigorosamente a
responsabilidade do sr. Gastão da
Cunha, que então se achava na gestão
interina da pasta das Relações
Exteriores e que, por uma imper-
doavel "gaffe", foi o causador das
difficulilades que agora confrontam
1 nossa cliancellaria.

Quando, cm março, 10 ministro in-
glez teve a infeliz idéa de despachar
para a Bahia o seu secretario de lc-
gação, o sr. Gastão da Cunha foi in-
formado do projecto. A unica atti-
tude que poderia ter o encarregado
da pasta do 'Exterior era declarar
ii-continenti ao sr. Peel que a ida do
secretario Beresford -i Bahia era tinia
üícdnússivèjl intervenção de um di-

plomata estrangeiro nos actos i.-.di-
ciarios das autoridades de tun Esta-
do autônomo com as quaes a legação
britannica somente se podia commu-
nicar por intermédio do governo fc-
deral, a quem, na «fôrma do art. 48,
n. 14, da Constituição, cabe exelusi-
v.imcnte imanter relações com os Es-
tados estrangeiros.

lEm vez de oppôr imniediatamente
o seu veto ao extravagante projecto,:
o sr. Gastão, risouho c condéscen-
dente, accedeu ao plano <lo ministro
Peel e, para aggravar a sua respon-
sabilidade, mandou ainda o sr. Guer-
iá Ditval dizer, a bordo do Gelria, ao
secretario Bcresford que as atttori-
drtd.cs bahianas o receberiam de bra-
ços abertos c tudo fariam para o
fazer W.tar ao Rio satisfeito com os
resultados da sua excursão. E' ex-j
etisado dizer que, agindo com a sua
habitual leviandade, o sr. Gastão em-
pcnbava indevidamente) o prestigio
do governo da Bahia, que lhe não
dera autorização para assumir em
sett nome os compromissos contrai*
dos pelo sr. Guerra ÍJuval, cm cum-
primento dás instrucções 

"do 
sub-sc-

cretario de Estado. '•
O procedimento do sr. Gastão di-

mintte consideravelmente a gravidade
do acto do ministrt* inglez, .enviando
o ssti secretario á Bahia, embór.i*nio
possa a gaffe Ao ciiião. c„ e|ç .inreri-
110 da nossa cliancellaria servir. Ile
atteiiuánté ao modp incorrecto e des*
cortez, como o sr. Bcresford <lcs-
empenhou a cstranba commissão dc
que se achava incumbido. Mas é
claro que a parte relativa apenas ao
ministro «Peel fica modificada pesa
attitude do sr. Gastão. O simples

sena este o momento em que ella tra-
.taria de o fazer.

O que desejamos agora é a cohesúo
de toda a America em torno da defesa
dos interesses communs e offerecendo
& Europa conflagrada o espectaculo de
um continente pacifico em que as
questões internaciònaes se resolvem
sem o recurso extremo da força.

Sc é esse o sentimento unanime das
populações americanas, tambem os go-
vernos pensam de egual modo. Em face
de uma situação dessa natureza não
são, os interesses pessoaes do sr. Zcbal-
los, nem a falsa popularidade queLa Prensa pretende adquirir que mu-
darão o curso A corrente de cordial!-
dade sul-americana. Houve tempo
em que o sr. Zeballos pôde conseguir
que as suas «intrigas fossem acredita-
das. Essa época, porém, já passou. O
que o ex-grande homem tem a fazer
é recolher-se aquelle silencio, que lhe
foi tão util nos últimos annos...

 '*¦»¦¦* i ii 
'

CAPÃO aa 1*i*0,° no*,E« "0 Re*-w taurant Paris — Uru.guayana 4:.,

o sr» Peel com o pedido do Itama-
raty, calbia ao sr. Gastão, como mi-
nistro interino das Relações Ext:-
¦•iores, dar instriicções á nossa lega*
ção em Londres para. que levasse ao
conhecimento do governo inglez o
procedimento incorrecto do sr- Be-
rcsfórd na Baliia, pedindo ao mesmo
tempo a sua immediata retirada do
Rio de Janeiro.

O sr. «Gastão não fez nem uma,
nem outra coisa. Deixou-se ficar á
espera que o caso fosse esquecido.
Não seria possivel dar prova mais
característica da infantilidade mental
do nosso maldizente embaixador cm
Lisboa do que a sua attitude, em
face desta questão. Ninguém, que não
fosse o sr. Gastão, poderia ter ima-«
ginado que o estranho procedimento
dí-secretario Bcresford na «Bahia não
viesse a ter mais tardo escandalosa
repercussão. Dc ttm lado, os interes-
sados em apurar os factos relativos
ao crime commcttido a bordo do
Tnmysph haviam fatalmente dc cia-
mar por «ma solução; fosse cila qual
fosse. Por «seu-turno, as autoridades
bahianas não podiam deixar de pro-
curar meio de se defenderem da
pecha dc incompetência c de inactivi-
dade, contra ellas articuladas pelo
n-;ente britanuico.

O:inevitável oceorreu afinal c liojc
a -cliancellaria brasileira está as
volfâ.s com tini escândalo que torna
diffifcil a solução do problema que
há dito .mezes o*sr. Gastão da Cunha
poderia ten evitado, 011 resolvido
com- a máxima facilidade. Agora, a
retiraria do sr. Bcresford do Rio dc
Janeiro — retirada que sc impõe
como, uma satisfação (i dignidade na-
cional — não pôde scr obtida sem o
attrict. e os incidentes desagradáveis,
qtte rest-tam da nova situação creada
pela indesculpável inácção do Itama-
«rfy.': E ao sr. Gastão da 'Cunha cabe
a principal responsabilidade por tudo
íeso!

Esteja vigilante o «ministro das Rc-
lações Exteriores, afim, dc evitar que
alptima nova gaffe Ap embaixador
cm Lisboa nos colloqtte cm outra si-
tttaçáo diíficil.

¦*»-*» *m .

PARIS ° 1"cs,iiurant mais "cltic" d»
. ,- ., Rio. Optimos c autliciiticosvinltoj. UniBtiayaua, 41.—¦*¦-_-.-«¦-, ,
Faz poucos dias, narrámos o rcsul-

tado da acção criminal contra os respon-
eaveis pelo ultimo incêndio da Alfan-
dega do Recife, onde os incêndios sc
deflagram periodicamente, dc quatro cm
quatro annos, devorando sempre o ar-
chivo,«obra do acaso, no que parece...
Dc todo o formidável escândalo em que acções, tendo o Thesoüro como
sc culminaram os peculatos, as prevari- j ro gratuito c, apezar de gratuito, rc-
cações e os contrabandos perpetrados sponsavcl pelo bom suecesso de todos
por.jlcjcnas de funecionarios daquella os negócios, contra a lei que o autori-

quer movimento que lhes seja favora-
vel, fazem tudo o que podem para não
encontrar resistência no momento op-
portuno.

Aliás, isso ê Ae boa tactica. Apenas
como da paz integral no hoje Contes-
tado derivam grandes vantagens para'
a União, não se deve esta deixar lc-
var por informações, que podem ser
desmentidas pelos factos amanhã,

A guarnição daquclle território pre-
cisa continuar a scr feita com todo o
cuidado até o final da questão inter-
estadual.

CONFRONTO. • • r,

1889-1916

BRANDÃO

O Thesoüro Nacional pagou ao Ban-
Io _.0,,Br-*sl* •> qantia dc u.jio.fsSo,
Uc rtiffercnça de uma cambial.

A Caixa do Montepio dos Servidores
do Estado continua a fazer as suas
transacções aos juros de 27 "\" ao
anno, não obstante as reclamações le-
vadas ao min.stro da Fazenda e as
promessas fonnaes dc s. cx. dc quecohíbiria o abuso, determinando, além
do mais, a restituição dos roubos per-•petrados.

Quantos protestaram . perante o sr.
Calogeras contra a extorsão, ajguns dos
quaes viram os seus requerimentos de-
feridos, obrigados pela necessidade s
recorrer aos empréstimos daquella Cai-
xa, 011, por outra, a renoval-os, não só
têm encontrado ali toda espécie dc cm-
haraços, protelações, delongas, como
tèm continuado a pagar os mesmos ju-
ros, cuja condemnação, antes do mi-
nistro, a lei tcrminamtementc «estabe-
lece. A cada empréstimo novo, forçi
dos pelo Regulamento a que sc subor-
d.nam (ou não se subordinam) os ne-
gocios da Caixa, á liquidação do ante-
rior por desconto á boca do cofre, os
pobres diabos a quem as aperturas da
vida atiraram dentro da ratoeira, repa-
gani os juros já pagos do empréstimo
então amortizado,, pagando a uzura do
outro. No fina} de contas, a lambugcni
dc um saldo ridículo, escapo á amorti-

1 zação c aos juros, tem-11'os «presos
i para toda a vida aos tentáculos da ágio-

tagem official, que o sr. Calogeras
condemna nos seus despachos e, entre-
tanto, campeia impune.

O mesmo acontece com .0 Banco dos
Funecionarios Públicos, como acecn-
tiiott hontem no Senado, com justa in-
dignação, o sr. Crico Coelho. Cercado
dc extremas garantias nas suas trans-

ALFAIATE
Av. Rio Branco, 101.
-m»

Por portaria de hontem, foi nomea-
do o Io tenente engenheiro machinista
Miguel Moreira para exercer o cargo
de chefe de machinas do contra-torpe-
deiro Sergipe.

mmmml
\ administração do Correio da Ma-

nhã. assim como todos os seus agentes
e viajantes, acceita assignatttras para
1 revista portugueza O Rosário, uma
Ias mais bem feitas pub\icações catho-
Mcas editadas em Portugal. Ànno6$ooo-

Afim. de scr inspeccionado foi pos-
to á disposição do inspectòr da arnia
de arliMicria, o 3" grupo de obuzes do
Exercito.

Sorteios d'A MUNDIAL
cm 29 do corrente

mimimitmmmm

a, resultou um unico indiciado,
mesmo, á falta de provas bastan-

tes-y _e sua culpabilidade, recebeu o
banho lustrai da despronuncia.

Quanto aos incêndios anteriores, sabe-
se crti-.qtiç deram. Os apontados Crimi-
nosos, livres dc pena e culpa, quando
11 sua justiça se declarou impotente

tuna homenagem a todos elles, deixa-
ram scmcerimohiosaiiienlc os seus car-

facto dc querer mandar um secreta-Ue. tornando-se do dia para a noite
proprie-rio de legação verificar como estava «ffrftòdcs banqueiros, agiotas,

sendo feito um inquérito policial na
Bahia, indica que o actual ministro
inglez junto ao nosso governo não

tarios,
Hontem, tun vespertino publicou in-

teressante estatística sobre o resultado
•, - idc'5_s processos dc crimes contra atem grande consideração pc as susce- ,*„:-„. 

' 
„ ... . , ..,.,", . , ., Ibnmo: apenas 67 rcos foram á cadeia,

ptibilidadcs brasv.eiras e nao se pre-i Dfe moeda falsa, ÍS_; de peculato, _-;
oecupa muito em não melindrar a | de cstclliònato, 10; de contrabando, 16;

zou_ c contra tudo _ contra todos, mos-
tra egual innoccncia «no cobrar aquel-
lcs juros dc 27 o|o c no cercar o fun-
ccionario, qne uma VCz por desgraça
Mie appareceu á porta do cofre, a min-
ca mais sair dc iima clamorosa situa-
ção de dependência c miséria. São jtt-
ros rendendo juros e reproduzindo-se

para fazer luz sobre os casos c o pro- 'n«is amortizações'; satisfeitas, com vida
cesso administrativo se encerrou com eterna.

Vae scr agitada no Senado a que-
stão da agiotagem que tripudia sob os
auspeios do poder publico.

Será obra meritoria a com que os
nossos legisladores attendam ao clamor
do ftmccionalismo espoliado, fazendo
cm acto positivo o que o sr. Calogeras
tem feito cm simples palavras.

O transporte inglez "Mncedonia", 
quefundeou domingo cm nossa bnhin, r.ar-

pon liontem de novo, convenientemente
abastecido e levando as inalar- postaes
que sc encontravam nesta capital para
a divisão naval do Aílatíticoi

FUNHOS «• colliirínhòá -- Kspceinlidide— Casa Manchester - (.nnr-i_!vcs Dias 5.

O sr. Homero Bnptistà, presidentedo Banco do Urasil, esteve hor.teui, á
tarde, no Ministério da Fazenda, 

'em
reservada cen ferencia com o sr. Pandiá
Calogeras;

O senador Tíulliões conféreiiciòu
cgualnièntc, pela inai.hã, com o minis-
tro da Fazenda.

T.EN-.ALA3 _ F.lcg-i-tca c -e-«.-ter,:cs -
Casa Manchester — Gpnçalves Dias 5.

Noticias vindas de S. Paulo referem
que, ha seis mezes, os addidos do ti;-
lègrnpliq naquclle Estado não recetiem
os seus vencimentos, ' achando-s: em
grandes difficttldades para man ter-se, c
ás suas familias.

Não nos causam mais admiração as
reclamações dos addidos daqui c ços
Estados. F.lles constituem uma classe,
que tem a infelicidade de arcar com
a ogeriza do sr. Pandiá Calogeras, que
propositadamente não onle-ia ás dele-
gacias fiscaes que cffectitem o paga*
mcr.to ilc.-ses infelizes.

Os que servem nesta capita! ainda
conseguem, através dn insistência dus
jornaes qtte não precisam de agradar
ao governo, fazer com que o presidente
da IRcpttblica attri-.da á sua situação.
Mas os que ?e acha-.u no Interior cur-
tem as maiores privações, como ns tia
Bahia, de que tratámos In dia?, c os
de S. ratilo, aos quaes se rcíVn* esta
nota.

E' indigno osie procedimento do go-
verno da Republica "para 

cnri uma
ciasse que tem mais direito a scr 1-cm
tratada do que os ministros desassiza-
dos como o sr. Calogeras, que sicrifi-
cam o erário p.ililico em negociatas
escandalosas, como a do dique d.i ilha
das Cobras.

Só se não qtiizer o sr. Wencesláo
Braz não providenciará sobre a sor'o

!h.-.do para defender c governador, de j dáquèíüs funcc;onar:os

nossa dignidade nacional. Mas não c
possível responsabilizar o sr- Peel
por não nos ter poupado uma Inimi-
lhação, quando o sr. Gastão da
Cunha, que sc achava 110 Itamaraty
para defender os direitos e interesses
do Brasil, se stibmettcu abjectamente
aos desejos do representante da Grã-
Bretanha.

Dessa ignominiosa condescendência
resultou a série de incidentes desagr.i-
daveis que nos trouxeram ao beci
sem saida, cm que sc acha encravado
o governo brasileiro. A posição do
Itamaraty é agora tão difficil que
não sc pódc ver como conseguira a
nossa cííanccllaná escapar ao tremo-
dal cm que a atolou o sr. Gastão.
Devido á inépcia o leviandade do,
então ministro interino, o secre-|
tario Bcresford partiu para a Ba-'
liia. Ali chegando, o diplomata in-
giez julgou-se cm terra conquistada, |
c, depois dc haver desacatado as au-
toridades policiacs pela sua inipeni-
"ente intervenção 110 inquérito a qtte
se procedia, coroou a expedição com
a insolentc carta an governador Sca-
bra, insultando nclla a justiça esta-
d-.ial c fazendo ameaças tão descorte-
zes quanto ridículas.

O sr. Gastão, que, pela sua primei-
ra gaffe, havia sido o principal cau-
sador das inconveniências commetti-
das na Bahia pelo secretario Bercs-
ford, continuou pela sna inepta in-
acção a tornar o caso cada vez mais
moliiulroso. Logo que á Secretaria
das Relações Exteriores chegaram da
Baliia os documentos relativos á mis*
são do sr. Bcresford, era natural que
o encarregado interino da-pasta tives-*e feito sentir ao ministro britaunico
a necessidade dc remover ¦dá lega-
ção do Rio dc Janeiro o diplomata,
que tão levianamente procedera na
Bahia c que tão gravemente offcn-
(tci-a as autoridades daquellc Estãd}.
Por «muito grande que seja o dcsúcni
.lo ministro Pec! pelo paiz junto ao
qua! sc achai .1 creditado, certamente
c!le não pódc deixar de reconhecer
que o seu secretario procedeu iucor-
rectamente na Bahia e que a carta
dirigi«!a ao governa'!,:- daquclle Esta-
dc constitue motivo stüíicierite para
tornar o sr. Berc-ÍQrd incompatível
com o-Brasil. Ne*!as Condições, não
<- crivei que, deante de uma pond;-
ração confidencial da nossa cliáncel-
larla, houvesse o chefe da legação
ingleza hesitado cm aconselhar ao
seu governo a remoção do sr. Be-
resford. Ih; quando não accor«la;;c

assim por deante, todos os criminosos
ncl!e3 envolvidos, desfrutam a vida
traiiquillaniente, senão beneméritos da
pátria,- ao menos, beneméritos paes da
vida.!Quasi scinpré a justiça nüo cn-
ennimti-por onde apanhar os réos. Basta
dizer que mim rol dc -4 cóntrabandis-
tas, apenas 10 denuncias se offerece-
ram'. .0 resto na mesma proporção me-
ticulosa. Administrativamente, a pena
máxinia não passou de alguma remoção
perdida, íóra de termos. Aliás, quando
fe dá o reverso,- isto é, quando as acções
não sãó contra os funecionarios que de-
fraudaram ou prejudicaram a União,
mas de funecionarios que as intentam
contra cila a qualquer pretexto, é -sem-
pre a União que perde, as mais das
vezes por absoluta falta dc defesa.

Já"é! Num paiz de tão irresistíveis
tentações como o r.os?o, só não rouba
quem' é idiota.

Quantas vezes un:a solcrle mão li-
fie ira nos diníieiros publicos tem feito
grandes homens para o serviço da Repu-
liiiea? Verdade, verdade que os pe-
quetios; aquellcs 67, estão na cadeia.

P.OJJPAS brameas — Sortimento sem ejna!— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.
Por falta de i.umcro; não houve, hon-

tem, sessão na Câmara dos Deputados.

FINIS3TMA TCOUPA BRANCA EXCLU-
StVAMENTE FEITA A« MAO.

Casn Nascimento. — ifi-, Ouvidor.

Os jornaes ultimamente chegados da
Republica Argentina dão a idéa per-
feita dc que o si-, Zeballos está só na
nova campanha que resolveu empre-
liendcr contra unia coisa inexistente,
isto é, o projecto dc íicgcraonia sul-
americana, que elle procura fazer crer
alimentado ha muito por parte do
Brasil.

Felizmente ninguém acredita no fa!-
sificadrir do tclegramnia numero nove.

A política internacional desenvolvida
pela nossa cliancellaria é o maior des-
mentido que se pôde oppür ao sr, Ze-
bailes c ao seu órgão dc publicidade,
essa bem liypocrií.i La recuse, que
ainda lia pouco fingiu cumular dc gen-
tiiezas a nossa embaixada no centena-
rio dc Tucuman.

A altitude dos demais órgãos d.i iin-
prensa portenha em face da nova arre-
mettida do sr. Zeballos serve para dc-
monstrar no mínimo que esse homem
não mais é ouvido no seu paiz, não
passando os seus escriptos de uma
coisa a que se não liga a mínima ini-
portancia.

Antes assim. Os argentinos bem sa-
bem que a hegemonia na politica sul-
americana, depois da creação do A.
B. C. c, pelo menos, um absurdo. Ma?,
mesmo que esse tratado, em vias de
ratificação, pcrmittisse que qualquer
das nações que o firmam pretendesse
s«jbrepõr-sc a qualquer das outras, não

CAMISAS—O que ha dc melhor e eleç-in-
to—Casa Mancheater — Gonçalves Diis 5,

Subiu hontem mais i$ooo cm sacca
o preço da farinha de trigo, que está
sendo cotada a -3$ooo c _3$5oo.

A differcuça dc preço, comparado
com o do mez dc agosto, í já dc
7?ooo.

Vae, portanto, o pão soffrcr mais
uma reducção nas suas dimensões, visto
que é esse o processo adoplado pelos
padeiros para enfrentarem a carestia
das farinhas. Mas como o augmento do
preço destas continuará a accentuar-se
sensivelmente, chegaremos ao extremo
de que as dimensões do pão serão ver-
dadcir.iniente ridículas.

Mas como assim o quer, quem outra
coisa deveria querer, deixe-se correr o
marfim até que chegue a hora das
desesperações populares.

Iv, pelos modos, não tardará itiuito.

AOS NOSSOS «ANTES
Approximnmlo-so o fim do nnno,

época da reforma dc nssigiintur.is
pedimos aos nossos ussignantes
mandarem reformai-as com a
maior brevidade, pelos motivos
quo abaixo expomos.

Ontrosim, todos áquelles que to-
inarem assignatura nora E1XH*
liER.O o "CORREIO DA MANHA"
DESDE JA' não sc lhes descou-
tando o periodo que falta para
completar ò anno.

Tendo o "Correio d» Manliã"
adquirido nos Estados Unidos
além do unia nova machina ro-
tativa das mais modernas pnra
conseguirmos rapidamente a nossa
grando o senipro crescente tira-
gem, 6 machinas para impressão
dos nomes dos nossos nssignantes
om cada folha, ucabaudo de uma
vez com a etiqueta collocada so-
bro cada jornal, como a remessa
do jornal cm listas para as agen-
cias dos Correios — pedimos a
todos os nossos assignnntes que
mandem reformar desdo já snas
assignnturas com todos os cscl.i-
reeimentos, quanto a titulos, 110-
mes, sobrenomes o moradia, afim
do irmos desdo jil preparando os"paqtiets" 

quo têm do servir para
a nossa expedição.

Além disso outros mnlhoramen-
tos estamos preparando o qne
inauguraremos dentro do menor
proso possivel.

Os preços do nossas nssignatu-
ras, APE/yftR DO ELEVADO PRE-
ÇO DO PAPEIi, continuam ainda
os mesmos:

Assignatura animal.. 30$000semestral _8$000

Todos os pedidos dc assignatura,
assim como ordens, vules, cheques
o' valores devem ser dirigidos ao
gerente do "Correio da Manhã",
V. A. Duarte Fclix, Largo da Ca-
rioca, 13.

Em virtude da escassez do papel
c com os grandes trabalhos decor-
rentes da installação quo estamos
fazendo, não nos foi possivel im-
primir o nliunnak que todos os
annos distribuímos aos nossos as-
signantes.

Todavia para compensar, darc-
mos no nosso próximo anniver-
serio um brinde do real valor que
substituirá com vantagem o ai-
mnnnk.

 -¦-»»»¦»¦
Hoje a Caramba annuncia,
I"r.i rozo dc todos nós,
— üclla cm poema c cm melodia ¦
A opereta "Emfim, sós 1"

— ?¦
NÁO comprem perfumes antes de visitar aPerfumaria Nunes — L. S. Francisco ss.

mi» m * ¦-«

A Recebcdoria do «Districto Federal
arrecadou «hontem a quantia de réis
90:6t_|$327.

—*¦».« a_

A MUNDIAL
corrente.

«SORTEIOS
cm 29 do

; A' Thesouraria do Tliesouro N*aeio-
nal foram recolhidas hontem as quan-tias de 4.(7 :oon$soo c 3oo:ooo$ooo,
provenientes da renda arrecadada na
semana finda, respectivamente pelaAlfândega de jantos e Delegacia Fis-
cal dc S. Paulo.

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

Canit.il 12.000 contos forte.
SAQUES Ã- VISTA E A PRAZO

sobre todos os paizes e todas as opera-
çoes bancarias nos seus variados ramosnas melhores condições do merendo
R. da Quitanda csquimi A]f-inde_.i

Acenem. Praça 11 dn Junho.- • « . ¦¦
O governador de Santa Catharina rc-cebeu bcnteni communicação dc quereina compieta paz na zona para onde

o Ministério da Guerra tem enviado
ultimamente algumas forças federaes.

Esí.-is forças, como já dissemos, tem
1:111 fim de simples previdência, por-
quanto a sua missão consiste cm evi-
tar que, por oceasião da posse dos ter-
ritorios q-.ic ficam pertencendo cm de-
ifinitivá ao Paraná c a Santa Calhar!-
na, não ç« Ji qualquer explosão entre
05 filhos dc tini c outro Estado.

Tóde ser verdadeiro o tclegramnia re-
cchido peio sr. Schmidt. Mas, como
não í dado ao general Caetano dc Fa-
ria saber se a paz de que trata o des-
pacho sc prolongará por muito tempo,"
nada impede que rüe faça com que as
tropas federaes aií permaneçam; para
maior segurança da solução da pen-
dcnci.i.'fodes nós conhecemos de sobra o
que são as manobras dos políticos des-
contentes ahi pelo interior. Quando
elles pretendem levar a effeito qual-

Km voz baixa m madrinha á noiva diz :— Que o meu conselho tu' ouças :
Sc (irícisarcs dc louças,
Compra-as na Casa Muniz.

Pingos & Respingos
Acroplanos que ante-hontem subiram cm

himenagctn 11 Bandeira, lançaram do alto,
impressos em que sc lia: — rumo ao ar !

Um pouco differcntc, coiimicnta um
burguez, do rumo qne toma a minlia mu-
llicr quando vae a cidade... toJos os dias.

Qual c ?
ltutui td ar... marinho;

*

f J*i>. vendido, on arrenda-lo por
cem annos o "PhiladiPpliia" da
Empresa de Navegação Rio e"-e'Janeiro.

'Assim «5 demais, tambem !
•Se vemícm de tal mineira.
Km brere ncamoa sem
As l«a.-cJ3 tia Cantareira.

:.!
«S *

Hontem lio-.ivc quasi um pa-iico feminino
(ilos pcores...) r,3 :" Pagàdoria do The-
souro. Era mais de meio dia e o pagador
ainda não apparccera para pagar ás fuiiccio-
r-arias «lo 'Montc-Pio.

Xão lia dinheiro ! dizia*.**-'-
V, agora ? ?c não pagarem o monte-

pia ? indagava assustada uma velbota.
I.' ir 00 'Monte.-. *n*e Soccorro ! con-

cluiil uma outra... que tiniu jóias.

ô *
A Lanterna publica, cm sua primeira co*

I; mna, uma loca! sobre o tlesvio dc mate-
riacs da Central, K, logo na colunVna im*
mediata, o retmto do sr. Frontin, a propo*
s'to do novo alistamento c da «política <Io
Districto Federal.

Xão teria liavido engano na págihaçúó do
clichê T

O sp.
O sr. I.uiz Bicallio não acceiton 11 sua

nemeacão para exercer o cargo de collcctor
das rcmlas federaes cm «Paçia Tomp->, \ti.
nas. Fizessem todos assim. O sr. Ricalho
ii-ostroii q-.ie, numa epoca .ie cri-e, como a
qr.c atravessamos ninguém <kvc ser collcctor
dc Passa Tempo, mas eli r.o duro, tio
[aga e nüo buf* I

!*.
ff ss

cVppareccrjm liontem varias rectífícações áa
noticia dc ian vespertino de que uma senho-
titã voirj, na véspera, soVc a üahia de
Cinr.-ií..-.7a.

J-.-.stiíi-a-Sí a insiçrcncia «ío protesto; nüo
!:a nenhuma reshorita que queira que ama-
tdiã, a vaibam cbumir; ¦ voada.

Cjiano S C.

Temia Jâ decorrido vinte e sele
annoj depois que o marechal Dcodo-
ro da Fonseca, desembainhando a sua
espada, na celebre manliã de 15 da
novembro, proclamou o rcgimen re-
publicano no Brasil, <Jheg_do i o ino-
mento dc o povo estabelecer paralle-los entre o que íoi o Império e o quoe.á Republica, entre o «que custava a
vida em novembro de 18S9 c o quecila boje custa, fazendo assim uma
espécie de balanço bastante util e elu-
cidativo.

Não ha como as'lições praticas da
vida para se obter uma boa educação
política dos povos.

Vamos, pois, fazer confrontos, ap-
proximar algarismos, enfrentar duas
épocas dtstinctas, e sob varios aspe-ctos, mas todos «interessantes, dizer ao
povo quão notáveis são as diffcrenças
entre 1&S9, ultimo anno do Império,
e 1910, vigésimo sétimo da Republica.

Comecemos pelos câmbios.
«A'a véspera da proclamação da Re-

publica, todos os bancos tinham affi-
xado a taxa de 2; i|2 sobre Londres,
e as equivalentes sobre as outras
praças estrangeiras. .Assim, nos ban-
cos 'Nacional, Commercial, Commer-
cio, London Bank, Engilisli Bank cliatico «Allemão, faziam-se saques ás
taxas seguintes:

•Londres.^ por i$ooo, 27 i|_ d. a 90dias dc vista, o que quer dizer queas libras custavam então S$7-7. Hoje,
ao cabo de vinte e sete annos dc rc-
publica, depois de o cambio ter raste-
jado por 6 d., isto é, libras a 40^000,conseguiu-se, á custa de não peque-nos sacrifícios, que a taxa cambial
seja de 1. d-, e com ella j«á se julgamde certa fórtna felizes, e muito desc-
jam que «nessa altura se -mantenha, os
que tem de pagar as suas contas emouro, na Europa! E á taxa de 12 d.,cada libra custa 2o$ooo, ou sejam
mais 129 % do que o preço cm 188..

IAj demais taxas comparadas offe-
recem as seguintes diífcrenças'; Pa-
ns: o franco, em 1889, custava 347riis; em 1916, custa 795, ou mais
4-18 reis.

'Hamburgo: o marco era cotado emit». a 430 réis; hoje a cotação . da
9ot reis.

A «moeda forte de Portugal tinha o
preço de ig8$ooo por foo$ooo, ouro;
iio-c custa 28o$ooo pelos mesmos 100$
cm moeda papel, ou 445$H3 se fôrcm ouro.

O doliar, quo custava, cm 1889,
i*a_20, custa hoje 4$>i'i9 ou mais 2$299.

E_ eyidcnto que diffcrenças tãosensíveis no preço das moedas es-trangeiras, isto é daqticllas com queo Brasil paga as suas dividas aos
paizes que o abastecem de dinheiro
ou dc mercadorias, influem directa econsidcravelmciita em toda a eco-nomia_ nacional.

Dahi, resultam phenomenos como
estes: em 1889, uma bcdla casa darua beiiador Alencar, par exemplo,
para «família numerosa, com cinco
quartos, duas salas,., copa, cozirtha,
grando porão, quintal, etc, esta/a
arrendada por 6o$oòo mensaes. Dc-
pois da Republica, essa mesma pro-
priedade já esteve alugada por 350$,c foi necessária a grande crise actual
para qito quem nclla reside agora
pague apenas 2io$oool Todas as casas
para pequenas familias, quo hojecustam i50$ooo, mais ou menos, pormez, custavam cm 1889 entre 20S000
e 25^000.

Vejanios agora os gêneros alimcn-
tictos. Extraímos dc um mappa dc
preços correntes do mercado, publi-cado eni novembro de 18S9, os preçosde varios artigos, que vamos confron-
tar com ios que offtcialmcnto foram
apresentados lia dias ao sr. Wences-
fcio Braz e se referem á semana deo a 11 do mez corrente.

Arras nacional: Custava a sacca,conforme as qualidades, em 1889, de
9?ooo a i2$ooo. IA média era dcio?50O, mas como cada sacca tinhaentão <5o kilos, a média por kilo erauc 175 reis. Os varios typos de arroznacional, em numero de seis, dão, namais modesta 'liypoiliesc, isto é pelos
preços mínimos, na actualidade, a mc-dia de .'2$3i6 por sacca: mas, como
presentemente cada sacca pesa 100kilos, a media por kilo é de 422 réisou mais 247 reis do que em 1889! Se'
porem, qttizcrmos fazen apenas acomparação entre o arroz de superior
qualidade, resulta «que cm 1889 cadatolo custava 200 réis, c hoje 10 preçomínimo «é de 600 réisl

¦Para _ o arroz estrangeiro, a diffe-rçnça c colossa!. Custava em 1889,uma sacca do 60 kilos 7$8oo; hojeuma dc 100 kilos custa 9i$6oo! P0.

olií Véis" 
lSS9' I3° rôÍS; Cm m6>

Vejamos 'o que suecede com a fári-nha de mandioca. Em 1889, os preçoscorrentes do mercado oscillavam cn-tre 13S500 c 7-feoo, por sacca de 60I-1103, conjfqrii-ç as procedências. As-sim, a Suruliv vendia-se a i3$5oo,t> -\latlietis a io$ooo, Porto Alegre a7^00 c ir^ooo, Santa Cafharina aÍ300. Uesta sorte, a mais cara vdia-sc en-
a 225 reis «o küo e a mais ba-rata a 120 reis. A ultima tabeliã depreços correntes, officiaes, dá os pre-ços máximo de 3ã?5oo, mininio dc26-M00. a que correspondem por kilo:

3.5. c 2S4 reis, ou mais, na actttali-dade, 130 reis para a melhor c i(J8
para a mais inferior.

Com relação ao feijão, as differcn-
ças dc preço são tambem c.traordi-ii-rias: Q preto, dc Porto A«legre.custava em 1889 entre i7?ooo ê
ór^__' ?. . Sacco' <,ue '!l°Je Cll5ía2CS000. O branco, estrangeiro, que sccomprava, em 1889. a izfeoo, cm mé-dia, por sacca dc 60 kilos, custa hoje
70-.-00 a ;sacca <le 100 kilos. As diffe-renças são: 20S réis cm 1889; 700 réiscm 1916!

Com relação ;í carne Secca, auesempre constituiu o alimento mat.commum das familias brasileiras oínúmeros que «vamos citar são da maistriste eloqüência. Em 1S89, um kilode xarque custava dc 240 a 270 réissendo nacional, e 260 a 340. sendò
píatmo Hoje, estes preços estão as-sim fabulosamente augmentados: xar-
que nacional, dc i$t8o a iSioo- c--transciro (platino), d.e r$jCo a 1S300-Jific._:«ç,.s. cm média, pnra mais 

"
neste ann. da graça dc Deus: 040 a1.130 para a carne secca nacional-
e i?ooo a i-ViOo para o xarqtic «i>!a-
tino! '

•Em 18,99, cada kilo de toucinho mi-neiro, superior, custava 720 réis e orcginar O49; cm 1916. esses preço*unham subido para *$ioo o superior c
900 0 regular. Mas naquclla época-ainda havia a importação dos Esta-dos Lmdos, vendcndo-*e cada kilode toucinho a 680 réis. «Esta importa- "
çao esta hoje prohibida pelos altosimpostos dp Alfândega.

A baiáa nacional era comprada em"1889 a Soo reis o kilo, mas a ameri-.
cana custava apenas 350 réis. Est»

.m
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Politica dos Estados
Eleição senatorial -.

S. PAtiLo, 20 — (Do comttoiidinti) —
A eleição senatorial esteve fracamente
concorrida, deixando de funecionar varias
sucções da capital, parecendo que no interior
também houve pouca concorrência.

O ifacto c attriliuido i ausência de com-
jictidor.

* * *
A candidatura Sodré, no Pari

Recebemos o seguinte telcgramnia:
Bb«'m, 20 — 'Realizariun.se hontem

pela manhã dois "mectings" pró candidatura
S-dré: um, no bairro da Pcilreira, com as-
sistencia de sessenta pessoas, no máximo;
outro, na praça da Republica, onde falaram
o sr. Augusto Dantas («pie também discur-
.ou na Pedreira) e o sr. Reniigio Figueira,
liste ultimo teve assistência de cerca de du.
zenlas c cineoenta a trezentas pessoas, rc-
unidas no «passeio fronteiro no antigo "Club

Universal".
Esses "mectings" foram realizados com

inteira, liberdade.,
Hoje, á tarde, haverá uma passeata cm

lionra do senador Lauro Sodré, devido i
festa da bandeira, por ser elle, segundo af-
firma a "Folha do Norte", secretario de
Hcnjamin «Constiit quando sc decretou a
bandeira nacional.

A cidade estâ na mais perfeita calma,
absolutamente confiada nas determinações
co governo que «pessoalmente, superintende
as medidas dc manutenção da mais plena li-
herdade i opposição.

Os ".ncetlngs" «politicos realizaram-se com
manifesta inocuidade.

it tf «3

Politica cearense
A bancada democrata cearense, na Canra-

ra dos Deputados, forneceu-se a seguinte
neta :

"•lv' pura exploração a noticia, para aqui
t ansinittida de que o coronel Domingos
Furtado, após uma conferência eom o prc-
sidente do Estado, na cidade dc Lavras, re-
solvcu a<lhcrir uo partido conservador cca*
rtnsc.

'Essa affinuativa «5, além do mais, unia
injuria à «orrecção do dr. João Thonié de
Saboya, que foi á sua terra para adminis-
trar c não ipara fazer politica, conforme as
suas reiteradas e sinceras declarações de to-
dos os dias e de todos os instantes.

A verdade c que Domingos Furtado, ha
;-uiito Umpo neutro «na slutas partidárias da

camaradas cTarnias falou o conlra-al- ! sua localidade, encontrando-se com o presi-

S. Paulo agradecido ao sr.
Souza Dantas

S. Paulo, 20 — («A. A.) — O pre-
•ideiite do «Estado, dr. ARino Arantcs,
dirigiu ao dr. Souza Dantas o seguiu-
ite telegratnma:"Tendo v. cx, deixado a direcção
interina das .Iicliici.es Exteriores, que
com proficiência e patriotismo exerceu
durante o impedimento do sr, minis-
tro Lauro 'Müller, cumpro o grato de-
ver dc apresentar a v. cx., com os
-mais sinceros votos de felicidade, os
agradecimentos do Estado de S.é Pau-
Jo, c os meus próprios pcla úitelligentc
solicitude com que naquelle elevado

«posto soube v. ex, .propugnar pelos di-
reitos c pelos interesses desta região¦brasileira. Attenciosas saudações."

O dr. Cardoso dc «Almeida, secreta-
rio da Fazenda do Estado de S. Paulo,
dirigiu ao dr, Souza Dantas o seguin-
le t-lcgrn.iima:"Tendo v, ex. deixado o exercicio
do cargo de ministro das Relações Ex-
¦Icriorc.., cumpro com muita satisfação
o dever de agradecer-lhe ca bons ser-
viços que, cnm tanta solicitude c boa
vontade, prestou v. ex. ao listado de
S. l'iiu'«, na defesa da sua producção
seriamente ameaçada em conseqüência
da conflgração européa. Attenciosas¦saudações."

"A DEFESA NAOIONAI."
O numero de novembro desta cxccl-

lente revista militar mantém o alto
nivcl altingido pelos que o precederam.

Vários «artigos teclmjcos, assignados
por officiaes, demonstram o cnthusias-
1110, com que a classe militar se está
consagrando aos estudos profissionaes,

¦¦»
nes i»»

— Cigarros po-
pulares dc fumo

íiio Novo, para.200 réis, com valiosos
brindes — LOPES SA* & C.

São Lourenço"

Manifestação de apreço ao cMs
Estado-Maior da Armada

O almirante Gustavo Antônio Gar-
nier, chefe do Estado-Maior da Arma-
da, foi hontem, á tarde, alvo dc uma
significativa c carinhosa manifestação
de apreço e sympatliia por parte dos
officiaes do Estado-Maior, navios de
guerra, corpos c cslanelecimcntos na-
vaes, cm virtude da sua recente gra-
(Inação, ao posto de almirante, com a
reforma do almirante lluet Baccllar.

Interpretando os sentimentos de seus

mirante Francisco de Mattos, euiunian-
dante da ia divisão naval, fazendo rc-
¦ferencins as mais justas no almirante
Oarnicr, como chefe prestimoso e dis-
eiplinador, clogiiindo-o assim por ter
alcançado o mais alto posto da Ar-
inadái

O almirante Garnier, visivelmente
coiumovido, agradeceu aquella demon-
atração de estima e affecto dos seus
companheiros do Corpo da Armada e
dignos coniinandados.

Depois o almirante Garnier abraçou
a cada um dos officiaes que ali sc en-
centravam, tendo, durante o aclo to-
cado uma banda dc musica de tnari-
olheiros nacionaes.

¦ — a a» » _m

A Associação Commercial e a
questão do fumo

A Associação Commercial, «aUcndc-.tr
do a uniu representação, firmada por
Muitos coinmcrcianles e itileerssados no
commercio de fumos, resolveu convocar
uma reunião desta classe, para ouvil-a
sobre uma emenda, apresentada ao or-
çamento da Receita, no Senado, emen-
da que se refere ao monopólio do fumo.

O dr. Pereira Lima, presidente da-
quclla Assoe.iaçã'0, designou a próxima
quinta-feira pana essa reunião, que
fuiiccionará conjuntamente com a dire-
cloria da mesma Associação,

A representação, que deu causa a essa
reunião é a seguinte:"Illntos. srs. presidente c «mais
membros da directoria da Associação
Coiiimencial — Os abaixo assignados,
negociantes e industriaes de fumos, ci-
garros, charutos, vêm pedir a- v. s. a
iminediata convocação da classe para
combater o projecto denominado "O
exclusivo", apresentado no Senado pelo
sr. Guanabara. Rio,' 16 dc novembro
dc t.iõ."

Seguem-se assignaturas das mais im-
porlautes firmas que nesta capilal ex-
pioram o commercio de fumos.

¦ » mm » mm «

dente na longínqua cidade sertaneja onde
cite fora, em penosa excursão, visitar os
trabalhos io 'prolongamento da Katuritc, lhe
declarou que, embora, afastado da politica,
aconselhara aos seus amigos apoiar o governo
dc s. cx., até hoje sem nenhuma opposição,
máo grado os desesperados esforços dnqucl-

O DIA NO SENADO
O SR. LOPES GONÇÁL-

VES NAO E' INIMI-
GO DO "FOOTBALL"

A sessão de hontem reuniu o numero
preciso dc senadores para a votação da
ordem do dia.

Presidência do sr. Urbano dos San-
tos, secretariado pelos sr9. Pedro Bor-
ges e José Metello.

Depois de approvada a «acta dos tra-
balhos anteriores, foi lido o expedien-
te, que constou de pareceres já publi-
cados.

A seguir, o sr. Bueno de Paiva re-
clamou contra a interpretação que o
presidente estava dando ao Regimento.¦S. ex., como relator do orçamento da
Agricultura, apresentara ao mesmo uma
emenda, que a commissão de Finanças
approvara. Entretanto, a toiesa recusou-
se o reccbel-a, allegando que cila im-
portava augmentò de despesa, o que o
Regimento do Senado não permittia. O
orador explicou que a sua entenda não
augmentava despesa; representava ape-
nas uma transferencia de verba.

Dcante destas razões, o sr. Urbano
dos -Santos attendeu-o, reoonsiderando
o seu, acto.

Depois o sr. Lopes 'Gonçalves oc-
cupou a tribuna.

IS. ex. não foi bem e devidamente
comprehendido por uma parte da im-
prensa desta cidade c até por alguns
dos seus collegas, quando apresentou á
couimissão de Finanças uma emenda,
que, aliás, por aquelle e outros motivos,
retirou, estabelecendo a cobrança de
to°|0 sobre a renda bruta dos bilhe-
tes dc entrada para os espectaculos das
sociedades sportivas.

Não propoz, c nunca disso cogitou,
uma taxação directa sobre taes asso-
ciações, em cujo numero estão as de
football, taxa que não poderia deixar
de ser senão a dc industria c profis-
são.

Ora, o imposto de industria c pro-
fissão, que se divide em classes, é um
imposto fixo, incidente sobre o traba-
lho, a aetividade physica ou moral.

E a taxação ou tributo, que lembrou
era ad valorem, circumseripto á renda
dos bilhetes de entrada para -as socie-
dádes sportivas, quando funceonam em
espectaculos públicos, pagando o espe-
ctador a sua admissão ou assistência,

Seria realmente estranhava! que o
orador, sempre dedicado ao progresssoe desenvolvimento do paiz, defensor das
idéas mais nobres e IMieraes. como tiin-
guem ousaria contestar com provas,conhecedor do velho aphorismo mens
sana in cqrpore sano, admirador da
cultura physica dos saxões, anglo-sn-
xões e neo-saxões ou americanos dos
Estados Unidos e do Canadá, tivesse a
lembrança do imposto ou trbutacão di-
recta sobre as sociedades sportivas.

O que pretendia, ad instar do que
sc pratica em muitos paizes, que co-
bram uma porcentagem aos bilhetes de
espectaculos, como não ignora o Sc-
¦nado, era, na situação presente, dc
penúria fnanecira, ran que nos acha
mos, suggerid uma pequena taxa ad va-

les que desejam o presidente para o seu uso lorem sobre semelhantes ingressos ás
funeções ou divertimentos públicos,
.Esse imposto'assim classificado, in-
cidi-ria, não sobre ns sociedades sporti-
vas, como entidades moraes, exercendo
uma funeção nobre e salutar, mas' so-
bre o espectador, que prestaria, com
uma insignificancia, em favor da na-
ção, um auxilio pecuniário indirecto,
rindo-se, divertindo-se, na convivência
dos mais agradáveis elementos do feio
c do bailo sexo.

O imposto ad valorem, como todo
sabem, é oscillanle" e varia conforme o
preço ou a renda do objecto sobre que
recae.

Se. os espectaculos das sociedades
sportivas dessem boa renda, exeellente1 seria a a".-ecadacão desse tninosl» para

*4m4m>+Í*B* ' os cofres da União; se. porém, produ-
. i i - zissem pequena ou cxiffüa aidocádiícnótodos bebem, mus su os seus' 1)i||lcU,s dc ing^ 

,nv,Klcr-(1°

ou Insignificante seria a cobrança desse
tributo.

E' que o imposto ad valorem acotri-
,. «i panha. indubitavelmente, o preço da alie-Os cem mil contos íornecidos ^^ris... ^^r ^aíj^er^S^

cido solire a renda, depende ou resulta
do montante d"o rendimento.

A lei da receita, que é lei de im-
iposios, enviada pcla Câmara, a cuja
iniciativa pertence, segundo o art. 29

exclusivo.
O nosso partido é cm Milagres, como cm I

ledos os municipios, dirigido por. um dire- !
ctrio, sendo este constituído pelos prcstiuio-
sos cidadãos J03Ú UVancisco <lc 'Souza Leite,
Atu.ru Caraxo c Pedro Furtado, chefes tias
tres familias» mais importantes daouclla re-
giüo. |

IS*, pois, tendencioso o titulo dc chefe de- <
mocrala emprestado ao coronel . Domingos
Furtado, ao qual nos prendem, nliüs» laços
d estima pessoal. Na insistência, com que
os nossos adversários tentam diariamente
abrir Hircclia nas nossas fileiras, está a prova, j
evidente da nossa for-ja, <qüo tanto oa ai»a*
vora."

Bebi»,
bebe bem quem bi.bo

OAS0ATII.HA
i»»«i

DIPLOMACIA

aos bancos
iPelo balanço organizado nS Ministe-

rio da Fazenda verifica-se que dos, . 
100.000 :ooo$ooo fornecidos aos bancos, da Constituição, creou o tributo sobre a
como empréstimos, de aecordo com
lei que autorizou a emissão dc papel-
moeda, o Thesouro Nacional já recebeu
as quantias de 86.500 :ooo$ono, como
amortização, c 4.3S4:SoC$S-7, dos re-
specttvns juros.

Km audiência extraordinária, o dr.
I.auro 'Müller, ministro dc Estado das
Relações «Exicriorcs, recebeu hontem, uo
palácio Itamaraty, o corpo diplomático
acreditado junto ao nosso governo, que
íoi cumprimentai' s. cx. por haver
reassumido a direcção do Ministério das
[Relações Exteriores,

A audiência, que sc realizou ás 2 lio-
ras da lardc, teve logar 110 salão dos
elianceileres, servindo do iiitioductorcs
diplomáticos os officiaes de gabinete
do ministro, drs. Ayres de Maya Mon
teiro c Antônio de São Clemente._

¦Estiveram presentes os srs.: Embai-
xador dc Portugal, ministros da Alie-
manha e da Argentina, acompanhado do
nddido militar; da Austria-Hungria, di
Bélgica, da Bolivia. do Chile, acompa-
nhados dos secretários de legação; de
Cuba, da França, da Hespanha, da IIoi-
landa, da Itália, do Japão, do Paraguay,
<la Russia, do Uruguay; encarregados
de Negócios da Colômbia; dos Eslados
Unidos da America, da Noruega, do
Peru', da '.Suécia eo encarregado de
Negócios da Santa Sé.

tilliiuii já mio vem ao mercado, como
conscqueticia dos impostos solire a
importação. lActiialiiientp cada kilo
custa entre i?4-'o a iS.w, tratando-
se da banha du Porto Allegre; í$f.j3ò
:i i$joo para ti que lõr próccdentç tle
Minas.

iManleiffa Dçninfftiy (estrangeira):
cada libra (450 gratiunas), custava,
«-iu 18S9, Soo reis; hoje custa 2Ç900 a
3Ç000; succedeiulo 'me a manteiga
imincira ainda custa mais caro: 3?.!'10
a 3?500'.

«Ií chegamos agora á carne verde ou
fresca. IVr muito favor, ainda «é per-
miillid.o que o povo compre, de itife-
a'ioi' qualidade, bem ruim, carne a
i?ooo. Poii benj: cm 1SS0, a carne
virada, isto é a que se vendia depois
ilo meio-dia, custava ntehi pulacn, iíhj
¦reis; e a outra, vendida üs horas uor-
¦maus dó mercado, não exigia mais
tle 3-0 r-;is.

'Bem vê o povo, praticamente, ¦quão

grande é a ilií'tcrcnça 110 custo da
vida, comparados os annos dc iSSy
c 1916.

iUnião, ha vinte e sele annos, 05
operários, porque o cambio chegou a
cslar acima do par, não queriam re-
eclier pagamentos cm tvbras, prefe-
rindo as ito.tas que naquelle tempo ti-
ailiÀiu agio. Hoje, é com profunda
saudade que se invocam áquelles tem-
«pos de abundância de -tudo. de -<lir..u-i-
ro, de gêneros alimentícios e dc tra-
balliob

lEatão, vendiam-se terrenos a pres-
laçõcs, sendo normal o preço tle 100?
«por dez metros de frente e .(O ou 50
dc 'fundo.. Ilóje, uni terreno desse-
custa nina fortuna!

¦Para que fazer mais confrontos?
Elltüo, dir-se-á, os ordenados eram

.ambem menores. 'E' verdade. Exis-
«ia lógica relatividade entre as recci-
tas e as despesas; mas não suecede
o mesmo «hoje, pois os augmentos do
salários não são nroporcionaes â c.i-
réstia da vida. E ha vinte e sete an-
nos não faltava trabalho, não se co-
nhecia a fome nem a miséria, não
havia pelas ruas a legião de gente
escaveirada e faminta pedindo di-
ifliciro ou alimentos, nem pelas pra-
Cas publicas dormiam ao rdlento ce:
tctia; de honiens validos, quo não
são vagabundos mas simplesmente
tnal afortunados que não encontram
pnde empregar a sua aetividade!

IQtie gra:ui,e drffereriça de épocas.
6 como oísa differença é toda favo-
ravel ao regimen que um gesto mie-
Nz de Díoiioro dà Fonseca baniu do
Br__-.ll

renda, especificando, nesse particuíar,
diversas fontes de contribuição, dei-
xando outras de parle, sem motivo piau-
sivel.

A seu ver, o. Senado, no exercicio
da faculdade ampla, e não Ivmitada, que
lhe confere o art. .10 da Constituição,
poderá supprir essas omissões ou la-
cunas, dc modo a estabelecer a mais

. absoluta egualdade entre todos os ei-
Na recente assembléa geral dos accio-1 úaiiios que .infiram renda do seu tra-

nistas da Companliia de Seguros Ura- ' ™!"P. <las suas funeções c dos seus
sil foi. por proposta dn director, sr. , capitães.
Ricardo Molarinho da Costa Ramos, lan-! Dizer-se, pois. que propor no Senado
çado cm acta um voto de louvor ao seu ! umi, taxação sobre esta ou aquella fon- (J VlimifllllA m117 fjpna nn 11111

Eduardo Ramos. íe (1? rendimento, nue a Câmara não | V UlipilUlU llUUi [J-ild UU IUU

Companliia _e Seguros Brasil

19 DE HOVHMBRO

ECOS DA FESTA DA'$ 
DEIRA ¦

Révestiti-se de toda a solennidade a.
festa realizada na 2* escola elementar
mixta do 70 districto, sob a direcção da
professora d. «Ottilia Pinto Seidl.

A's 12 horas; reunidos todos os alu-
mnos no vasto pateo daquella escola,
ao ser içado o pavilhão nacional pela
alumna Gelba IMafra de Oliveira, foi
cantado o hymno da bandeira por todos
os alumnos que desfilaram em marcha
pela frente do pavilhão nacional, co-
brindo-o de flores natiiraes.

O alumno Aligues dos Santos; foi. o
escolhido para ler uma allocução aualo-
ga ao dia,, tendo, sido ao terminar er-
guidos vivas aos professores, ao dr.
Afranio iPeixoto e á Republica.. . -

«Sepiiram-se recitativo3 e monólogos,
terminando a festa com o hymno ua-
cional, cantado por todos os almnnòs.

A festa da Bandeira foi re.aliza.da
com grande solennidade no 12o diètri-
cto, a ella comparecendo, nas djversas
escolas, mais de 1.800 creanças. j,

Ao meio-dia foi o pavilhão nacional
hasteado nos predios escolares, cobriu-
do-o de flores os aliunnos, que desfila-
ram cantando o hymno á bandeira. As
professoras fizeram, em seguida, uma
prclecção sobre a bandeira> sobre o
culto que lhe prestavam, explicando a
seus alumnos as razões pelas quaes era
o dia de hontem consagrado á bandei-
ia c concitando-os ao culto c á vene-
ração ao symbolo da Pátria. ¦ . .

.Em algumas escolas desse districto
houve ainda sessões literárias, récitan-
do os alumnos poesias e discursos pa-
trioticos que muito agradaram á nume-
rosa assistência, na sua maioria com-
posta de familias dos alumnos, que a
todas as escolas accorreu. ¦'¦-.'

INa Escola Padre Antônio Vieira, de
que é diiectora a professora d. Rachel'
Luiza de Moura, teve a commcmoração
excepcional brilho realçado pelo ex-
traordinario enthusiasmo de qne se re-
vestiu. Hasteada a bandeira e saudada
pelas vozes das 500. creanças presentes
á festa, que cantavam o hymno, a dire-
clora da escola proferiu uma brilhante
allocução, explicando, numa linguagem
ao alcance dos seus mais pequeninos
alumnos. a verdadeira significação da
solennidade que se realizava. Termina-
do esse discurso, que foi muita nyi?fafi-
dido, deu-se execução ao seguinte pro-
gramma:

Poesias; — "A Bandeira", pela alu-
nina Guiomar «Cruz; "As .mãos", pela
aluqina Anna Vinliaes; "iBiilna do Rio
de janeiro", por Dulce de Almeida; "A

Cruz", por Minictta Motta..
Hymno Osório, pelos alumnos'-^a cs-

Allocução á bandeira, pela ájumna
Heloísa Gouvêa. , .,, ¦„•'*

Poesias; — "O rouxmar, por; Zeüa
Villas-Boas; "'Caridade e Justiça', pjir
Maria dc Lourdes'Azevedo; 

"A Bati-
deira",- por Deolinda Cruz; "A surdl-
na", por Ergthides Albernaz; "'Morte

da Águia", por Diva Machado. ¦;•-.'
.Hymno nacional, pelos aluínnosida
escola. '¦' ¦ \

A exeellente dicção dos alumnos, ,a
propriedade dos gestos, a calma c ajse-
gurança com que se houveram a '¦ todos
causaram exeellente impressão, bem dê-
monsl rando a competência e a dedica-
ção do corpo'docente da «conhecida ;cs-
cola. Terminado o hymno nacional, ,aòs
alumnos e familias -presentes foram, dis-
triliuidos doces c bonbons. -ií

O inspector escolar do districto, dr.
Raul de Faria, compareceu n fesia da
Escola Padre Antônio Vieira, bem como
ás que se realizaram na i» fcmininã«
na 4" mixta e na 1» 

'elementar 
mixta'.

Na residência do major Alfredo
Carneiro, nu estação de Mendes; «foi
festejada a data dn bandeira, sendo esta
içada, As m lioras, num bello mastro,
todo enfeitado du flores naturaes, ao
espoiicar dc numerosas gyrandolas dc
foguetes. A's 6 horas da tarde foi a
bandeira recolhida, com as mesmas for-
malidadcs.

Eoi uma festa encantadora cm Mcn-
des.

Como nos annos anteriores, cer-
cou-se de grande apparato. a comniemo-
ração da fesia da bandeira no Collegio
dc 1'avbaccna,

Alem da formatura c cânticos pátrio-
ticos executados pelo corpo de aluninos.
foi lambem executado uni interessante
programma sportivo. ,

O i° tenente Antônio dc Castro Gui-
marães Junior fez uma conferência ai-
lusiva tá datu, cujo Dheina ipatrioticp
limito agradou. „ „ . ;

O commandante do Collegio àpro-,
veitando a opportunidade, fez prestar
compromisso de official do primeiro
posto, o aspirante Hugo Bezerra dc
Albuquerque, «pie ali serve.

1 —riifB^flr—jp—i?-_y

Carta de Portugal
4 vida dos boatos - Os

manifestos ciando»-
ttnos — O governotoma precauções

Lisboa, 29 de outubro üe igi6 (Do
correspondente). — Continua a 'boate-
ria desenfreada por todos os cantos de
Lisboa, ehegando-sc a fantasiar as mais
extraordinárias trapalhadas que não são
confirmadas.

Indubitavelmente' os «boateiros prelen-dem estabelecer a intranquillidade na
cidade c preparar a, opinião para futu-
ros suecessos.

J3'. claro que o regimen dos 'boatos
resulta de um estado psychologico in-
ferior, como muito bem disse ha dias
um jornal do norte, e que é alimenta-
do por este asphyxiante regimen do
silencio a que mos reduziu a dupla
censura; a censura da imprensa e a
censura |>ostal.

O governo determina que' se exerça
a maior fiscalização com 03 boateiios,
mas a verdade é que não é possível,collocar-se um agente de policia ao pé
de cada grupo, visto, ficar demonstra-
do que, em regra, quando se encontram
dois ou mais indivíduos,, o boato co-
meça logo a fervilhar.,,

Lemos no Mundo que a propaganda
gcrinanopltila continua até a bordo dos
navios ex-allemães, citando o facto de
terem sido distribuídos impressos anti-
patrióticos a bordo do Trús-os-Montes.

O coronel Coelho publicou um novo
artigo no Republica intitulado — Os
celebres, pápclinhos;— onde «por duas
vezes diz que o seu nome foi incluído
na lista dos indivíduos apontados á
chacina.

Esse artigo termina assim:"... Da fôrma como me é feita a amea-
ça„ tenho-a ua mesma consideração
dquclla qttc me faz uma telha que pôde
cair-me na cabeça, vinda de um 5" an-
dar. Ando sempre ameaçado de morte,
não me assusto. .Mas isso é uma coisa
pavorosa que a loucura das grandezas,
a megalomania de certas) creaturas, nos
possa levar a uma situação por tal
modo deprimente; dç tal maneira en-
viiecedora, que a Europa, o mundo
todo, uos julgue indignos dc cxislcncia,
incapazes de estar em contado com a
Civilização."

O governo determinou, repetimos,
que a policia exerça a maior pressãonos boateiros e que os ministérios da
Guerra c da Marinha estejam sempre
guardados -por uma força militar dc-
baixo do commando dum tenente.

Consta também que o governo acaba
de monlar uma policia de segurança
¦especialmente para os srs. Affonso
Costa e «Antônio Maria da Silva, poli-
cia aue foi entregue á chefia de um
official do exercito especialista 110 ge-
ncro.

'— o «__¦ « 11 »
Beber. . . todos bebem, mas só

bebo bem quem bebo
CASOATINHA

DE SÃO PAULO
A REORGANIZAÇÃO

DA POLICIA CIVIL
;S. Paulo, is de novembro. ~ E' jálei o prerjeoto que reorganiza a policia

civil, creando o -cargo de delegado ge-
ral. Pcmiittam que relembremos uma
nossa nota antiga, publicada no Cor-
reio da Manhã, quando o sr. Altino
Arames ainda não-ena presidente. Fa-
lava-se, então, com miiita insistência,
no restabelecimento do cargo de chefe
de policia. A: primeira idéa era a que
devia proponderar, mas infelizmente
não suecedeu isso. A pratica provou —
e dia a dia vae evidenciando — quenão foi de bom conselho a fusão das
secretarias da Justiça e Segurança (es-
ta era representada pelo departamento
policial autônomo).

O que previamoS, io que predissemos
fazia parle do programam do actual
presidente. O sr. Altino Arantcs que-
ria restabelecer o cargo de chefe de
policia. Tal qual era anteriormente ?
Quer uos parecer que sim. Lembraram-
se, porém, outros alvitres, inclusive o
que traiismittiiuos por essa época, ao
Correio da Manhã; extinguir-se-ia a
secretaria dc Segurança Publica, cujos
serviços, de caracter meramente policial,
passariam para a secretaria de Poli-
cia; a secretaria da Justiça podia ser
fundida com a do Interior: crear-sc-ia
a secretaria da Instrucção Publica, de-
partameato muito -necessário.

Prevaleceu o alvitre que pouco adean-
¦lava pata a remodelação do serviço e
que traz augmentò de despesas. Sem
nada se supprimir, creou-se o cargo de
delegado geral, com funeções que não
vão muito além das dos delegados au-
xiliares. E' apenas mais um degráo bu-
rocralico. O secretario da Segurança
toma agora uni caracter mais solennc.
Deixa de entender-se directamente com
os delegados. O próprio titulo de de-
iegado geral custou -muito a ser acha-
do... Alvitraram varias denominações:
prefeito de policia, eonimissario geral,
intendente de policia.

Qualquer titulo servia, desde que fi-
casse a razoável distancia do secreta-
rio de Segurança. O projecto passou
suavemente, iia Câmara e 110 Senado...
sem embargo do gesto do sr. «Eduardo
Canto. Esle senador quiz apresentar
emendas, algumas muito sensatas, mas,
á ultima hora, desistiu, porque assim
ih'o pediram.

Passou c converteu-se cm lei o pro-
jecto, como o apresentaram rui Cama-
ra. Está, pois, instituído o cargo dc
delegado geral. A remodelação não
adeantou coisa alguma, sob o ponto de
vista do serviço, e acarreta despesa. Até
parece que o sr. Cardoso de Almeida
não foi ouvido sobre o assumpto...

O que temos não é, por conseguinte,
o chefe de policia, como antigamente:
é um intermediário graduado, para re-
ceber do secretario da Segurança as
ordens que elle dsve transmillir aos
delegados. Nem mais, nem menos...—C,

ii m «^

in
DE MUS

VISTA-SE «UM! Compre itin ter-
110 1111 niotlii ilm- 15.'? ou 501?, li.
UriiRtinyniíu 145. CASA PARIS.

A íalta de pagamento do pessoal
operário da Prefeitura

Já por diversas vczçs temos chamado
a atlcução do dr, Azevedo Sodré para
a falta dc pagamento dos operários
mnnicipaes das Obras e Viação, cujo
atrazo vem desde o mez de agosto.

Essa irregularidade., parece prender-
se a outra irregularidade ainda maior
e muito mais clamorosa — são os pro-
cessos de agiotagem postos cm pratica
na própria rcpar'ição por pessoas que
se aproveitam da triste situação desses
infelizes para receber porcentagens
nos seus já minguados salários.

Fazemos a justiça dc acreditar que o
prefeito ignora esse grande abuso, mas
não nos esquivamos de protestar cner-
gicanienle contra elle; c, por isso, le-
vando-o ao conhecimento do dr. Azc-
vedo Sodré, temos certeza dc que elle
cessará, a bem da moralidade admiuis-
trativa.

Urge também que o governador da
cidade mande pagar os vencimentos
atrazados dos operários da Prefeitura,
que de ha muito vêm reclamando .pela
imprensa aquillo que ganham muico.
honestamente. - :

ex-companhe'ro sr.
Eica assim, portanto, recti ficado esse

trecho de uma noticia que publicamos
ante-hoiitciu, sobre a reunião daquella
popular companhia de seguros.

Café Globo Chocolate. Iionbons
tiiius c fantasia dc clio*

coif.re, só de lV'erine & C.a. r. 7 Prt r<n.

O dr. Carneiro da Cunha íoi

O dr. Silva Castro, juiz da en vara
criminal, por sentença de hontem, ab-
sòjveti o dr. Carneiro da Cunha, do
crime dé injurias impressas contra o
juiz da 3° vara civcl. E absolveu-o por-
que o réo se retratou, cm plenário, af-
firmando, nâo o haver animado o iu-
tuilo de offender o juiz, mas sim o dc
defender os interesses da causa de que
era nalrono.

¦ n a «p-1 mm
NO SUPREMO TRIBUNAL

Um pleito interessante
O Supremo julgou liontcm um pleito

interessante, lli' o caso que nn capital
do Espirito Santo, os srs. Olyiupio c
João Aguirre, donos do predio n. S),
da rua Duque de Caxias, esquina dn
de Alfauilegn, propuzeram uma aeção
conlra o Eslado ca Prefeitura afim de
cbndciniiiil-ns a não continuar as obras i
que. Citavam fazendo. As obras consta-1
vam do levantamento '. dc uma parede
que prejudicava bastante o prcdio.de
sua propriedadei Os autores pediam,
além do mais, uma indeumiznção.

O juiz seccional daquclle Eslado, jui-
gando procedente .1 acção) condemiiou
os réos na fôrma do pedido. Houve ap-
pellçno interposta da decisão do juizo-
c o Supremo julgou liontcm o caso «lan-
do provimento em parte, para conde-
ninar os réos a não proseguircin as
obras, ficando isentas dc pagar inde-
utilização nos autores.«g»a, ?_¦»-

üm processo contra a. União
Os negociantes Roberto Buzzoni & C,

estabelecidos co:u fabrica dc chapéos
dc sol nesta praça, foram niuUados cm
,iou?, sob o fundamento dc que usavam
estampilhas falsas.

Os multados moveram uma acção per
perdas e .daninos conlra a União, sob
a aücgaçãq de que a multa que soífrê-
ram fora descabida ç illégal, pedindo
fosse a União conderunada a lhes pa-
gar a wnporúu.cia de 300-óoo$oop_

O jun julgou a acção improcedente,
c o 'Supremo, decidindo a appellução in-
lerposta desta sentença, confirmou a,
pòr hão haver prova dc que a multa
imposta nos appcllantcs fosse, como se
allegou; illecal e descabida,

-¦M0-«8XS»-«>-S°—

iicluiu ou não contemplou no disposi
tivo ou capitulo geral — Imposto sobre
a renda, estabelecendo, deste modo, a
dcsecüaidade, é crear um novo tributo;
significa affirmar oue o gênero se con-
'funde com a esoecic a Generalidade
com a especialização tia idea.

A renda, seja qual for a sua proce-
dencia, constituo hoj« objecto dc im-
po<«o ou tributação,

Não é justo que o funecionario pu-
blico, apertado pela carestia de vida,
quasi sempre clu-fe de familia. paaue
SSnòò e 3o$oo mensaes dos seus v-ênci-
mentos de ioo$oõo e .".nnSooo, C0.1.Ò
iníquo tributo Sobre imaginaria renda;
e as sociedades, que eítVctuam csiiocta-
ciilos públicos, attfeindo rendimen-
to, não concorram com uni ccHil para
os cofres nublicos, contribuição oue, in-
conieslavelincnte. po«l«M-á recair sobre o
esDcolacitlo, se ficar consignada no bi-
lhete ou ingresso para essas funccõpsi

No momento em oue se aiigincnlãui
os impostos de consumo c se autoriza
o executivo a elevar a laxa ouro sobre
a importação, não é demais que sc
faça uni appello, não ao patrimônio
das sociedades sportivas, como mal en-
tenderam alguns, mas ao espectador,
ao assistente desses espectaculos, pe-
dindo com a saccola da Nação, defi-¦iiliada e vasia, nnr entre • as toilcltes
riquíssimas e seducloras, os perfumes
inebriamos c as uedrarias c jóias, oue
faiscain nos .(teatros c nas praças ou
raninps sportivqs. contrastando com a
penúria, .cm pcral, e com a míscrin do
paiz não é demais oue sc peca á no-"vrose do riso e á .os'entaeão do luxo
uma pequena contribuição para paira-
mento dos nossos credores c sâiisfn-
qTio das mais inadiáveis necessidade1*.

Mito podia o orador confundir a aui-
mnção, o fomento e auxilio, do parti-
culár ou dos poderes públicos, na maior
escala possível, aos sports. gymnastica,
cnullaçãn. natação, football, la-xn-icn-
vis. crickci, repatas, corridas a pé e
a cavallo. em bicyçlclas ou em carros,
com o rendimento qne as «livi-rsas so-
cicíades sportivas possam auferir dn
venda de bilhetes de entrada para os
seus espectaculos ou para os jogos dc
aposta, que exploram dcsassomhrada-
mente", por meio das reclames e dos nu-
núncios públicos,

Certo, por outro lado. que não pode
o orador, por esse motivo c de accor-
do com as su.is idéas, deixar de exul-
lar com a emenda «me acommissãa
de Finanças acaba de adoiilar na l.vbo-
viosa confecção do orçamento — con-
siiiiaiulo a quantia de et.íooSoob para

delinqüente

ces no supre-
mo Tribunal

No Supremo foram feitas hontem as
seguintes nomeações, pelo presidente,
dr. Herminio do Espirito Santo:

De proiocollista, vaga aberta pelo fal-
lccimento do eífeclivo, o porteiro Eu-
c.lydcs de Castro I.inia, dc porteiro, o
ajudante João Celestino de Araújo; dc
ajudante, o continuo João Ribeiro dc
llarros, ede continuo, o servente Er-
nesjo 'Mesquita.

iO nomeado porteiro conta já 16 an-
nos dc serviço no Supremo Tribunal.

**heú_ •^¦<3_>-ií> E

OS OIICAMEXXOS

Ha tempos, o .1 ury da cidade dc Ca-
capava, no listado do Rio Grande do
Sul, còndemnou 1'edro Loureiro por cri-
me dc morte, como autor do assassi-
naio tle Enrico Fernandes dos Santos,
a 30 annos de prisão.

O réo pediu a revisão dc seu pro-1
cesso, e -o 'Supremo Tribunal Eedernl, | __—
julgando o pedido na sessão de bon-!—..--,--_ _-_ ««„«.» ,.A „v?ni.

inentb de praticar o crime e resolveu I
reduzir a pena para e.í annos c niéro:
atlenia á iiiòno.ridade do diümiuente.
¦—¦ 1 .-r*agu>o^iEawi ' ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦—

AS MISSAS DE HOJE
Rezam-se as scffuüitcs por alma de:
L)r. Oscar Xcvval de Gouvêa e d.

Maria Autrusln Gouvêa. ás 10 horas, na
CRreja de S. KranciscO tlc Paula

Visconde da Veiga Cabral, ás 9 i|'a,
na Candelária:

Zulmira Costa Fernandes Silva, ás 9
lioras. na cirreja de .S. 1'rancisca de
Paula;

Anna Alves, ás o horas, na egreja de
X. S. das Dores;

José França da Graça, ás 9 lioras, \
na Candelária:

Georgino F. de Menezes, .\s o i\z,
no S.S. Sacramento:

Damaso Alves de Carvalho, ás 7 lio-
ias. na egreja de Santa Rita;

Conselheiro José Bento de Araújo, ás
o lioras, na esteja do lareo do Macha-
do:

Benigna Reboredo Escohar. ás o i|í,
na égreja dc S. Francisco dc Paula;

Foriuuiiin I.iipts Pereira, ás 9 horas,
na matrii dc Santa Rita. '¦ ¦'•<:¦

\ a-xitio do "team"' de football da ffuar-
j iiiçi.0 deísta cidade
i Peita é que as nossas condições fi-
1 nanceiras não pcriiiittam estender esse

favor a todas as demais guarnições
! federaes da Republica, desde as caiu-
; pinas do Uio Grande dò Sul até .os
, sertões do Amazonas, do norte ao
I meio-dia. de leste a ocsle do paiz.

E não só ás guarnições do nosso
j exercito como ás de marinha.

E não só ás nossas forças armadas
! como á mocidade das no.-s.is corpora-
I ções civis c ás nossas escolas prima-
j rias. secundarias c superiores.: A cultura physica nâo representa só-

As vísceras do dentista
Paiüa Bastos

Km sua residência, á "prata do Rús-
sell 11. i(i.|, suicidpu-sò no dia 17 .dc
maio do anno que corre, o cirurgião
dentista Iioriiardino .Gomes de Paula
Bastos.

¦Sua esposa, d. Anua Borges Bastos
pediu que o cadáver do marido , fosse
autòpsiadoi sendo as vísceras retiradas
para o necessário exame.

Hontem foram as vísceras restitúidás
á família do mallogrado denlista, que
as fez junta-.- r.o cadáver, sepultado 110
cemitério de ^án Francisco Xavier.

num Café. Glíncoltitè i' Uombims
— Só nn MOINHO l)R OlT«0.
—¦¦ 1 iraae<?_>ltSB»-»>S.Jj''1""11 ¦ —

Escola Maciona! de
Bsllas Artes

São chamados lioje. ás 11 horas (lá
maulifi. á prova pratica dn cadeira de
desenho geométrico todos os candidatos
inacriptos, Amanhã, ás 12 horas, terá
logar a prova oral da cadeira de His-
to-ia das llcllus Artes.

nicnle unia necessidade para o des-1 Ministério da
envolvimento do indivíduo, nias signi- Commercio ps
fica, também, unia grande vantagem I (com emendas
para o «progresso e defesa das naciona-! ças);
lidades. cn

Auxilial-a. pois. organizal-a, mc«no,
em moldes legaes, é um dever do leds-
la-ii^r. é tuna das mais rudimentares
obrigações dos governos.

Mas, quando a iniciativa particular,
como já está nos costumes, faz da
cultura physica
promov

os referidos espéctáculòsj garaulidos
pela policia, protegidos pelas leis. . ,

Foi este o seu intuito. E' e com:-
ntiará a ser esta a sua idéa, não ' de
um retrogrado, de um audacioso con-
dcmiiador <!o sport, mas ílc um espr-
rito, que sempre se bateu e quer o «iu-
perio da justiça, a egualdade iiitransi-
gente anle o pirhcipio do imposto c_as
exigências equitativas da tributação,
appellandò sempre para o concurso
firme c patriótico de todas as classes
c dc todos os indivíduos.

Xa ordem do dia, o Senado appro-
vou varias proposições abrindo credi-
tos extraordinários c mais as segvun-
,cs: , t-em l1 discussão, O projecto uo t.q-
nado n. 23, de iu., determinando que
scíam induidos uo quadro Q F dos
aliuaualis do Exercito c da Armada,
cteailo pela lei 11. 3.1-S, de ,io de ou-
tubro de khO. os officiaes que se i«ç-
luittirani duran-.- o período dc dois
ani.os estabelecido como reãtricçao
nelo paragrapho 1" da lei 11. ."10. de
i?ot, e dando outras providencias;

em 2" discussão, a proposição da Ct-
mara dos Deputados ri. ?... dc 101C,—
arts. 32 a 60 — fixando a despesa do

Agricultura, In-.luslria e
•a o exercício de i?-7
da commissão dc Finan-

discussão, a proposição ^«
Câmara dos Deputados 11. 6;. de inifi,
«-,11c autoriza a Escola dc Engenharia
de Porto Alegre ;a contrair um cm-1
prestinto cm obrigações ao portador, |
dando em garantia a subvenção' que jlhe íoi concedida pelo Estado do Kio !

DO, O COMPLICADO
ORÇAMENTO DA FAZENDA
.'Viiiuu 'iioíitem esteve -reiiiuua a

conmiissão -de Finanças do «Senado,
em continuação dos trabalhos orça-
meiitarios, faiticciòhando sob a presi-
dencia do sr. Bueno dc Paiva c com
a presença dos srs. Leopoldo de Bit-
lliõcs, .Francisco Sá; 'E.ico Coelho,
loão Lui;: Alves, Alfredo HUls, João
r.yra e A, Guanabara";

diste fez lonsa exposição sobre o
orçamento das despesas do .Ministe-
rio da Fazenda, dc que é relator,
orientando n commissão a respeito do
trabfilio approvado pela Câmara, cm
confronto com a proposta do gover-
no e as reaes necessidades do serviço
publico; 

'¦•
«Entre outras coisas, o sr. Guanaba-

ra discutiu a deficiência da verba
•ipra os inactivos. O orçamento cm
estudos mantinha a verba de réis
iB.Ooò:ooo$ooo do vigente. Ora. por-
que -2. verba do orçamento vigente
não basta, é muito inferior aos seus
encargos, jú o governo pediu ao Con-
grosso uni sii^or-iinciito, de 9.000 con-
tos. para o actual exercicio. Segundo
o relator, essa verba não pôde ser ile
monos ile í.f.ac-o conlos de réis.

Tr.-iioti-.se depois do descalabro do
montepio, saltentando;sc a iiccessida-
de de soííival-o.

íA propósito, o sr. «Erico Coelho rc-
velou factos extraordinários, por
s. c.\-. apurados. Filhos dc victimas
da guerra dò Para.sii.iy, tendo, por-
tanto, pelo menos .|S annos tlc ceia-
dç, continuam a receber, tranqtiilla-
mente, as suas pensões.

Ouíim assumpto abordado íoi o das
casas dc pei.lici.res, cujos juros extor-
sivos foram glosados em iodos os
tons. Para cornbiitel-os, o rclalor
Icitíbrotí a reforma do Monte de Soe-
corro, çs.abeJecendo-se agencias delle
nós diversos pontos <la cidade.

iDctiiinoiaiido a sua origem gover-
uámental, o sr- Guanabara apresentou
álv-itres para 48 emendas no orçamen-
lõ, r.o sentido de stipprcssãò de loga-
res «la «Fazenda á proporção cius fo-
rem vagando. Com isto o com outras
reducções de d.cspe.-as de expediente,
s. ex. calcula possível Obter uma eco-
nomta dc cerca de i.coo contos.

E porque era tarde os trabalhos
foram suspensos, ficando .para hoje
o traio cuidadoso dos graves as.xu-
ptos."— .f».^> «g.i"fC»tW»- ii.

as ".AxnoriixiíAs"

O decreto municipal sobre as
feiras livres

-O prefeito Issignou hontem o decreto
sobre as feiras 011 mercados livres c
dando o respectivo regulamento, <iue
consta do segiinlc: parle da renda das

1 feiras será reservada á instituição de
prêmios destinados aos representantes
da pequena lavoura e industrias con-
nexas, (pie exhibirem .melhores produ-
ctos nas feiras, a realizar-se cm d-a
determinado pela Prefeitura, devendo ,1
installação da feira scr coiiimetuorada,
sempre que for possível, com uma fesia
das arvores.' São os seguintes os Iocaes e dias des-
finados a essas feiras: ás segundas-
feiras, -praça Vinte c Seis de Janeiro,
cm Copacabana; Síiens Pena. na Tiju-
•ca; da Estação, 110 Encantado, -e da
Republica, no pateo fronteiro á Escola
Rivadavia Corrêa.

Terças-feras, Lagoa Rodrifto de Frei-
tas, á estrada da Ponte da Saudade,
na Gávea; largo da Lapa, junto á -egre-
ja; rua S. Francisco Xavier, e estação
da Penha, local em que é já feita «a
feira.

Quarlas-ieiras, rua S. Clemente, es-
quina da praia dc Botafogo; largo do
Uio Comprido, 110 refugio; largo da
Egrojinlià. S. Christovão, -c praça da
Estação da Piedade.

Quintas-feiras, Egrejinha, 110 refugio,
Copacabana; praça Sete dc Março, cs-
quina da rua Barão de Cotcgipe; rua
Imperial, esquina da de Archias Cor-
deiro, M-e>;er, e. Campo dos Cardosos,
Cascadura.' 

'• •¦ '
«Sextas-feiras, .mercado, á praça Mu-

niò-'pal, Saude; praças da Bandeira, 110
refugio, c da Estação dc Ramos.

Sabbados. ruas das Laranjeiras; 00
refugio, á esquina da rua Guanabara, e
Estacio de Sá, no refugio; praça do
Engenho Novo e estação de Cascadura,
no terreiirr-adquirido pela Prefeitura,

«ni « 1» • —" -

Como um 'deputado piaulpsc
se vingou de um juiz

Theresina, =0 — (A. A,.) — O dr.
Luiz -Nogueira, juiz dc dircilo do União,
trnnsmittiu o seguinte tclegrajnma ao
presidente do Tribunal de Justiça:"União, 19 — Hontem, á noite, o
deputado Rego «Filho mandou barrar a
frente da casa de minha residência com
excremento humano, deixando solire a
janella uma peia. prenuncio de futuras
aggrcssiies; Por intermédio do secreta-
rio do governo cohunitniquei o facto ao
governador c levo ao conhecimento de
v. cx., afim de mostrar que lenho fal-
la de garantias para desempenhar as
funeções do meu cargo. O delegado de
¦policia, é irmão do referido deputado e
o promotor é seu sobrinho, Attenciosas
Fn.„i--,-,05".

NOTICIAS* dT PORTUGAL
Lisboa, ío — (A., II.) — Naiifra-

gou nas alturas dc Espinho o patachõ
portuguez "Gouvêa", que transportava
uni carregamento de sal.

Morreram afogados seis .honiens da
tripulação.

Lisboa; 20 — (A. II.) —, Os mi-
nistros reuniram-se hontem, á noite,
sob a presidência do dr. Bernardiho
Machado, lendo-se oecupado das rccla-
inações que. a respeito da questão do
pão, têm sido feitas ao governo por la-
vradores, moágeiros e .consumidores.

Lisboa, co — (A. H.) -- O conse-
lho de ministros tomou conhecimento
das reclamações dos lavradores, mou-
geiros e consumidores do Alemtcjo, rc-
lativamcnte á questão do pão.- -r-m o -tttd *> rpw
E'- DE MAIS

l'in.i confercncln com o prefeito
physica uma fonte de renda, j Grande do Sul ícnm parecer favorável I Com fl prefdt0 confcrcn-;ou hontenl

endo espectaculos entre os «u-1 dajcommispo de Justiça e Legislação;, j - directoria da Associação Commercial,
quem apresentou reclamação contra

Continuam as irregularidades
na Oeste de Minas

Cansados de áppellar para a directo-
ria da Oéste de 'Minas — que talvez
seja apenas um mytho — chamamos
agora directamente a attenção do
nistro da Viação para a tremenda auar-
chia, para a assustadora anarchia que
reina nessa via férrea!

São tantos os abusos c irrcgularida
«les (para não empregar termo mais
pesado) que nli se cominettem diária-
mente, que o commercio cm peso da
zona servida pcla Oéste nos dirige um
appello, verdadeiro brado dc angustia,
na esperança de ser ouvido pelo go-
verno. .''¦'-.'

Os extravios de volumes sao tao
constantes que já não é possível recia-
mar. Aliás, segundo nos informam os
queixosos', todas as reclamações são in-
deferidas sob os mais fnteis pretextos.
dando-se, dest'arte, oceasião a mais se
desenvolver, tomando vulto gigantesco,
a pratica do desvio de mercadorias.

O dr. Tavares de Lyra precisa agir
com a máxima urgência c com toda a
severidade pnra impedir essa escanda-
íosa vergonha numa das administrações
íérro-viariás confiadas ao seu governo.

iiiii'»»*»

t.idorcs, mantidos pcla concorrência
publica, não é injusto, é mesmo licito
é tolerável -.ue se promova e estabe-
leça uma 4a-:a <'«brc semelhante renda
ou tinia percentagêni; em favor da Na-
ção. sobre cs bilhetes de entrada para

Foi lambem approvada em terceira
discussão a proposição que concede
seis mezes de licença, com abono dt

«liaria, ao trabalhador
Brasil, Antônio Pereira

s terços da
Cenlral do

Ixcira.,

o commercio clandestino das "andori-
nhas" (nome por que é conliecido o
cothmercio ambulante c sem licença),
inclusive as muitas casas de modas,
em casas de familia.

O Tiro Naval no Rio
Grande do Sul

O ministro da Marinha, levando cm
consideração o desenvolvimento que
lem tido no Rio Grande do Sul, a
reserva da Armada com a creação ali,
de um Tiro Naval, resolveu hontem 110-
mear o capitão tenente Aleebiades de
Andrade Machado, que exerce naquelle
listado o cargo de commandante da Es-
cola de A. Marinheiros, para director
do mesmo Tiro, e o 1" tenente Qlivar

I Cunha, immcdialo
para instructór, da

1 ção.

da mesma Escola,
referida, aggreniia-

CIDADE DE PASSOS, 14 — XI —
916. (Do correspondente) — A cnea-
ção de. uma linha de tiro nesta cidade,
despertou o maior ciithusiasnío.

O bello movimento patriótico dos ba-
bilantes "desta cidade lia de íicar como
um exemplo de civismo.

Registrando esse facto, damos abai-
xo a acta da reunião preparatória, quese cffectuou domingo ultimo, no Radium
para a fundação da nossa-linha de tiro:"Aos cinco' dias do mez de novem-
bro de mil- novecentos e dezeseis, no
salão do "Radium Cinema", nesta ci-
dade de Passos, Estado dc Minas >Ce-
raes, á» duas horas da tarde, verificou-
se a reunião de representantes de todas
as classes laboriosas, popularmente con-
vocadas, pnra a fundação da Linha de
Tiro que deverá scr incorporada á Con-
federação do Tiro Brasileiro, iinnicdia-
tainentc subordinada ao Ministério da
Guerra. E perante todos quantos as-
siguain esla acta preparatória, por ac-
clamação, foi designado para iprcsidir
aos trabalhos da mesma, o major Oscar
de Lima c Silva, redactor da "Folha de
Minas" e advogado nos auditórios des-
ta comarca, o qual depois de assumir
a presidência, convidou para secretario
a mim Washington Álvaro de Noronha,
bacharel em sciencias jurídicas e so-
ciaes pela Faculdade de Direito de São
Paulo, a cujo convite accedi. Iinnie-
diatamente o sr. presidente acclamado,
e.xpòz clara c succintamente o que mier
dizer linha de iiro e os direitos c de-
veies de todos os sócios, pondo «111
evidencia a obrigação de todos á reno-
vação brasileira, prestando-lhe o gran-
de dcvolamenlo no preparo para a sua
garantia c soberania. Lidos <iue foram
alguns tópicos principaes do regula-
mento em parle transcripto em um ior-
nal, explicou o sr. presidente quaes as
pessoas isentas do serviço militar obri-
gatorio, quaes as uuc sc podem isetnai
e_ que effeitos jurídicos dali decorrem.
E perante todos foi exposta c assi-
gnada uma lista de sócios que ficam
considerados membros da Linha de Ti-
ro de Passos, bem como áquelles que
assignaram a presente acta. Nada mais
havendo a tratar, o sr. presidente mar-
cou para o dia doze do corrente, uma
nova reunião, em nue serão tratadas e
discutidas questões de interesses, dc-
vendo essa reunião se verificar nesse
dia, ás duas lioras da tarde, neste mes
Ino salão. Para constar, mandou que
se lavrasse «a presente acta da sessão
preparatória, o que eu na qualidade de
secretario cumpri, lavrando-a e jassi-gnaiulo-a, tendo sido. a mesma ISssi-
gnada pelo sr. presidente c de mais
membros presentes. Passos, 5 dc 110-
vembro de 1916. Eu, Washington Al-
varo de Noronha, secretario a escrevi
e assigno. — Washington Álvaro de
Noronlia, Oscar de Lima e Silva, losé
Porto, Attilio Tosi, Antônio Ribeiro
Lisboa, Barrholomeu Valella, Antônio
Borges de Figueiredo Junior, Adolpho
Silverió de Oliveira, Adolpho Porto
Sobrinho, José Epaminondas de Castro,
José Camillo de Vasconcellos, Antoniuc
Amancio da Silveira, Biauliò Vascon-
ccllos Figueiredo, José Felippe da Cos-
ta, João Barbosa íeixeira Lopes, Af-
fonso Vieira de Carvalho, Daniel Bru-
110, Octavio Rodrigues de Vasconcellos
Junior, José Soares de Mello, João da
Silva Porto, João Carlos de Miranda,
Antônio Pedro Machado, Zerices do
Prado, José Pereira Sobrinho, João
Rodrigues do Mattos, André Biglin, Car-
los Nogueira de Figueiredo, Aniqniü
Júlio Lemos, José de Simoni Filho,
Francisco Santiago da Silva, José^ San-
tiago da Silva, Sebastião Elculcrio do
Prado, Américo Antônio _ Rodrigues,
José Baptista de Assis Junior, Angus
to Valleia. Aususlo Garlatti, João Al-
fredo de Souza, João Granato, bniacio
I.cpes de Siqueira, Sebastião Alves de
Oliveira, Geraldino de Souza Cintra.
Enrico Gomes Arotica, José d'Arima-
théa Ferreira, Alberro Parreira Junior.
dr. Álvaro Silveira, Joíé de Lima Me-
deiros, José Lemos de Medeiros, losé
Lopes, Saturnina da Silveira Breias,
Antônio Epaminondas de Castro, Ayres
Machado, Helconides Antônio Câmara.
Octavio José da Rocha, Paulo Marche-
to Aristides de Paula SaiifAuna, Al-
varo José Ramos, João Fonseca, José
Marchctto, Domingos Pinlo de Assis
Coelho, Antônio Lemos de Mirando.
José Pimenta de Moraes, Antônio San-
tingo da Silva, João de Paula Ampara-
do, Ayres de Mello Vasconcellos, ..dol-
pho Silvcrio F. Oliveira, Lorclo da
Silva Carvalho, Astolpho Caetano Mn-
chado. José de Assis Lemos, João Flau-
zino de Souza, dr. B. Vieira, Fran-
cisco Lemos dc Medeiros Nctlo, Anpa-
rieio de Paula c Silva, Acrysio Fonseca,
José de Ulhòa Cintra, ele., cie.

Pouro Novo, 17 — XI — 91C —
(Do ceirespondentú) — Estão bíistan-
lc adeantadas ns obras do jardim c
coreto deste aprazível logar. Tacs obras
encontram-se sob^a direcção do sr.
José Pagino Bruno, que não lem pou-
pado esforços -para ultimal-as 110 mais
breve espaço de tempo possível, Consia-
uos que a inauguração está marcada
para i° de janeiro do anno próximo
futuro-. , '¦- ''

«Alumnos c director do Grupo Es-
colar "Dr. Caslello Branco'' vão com-
memorar condignaiucnlc o próximo dia
ig, consagrado á festa da bandeira.

-Completou, no dia 13 deste, i.|
annos de serviços como telegraphisla
da Repartição Geral dos Tclegraphos, o
sr. José Claro de Menezes Mello, que
por esse motivo recebeu imiiuiicros
cumprimentos.

luiz nu iFóiia, 17 — X.I — 916 —
(Do correspondente) — Está marcada
para o próximo dia io, a inauguração
do pavilhão social do Centro de Ctiltn-
ra Physica Força e 'Coragem, recente-
mente' fundado nesta cidade.

O acontecimento será commeiiiorauo
com uma sessão solcnne c exercícios
de gymnastica.

_ Rcalizoti-Sí, ba dias, nesta cidade,
casamento dn sr. José da Silva Mel-

lo, com a senhorita Malvina Malta.
Aos noivos foram offerccidos muitos

presentes.
Viu... Paiucuassu' 17 dc novembro

— (Do correspondente!) — A popula,
ção desla villa aguarda, anciosa, o rc-
sullado da questão suscitada entre a
Câmara Municipal de Àlfehas c a Com-
panhia Industrial e Mercantil Casa Vi-
valdi, fornecedora de energia hydro-
electrica áquèllai. cidade.

O município de Alfenas foi o precur-
sor da reacção conlra os abusos da
..Iludida companhia, rcucção que, forço-
sainente; se generalizará pelos demais
municipios que firmaram contrato com
a casa Vivaldi para cgual fim, cm cujo
rol n.'«s nos achamos.

A população desta villa vae se «atu-
rando de indignação contra as exigen-
cias que se multiplicam de mez para
mez. cm contraste com o relaxamento
crescente que mamem nos seus servi-
ços.

Em Macliadinho esse relaxamento
lem sido de conscouencias- funestas,
causando mesmo sncirificios de vidas e
não será de admirar sc o mesmo aqui
sueceder pois a installação dc energia
electrica desta villa é péssima. A Com-
panhia traz os seus fios da usina em
postes de ferro até á entrada da villa
e nas ruas mantém eses fios, de alta
tensão, dislcndidos sobre postes de ma-
deira apodrecida I

A empresa aguardará algum acciden-
te para depois reformar a sua instai-
lação?

 Consta que o director do grupo
escolar desta villa, por enfermo, vae
pedir a sua aposentadoria. E' justo
que o governo a conceda em altenção
aos numerosos serviços <iue o distincTò
cathedratico ha 2; annos vem prestan-
do á instrução primaria do Estado. O
seu estado de saude é incompatível
com as prcoccupnções do cargo que
exerce, o qual exige energia, afim de
manter a disciplina 110 estabelecimento.

¦Será iiijusliça se se atirar á miséria
o illustre professor que encaneceu no
serviço de tão nobre causa.

A quádrupla alliança politica sul-
mineira, constituída dos municipios dc
Machado, «Para-guassú, ?. Gonçalo dò
Sapucahy c Tres Corações de Rio Ver-
de está empenhada cm obter a rèstau-
ração da comarca de Tres Corações e
a installação do termo judiciário desta
villa, cm janeiro próximo.

Verificada a efíiciencia dessa força
oplitica, Paraguássú deve utilizar-se
delia para obter do governo estadual a
construcção de uma ponle sobre o Sa-
piicahy, em Pontalete, problema de
inaior interesse que se cpresc-iua para
o rápido desenvolvimento do muuici-
pie. #

Pura ("tu sooçíio, nereitainos to.
das ns noticias de interesso geral,
ficando as mesmas sujeitas no cri-

terio dn veUacvüo, "X

CARNES VERDES
MATADOURO I»E SANTA CIU!»

Eoram abatidas hontom no Maiadourade santa Cruz, para o consumo ttoslacapital, 534 rezes, 61 porcos, 21 carnei-ros e. 32 vitcllas; senldo de Durisch 4*-.. 41 rezes; de Cândida E. de Mello,
44 rezes, 5 porcos; dc Arthur Meiide»«k <-., 63 «rezes; de Lima S: Filhos, 39rezes,-6,.porcos c 16 viteiias; de ..ran-<.uco \ leira Goulart. 45 rezes, 23 por-
Ah, 

C 
VU'1Iaí,; du J°5° Pimenta daAlircu, afi rezes; d0 Oliveira inihnós &

,-',' .i,_ri"rfí M-'-1 Wtcàs; da.Loo;i__-..;i-
L * pRol:lU''slils' 

" ""s de - P-ortfc1.0 & e„ 27 rezes- de Basilio Tavares,
4 vitcllas; -JeR f>. de Oliveira & C..41 «rezes; de tdgard dc Azevedo, 2Srezes; de I-ernandes & Marcondes, 6porcos; dc Augusto itoria da Moita.

55 rezes e 21 carneiras; de Sobreira &
Ç., 42. rezes e 4 porcos, e de AlexaiidnVigando Sobrinho, 3 .porcos.

Rejeitados: 4 reze» e 2I4 2IS e 3 vi.lellas.
TKKrOSTO l>13 8. IMUliO —

Vigoraram os seguintes preços: rezes,
«e $760 a $820; porcos, de i?too a1Í150; liírneii-o^, a ífüuu, e vitcllas, dt
$900 a ijoou.

MATADOURO DA PENHA —
Foram abatidias honlen. uo maladourt
da Penha, ifi rezes.

Pagamentos atrazados
alais nina vez chamamos a aucnc.itda quem competir para o atrazo de pa-gamemos em que se acha o pessoal doPosio Zooteolinreo de Pinheiro, que nãorecebe os seus, Vencimentos desde o aurde julho!
Essa irregularidade não ¦pôde conü.nuar, prejudicanjda esses modestos tra-baili adores,
E' necessário que o ministro da Agri-cultura tome tuna providencia urgentr

para o caso.

OIÃSÕMWMÜLKTA
Usereyeih-nos:
"Exmo. sr. redactor úa Correio- dt.Manlia. — Perniitia-iiie vi s. agra-oecer-lhe os termos, tão lisòligelros pa-ra mim, do artigo publicado 110 seu con-ceijuado jornal de 2.S ie outubro. Iu-leiizmeiUe os seus bons desejos poruma solução razoável do caso não eramcoroados üe suceesso. No "Estado" de

7 de «novembro, o principal jornal deft. Paulo, publicou o parecer do dr.Uscar. Rodrigues Alves, propondo mi-nha demissão, mie o dr. presidente dolistado assignata; Permittã-mo algu-mas; observações.
Ião illegal como era a comedia de

processo administrativo "é agora a dc-missão . Funecionario vitalício e no-meado direcíor do Museu conforme ,1lei promulgada pela presidência do Es-tado c que nada tem que ver com acommissão geognaphica, tenho direitos
adquiridos e não posso scr demit-iido,sem processo judicial. Protesto contra

acto irregular e espero que haverá
juizes no paiz.

O parecer do actual sr. secretario dointerior nada contem de positivo e exa-cio, repetindo mentiras da commissãotnspectora do Museu . Esta coiiiimásaodenuiiçiou-ine que "não ha arclnvó naMuseu , eu o mostrei aos referidos se-nliores; provando que enche quatro ar-manos. E' f.ilso tudo o que o jovensecretaria do Interior diz sobre falia deregistros. Ha livro de ponto, regislro
para objectos recebia» e outro; pataos que foram despachados, catalogo»das diversas secções. Estes catálogos,
porem, só estâ'o concluídos para as se-
cções cujo estudo sciemifico já eslá
acabado. Não me foi possível fazer
coiuprehender a esles senhores que o
catalogo tle certo grupo deve ter porbase o exame scientifico — e com uin
unico ajudante scientifico não foi pos-sivel fazer mais do que fiz.

E' absolutamente falso que eu ti-
vesse mandado de presente a parli-culares -na Europa "livros e collecçõesdc ioda a espécie", quando apenas setraia da distribuição da Revista doMuseu e de objectos duplicatas renielti-
dos a especialistas para fins de «ermiita
ou classificação. Esla é a vid., de to-
dos os Museus de caracter scientifico, e
Indo foi devidamente registrado.

O sr. secretario do Interior é da, opi-
mão cie que eu não podia ter o direito
dc dispor de minha propriedade. Em
verdade fui autorizado pelo governo c
antes de vender uma destas collecções
fiz seiente disto o governo do Eslado,
por officio. Se o governo era de outra
opinião, devia me conim.fnical.o. O
meu procedimento era leal, c do gover-110 nada, pois, se era de outra oiii.ão,
devia falar em tempo c não agora.
Tudo o que fiz foi sempre com coube-
cimento do governo e sempre respeitei
as: disDOsiçõcs do regulamento, o qual,
aliás, foi elaborado por mim e que não
visava propriedade já existente cm pos-
sesso de funecionarios do Museu antes
dc sua nomeação'; e isto não só uo meu
caso.

Para livrar-se das conseqüências fã-
taes de documentos existentes, a com-
missã'0 declarou que a declaração iu si-.
Carlos Anieziiino, chefe de secção no
.Museu de Üucnos Aires, "não inspira
confiança c que o registro de proprie-dade particular depositada ao Museu",
que ali eslá desde iSi», é uma faUifi-
cação minha introduzida no Museu em
1912, Infelizmente, o livro foi feito
sem declaração de data, a qual eu só
em 1916, ainda notei na capa. mas vi-
vem iia Capital Federal, dois distinetos
.senhores, ex-fuiiccionarios do Museu
Paulista, os senhores Alcides Marques
Pinto, tacliygrapho do Congresso Fc-
deral. c dr. Cleinens Hraudcnbarger,
redactor do "Diário do Rio", que pro-
vavelinenli' tem de leniorar-.-e do r«.-gis-
íro, cujo rotulo está sendo feito cm di-
versas cores por -penna de bico redon-
do, como somente o sr. Gustavo Ki-
coigswols usava. Não será diíficil .re-
filiar esta calumnia.

O caso mais curioso neste parecer do
dr. Oscar Rodrigues Alves é a ridi-
cuia mentira de que eu tivesse vendido
ao governo por 3:6oo$ooo uma pedn
de ucphrite. Já um pouco o meu advo-
gado elucidou o caso, o qual julgo ne-
cessario agora explicar largamente. No
anuo de 1903 vciu a S. Paulo o sr.
Christovani Barreto da Áihargdsa, Ba-
nia, para facilitar ao Museu Paulista a
escolha de sua colecção de anligtiida-
dçs arclicologicas. Iíscolbi com autoriza-
ção i\') governo objectos por 3:6ooSoou,
que estão registrados e expostos no
Museu c cuja ilescripção dei 110 Volume
VI da Revista do Museu Paulista. An-
les dc partir dc S. Paulo, o sr. Chris-
foram Barreto offcrcccu a mim e ou-
:ros novos amigos, que ganhou em São
Paulo, alguns objectos dc ucphrite. Ac-
ceilci a lembrança sob a condição de
um documento de doacção. Este carlãy
referindo-se a um máchadinhò e um
bloco bruto de ucphrite, "ajuntei 

aoi
autos de minha defesa. Ao sr. A. Bar-
ros Barreto, que não tinha còhhecimen-
to desla celebre questão de. n.-phrilc ea Escola Polyieclinica de S. Paulo pa-rece pouco exigente com relação aosconhecimentos de seus "illustres" pro-
jessores! 

— expliquei o caso c disse-
lhe que o bloco refuta, a théòria deBarbosa Rodrigues, da origem chinèza
de taes objectos e meio dc pilhéria, meio
cm enthusiasmo, dissedhe; "esla 

pedrapor si vale mais de ;; :CooÍ3ooo-'. E c
homem —- sito venia verbo — vae lá
c me denuncia de ter vendido ao go-verno esta pedra por 3:6óp$p'oo |

Na_ Revista do Museu Paulista, volu-
; me VI, pag. 555, expliquei o case-, sr.ii
| porém mencionai- que dei o bloco ao

Museu de presente — unica falia nas
| listas de presentes c acquisições são os
| innumêros objectos que eu nic=nin dei
; no Museu! No capitulo "conchas" in-
: clui na minha defesa, apresentada ao-governo, a explicação do caso e o do-
| cumento. Este capitulo não fui impres-' so — mas não teria sido o dever do
; secretario do Interior ler a minha de-
Ifesa?

O dr. O^car Rodrigues Alves 110 seu
parecer repetiu as mentiras caliimnio-

| sas dn "Commissão Inspector;'." e, to-
i mando por base aceusações falsas; —.
demitíiu-nie, sem ter lido minha dc-

] fesa, sem ler vislo rs innuiii.ros do-
cumentos que lhe apresentei. Será este
caso typico? O que é certo que na Eu-

j ropa isto não podia acontecer. O go-
, verno eslá na vantajosa posição it- fi-
i car em cima de seus funecionarios e

commissões, Membros de tuna commis-
são de funeções niç-nos limpas, paga-se

i em; mas nf.a se .•c?p-;,í;;.-o?. lv.n c-iso de
j enganos, de relatórios falseis, e injurio.
1 sos, o governo desmente a ciiumissâo.
| Aqui provados 05 enganos da comniis-
j são, o secretario do Interior com ei!-

se identificou, repelindo mentiras, qui
I perante qualeiuer tribunal independente,
; Kigo como taes são reconhecidas. At-
Uenciòsas saudações;"-* Dr. í/ffJít.flHJ
l toi. B.çrj»íi."
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ODIO TERRÍVEL

JUROU MATAR E POR
POUCO O NAO

CONSEGUIU

wÊÊÊÈalK jHI

O a,-ifar ufa tentativa úe morti
(falando para o tcommissario, <fue

sc achava em uma ;a.i*~fa
¦Hontem, ú tarde, o largo do Macha-

ilo foi -grandemente movimentado.
.Curiosos que se agglomcravam . num
«:erto ponto, -na anciedade de saber as
pormenores da scena de sangue qui,
liavia poucos minutos, ali oceorrera, ou-
Iras .pessoas que, espavoridas, sem sa-
Jicrem de que se tratava, procuravam
nfastar-se daquelle ponto onde um ho-
nui-tii fura ferido a faca.

-IÍ o caso que produziu tudo isso é
contado da fórina a seguir:

O fiscal da companhia Jardim Bota-
nico José Fernandes Augusto, n, i.,
teve que dar uma parte, lia pouco mais
ou menor, uni mez, quando fiscalizava
«i linha do Leme, contra um conduetor,
«lc nome Antônio Augusto Amador,
chapa n. 72. Esse conduetor, para in-
felicidade sua, era reincidente . c por
motivo da representação do fiscal,. a
«lirectorià da Jardim Botânico dcniit-
till-O,

Desde esse «lia, Amador começou a
rolar um ódio de morte ao -fiscal n, _I5.<|itc fora causador de sua demissão.
Disse caso era a sua constante preoc-
imparão c, assim, jurou vingança con-
tra aquelle que considerava seu algoz.

Por muilo tempo andou Amador á
cata dc um momento azado para reali-
s-ar o seu sinistro plano de vingança,
«luc, afinal, 'constantemente vinha sen-
do adiado.

Assim, conta-se que muitas vezes
Amador foi visto nas proximidades do
largo* do Machado, como á .procura do
fiscal';

Depois de tanlo esperar, teve cmfttn
Amador a oceasião almejada de rerli-
zar os seus jilanos, homem.

'liram mais ou menos 2 horas th tar-
de, quando o cx-condttclor da Jnrd.pi
Botânico notou que o seu dcs-iííecto
se achava no lariro do Machado, na cr,-
«liiina da rua do Cattelc, que d;i nara
11 das Laranjeiras,

O fiscal José Fernandes achava-se
ali cm companhia de diversos amigos a
lialcstrar, despréoccupndo, sem suspei-
tar do perigo que o ameaçava c que es-
¦tav... inuiiincnlc.

-A' visla de scu algoz, o cx-cont.it-
ctor. disposto mesmo a levar .1 eífeito
ci vingança projectada, armou-se dc
uma faca ordinária que — diz-se —
còiii-pi-ou ali mesmo perto, iinnia casa
«le ferragens. -Esperou ainda algum
tcui|io, alé que o fiscal estivesse só.
Dahi a pouco, os amigos dc Fernandes
«l.-spediraiii-sc-, e então -Amador prepa-
trou-sc para o ataque.

Clicganilo-sc para porlo do fiscal, o
-vingativo homem, sem pronunciar a
menor palavra, investiu furiosamente e
IFi-rnandes, assim cõl-hido clc surpresa e
estando, ao que parece, desarmado,
certo teria sido morto ali mesmo, sc
11.10 sc desse a intervenção de algumas
llic-ssoas, entre ellas o fiscal Antônio
Pereira, que sc achava perto «lo seu
collega e foi em seu auxilio, evitando
«1 gcjjpc vibrado pelo criminoso e que
seria mortal,

'Seguiu-se cnlão uma luta tremenda
entre o atacante e Antônio Pereira,
«pie o, queria desarmar, e essa lula ter-
sninoil ficando Pereira gravemente fc-
rido no terço superior da coxa, esquer-
«Ia. A esvair-se em sangue, o intendi-
tor caiu ao solo.

Ficando livre de Pereira, o feroz cx-
conduetor não qui/. parar ahi, c invés-
tiu novamente, c com maior furor, con-
¦Ira aquclle que era c> seu desejo cx-
tingiiir,

O fiscal n. 15, vendo que seria Mm-
liem victima da fúria assassina dc Ama-
«lcir, correu em direcção á estação;dos
t.ondes. mas o criminoso perscguiii-o,
tentando alcançal-o, não o conseguindo
por ter sido piT5o pelo "clinuífcur''
Alfredo Loureiro tia Cunha, que lhe in-
ferceptou o passo, e, segitránilo-o, cn-
tregou-o ao guarda civil 11. 5S2, Octa-
vio Pereira Soares, nue lambem cor-
rera em soccorro elo fiscal- ameaçado c

«¦om o fim de deitar a mão ao nggres-
nor.. que já deixara a primeira de suas
victimas ferida.'Antônio Augusto 'Amador foi levado
rara a delegacia elo (." dislricto c au-
1i1.11ln.cn1 flagrante pelo escrivão Ber-
gaiuini.¦A faca dc que sc serviu para prat:-
cai- o dtlic:o foi apprehcnditta.

O fiscal Antônio Pereira, o ferido,
íoi medicado no Posto Central da As-
csislencia e ficou em tratamento cm sua
residência.

Diversas -pessoas foram ouvidas na
«lele-gacia «lo 6" districto, entre ellar. o
}:uarda n. ..Sj, o fiscal 11, 15, José
Vcrnandcs AujíMSto. c os motoristas Al-
fredo Loureiro da Cunha e Pedro (lo-
mes dc Faria.

SORTE GRANDE
Devidamente pago, acha-se exposto

ilo Centro Loterico. á rua Sachet nu-
.mero .., onde foi vendido, o bilhete
«Ia Loteria Federal n. 56.5-1. premia-
«lo com 20 contos, 110 dia lú do cor-
rente.

TOSSE ? Use
XAROPE DO BOSQUE

Drp.: l>n... Pi ^miradas, i*

O "Carlos Gomes" che-
gou á Bahia

fístá ilcsdc hontem, ás (í horas da
manhã, .fundeado 110 porto da Bahia, o
vapor "Carlos Gomes", do conluiando
«Io capilão-tcnente Motta Ferraz e que
ali fez escala para deixar o carrega-
incuto consignado á praça da llabia
jicla casa Lnge Irmãos, devendo 01"Carlos Comes" proseguir depois via-1
liem para Pernambuco, -Ceará e ..Mos-

Grande baixa
r

de preços
Ni CAM1SARIA

VENEZA
CORTINADOS

PARA CAMA DE CASAL
a começar de 19$eoo

CAMISAS coni RENDAS
DO OE-A.-R..A."

Pavoroso saldo, feitas a mão 4$500

Corpinho ricamente onfestado
CORPINHO com manga 2$I00

l$800

SAIAS com bella tira bordada e bella fita 4$300

Finíssimas com bello bordado c fita a começar do £83Ç(.

Ricamente enfeitadas com rendas e bordado, uma l/jSOO
Bluzus cm Nunzouck e belius applicaçües, alta

novidade 8/.500
GM^JV3Xr-D~E3 SALDO cie

r»-x-j*A.BflCA.as
Linho cru . . . 'Ê,"QfJÒ"ippliir 5.$500
Porcalo Í855Í
Paletot para escriptorio .... 2$l)0O

Ligas americanas
seda par

SÜOÒ

OAIVI93A©
Br.tnc.is peito ftislão . .
Brancas » niousselitia .
llpjo fantasia cores firmes . ,
Jiraiiic'! peito Linho e um bello preguoado

saldo .:¦'- :-';. . ,

21300
2|fJ00
SflOüO

«po

Branca cretone sem preparo \\\ duzia .
Zephyr cores firmes i.-í duzia
Brauea imit. linho artigo superior l(í duzia

um
7,fõÒÒ

OA6VBA E IVI
ATOAL1IADOS cor o branco metro í$850

cretone:
inglez para LENÇOES o 1-.RON11AS em todas larguras

a começar METRu l,fi80°.re MORINS -w
QUALIDADES

D. D., morim sem preparo, peça . .....
ROUXINOL, per.a eom 20 metros
T_TTC75?~ *'a~lanto lai'S'°. peça eom !20¦¦¦"'*' "***?" metros , .
PERCATi francez, finíssima qualidade, peça com

20 metros. . . 

70300
8*800

11*800

ISSOOO

RGUP3NHAS para MENINOS
A MARINHEIRAS, linho crú, .2 a D annos 2/3000, G a 9

atuiGS 
"Jí-íOO

MARINHEIRA BRIM, listada, padronagem fina, 2 a
S annos 4$500. com cinto 4#U00, Iirim branco com cinto

6S»S00, com Ponto a jour a MARINHEIRA S/.SQ0
CAÇADOR cm brim BRANCO e KÀK1; a começar dc

108500

Costumes Collegiaes
BRIM BRANCO

Dolman o paletot calça curta , ,Dolman c paletot calça comprida ,
IMIT. TOTTSSOR

Dolman c paletot calça curta
Dolman e paletot calça comprida

BRIM 1x2 LINHO
Dolman c paletot calça comprida

8,"800
OJ.&0Ò

OjSOft
lO/j/õOl)

li/fôoò

Ilua 7 de Setembro 100
Entre Gonçalves Dias c Avenida

DOIS J.MM1GOS TERRÍVEIS

MATOU PORQUE O
OUTRO FOI PER-

DOADO i

Comtudo, não deixe
«le visitar a exposição de moveis
Mobilier, ;i rua Chile ,.i: verificar
preços o condições tle pagamento.

ATE' PARECE PILHÉRIA

0 Piaiy ouvia ànte-honteiox
pela primeira Yez^ o silva

àe uma locomotiva! .'
Não pasme o leitor. '
Realizaram-se ante-hontem em Par-

nahyba, Estado do Piauliy, grandes
íesteios era regosijo pelo lançamen-
to da pedra fundamental da primei-
ra das estações da estrada de íerro
<iue lia alguns .annos está em. con-
strucção, ou, melhor, para ser con-
struida naquelle 'Esíado,. e pelas ex-
•periencias feitas na primeira tias lo-
comotivas _la nicstiia via-ferrea. _

Custa a crer que -só agora tsc mau-'
gurc no 'Piauhv um -trecho de doze
kilometros apenas. E' preciso, po;
rém, que se diga que isso sc deve -u
"South American Kaihvay Compa-
ny", que não soube ou não quiz exe-
cutar o contrato que assignou com a
União, e não á Inspectoria Pedcral
das Estradas.

Com effeito, tendo sido o sjlluuido
contrato rescindido cm agosto do
anno passado, aquella inspectoria deu
immediátámehte inicio aos serviços
tle eonstrucçao da rede Ceará-Piau-hy,
que tem prpscguido dc modo mais
que satisfatório c rarissimo etn servi-
ços publicos.

lAs -inaugurações de _ estações se
têm isttecedid-o, teildo sido inaugura-
da a ultima no dia 15 do corrente.

O trafego da estradas de Baturité
c Sobral, 110 Estado do Ceará, que
eram- tambcm objecto do citado con-
trato, têm atigme.ntado, deixando nos
tres trimestres j'á decorridos, no pre-
sente anno um saldo de anais dc se-
•tecentos -contos para uma despesa
bruta «je 

"mil 
c cem contos.

iK -mais ainda. O preço das con-
stríicções" que têm '¦¦ sido realizadas
talvez não aitinja -' terça parte do
;iuu deveria ser pago á. companhia
ingleza. Convém acerescentar que as
despesas con. essas construcções vão
sendo custeadas pelo deposito exis-
tentu no liaíiço. tin llrasil, com o
qual aquella conipanliia devia paga'
os traliailhtis que viesse a executar.

Isso deve se.rvir de exemplo ao go-
verno para que não -tolere as imper-
tinenc-ias de .certas companhias cs-
trangeiras, que se apegam a contra-
los catciiladamcnie feitos para lesar
03 cofres publicos; conto nus dá um
flagrante: i-.xcinplo a "SoitJ.'i Anieri-
can Uáiuvtiy Couípany", que contra-
lou um serviço que não queria 011
não eslava ein condições d.e executar,
para depois mover uma colossal
ncçiUi dc indenimização contra a
União!

iEssé é o lado sér:) da 'questão; o
lado engraçado está 110 -faclo dc só
agora ouvir o Piauliv, t.itc tem dado
t:t-:l-i. "e\tso" noliticu barulhento, o
primeiro siilvo (je tinta locomotiva...

PARC ROYAL
Cada vez que, no nosso ramo, V. Ex. tenha alguma

coisa que comprar, lembre-se desta casa cuja organisaçao,
composta de centenas de pessoas, todos os dias trabalha çor
descobrir novas formulas de venda que offereçam o maior
numero de vantagens aquelles que nos compram.

O ''PARC''é assim uma verdadeira corporação de
utilidade publica. E retribuindo-lhe com o seu favor as vau-
tagens que elle traz á sua economia o publico pratica um
act.~» que abona o seu bom senso e o seu sentimento de
justiça.

PARC ROYAL
NOTICIAS DA GUERRA

fl marcha das operações nas diffe
rentes linhas de batalha

I 

MOVEIS A PRESTAÇÕES

S. JOSP 72
k GOMES DE ANDRADE
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A viagem acciden
tada do "Amazoo''

iJSro iSommí* -t Uma secção, de metralhadoras a cargo, idos spaltit

0 suMirector geral de Saude
Publica na Alfândega

Um "gato", que não
passou...

Ao. ministro da EazeritJa recorreu oclr, C.citja Côttlo, sitb-dircclor (jeril tiaíjaitclc Publica; em conseqüência de ter
pago -'o.ii$5')o tle impostos àditimeifos
pelo seguinte- modo:

A bordo elo paquete inttlez 0/-í.'c7,
trouxe o artiaia francez l,ugné Poe,
aléjn da sua bagagem pessoal, ires nia-
Ias pertencentes au sr. Ismael dc Oli-
veira Maia, que, ein I.a Palisse, lhe lia-via solicitado titte as conduzisse aoliio. Oi-sc-niliarcanJo 110 porto desta ca-
pilai, o nlludido artista írancez dccla-
1011 lo.co á nossa aduana que cr.i por-taelor «Ias :res malas, as citiaes foram
rccolurdas ao armazém respectivo clc
bagagem. .\'o dia seguinte a ;.-sse des-
embarque, porém, appareceu no refe-
rido armazém o dr. Graça Couto,
acoiwiaiiliaido ile uma pessoa, que v.'
inciiICára ccino pertencente ao funccio-
nalismo tio llaniaraty,

O conferc-nte de bagagèih fr. Anni-
h.il Freire procedeu 11 verificação do
contendo das ires malas c como tn-llr.s
encontrasse roupa:: feitas de :ee:.los
finos, não usadas e sem prévia «U-cla-
ração, fc-z o calculo dos direitos c tia
respectiva multa.

No dia subseqüente, voltou o clr.
Graça Couto, bem assim a .pessoa inc-.il-
cada como do llaniaraty, acompanhados
ambos de sele senhoras;

O sr. Annibal Freire declarou, então,
a tiuattto moinavam 05 direitos e a
multa;

O sr. Graça Couto, porém, fez-insls-
tentes e- reiteradas reclamações e repre-
sentou ao inspector. em nome ele Is-
mael de Oliveira Maia, conseguindo,
entretanto, nova conferência.

Nomeado, então, o dr. Tlieotonio tle
Almeida, concordou este com o seu
collega Annibal, não obstante novas ve-
eliiiiifiçõcs -do tir. Graça Couto, queteve. apezar de tudo isso, que eles-
embolsar a quantia -de --:..,)tÇ..,-)o, para
poder retirar as -malas do armazém,
onde cilas se adiavam.

A PALAVRA OFFICIAL
r— j—•"L

De todas as linhas de
frente

Varias noticias

**™>o

íoró.
O chefe do .EstadoJMaior da Ar

«Ia recebeu tclegramnia nesse sentiil
¦¦' *» »»¦

Arma-
do.

A' venda na Livraria Garnícr
c om outras livrarias

fl e....
de Gcdofredo de Alencar

lilli ir.a obra dr Joiio do liio
Preço 3$OOÓ

QUIZ MATAR-SE

Um operário ingere
ácido muriatico

<-*o:no sempre, pinei.lamente, corria o
trabalho na officina de ferreiro da ave-
ilida Gomes Freire 11. 123, en:rt; o re-
tinir dos malhos moldando o ferro em
braza sobre as bigornas.

Cm grito dc angustia dominou o in-
íernal ruído, fez-so silencio, todos
(.«ditam para averiguar porque o fer-
Teiro José Domingos estava cm pienofroíírimcn.o.'Tivera um momento de allucinação,
resolvera -.norror, sc-in determinar o gi-a-vi- motivo que o levara a tão triste rc-
eolução,. e, ingerira uma porção de aci-•lí"» muriatico.

Com toda a presteza fo! pcdltlo soe-
corro ao l'o»:o Ct-nti-.il de Assistência.
Comparecendo o medico de servi.o,
procedeu ás primeiras medicações e,
reputando crave- n estado do desilliulido
da vida, mandou-o internar no hospital
?Ja Sa.-.ia Casado Misericórdia.

José Domingos è portuguez, casado e
ftnta 34 annos de cdad«.

Ambos fazendo parte elo Asylo dos
Inválidos da 'Pátria, cslaiiéleeido nailha do Hom Jesus, Pedro Corrêa daSilva e ttm outro conhecido iior Feito-
sa. eram inimigos irrceonciliaveis.

Ila dois annos, clitre elles foi tra-vacta terrível luta, da mini saiu vence-dor Pedro Corrêa, caindo gravementeferido por 18 navalhadas o 1-eitosa.
Condemnado a cumprir pena. o per-verso fautor dos feriniciitos foi reco-lhido á prisão,.cnii-tianto a sua viciima,

depois de curtir os maiores sofirinién-
tos, no hospital, teve a felicidade de
ver. restabelecida a sua saitde.

No dia 15 ele novembro ultimo, en-tre 03 indultados -pelo presidenie da
Republica, veiu o nome dc Pedro Cor-
rê.1.

Sabedor disso, Feilosa ru;
jurando vingar-sç daquellt¦fizera para lenninar com
tencia,

iHontctn, ;i tarde, na própria ilha do
Bom Jesus, no momento em que Pc-
dro Corrêa recebia abraces e felicita-
cões dos seus amigos, -d.
Feitosn, dizendo:

— Agora vaes :ue -pagar!...
Acto contiiiuo .sacou de um punhal,

cravando-o no peiio elo seu inimigo, quecaiu banhado cm sangue.
Uma lancha foi preparada inímedia-

tãmente. afim ele transportar para a
Ponta do Caju' a victima «Ia vingança,
que não põtle. porém, resiV.ir, mor-
rendo c:u caminho.

fFeitosa foi preso pelas autoridades
militares do Asylo.

O cadáver ele Pedro Corrêa, com
guia elo 10" districto policial, foi :na:t-
dado pnr.i o Nerroteriõ.

NO DISTRICTO DO ESPÜtlTÔ
SANTO

Negociantes multados
Pela agencia da Prefeitura, uo dis-trteto do l-.spirito Sanlo, foram multa-

dos, cm 50$, V. Soares & C, por terMelo encontrado 110 botequim da .rua
Senador Competi ns. 114 c 116, xarope
da grosc-iha, contendo matéria corante,
derivada da hulha.

problema ele móbiMar uma casa com
arlc. confoi-lo e moclicidade foi re-
solvido iiela firma l,l-:.-\X|H{f)

MAliTINS Sc <'., rua do Ouvidor o.t
e ii,. c nos antigos armazéns, rua dos
Ourives ns. 31; a .13.

.iu dc raiva.
que tanto

a sua c.xis-

sc acercou

SEDUZ LM
AS

maravilhas em exposição
na joalheria

ONDE A FABRICA?

Quarenta e oito nickeis íalsos
num embrulho

Um indivíduo qualquer passou hon-
lem, á larde, pela rua Hnneliiidà c ali-
rou um volume na sala do u. 8.-.

Apanhou-o o s:-. Sylvio Gomes de.
Milia, que encontrou no iiiesino 4S ni-
ckcis falsos. O caso fei levado ao co-
nliecimento da poileia. que intimou os
srs. Franz Iclicuic e C.ul Fruger, 1110-
radores da casa, n preslarem seus de-
po-'iiieiitos na delegacia do oa elis-.ricto.

Ternos sob medida pelos ul-
timos figurinos dc casemira
dc côr, azul ou preto. Teci-
ciclos In.ulczcs Old-England,
ai — URUGUAYANA — 23

m * is» ie. ti

INDEPENDÊNCIA
MOVEIS

RUA DO THEATRO N. i

SstwíícJWÍí^^ *£«»«¦rareai \j_jtí^%

98, Ouvidor - Telep. 2.575
A'l*.l/0 AO MAR ~~

Sociedades de Tiro
'Recebemos o seguinte telcgramma:"Miraeema, ro — O Tiro de Mira-

céma foi reorganizado hoje. — ReJa-
cção d'.4 Verdade.''

0 "Barroso" e o "Rio Grande
do Sul" vão a exercicios

Com destino á ilha Grande, c:n cuias-enseadas fará diversos exercicios, con-forme j.i noticiámos, zn_rpa hoje, ás ohoras ela manhã, dc nosso porto, a í" di-visão naval sob o comutando do conlra-
almirante. Pedro Max Frontin.

Da divisão, apenas sairão o cruzador''Barroso" e scout "Rio Grande dott;l .
A bordo dos dois navios irão os oi-

ficiacs e -praças das Escolas Profissio-
nacs da Armada.

Os exercicios deverão durar quinzedias, findos -= quaes os dois vasos clc
guerra regressarão .;;o nosso por.o.Hontem, o almirante Frontin apre-
íentou-sc-, por motivo tle sua partida,ás altas autoridades navaes.

II
DUAS VAUHXTOXAS

Depois do muito sop.ipo, uma
apanliou rum a gumtfn na

CilllCÇIl
No morro do Cruz, no Andarahy

Grande, a creoula Rosa Maria da Coii-
cei.ão e a. mulata Maria I.ones segura-
ram as saias á cintura, disseram coisas
rebarbaltivas e passaram ao mais ire-
mendo duello de sopapos.

Foi mais valente a Maria que, pas-sando a mão em uma garrafa, quebrou-a
de encontro :i cabeça (Ia outra, av-arian-
do-lhe a região frontal.

A policia do ió" districto fez curar
a ferida e recolheu a agg:-e;sora ao xa-
drez.

Ai.i.üKANMiA. — Berlim, 30—O quar-
tel-gcneral conimunica, cm data de 19
do corrente:

"Principe 'herdeiro Rupprecht. — O
canhoneio, dirigido durante os ultimos
dias contra as nossas posições «le ain-
hos os lados do Ancre, deixava antever
a continuação dos ataques ingiezes com
o r.ppareciinenlo da cavallaria atrás da
•frente inimiga e o rccrtulescinientq cx-
traordiiiurio do fogo desde as primei-
ras horas da manhã, iniciou-se hontem
tuna nova tentativa de ruptura. Sóinen-
le eni alguns poucos pontos alcançou o
adversário resultados inisignifcantes,
sendo em geral rcpeliitlo cam perdas
sangrentas. As tropas dos gencraes
Ftichs e barão von Marscliall resisti-
ram tenazmente ao assalto britauiiico.
A sudoeste de 'Serre, em Cirandccou-t
c cm alguns pontos ao sul da aldeia
fomos impellidos um pouco para traz,
estando agora eni posições preparadas
na -margem meridional do arroio An-
cre, Todos os ntilros pontos da extensa
frente de 12 kilometros, repetidamente
atacada, foram por .nós mantidos, ou
retomados, por meio dc contra-ataques,
Violento fogo de artilheria franceza
preparou os ataques 110 sector ao sul
de Sair.isel, que fracassaram com gra-
ves perdas para o inimigo. Na orla
noroeste do bosque St. Picrre Waast
temporariamente violento canhoneio.

Principe Leopoldo! — Nada de novo.
Archiduque herdeiro. — Na frnntei-

ra leste du Transylvahia, regimentos
bávaros repcilirain investidas de fortes
destacamentos russos ao sul do monte
llegyes.

-Os .movinicntòs encetados por nós,
cm fins de outubro, na frente uicriclio-
nal de Transylvania dcscnvolvcram-se
dc accordo com os nossos planos. As
tropas allmãs c atistro-liungaras consc-
guiraiü dominar os passos, das monta-
nhas, apezar da tenaz resistência op-
posta pi-los rumaicos. e forcar a entra-
da na Vaiacchia. Grandes forças ru-
tuaicas e|ttc se achavam entre os vai-
les Jiul e Gilort foram vencidas na ba-
talha de Tirgu Jittlitt. Soffreram per-
das sangrentas extraordinariamente
elevadas, Uma tentativa «lo inimigo dc
flanquear-nos, fazendo vir -para esse
fim tropas frescas de leste, fracassou
completamente. As nossas tropas alcan-
caram, em perseguição aos rumaicos, a
ferrovia Orsova-Craiova. Ao sul do
passo Rot-licnlliuriii iranspuzenios as
cslradas das Cnlihiánésci-Sitioi. O to-
tal da presa de guerra, feita pelo 9"
exercito desde 1 de novembro até
hontem é tle 10.«;» prisioneiros, enlre
os quaes 1S9 officiaes, 26 canhr.es, 17
carros de munições c 72 mctralhado-
ras.

Marechal von -Maeltcnseti. — Na 'Do-
'lirudja, combates cure postos avança-
dos. Nas immcdiaçõcs ela Silisirm rc-
novott-se a actividade da infanteria c
artilheria. .

Macedonia. — Depois ele ler o nu-
migo progredido na altura iji-', a
nordeste dc C.egc-1, as tropas allemãs c
búlgaras evacuaram Monastir. occupati-
doinna posição ao norte dali."

Avtria. — vienna, 20 —. O estado-
maior do exercito cominiiuica, cm data
de iS do corrente:"A leste da csttatla do Prede-al os
austro-allniãcs penetraram num ponto
da frente inimiga. A situação na Va-
lacchia septentrional continua a ser-
nos favorável, i-izemos honteni mais
de 2.0DO prisioneiros nas montanhas a
sudoeste do passo de Toelgyes. -Conti-
nitani os combates na região florestal
dos Carpathos.

No dia 14 tle novembro, pela manha,
uma esquadrilha ele hydroplanos austro
húngaros bombardeou, com . excellente
resultado, as nosições inimigas ele
Ronchi, Vcrmegliano e Ooberdo. Um
aviador adversário, que atacou essa
esquadrilha foi obrigado, pelos nossos,
a retirar-sc."

A Grécia recebe outra
nota do Almirante

Du Fournet
Londres, 20 — (A. A.) — Os corre-

spondentes dos jornaes ingiezes em
Alhenas confirmam a noticia de ter o
almirante 'Fournet, apresentado ao go-
verno grego unia nota militar, na. qual
exige da Grécia, em nome dos alliados,
que o rei Constántino entregue, ao
exercito de Sarrail, todo o material dc
guerra não usado pelas tropas gregas.

A Rússia quer punir a Ilnl-íiii-ia
Retrogrado, 20 — (A. II.) — O go-

verno russo annuncin «pie está firme-
mente resolvido a punir os governantes
búlgaros pela perfídia e traição que
commetterani contra a causa slava c
contra a nação protectora, unindo-se
aos inimigos da Rússia;

Teria sido pedida a expulsão dos
representantes dos impérios

centrnés ua Grccia?
Londres, 20 — (A. A.) —Tclegram-

mas «le Petrogrado dizem que o A'o-
voie-Vrcmia publica uma nota, dizendo
que os alliados pediram ao governo
grego a expulsão dos ministros dos
impérios centraes do território da Grc-
cia.

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

Como foi effectuada a to-
mada de Monastir

Londres, 20 (A. A.) — Novos des-
pachos dc Salonica trazem alguns por-
menores sobre a oecupação de Monas-
tir pelos franco-russos.

Dizem esses tclegrammas que .1 eva-
cuacão da praça pelos tiutto-buigaros
sc deu quando o cerco ela cidade amea-
çái-a cortar-lhes ia -retirada.

iA luta foi pouco .intensa, visto que
a artilheria apenas iniciou a acção, dei-
xaneto depois agir isoladamente a itifan-
teria, qtte era precedida por numerosos
contingentes de cavallaria.

Os Iculo-bulgaros, antes de evacua-
rem a cidade,, destruíram os seus depo-
sitos dc munições,

A cavallaria russa persegue dc perto
as tropas, que se dirigem para o norte
e nordeste.

'Apreciações do "Times" sobro a
tomada de Monastir

Londres^ 20 (A. II.) - O "Times"
publica hoje um arligo sobre a tomada
de Monastir, considcTando-a como um
grande «lesastre para a alliança tento-
búlgara.

Diz o referido órgão que as consc-
qttencias militares resultantes desse fa-
cto constituem um terrivcl golpe des-
fechado nas mais caras ambições bul-
garas.

AMEAÇA DE TOR
PEDEAMENTO

-Minto cedo, a;nda de madrugada .9'
paquete "Aniazen", da Mala Real In-
glçza, atravessou a barra. Nas proxi-nudades «ie VHIegagnon o "Aniazon"
encontrou o transporte de guerra "Ma-
cedonia", que desde domingo estava-
fundeado no porto, e pouco depois atra-
cava ao cáes iMauá. Corria que o "Ama-
zou tinha sido victima ele nm mão cn-
eontro. em viagem; didiam mesmo queos boatos eram aterradores, no Recife.

A espectativa era anciosa. Súbito, ai-
gttem apontou; era uni daquclles ho-mens de botões dourados da Policia
Marítima; esticou o braço oa direcção
da ponte de «oimnando: lá está o bi-
cho do "Asturias"!

Todos olharam. Na ponte de com-
mando, cachimbo á boca, um gigante
queimado c louro dava ordens.

O homem de botões dourados reco-
nlie-ceti o velho lobo do -mar, ò .ex-com-
•mandante «lo "Asturias", 

quando foieste navio -torpedeado, capitão II. D.
Doughty.

Procuramos subir a bordo, logo quaa primeira ponte lançada sobre o cáes,
mas a policia oppoz-se terminanteineníe
a que-o fizéssemos. Um agente, procttran-do conter uma onda de pessoas quotentavam forçar a passagem, gritava e
gesticulava como um louco:

Aqui ,não se entra. E' prohihida a
entrada. Isto aqui é um navio de
guerra.

Passageiros vinham descendo, «• en-,
tre -esses.! «jue eram muitos, encontra-
mos um velho amigo, hespanhol, ha
muitos annos. estabelecido nesta capi-
tal.

Depois de um grande abraço de boa
vihda;_ a primeira pergunta:Kntão, é verdade que o "Atnazòn"
escapou de ficar 110 caminho?

Se escapou! Por um triz, se nãe
fosse -o nosso bravo e enérgico com-
mandante!...

listariam, perdidos?Nem mais, «cm menos. F.:n pon»
ças palavras lhe -contarei o faeto. Se
isto interessa...

Como não interessa ?
União lá vae: quando navegava-

mos entre Corunha e Lisboa (isto foi'
á hora do jantar), correu entre os-passageiros a noticia aterradora de que
uni submarino allemão acabava dc ter
sido assignalado pelo vigia de bombor-
do. Houve pânico. Os passageiros, qtte
viram iim official segredar ao ouvido
do coiniiiandante c este levantar-se logo
em seguida e sair apressado, come.aram
a debandar da sala, subindo todos .para
o.convcz, a gritar, sem saber porque.
Só então vimos ao longe um periscopio.
A algazarra era tremenda, mas a um
nppello enérgico do official «Ia guarda
do convez tudo silenciou. A' voz «lo
commandante Dought.v, o i" piloto rom-
pç-it fogo com o canhão dc bordo, cujos
disparos seguidos eram de primeira or-
dem, O submarino mergulhou, e quan-
do .0 vimos desappareccr pensámos que
o tivéssemos afundado. I. nós, que ji
estávamos promptos para o «pie viesse,
iamos respirar, quando de novo a ma-
china infernal appareceu. Súbito, o
Amacoti faz uma marcha, rapidíssima ;
volta bruscamente e, singrando aa
agitas, a uma distancia dc quinze me-
tros, passa deixando uma esteira bran-
ca, uin torpedo.

Passara!... Voltou a tranqulllitlade
a bordo: o Amazon, a toda força,'des-
envolvia tuna velocidade média dc dez-
esetc milhas, e assim pudemos fugir.-

I A.ipareceram depois alguns "dcslroycrs",
t"c!ija presença nos tranquillizou de todo.

Nada mais houve.
¦ *¦ II r.

"Siegfried", do Wagner, faz des-
ciicudear uma tempestade num

tlieutro romano
Londres, 20 — (A. A.) — Informam

de Roma que, quando no concerto «liri-
gido pelo maestro Toscai!ini, dado 110
Angusteo. começava a orchcstra a lo-
car o " Siegfried", de Wagner, o pu-
blico, que enchia literalmente a sala,
rompeu em morras á Allemanha e á
Aust-ia e gritos abaixo a musica de
Wagner.

O publico, uma vez um pouco scre-
nado o tumulto, pediu que fosse exe-
cutada a marcha real. Mas unia gran-
de parte da assistência, vcrdadeiraiuéit-
le revoltada, continuava a assiiada,
impedindo (pie fossem ouvidas as notas
da orchcslra.

O concerto íoi suspenso.

CIMENTO Gibbs, 1 n .
glcz. —1

Alpha, nmerienno. — Teleplione
834, Cent.—R. Santa Luzia 20»

—- PAULO PASSOS & 

A Ci-eeia (•¦ forçada a romper com
os Impérios Centraes

Londres, 20 —- (A,

Eslá travada uma liatnllin cm
Morocimn

Londres.. 20 (A; A.) — Telcgram-
mas de Salonica informam que eslá
travado cm iMorocinia tini grande com-
bate, cntr_í. tropas allemãs e servias,
ignorando-se' ainda ipara 'onde pende
a victoria.

KM MADUREIRA

Caiu do ura bondo
Quando saltava de tini bonde em

movimento, na Estrada Real de Santa
Cruz, Manoel Antônio -Augusto, resi-
dente á rua Ccsarina n. 166, cm Ma-
dureira, fel-o tão sem geito, que caiu
ao solo, recebendo nesse accidcntc va-
rias contusões pelo corpo e p«r milagre
escapando dc scr co/liido pelas rodas
do vcliiculo.

..Augusto foi soecorrido na Assistcn-
cia, rccolhend-o-se depois á sua resi-
dencia,

As autoridades do 2..0 dislricto fo/
raiii avisadas dessa occorrcncia.

publicam telcgranimas de Athenas di-
zendo que o vicc-almirante Du Vour-net informou ao governo do rei Cons-
tantino que os alliados não consentiriam
na permanência los diplomatas dos
paizes inimigos naquella capital até dc-
pois dc quarta-feira próxima.

üm almoço ao senador Riva-;
davia ' \

Realiza-se amanha o almoço qtte' ei
dr. Azevedo Sodré offerece ao senador .
•Ri-vadavia Corrêa, na Escola Profissio-
nal que tem o nome daquelle represen-.
tante do Rio Grande do Sul.

O serviço será executado pelas alu-
ninas do referido estabelecimento de
ensino.

Tomarão parte 110 almoço os deptí-
tados Domingos Masçárenhas, Gumer-
cindo Ribas, Álvaro Baptista c José•F. dc Aguiar, Afranio Peixoto, direclor
de Instrucção; Paulo Filho, official de
gabinete do prefeito, e o dr. Costa'
I.cite.

¦ >¦>»¦

A deportação dos elvís liel-rns
Londres. 20 — (A. II.)—Radiogíátn-

111.1 de Amsterdaiu anniincia que o go-verno hollandez enviou uma nottí áAllemanha, fazeitdo-lhe sentir n penosa
„, ,% impressão que tinha causado na Mol-11.) — Us jornaes landa a deportação dos civis belgas

OSMrSEÈüíffl

OS LADRÕES NOS SUBÚRBIOS

Mais nm arrombamento '
Mais uma queixa foi 'honteni levada

á policia «lo 2,." districto por.tuna vi-
clima dos ladrões que estão infcstaii-
do o subúrbio,

O commissario dc dia á delegacia'
nttendeu a 'Maria dc Castro, residente
á estação de Ricardo dc Albuquerque,
á rua Manoel Seixas, que sc queixou
pelo faeto de haverem os ladrões pe-
netrado cm sua casa, por arromba.
mento. furtando tini relógio de ouro 8
algumas roupas de uso.

O commissario prometteu que provi'
deliciaria.

Si*. XA CASA PORTUGUESE «TOE*
Rua Asscmbléa, 40 — é que se cn-

contra manteiga fresca mineira supe-
rior; kilo, _i$8oo.

m t um > »i .

Licenças na Prefeitura

1* c 2-

16:000 000
VEWDIOO MA MATRIZ

3:000$000
VENDIDO NA FILIAL

premio de liontem vendidosnestas felianes casas
Sabbado - IOOsOQO|QOO - Sabbado

EM 23 DE DEZEMBRO
NATAL 1.000:0008000

IIABILITAE-VOS IN ESTA jFELIZ CASA AOSONHO DE OURO
Matriz: Avenida Bio Branco, 158
Filial ; Galeria Cruzeiro, 1

Comp,

Pelo prefeito foram hontem concedi-
des as sesgiiintt-s licenças, paia trata-
mento ttle saiMc: du --eis mez*:.';, em
prorogaçao. A professora catlieclratica
Clatidiana Motta Vianna da Silva e á
professora adjunta Laura da Silva
Man!; <le '.rfnta dia-., ás professoras ad-
juntas Ksther ele Paula Marinho dos
Reis, Eugenia da Conceição Leite Cha-
net e Beatriz de Castro Ribeiro, a pri-r.ieira cm prorogaçao, c de vinte dias,
também, em prorogaçao, A professora
cathedratica Dcoünda D, Ferreira I.-jbo,

Nas linhas iíalo-austriacas
AS OPERAÇÕES NA FRF.XTE DE

PA LPICÔOI.O-PA U.KAXDE
Roma. 20 — (A. II. 1 — (Official)

O inimigo atacou a aldeia de Sasso
mas foi repellido pelas tropas italianas,
que também anntillaram por completo
um outro ataque levado a effeito con-
tra .1 linha de frente Palpiccoio-Pal-
grande.

As nossas forças atiniqiiilaram alguns
pequenos contingcnles que conseguiram
penetrar nos entriiictíciramentos itaüa-
uos dos altos Ue Chapot.

Durante estas acções fizemos vários
prisioneiros e tomamos ao inimigo mu
Ias ar-.r.as e munições.-

Oscar &
SÃO TEVE SORTE

Furtou o foi preso'O negociante José Elias, residente á
praça da Republica n. ;6, procurou o
maior- Bandeira dc Mello e qiicixott-sedc que o seu companheiro Philippe
eMien Mie havia furtado a quantia dé

t .-26..ÍOOO, em dinheiro. O aceusado
íoi preso e em scu poder encontrada
a quantia furtada.

COLI.E(ilO PEDRO II

Insci-ipções para o curso gyiiina.
sinl

Acham-se aberta--, todos os dias
ttteis, das io ás 3 horas da tarde, na
Sccreiaru, edificio do Extcrnato, até
30 do corrente, as inscripções para os
exames úo curso fivmnasiai

I-ORMIC1DA PASCÍI0AL~~^O
maior amigo da lavoura; enconlra.eeem todas as casas dc primeira ordemdesta capital c de todos os Estados.

COM A POLICIA

Gatunos e vagabundos
PccTem-iieys 03 moradores dai ruasSilveira Martins, Andrade Pertence etravessa tarios «le Sá, chamemos a a--tcuçao ela autoridade competente paraa grande quantidade dc gatunos è va-

pbundos que ali canipLam impimcmcn-te, sem que appareça um policial paragarantia ela propriedade e das familias.
Uuasi diariamente as casas são assai-tadas e os transeuntes nggrddidos.
Aqui deixamos a queixa»o QtienHdo d_> diítricta

Está no Rio um olíicial da po-
licia paulista

Eslcve hontem no gabinete do minis»
tro da Guerra, a quem so apresentou. 6
tenente da Força Policial de S. Paulo,
Niralianie] Prado, do curso especial mi'
litar da escola creada para fazer offi-
ciaes para a força publica.

O tenente Nathanicl, que veiu em'
comniissão do governo daquellc Está-lo,
duverá visitar toldas as nossas fortate-
zas, quartéis e polygonos de tiro, assis-
tir lambem ü, instrucção «lada aos nos-
sos soldados, afim de.adaptal-a á org.v
nização militar ela policia paulista.

lllp ! Illp ! Hurráh !

JIAXSEATICA !

EM D. CLARA

Um guarda-noctm-no atirador. .-.-
Foi preso pela pol-icia do 23° distri-

cto o guarda-nocturno lAlberto Dantas,
que, estando muito embriagado, na cs-
tação de. D. Clara, andou a disparar,
tiros a tôa, com um revolver.

O faeto íoi conimunicado ao com-
mandante da Guarda Nocturna, afim
dc que Alberto seja excluído da cor-
poração <iue deshonra.

DR. ALBERTO DO REGO LOPES —
Do II0spit.1l da Misericórdia. Vias uri.
narias. operaçücs cm geral.
DR. APRIGIO DO. REGO LOPES —

Do Hospital da Misericórdia. Moléstias da
garganta, nariz e ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES ^
Oculista, ptof. da Faculdade dc Medicina.
Consultório: rua Sete dc Setembro n. 99.'

(A 810 il
¦ » — »*»

com vista*

O CORPO 1)1-1 SEGURANÇA
EM ACÇAO

Uma pronunciada presa
Por mandado do juiz competente,

foi presa -honteni e recolhida ;i Casa
de Detenção, Angela Thcodora da Con--
Cciç".*).

Ao que ouvimos, Angela é accttsad*
-.le, ha tempos, para receber dinheiro!
tle montepios no Thesouro Nacional,
ter falsificado differente* iocument*)*.

"„•"•_.. ''"-*.<":
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AS ESCOLAS MOVEIS DA. EM*
PRESA DE EDUCAÇÃO

MODERNA
' O professor José Jtilio Rodrigcjes

bompletou a organização da» Escoas
IMoycis iittc vão constituiu uma verda-
«lirira Escola de Altos Estudos e • uma
escola dc preparação secundaria, ambtt-
lantc. ..... ,

lAssumiit a presidência de lionra das
Escolas -Moveis para todo o, Brasil o
sr. Oliveira Lima que, em í>ão Paulo,
juuito breve, é possível que a esse re-
spcito entregue á publicidade curiosas
c elucidativas notas. Todo o corpo do-
cento das Escolas Moveis será pro-
posto pelo professor J. J. Rodrigues e
chanccllado pelo illustre ministro. En-
tre outros nomes de individualidades
ouc irão fazer lições em varias cidades
existe™, além dos srs. Oliveira Lima e
professor José Júlio Rodrigues, o do
.poeta c ministro dr. Luiz Guimarães;
engenheiros dr. Gastão Villela e «Ir.
Waltcr «Fraciikel c dr. Mario Polo, de-
vendo ser convidado para a parte refe-
rente a estudos da literatura da Socic-
«lade rorttigueza 11111 membro da colo-
nia portugucza desta cidade.

iA primeira lição será feita cm-Cam-
pos 110 theatro Orion, documentada çi-
iieniatograpliicamentè com interessantis-
siiiias projecções, no domingo. 26, ,pelo
professor José Júlio Rodrigues. Eis o
jirogríímma da liçãp:

As coisas da natureza —¦ O mundo
«los animaes c-das plantas —.Pontos
,1c parecei .a — Os niysterios inferiores
«Ia animalidade e da vcgetabllida.de —
A sensibilidade nos seres vivos — A
luta pela vida c o direito do mais for-
te — A origem da justiça das, guerras
_ As faunas dos abysmos —Explora-
ções e viagens — O mar ç a terra
como campo de vida e de luta ¦—¦ <Js
sentidos nas plantas c animaes — Qua-
«Iro do conjunto de todos os. seres
V'«Na'prospera 

cidade vizinha tem sido
iledicadissimo auxiliar ç propugnador
das escolas o phar. dr. Umbellinq la-
«rheco em quem a fecunda iniciativa
achou o mais completo c o mais luci-
«lo collaborador.
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Emulsât de Scott
Nãocootcii droga» nociru.
Não contem oleo adulterado
Nio contem álcool

Mais sim contem, todo»
os elementos necessários
para dar saúdo-e robustez

Um creança aspbpiada
O sr. nnsilio Uaplista de Oliveira,

-residente á rua Francisco Sayao Lo-
balo, apresentou-se na delegacia do 1»
districto, hontem, pela manha, pedindo
ao commissario de serviço unia guia
para o crrierrameiito de sua íimintia,
dc nome Juracy, dc doía mezes de
cdade. .

Julgando tratar-se de tim caso ue
asphyxia, por accidente, a autoridade
mandou o cadaverzinho para o Necro-
terio do Serviço Medico Legal, afim
de ser aütopsiado;

OS EXAMES NAS ESCOLAS
SUPERIORES

FACULDADE DE MEDICINA —
RelaçSo para os exames de hoje, .21 do
corrente:

í" Anno Medico — A't 11 lioras —
Washington Dias. de Araujo, Alberto.
Oscar Maciel, Alberto Vieira Pereira,
Ernesto Branco, Emygdio Joaquim Pe-
reira Caldas, Frederico Oscar Vieira da
Rocha.

Turma supplementac: Salomão Ver-
gueiro da Cruz, Armando Tavares, Cyro
da Gama Salgado, Oscar C. de Car-
valho Varejão; Custodio Milanez do*
Santos, Mario Neve» Couiinho.

3° Anno — Anatomia — A's .o horas.
— Jorge Meirelle3 da Rooha, Alcides
Ribeiro Meirelle», Plínio de Carvalho,,
José Fernandes Gurjão, Carloman da
Silva . Oliveira, José Jchovah Santos,
Aggeu de Godoy Magalhães, Luiz da
Silva,Movo,. Alberto Miranda B. de OU-
veira, Dario Ferreira da Silva, Ataliba
Klier, Pcilro Mojola, Jaldemar, de Fi-
gtteiredo Rocha, Lúcio de Mendonça,
Sebastião Vieira de Medeiros.

Turma supplemcntar: Numa A. Cor-
rêa de S. Carvalho, João Maria de
Araujo Junior, Ostalric Bazin de Mello,
Américo M. de Castro Junior, Fran-
cisco Capobianco, Etistaquio L. Bitten-
court Sampaio, Jayme de Mendonça
Castro, Oswaldo Brandino Corrêa, Aris-
tides Cunha, Antônio Pinto de Car-
valho Filho, Brazilio de Vasconcellos
Lima, Jorge de Souza Aguiar, Alberto
Iston Pontes, Clovis Fonterielle üuima-
rães, Altino Costa.

3o Anno Medico — Anatomia descri-
ptiva — 2* parte — A's g lioras —
Carlos Antônio, de .Mattos, Edgard San-
tos Neves, Francisco de Carvalho Sam-
•paio, Plínio Gonçalves Ferreira, José
Sclícttiiio, Manoel Machado Cardoso
Fontes, Euclydes Helmond, Francisco
Dclmiro de Oliveira, Octacilio Rolindo
da Silva, Waldemar Rolindo da Silva;
Djalma.dar.Rocha Santos, Gregorio Nar
ziazeno de Braga e Paiva, Antônio Bal-
thazar de Abreu Sodré, Augusto Regulo
da Cunha Rodrigues, Raul Ferreira Cas-
tai Álvaro Vital de Oliveira, Juvenal de

llfTlzIÊliES
n< „,„„ .-. mentirão nas uowis vitrines, no interior do armazem e na

• ¦'7.?RaZ/fciZ J™cs SALDOS de camisas, ccroulas, pyjamas, rou-
sccção de -*!»-^'^«"^omen.. collariuhos e chaoéos, mercadorias to-

&^^n^^S venderemos por preços baratissimos

Porque estas p§costas aleijadas^?
Dor lombar matu-
tina, poitt*da». »fu-
da», «o inclinar-«e,
ou uma pertina:

, dor na» costa».
Qualquer um é ra-

zão bastante para
suspeitar de moles-
tia dos rins.! Pro-
cure a causa; aiKU
liando 09 rins. Ni»
somos pouco- àuLC-
gado», trabalhamos
demais, comemos
demais e .descuida-
mo» do nosso so-
mno, de forma que
rapidamente - esta-

mos lios tornando uma nação de sofíiedo-
res doe rins. Prova-o a estilística dc iqio,
com 72 0|*> mais mortes- do que em 1S90.
Tome Pilulas de Fostcr para os rins. mi-
thares tisam-nas. Peça amostra grátis, a
Foster Mc. Clellan Cf. Caixa 1062—Uio.

a ^--M'-**wj nt.,.|*P

Sociaes
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DATAS INTIMAS
Fazem annos hoje:- O sr. Manoel Fernandes Teixeira «lc

Aragão, 2' «cscriptiii-ãrio da Reccbcdo-
na do, Districto FederalCompletou ,-iiuc-lionlctti, mais umanniversario nalnlicib a gentil senho-
rita Eurydice. filha do sr. Carlos Ma-
no Haugonti*, nosso companheiro nas
ofíicin.is typograpliicas.—¦ o dr. Jayme Perdigão, clinico rc-
sidente nesta capital.

,— a sra. d. Emilia I.attuza. proge-nitora do capitão Celestino I.atiuza c
do sr. João Alberto Lartuzn, funecio-
nario postal;a senhorita Maria Amélia Sjmoens
da. Silva, filha do fallecido 2° tenente
do Exercito, José Caros Simocns da
Silva e de d. Amélia Santos Freitas
Simocns da Silva;

a sra. d. Áurea Gonçalves I.can-
Souza Braga, Oscar José de Lacerda, dro, Guimarães, esposa do sr. Diogo
João Prisco dos Santos, Octavio Leite I José Leite Guimarães, funecionario du
Moreira, Achilles Paulo Gallot, Alarico ' r' "'- -'¦• ,'-— '' ' -'- "--¦'
jayme, Benedicto Amorim, Nelson dos
Ueis Torres.

Turma supplementar: Antônio Fumo
Cardoso, Mario Scrtan, Voltaire Paiva
da Cruz, Nellio Airlie Tavares, Raul
Lima Duarte dos Santos, Floriano Pei-
xoto dc Azevedo, Francisco Paulo No-
vack, Jandyra de Figueiredo, Corsino
Bouret, Rackcl Winitshoosliy, Carlos
Ferreira da Rocha, José Rodrigues Mo-
reira, Mario Pereira da Silva Pinto,

AU CARNAVAL DE VENISE Rua do Ouvidor n. 136.
OS ASSALTOS AO FISCO

Umas malas de fundos íalsos,
apprehendidas iam "voando"
Hím 25 de setembro passado, o, escri-

«pturarió Misael Penna, em serviço no
nrmazehi de bagagens da Alfândega, ap-
prchendeu, conforme noticiámos, qua-
<ro '.nalas, pertencentes a José Marques
Loureiro, passageiro dc um vapor che-
«ado nas vésperas, por haver, ao conte-
.ril-ns, verificado que tinham fundos
falsos, onde se achavam limitas bolsas
de prata, no valor, como mais tarde se
verificou, de cerca de 8:ooo$ooo.

Pois bem: essas malas, não fosse a
Jioa memória do escripturario - da Al-
ifandega Mario Corrêa, que Be acha
acKiatnicnte servindo no armazém dc
bagagens, teriam tido saida, hontem,
como se coniivessem apenas roupas de
liso «lo passageiro.

Mas como?
.1'.' o que sc vae ver.
Após a áppréliensfio do contrabando'e da pribão do contrabandista, que com

«imita intelUgcnciã representou o papel
de um pobre diabo que houvesse agido
por conselhos perversos, o inspector da
Alfândega mandou recolher as malas á
¦casa forte existente no armazém de
-bagagens, cuja chave está com o fiel,
ate que, concluído o processo, fossem
cilas postas cm leilão.

O contrabandista foi mcttido na ca-
ileia c não mais se pensou no,caso. [;

«Co-.n as quatro malas, porém, José
Loureiro trouxe mais outras, contendo,
realmente, apenas roupas de, seu uso.
Foram essas malas que serviram para
dar, ou melhor, para quasi dar saida
ús oulras. i

Esperando que os funecionarios que
serviam jio armazeiu ile bagagens, por
oceasião da apprelicnsão, fossem sub-
étifíiidos, alguém-, cujo nome não cou-
¦seguimos obter, apresentou-se ali ecu
iim requerimento, assignado por Lou-
a-ciro, pedindo a entrega dc tacs ma-
Ias, isto é, das que -não tinham fundo
falso.

As informações, ou antes, as forma-
Jidadcs provenientes das informações
«prestadas no requerimento, a que li-
tilia dc se sujeitar o procurador dc Lou-
rreiro, para a retirada dos volumes cum
"roupas de uso", não agradaram a eslç.
rislo c. não lhe calharam para a reli-
rrada de uns volumes por oulros, mo-
•tivo pelo qual foi o requerimento aban-
«lonado.

A idéa do "truc", porém, c que o
«não foi, e dahi o apparccimento, ha
dois dias, dc um outro ícqucrirnciilu
•no mesmo sentido c já então, com toda
a certeza; depois de uma combinação
<ío procurador «lc Loureiro com o fiel
ido armazém dc bagagens, pelo que se
,vac ver.

Apresentado o requerimento 11. 2 á
'Alfândega, esta mandou-o ao citado
iíie! para que cllc o informasse, lendo
,este funecionario informado que, «le
ifactu, existiam tio armazém os volu-
«ues por elle reclamados.

De volta á Alfândega, o rcqiicrimcn-'to foi distribuído ao escripturario Ma-
rio Corrêa, para conferir os volumes,
o «pie esse funecionario 'fez ou preten-
deu fazer, hontem, pois quando sc cn-
rtregnvá a esse trabalho, verificou que
o fiel do armazem dc bagagens, em
vez dc lhe dar 03 volumes com roupas
de uso de Loureiro, deu-lhe os dc fun-
«lu; falsos, que tinha sob a sua guarda,
ma casa forte, com rocommciidaçõçs cs-
pecines, por conterem elles um contra-
liando dc jóias dc grande valor.

Tor fclicMade do fisco, o escriptura-
irio Mario Corrêa, ao conferir as malas,
lembrou-se de nuc o requerente havia
trazido um contrabando, e, ainda as-
sim, «iiiP-si que por um excesso de zelo
ridículo', pois que o escripturario ap-
jirelicusor do contrabando, n.V.uraliiien-
jte, teria revistado as malas dadas corno
contendo roupas de uso de alto a baixo;
e dri direita «para a esquerda, revistou-
as também, verificando, com arrande cs-
ipaiílb seu c dc todos 05 presentes, que
cilas eram as que continham o contra-
liando!...

Esse faclo. de que tivemos conlic-
cimento liontem á 'tarde, ainda é igno-
rrailo nc' ¦ cr Paula c «Silva, inspector
da Aliaudega.

As su.if iicd'das a respeito, porem,
é de esperar que sejam rigorosíssimas,
«principalmente com relação .-10 fiel do
armazém de bagagens.

¦¦«¦*«**™™<E>-«t' B***™— ¦

Pela saude do poío
O Laboratório Municipal de Analyscs

seilipic tem julgado bons para o consít-
,11o os produetos LEAL SANTOS:
CONSLíRVAS — BISCOITOS -CHO-
COLATES — SEM0LINA 1'tlOSl'liA-
T.\ DA. ' ,

Grandes Fabricas: Rio Grande «.»
v>ul e Kio de Ianeiro. 404S
,-™.. . ¦¦¦¦»-¦"•¦ tf» «n.f-1 M»w—-¦ —

O DUSASXUE A' "1:A SENADOR
ElSEItlt)

EM SANTA CRUZiy

Um menor afogado
num poço

Raro é o mez que se passa sem que
sc dê nos subúrbios 11:11 facto semelhan-
tc ao de que vamos tratar, motivado
pela falia de cuidado de certos chefes
dc «familia, que, tendo nos seus quintaca
poços de abastecimento d'agu.. ou dei-
xam seus filhos em abandono, expôs-
tos ao perigo, ou não tomam a dclibe-
ração de pôr uma tampa de taboas
á boca dos poços, evialndo assim taes
desastres,

Honlcm, mais um desses factos foi
registrado. tia delegacia do 27° distri-
cio.

O sr. Daniel Torres Pardal, morador
cm Santa Cruz, no logar conhecido por
Areia Branca, tem nos fundos de sua
casa um daquellcs poços, Na nianliã de
honlcm, por descuido, um filhinho do
sr. Daniel, de nome Alfredo, escapando
para o quintal, approximou-se do poço
e, na incousciencia natural na sua cila-
«le, pois que contava apenas quatro an-
nos, querendo olhar para dentro, caiu,
morrendo afogado.

Descoberto pelas pessoas da casa, o
facto foi levado a oconliccimcnto das
autoridades do 27", distticlo. Ao local
compareceu o commissario dc dia á de-
legacia, tomando todas as providencias
que o caso exigia, fazendo retirar o
cadaverzüilio, que foi mandado para o
Murundu , ficando na morgue daquella
necropole, afim de ser aütopsiado e
depois dado á sepultura.

¦ao -em,»-»

- FOOTBALL
A POSIÇÃO DOS CONCORREN-

TES AO CAMPEONATO
Com. os, jogo» de ante-hontem, fitou

assim modificada a tabeliã do carapeo-
aaiio.

OYSIAKI »i
Primeiros tcams

Matche» Goal» .

CLUBS ÍS lll í 8iílil''. 11
yjifi jfj

America it -8 3 17 12 16
Bangu' . . . .... 11 d 21 18 13
Botafogo ii . 4 27 23 12
Flamengo 1 4 22 19 n
Andaraliy , , , , to r'i6 19 >i
Si Christovão . .123 7I23 30I 8
Fluminense . . . 9 31 5I18I21I 7

Segundos tcams

Flamengo .... 12 10 1I47I1S21
America 11 71 ¦> 23IJÍ9 15
Botafogo .... 11 .(U7I24 13
Fliuiiincnsi- . . .10 4I34I29 11
S. Christovão. . 12 7 23I37 7Andarahy ..... 11 -'23I54 7Bangu' 11 0I33IÓ5 4

* Si íi
CONFEDERAÇÃO líRASJIiEIRV

DK DESPORTOS

Ot-TIMAS NOTICIAS
ÂG.EfM CASA"

Osj jornaes parisienses
e a queda de Mo-

nastir
Paris, 20 (A. H.) — Os jornaej re-

ferem-se largamente á queda de Mo-
nastir, mais rápida do que geralmente
se esperava e salientam que a brilhante
viçtoria dos exércitos aluados sob o
commando do general Sar.rail marca o
começo da reconstituição da Servia no
mesmo logar c no mesmo dia em «pie
ella terminou 0111 1912. Admiram os
movimentos estratégicos tão habilmente
e audaciosamente concebidos e realiza-
dos e vêem nesse grande acontecimento,
quer sob o ponto de vista histórico,
;iuer miliiar e ffblitico, unia elape do
incontestável valor da campanha da
Macedonia, deduzindo dahi conseqttcn-
cias moraes c inateriaes dc considerável
importância. Julgam qtte a volta dos
servios a Monastir produzirá consterna-
ção na Bulgária c sério despeito na Al-
lciiianlia, ao passo que constituirá para
os servios um grande reconforto ua
luta cm que elles se empenham para a
reconquista da integridade do território
nacional. Relevam, nor fim, as proezasEstá convocado para o,próximo dia! heróicas e quasi sobrchumanas. feitas

A
VIDA

RHUM

DE -

Ernesto 5ou_q
Com lodo,

Glycerina e Hypo-
phosphitos de Cal-

cio e Sodio
BRONCHITES.

Asthma, Tuber-
culose pulmonar,

Kacliitismo
TÔNICO PODEROSO

_™a™™_OEC.l. de Março, lí

ja

QUASI UM HOMICÍDIO

ATIROU~NÒ GATO
E ACERTOU NO
COMPANHEIRO

Aos sessenta e sete annos dc cdade,
desillinlido das coisas deste mundo,

Alexandre Santiago, vigia da serraria
Machado & Marques, á praia de Suo
Christovão 11. 43. dedicou-se á criação
de pintos. ,.

Com que pena, todas as manhas, ve-
ri ficava elle, que ainda impluiues, des-
appareciam os encantadores filhotes da

gallinha choca, que eram pedaços do
scu coração!... .

Poz-sc de alcatéa e descobriu qtte o
malvado sacrificador dos , pintainhos
era tun formidável gato, mais perverso
do que o próprio l-Icrodes.

O SanlAgo resolveu niat:i!-o; armou-
sc de uma espingarda dc caça. carre-
gou-a com chumbo miúdo, e esperou o
momento de liquidar o comedor de

pintos. , ,,
O "liichano", 110 entanto, dc olhar

arguto, ao que parece, percebeu que
eslava condeninailo, c. espertamente ia
devorando os pintos e escapando ao
tiro ale que hontem, illuuiinado pelo
branco luar, foi visto pelo seu perse-
gui dor. , , ,

O tiro partiu, os grãos dc chumbo
espa'.iiiaraiii-se. o galo fugiu c um grato
de dòr fui ouvido.

O Santiaeo pòz as mãos na cabeça,
correu ao ponlo sobre o qual atirara e
viu todo furadinho n.-.s costas o opera-
rio Manoel Passos, do nacionalidade
portugucza, 14 nnnos, morador á rua
Vinte" c Cinco dc Março n. 2.

Sem desejar ferira gravemente uni
companheiro, que. depois de curado na
Assistência, foi para a Santa Casa da
MisiT.eorJ.n.

A policia do 10" districto averiguou
a casual idade do facto, e, iniciando in-
querito, deteve, o inconsciente causador
do BofíríntcntÕ alheio.

Raphael Garcia Pardellas, Tristão Bar-
bosa Eseobar, Álvaro A. de Andrade,
Milton de Souza, Bricio de Moraes Mes-
quita, João Paulo Botelho Vieira, João
Coelho Dias Sobrinho.

4o anno medico — Anatomia c phy-
siologia patliologica, pathologia geral e
pliarmacologia e arte de formular —¦
A's 10 horas: «Franklin Corrêa da Sil-
va, Luiz Monfc Waddington, Alberto
Ronzo, Mariano Antônio de Alcântara,
Columbino II. Teixeira de Siqueira,
Altino de Azevedo. Sylvio de Almeida
¦Ferreira e Silva, Jo9é Zeferino de Oti-
veira Bastos, José de Athayde Pacheco
o Edmundo Rocha.

Turma supplemcntar: Mano tJutra
de Oliveira, Alberto Leonel Gaspar Os-
solino, José Furtado Belleza, Luiz Jor-
ge de Carvallial- Nelson Moss de Al-
meida, Argeu Coelho dos Santos, Pedro
Herbster 'Menescal, Ignacio de Almeida
Prado, Gastão Vieira Marques e Paulo
Ferraz Braga.

5» anno medico — Anatomia e ope-
rações c tlierapeutic.i — A's 11 horas:
Agenor Menescal Campos, Sebastião Ra-
phacl Sebns. Sérgio Augusto Banhos,
Antônio Gavião Conzaga, Joaquim Uu-
lherme Moreira Porto, Jayme de Aze-
vedo Villiis Boas, 'Domingos Ribeiro de
Oliveira , e Silva c Annibal Bittencourt.

Turma supplemcntar: Sebastião Uuar-
te de Barros, Luiz Vianna. João Hçnri-
que Sampaio Vieira da Silva, Mario
Jansen dc Faria, João Lisboa Junior,
Roberto Bernardes Cotnni, Adhcmaro
Godoy c César Salles. .

6° anno medico — Hygiene ç mediei-
na legal— A's n lioras — AValdcinar
Leite, Paulo Freire Fortes, Oscar Au-
gusto Vouzclla. Albino faarton, Deraldo
Rodrigues Jordão Junior, José Piedade
da Silva 'Pontes, Armando F-otmi-Ics.
Lima. Francisco Thcodoro da Silva Ko-
cha, Maximiano Ferraz de bouza e Mi-

guel Covello Junior. .',"'-„ ,,„
Turma supplemcntar: Antônio ae

Freitas Carvalho, Woldcmar Pocltolt,
Gabriel Pinheiro dc Figueiredo, Fran:
cisco Perrone, Manoel Nogueira,Serra,
José de Azevedo Macedo, Mano de
Castro Magalhães, Sylvio de Sa I-rcire.
lulio César dc Mattos e Henrique Moer-
'>C!_ 

BSCOLÀ POLYT.ECIFNICA DO
RIO DE JANEIRO — Hoje, as 11 ho-
•as da manhã continuarão ns provas
triaphicás dc desenhos de: aguadas,- to-
inigrapliico. cartographico e dc estradas,
nara todos os alumnos que nao tiverem
feito dois terços dos trabalhos dados
durante o anuo e que requererá™ exa-
oie na presente época.

A's 10 lioras dar-se .1, ponto para a
,a parte da prova graplnça da i» aula
,1o 5" nnnn .lç^l*>"«'''1'',"'r' C""'

| OS VOLUNTÁRIOS DE MANO-
BRÁS

Uni aviso aos quo são funeciona-
rios dn policia¦O chefe de poi cia fez baixar hon-

tem a seguinte circular:"Tendo terminado a 9 do corrente o
periodo dc manobras da guarnição desta
capital, communico-vos, para os devi-
dos effeitos, que os voluntários, funecio-
narios desse departamento policial, de-
verão continuar no desempenho de suas
funeções, devendo, porém, comparecer
á instrucção dc tiro nos dias c horas
que lhes forem designados, sem pre-
juizo do serviço que lhes incumbe."

im » m*-*^sm.

Estrada de Ferro Central do Brasil.
o sr. commaudante Antônio Bar

bosa Lopes.
Passou kóntcm o anniversario ua

galante e intelligcnte menina Hilda,
íilhinha do sr. Antônio liamos e dc
d. Carminda Ramos, que recebeu mui-
tas saudações e cumprimentos das .suas
amigitinlias na festinha intima que lhes
offereceu, comiuenionando essa data
festiva.

$ ti* slí
CASAMENTOS 

'

Effectuar-sc-á depois de amanhã, 23
do corrente, o enlace matrimonial da
senhorita Maria Hcloisa de Carvalho,
filha do dr. Virgílio Antouiiio dc Car-
valho, auditor do Ministério da Mari-
nha, com o sr. Ornar de Barros, phar-
maecutico c industrial cm Qiinly de
Barra Mansa.

O distineto par seguirá no mesmo dia
pelo nocttirno paulista, para essa loca-
lidade fluminense.

Casanam-se hontem ha 2" pretoria
eivei o sr. Jeornynio Soares e a senho-
rita d. Umbclina Rosa dc Jesus.

Foram paranymphos os srs. capitão
Alfredo Alves Dias, commerciante des-
ta praça, e major dr. José Antônio da
Costa Braga, advogado.

Realiza-se amanhã , o casamento
do estimado nhaitiiacéulico Edmundo
Lopes, com a senhorita Olga Dutra,
filha do commandante Thcodurclo Ma-
chado Dutra c d. Leopoldira de Or-
nelas Dutra.

A cerimonia religiosa terá lnpnr, ás
6 horas e meia, na matriz do Engenho
Velho, servindo de pariinyhiphos dos
nubentes os progenitores da noiva.

O aeto civil rcaliza-sc, á 1 hora, na
sua Conde de Bomfiin, residência dos
paes da noiva, sendo testemunhas o
desembargador Virgílio de Sá Pereira c
o dr. Alberto Salema Garção Ribeiro.:«: !,•: #
ASSOCIAÇÕES

Realiza-se amanliã, ás 3 horas da tar-
de, na sede social, á rua General An-
drade Neves n. 230. cm Niclhcroy, a
festa coninicmorativa do segundo anui-
versado da insinuação do ''Instituto de
Protccção e Assistência á Infância de
Nictheroy".

Ss :!.v-
BODAS DE PRATA

Comniemorauí hoje as ruas bodas de
prata o sr. Santos Pereira Ramos, e
d. Mariaiina de Almeida Ramos. Por
esse motivo mandam rezar uma missa
em acção dc graças, ás 10 lioras, na egre-
ja de Sntito Anionio do.s Pobres- e. á
noite, offçtceém uma "soirée". ás pes-
soas dc sua amizade,

* *'ENFERMOS

Continua, felizmente, sem inspirar
cuidados, o estado dc saude de d. Isa-
bel Mendes dc Menezes, victima ha dias
dc um desastre na ma Primeiro dc
Março.

3 de dezembro, a asscmbléa geral para
instaUação da Confederação Brasileira
de Desportos, fundada com .1 interven-
ção do dr. Lauro Mttllcr, em pacto ns-
signado pelos representantes da Fe-
Iteração Brasileira dê Sports, Federação
Brasileira de Football, Liga Motropoli-•ta-na, Associação Paulista e l.iga Pau-
lista.

IA direetoria da Federação de Sports
decidiu convocar, essa àsscmblca, sem
mais, demora, devido a não ter a Liga I
Paulista chegado a um accordo com a '
Associação Paulisiã, paira .1 instaUação j«ki Federação Paulista de Desportos!
parle integrante do tratado feito. |

Ainda a direetoria «téiiliou uma derra- i
¦rjéira npproximação, solicitando que am-
bas, as instituições de S. Paulo envias-1
sem a esta capital representantes seu»
para conferenciar com a mesma a re-,
spcito da entente. !

Mas sbmente a Associação Paulista
acqüiesíriii _\o pedido! tendo a FíUsração i
«le Fóotliail respondido que, devido, as I
suas cecupações. nenhum dos seus dire-
cleros poderia vir ao Rio (sic).

Assim a Liga Paulista, com .1 sua Fc-
duração, crea novamento a dissenção
em que sc achava o desporto em São
Paulo.

Desla vez, porém, não haverá certa-
mente quem possa aiiírla escutar as cx-
plaiiãções <le uma aggreniiação que, de-
pois de tudo difficiítar pnra o conçra-
çanjento paulista, concilie por negar-se
a tomar parte numa reunião tendente
ao accordo.

AINDA O ENCQNTRO ENTRE O
FLAMENGO É O ANDARAHY
Dn.sr. E. Vieira, juiz da partida de

primeiros "tcams" Flamengo-Andaraliy,
1'cirelieimi.s uma nttenciosa caria, da
qual, por falta dc espaço retiramos os
tópicos principaes:"Quando apresentei-me hontem no
campo do Flamengo, o fiz officialmente
e de posse do cartão da Secretaria da
Liga, no qual mc era conferido poderes
para acltiai* naquclle "niatch".

Quando inquirido pelos srs. Paulo
Buarque c Emmaiiuel Nery, fiz-lhes
saber minha presença official, apresen-
tando-lhes o cartão.

Passo agora a infprmar-llte <|, cl'-i°
deu-se antes de iniciar o "niatch": —
Alguns jogadores do Andarahy, igno-
raudo minha qualidade dc juiz esctt-
lailo para o "niatch", tentaram rejei-
t.-tr-me (questão de Bynipnthiíi), dainlo-
mc como suspeito. 110 entanto desistiu-
do posteriormente, por haver lhes in-
formado que, como juiz nomeado pela
Liga, não podia ser rejeitado cm
campo. Reconhecida c restabelecida mi-
nha nomeação pelas parles, dei inicio
ao "niatch".

Quanto ao ".lilaser", cllc está pago,
c. usando-o, mostro respeitar p publico
dc nossos "groumls", não apresciitan-
do-me cm mangas dc camisa;

Explicado o erro de sua chronica de
hoje, solicito a fineza de rcctiíicar suas
expressões, c dar publicação dcsla
caria.

Sem mais, sou, clc."
Só lemos, portanto, que corrigir dois

erros; o primeiro, relativo . ao cartão
dn Liga; o juiz possuiu o cartão; o
s»™indri, füm erro por omissão), a res-
peilo do "iilascr"; o "blascr" está
pago.

resto foram produclo dc dois cn-
gaiios d einfórniação dcsculpaveis, no-
ladamchle o segundo em que s. ,s. pre-
para nma carapuça ao sr, Pastor...

,..-.. iliM*a^™<t_» ?**gi_-—¦« " — ¦ m,

dihriiínichtc pelas valorosas tropas que
combatem naquella região extremamen-
íe difficil, cr içada dc montanhas, cor-
tada de. pântanos c lendo de lutar dia
c noite com chuva c entre nevoeiro.

O communicado offrcial allemão de
hontem registrava a perda dc Monastir;
ao contrario disso, o communicardo dc
Sofia ignora o-acontecimento. O com-
municado official bulgaro de 18 do cor-
rente, aitf.la anitunciava," entretanto,
que — "todos os ataques inimigos fo-
ram ie«pc!,!idos 11a curva do Cerna"...

Ü ministro da Servia nesta capital,
Sr. Vesnitch, entrevistado, declarou:

"A tomada de Monastir em 1912
emanciuou-iios do jugo ottomano: espe-
ro que a violaria de hoje nos livre da
occupãiião dos leuto-bulgaros. Saudo
este glorioso suecesso, vendo nellc o
inicio da libert.T-ão definitiva e proxi-
ma dos meus -nfclizcs. compatriotas e
a .pronipta restauração da Servia aos
seus limilics nacionacs."

O ministro julga que a viçtoria dos
aluados terá grande repercussão^ nos
acontecimentos ulteriorcs dos Balkans!

A cüda-.le de Monastir, situada a 220
. kilonictros a noroeste de Salonica, ro-
I ilcada de montanhas cuja altura maxi-

ma é de 2.300 metros e collocada na
! linha férrea de Salonica a Píileji, esta

a 13 Iviloiíictros ao sul de Uskttb, e e
i o centro de inipprtantes estradas. Apre-

sentai por esse motivo, grande impor-
, tamciri militar para os aluados, que dali

dominam os caminhos para o Alio fcpi-
ro. a Macedonia e a Albânia. .-,. ligação
ciMii os exércitos italianos do Lpiro pa-
rece eslar agora assegurada.
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VIA.TAXTES
Já se encontra entre nós, dc regresso

dc sua excursão clinica aos Estados do
sul, o dr. Liotirdio Ribeiro, especialista
na cura da hydroe.-lc*

Regressou hontem da Europa, a bordo
do "Amazon", o sr. Luiz Alves Veira,
antigo negociante desta praça, que teve
o seu desembarque muito coneorrdo
por amigos e representantes de deze-
nas de associações de que faz parte.

O sr. Vieira, que é presidente do
Centro Bencficcnlc Paiva Couceiro. c
que na França esteve com o patrono
daquella associação, ausentou-se ha ai-
guns mezes para Portugal, onde foi
procurar allivio para os males que dc
lia muito o vinham affligindo; regres-
sando muilo melhor, quasi rcslabclc-
cido.

Durante o, dia e a noile esleve a
sua residência repleta de amigos, que
lhe foram levar saudações.

A's 6 horas foi servido profuso jan-
tar aos amigos c famiiias presentes. A'
sobremesa foi servido chaiupagne, o que
offereceu opporttinidadc nara '•'¦¦ sos
brindes, «feitos "-'

rido, Gonçalves dc Souza, Rodrigues
Pereira, por sua ai 1
Souza c outros, agradecendo o sr, Al-
ves Vieira as demonstrações de apre-
ço, amizade c consideração que lhe fo-
ram dispensadas durante a sua moles-
tia, na ausência e represso.

O onti-rro tln desilit.osn croancinlin
Causou funda emoção o trisie (lesas-

tr-c oceorrido ahte-hontem na rua Se-
nador Kuzobio c do qual foi victima o
dcsiV-tqso menino Anionio d^ Silva
Mendes, .le 6 annos de ciado, resi.leu

O qne o general Gabino Bezouro
quer saber

O inspclor <la 5* rc.uião delennir.ou,
cm boletim de sua repartição, que as

, brigada» e unidades, remetiam a seu
rruarto! general uma relação completa

í dos aspirantes que servem nos corpos,
declarando quaes os qire já fizeram cs-

I tngio nas fortalezas.
tc á rua General Pedra n. *i5, que na 1 «Aos commandantcs de fortalezas pc-
ipxiineira dessas ruas foi colhido pot dai lambem s. rx. que lhe enviem uma
•um .bonde, sendo esmagado. relação «los aspirantes que ndlas servem

ti seu cadaverzinho. que havia sido 1 com declaração dos corpos a que per-
rcinóvido para o Necrotério ilo Sen -1 tencetn
<c Medico Legal, foi hontem atttop-ia-1
do r.elo dr. Ileso Barros, medico 1-r-1
¦gisl.i, que attcstoit como causn-ru.ortis
csrr.-./.iiiHiito d.v: vísceras ihoraxicas.

Asós o exame, o corpo ilo desditoso

ACADEMIA DE MEDICINA

Posso ilo um novo sócio
No dia 23 tomará posse ria Academia

de Medicina, o dr. Artliur Moses, do
Instituto Oswaldo Cruz. Receberá o
novo acadêmico o professor Abreu
Fialho.

Objectos perdidos
Ao chefe de policia, foram rcmctti-

dos os seguintes objectos: uma per-
neira de couro c uma boisa de se-
nhora, contendo vários objectos, en-

PKontradas na avenida Béiramar, pelos
fiscaes Bitrlaniaqui c Madurei™, e bem
assim, um -broche de metal amarcllo e
uma bengala, encontrados no theatro
Carlos Gomes, pelos guardas de 2"
classe, 11. 10;; e reserva n. 426.

Terminou a grande batalha do
Cerna

Paris. 20 — (A. "II.) — -A frenle
franco-belita maiiteiii-sc sem alteração.
A noite decorreu cm relativa calma.

A batalha travada desde o dia 10 c
11, nos Balkans, compre-hendendo a
linha que vae do Cerna até ao lago de
Presba, terminou com suecesso comple-
to para os alliadós. O dia de ante-hon-
tem marcou o fim da manobra de en-
vulvituento dos teuto-bulgaros que de-
fendiam a região tle -Monastir.

Na tarde de 18, os servios, prose-
guindo na sua victoriosa offensiva, to-
miivairi Grtimishte, a léste do Cerna. c
durante n noite, caia Yarahok, 110 anel
ilo Cerna, cm poder dos franco-servios,
que assim proseguiam energicamente
nos seus sticcéssos. Na noile dc ib' para
19, os alliadós. depois dc brilhante com-
bate, apoderavam-se da cola 1378, c ao
despontar do dia, expulsavam o inimigo
dc Makovo. No mesmo dia, varias li-
nhas de trincheiras búlgaras foram con-
qttistadas pelos servios na direcção de
Dobromir, e um audacioso movimento
de avanço constrangia os gcrniano-bui-
g.-.ros a evacuar as ultimas posições que
cobriam Monastir.

A cavallnria franceza, indo 110 eucal-
ço da retaguarda inimiga, entrou cm
Monastir anlc-hontein, ás S r. meia .da
manhã, seguindo-sc-lhe uma columiin
frani-o-russa. Esla levou logo as suas
linhas para o norte da cidade. Os allia-
dos oecuparam successivanicnlc a cota
821 e a aldeia de Kirklina, alliugimlo
ás immediiiçõcs de Karaman e Orizan.

A perseguição conlinu'a sem ilescan-
so. Já foram capturados 522 prisionei-
ros c grande quantidade de material de
guerra. il.

O "MacMco" chegou
a Lisboa

Z.ri&íiff, 20 — (A. II.) — Chegou a
este porto o vapor Maehico. O com-

que recitou I mandante, entrevistado acerca da per-
seguição de que o scu navio foi alvo,
no largo das 'Canárias, contou que o
submarino allemão surgiu ás 9 horas e
40 minutos da nianliã do dia 16 c drs-
parou contra o vapor -"•'» granadas,
que se .perderam. O 11 > foi atacado
a 29 gráos e 3S minutos, ile latitude
norte c 14 gráos dc kmfiitude oeste. A
perseguição durou duas horas no de-
curso ilnn quaes o Maehico navegou a
toda a velocidade c até sem rumo cer-
lo durante algum tempo. Finalmente
alcançou a costa de. Marrocos, dc onde
saiu honlcm com destino a esle porto.

Ao eonlrnrio do que se dizia n priu-
cipio. o vapor trazia a bordo seis pas-
sageiros.

Dois barracões destruídos pelo
fogo na rna S. Luiz Gonzaga

A policia do io" districto e o Corpo
de Bombeiros tiveram aviso de que no
n. 9 da-rua S. Luiz Gonzaga, uma
carpintaria estava sendo devorada pelo
fogo.

Para o ponto indicado, correram o
commissario de dia á delegacia, acbm-
panhadode praças, assim como o ma-
terial. dos Bombeiros.

De facto, lá chegados, verificou-se
que dois barracões, o de n. 9 c o de
n. 7, daquella rua, eram presa das
chammas. A primeira dessas casas era
uma carpintaria c marcenaria, dc pro-
priedade de José Ferreira Couto. Na
oulra, o n. ", era estabelecido com uma
offieina dc ferreiro Eduardo Couto da
Rocha.

O fogo leve inicio 110 primeiro, na
carpintaria. Partiu dos fundos do bar-
ração, onde havia deposito dc mudei-
ra. Facilmente as chammas se alaslra-
ram, offcreccndo o ¦ espeçtaculo con-
triskulor, c imponente de todos os in-
ceiidios. A madeira crepitava sob a
acção do fogo, que se espalhava rapi-
«lamente, c «le quando em quando era
o desabar aqui e ali de uma parte do
tclheiro.

Num rápido progresso, as chammas
para logo attingiram o barracão n. 7,
da offieina dc ferreiro, a única con-
strucção .pegada ao barracão da ctirpin-
taria.

O Corpo dc oBiubeiros, que chegou
com a presteza habitual uni local, quasi
nada pôde fazer. Emqiiánto as char.i-
mas lavravam, terríveis, devoradoras,
os bravos membros da ttti'.isáinia™cor-
poração ficavam como de braços cru-
zados, inhibidos de ataeaar o fogo pela
falta quasi absoluta d'agua. O inecn-
dio começou ás 8 i]2 horas da noite
e ás 10 i|z estava exliucto, pela com-
pleta destruição dos dois galpões, que
ficaram reduzidos a hrnzri e cinzas. Os
bombeiros refrescaram os entulhos.

Os iprejuizos foram apen s maleriaen;
não houve tlèspraças «pessoaes a JajiVeti-
lar. Para felicidade, os dois galpiVs
eram situados ntini grande .terreno e não
tinham predios vizinhos. O fogo nada
mais tinha a destruir... Pe-r isso não
teve iTaiule importância n falia dágua
que determinaria a deslrnicâo de um
quarteirão, inteiro, se houvesse muitas
censtritcções.

Os dois galpões, q* c ficaram tola!-
monte destruídos como eslá dilo acima,
tinham ria frente um grande murro,
com tres portiV- dc .madeira para cada
galpão. O barra'cão n. o e a o .rpinla-
ria estavam seguros na Cbmp.iuih.ia ''«w
Varcgislas, pela importância de . . .
loroooSono; o segundo tinha imu seguro'
lambem de io:ooo$ooo, na Companhia
Urino dos Proprietários.

Os proprietários dos dois estabeleci:
mentos c que lambem eram .prc-Tiriera-
rios dos galpões, foram convidados a
comparecer á delegacia para fazerem
declarações no inquérito que foi abc-rlo.

Não se núde «lizer se foi ou, não pro-
positarl o incêndio, que aliás foi desço-
berlo por populares; ouc deram alarme.

O inquérito uroseguirá ainda boje.

Os rigores econômicos na Ar*
gentina

Buenos Aires,.20 — (A. A.) —O dt,
Joaquim Llambias, intendente munici.
pai daqui, continua a executar á risca
o programma de rigorosa economia
que se traçou,* com o fim de corrulio-
rar com a acção.da presidência da Rc-
publica, ajustada nos mesmos moldo,

Entre muitos oulros projectos que o
sr. Llambias pretende põr em pratica
lia o da reducção das actuaes secreta-
ria3 que formam o executivo municipal,
diminuindo os -vencimentos daquclla.
que os tiverem superiores às necessi-
dades da sua existência.

Muitas outras medidas estão sendo
postar,, cm pnilicu pelo novo prefeito
municipal, «pie pretende fazer uma mo-
dificação radical em lodo o systema
administrativo da cidade.

¦ r. mm • mm
Os jornalistas monar-

chicos de Lisboa
re unem-se

Lisboa, 2.1 — (A! Tl.l —, Realizou-
se hoje, iiesia capilal, uma jiiiponantereunião de jornalistas monarehicos. pe-
rante os quaes Coi lida unia mensagem
do ex-rei «1. «Manoel.

rDcp.ojs de mostrai- iicsse documenta
que os' problemas nacionacs estão sub-
ordinador, á «pieslão da guerra, o antt-
go soberano iccconimendá á imprensa
monarchica que continue :t dar iodo o
seu apoio á alliança luso-brilannicá, da
qual faz uiiia calorosa apologia.

*D. Manoel termina n mensagem lem-
brando que ;>. alliança fni renovada por
seu saudoso pae, o rei D. Carlos.

Depois de cinco mezes de rouba-
dos, appareceram-llie o re-

iogio e corrente
Nn clia iii tle julho rio corrente anuo,

ira; ladrão entrou na casa do capitão
Mífíuúl P.arhosa. ¦lcilo-ciro Jiesta praça «
roubaram um íclosio de ouro e cor-
rente.

Foram. pedidos providencias; ri policia
do i/" iiltstriíctOf c esla, ;',*H:zur ilas düi-
f?c:ioia.s fio que sev-empenhõu, não con-
seguiu prender o autor do roubo.

Hònteiíi, em fim, a policia «Io titnsmo
districto prendeu ,1 lailrão .le nomp Mes-
sias Phcnix e este, na delegacia, con-
fi-ssuti sponlc sua, que fora o autor Ac
roulin acima c <"|ti™ ver.iicra o relojrjiõ
e corrente na casa da run Frei Caneca
11. 243. Nem com as aittóridíides conse-
guirani apreli&ndcr os objectos rouba-
dos.

Messias Phenix contavam rio xadrez.

!1niilÍ7nM-se liontem. ás 14 horas, fct
Escola Rodrigues Alves, sol) a direcção
da professora cátltcdraticã Maria Joan-
i„. ne Paiva Pallúiròs, uma fesla civica
para çommemorar a gloriosa data da
proclamação da Republica.

Deu inicio á fesla, a adjunta Maria
Magdalena Pinheiro Guedes,
o seguinte discurso:"Mestres e altininos!

O cumprimento de um dever civico
nos reúne hoje nesta escola, para so-
Icnnizaririos a data da proclamação da
Republica.

llln 27 annos .passados a grande na-
ção brasileira, apagava o ultimo vesti-
gio dc um regimen que não mais sc
coadunava coin os principios democrati-
cos, espalhados pelo vasto continente
americano; e então, numa cordialidade
bem rara na Historia dc outras nações,
acclaniava a Republica triumphaute —
aurora que sorria a todos, e a todos
promcttia larga mèssc de Justiça, cn-
volvida 110 grandioso lemma — Libcr-
ihule, Eguald.-ulc, Fraternidade. !*!

O dia 15 de novembro de 1SS0 ama-1 • . ... ,, , _
iilicccra sorridente como sabem ser os 

j Jqj J^-jj jj (j*J|y|;]<S||_|l|le fo

E' esperado hoje,
volta de sua vlagcir.
Nery,

pelo "Frisia", de
, o dr. Antônio

Parte amanhã Pata a Europa, a bordo
do "Frisia", o dr.
Abreu.

lluascar Xalutco de

E' esperado a bordo do "Frisia
general Serzedeliq Corrêa, director
revista "Industria c Commercio".

«™*^*™-»^_r>*C>K~l ¦—' —'

OS DAD110ES DE GEJBITERtQ

nu :1:11o foi levado para a residência da
iamilia Silva Mendes dc onde saiu ás
5 horas da tarde, afim de ser enter-
rn.lo.

™*w-****-

ESCOLA DRAMÁTICA MIM-
01 TA ti

Hoje, ás A horas da tarde, serão ch.v
«iados a exame de historia e literatura
A-.urr.irica ca aluinr.os do 1° ar.r.o «lesla
«(cola.

Forniii hontem presos dois 110 Uo
São Francisco Xriviei*

! Xo cemitério de *S, Francisco Xavier:
1 forãíu, cncoíUrados hortíem a despir as \
I sepulturas, alliviahdo-as dos vasos, ilas I
í coroas e demais provas de saudade dos
j parentes o antigos .los defuntos, os ga- j

lunos I'sé Nazãrctii e Raul da
! Silva.
; Presos em flagrante, foram levados i'¦ á presença d,> cominissario Lacerda.'.

(}V\n eslava de serviço ;*o io° districto
policial, «yie es fez autuar cru flagrante;
com todos cs mata '.ores da lei. '

DESIWiUDlü-SE CEDO

"Cansado de viver" aos 18 an*
nos, varou a cabeça com

uma bala
"Morro porque estou cansado de vi-

ver e de soffrcr. — Màrcolino."
Foi isto que escreveu -Màrcolino Ma-

tiliàt-ís, que conta apenas iS annos dc
edade, pregando depois um tiro na ca-
>C.i

A' rua Fluminense n
Mattos, compareceu um
Assistência, que,
mandou-o .para a
cordiii, onde deu
grave.

II "irr.inilc soffrim

iS. em Paula
facultativo da

depois de cura:-o.
Santa Casa de Miseri-

«rada e:n estado

ainda não pódc ser
licia do 12° ilistricro,

Nessa cdade, deve

¦r.to" do rapaz Va
rxpücado pela po-

que abriu inque-

ser ãnnl dc amor.

MISSAS
A missa por alma de d. Lcócadiá dc

Andrade, mãe do sr. Ariuos Pimentel
será rezada na próxima sexta-feira, ús
io horas, na matriz dc São José.

N'a matriz de SanPAnna será ceie-
brada amanhã, ás 9 horas, missa dc
7" dia do passamento do saudoso sr.
Paulo da Cruz Raymundo Nogueira.

— No ultar-mãr da matriz do S. S.
Sacramento, celebrou-sc hontem. ás o e
meia horas, a missa de sétimo dia por
alma da viuva d, Gertrudes Augusta de
Mello Bastos, mãe da professora da
Escola Normal d. Arminda Bastos, da
adjunta d. Alzira Bastos de Cafválhaés;
da viuva .Maria Pastos dc Pinho ç Sil-
va. do funecionario postal Lydio liastos
c so.nra do negociante Antônio de Car-
valhaes!

¦Foram innuriieras as pessoas, uue
compareceram a este aeto dc religião.* * *
FAI.LEClMENTOS

Victima dc héinorrhagia. cerebral, fal-
leceu em Parahybuua; Minas, o antipo
negociante c morador dali sr. Antônio
Soares de Campos, pae dos srs. João
Soares de Campos, funecionario do
Hospicio de Alienados- e Álvaro Soares
de Campos, funecionario postal,

í: í: *
EXTERK'.«rEXTpS

Depois de long&s padecimentos falle-
i ecu hontem, ás 3 horas da madrugada,
I o sr. Francisco da Siiva Campos, nnti,

j negociante desía capital e tio do
1 Heraclyto da Silva Campo?, chefe da

, offieina de composição desta folha.
| Seu enter-ramento, que teve lr.gar
¦ hontem', n t-ir.le, no cemitério de Inha-

uma, foi inuito concorrida, notando-se
I sobre o ataude grande numero de

dias pritnaveris dc nossa terra: eco
izul, suave calor de um raios dourados,
orboletas que esvoaçain...

Sentia-se, porém, que uma aragem
estranha, um borborinho inquietado!*,
uin frêmito de patriotismo agitavam 10-
«Ias as cainádas sociaes. porque algo de
anormal se esboçava no scenario poli-
tico dc nossa pátria.

A grande massa popular ouvia de ha
muito a palavra cnthusinslica c convi-
cta dé Silva Jardim, Quintino ílocayu-
va, Lopes Trovão, José do Patrocínio
e omros grandes republicanos que se-
meavam ilesassonibradaniente a terra
feciindii, onde as suas idéas gcriniiia-
riam facilmente.

Xão fora essa terra o berço dc tira-
dentes! XTto vivia latente em todos ps
corações brasileiros o ideal republi-

iPois bem! Esse ideal que sc transfor-
inava cm força, essas idéas que se ro-
busteciam chi convicções proliferaram,
cresceram, avolumaram-se como avalati-
chis iiicoritidas. quando as suas raizes
firam lançadas sobre a mocidade mili-
inr pelo iriòlvidavcl republicano Benja-
min Constant. , .

O gran-ie mestre soube transmittir
aquelles cérebros juvenis, pelo exemplo
e pelo civismo, as puras convicções re-
publicanas que elle souliárn para a fe-
licitlade dc sua Pátria ! ,

O alicerce da monarchia começou cn-
tão a sentir-se abalado, ante o pedes-
tal que se erguia á Republicai

A politica de represálias, dc. peque-
ninas vinganças e de grandes aflrontas
foi o ultimo golpe vibrado contra o
tlironò imperial, onde se assentava qua-
si inèrine o velho imperador...

Fra chegada a hora da liberdade!
U naquella manhã cheia de luz um

espeçtaculo imponente desenrolava-se
ria capilal do império.

O marechal Deodoro da Fonseca, gc-
neral cm chefe do Exercito nacional, a
frente de numerosos batalhões, num
gesto forte c irrevogável, proclamou a
Republica. , ,, , . ,

.E a voz do grande soldado, rçbpando
em 

"cheio 
na vasta praça onde se agglo-

morava uma multidão compacta e cn-
thusiasmada. representava a alma na-
cional vibrando dé patriotismo ao raiar
do regimen republicano.

-Rütra .1 Monarchia!
São volvidos 27 annos, e um novo

anno sr-.rge na historia republicana dc
nossa Pátria, que espera dii mocidade

8° I brasileira uma grande somma r.e activt-
sr. 1 dade e de amor civico, para levar avan-
da te o progresso que a ,,1'ará forte ciure

! as mais furtes nações". ,
Em seguida ás palavras da distincta

adjunta cantaram as crer-nç.is o hymno
á Republica; após esse hymno tres in-
teressames alitmnas recitaram bellissi-
mas .poesias e a festa terminou eom o
hytnr.o nacional entoado pclns alumnas
da mesma escola.

Atlienas
Londres. 20 — CA. 11.1 •- A Agen-

cia Reuier informa cm lelegrairima de
Athenas que o governo ordenou o cn-
cerrameiHo da Universidade daquella
cidade, para evitar a repetição de iuci-
«lentes entre estudantes nacionalistas c
realistas,

 «g

Uma sublevação de in-
dios na fronteira

boliviana

"MALBRUK", NO REPUBLICA
Em beneficio do distiucto artista que

é o maestro Vinccnzo Bcllczza, regeu-
te da orchestra da companhia Scogna-
íniglio-Crirauiba, foi o cspeclacttlò de
hontem, no Republica, sendo levada em
primeira representação a peça de Leon-
cavallo — "Mrilbrul;", com um "inter-
mczzó" br.chcsiríili

Da, mistura de opera comica-buffa-
parodin-pocliade, 011 coisa semelhante,
que traz o titulo dc "M.ilbruk", já -nos
pc-cnpàinos duas vezes, na oceasião das
duas edições que o publico conhece:
11111:1 em 2 de setembro de 1.9'i'i', 110 Ly-
rico, pela companhia Maresca, outra,
em janeiro dc 191;!, pela mesma Ca-
ramba, tambcm no Lyrico.

De ambas ns vezes salientamos a par-lapatiee de LconcavaUo, que, num ge-¦nero tão inferior, qual a caricatura de
uni typo dc per si grotesco, desse vol-
-tas ao cérebro para lançar sobre a pau-
ta tanta musica preteneiosa, com ares
dc tragédia', atochada numa orchestra-
ção mirabolante dc peça wagneriana.
E fosse original, ao menos, toda aquella
trapalhada...

A originalidade brilhou sempre pela
ausência na musica dc LconcavaUo. As
suas partituras evocam a cada passoidéas alheias, acenos de cantorias já
nioidas, feitios de trechos nua se tor-
liaram clianas velhas.

A orchestração, sobre inutilmente
complicada, apresenta invariavelmente
impasli idênticos, effeitos repelidos.
São as colchas dc relalltos que consii-
tuein a especialidade da obra lcouca-
vallina.

/Mas deixemos cm paz o compositor
e digamos, por dever de clironistas, que
o publico muilo se divertiu e muito
goslou do Malbrnlt.

•Divertiu-se com as grotescas tiradas
de «Consalvo que fez o melhor prola-
gonista ouvido até hoje; divertiu-se
com o escabroso episódio do fingido
esposo dc Alba.

Gostou da musica applaúdirido a sra.
Ivanisi e o tenor Pasquim c fazendo-
lhes repetir o final do 1" aclo, acerba-
menlc dramático, c vários números du
2n aeto.'Magnífico o scenario, deliciosa a ca-
racterização dos coros,

No inlervallo do 2" aclo, o maestro
Bellezzn regeu uma Gnvotlii da "-Mar-
cha Tartara", de Denito, e a Protopho-
nia do Guarany..

A soberba pagina de Carlos Gomes
foi assimilada c traduzida pelo maestro
Bcllczza com superior critério da nr-
tist.-i, alcançando poderosos efícitos dc
colorido, não obstante a escassez dc
instrumentistas.

O publico distinguiu com ea'orosa e
prolongada ovação o joven c finíssimo
arlista, pedindo insistentemente ,reau-
dição «|ue. pelo adeantado da hora não
foi concedida.

O agitador Dimitrievicii vae re-
sidir na Ai. enütia

Um festival benelicenle em
Lorena

Lorena, 19. (Do correspondente). —
«Promoi ido per dislinetas scrtliofitas

Aa sociedade lore-.iense, realizou-se,
homem, uo Gineniti Thcalro um nia-
gnifi-co festiivnl artistico cm beneficio
da Associação Patrocínio S. José, 111.-1-
jcsioso lemplo paru a educação da mu-
Ihei- c da futura dona de casa, mulo
se cnngrcga proveitosamente a maior
parle lüiris moças do local.

Gomo era dio prever, essa fesla me-
reccii o concurso de grande «paute ,da
população, .não só pelo gosto artistico
qi™ a:Jiiei!'.i associação sabe imprimir
.1 todos os sons eomiiRHinicníus, eoitio
.tamljcin pelo fim a que sc destinava o
produclo da festa.

'A'«s S i- meia da noite, teve inicio a
execução do progranuna, sendo as diver-
sas partes «liisndas com calor, principal-
nicnie a litiénaria, em que, do começo
ao fim foram admirados o «roBto, a
arte e o desenvolvimento 1lc1.110nstr.tdos
pelas senhoritas, o que revela o esforço
c a dedicação «Ia directora daquella As-
so"iação, itl. Odila Rodrigues de Aze-
vido.

No magnífico pafco. capriçhoaimcnlc
oriiainenla<lo e lodo illtiminado, entuo
todo 0 odificio do c-lcgantc cinema, as
senhoritas vestidas a capricho, serviam
110 "bar" e offertàvam flores e sortes
interessantes, que «nam disputadas a
preços elcvrllos. Eiiifim, o festiva! dc
lionlcm deixou, uma saudade e uma rc-
corrlrtção grailã por rrllinr-se. com felici-
dade a diversão desltuubrvinie a uma
obra de vulto.

CREDOR VALENTE

Dever é honra, mas quem não
paga.,, leva pancada

O carroceiro José Fernandes deve
;o? ao dono do botequim da run do
Senado n. 254, José 'Miranda.

¦No entanto, não fugia do credor, ao
contrario, procurava-o, e, se não pa-'
gavn, era porquê estava á espera que
o dinheiro uni dia caisse do céo, como
o maná nos tempos de Moysés.

Hontem, como scinprc, o Fernandes
foi no botequim, pediu umas bebi.li-
nhas, e o Miranda, em vez de servil-o,
lembrou a divida ,os sofuoo.

Os desaforos esfuziaram, esgotado foi
o repertório mais violento, até nue_ o
botiquinciro, mas forte, num empurrão,
atirou o devedor co:u a cabeça de cn-
contro ao meio-fiò da calçada, produ-
zindo-lhe enorme brecha,

O da cabeça quebrada foi para a
Assistência e o Miranda foi dizer ao
delegado do 121 districto f|Ue o cui-
pado do ferimento era o meio-fio, por-
nuc empurrão nada quebrou cm tempo

Iguni. 1—1 » «a» «¦ m. ¦

Buenos Aires, 20, (A. A.) — Tele-
griuijiuas aqui recobidos da província de
Salto dizem que rebentou uma nova sub-
levação de Índios na fiontcira boliviana.

A população das cir-ciimvisinháiiças
está justam-entie alarmada com o facto,
tendo niesmo começalJo o exodo de I
niuilas.pessoas, receiosas dc novas com- como 

-„ 
(,QS Co;_'útorcs dn grande ira.

pltcaçqes. ^«lia de Serajcvo, que deu origem ri
Segundo, ainda esses tetegramnias os |.*j . conf,0RrJaca_ cl;ropéa,

referidos mdi.03 _nprovoitaram-Se para, Q 
-..^ 

a„.;|ajor, (|tle ,mttct_à<_ (\.
fazer essa incursão da ausência da; iro- residencia entre nós, tem sido a
pas ipte girarnleoem as margens do I il-!

Buenos Aires, 20 (A. A^ — Proce-
dcnle da America do Norte, chegou lio-
je a esta capital o famoso agitador
slavo Dimitricvi-ch.

Como se sabe, Dimitricvich é tido

cornava, d«opi«èdando tudo quanto tem
encontrado, iricciidiàfJdo casebres c
cqmmcttendo outros desatinos.

Daqui Serão enviados reforços, afim
de conter o Ímpeto bellicoso dos irre-
quietos aborígenes.

O "Carnarvonsbire" bate o re-
cord de carregamento

Santos, 20 (A. A.) — O vapor "Car

narvonshire" deixou homem este por-
to com destino a Havre e Liverpool.

Esse vapor bateu o record do carre-
cimento, levando .1.6SR.852 kilos de
carne «congellaldas, 43-G"! saccos de
feijão. 112.4.U saccos de café c 1.100
cai::as dc carnes em conservas.

Essas carnes foram despachadas pe-
los frigoríficos de Barretos c Osac.

cada momento abordado tielos jornalis-
tas. anciosos de ouvir-lhe a palavra so-
bre a terrível catastrophe que ainda se
desenrola e que teve inicio ria irriquieta
llerzegovinia.

A guarnição militar de S. Paulo
não recebe os sens _e_ci-

mentos
S. Paulo. 20 (A. A.1 — O "Diário

Popular", em scu numero de hoje. dizj
ne.e as «rnarnições do Exercito r.çsia ca-
pitãl, em Lorena e Ipanema, até agora I

• não receberam os seus vencimentos re-[
! lativos no mez dc outubro.

Checam a Buenos Ai*
res um milhão e

meio...
Buenos Aires, 20 — (A. A.) — Ke-

pc-cutiu bastante nos círculos banca-
rios, notndamente na Bolsa desta ca-
pitai, onde o facto foi muito commen-
tado, n chegada de milhão e meio de
pesos em cédulas hypolhccarias argen-
tinas.

T.-.es cédulas foram obtidas por via
diplomática, depois dc largas negocia-
ções coroadas do melhor exito para
nós. c que haviam sido requisitadas
pela Inglaterra,

-¦sa»

ri.

Apprebensão de uma maebina
de escrever, no "Tapajo:

O official aduaneiro Manoel da Fon-
seca Lima. destacado a bordo do vapor
nacional Tapajós- coiinnunicoii homem
á inspectoria da Alfândega que appre-
hendera uma machina dc escrever per-
tencente ao couinii-sario daquelle na-
vio Pedro Nunes.

A apprehcnsão por si nada vale. An
circumstancias de que se cercou, po-
rém, têm alguma impoiiancia'.

Pelo que disse o official apprchcn-
sor, o commissario Nunes pretendera
retirar a machina «le bordo sem scien-
cia da Alfândega, como devia por
ser ella nova, ao «|ue cllc sc oppoz;
mas, momentos depois, fel-a pas-
sar para uma lancha que se achava
atracada ao Tapajós, com «1 Intuito
ainda de fazel-a passar sem o conheci-
mento da Alfândega, pelo que ;i appre-
hendera.

A ser verdade n que diz o official
Fonseca, o faclo merece a állciiçãa
não só da inspectoria da Alfândega,
como da direetoria do Lloyd, pelo pro-
cediriiento do commissario Nunes.

Um assassinato no
Recife

O novo ministério do Cü
Santiago, 20. (.-1. A.) — Ficou :--irfc

constituído o miuislerio presidencial:
Interior, Enrique Zanartu.
iRclaçOes Exteriores, Ahuniro Ililido»

bro.
Justiça e Instrucção Publica, Pedr»

Inigucz.
Fázçrida, Arturo Pr.it.
Guerra c Marinha, Oscar Nozua.
Industrias e Obras Publicas, Ramo*

Lu co.
Con» se sabe. o Partido Radical fçzr

í | franca opposição ao primeiro ministério
organizado c de que demos noticia hon-
tem. Delle. apenas, voltaram a figurar

Recife, 20 (A. A.) — Hontem.
noite, o dr. Luiz Si de Albuquerque.
2o cscriplitrario da fiscalização do,por-,
to (Ies*a capiial, assassinou com dois ti-1 os nomes de líamon I/vtço na pnsia das

Marthá Maria da Cou-
i-il

ros de re\*olv
ceição. com quem. vivia maritalmentc;

O criminoso, preso, r.o ser interroga-
d", declarou que praticara o delicio em
virír.le dc serem sempre offendKlos os
membros dc sun ír,m'lia. por sua amasie.

InlJtistrias e Obras Publicas c Henrique
Zaiuiriu, na do Interior.

A pasra das Relações Exteriores foi
confiada a v.m diplomata já bastante- co-
nhecido, principalmente na Amerioa do
Sul.
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UM MUNDO DE OURO

LIBRAS A IO LIBRAS
Oistribuidas pela casa VEADO aos fumantes dos seus cigar-ws por meio da Loteria Federal de 23 de Dezembro de «le.

,,-_. 
*\?* .PRÇ*IOS constando cada prêmio d»•uma bolsa de prata contendo

lf_> LIBRAS "IO
EM OURO

.,.?iJ^serSo enl''"nu"» <• qi**» apresentar bilhetes fornecidos n et* casa
^^_r«.nr5rA\VLfl.r!8VeV,,Ime,ros *¦ -"•en-io-* ^#¦-?

CONDIÇÕES
A quem apresentar na casa Vendo a Rua da Assemhlía, 94-08 o counon«qu junto acompanhado dc 10 valeu das nossas ca rt.lriníms de 

"toros"
receber.' cm troca um bilhete numerado cujo niiniero corr.snoi?__flti-aos primeiros 41 prem os ma ores da Loteria Federal de I. iffiEí,fllÜ ,CAr4rd„lr-l,.° ^u,!nh^b0,8¦1 de ',rí,,¦, &•&*«<*«teafeíourCoZtmbr0 "*

toiR •Ur__*,,i1. s ?,' holcs par:* ° concu!_0 '"minar- em 15 de Dezcmliro d-

Os prêmios estão em exposição nas vitrines VEADO
Corto esto coupox.i,
junto-lhe -10 vales
dos cigarros

*H*vi«_«>a*iMiliiM-rrt_BT__«___nna-i_MM
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ASYLO UÍFA-ÍT-JLi N. S. DK

POMP-VA
iCollccta do mez de novembro,

obtida na reunião dos cooperado-
res, á rua da I.uz, 120.

P. Nino iMinella, 40$; sr. 'Cho-
maz de Almeida, 36$; d. Maria
IDtihindèr, ,i:$ Romana Pôster Vi-

dal, -o?; d. (Evangelüia P" Do-
mitigues, 20$; d. Latira Costa,
-0$; d. Ccatriz I.ind.-ay, 20$: d.
Henriqu-ta Leão, 20$; d. Balhina

Santos, 15S; d. Ehiilia lAlves; 14$;
d. Rita _,'•. Pereira, uoS; Pare
Koyal, ro?; viuva dr. .P. Cama-
rão, 10S: d. Maria Juüa da S.
I.0-0, 10$; «1. iMatliildc dc Carva-
lira; 10$; d. Anna Ki.poli, m$i
d. Julia Cosia. 5$; «I. Maria Ne-
váris; 5$; d. Isabel Vidal, 5$; d.
atarletta Salema, 5S; d. Maria
Reis. 5$; d. Alcidn Martins, 5?;
d. Justin.r Maria de S;mt'.Atnia,
3.1 (li Yayá .Silveira i.obo, 3?5oo;
«I. Custodia Marques, io$ooo. To-
tal, ...saSsno. _

GUARDA CSVIL
'Por portaria do ministro da

Justiça, foram concedidos Go dias
de licença, em prorogação, com
21.1 'los vencimento.;. n;ira (Vala-
incuto de saudei ao guarda ile 2a
classe, 11. 53;-, Manoel Nunes
Barbosa',

.ULAS DO I
*^l Prisão ife venlre^S™™"""™11

digestões-Dores I
no ligado, i

COMMERCIO

oimeitos pKUijiuos
Acha-se na Assi.lenbiii do Pes-

soai da . Rrignila, á disposição de
seu '.legitimo dono, uma valide con-

(lendo r-tipás, encontrada poi- uma
; praça un rua _° de Marra.¦ 1 PS_SSi?!ÉffP*^-ílÉ

•i__Á*-<_______;-'-- - ¦

¦ Cansado dc sofirei' dd
(•sloniago, prisão ide ven
tre e dores 110 figado, se
guidas de congestões que
me deixavam á morte; dei-
xei de tomai- remédios rc-
sigtiaiid.-iiio ti o s cruéis
soffriuientos.

'Dores de cabeça, ncvral-
g'as, dores nos rins, fastio,
coliças, eram meus compa-
nheiros habiíuacs. Instado
ultimamente para experi-
montei, as PILOTAS DO
ABBAP_ MOSS, tive o
extraordinário contentamen-
to de ver meu estado me-
lliorar rapidamente, pas-¦sando os primeiros dias
sem dores, sem prisão de
ventre; látiiniah. p-mc, até
que confessei a mim mcs-
1110 nada nilr's soffrer

Tão poderoso c rapi
resultado, conseguido uni
cainenle eom as PÍLULAS
ÜO ABP.ADK MOSS, ti
digno dc ser '. .vi .mittidu
aos que soffrc.ni', motivo
peio «iiial autorizo e peço

jjí esta publicação.

Carlos Áureo Camargo.

Em Iodas as pliarmacias
®_5 e drogarias; Agentes ge-

mes: Silva Gomes _ C, —
Hio de Janeiro.

rer. i»
rápido «

Contas que o Tliesouro
Nacional vae pagar

O Tribunal de Contas rcgisirotl
os seguintes pagamentos, cujos
processos foram icniettidos ao
Thesouro Nacional para fins de
direito:

De 80 :ooo$, á Companhia Nacio-
nal de Navegação Còstèirãj «le via-
gens em setembro uli>'-io, por con-
ta do Ministério da Viação;

de 27 :,122$j;-6 _ 3.:ij46?023, re-
spectivamente, a Humberto Saboia
& C, de fornecimentos ao mesmo
Ministério, e a diversos, de fome-
cinientos á Repartição de Águas e
Ubras Publicas;

de 6:2iS?2.|2, da folha do pes-
soai de nomeação do director da
Casa de Correcção, em outubro ul-
timo;

de 2 :ooo$ a Auguslo Carlos dc
Vasconeellos Monteiro, de gratifi-
cação por serviços prestados ao
Ministério do Interior, em outubro
ultimo;

de 700$, a diversos, de alugueis
de casas occtipadns por varias re-
p_.ri_5.G- do Interior;

de S :_oq$i-,., da folha do pes-
soai subalterna da Escola Preiiiu-
nitoria Quinze de Novembro; e
de 15:000$, ,1 diversos, de'forneci-
irientos ao Ministério do Exterior,
no corrente anno.

Gottas Virtuosas
Curam liettiorr-lioules; males
ovarios, uriiias e a própria

de Emes-
to Souza,
do utero,
-l-it:tc

«s
-a íroquo por um bilhete numerado da casn

pura sa habilitar ao G.-1ANDE CONCURSO dc_

UM MUNDO DE OURO
3E3IVI

II w 11 üfj mm cin mui

«ougite .
Hoje, ás 1 hora da tarde, deveria

reunir-se os ci-dores da t.Ucncia de
F. J. 1'ires.

ASSEJIBLíOS CO.ÍVOO I DAS
Moinho de Santa Cruz, dia 27, is

2 lioras. „_. ,.. "

I ,. Cõinpjiiliín Crande Manufacturá de
I-iiraoa Veado, dia 28. ás 2 horas. -

. Çompanlilí Industrial _antu Um-
cio, di.i 29, 3 1 hora.COXCOBUliXOIAS

AX.NUXCIADAS
Collegio Militar de Barlincena pa-ravo torncchiieiUo de Rcnicros alimcn-t-íiosj nrtiRos para limpeza illuirâna-

çao. la-r.Rfiis, etr., dia ;.-, á I hora.
listrada de Ferro Central do Brasil.

D.ira o fornecimento de ferro Cuia.
dia 22, ao meío^dia,

Keparlição Geral dos Telcgraplios,
para a venda de material inscrvivel,
tua .2, á 1 liora.

Kcturtiçãc de .Águas c Obras Tu-
lilicas. para o foruecinícntó de irale-
ri.nc.. objcclos de escriptorio, espe-
iliento e outros artigos, dia 22, ao
meiò-uia.

Kstrada de Fce.-o Central do Brasil,
xira o forneeinienlo de 80.000 'Ser-
nciiics de inadcira de lei. dia 23. aonicni-Jia.

Laboratório Chiii.ico riiarmacciilico
Militar, [..-ira o fornecimento dc drogase medicamentos nacionaes, dia 2j, aonifto-rtlut.

Directoria Geral dos Correio?, parao serviço de conducção de malas c de
collecía da correspondência nesta ca-
pitai, dia -7, ás 3 horas.

Ivstraih ide Feiro Ccíitral do Brasil,nara o fornecimento de 250 touela-
lias de mil kilos, dc ercosoló para in-
lecçnó de .dormente., dia. 20 ao melo-dra.

.Minist-.rio da Viação c Obras Tu-
bhciis, para o fornecimenio de ohje-
:tos 'ile expediente e nrlítroi. dc c_>cri-
r,tono, «lia 30, ús 2 horas.

F.slrada lio Ferro Central do Bra-
su, para o fornecimento de túraa fa.-
quejaihia dc inadeir* de lei, dia 30,

; _io# meiíwlia.
Iíirrct**ria Cerol do3 Correios, liará

j o fqrneíiindntc! du .11
I ás 3 Horas.

Exi_t_n_ii em. _i, de tarde; 10.683ItSo, -lide .novc-tlM. de 1916
i . :^oí$B'éia<i)t/í':*' . .
¦ No Gonsjfti' -êe 'C«>^ii>r<i« - da -fa*; " x»«SSãoi,d»;(_ierei_]o:. firme

ráalia, .teriiiina, .hoje, 00 meio-dia,, 
prazo pSra -"rccéfiiineiitii 'dé 

proposta-
tutu o foniecimenla do (trupo i -—

J~ •'-*•-••'-''COI^ÇOTJS

_M__f»ÍÍ__:Í-! **-*»¦ -i4_Í_._° . 3i|ooo,

Angra .
Campos.
-ahia. .
Maceió. .
Aracaju.',

Atófjfifc -
30 graoii.-.-if*,
38 «rfoi. . .
®M&/*AFA

, 15SÍ000. a, >.«)o|sd«.
, 1.5ÍO.O0. a 1505000

il5$ooi) a 150.00a
145J000 a 150J000
i43$ooo a ijojooo

E480 

litro» .•¦•i
ua a 350Ç000

-350Í600 a -6o$poo* 
alJojU'Q';a..a J7o$.00

NamW^sosmi ,- » Íâ^S_eçefai_

da 30,

BOLSA PenalVá, lata
Hontem.a Bolsa . funecionou auimaT *'ÍT}i lata*' dc 16

da, tendo s-ido realizado recubr nume- litros. . .' .-, .
ro de ticrycios. Portuguez, lata. .

As apólices geraes, ficaram frouxas; Francez, lata dè 16
as de C. da R. de Ferro, as ido C. hlroi . . . . .
-í 

'FH«_o_r_. 
u da. 0^ dó ro. lô* . _*» VrMíe.,' !.*_.-. 

-".
acções das Docas da _"_»*. íUMcnta-
das; os d_ts 1,-otcrÍas e as do Banco do
Brasil, fracas; as do Banco Commer-
ciai, as da Ucrí.e Mineira e ns das l.o-
n-rias, mantidas c os Municipaes de
X 20, co iKirta-Jor, firmes.

VFJSDAS
Apólices :

Geraes, di- 500$, ia..., f6i$onoDíta-s de i:ooo$-, ia.. . t.j.-.Si.oo
Ditas idem, _, 4, 7, 29, so,a í_o$ooo
Provisórias, a 8.io$ooo
O. do 1'orto, 1 .1 045J000
Cl de 15. de Kernv 2, 3, 4,

5, fi 6. 7, 8. 10, ij

-S$5oo a
iÇjoo a

:ú n. ,,,,,,,, SiS$ooo
Ditas idein, í a. ... 8ao$ooo
Ditas idem, 2 8i7$ooo
S. da Baix-da, t, I a. . .ooSooo
C. ido Tliesouro, de 300$, a r;o$ooo
Dílns de *;oo$, 2 a . • rroÇooo
Ditiis (k: i:ooo$, i a. . So6$úoo
Ditas idãn 2, 2 8o8Souo
Dita^ idem. 5, ti, ,10 a. . 8io$ooo
iMiüiicipacs de 1014. port..¦100, 100, iS4$3oo
Ditas de Bag., 50 a. . . a i:ojo$ooo
li de Minas Geraes, de

de 1 :ooo$, i, 2, o, io a Sor$ooo
K. de Rio (j »l»), 1. .¦ ,¦¦'". SjSooo
Ditas idem, 83, 83 a„ . . • Sj$joo

Bancos\
Lavoura, 20 141 $000
Brasil. 2j «Ji 5055000

Companhias :
Rede Sm Mineira, ioò, 100.

100, 200 .IíSíoo
Confiança Industrial, 6 a, i..o$uoo

Debciitures :
Tc.idas llotaíoco, 50 a. . 8o$ooo
Tecidos Carioca, ¦? ioíSouo
Mercado Municipal. *í a. , aoo$oop
Docas tia Santo;-., tio a. . ._ apOfooo

•'jf*.**.
3?doo

ijã

3$0,0.0

30S000
jfooo

JjJooo
."5J«Í

Porto
lata de 2

lata

Vl.NDAS POR AI.VARA'

| sos motivos o Kel va 'artislien
I lera loiíãr agora, itniirctcrivclmciitc-, na
} «ala uciiiiã nieiicioiinda;

1Q LIBRAS ESTERLIHAS
Cíí-- ---_-<in-iirniw.A..,,. ¦¦—m-_ .... ,,, ..,«»,...-_¦».___»-«_¦.

iijii «11;
Varias

PRIMEIRAS
No theatro Municipali realiza

riojt. a priintira soirce artística cri;-*-
ntza-.ia por Su-iatine Despiés, latgné
Püo e inme. Vcrncuíl, Nj programtnat
iv.e é, cento se verá atir.icute, figu-

ram ninneroí attrahentcs, taes como;
rfinaçõeo sobre I/a Cracc, dc l?rohcc;
nie de Psychc, dc Mutiére; versos,
ir- líffseiiítyndc Ucsiau !, 1.1 1'oiilainc,
Xeeoiile ds 1'lsle c Claudcl; /, Dai-
ter, Ae Th. de Bauville " cantos e
lansas «!_ século XVHI.

OS FILMS DE IIONTEM

O grande suecesso de hontem, uo
-hlcoii; foi a estréa da celebre Ilçnny
I'ortcn, no empolgante tn.hallio da
irJjrtca Ilclvctia, '-de Zuricli, "Irino-

;cncia c receado". A íámosã actri-*,
qüe acaba dc tiruiiiphar mi tela do lu-
küoso cinema da Companhia Cinema-
l.grapliiea Brasileira, além de ser a
artista consagrada, 6 conriderada a
iiiai_i lieila cabeça dc mulher, ratulia
do parle e da elegância.

''Itmoccncia lVccado" é rcalmciílc
mu loumuct: que seduz, commove, ar-
rebata c acaba cmpolgairlo o especta-
dor. A sua c_.hibÍç3o será mais uma
arai.dê victoria da empresa do Odcoiii
Completa o progranima uma chistosa
comoitia, cm que admiramos a finura
v a aotucia, que é sempre o recurso
do gc-o fraco, intitulada "Mulíiorcs de
cabeça, . cabeças de Mulher..."

Outro programma maravilhoso é o
do cle_.intc Cine Palais. Depois de
aiõs ter a presen ta-do, uo espaço dc
trinta dias, celebridades consagradas,
como Mario líomiard, Diana Karcnc,
jVllifrio Colo, ílelcnn MahjMsl.a c Ca-
J102ZÍ-, c o macaco JacI;, o Cine, além
<do inlcrcsantc film, tirado por ocea-
Kt-to da visita do presidente da Kc
fubtica, á cidade d? Campos, cujos
liiclliorarncn-tos municipaes foram inau-
giiradoa com grandes festas e do ul-
•rimo v v?rÍadÍssÍmo numero do " I.claii*

Journal", exhibe o soberbo drama cm
... acto:;, kl a afamada fabiica Cine-
Uoina, "A divctte. do Rcgítr.onto", in-
tci-prclado pela notável actriz _,cida
Oyo, cre.idora de muitas obríts-iprhnàs.

I.eda Cyc figura óctuãlmcaitc num
dos primeiros logarcs 111 preferencia
dt» publico carioca, coliocaçrio (juc llic
foi conferida polas graças da sua
tmocídáde, >da sua formosura, do seu
talento.,

No cinema Pathé, a nota dn «lia foi,
c será iicsta semana, a reappflriçao, a-n-
ciosamente esperada, do celebre Jus-
tino Clavel, dos "Mysterios dc Nova
York", r.a pessoa de Anidld Doly.
Sob o loine de James Norton, Clavct
se oecupa agora de desvendar "O
segredo do líscapulario" ou "O caso
•-ias *trcs nações". Temos novamente
eiu lida contra o celebre policial o .a-
ítioso "líticobcrto'', Sliêldin T,c\vis,

Completa o programma o "Páthé
Journal", trazendo as ultimas noticias
de frança, allemanha e Rússia,

Causaram o mais extraordinário sue
ces.-o os tres primeiros episódios do as-
scniibrosD film de aventuras .— "A
mulher cudaciósa". V. ainda o publi-1
<•» conseiva bem vivas as feminiscen-
cias dos estonteadores laiicís de au-'
daeia e imprevisto, que tão funda-
incute o iinprcssionarani naqiiclles pri-1
íneiros episódios, e ji novos capitules, I
os ipir.rij c quinto, foram cxhihidos
lionlem .un confortável Avenida.

O Iri., o querido cinema da empre
sa Cvw?. Junior, renovando o seu car-
ia?, apresenta mn pregramma qiic e
uma maravilha. Delle consta o pri.
nii.ro episadio do óbipolganlc drama"íiçrança falai", drama de aventuras,
cm 20 series e 4.1 partes, admirável
trabalho da Universal. O protagonis--
ia ,!••¦-. portentoso fiim é Rollcaux,
o heróe Ja "Moeda 

quebrada", se-
cuntlado por conhecidos aitislas. A.Iúm
d-.-.-e s berbo fiini, o íris ainda cxhi-

tttes" o conccitua.lo 1'aris, é dos mais
grandiosos. São nada menos dc y
actos cio episódios c scenas ultraJ-sen-
cacionãco, que (.ovem Immènso cum-
ttiòvéí o publico. "Destino vingador"|
èinettioinvt.iasímo drama em 5 actos
do vigero! s acção, jogados por nrtí**-
tua ido icputaçfto; "liutrc a arte c o
otitor", film n;i:ional, "posado" pelos
afauiáílo-i bailarinos Duque e üaby, e
que tão cslupondo êxito acaba dc
faz-T no Avenida; *'0 poder do cri-
bine", rispirititoaa "cliárgc'.*,;

l/oraiu coroadas do mais b'.il!i..u:e
exilo ns c.xhibições dc Inuitcni, no
líxcel-iior, o conhecido cinema do Cat-
teto. TV que o scu progranima foi or-
gailizffdó tt capricho e com carinho,
ermo o publico poderá imaginar pela
siuVplco enumeração das pcliiculas, que
cão rs que se seguem; .ÍÔtulc cslõo
meus filho?", grandioso drama extraí-
do de um romance i!c 7,nia Webcr;
"Cnç n roa tubarões", iiitoréssaivtc
fibn do natiir.il e — "!'!!= deve ter
uma mulher", fila cômica Ac granida
5ÚCCC53Ò

O popular cinema Americano, c
Copacabana, tambem cstr-.ou honícm
coni ttm Ecnsaci-onal progranima novo,
cm que figuram; "Ityppcrifàa", sobór-
b.-) drama de cxtraowlinari. cmoçrió,
em C .-.ctos. da Vox-nims* "-As duas
fidalgas" grandioso drama em h netos
afrcbaladorcs, da fabrica Patiié.

* :. *
CARTAZ DO DIA

Theatros

A PR1NCEZA DO BAL TA-
ÜAEIN, NO RECREIO
Para poder ultimar a montagem da

opcriita "A Priuecza dn liai Tabarin",
íi companhia A.ev do <S" Serrai do
theatro .:.i!;viu, di;r.:uie edes tres
dias, não dará espectaculo.

. <> A estréá p da coiiiijianliia Adeüna
jt\brft'nche?i terá log:ir sabbado proxí-
,111o. no theairo Phenix.

I ? dlepois de partir rara S. Taulo'a companhia Caramba, irá para o thca-
t:ro lU;--ui,lira n coítípatilii-a de opera
-yrica Rotoli _• Biloro.

^. Mutra. hoje cni ensaios, no tliea-
[tro $. josc a opereta mrcionál "O cá*1 pitão. Suzana, «le J. Praxedes, musica

| de helippc Hirarte. |
| «> Kealiza-se amanha, no Cáries |
j Gome», a festa artística dos sytivpatlii* |«ns aclorcs .los' .Moraes e Augusto

: Losia. lisse festival, que é delicado áj
, l-c.lcra.So dns Sports Náutico>. terá |' .1 presença do almirante Alexandrino ;
| do .ilçncar, que pronictt.il cbúiparc-
; cer.
I O Com um progranima "òhrcnianei-
í ra nttrahenle realizará; dt.;>:ii-, de nma:
i 11111, 110 Carlos Comes, o scii festival

artístico a ilistincta aulriz Aí-rdiua de
bnusa, 'i'.n> o nosso publico tanto apre-

! c:a t opplaudc,

ESPIRITISMO

mmamaoamamm nn «¦ 1 asam_wb— ¦

CARLOS COMifi- — festival de
tuiz llravo. A's . 3I.1.

lMI'N'1i'|I'.VI, - "Soiréc IVsprós"
— "Poe-Vcrncvil. A's S ,.|4,

Ki:ri'lil,K"A --- "Knifim sós"!
imienlal. A's 8 3I4',
S.MPS.' — "Dá cá o pá (revista)

A's 7. S 3:.| c 10 i|j.

Cinemas
AMERICANO — " llvp-cii.da"

(drama); "As duas fidalgas" (dra-
tuo*).

A\'i:N|liA — "A mulher anducid-
sa", Mropia); uo "iKrigir dos ovos"
(comeda).

ClMil. r.\[..\I. -- "A divette do
regimento" (drama. ; "Mc.liommchtbs
,le Campos" (do natural); "Os ba-
lõfs esphcricoa na guerra" (do natu-
ral): '"lielair Journnl" (do natural).

KXCHLSTOK - "Onde estão inciis
filhos?" (drama); "Caça aoíi tuba-
rões" ("do. natural); '-.lillo deve ter
.uma nlulhcr" (eomedi.i).

llIlí.M, — "A iiiitlhor audaciosa"
(drama.; "1'upao Iloulin" (drama);"A batalha do Somnie" (do natural)'.

IIIIS — "A herança fatal" (dra.
nia); ';\lai.stc" (drama).

ODUON — "rnnoccncia c. peccado"
(driimn)j .Mulheres ile cabeça...""Cabeças de mulher" (comedia).

l'AI.LS —. "O destino vingador."
(drama); "1'ulre 11 arte c o amor"
(drama); "O poder do crime" (ec-inc-
dia).

1'ATIIi;' -• "O c:r,rt das tres n.i-
ções" ou "O =cgrcdo tio cscapulario"
(dranm); í.'1'.ithc "Iniiriial"' 

(do natu-

RECLAMOS
Theatros

lie tun outro, 11;
imprcísi caaíc.: -
comedia dramatic,
no?50 publico já
mirar e elogiar.

ninnciifai é o qi
popular einema I
«Toniinaute desse

nu notável e

que uma parle do j-vc «ccasM de ad-

arrebata Íor e mo- i
' estreou hontem o
:.:1. Como nota pre-

espectaculo, sobre*-1

ilrania policial — "A nm-
iciosn". Para oue fc possa
que esse trabalho representa

I hda e da arrojo basta di-
•.' as companhias norte-arne-

e seguros ?•_ recusara.*n a sc-
vida da protagoiiista dc>sz
anisia Ik-lcn Holmes, devi-

ií perigos sem coma a que ella
*.xc__'.rícainc„le re expõe. 1\' essa a
maiír rcchinc que se poderia fazer ao
-stupcirJn trabalho clnematographico.
T-. ec ::> sc 1550 nãu Ijiiítasse, o Ideal
'¦¦ ¦'. ninmncia, como remate do seu
n 1 prctrauinia, o emocionante dra-na

llelim",

ctrizanh;
lher au.

neaii.ií
_iu'ar
peça,

e o atirprchend
gaerr.i — "A batalhafiim d i

Sonime"
O *wi('r,.ntm_, cuia "premít'

í"r«*u _n cens mmimeros Ihabí-

X.; t!ie-.tro Carlos Gome; realizasse
hoje o festival do actor í.niz llravo.
da coiiipaithia ilo Iídeu.Thcatro, de
Lisboa. .Além da revista .'.'_r_ rfe
ra1!» e o 1" acto via De cat>°le e lenço,
peças que já deixaram marcadas as
sua^ épocas, pelo suecesío conquista-
do, o estima-do actor coniico fará uma
confeicncta humorística, que nos di-
zem de brilhante effeito

,A tevisía Dó cl o |v. ore. .: actosoriginal \Io Cândido Castro e Oditval-
do \ laiuui. 1 uurnlia Iriumnhantc, uo
tlicalro h. *n.\é. 

a cujo theatro tem
levado todas as noites avulia*. con-
correr:-.! 1. O i.nadro "Za.Ia-mortf'i iti-
iliieslinijavòlnicnic o maior suecesso da
aforluii-da revista tem provocado fran-
ras manifestações da nlatéa. ,\ nm-
d.a. dos maestros l*clir>ne Duarte e
Kolieriò Soriano que, de fado, «i
csplc.dida tem acradado b;:>i,*in\\ in-
lerurdtacla fielmente nela orcliesira do
festejado macátro José Nunes

lioje, ronete-se a revista l'ó cê o Pc
UOS tres sessões da noite.

\ ;*imatiiii,t Caramba-Scognaniígito.
lá lioje, n.i RepuU-iM, íinia uiiíca re-¦ resontacrio da auerjda oucreia A Du-
qtteco tio liai TaniOln com que esircau
no Uio e traz no seu- rooertorio des-
liv.iilira.utune.iitc nosta cm scena e r.ia-
enifieaineiite reoresantadi. constituin-
do. nortanto. um dos setia prandes
iticcess-bs lytisticog. Multa geme. cn-
íretar.to, não teve oceasião de a ver,
vi si q qiiç. tondo a comoanliia twii va-
í-i.-irtõ c numeroso repcrtorTo, entendeu
tiãü dar. «.cnão cm casos èxccpcionacs,
repetições d-2 nualquer operetã-.

Vãos a«> llientr, !...
Não. Vou ao cinema. lioje

eni dia aprecio mais o cinema,
pela ra.ão imc ncsie se vae assistir
trabalhos «lc verdadeira arte, quan-
do se sabe escolher o cinema ipic
se (requenta'. Vou au ODKON;
Aiiiuineia-se um tn.liallio dc 'HEN-
-\Y PÜRTEN, a grande artista,
de fama universal. Pelo anntiiieio
sahe-so (|ite ella eslá trabalhando
cm uma fabrica suis.a, dc Zuriclij
e é sempre uma fortuna que o scu
trabalho por.sa vir no llrasil. -Os
suissos sabem quanto a linda ar-
lista é nppiaiididn em todo n iiiun-
do e trataram de orgáni-ar utn
íilm «íuc, íoreosníueiitc, deve ser
excellente, poi.s lilvN.W POR-
TliiV é raia estreita mundial da
cinctuaiogiaphia...

... e talvez, a mais linda
j entre todas ns mulheres «pie Ira-
j baliam eni palco,Por tudo isso vc o meu caro
j íiinigo «pie prefiro ir ao ciiicina, e
1 principalmente ao cinema OQEON,
! onde sempre se encontra o i|tie é
I v,.rtiadeiiumente bom, com bons
! artistas, com íiltns de grande
i vaie,-.

Os exames na V escola
mixta no 17' distrieio
Realizaram-se uos dias 10, 11,

1.1 e 14 do corrente, os exames dc
promoção de ciasse na i" Escola"\lL_la 

do 17" districto, cuio rcsul-
tado foi o seguinte:

Classe média: _" anuo, appro-
vãdos: disiinc.fm, .Tuditlt Camei-
ro; pienaraente, gráo o, Krah.v
Dastos Campos: plenamente, gráo

H, liirynia Bastos Campos.
Classe media; \" anno, a o prova-

dos: dislineefio. 1'rasilio Taborda,
Dia.-ali Jacobina, Vdia Gonehl-
ves de Abreu e Mariauna Cpstdj
plenniiteute, g.rán o, Deníosilíònes
Massa, Íris Simões, Lama Mello
e Zil.la Massa; plenamente, gráo
tí, Germana Fontes; plenamente,
gráo 7, Adalgisa Raposo e Pedro
.lacoliitia; plenamente, gráo 6,
Maria de Medeiros.

Classe elementar: a" rtnno, ap-
provado;: distincçiVo, Adelinn de
Abreu Gonçalves. Anisia dos San-
les, Clctina Tavares. Ivlphridc Das
tos Campos c Gtlstavo Pontes;
plçnãiriente, práo o. Maria í.yra c
Ophelia l.oliale; ipíenainenlc, grão
S, Artina Medeiros e Maria An-
gelica de Mello.

Classe elementar: i° anno ap-
provados: distiilcçã'0, Alcyr d'Avi-
Ia Meüo e I.éa Vasconcello.; pie-
naineníc, ^;áo o. Glndstone Murta
e Laura Craveiro; plenamente,
gráo S, Magdalena Goiucalves.

A mesa examinadora i-ii cnnsii-
Itiida pilas professoras: Polyddrã
Maria Tüiiriiiho, Amasiles Rocha
Xavier de Barros, Amélia de Car-
valho c Magnolin de Castro so-
cri. Los.

Quem qnízcr lêr sempr: is ul
limas novidádi
Lauria, aitetiie
TIDA. 

'

?8, RUA GONÇALVES DTAS, ,-5

¦ c só na casa f.rs
geral Ja AT_,AÍ

SIITSBU -íAnOXATi
Esfirtisticn líos visitantes

Foi a seguinte a estatistica .loa
visitante.; do Museu N-acíonal, <lu»
rante a, semana finda :

Terça-feira, i.|, iu; quinta-feira. i_, .'.-;: sexta-feira. 17,
too;
'O,

sabb;
¦ 493.

Io. is,
Total,

¦to; domingo,
1.071 pessoas.

MUSICA
CONCERTO ELPIDIO

PEREIRA

'•_^-*t>_r*->.'i_^-*-__,

A me*

I;-_tíí marcado dcfhútivamcnic ipara o
dia eS ilo corrente, no Theatro Mu-'
nicipál, ás 8 i|_ horas.da niiile, oi
sraiiílü; concerto àvnipiiúmct «U: a*,í'Ü.
çávj dc al_.u_na:; oliríis (lo tt]i*>!anüult
compositor isitrici, liVpidio Pereira.

\ ariaa verta trausíer«Jò, por diver

Massa de Tomate- ...
a da Companhia M.imtíactora cie
Conservas Aliuientl.iaj.

¦PEDEKAa.O 
DO XOÜT1.

rioje. ás 7 1.2 horas, rcune-sc
em sesír.o extraordinária, na séje
social, á rua de S. José n. 8-i.
nara iratar de negócios urgentes,
Pedc-se o coiiipareciniento de
los.

Os ''Annaes 
das Scienciás Psy-

cliiças" dão a seguinte informa:
eão:

"A Revista dc Meta Psíquica
Experimental, de Buenos Aires,
contem as netas dc algumas ses-
soes realizadas pelo grupo de e:<-
pcriineiilndbres que se constituiu
soli n presidência do dr. Felippe
Mui tine/, professor dc Psychòlo-
gia.

O .paciente que serviu a essas
experiências é o sr. Manoel Sei .a,
uni; nicdiiim .não profissional.

I"' 11:11 moço de _a nnnos, são e
bem constituído, muito pouco le-
irado, mie nunca se oecupou de
pliènonicnos mcla-psicliicos—a tal
ponto que na primeira sessão fi-
cou assustado e foi precisa muita
persuasão para o induzir a cou-
tintiar.

Ço'111 esse médium, obteve'-sé pri-
nieiro. á luz vermelha, a levitação
de uma mesa pesando 23 kilo-
grammas, acima da qual o sr.
Selva tinha collocado as mãos a
uma distancia de 10 a 12 ceiitime
tros do plano; ns Ires outras pes-
sons presentes fiscalizavaui-n'o ri-
-drosa incute.

Tinha-se feito o médium vestir-
sc, para essa experiência, com uma
bluza branca fecluula e sellada
nos punhos c nos pés,

Eni seguida, a luz, lendo sido
consideravelmente abaixada, a lc-
yitação da .mesa produziu-se, mas
acompanhada desta vez de pança-
das formidáveis.

Luniino-iilades muito visíveis
appar..ci.am sobre a cabeça c nas
extremidades dos dedos do 111c-
ilium.

d.111 uma outra sessão, o médium
foi collocado no interior do g.v
binéte mediumnico, sentado em
umà cadeira baixa; os dois fiscaes
còllócarahi os pós aoíire os delle
e seguraram-lhe solidamcnte as
mãos. Ao cabo de alguns minutos
somente, os assistentes perceiic-
ram uma espécie de fôrma de
fantasma,, parecendo constituida
por nuvens vaporosas.

Pancadas muito mais forles que
na . sessão precedente sc faziam
ouvir ao mesmo tempo, e um
grande numero de pontos lttnii: 7-:

sos csvçfdcado- 
"saiam 

da auerlií- jia das curtiu.is que se enfimavam
como por uma forte briza.

Selva, sen lindo uma espécie de
vento glacial soprar-lhe c aceusan-
do contados muilo violentos, co-
meçou a gritar de medo, o .nc
obrigou a iiluminar o local.

iíxaininoií-se o médium, os sinc-
tes dc cera com os quaes as suas
mangas e a sua calça estavam fe-
chadas: achavam-se intaclos.

Kis uma carta que o sr. Ernesto
Cozzano, disliiictp escriptor espi-
rita. nosso coliabora Íor, dirigiu
ultimamente ao <lr. Carlos Soto,
secretario, da redacção da Revista
Meta Psíquica Experimental."Recebi o Numero Especial da
Revista de Mcta-Psiqitica. Xolo
com mu verdadeiro prazer a sua
altitude coirroctântbiiite ácieniifica
— attilude que muitos directores
dc revistas psychicas 011 espiritas
não sabem ou uio nuerem seguir,
se bem que o futuro das nossas
pestjiiis.is dependa disso.

Sente-se, pois, mais que nunca,
a necessidade dc publicações que,
como a sua, tendam a convencer |
um grande numero entre os ndhc-
rentes ao nosso, ideal, de que não
poderemos atlingir o fim glorioso
que fôrma o objecto das nossas
aspirações senão por ineiliodos
experimenlaes c por iiulucçõcs e
de.lucçõc.-. rigorosamente Riscadas
sobre factos.

H a grande desgraça dos nossos
estudos é.qitc. elles cntisfiluc-m a
aUrncção irresistível de nina mui-
lidão dc indivíduos de unia níentn-
lidade mystica, c sem um preparo
sufficicntcnicnle, que por seus
actos e suas publicações se tor-
liam ridículos c ridicularizam ao
mesmo tempo os estudos que elles
cultivam;

Envio, pois. as minhas felicita-
ções á Revista de Mcla-Psiquica
Experimental,

roder-se-á esperar que os ini-
ciailorcs desse nioViinòslo de ten-
dencia mais positivista encontrem
já, na America latina, um "íandc
numero de pessoas cujo .preparo
seja sttffiuientc para comprcheii-
del-o c apoial-o?... — Oscar
n'.\iir.oxxi:r..«mm» :

A Constituinte uru-
guaya

Montcvidéo, 20 — (A. A.'i —
Terá logar hoje, com toda a sole- j
nidade, a ffberlura das scs.=ôt-s o'r-
diriarias da Assembléa Coti.li-1
tuinte,

A crise ministerial no \
Chile

Santiago. 20 -- (A. A.1 —O
partido radical. declarou-se contra-
rio ao ministério que acaba de s:r i
organizado peio presidente da Ee-1
publica,

Reina paz no Contes-
tado

Florianópolis, _o (A, A.) — O
coronel Felippe Schmidt, governa-
der do Estado, recebeu tclegram-
mas do Rio do Peixe, affirmandò
que tudo ali está em paz, não ha-
lendo receios de perturbação da
ordem.

COMBATE AO ANALPHÜBE-
TISMO

. -Mais nma animada sessão rea-
üzou a I.iga Elumihensc contra o
aiialpliabetismo. sob a presidência
do dr. Leopoldo Teixeira Leite e
com a presença dos srs. P.inion
Alonso, Luiz Palmier, Vieira da
Rocha. J. Dcmoracs, Jorge Ange-
Jy, iRtóirdo Barbosa, Renato La-
cerda. Octavio Teixeira Leite c
Jona.jis Botelho.

llíntre outras, deliberações (om.i-
das, foi resolvido o seguinte:

1". lOfficiar á Câmara Mitnici-
pa! do Nietiheroy, solicitando a

ínanuleneão da verba para a sub-
venção da escola nocturiia do
Amparo Operário c pedindo para
subvencionar a escola da l'e-
deração 'Espirita.

2". Providenciar sobre a rccl.v
mação recebida por intermédio do
dr. Ranioti Alonso, relativa á e;-
cola de Alberto Torres, cuja pro-
fessora reside em Arcai c vae á
escola somente 15 rezes por mez,
com grande pre.iu'zo para a fie-
queneia, que é diminuta.

_°. Agradecer á redacção do
Commercio o interesse demonstra-
do em favor da subvenção da es-
cola do Amparo Operário.
_ 4° 'Enviar congratulações aos
jornaes de Campos em vista do
enthusiasmo com oue vêm auxi-
liando'. a campanha contra o anal-
-halicl.isino, e .-.gradecer aos joi-
nes Noticia e Gazeta do Povo o
interesse tomado pela campanha
em favor do ensino obrigatório,
solicitando, tambem do AVo 7. Ja-
neiro auxilio cm f.avor da mesma
campanha, em visla das informa-
ções prestadas pelo dr. Luiz Pai-
niier sobre o movimento naquelle
município.

5o. Solicitar dos directores da
fazenda do Carmo, em Sant'An-
na de Japiriiyh.i, a .creação de uma
escola ipara os seus operários e
respectivos, filhos.

6°. Enviar officios ao Tnstitit-
to 'Ròck.ellcr e aos chefes da com-
missão que veiu no Brasil, applau-
dindo o auxilio indirecto presta-
do á população escolar do Esta-
do. com o combate á anhyloslo-

c outras moléstias endeini-

niOÜNIOlOS DE CREDORES
1'allencia de 1.. Soares .ilgiiciras,

«ia 23, -d 1 i|_ hora.

CAMBIO
Iiontem, c-;te mercado abriu frouxo,-•om ns hançds sacando a 11 isliff c

11 31133 d. e vm seguida a 11 _. I33 c
¦1 15116 d. c comprando as letras dc
-.oiiortuiu, respectivamente a u i|iG
2 13 11.1-.Kl

iliir.iiite o dia o mercado continuou
íimcci.nar em nosição frcux», viga-

rando, nara os saoiics, as taxas deII "IS o 11 a.lie 'd., e. pcuco depois,
is de 11 37I1J e 11 -|8 d., e para a
compra a aetjuisição do prucl parti-eular as de n ijlifi c 11 ,111.12 d.

O llaiico do llrasil affixdu. para os
vales ouro,' a taxa dc 11 51J64 it. -

Oa iicírocíOB conhecidos foram des-
envolvidas, fechando o mercado em
ijosição cstí.veli com o<* háncps sncan-
do a 11 271.12 c 11 7IS d., e com-
orando o papel particular a n 15I1Í
c ti 3«1.12 d.

foram aff.xa.1as -nas tabollas dos
bancos :

A riu dias :
f.oiulres. . ,
Tlaiuhunio , ,
Paris. .....A' vista :
Londres . . .
Paris. . . ,
Ilamburga . ,
Itália
Prtrtuffal. . ,
Nova York. .
Montcvidéo. ,
Hespanha . .
Buenos Aires.
Siiissa. . . ,
Vales iiíjo café;
Vales ouro. .

11 1 .|ifl c 11 3ÍL33
_"u a $?do
$727 a $731

u it|i6a 11 -5I32
S71- a
Sríí a
S6.11 a

2S712 a
.$.'.* a

^$100 a
$«'.8 a

i$8S? a
SSi.t a
$714 a

S745
$7<lo
$.96

2$8.6
4S.1S3
4$(í?0
$pn6

lS020
$S|6
í*it

S$--9

lturas
Os soberanos foram ¦nCBÒcirwIós a • ¦.

ci$ioo c 31 $000, ficando com compra-
rlorcs a CEtc prc*;o c vendedores no de
H $2110.

Caixa de Conversão
PORTO & O.

São quem melhor aü'o paeam.- AVKNIDA RIO BRANCO, 49-

nnasc
cas.*-«*>/ •
pezar
Liga.
posta
chn.

Inserir cm neta ttm voto de
pela morte do membro da
dr. Santos Abreu, por pro.
do professor Vieira da Ro-

MOTRAS DO THTvSOURO'Aa letras nanei foram cotadas nos re-
bate de 1 i|a e 4 uor cento; ficando
sem vendedores conhecido-* e com
coni prado res. conforme a data -de
emissão, aoa extremos «íe *íi|a a 6
r-or cento,

apólice fccrul -de üoo$,
dita de soa$. 

«lita de 1:000$, 

OFFERTAS
IVmf.

_>IO$000

!Q3?000

33Õ$000

n509000
2o6$òoo
J4_t$ooti
I7._t$Q0Ó
iSò$ób*»
2U'$0dp

,*.()SüO'i
40$U0O

2 |0$U00

1'IXTO, -iOIM'*S & C,
Rua Marechal Fioriano,

Commissarios dc café,
cereaes.

I- 4.
niantei_a e

CAFÉ'
MOVIMENTO DO MERCADO

Kilos Saccas
Fixisiencia e:n 17. de tarle. 312.537

lvuliadíts em 18:
E. 1'. Central . , 136.140

Ivntrodas cm 15:
E. I'\ Central . .
Ei. v. leopoldina

172.980
áSSio/io

ti", Resolver sobre as informa-
ções recebidas sobre a escola da
rua Porciiincula, em S. Gonçalo,
t|ue funeciona irrc_ularnientc,

Xo expediente foi lida uma
caria dirigida ao dr. Teixeira Lei.
le. sobro o estado em que se
adia o próprio estadual que serve
de predio escolar de Porto das
Caixas.

Ainda o presidente communicoit
mie visitou a escoTa do Amparo
Operário, achando uma freqüência
de 50 hluinuos, muitos dos quaes
foram examinados ,por oceasião da
visita.

O sr. J. Dcmoracs commuuicou
haver feito, com—rcRulai' assislen-
cia. no salão do B. li. M.. a pri-
meira conferência da série orga-
nizada pela Liga.

'¦I < l-D • —

O crime em S. Paulo
S. Paulo, 20 (A. A.) — Uma

estúpida scena de sangue desonro-
iou-se ás primeiras horas de boje,
no botequim da Avenida Rangei
Pestana, n. 113.

Antônio Rodrigues Ilcredia, pin-
tor, de nacionalidade hespanhola,
casado e residente á rua Coronel
Seabra, n. 42, e o sapateiro Lou-
ren. o Ferrari, de 30 annos de cila-
de, casado e morador á travessa
Villa da Moócá, 11. n. tinham feito
no botequim acima referido o ul-1
'¦mo ponto de parada, após uma
peregrinação peias casas de bebi-1
das vizinhas. Mui:o embriagados, jos dois sentados a uma mesa dis-
cittiain de maneira incompréhen-
sivel, emquanto o dono do estábc- j
lecimcnto, Felippe Lopes Ribeiro, jbocejav.. ininierruptanientc, de rc-1
peme, sem que nada apparentc-
mente désse lògar a isso, o sapa-
teiro saca de um revólver desfc-'
cbándo-o a queima rouiia no com-1
panheiro que. mesmo ferido, tenta
ievanlar-se para reagir, mas um 1
segundo tiro, porém, prostra-o. O ;
criminoso deita a correr, fazendo i
fogo niais uma vez, agora sobre o i
botiqiiinciro que lhe saiu ao en-
calço, nos gritos de "pega o as-1
sassiuó", .empre perseguido, Fc-1
üppe Lopes Ribeiro, o assassino, |
foi preso finalmente peios guardas j
cívicos Martin Gomes Dias e Júlio 1
de Moura Sampaio. '.

A policia, avisada, compareceu í
ao local, encontrando o pintor lies-1
panliol Heredia, de bniços sobre
uma imniensa poça de sangue,!
morto. I

Lourenço Ferrari, hão pôde ;
prestar declarações devido ao seu
estado dc embriague-. O inquérito 

'

prosegue no posto «lo Braz.
 —c o «a» a _— ;

O anniversario do papaj
Recife, ao (A. A.) — Coninic-I

morando o anniversario do Papa ;
Benedicto XV, o Circulo Catholico jdará amanhã uma recepção ás au- I
toridades estaduaes e aos seus as- '
sociados.

¦ IJmbarques cm íS:
Iv. Unidos. • . <
Europa. ....
Cabotagem, . , .

1.000
I.210
J.60*i

2.SS3
7,'»**o

4.SS5

Existência em 10,' de tarde 3.3.035
Entraraih desde o dia 1 de julho

atti huntcin, J.211.-55 saccas. c em-
barcanun, cm cfiual ocríodo, 1.041.507
ditas..

Itontcm, este mercado abriu susten-
linda, coni regular quantidade de café
exposto ;• venda e rcnulax procura,
¦tendo sídü cffcctuadas de manhã,
trati-.ivç"u,í. dc. 2.872 saccas, aos pre-
cos ijc g$.|ou c i)?5oo, a arroba, pelo
typo 7. ,

Os nep.oci'03 realizados, a tarde, fo-
ram calculadas cia cerca de 5.100 sac-

cas. nas mesmas basís da aherlura,
fccíiando o mercado em posiçfw» cs-
tavèl.

A 1'olsa de Nova York abriu com
3 a A pontos de baixa.

Passaram por Jnudiah. 70.Q00 sac-
cas.

0S700 e 0SS00¦7 oS.iuo c o$soo
A. .... . nSiuo e g$aoo

SS$8oo e S.goo
SANTOS

Ein tS;
Entradas: 51.050 saccas.
DesAe i": 729.220 £a:cas.
Mídia: 40, .12 saccas.
Saidas. ir"-7.i> saccas
Kxi.ter.cia: 2.418.470 saccas.
Prcçii por 10 kilos: 5$6oo.
Posição do mercado: calmo.

L.-ce Irmãos comriuviicam que
colações de café são aa seguintes:

a3

a_______«-_a__u_B-U_-C-E_cr--_«-a_B__H-u_i-B_--_-i-H_-ll

Typos Tor 13 hilos

I
3. ..-..¦.. . :o$70o
¦t 1.1$ 4 ou
*•, . IU$IOO
(i  9'iiaoS?J03

, .1 (,520o
| 8S)no

ASSUCAR
línfradas em i8: o.6i2 fr.cro
l.csde 1": 133.162 ditos,
tíarklas cm íS: d,2tti saceqs,
Deadie 1": 75.440 ditos.
Ivxisteiicia cm -2,1. de tiirdc:

naccos'.
Tdsi.ío do mercado: firme

COTAÇÕES
Branco crystal. . . .
Crystal amarclló. . . .
Mascavo $3So
Branco, 31 soríe . . . S5S0 1
Mascava $47.1 ,

ALGODÃO
riu Iradas cm i^: não liouvfe.
Desde 1": 13.641! fardos.
Saldas em 18: .125 ditos.
Desde 1": 5.701 fardos.

291.441

ô-,?íi a $óoo
$400 a $520

$400
S=üo
.500

• ¦ ftpolizcs
Ccnics dc 1:000$.
O. do Vorlo. t. .
C, dc K. dc Ferro
C. do Thesouro *
!-'.. da Baixada. . .
Provisórias 1 . . ¦
luüicirias
IÍ. do Kio (4 °|?)
K. do Rio. de sou$,
neu:

Dito dc Mi Geraes
1'itas do í. Santo
Muuicip. de 1906.
Üitàã nom. . . .
Uiias de i_i4, port.
Ditas, nom. , . .
Dito de 1904, . . —
Ditas dc 1914, port. iS."|$oóò
Ditas do JíaRii. . j :u,io$úoti
Dilas de Mello lio.

riztínte. . . • ¦
lUtncos:

Cômniercitil¦T.rasi.lí . . . . •
Cavoura. . * • •
Commercio. * • ,
Nacional
Mercantil ....

C. ae Seguros-,
P.rasil
•Minerva
Garantia. . • •: •
Integridade. , , .
Varegistíis. ,¦ . .
Confiança, . . •

listradas de Perro i
iM, S. Jcronymo .
Noroeste. ...»
Gpyaü .¦
Rede Mineira.. , ,
Norte do Urasil. •
J. Botânico . , «

C. ,le Tecido*:
|Cof. Industrial, •
I'. Industrial • ¦
S. felix
Alliauça. .',,,',.
Coreovado. . , ,
Pctropoliiaua. . , ,
Carioca. ....
America Fabril, .*
Magiíeiise. , , , ,
Cof. Industrial. .
Cometa, ...»
Tijuca
Ind. dc Valcnça. .

í*. Diversas'.
Docas ila Bahia. •
D. de Santos, nom.
Ditas ão port. . .
Loterias
T , c Carruagens .
Centros Pastoris! .
Mclii. do Maranluto
T. c Colonização .
Melh. 110 llrasil. .
T*avtl,; Confiança .
Cervcji Urahma, .

Uçhcntiiresi
Docas de Santos .
America Kahril.
Brasil Industrial ,
Tecidos Carioca. ,
-Men:. Municipal. .
Proft. Industria. ¦.
Autarctica Paulista
Tecidos Alliauça. .
S, ]'. de Alcântara.
Ii. II. S. Paulo. .
Tecidos Magícnse.
Bom Pastor. , . .
Iud. Mineira. . .
Conf. Industrial .
Coreovado. . . ,
Cervejaria ( ^ Brahma
Tocidos Tijnea. .
N;iv. Costeira.

Tecidos IlotaíoRO.
f.ttz Steárica. . .
M; Fl.miincnsc. .¦
IT.. dc Sapopcmba
I. CnniDisra. . . .
S. Felix .
Brasil Industrial .

Sjo$ooo
o .oSooo
Sh.iÜdoo
^ I 0$000
8.ÍÓS0ÕÒ
825$000

8o?ooo 8:$ooo

770$000
76i?ooo
82=5000

Comp.
Bs.CSóoò
045*000
Si7$ooo
ÜlHlftJOO
SòoSudo
8io$ooo

426S000
.So.íSooo
6j),.$ooò
ip3$ooo
ig 4$') 00
3io$ooo
314$000
i<S .$000
i8j$5oo

$.1011 i.|S$oop

1759000
203?oao
i4o$ooo
i;o$ooo
.7SSòdo
203$000

320S00O
58$ooo

^raSoon
7,8$Uoo

i4$ooo

14580011
¦170J000
6o$ooo
i8o$ooo

i;oí!oco
175ÍOOU

45S0OU
i45$ooo

i8n$ooo
40Ò$pÒo

-SSnõó
iJSqçóòo
470S000
r3$odó
ÇaÇpoò
2l$()0C

7$500

320$ÒÒb

2ü8$00O
conSn00
ioíSooo
1955ÕÕ0
301$000
-H_i'?0OO

IQíSoOO
200S000

I30SOOO
I92ÇOOO

_:io$ooo

Ip8$n00

I75SOCO
2Q0$I)00
175$nno
IOn$oco

_*n$ooo

3 .'$noo
1 _!$Óbo
írsSooo

l.(0$í)00

48SOOO
iÕ5$ooo
i40$ooo
140$000

302$000
2S$000

l.|0$000
i20$ono
I00$000
340$000

-3$5«o
46O$0no
46o$oco

125500
58JOOO

40?O00
7$ooo

qojooo
20U$0Ü0
I407Ò0Ò

_:nft$noo
19<i$üoo

IpO$000
It)Q$000

io5?oooo
I00$000
njaíooo

7o?ooo
I.'il$O00
190SOOO
1O5$ooo
18ÒS000
1QOÍ-000
rnnSuoo
i8;$ooo

j*ó$ooo
iáp$oop

AI.PIST..
Nacional
Ksiranueira. . , .

.M.GODAO
Senões
¦Primcirr sorte , .~ »REU
Claro (280 libras. .
lisciiíó, idem. ,

BATATAS
Nneional, uor kilo

IiOKKACÍlA
Mangabeira, con-

forme a qualida-
dc, nor 15 hs, ,
BACAU1A0

Peixilim
Gaípe. .....
Noruega. ....'l.scossia ....

BANHA
Uauha üe

Alcurc,
kilos. - .

Dila, idem,
.20 Itllns. . , ,

Dita da I,a_ana,
lata uraude. . .

Dita de Itajahy,
lata de 2 ks. .

Dita idem, lata
grande

iDira de Minas,
lata de 2 ks. .

Dila.. idem, lata
grande
CAUN1Í SECCA
Kio da Praia :

Patos c mantas •
Mamas

Uio Grande 1
Puras mancas. . ,
Manias

Mátto Grosso :
Pato» ü mantas. .
S. Paulo, Minas e
Rio
CAKNl* DK 1'OUCO

Do Paraná e San*
Ia Catharina . .

Dita do li Grande
CkMKXTO

Por 100 kilo.

5SS000 a
6o$ooo u

30S000 a
-•SJooo a

6n$ooo
.-•jooo

31S000
anjooo

aSíooo a 4$$ooo
Nominal

$220 a .3-0

Nominal

o$ooo m ;i$ooo

8s$aoo gojooo

8S?2oo o2Ç400

Só$2oo S8$3oo

915--00 _ 2*1.(30

oo$oao 91$200

72$ooo 785000

Co$ooo C6$ooo

lijjiq». t.inco. .
Dito, branco,

gráos v . ". ,
Figueira, tinto.
Hespantóll: tiiito.
Dito branco.

4.
Não ha

V^erinígitli.' Cinzand rs-l."cífã 36$
C.rui(3i'cz ...;>. *345ouo-_£»_«;$.
Ilfír.eet. caixa . ...' 425000 a 44?

S,At^.
Mossofò. .
Caibo Frio.
':¥I-N'V-vSE
Branco. . .
Tinto- . .

. VK1.AS
Gramt<

480(000 a 5-'o$oua
7uo$ooo a 8o$ooa•Kio. ba

4.Í0S000 ã 'soo$ooo
"OOO

OOO
44Í009

4$ooo a '

3?Soo a,
4$SH<*
45_o9.

Por pipa
. ....ojooo a „Sh}«BÍ)
. ...Injeço J .150^„#

v.;-"'*2- - 
*."_»¦ 

_¦'=

JIÍ 5 e 6.
dc 25 pa.

Não lu
i$.'3o a

1S180 a
i$iSo a

ifoSo a

i$iGo a

15300

!$J40
1$400

i?340

i$38o

i$ooo a
$900 a

I$250
15100

Dova. ......
Catliedral
Bandeira Sueca •
Kc-4. , , , , ,
Alpha
Pyr.uiiide. . . ,
White Sc Broiliers

riIAMPACMl'
Franceza. ,"
Portusuczn. ,

COUROS

Sola "Pelotas" . ..
S o Ia JI i ncira ,

cotumum'!. . . ,
Sola "S. Paulo",

coinmum
Santa 

' 
Catharina,

de i"
Segunda e baixa .
Cprrciro (o meio)
tUanadas, inferior

ate (cada um).
Atanad.1 de Cara-

pos (cada um) .
CHA"

Verde. . , T ,. .
Preto

CACAO

Bahia ,...,.,-
Pará  .
Pernambuco . , .

Ç1"_0I,A'_

Por harrica
2I?00« —.

Não ha
~- 2,|$0I10

.'0$000
23$000
2.$0ti0

Por

i90$ooo a 2:o$ooo
I25$ooo a i35$ooo

e3$oo»

caixa

Por ki!»
a 35aoo35ooo

2$_ooa

25S00 a

3S000 a
2$6oo a

i55ooo a

i65ooo a

285000 a

Kilo
0S000 a 1c$ooí
9$ooo a i^?ooo

Kilo
Não ha
Não lu
Não ha

Ccr.to
4S200 a 45500Rio Grande". , -.-

. 
''RV1UIAS

Nacionaes . . ,
Ditas cstríaiiReiras

VARINHA Dl? MANDIOCA
De Porio Alegre:

Nominaes
irSSooo a i20$ooo

Kspcclal ....
Peneirada , . ,
Fina. .¦""«¦'--...,
Grossa ....

Do r,.iRima:
Crossa

FAUINHA DU
(Por saccos dc

fluidos)
Moinho Inglês

linda Nacional , ,
¦Nacional
Brasileira

Mòinhô FítiiniueitsG
Fvspccial
H. ívcopoldo. , <
O. 

ÂI"inhô Santa Crus

35S100 a 33$joo
. _'8$4oo a 2q$Soo

. 325-00 a 34.200
Não ha

. i858oo
TRIGO
44 kilos, preços

33$o6o a
22$j00 a
2_r$ooo a

23$oòò 0
s2$S'op a
_.2$opò a

caixa
„ eon.. ....
Pequeiiai.de 5 e 6,

«ji.a «le 25 pa-«lutí-S . , j . ,
Fragata dc ç cai.

xa de 20 pacotes
£,pçoniò_üras dò 6.

c. de ^o pacotes
Carro, caixa dc 30
pacotes

Carro " Brasileira,
caixa de 30 pa-
cotest 

Doiiietíticas caixa dí
25 pacotes . . .

-.jcoinoteras "Bra-
sllcirasi de 6, c.

^ de jo pacotes . .
Condorj c. de 25

pacotes
Brasileira; caixa de

2? oacotra . . ,
Brasileira em laia,

12 latas. . . .
Paulista, caixa de

2". pacotes . . ,
ipiranga, idem. .
Colombo, idem . .
Colombo 2 ideai. .

DIVERSOS
Agua-raz, por Mio
Amendoim em cas-

ca, por kilo . .
Alcatrílo, por kilo .
Ç. Mgicai por iüo
líijos

Fiibá de milho, mo
kilos

Farello de trigo,
por ioo kilos. .

Gazolina. por caixa
Genebra, por caixa
Kerozene, por caixa
Pimenta da índia,

^kÜov ....
F-inçiias do Rio

Grande, ttma', .
I.aitrÍIlios, por mi-
llieiro

AFátte em folha por
kilo

Polvilho, 100 kilos
Passas, sor caixa .
Presuntos, por libra
Telhas, por milhclrn
Toucinho, por ltl',o
Tapifica nacional,

por ioo kiloà. .
Trcinoços. por 100
kilos

Vicas do aço, por
kilo

I4$;oo 1 14$?M

9$5oo a

22$30o a

2.*?.*oo a

i6$ioo a

20J900 a
"5.500 a

2t5;oo a

35$òoo a

35$ooo a

37$ooo a

955oa

--$3oa

_'2$30.

i6$ioo

ao$ooo

-S$50«

-4$70»

35+000

35$ooo

37$ooo

34$200 a 24$21C
-ii.>-n . 2SJ50C

27SO0C
B85SÒO ;

;$ooo .1
.15700 a

1$|00 —

38S0Ò0 4Ò$Òoô
iÇaoo —

SciÇoao 33$300

•1$oó6 íS^óoò

4Sí<i« o
ll$i5" .

iSSÕOQ
5ò$ooo
• 1.500

_$300 a i$óoo

330$pòo ;i 330S0ÓO

$.lSo n
.(OÇOOÒ ,1
iSSooo a
3Ç200',.o$»'ou a 33o$ooo
$900 a i$ioo

$50o
5. $0.0C
1S5.IOO

33
*3
»a
2.1
«4
=4

35

i.

32Ç000 a 40Ç00Q

3.-$ooo a .ifiíroo

'¦ $550 a Í550

MAIUTIMAS' 
VAPORKS RSPlJRAhOS

Norfolk e eses., "Arp.cuary". . , 21
Portos do Norte "Guahvba". . . 31
Kio da Prata. "P. di udinc". . .1
Rio da Prata, "Frisia" 32
Nova York e eses.. "livrou". .
Aracaju' e eses.. "Pliiladoliiliia".
(Norfolk c. eses., "Paraná". . . .

3$ooo Portos do norte. "Co;irá". . . ,Tortos do sul, "'Assti"
35500 Noin York c eses,, "_. Paulo",¦'«Irlch"
3$200 Giitlicmliitfg ç eses.» "O-iar l'rc-
e58o. drich"

195000 Torre Vicza, '¦T.iiiuarj"
llordéos e eses., ''Í.íkit"

30Ç000 Rio da Praia, "Dcnicrara": . . .
Inglaterra c escoi, "Oronsa**. . _

305000 DliZlvMllUO :
Ríq da Prata "Amiizon". . . .
Portos do Sul '.'Sirio"

VAPORliS A SAIlt
•Nova York, c c-e-"., ''\*a-';i:iM. .
Santos, "Tapainz". . .......
Rio da Praia, "G11.1i1.vl1a". , . .
Nova York . eses., "Minas Gc-
raes*

Recife c eses., "tiaiiibà", . . .
í.agiína c eses., "Ni'n Pcçanha"'
'S. Pidelis c eses., " Pideleiise" .
Maii-03 c eses.. "Ruy Üarbosa".
Portes do norte, "Gliayha". . . .
Gênova c eses., "P. cli IMinc" .
Aiilslcrdam c efc-., "]'ris_i". . .
Pernainbuco e eses., ".lagnarihc".
Uccifc e eses., "Javary' ....
Aracaju' c eses., ".1'biladelpliia" .
Poríng do sul, í*Ilapcma1' ....

Norfolk e escí., "Paraná". . . .
Pernambuco e eses., "laiíuaribc"

soÇoot I Portos do norte ''Crará". . .
j.íl-íiò daPrata, "Byron"

1Í_ j Síòntevidío c escií "Aym«*'i'-'". . .
Rio da Praia, "Oscar Prcdrich".

I iMoutcvid.o e eses., "Ta.ni.uv". .
235.100 1 Amarração c «ses., "Pyrim-us". .
22$Soo Aniarraçiui c eses, "Caiiiv.nj" .
225300 I Portos do Sul ''Assu'". . . .

I 'Portos do sul "Jia.nera
-35.500 1 Portos ilo sul "Itaitúb

-O
2fi

Pérola 235000 a'Santa Cruz. . 22$ioo niPíUiHcea 22S000 a1'UIJAO
Prelo

Dç Porlo 'AIcRrc 205000 a
Dito idem da terra *.o?ooo a
Dito idem, de Santa*

ijoSooo

i95$ooo

RECEBEDORTA DE MINAS NA
CAPITAI, FEDERAI.

Arrecadação do dia 20 -3:+.4s$75-
Do 1 a 20 23r:5S3?iJ20
Km cgitnl periodo do

anno passado. , , , 53t:t__$-t 1C

AT.FAXDi.CU. DO RIO DE
JA.NMitRO

. Renda arrecadada
llCai ouro. . . .
Em pape!

Total.
Dí 1 a 20.
Ein egual

.1013. .
'Diffcrcnça

IÇIlfi. .

hoje:
113:7.9*474
162:1445842

periodo de

a maior cm

=75:9145.11(1
3-l5i:4l-l$iSlí

3.120:0:25503

33 .:-43i?GS3

Pregos correntes do mer-
cado do Rio de Janeiro
ARROZ \ACIOXAI,

1'ulliado 53S300 a
Especial J.S700 a
Dito Kuocrior , , 43¥.1oo a
Dito bom. . , . 38$joo a
Dilo do norte,

branco. .... .-...$000 a
Dito regular. . . 35.5000 a
Uito. idem, do

Noria rajado. . 31S600 a
ARROZ ESTRANGEIRO

Agulha, de
'Dito de 2". .
In.ílcz

ASSUCAR
Branco crystal .
Crystal, amarello
Mascavo ....
Branco. 3a sorte.
Somenos. . . .
Hdascavinho. . .

ÁGUAS MINIiRAES
Nacionáe) :

Caxambii' (48 _fs.)
I.aniliary (43 gfs.)
Çaiiibiiquira (.|3 r.)
S. Lourenço (48

garrafas). . . .
Saliitaris (.|3 s;fs.)

LíàtrangeiraJ :
\'icliy (50 sarfs.)
Pcrrier (50 pirfs)
Dita (ioo garrafas)
Síltc.-s (24 gars.)
IV. S4Igadas (48

garrafas). . . .
C. Moura (.|8_.)

AGUARDENTE
Paraiy 

6o5ooo
SoSnoo
,(."$000
4i??oo

415700
365700

365700

9i$6oo

ta Catharina .
Dito manteiga* . .
Dito do cores div.
Dito, branco, cs-

traiifícira. . , .
'Dito, niulatinlio. ,
Dito amendoim. .
Dito branco, idem
Dito vermelho,idem
Dito enxofre. , .
Dito, fradinho.ideni

1'1'MO
Fumo cm corda
Rio Novo:

Especial
Reçular

Sul dc Minas:
Pcguiiila
Primeira. ....
Terceira

Goyaiio:
Especial. .,¦•,-..
Regular

FUMO KM FOI.IIA
Do Rio Grande:

in. amarello, ... i
2a. idülll
i*. çonimúm . , .
c1*. idem

FRUTAS
Toras, caixa . . ,
Mangas, caixa. . .
Uva» Rio Grande,

caixa 
Dila estrangeira. .
Maçães

GORDURAS
Rio da Prata,
Kio Grande. .
Matadouro. .
Xaroticadas do

terior, . .
GIATERINA

iS$3oò a
3C$;oo a
23$30o a

6ó$ooo a
23$3oo a
3o$000 a
4o$oóo a
185.100 a
305.100 a
<i-?9oo a

-•3$ooo
225500

-.15500
-*3$ooo
_!2$50O

kilos
-!5$000
_rj?oi)0

e.tJ.loo
41$700
305000

!..ir.i!>c .
il.iiguiiti

eses., "liai uri:'"
¦ eses., "-lyiiinli"

/0$000
235300
33$30,o
435.100
20$000
315S00
<j.|$5oo

LOTERIAS
CAPITAL FEDERAL

Resumo dos premini tio pl.-inftn. 83"rehli_,.(lncn. 20 no vem
bro «le 19'.0.
PRÊMIOS DK tCiOOO.
411.5 vond. Capital
1C131 '...

Por l;i!o
i$6oo a
ií-'oo a

is;oo
15300

i$ooo a
iS/oo a

56oo a

.-fooo a'500 
a

1 $1 Of>
ij.-joo
5Soo

2$200
l$Ú00

I$,.50
15150
1Í200
1S100

1S250 a
i$ioo a
i5iío a
15050 a 1

,ir$ooo
.Vio ha

Nio ha
.. .Sooo a 35S0Õ0
30Ç000 a 305001,

5033
5%!)...

12774...
52361; .
3:1570...

:r>07s*i...
j30«5í...

PRÊMIOS ni. 20ÒS000
0^07 3S374 8181 3.041 51626

! 40S2 6286 3102Ü 400', 104S0
; 255-4 38335 45276 23011 16732

13201 3008» 16135 .',356a .3605
PRUMIOS DE 100 000

a 50o$ono
I6:00n«*000
3:000.000
1:00081100
líOOOSunO
t:O0OSÒOC

liOÜSOOfl
50 SOOO
500? or

Q'JS i0(

20072
45335

358 i
334SS
2IÍ002
22841

37778
33100
12031
41291
25215
28021

4083'i2S,".n
41SS.
4S39!)
41013

5343

idem Nominal
Nominal

$"50 a

$700 a

5-5°
5roo

Bruta,
lhàmc

Bruta, cm

Kilo
cm vr.zi-

.5$ooo a
Nua ha

35$ooo a 305,-00

SJ80 a
$400 a
$180 _
S.-Co a

Náo lia
$470 a

SGoo
S520
$400
Saio

5300

2Ü5ooo 11
235000 n
235000 a

-2,.$000 a
23.000 a

S.ISooo o
56ÍÕ00 a
?p$oop a

Nominal

28$000
2.3 $000
2J$000

235000
245000

SSíooo
56*000
7OÇ000

."CSooo a
4S$ooo a

scíooo
435000

5?ooo a 1705000

CAES DO PORTO
Relação dos vapores c embarca çõc

cs do Torto «'•io trecho entregue h
Ae novembro de io:6 áa 10 horas da

que .'_ achacam atracados
Compagnií du Tort) 111
manhã.

dia

*¦«-_¦*•» -___> sy it

to-

As manobras do Exer-
cito no Rio Grande

Porto Alegre, ro (A. A.1 — As
tronas que tomaram parle nas
manobras militares partiram ante-
homem nara Uravaiahy, chegnildo
ao sen destino, ás 16" horas, em
cxcellcnles condições.

Deputado Fábio Barros I
Maceió, _o (A. A.) — A bordo ;

do paquete "Pará", 
passou, cm •

transito para o Recife, o deputado !
Fábio Barros, indo cumprimentai-o ,
a bordo o dr. Fernandes dc Lima, '
presidente do partido democrata, I
o deputado .los. Paulinó e um rc- í
presentante do governador do Es- :
tado. além de outras pessoas de :
destaque. :

rambeni viaja 110 mesmo vapor, ]
o director gera! dos Telcgraplios,
ui:e foi .uraprimeatado pelos ^m- ]
pregados da respectiva repartição ;
e pelo ajudante dc ordens do go- j
verno du Iíslado. I

EMBARCA ÇAO |

Aaã-ZSM ,__| oBS-RVAÇÔtl

CLASSS HAÇÃO KoUJ j
___

l'. carvão I ! . . • • • •! [Vago.
1 IVapor lln.le?. , . . "Trcvalgen" |I)cs-. de earv».

3 |Va_o.
Chatas.,..Nacionaes . . , .Diversas |C|c do P. S. Pena
Chatas... .JNacionaeg . . , Diversas |C|c do "Caronna "

£—S IChaias IN-acioiiacs . . . Diversas C|c do "0. Prince"
Chatas....ÍVacionacs . . . Diversas iDesc. farinha dc tri-
II Iffo e recebendo ferro.
Chata jXacional . . -. "Guanabara" (C|c, do "Bahia"

Desc. dí gen. da
tabeliã II.

Pai. 9 íChatas '..Nacionaes ..,. Diversas  Exp. An ann.anc-.
P. 5|as. [Chatas Nacionaes  Diversas  C|c. de v. vapores

o' I IVaeo.
V, io Vapor .Nacional  "Nilo Pcçanha".ICabotagem.

io :Vapnr IXacianal . . . "'Fiddense" )Cabota_cm
i_ Vapor [Nacional . , . "Philadelphia"'....[Cabotagem.

r. ti Vapor Inslcz .... "Cotovia" desc, dc tri_o.
ii V'apor |Tnglc_ .... "Renibrandt*.,.|rce. vlg.
15 'Vapor l.rancu  "Angó" IRee. couros.
i< I IVago.
i- Vapor Inglcj .... "Ama-ou* I
iS k.'haias....[Nacionaes . . . [Diversas [desc. tle 1-a_-i_.-i

P. .Mima [Vapor Inglcí . . . .1 IVago.

latas dc
25. kiloa

Loura, sem vazilltame
Loura, cm latas dc

12 11_3 c 25 kilos
Branca, sem vazi-
lliame

Branca, em latas de
12 i[2 c 25 hilos

Branca, cut latas de
4 hilos .....

Branca, cm latas de
1 o 2 kilos, . .
MANTEIGA

Modesto Galonc. sor-
tidas

Brétcl I:r.rcs. lata.
l.cpeletie-. lata. .
Modesto Galonc, lt.
T„ Brinn
De Minas ....

_ MTi.ItO
Amarello da terra.
Dilo branco, idem.
Dito da terra, mix-
to
MADEIRA

A11.frica 11 A. pí-. . »
Resina, dnzia. . .
Sponoc, dúzia. . .
Sueco, branco.
Dita. vernielli.-

Pinho do Paraná
:» qualidade . . .
2" qualidade . . .
Taboa

OI,EO
De linha;.; lata. .-
Dito. barril. , . .

niosriiOROs
Olho
Brilhante
Pinheiro
Ypiranga, , . . ,
Pradc
Mimosa
Raio 
Brasil

De cera:
Olho. .... .-
Vpiranca
Raio 

que.jos
Do Minas. ..<¦*?

SABÃO

Em 27 tiiolos. . .
Em 9 barras. . .

.(tooo a «t$ooo

4$100 a
5Í000 a

5$ioo a

CJooo a

6$:oo a

$6300 a

-Ssoo a

4? IOO

10078
4S73Í
_.S21
_i;i'.i_
_s7ü:í
223.9

.\Pi'i((ixiMA_ni:s
e 41110

1813*2
l'I.S.EN'Á'3

41150
161ÍO
GF.N'1'I..NAS
41500 
1G200 . .,

rodos os números (orminndos
om llí,*i tem 2110,5000

Todos rs __umoró.. lorminado'

411..
i 10130

411.1
16131

41101
1.101

e

590 ÍS
24290
350'iS
37Í6ÍI
3. IOS
393;i

íòosnófl
DOgOOO

r,n'005•jogoou

12Í00C
8-00G

55000 em lí. tem 305000.
5$ 100

C$000

ú$ioo

C$300

C$500

Não lia
Não ha

2%f.o a 3$ooo
Não ha

3$SÒo;iíooo a
,l?20o a

io?3oo a
135700 a

3$6oo

isSsoo
M$5oo

.$700 3 io$5oo

o pé

?420
53S000
Sg;o

i$oóo a
i$ooo a

75$noo a
ò.í$ooo a

I$400
i$05O

50*000
S0$ooo
40$ooo
•t9?noo
(ÍOSOOO
¦íSSoou
^8íooo
47$ooo

C. S«'" co
fírSooo
6i?ooo

Stao
lS3$noo

$030
1S000
iSooo

75$ooo
ò .Sooo

$220

2?0OO

Todos os namoros lerminadoi*em 45 ifim 4$n00
Todos os nnmorns terminados

om 5 tôm 2S exceptiiarido-so 03terminados em 4ii.
0 1'1'scal do governo, Manoel Cos-

me Pinto.
O director-assistent., dr. Atilo-

nio Olyntho dos Santos Pires, vice-
presidente.

O . dircctor-prcsidcnle, Alberto
Saraiva da Fonseca.

O escrivão, Firmino dc Canlua-
ria.

ESTADO DE S, PAULO
npç.imnd- loteria do R'. Pnuln

rna li 7.i da em 17 de nov.ml.nr>
dn 10IR
PHKMIOS DK 20:000.
57284
5035G
38370
13233
46',-"-l
2707
1SI2S
20081 '.......,.'
3R.C6
4044. 

PRÊMIOS
4702 4SG0 7

11330 20785 3C
42944 4330. 4ü

A úOOJO-O
,... SOíOO.I.ÒÍÍD

2:000.*. «10
íisoosono
1:0 -'13000
1:0008000

500J003
500.. 11'O

riOisooo
:.o.K(ioo
Ml; SOOO

nu 200.000 
'

135 SOU 9705
OW 3GSHS 40230
977 503.18 57121

$900 a 55200 :

emOleina virgem,
tijolos. .- kilos. .

Oleina e virgem, cm
cm tijolos peque-
nos,, ,1 kilos . .

Oleina _ e virgem,
em tijolos n. i, 2
kilos

Especial, cm tijolos.
4 kdos ....

I.tpecial, em tijoloc.
, 3 kilos ....

Especial idem, a
1, 2 kilos. . .

F.sDCcial de peso. .
Virec.-n de ceso. .
Vir;uni superior. .

VINHO
Rio Grande . .
Collarcs. tinto, eu

porior. . . .
Pito, inferior. .
Virgem do Porto•-.1» «inrl,|OrlI-_.

Kilo
S;oo a
5720 a

Poi caixa

2$.!io a

S720
.720

3.510

iJrCo a i?;6o

i$2.io a

.iÇioo a

3$4oo a

i$Coo

1$240

3$loo

2$.(00

i$Coo

$730
$540

Kilo
$730 a
S540 a
$620 a

Pipa
T45$ooo a :;o$«i«_o
"2o$ooo a s6o$6oq
450$000 a 4So$uoa
46oSfioo a **4o|00O
¦i6o$r.'0o a 540$odo

prêmios nr* ma.'00
1195 2.71 3053 3727 C254

11060 15700 1G940 23394
2-'4SG 32.124 33GG4 37798
41658 48263 48616 48715

49039 50)23
APPnOXIMAÇÕK..

iSOlK!
11078
1S851

r.r:s3 e 572"i:.
50355 e 50357
3S369 o 38371

DEZENAS
572S1 a 57290
50351 a 50360
38361 o 38170

CENTENA!
57201 a 57300
50301 a 00400
3.301 a 3SÍ00

Todos os núncios terminados
em 84 tem 4g000

Todos os números terminado»
em 4 têm 2500. exceptiuindò-se
os terminados em 84

O fiscal do governo
:onas Pinto.

Os concesionario.,
do & (..

A autoridade poüeial-Dr.Jos*S. 0'ieiroz Meyee

SOO.Or.%
íãOSOOO
I"OSOOO

50S0O.
40-UOO
30..000

S_000
CiUOO
4.0CO

Or, Ama*

J. Azeva*

1

^Jmmmm^Z **r*r**&*»ms**i __*«^_£_Sv'
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CORREIO DA MANHÃ — Terça-feira, 21 ile Novembro de 1916 ¦jjjBgjg ~(

AVISOS
COKIüiKJ — Es'» nvntivm ex-

pedirá unias pelos seguintes paque-
te» :. •

llmuoit, para Santos e Rio da Prá-
ta. rceelicndo impressos ate ao meio-
dia. cartas nara. o interior até as'" 

In da tarde, idem com porte duplo
feirar» i exterior atí a l e obiectos
para retirar atí âs I! da. "Ml-Uí,

Segurança, para 1'orto Rico, c NyVa
York, recebendo impressos ate io lio-
ras da manhã, c.-.rus oara o, exterior
iité ás 11 e obiectos rara registrar ate
íis io»

Amanhã: « • i ,.
Vasari, pura Pernambuco Trijiiiiiilc.

Ilarbados ,; N°va Y"^k• rtc<:lien'10 '£-'
iirwis até ás io lioras , da manta,
canas lura o interior ate ás 10 U-,
idem enm Porte diinti c "•'vr'1 ° -,'
rioi7-.C.Í- ás ii i* objectos rara regis.
irar até ás i" ia ni.anliã .

Minas Gentis, para Bahia. Rcci.ç,
Par.i, K 1 -.mn c Nova York. rea-licn.
ilo iiuproísos até ás io horas tia nia-
nha: i-urt.-is para o interior ate as
i„ i|_. idem com twrtc dmilo e para

o exterior .até íi'i t objectos para.
rciíistrar até ás io. #

llaiithii. para Victoria. Balira, Mar
rei» e Recife; rcccli.uido impressos me
ás s lioras da miuiliã, car'as para "
interior até ás 5 i |a,; idem com iiortc
duplo nlé ás d o oliiectos para regis-
tmr alé ás 7 da noile de lioiç.

Remhr.udt, para llaliia. Trindade ,e
Nova Vork. recebendo impressos ale as
io horas da manhã, cartas nara o cx-
lerior até "3 11 e obiectos nara rc|;'.s-

¦ Irar nlé ás 10.

PüBTícT#s-ríÉlõ
àxti7ü7í~ím)' 

'üTrãiÃcTíÂnõ
V,' o melhor remédio, pov= .via

gástrica, para curar a syphilis.
E' de gosto agradável e não lem
dieta. Vcndc-sc cm qualquerphar-

gS-i ¦¦¦¦¦ 
MErliK. MATTOS *

MANICURE
Para senhoras c cavalheiros —

Quitanda. 24. ____________—g l mm * Bi"
FOKMIOIDA MKKINO

O unico cxterniiniidór das for-
minas, Mcrino k Mair/y, rua do
Ouvidor 11. ií.i _____________

1)15. liKO.NHHO ItllHílHO
iKspccIalistii nu «ira dt qualquer

Jiystroccli pelo seu processo de oura
radical e ifiiriiiitiila. sem dor. nem te-
bre e rem operação cortante.. ja re-
rre".'"i i',a sua exoursiio clinica aos
Fstalòo do Sul. tendo reaberto, o «eu

f(!0ii5ii'i'Jrio. á rua da Constituição 11
r_ (Pliarnnieia Mello). d'o incio-tlm, aa
fl '¦ ¦¦'¦•- ''• »:tr,,r'. ______

socüEDAnf) tanto pboJe-
CTORA UOS RETALHISTAS
I)E OABNES VERDES

RUA LUIZ DE CAMÕES, 36
De orde nulo ' 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. . ,

R'o, 18 de novembro dc 1910.
— /. Monteiro. Guedes, jej*j|t___

íoepumwL
\(i\ 

" npfifji/d.-lo i>ét-i Or eç.lor-1
\U '. betai da SatM» IV 7t,M

rm

SOCIEDADE BENEFICENTE
DOS EMPREGADOS

NO COMMERCIO DE CAFE'

Levo ao conhecimento .dos srs.
associados a compra dc cinco apo-
lices da Divida Publica, de um
conto de réis cada uma, para o
patrimônio da Sociedade.

Kio, 18 de novembro de 1916.
—< Antônio M. Netto, thesou-
reiro. M 4080

MM.:. CAP.:. URIAS

Quarta-feira,* 22 do corrente,
ses.:. solenne commemorativa do
50" anniversario da sua installa-
ção.

O Ben.t. Ir.:. Ven.:. cnm-
pre o «rato dever de convidar as
RRcsp.t. c UBcn.:. LI.olj.:. co-
irmãs a abrilhantarem esta solenin-
dade. — Lopes de Souza, secr.-..

Tomao
ngtn do
MelgncoDiabéticos!

ASSOCIAÇÃO PROTECTORA
DOS EMPREGADOS

NO COMMERCIO
14° ANNIVERSARIO DE SUA

FUNDAÇÃO
Secretaria, rua da Carioca, ji, sob-

Dc ordem 1 do sr. presidente,
convido a todos os srs. associados,
em geral, .e suas exinas. famílias;
para assistirem á sessão solenne,
quc se realizará no dia 23 do cor-
rente, ás 8 horas da noite, na se-
de social, cm coninicinoração do
14" anniversario de fundação des.
ia associação. Não ha rigor dc
"roilettc". ' 

,
Rio de Janeiro, iq de novembro

de 1016. — O secretario, J. C.
de Oliveira. ¦ •

(em íórma de pílulas)
O mais podçroso especifico para a cura da Sy-

Iiliilts e dé todas as doenças, resultantes da im-
pureza do sangne. O DBPURATOL é im-
minentemente superior nos seus effeitos a todas
as injecções. Garante-se a cura.

Tuèo com 3í pílulas, 8 a 10 dia» de trat mento,
5$000, pelo Correio mais 400 réis; 6 tubos, 27$0d0, pelo
Correio mais l$ooO.
DEPOSITO GERAL: Pharmacia Tavares
68, Praça TlradeuleB, 63 — Rio de Janeiro

™ament7r^^^^ e scienttfico-Xarope Peitoral de D8S6S* AVISOS MARÍTIMOS
liai 1 _."**,_. _l__DAS

FeridciS
A SANTOSINA (poinadii sec cativa)

para o tratamento rápido, radical, racional

BONS APOSENTOS
Aluga-se cm casa dc familia cs-

tràngeira uma grande sala com
entrada independente c um grande
quarto com ou sem mobília, a casai
ou rapazes do commercio, locar
muito saudável. Uua Santa Ale-
xandrina n. 126. S 4.1.19

PENSÃO RIO
RUA SENADOR VERGUEIRO

NS. in E 113
Exceliéittes commodos, cosinha

de primeira ordem, máximo asseio,
próximo aos banhos de mar, grnn-
dc jardim. Teleplione; sul 13S3.

J 3019

é o remédio aconselhado
w e scientifico de qualquer

ferida nova ou amiga. .
\ SANTOSINA desfaz as carnes esponjosas, amadurece .ctaz

rebentar 05 bilhões venercos, os panaricios, os unheiros, os antnra-
ses e os tumores dc qualquer espécie, «em ser. preciso rasgai-os a
ferro, impede-os de gangrenar c ci.catnzn-os radicalmente.

Cura as chagas 011 ulceras, os golpes e as cort.idmas. .
Desincha as inchaçües, taes como as ciysipelas, as pernas mci.a-

das, restituindo-as ao seu natural.
Cura as empigens com bolhas e vermelhidão, 03 destroe e ..^

snvníis. .. - 1
A comichão' dcsapptircce cm poucas lioras com it applicação nes-

ta pomada. „. ,
Cura as hemorrhoides externas, alhvia como por encanto o pru-

rido ou comichão desesperada no ânus e desfaz completamente os tu-
mores heinorrhoidarios ou mamillos. Cura as queimaduras. .

Esta pomada é muito fresca, não exige resguardo c deixa tia-
hálhár.

sartz e Alcatrão da

Preço da lata 2?5oo, peio Correio, 3$500.
los nem estainpilhas.

.Vão sc acccita sei-

SÂT.VÉ' 21 ¦• 11 •• -9-6
1 or ser hoje dia dò anniversn-

rio natalicio do sr. Kduardo Cn-
Iiral. gerente da casa Gonçalves
Zenli;., citmprimehta-o,

h. J. «•
(S 4346

ED1TAES

a- • v~ ti J>^>- *. *"' ¦, . ^i :.'" <•-/¦¦ ¦' '*{gf ¦¦•''¦¦!fW : ¦

escriptõr¥^

TUBERCULOSE GRÁTIS
dns glandnlng, (scroplio-

Ia) sypliilis
Tratamento sem oporaçâo r«stil-

tado comj leto so ti deturpação
pelo iiielliodò

Dr. D. O. Battendieri
Espoci.-ilistti

lloen^as do Estômago
CÒNSÚl/rÕlUO,:

AssemblcalO
üe 10 as 12 e 2 As 4

Encontra-se n»*A GARRAFA-ÕBAN I>I3

ee rua Tj&TJ&TjArsrA.WA. 00
PERESTRELLO & FILHO

c èi Avenid.-! Passos 106
E cm .Niclheroy, drogaria Barceílos. (M4106)

Pecam o fi.lhelo "Syphilis c
seu Tratamento'', á Caixa Postal
;iS. Rio. O =7-0

MALAS
Artigo solido,

issihío, só na
e liara-

Chinesa?.
I.mi.idio.

ÍJÍTl

Dlllli
«EX.:. I,OJ.:. OAV.:.

litíZOiTÒ 1>K .ÍÚT/IIO
Hoje ses":. éçon;-. á-i horas do

cnstunic.—-Umrte Estreita, secr:.

•INDKXCIA DA GUKRRA
COSTURAS

Distribuição de .peças dc farda-
mento a tnnriufnctttrar ás costurei-
ras matriculadas soli ns. 423 a 580,
nos dias 20, -'.' e 24. até ás 2 ho-
ias.

Previnc so ás sras. costureiras
qne só serão nttendidos os nume-
ros aiiniinciados, assim como o
não comparecimento implica na
perda dn distribuição a quc têm di-
reito.

I, O. cm io dc novembro dc
igtfi.

Capilío Epaimnendas lunha.

Aluga-se um na rua do. Hospi-
oio n. 30, sobrado, esquina dr.
rua da Quitanda'. (-1 jgjj

COFRES
Veiidem-se 4 usados, 110 ileposi-

to dos COI-KES AMERICANOS,
á rua Camcrino n. 1114. (S ¦VJ4''

Hs bllp 1 amai» - Ho «V» ¦
lb eaa imã hfâo íi ftsíi'

rafa Femmol-oMt*.
IntmUMment» aMmiatiltww*^
MwsBinTO piu>

AUSTOR EK

Dal»

FORMULA DE BRITO
Approvado pela Inspeciona dc

Hygiene e premiado com medalha
de'"otiro na Exposição Nacional de
100S Este maravilhoso pcitora»
cura radicalmente bronchites, ca-
larrlios chronicos, coqiicluche as-
flima, tosse, tísica pulmonar, i.ores
de peito, pneumonins, tosse nervo-
sas, constipaçoes, rotiquidao,- sul to
cações, doenças de garganta, Ia
rynce, defluxo nsllinmtico, etc.
Vidro. i$;oo. -- Ueposilos: Oro-
garias Pacheco, ma «os Atidradas
n 45; Carvalho. A rua Primeiro
de Março, 10 é 31; á.rua Sete if
Setembro. .81 c 99. e 11 rua da As
sembléa n. 34. Fabrica: Pliarma
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi
des I.oiio n. 223. telephone 1.400
Villa.

PARA
MOBÍLIAS

9 peças 60$ e 705000
63, RUA DA CARIOCA. 63

Telephone ______S5ÍÍ_i

lili MASSAGISTA
Diplomada iidò Instituto. d<

Portugal. Especialista cin pia
gens íuaniial e clectrica, e garanti
o tratamento i* pmlielliizameiuoíflJ
pelle, i$ooo. Exiiacçno dos pelio*
do rnslo por electricidade; garan
te uu.; não volta. Penteados par!
senhoras. Aitende-se chamados a
domicilio paiticiilarmcute para sc
nliorns-. Rua S. Jósc, 67. sob.

UITB numIE» fl

UNS

LINHA
o

Praça Servulo Dourado
(ENTKI3 OÍIVIDOK K HOSAUIO)

LINHA DO SULDO NORTE
paquete

I

AimtHtio¦a*w otBctulmeute
- mu BoipltMs <» rari»

«00 Miauuilo a< Coionlu

cure, ANEMIA
CHLOROSEj. DEBILIDADE

'WKMWWttlllOWl.W -t»OMll«^il»»l^»0'M"W«^'j'".

Telçjplioiie 5.918, C. (.(J 3575)

RUY BARBOSA
Sairá amanhã, quarta-feira,

:-j do corrente, ó>, 12 horas,
para Victoria, Bahia, Màccip,
Kecile. CábèdeUo, Natal; t'ea-
rã, Ttttoya, Maranhão. Pará,
Santarém, Óbidos, Hiirintins,
ltacoatiára e Manáos,

NUA AM1S1ÍICANA

O PAQUETE

ri
\a 1Minas Geraes

Sairá hoje, ?I do corrente,
ás 14 lioras, parti Nova York,
escalando cm Bahia, Recife,
Pará e San Juanfmii^a^sasa^axsaÊSSimssm

O paquete

AIMORÉ
Sairá sexta-feira, 21 da cor-

icnti-, ás 12 horas, puta Santos,
ParainiffiiA, Ahtòninh, S. bran-
cisco, Itnjahy. Flariiin6?oy,s, Rio
Grande c Monteviilçò'.

LINHA 1)11 SKIM. I PB
O PAQUETE

JAVARY
Sairá, qiinta-íeir.i, 23 do

concilie, ás 16 horas, para
Cabo Prio, Victoria, Caravel-
l.is, P. Areia, Illicos, Ilahia,
Aracaju. Penedo. Maceió e
Réci f e.

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos paqtic-
les levar ou receber passagei-
ros, deverão solicitar cartões
de ingresso, na Sccçãè'dò tra-
fcgò.i

914 e 606
ORIGINAL DA

fabrica Jloechst
Rua C. Câmara 88-Sobr.

TINTURARIAIRIO BRANCO
ao - AVENIDA MEM DE SA' - 29
Attende immediatamcnte aos chamados pelo telephone -

Central 4934. para buscar roupa nas residências -- Limpa O
terno Por 3$óno, lava por s$°oo; tinge a roupa sem ««botar -

Especialidade em trabalhas em roupa de senhora.
PREÇOS iltODUOS

Deseja-se alugar uma, no Ksla-
do do. Rio, cotn 2 ou 3 alqueires
de terras (>ara plantações, casa
para moradia, boa agua, cm logar

i saudável. Aluguel 80$ a 100? men-,
saes. Dirigir propostas ao sr.
losé Ramos, rua do Mercado 38.
Rio. •¦ (.§.'3.940)

Gaz Acetyleno
Vende-se um gazonietro de fer-

ro batido completo -e mande quan-
tidade de canos" de ferro galvani-
zado de sua installaçao; serve
para fazenda", usinas 011 circo dc
cnvnVmlios. Ver e tratar com Al-
varo, á rua Santo 'Antônio, mo ~-
Konscca, Niclheroy. (39?? J

Cs GLOBO 19

13, SENADOR EUZEBIO, 13
Onde vende moveis cm presta-

ções e cm boas condições por pre-
ços baratos; entrega na i" presta-
ção sem fiador. Tiiícphone. 4:113,
Noite. CS *7*6)

Grande armazém
com chácara, por. 135$ niciisacs;
recentemente construído, próprio
para-'fabrica nu qualquer negocio;
im rua S. Luiz Gonzaga,;'. '32.

(R 4177)

Escola Underwood
Só ali se aprende a 10$

e 15$ mensaes, pelo syste-
ma moderno, com os dei
dedos, sem olhar o teclado

"J-Slííi om santo,, Ks,„„, ,ios. i,,,ti. «m ?? | Exlinctor de Sauvas-Z. WER^|j
«lo .lüoslo dn 1»16, o nosso consocio sr; ilr. Af,VAKO 1»K , preço «lo apparelho, Ví,3< ««OO m 1
OUVKIKA ituiBinõ, inscripto 11» sitio do oO .tontos soii.o , opnslo na c_tn'oíLó ile ombiirque nesta capilu ltnai» »»j|U0i)
miiiii-ro :to:{ iniiiiiiiieiimos nos srs. iiiiiimilistas iiostti ¦ 

| „" ' formi^noiro (em media), um kilo de
sí,.i, „„<- sò ..ci...... "« sédc a.. "GiiOiso»•, a W?lr^!?::''llr^^np^ri: i3„sto do cxiinc.ào, por forrai-

guèifo (aetimlmenle). õ00 róis.
HUA «OS Ail <)!<, 3t»~34-' i<» «le Janeiro

400 peças (ie íilô para
liquidar

Filós superiores: largura "n c|»i

—'iLJllíi

VuííÓÀWrÉ l'AUA GÀJÍÍAKA
1>F AU K 1-NRI'MAT1C0

1 kilo .... 12U000
5 " a. . . . 11*000
50 " a. . . . 10$000

ManufiKtuia Niuionnl rto
Aitcfnctos dc Borracha.

Ruu Lavradio 70 a 74, •Tc-
lr-nliom* 5»57, Central

(i23a) 3

MYOSTHENIO
Fórmula lio 'ir. J. M. de Maccilo

Soares — o niellior toui.-o reconsu-
tiiinte •; indispensável is creniiçns,
velhos, k ^iiry.Vun e ás senhoras mi-
ranlc a uraviilez c aoas o parloi 11= |
ãhins de Iritc. . *„

Vi.lro. 5$oiin. Díposltnrlnsi nirt 1I.1 :
tTritfníãVãna 01 Srte ile Si lembro 01

u r,l'ÂlÍ:.ÍACIA MACKB.Q SOARliS

i$500. larK'. yo cliii JS300. . Inr
iHí, clm i|$soo. Kino.s superiores:
largura 90 ç'|in .lífioo, lar1!. 120
c|m 4$ooo. !'ara le.rniinação ile
negócio. Peçiiiu catálogos. Tele-
phone i).ii, Sul. Rua $. Clemente
11; 40. ttoiafogo. M .1007

Pomada de R. L. de Brito
(ANÍl-rlERPliflCA)

Approvada c p/emiada com mcda«
lha ile ouro

Infaüivil nas ciupitcns, dar.
thros, espinhai, frieii..-, sarnas,
lepra, comicliõcs, ccxeitías, pannos,
feridas e Iodas as moléstias da
pelle. Lata ÍS500. Dep-isito: Dro*
garia Pacheco, rua dos Andradas
11. .13, c Sete dc Setembro Si.

1199 1

I iv r.vhvo oriíM ov\:n.
ê£Sm\ Bm it.km: cauuMíO.s qvkm qvv.k.
__¦__}¦ m 'l'l»l It.MlHA lAMIADA QHIO.M o II
w*\\\w "mtw ti:m casim qlhm mm.

porque o

PILOGENIO
:».

ü.-i
Í.ií! nascer novos cni)i'I!õ3, jiupctlc:i cilapn c nwcsuucr pnrafiifls
uns liii.TS iiliíiritiaoias. ílrnsíirins
oirroxi. iiua 1'Rimiíiuü
JANICIRO

u.-i qiitrtlnit«;a, Jiiirbn• iicr.Htniariás c
U1-: MAltÇO N

o cxtltiRuc cnmplctanienW
e snbratKcHii s. A' vendi
lio denòsitoi D110GAK1A
17. aiiüno 11. •, HIO DE

Avenida Rio Branco n.

EXTERNATO CUNHA

ini 11 17 i* <*in 1>«»1>'«' (*"s «<»>i*i*'s liii»a«*,'',os loeacái os re-

si'n*it'iv«is trilhos ili- SOIjlOOO, para forniação do novo po-

culio, «uo devem s«r resgutartos dcnfdo do «111 mez, isto

,'. mi* 1« dn dezeinbio próximo vindouro, nos termos Uo

osliilifloiiilo em nossos plnnos, fipproyados pelo Governo

Feilorul.
32u PAJiT/KjCIMKSÍO' VA SióltlU

Tonilo 1'nlletido em Üiiiiratliiguet
om 12 de setembro ile 1910. a nossa

KIV 1>A (iltACÃ FA.HA.NO, I nseripla na serie do 50 contos

«nli iiiiriii'1'0 -108, coííiniiiiiieanios nos srs. mulunlistas des-
¦ 

iVserio uue se aeliam na sede da "<ili(HiO", it rua Uru-
.•uiiviiia 11. -17, o cm poder dos nossos linnqiitfiros loines,

ÜS respectivos recibos do !SOÜ! 000, para I01niiu.no do novo

nenillo, quo devem sor rosgiítndos dentro do ummezi isto

v iít6'; 16 do dezembro próximo vindouro, nos termos do

ostiibeloeido nos nossos planos, approvados pelo Governo

*V"«!o-d,. 
...noiio, 10 de novembro de 

^^^A

• HUA »OS An "i"» oi.'-.»*--' '" "« «««v».» -

1 1)M 50 CONTOS I]1I 1 jdlVÁ, Usiãdõ do S. Vnulo, I li ,11 1 ji [
1 fonsimia sra. d. MA- D lilil li-
1 na série do 50 contos ic6-KUA l
^ ^,.u nmhhilkiiis ,i..o. Filial á preja.

llll
KUA DO OUVIDOR-106

pmea 11 de Junho 51—Rio
de Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso: — 05 prêmios são pagos

o mesmo ciia ria exirncção.
FERNANDES & C.°

Tcl. ià-A. Norte

1U0.V.:. I.O.T.:. C.W'-:.
IIÉKRIQÚH VALT.ADAIIKS
llpj'0 sess:. éconbinic

ras do
Souza.

còstutnç. ü ecr: •
115.1.1

RODA DA FORTUNA

<OQÜADUO>
nèsültaclp do. liontcm:

S8£a*G98G__<£0G6$S9<ae*9

IsAO MONOPÓLIO |
OA FELICIDADE

ÍIUj
PARA SENHORAS

E SENHORITÁS
ma lor sortimento

Sú na cnsa

AU MAGAZIH DES MODES
Iiua tlonealves Dias. _0 A

ir_L'EPiiõNE -i.«a

I Fundado em IQ09, composto dc
i bacharéis em sciencias o letras
ipelo Gymnasio Nacional. 1 reparo
1 especial pava admissão ao 1 curo
! !•[, escolta superiores e concursos

tins repartições publicas. Pregos
módicos;' Curso commercial á 11.01- |
te para cinprcijailos no comnicrcio;
niensalidaile: io$ooo, sem jóia.
Rna da Carioca, 40, 2a andar.

¦'. O20 J)

As pessoas' obesas, barriRiidaiv Ç
iiicliadas ilevein usar o PorangtlM,
o melhor e mais activo tônico da
circulação, quc áctiva a nutrição c
as trocas orgânicas, fazendo ehuii-
nar a Rordunt e dcsiníiltrui' o or-
ganiiino. .

Deposito na Piora Medicinai.
Rua ile S. Pedro n. 38. Peçam ca-
mloiros,~Minf kftttii u'ta>M,m«

O.ÍP li Hi.il E ÜIUI
, 1.'...1. .... „,i!in t_itn*4:ii*n__i.

its.-,--!wtu

3iã«~ w±_

\Ltm\fâ&™r x- ... V.inryf -¦*

An liso. .
Moderno
Mio. . . .
Sâltedüo.

Pavão
Cobra
Pavão

. . Cabra
Vtifinrilos

0- 58\ 10-85-52-
J nio, íõ—ii— f'i6
afyfTH1 

i*."-i-íj-__

!. ASSRIGUi
ou

[',io-20-n--'.ii« u i

Prõpn canela
42B

p.io —20-11—o;e. iu

:i; t

Os

NATAL
MIL CONTOS ,

pedidos dn interior devem giinpaiiliadoã «le niins 700 g
pqrtc

bilííac-vÒs tiesla
SACHET, i" -

& 
<¦

(!õ correio.
feliz ca?.a;

. Francisco

:^.ióKIiol. Milhares de curas no Ilrasil Uc!.osil=r.oSi^r)ro-
ciriii HVraiiíulò f: ImIIios. ¦.:.*, Ja Uriisiiayniia 11. 9V- — ÇroS"*;
SilVÍ loiuci ru, de S. I'c'ro 40 ¦-• J-' — DroKina Bcrn 11. riu
So! Jl0M.Vck.: .S - ProKiirii. Casa ll.ilier, rui. 7-de beteml.ro,
Ori Rio iic Janeiro,— Vidro ítsoo. Pelo Correio S$:oa. ,•¦..

Uroiruria Kodríftues; rua (.iiiicalvcs Dias m ="¦ u'"' '

rrecisa fa'ar com Emilio Wal-
tlie, á rua Daniel Carneiro n. 68,
liniíonlio dc Dentro, (h 4160)

431G
216"

1(5

8391

i)l

A guia de
310

Ouro

G__89»0«38SSS_e.3SSSS03

«TÍCO LOTERIGO
E. Rosaro 

'' é R. Ouvidor 75liO PONTO"
ijo — R. OUVIDOR — Lis

São as casas que offerecem as
maiores vantagens e garan-

tias ao publico"LÃllÀaÉNDÃ"'7"
Ilustrada, solire¦ulturiS; Cri.i-

IiiiUiitriiis Ktiraei
ÀGÍiXTE fiKK-AÜ

ULYSSKS DE OLIVEIRA
Rua dos Ourives n. 89
Caixa Í'õ3lal ji,S—Hio de Janeiro

,  "~!K_ Uroüiiria Rodrigues; nii svtfl i»"« 'i. -¦¦ i'[_!__j„uíiV

j nVIÜTICTi t^B^^^^^mW^mk^m-
I DEili I \\S I í\ PENHORES I João Lacerda

^xaPI n, 'S* 7» fv —«—> On.ilro ccmmodosv\r>a*' Cinco coinmòdps
I Aceci1 r.r.v.e

AME I« 1CA1XT c *_
LAVAGEM CASAS

Revi tlltí
Av

3-7-0-10
üio-20-ll-OlG

A 1DEHL
nio-20-

541
11-010 11 -Í350

IH'.HA\I HONTKM
Anü^o 
Moiiuvnò...
Uio
SaUotiilo...
2" pililllM
.1 >

113
('.-'O
709

Klephanto
Tlgro
lltirio
Peiú

. i:íi
. 0S3
. %'.)
. 771

Çariílade
928

S 1291

Fluminense
7311

IfiS^ sOTBW5asa

GONORRHEÂS
cura infallivcl cm .1. dias,
sem ardor, usando "Gonor-

rliol". (Jãrnnte-sc a : cura
completa com uni só fiasco.
Vidro, j$ooo, pelo Correio
5S500. Deposito geral .

-. Pliarmacia Tavares, praça
> Tiradentes, 62 — Rio dc

Janeiro.

Banco Sportivo

l»H. S1I.VIXO MATTOS
Lnimiiido coin Gwintlc.s l _ç? |

mios o iiiriltillins ilo otírti i*ni 1
Hxpojiirôr.s UnivofsiiüS, lntitr-j
micionr.os n Xiirionaes.

Kxtracgõcs dc dentes, som !
dor,  . s$óoo

Dentaduras de vulcanite,
er.ila (leritti  3%oan

OhttiraçÇíes, de 5$ ,1. . . itiSooo
Limpeza de dentes a . . 5?ooo
Còitccrtos eni dentaduras

'.jr.cliraiiás, f 1 i t os cm
ilitalrò horas, cada con-
corto a. ..... . io$ooo
E as.-ini, tn-st.-i ^ropoição tií

préçòá razoáveis, sãü íeiio_ o.-í de-
mais trabalhos cirtirgico-Jentarios,
110 consií.torio electro-dentario da

JU'A y.UllOüAYAXA, 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.
Tulüiilioiie—1555—Central

(4^35J

:ãrrega-su de tódo sei^ico ....
irlottco, a empresa loina a H\ Ioda

. ... .íamos 11 no--a lal cila de preços.
GENERAL CAMA RA 2:1. Tel 3793.

TABELI.A DE PREÇOS:
'.'. 

7$ooo ij Seis commodos..
propostas para ,-naignaturas.

¦1 fonlhõ
rfíialquer

:;iplorio:

linr.Aitu 1'imio
Iw.-iileiiriii.-Coíirii — Snhriil.
(jiinilu n;m o Klbir dc i\0fjiici-

a. tio 1'hco Clicò Juâu da Silva
ilveini. dc ilicttiiialisino liasjier-
as.

As?iu-i.i Coim.is — Hio

Villa com 8 a 1(f casas
Compra-se uma. de preferencia

no Mcycr; Laranjeiras: 011 S.CIiriij-
tòvád; tcn.lo iodos os remiisitòs de
hygiene, cin loiíar ralubrc.

Quem tiver uestós condições c li-
vrc c (Icscinliarncadti dc qualiiuei'
ônus, iiucira dirigir-sé por caria a
!¦'. ?.!. (!.. i-iiix.-i postal 11. 1.101.
dando todas as infoninaçoí-s dêpit-
co, relida c local. Kaganicnlo a di-
nheiro á vista c não se acceita in-
termediario. . 2.i.:.| '

lifllifl
I Alügain-se bons e

ni'tíirth<t n rhin.iíes clii
Alügain-sé bons

quartos a rapazes
j cavalheiros e casaes

jSooo, Cfooo c ;?)<¦¦>
1 nu sem pensão. Uor
j ãfíltii tjiwillc t: ft ia,
i tclbpliòiíe c íòdfí 6

1

confortáveis
.•"liimercio,

: il filhos, a
diários, com

banheiros,
.'.cri cidade,
níorto. ru3

Teleplione 5853, Central

Banco Mercantil do Rio Ie Janeiro
67, Rua Primeiro cie Março* 67

Presidente-- João Ribeiro cie Oliveira Souza
Director —Agenor 1'arbos*

Banco de Depósitos e Descontos
FAZ TODAS AS OrKUACÔIíS BANCARIAS

SALA i
liem mobilada, aluga-se, com ou
sem pensão, a cusal ou pessoa dc
tratamento, cm casa -de faniilia
franceza. cin logar saudável! tem
jardim. Tclcphone 5.550. Rua Dona,
Luifa u. 99 (Gloria); (Jso.io)1

BOA OGGASIÃO
Vende-se um grupo tle seis pre«

dios. na rua liarão do Amazonas;
rendem Soe? e já renderam muito
mais. Preço mínimo 55 :oob$oòo.
Trata-sc á rua liarão de Mesquita
n. Sjo. tJ .1219)

OURO
a líSoo, platina a q$5oo, bnlitaii-
ics, prata, denies usados, eni qual-
quer quantidade e aoi melhores
preços da praça; ua rua Uru-
guayana 77, loja dc ourives.

(S 3451

Escriptorio de daciyio-
tgrapMa

.Copiasidionias e
guez.¦Rua dn
— BAIjA

1 inaehina cm diversos
boa redacçâo cm portu-

andaiKosario. íid,
DA l'Ki:A"TE. (8 59-1

ww,'Bí:iiiiírrfli^a!.:iai&aí.!íia:ii!E!ai»8!iBl
U CültA Dl 1
1 SYPHILIS 1

HUMANITÁRIOS VIDENTES
Quem desejar a cura dç quai-

duer moléstia, bastará enviar no-
me, edade, synipiunias da doe-ica.
aos Humanitários Videntes; caixa
postal iS.vS, Rio de Janeiro, que
gratuitamente enviarão o allivio
para 03 vossos sof Minemos. En-
dereço e 200 réis em scllos para
a resposta. (R-tiofi

-S ÍÜ9Í

Agava
A Hora
A Real
Garantia

661
4.1
908
860

S 1*82

Operaria
S4S5

S í2íld

Varianfes
25-co- 01

Ilio- 50-
11—83r-25

:o- 11-916

"Co

ter 0:
iprae bülieti-s nesta casii, .

o futuro _araiuido. .'oito
pagamento iniiiiédiato. Rua

Ia Álíándéga,
da Quitanda,
1'eleph. ji-'.

4^,
1'.

N.

esquina da
DUTRA &

mu ifiii
lliillhil li

í%29
Uio -20-llr-OMiO LOPES

c quem di a fortuna mais rapi-
da nas loterias e offerece mai-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Ouitanda 79. esquina da Ouvi
dor; i" de Março 53 largo áo
Estacio dc Sá 09. General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
ij dc Novembro 5,0. S. Paulo.*~AFortuna

780
hio t0-10-'.'l6.

A Cruzeiro
843

RiO, W-H-Slé 
' '•' 

'nii* de Conserva*
".i-íy'^» j:j^-_ 

. * _:..'

Americana
660

Hio -áO-lt-lPlG J 4J77" 
BOLSA" LQTERIGÃ

Qlilllíl-lIS TIÍAVAlí V.Kl.A-
(õl'.S COM A ÍOÍITIXA?
Ciiiii|ii-ar hiüu-ti-s 1111 UOIjSA

I.OTIiIWA. Av. líio IJhiíico
n. 1 11!, esquiurt il 1 11111 da

I Asseiiililéa. Ij:í oiicontrarcis a
429il i'1'iillznção do vosso iilotil.

PREDIO
Vcndc-sc tnn novo com dois ;•.-.-

vimentos, cm centro de terreno,
em mna das primeiras ruas trans-
versaes á Conde de líoiutim, logo
acima do largo da Segunda K'i-
ra. Ínformn-se á rua dc S. le-
dro, 100. (119' J

enipi-
jciu.

dartliros, cczení.ís, sardãs
pannos, coniichões, etc., de;-
apparêeeni irap.idamente usan.
do Pomada I.iizilann. Caixa
líooo. Deposito: Pliarmacia
Tavares. fraca Tiradentes
::. 62 (.Largo do Rocio.

A -tajo1

) i jiFEBiOAS

m
!> -,r\rr. '-

A mão, imagem da almaíi
Clin»)M.\XCI.V SCIKXTÍWCA ; —

Sv os oüios íão o espelho -!u
ahiKi, é a mão o reflexo d*\ nossa j
personalidade. ,lá ;l Rscrtptura pu- j
/era na boca de lob, estas pala-
vr.is: "inscreveu Deus . SIGNAES
na mão tios homens, afim dc quc
todos com ANTECIPAÇÃO pu-
dessem conhecer os seus desti-
nos. As linhas das inãos são como
uni alpliabeto rpie permitte ler no
nosso próprio coração c 110 coração
dos outros. São sijínaes moraes e
sijrnáçs piiysicos, o n-trato tragado
pelos fios nervosos c extrasens'-
veis do cérebro. S. o cérebro e o
coração pensam, é a mão quc exe-
ctttn e actua.

A professora M. M. Altiny, re-
cciilcinentc chegada a esta capita!1,
é a nnica scientista da America
diploma-la na leitura petas linlias
das-mãos '— assumpto em que se
dedicou, duranle 9 annos.

I.lc.pois de haver oereorritlo ri
Eurc-pa inteira, .ride tcv.- a supre-
ma ventura de predizer, pela geo-
gra-pliia da iiíâo, 03 destines das
maiores snnuiiidiules do velho jmundo, não seria senão cm uni ca-
racter redo :nt>:lliaente, útil é pra-
tico a sociedade brasileira (pie sc
viria a.iui apresentar, coneitando I
o Brasil politico, inte!1.' ctual c fi-

.Oil
Ensina _e a todos um meio jj

dc Fiibcr se lem sypliilis g
adquirida ou hereditária, in- s
tema ou externa e como D
podem cural-a facilmente g
cm todas as manifestações p

c períodos. Escrever: Cai- |j
):a Correio, tfiSfi, enviando s
stlio para resposta»- B

;|iBi;ii:ai1'i:BI;4Bi'.fB:!«lii!H!.ii«l!i|iiS«ll

REGISTRADORA

_•** ^^^^^__í______

w* ¦ mmk>

Wmm

DENTADURAS
COMPRASE

quilquer trabalho vcliio da

OURO E PLATINA
R. Assembléa, iC, loja de

louça. (J 51J5)

tcPêndula Brazil"- 149 Rua da Quitanda, 149
RELOJOARIA E BI-

JOUp-RIA
— Especialidade em concertos de relogics e jóias a preços mo*
d/cos. Grande sortimento de relógios Vigia, Torre e outra9
qualidades. "Clubs Maisomiette". Jóias e relógios a presta-
ções semanaes de s$ooo. Rccebem-se assignaturas.

Predio á beira-mar
Prox-mo no centro aUrga-sc uin»

por contrato, contendo scfi- dor-
tnitorios. boa sala de jauiar, ilois
iianíieiros e mais commodidiides,
para uma casa <le pensão. .Trntase á rua Augusto Severo.

(,|J.|X .1 I

Auto-piano Rex
Vciide-se um novo e

para 65 e SS notas, c*.
estante, c H.| rolos de m
rindas. Ver e tralar, rua
S. Francisco IsHio n.
raliy, próximo á rua I
Mesquita';

.perfeitd
in banco,
isicàs va'
Eãrüri de
6. Anda-'irão do

(¦4225 J

itili ie
Mme. Ribeiro pariicularniente

• ingu cabellos com uni preparado
vccêlal inoffensivò, de sua pro-
prtedade, ;i rua de S'. José n. (17,
sob. Próximo ,i Avenida. TclcpllO;
nc 3.91S, C. () 33/6)

73, Praia da lapa.

ias,
etó;

bolc(|tiins,
òíb.

armazéns,

Veudc-se
Para ver ;
11. 11 o, so

uma, tamanho grande.
tratar a rua S. José

ir. (S 4336

Vias Urinarias
S,VÍiÍiiÍis e nioluslias ile

Kl*llllOI'IIS

DR. CAETANO JOVINE
1'onnado pela Faculdade do

Medicina • e Nápoles e liam-
litado por titulos da do Kio
Je Jiiirtiro .', ,

Cura especial c rapina il^
cstréifainenfòs üretliraes (sem
opera:ãoi. goiiorrhéas clironi-
cas, cyslites. Iiydròcelcs; iu-
niòres; iiupotencin. Cônsul: 15

das 9 ás 11 e .-ias -• as s —
Uii-go dá Carioca. 10, m*'i

V
w& -J <¦¦ -tt

MMK. V1EITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. (J w)

M Para Ser Feliz
...

K Obter o que sc deseja, o amor,
i a paz 110 lar, a rimir/a, 11 po-

íi(.\io merecida; realizar casa-
mento, desinzer alrazos da vi-
da, c ttíd'0, enifim, basta ü*

* ?or uma consmlt.i çraluitai :'i
t rcitarção dn "llra?il Esotcrl-

Co" _ Una Tuiij- n. 1 — Sãii
Paulo. Xão retíinic sua foliei-
ilade, mande lioje ineítuo o

j feii pedido dc consulta Srár
3 luiio. (J 423O
•V-TTTt»TTttV»IIHIlr

CAVALHEIRO

Para âçõügücs, cpryòjfi
lioitorias fruetas, residoticias.
! Fabricante = L.nufaer. Rua Vasco da Gama 168

Lustre para engommados
O "Iirii|io Mágico." etuiiinuhica

nm extraordinário lustrn a canil-
sa, punhos, collarinhos i a qual-
quer peç.i de roupa, líndurece •
prolonga a diiraçãç dns'tecidos.

Vidro iÇooo.. Pelo Correio, 2$.
Não sc aeceiln sellos nem estam-
pilhas. Na "A" Garrafa Grande"
rua UriiRiiayann, 0(5 e Avenida
Passos. iò6. Km Nicthcrov, dro«
garia liarecllos. (M4104

CAMARAI
Moendo sempre B

que durante iS íiniios soffreu de
bronchiUe lastlimaiita, tendo-.se
curado na Europa, com a receita
de uni medico alleniãò, envia gra-
uiitamente a cópia da receita a
quem a pedir por escripto, reaiet-
lendo cnvcloppe com enderevo para
res-posta. l)irig'r carta a A. K. t?il-
veira, rua da Relação, 3—Rio.

(J 3,67)

As pessoas de cor
Gonscíiucni tornar ns sons cabellos

lisos, [wr mais ondulados ou encrespa-
ilos que sejam, rom o l.ysodor quo c
infallivcl. A' venda cai tolas as per-
fumarias 'lo i1 ordem e na "A" Oar-
rufa Grude", á rua UruRunyáua GO,
c Avenida Passes 106.

PERlíSTKKWíO & FII.HO
Vidro .líuiio. pelo Correio 4$opo.
Não se acccita sellos nem es-

lampillias. Km Nicthcroy, droga-
ria Barccllos, (M4101

1011

r A s1 111
Çòinpra-sc maracujá, figo, cai»,

ptceg", mnrmcllo, riiaága, goiaba,
etc. Rua IX Manoel, 33—Corapa-

GRANDE HOTEL
_ LARGO DA I.APA --.

Casa para familias c cavalheiros
ie tratamento. Optimos aposen-
¦os ricamente mobilados de novo.
Accessorês. ventiladores e co/ini-.a
ít- 1" urdem.

End. Telegr. "Grandhotel .

] uancoiru a retratar ús
I nos tcaçados iiidelcvelmc
I nhas da vida. da cabeçfr
I ção, da Píiutle, do caísa»1 felicidade.

Felix ijui po>"it rentm

Ae
do

ento c

-ognos

desti-
as li- jcora-!

a daj
era]

Ateiler de costura
Trãspas

atelier de
dade. cm

Cartas
lha, para

a-se uin nem
costura no cen
1" andar.

10 escriptorio
ser procura Ia.

mon
ro d!

desti

adn

M. M

CL'A VOLÚN-TAR
TRIA.

DA PA-
SOBRADO

(K

Gallo prelo

SACCOS DE PAPEL
Fabrica qualquer quaiílidail

Consultem os nossos preçog
encontrarão vantapens.

— H. SOl/.A & C. —
51, Kua «lil Misorieordiii, 51

Telephone Cemrnl n. .?4i">.
K 3430

(|-.i

Cura radical
]):» (iOXOlUllliíA ÓHnpxuj

CA ou KKCENTK, eni poucos
dias, por processo, ntodercips, «eta \
dòr, garatuc-se o :ia;a-.it:-.r.o. Trá-

j tamento da syphilis App. 6c5 ;,
i)i.(. Vaecüins de Wright. ássjiuv

i bléa =¦•-. dis S ás 11 ¦-¦ 12 ás iS.
SU11V1ÇO XOtrTUKNO, 8 ás

Desappareçc
dc noite, dá r
loja; paga-se
treirar.

pa.-s
1.

ido
a Uruguayai
o§ooo .i cjucni <*

(S-t.t

EMPRESTA-SE
iPnheiro sob hyporhccas, pro-

missorias, avisos ou contas do go-
verno, caução 011 juros dc apo-
lices. penhor mercantil de iiierca-
dofias, .lUigucis do prédios e to-
dos o= neirocios contmcrc:aes e ad-
vocacia. U. Alfândega, 42, sala 5

.1 ás 3 Inras (en-

MOÇA PORTUGUEZA
De bons costumes, vindo a esla

capital procurar uma faniilia e não
a encontrando, deseja collocai;ão
como dama, ou caixa; leiil boa
apresentação c boa calligrapliia o
escripturação. Cartas a este jor-
nal a A. V. X. (84300)

Flores brancas
(leucorrliea)

Curam-se radicalmente cm
poucos das com o XAROPli
li AS PÍLULAS DE- MATl-
ÇO KKRRUGIXOSO.-"

Vcndc-se unicamente na
pliarmacia. C R AG ANTIXA,
rua da Uruguayana 11. 103.

trr.

M

da elevador). (• 93c

O
. .,, brilhantes, cautelas do

:-.:: dd soceorro. compram-se c
am-sc- bem, na praça Tiraden-

64, Casa Garcia.

10. — i-T. 1 edro

i «*

K 5iPJ

I Vendc-sc entre I
' sario. uma. . com
; O proprietário faz'. cio; pois devido ás
! r ridir t:a mcsiiía.
i pio iu desta foilúi

Ro

9HE35SSHK»^èfe ¦ ¦¦"¦'<-: 
\

:ara.puliy
alguma, iiwl
tiua"i|*.:cr tir

felíres não :;••
C,.r'a .1.1 es
Pr.ra y. O

(30-S

-i_?,S-.A.v-í--

9, Largo da Carioca, 9
(G-aude n.-inaiem junto ao portão

..La Ordem)
Moveis a prestações, capas paru

mobilia, o piç-is. fio$ooa; olcado
de 0,60 e 0,70, a 3S500 e J$ooo n
raciro; dito para mesas ue ,i ;»
5 tabôas, 6')$oòó a iio$o'io.; capa-
cíios dc íü\ c nii.io a S$ooo
VÍ.rio.

Souza Baptista & C*

Garage-Gochelra-Fabrioa
Bran-
cha-
a.íiia
«ata-

.i rua

Aluga-se uma esplendida e
de propriedade, com (íriiride
cara e abundância d'n_ua,
nascente, ferve para grande
se, cocheira ou fabrica, sita
Itapiru a poucos minutos do cen-
tro da cidade. Para informações,
d rua S. Pedro il. 9, 3" andar.

II 3646

T___3XXCXXX2EECrXXXXXJ-j'' 
SARNAS lí 1'X.ZRMAS

isj
ÍI
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SUOR FÉTIDO
dos p£-s e dos sovacos, catinga, fri-
ciras coniichões, etc, dcsapparc-
cem rapidamente tom o uso dr
"Suorol". Preço 2$, pelo Correio
3S500. Não se acceita sellos nem
cstamjiilhas. Vende-se em todas
as drogarias, perfitmarias, pliarma-
cias e á rua Uruguayana 11. 66.
Perestrello & Filho c Avenida
Passos. 106. Em Nictheroy. dro-
garia Barccllos. (M4102

MOLÉSTIAS DA FACE
E CABELLOS

Espinhas, cravos, rugas, man-
clias, quédá do cabello, etc, con-
servação da cutis do rosto, por
qitn'.'|uer alteração que lenha. Ap-
pücacões de massagens innnuaes.
electricas, vibratória, luz, clc, por
massagistas -com longa pratica.

Instituto d.c Pliysiolerapia. Ave-1 forrada, agu
nida Gomes Freire, .jo. Consultas (]

V. K\". XAO QUEIt JIOBn/AR
SUA CASA SEM (IAS.

TAK mxuKino ?
E' o quc pôde conseguir faci!»

mente, por aluguel niuiis;.! n modi-
co, todos os inoveis; r.in do Ria-
chuclo 11. 7. Casa Progresso.

ATTENÇÃO!
Ao Chie Parisiense, terno» toS

medida a prestações, variado sor-
tiniento dc casintiras estrangeirai
e nacionaes; entrega-se u terno
na primeira prcsiaçãu. Rua SanU
Anna 66, T, 1756. Norte. Adolpho
K.-ing & C.

Cadeiras para barbeiro

Ven.lein-si
Rua Genèra

americanas
Casa

Can
Vellicll,

:o.(.
(832 J

Situação ou Fazendo!!

ás 11 tia manliã, e por carta
11. Para as pessoas sem re

o Instituto faz n tratamen
to diário, gratuito, a duas senho
ras ou senhoritás.

das_ 9

cttrsi

CURA A
HMILA

Sanacistis

Machina de ponto a joiir

concreta, com petro! Brilhr.
; Uo. deliciosamente perfumada com
! penetrante c escolhida essência, dá
i 'iriiiio e firma a cór do cabello, .u

contrario das dentais bri bantinas
nne tornam os cabellos russos. Vi

\ dro, 3?aoo. Peio, Correio, .;Sooo
I Xão se acceita scllos nein

Compra-se,
! I.i de cons-;
. Ho, sobrai*

sendo
¦U«á

bom
José

3923)

p:í.'ias.
rua Ul
Passos.

¦ garia 1

Na "A" Garrafa
ttguayana, fii!

io6. F-m Nicbr
arcellr"

Uriiriilc
Avchi

D

Vende-se uma grande siítiaçã*
ou fazenda, 110 Districto iederai,
com espaçosa e solida casa de mo-
radia t- (leperiflencias, assoalhada e

magnifien e abttn-
aine do lio. quc atravessa a pro.

priedtirie 1: de nascente, na zon»
mais saudável, fértil e pittoresca
de Jacarépaguá, cerca de I uo raetros
acima do nivel do mar. Terras
próprias, parte cultivada contendo
pasto cercado, extensos inn.inae:,
grande í.variado pomar com mui-
tas fruteiras nacionaes cestrangei-
ras e pane coberta dc c-ipímirão
e uma ponta de mntto virgem,
alírangendo ha loialidade uma ares
de ;o heclarea mais ou iiumjd»?. A
propriedade dista da e.-:ia,;.'i. Ceu-
trai 1 i'.a liora e possue .irro,
animaes 'de parelha e sclla, vacca
ile leite, alguns carneiras •¦ parco»,

.iti- ! dispondo de boa estrada '• roda-! .cem. Trata-se com o pro;íH<-<rii'ÍO
ilirectiiuv.nte. ú rtta !¦• '"..ido»
n. ;S, Alfaiataria Torres. Ie 1 as
horas. CyjliJ.ÍM4103 í 4
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CORREIO DA MANHA — Terça-feira, 21 fle Novembro ile 1916

PEQUENOS ANNUNC_OS 
"~~

VENDAS EM LEILÃO
PENHORES
LEILÃO DE PENHORES

«Em 24 do novembro _c 1016
ti. GONTHIER & C

HENBY & ARMANDO,
snccessores

CASA FUNDADA BM tS6;
__-, R. I.UIZ DE CAMÕES, 47

Ppttm lelllo dos penhores veiei*«8o.-e avlum aos sn. mutuários qne
podem reformar ou resgatar aa suas
.auttlai ate i véspera do leilão.

leilão de penhores
Em 22 do corrente «

DTAS & M«OTSí;ES
_,_. rua Barbara de Alvarenga

Tendo do fazer lellío no dia
22 do corrente, de todos os
penhores vencidos, previne
aos srs. mutuntlstag qne snas
cautelas podem ser reforma»
das até & hora de principiar o
leilão.

IMPLORANDO A CARIDADE
AMANCIA, viuva, com 68 annos

le edade, quaal cerco.
ANNA DO AMARAL, viuva, et-pi

« além disso doente e sem ninguém
tttt sua companhia, recolhida a um
quarto;

ANGELA].ECORARO, viuva, com
»* annos d« edade, completamente
..fa e paralylica;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
minha, com 70 annos de edade;

CARLOTA, pobre velhinha sem re-•cursos 1
ELVIRA DE CARVALHO, pobre<3«5_a e «cm amparo da familia;
HNTREV/CA, rua Senhor de Mat*

tqlsiuJio.. 34, doente iiiiiwssilbilitndn
de trabalhar, tendo duas fillu. sendo-uma t-ir.erc-.loea:

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de ambos olhos e
aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
eirtrevado sem recursos;

LUIZA, viuva, com oito filhos
menores;

SOARES, viuva, velha sem poder
«-ab-íhiir:

MARIA EUGENIA, pobre velha
*cm o menor recurso para a sua sub-
tsistencin;

SANTOS, viuva, com 68 annos de
«dade, ravenicnle doente de moléstias
incuráveis;

THEREZA, pobre cé.uinlu sem
auxilio (.*¦ ningruem.
<i*_-H_RM-Mn«MeN-Mnin--n-H

Quando precisar de comprar
A mobilia de Sala de Jant ar, ou

O dormitório ou a salla de visitas
Queira nos dar o prazer da sua visita

-. i - E verá que as nossas condições e facilidades de pagamento são únicas

MARTINS MALHEIRO & C. ?RUA DA ALFÂNDEGA N. iil

PKECISA-SE 
de uma pequena ra-

parira estrangeira, que tenha
pratica de serviços domesticas, as*seiada, para duidor em casa de pe*quena familia de tratamento; na ruaPedro Américo n. j, sobrado, Cat-tete. (C)

PRECISA-SE de uma boa empre-
gada, «limpa e séria, para todoo serviço de pequena familia; á ruaUruguay n. 150, que durma no alu*

-*"-¦¦ (3834 C) R

ALUGA.SE 
uma excellente sala de

frente; rua Urumiayana 123, «ob*
<**6a E) J

ALUGA-SE 
o bom i" andar do

predio da. rua da Candelária 7*>.
próprio raia /familia; trata.se na rui
da Quitanda 64. (4175 E) R

PREOISA.SE 
de uma empregada,

j>aia casa dc polufca familia;
¦do Rezende 146.

rua
(3866'C) R

PRLCISA-SE 
de perfeitas corpi*

nliçlras c saitiras, nas officinos
de vestidos do .Pare IJoynl; «trav. S.
Francisco de Paula. (411.1 D) -U

P1-ECISA-8E 
ile uma moço bran.

ca, com pralica do ama secoa e
de uma copeira, á rua das' Palmeiras
11. 54 — Botafogo. (3920 D) J

PUECISA-SE 
de uma errumadeira

portiifrucM oil ihespinhola; rua
S. Ijiuz 11. 49 — Haddock Lobo.

(4=23 D) J

PRECISAM-SU 
bons officiaes sa*

paleiros, ocabadores; rua do La-
vradio n. 08. (39.16 D) J

PREOISA-S- 
(Te uma mooa paratodo serviço de oasa, fnicnos co.

linhar), em casa dc pequena fami-
lia; para informações, ú rua Assis
Carneiro n. 236, venda, na Piedade.

(4195 D) R

PARA 
uma casa de família dc tra.

tamento. precisa-se de -mia empre*
grida nctiva.de meia edaile afiançada,
para auxiliar no fabrico de bi «*-<;..«¦ os
finos. Trata-se na rua Descmliarga-
dor IzíJto ti. 28 — Fabrica das Chi.
tas- -¦ (4238 D) J

PI-ECTSA;SE 
dc um oprcnili. com

nljttima pralica dc 
' 

tastrailor; á
rua Senador Dantas 11. 104, loja clc
moveis. (Mui D) J

PRECISA 
_1E dc um bom lustrndor

com pralica de marceneiro, á rua
Senador Dantas n. 104. cara dc mo*
veis. (31,64 D) J

A LUOA.SE. na rua Senador Dan-
-Atas n. 15, um quarto de frente,
mobilado, eó a cavalheiro de trata,
mento. (4146 E) J

I A'S RBFBIÇÕBS.„ |
UM CAL1X D'.a

1 Guaranerta |
¦¦[¦¦«¦«¦¦M«í«ii«__a_iM!a

ALUGAM-SE 
dois bons auartos de

frente com ou sem mobilia. em
casa de familia; rua Marechal Flo.
nano Peixoto ifi, sob. (4147 E) I

ALUGA-SE 
a casa «da rua Alzira

Ilrandüo 11. tao. A chave está com
o vigia. Trata-se com o administra*
dor do Patrimônio do Seminário de"•S. José, Avenida Rio Branco'; 40, i°
andar, de i ás 3 da tarde.

 (3934 J) I,

A LUCA-SE «por 50$ sala de fren*
le e quarto a «pessoas de tratamento,
ao minutos, de bonde. Cartas neste
escriptorio a L. >M. (4251 J) E

LUGA-~.E o predio n 183, da rna
-T_do Rezende; chave e tratar, no
lorn db Carioca n. iS. Bazar Inter.
nacional. (4193 F) E

ALUGA-S 
1, uma linda sala

tos bem _. quar-
mobilados independentes

en* casa ds laraili. a casal au cava-
lhetro. Tr-vei-i Muratori 11. 22

(4=10 K> S

ALUGA-SE 
um quarto dc frente;

rua da Assembléa 8. '4286 E) S

ALUGA-SE 
em casa de respeitável

familia mn - commodo mobi liado e
com-pensão, n casal decente, por 200$,
na avenida Rio Ilranco,. 35 A., 2° an-
dar. (4339 S) li

ALUCA-SE 
uma casa por 132$, 3quartus. a salas, (.ande quintal, narua do Cattete 214 e outra por 122$ ,com a ouartos. 2 salas; erande'jarea; e íoutra por 87$ tem. qrande quintal, -ria f

rua Bento Lisboa 89. Cattete.
______¦¦-••' J) «

IMMMWMMtlliWe>»\ ..Boa opportunidade para as possuas íntelligentes 6-•» activas. Se V. S. quer vencerdifficuldades da vida, ganhar
| muito dinheiro em negócios, ter coragem e audacta, boavoz, olhar magnético e aumente, vencer e dominarvossos Inimigos, ganhar no jogo, recuperar a saúde e ser

JHflÉ m\ MM fcliz era amores e en« relações de
ImR flTlV tod-a espécie, escreva-rao imme-
llllllll-i diatamente, pedindo o meu livro
^Ta^Jflr?!: intitula(*" TALISMAN DE PE-xmAB DE CEVAR, onde conhecereis as-virtudes dasmaravilhosas Pedras de Cev**r, recebidas da índia.Escreva para : Sr. Aristóteles Itália - Run Senhor
«XV1^.808 n' 98> sobrado-Caixa do Correio
OO-:, Rio.

A LUGA-SE por 100$ a cosa
¦-***_» 1-U8 Barão jjo C.naratib..
n. 136 (Cattete); a chovo cs-
tá no n. 134. (s 3439) G

ALUCA-SE 
ni nia Corrêa Dutra,sob, 39. um quarto bem mobilado,a rajaz do «onimercio. (21)64 S) G

AMJG.VSE 
a familia c cavalheiros

sala ampla 75$ooo, quartos, 70$._. _\C«._.'. _. _?_, Tle. _ _. .1- _. •Prata iMauá n. 67, 20' andar.
(-.1337 S). K

A1.UGÍ.\)M-Sf. 
barato, Imns comnio-

dos, «com tngua, para lavar c luz
clcctirica; i rua Biachuclo, 373.

(4226 J) 13

AT,UGA.«9E 
na rua Senador Dan-

tas n. 93, era casa dc familia. um
bom quarto, com jsnclla c lua electri.
«"a*. . ;_ (-1331 S). _15

«t liÜGAfll-SiE quartos ,1 casal ou a--.moços solteiros; frente de rti.T, com
ou sem pensão, desde 40$,'45$ e-5o$,
Pensão com seis pratos, fio$ooo, fwii
electricidadc, chuveiros etc. 'Santa
Anna, 33. Praça 1.1. (3949 S) K

A TjUGA-.se ti cnsa da praia-tMo Ilotafogo 398; acha-se
aberta at<3 As 5 horas e tra-
t-a-.se na rua «Io Kosario 112,
com o sr. Teixeira Borges
«& Comp. (,T 3420) G

AI.UGA.SH 
o.orcdio. da rua Maré.i-hal Hermes-11.,.iu,- c trata-se nácasa Conte, ã rua Voluntários da Pa-tria .13*. (4084 G) M

-A I,OGAM_SV„ nerto dos banhos dc_r_iiuar. 'tuna- sala dc írente c umniiosciito. com janellas; rua SilveiraMartins MO- _ .'' (. 118 C) M

ÁCÜGAM-.SE 
n 1.10S as boas casas

da rua üeniTal Eolydoro iC5 c172, com boas accomnio.açücs c Rran.do quintal. '. " (1-14 G) R

AMAS SECCAS
Í>RKCTSA-SE 

de uma pequena pn-
rn orna secca, h rua Pereira Nu

«es 11, 79. (4157 A) U

P"RECTSA*SE 
de uma mocinlia pa-ra nma secca. S nia Dr. Cn

iTíimby n.
Tijuco.

ponto do3 bondes da
(3948 A) J

PKECISA-SE 
de uma menina de

12 a ifi annos, para atua secca;
á rua do Riacliuelo n. i.o casa i..

(4043 A) S

PRECISA-SE 
«Jc pi-rfcit.is s.iicira«,

c corpinlicir.is, na rua da Ca.rioca n. 34, 1" andar. ()gfij D) ~
" "P --1 -"- 1  - '¦—

PUECISA.SE 
«ic um npremliz para

Rnvairor, na rua José Maurício
n._ 78, sob.; esquina dn Ilo-jiino.
IJasc onlciiiiilo e fan-sc niie*ião dc
sar um nieiiino dccciile, apresentado
pelos paesi (4..7, D) J

PRBCFSA.5E 
dc -lima

arinmiideira, dormliiilo
lavadeira c
lo 110 alu*

(,'iici; rna Barão de Mesquita 418.
(1380 D) S

PRECISA-SE 
de nma rapariga pa-

níirica para ama secca; na rua
do Ouvidor 11. 123. (4128 C) M

I>R13C1'SA-SE 
de um trabaílindor

braçal; nua Coroiliia Machado,
«• 55- Est. do Rio das Pedras.

<4in.i 13) R

Cozinheiros e cozinheiras
A LUCVA-S1C. uni nerfeito cozlnbciro,

-£'\.i*_ríio c limpo, massa e doce; re-
¦ferencia <lc sua conducla; rua Bamlti-
ma 49. casa 8. (nn G) M

»A ILUGA-SE
x.Vdonuíiiido,

uuíi boa cozinheira,
no aliiRiiel, bem acclá--Oa. Rua Paula Mattos n. 47.

(4224 J) V.
'pitECrSA.SE do uma cozinlicira
.1. que durma no alnfjucl, á nua
jMíijqr Mascarcnhas n. atí — Todos
o. Santos. (415a H_ J
'OI.VXTSA-SK dc uma crciula ile
.1. t meia edade, que co-inhe e faça-anais serviços- para ca_.a dc pequena
füinilía, em Tlicrezopolis; ipara tratar
ma rua Rárão do Amazonas n. 74 —
ílShgcnho Vellio. (-poo lí) S
*P"RECTSA*S'E dc um bom cozinhei-
JL ro ou cpziniietrn batutuadò a
.•asa 4 de tratamento. Pasa-sc bem.
!l.irigir-se d riuíi Aqucducto n. ,tSi.
Tedc_.se informações. (412.1 B) M

Casas e commodos, centro
A.UGAM.SE 

«alas dc 'renie. oaracscriplor-io. nus i" e 2" andares darua 1» dc Março 20. oroximo da ruado Ouvulnr. U102 li) ilí

AI.UG'M,SE, 
ilcsdc «uS.... soS,quartos bem mobilados: na nracaMana n. 73, 2" and (4107 E) M

AI.UGAM<SK 
nina sala c um qnár-lo <le sacada nara rua. com pcn-oao. cm casa dc familia; rua Marchai

Moriano 225. (400.1 U) M

AI.UGA.SE 
o sobrado

Consttiiição 4.1,còitlniMacôM
tarde,

com
ver. dc 1

dada rua
amplas ac-

s i lioras <Ia
(joS- i;i m

CREADOS E CHEADAS
A I.UGA-SE
_Apara copa,

uma moça nortiiRueza,
arrumadeira ou mvx

.ocea dc íinia creança a uma moça si':-¦ia'; nia WorianÒ Peixoto n. ro, fun-
:los. Coiia-iliima. (3842 C) J

AMJGA-SE 
nm bom commfido; com2 comliartimcnlbs i- mais cntnmodi-daitcs. nara nciiona familia: nreçn 50$:rua «jo Arcai 3S. („u ]*) ,j[

A 
I.UGA-SE
to, para :

que Iralialhc
casal; r.a
a* andai',
Cnriocn.

um esplendido niiõscn*
ou 3 rapazes ou casal

fora, nn casa da umrua dn Assembléa :i. 117,
entre Avenida c Isrco da

f3743 10 \!

AI(U(,A-&E 
uma linda mlj bem

mobilada, a casal mi cavalheiro.
ein casa de fami'la. Tem telephone:
I ravr-sa Martins 22. (,i4.|«'E) j

1 AlUliraiADEIRA — Prceisa-sc dc
XX. uma perfeita e que traga carta
tle eondueta;
«. 304.

á rua das Laranjeiras
(.1188 C) R

^"10 PEI UO — Precisa-se de tun per*
KJ feito c que traga carta de condu-
clã, á rÀií. das Laranjeiras n. .104.

(4185 O) R

T AVADEfRA
-l-Prcciísi-sc do*perfeitas, á rna dni'Laranjeiras ti. 304.

engommadcira
á rua

(41S6 C) R

1JRF.CTSA-9E 
dc Bma creada; rua

das Laranjeiras n, 63, casa 3.
(3421 D) J

Í>I?T_iÇTSA-SK 
dc urna creada parn. todo serviço e que durma nonlitgiiel, ú rua dc S. Januário 10S,

B. Dinstovão, (,tio.-Il)J

AlitIGA-SIü umn portu parn•"^«iiiii pequeno vnicjo, em
ponto muito tiansitmlo; ti«n>
ta-so com o si«. Diinito Fcliv,
largo da Carioca t3. B

Ai.uga.senovo da rua Theophilo
andar do predio
heophilo Oitnni205, com s bons coimnodos; tra-ui-sc na incsiiKi rua n, 143.

(3M2 E) S

___rt_^*^^^______________________________^^^^^^___
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m /fi Preparado com o genuíno vinho A\ •
#/da Çuinta da Sapinha (Alto Douro) V\
^PODEROSO ESPECIFICO PM oTRATAMENTOlí

j lymphàti8m0 l
JQfraçüezâ pulmomar,X

4IUGA-I.SE
NA

_, SEOÇAO DE «PRO.
WUEDADES

DA."SÜLAMERIM"
Rna do Ouvidor 80

O. seguintes prédios :As chaves noi • mesmos,<m co-iforme índicaçSo nosrespectivos cartazes.
Para tratar das 3 ás 6<la Hanie.
S. CHRISTOVÀO-Rua

/General José Christino 44,
çorn magníficas accommo-hlaçoos para familia de tra-¦tamento, porão hábitavcl,luz clcctrica, grande traia-m. etc. AltiRtiel 7ÒS000.SANTA -HEREZA-Ru-
-anta Clirisrina 104, comiboas accommodaçSes paragrande familia dc tratomen-t0; P-ü5**, nuintal, etc.

MATTOSO _ R„a Cam-«po Alegre 89, com magn.fi-«ras accomniodações para fa-milia dc tratamento, porãoliabitavel, luz electrica.gran-
de quintal, etc. Aluguel
400S1100.

ALTO DA BOA VISTA
-— Travesii da Boa Vistan. 20, com 4 quartos, 2 sa-¦¦ Ias, luz electriea, etc.

Íw. 

GLORIA — Rua Senador
Cândido Mendes, 18, casas

n. _, com 2 quartos, 2 sa-
Ias, luz clcctrica, 'etc. 

Alu-
gitel I2o$ooo.

im——MIMMMMim*

ALUGAM-SE uma sala e quarto, Alfrente a um casal, entrada inde.
pendente; rua Unisuay n. 46,

(to- K) M

AI.UGA.SE o predio di EstradaNova da Tijuca 157. com duaisahs, dou quartos, mande porão,installação electl-ica( cozinha, tanque,banheiro, etc; as cliavcs n.i casa 167,com a sra. d. Albina; aluipiel 100$,
3JS3 K) R

ALUGAM-SE bons aposentos, comou sem pensão; na rna Haddock
I,obo n. 421. (3837 K) R

Que eKeí*« atacado por umaforte tuberculose e tte extrematrravtdad'e, offei_8e.se tpara 6nldi-car gratuitamente .1 todos quenofírem de enfermidades respira-tonas, assim como tosses, bron-cintes, tosse, eonvttlsa, asthma, tu-berculose, pneumonia, etc. um re*medip que o curou comjiiSetamín-
te. Esta indicação para o bem daluimanídadc, é conseqiiencia deum voto. Diri{rir-se por carta aosr, Eugênio Avellar. Caixa doCorreio, 1682.

ALUGA-SE a excellente casa da r.
N. S. de Copacabana n. 512, com

4 quartos, 2 salas, quarto, indopcn-
tc, para criados, bom quintal e jardimtrata-se a mesma rua n. 587. Alu*
guel 27Q$ooo. (3P57 S) H

A UUGA-lSE saiu de frente, cnm to-
-¦Xdo conforto: rua do Cattete 81, cs-
nmna da dc Guaratiba. (,r*So G) J

AT.UGA-SE confortável casa para-"-familia, por 80$; na rua Cardo*
50 Júnior 1C3. Laranjeiras. (3436G)J

ALUGA-SE 
o estilendil.i predio da

. rua BsrKofco 2.|4 Copacabana, comdois navmientos; as chave» na venda
Próxima; trator Uruguayana 60.

(3967 H) I

172$. o predio doALUGA.SE. 
oor

largo das Neves «n. 7, Paula Mat-
tos. ponto dos bondei dessa linha;
todo murado comi eradil de ferro e
portão, i.cijitcno jnrdim, boa varanda,
duas salas, quatro quartos, boa be-
nlieira, despensa, saleta de cngommar,
cozinha, com dois fogões, sendo uni a
caz, muita araa e chuveiro, illumina-
ção electriea e n caz; pôde ser visto
a qualquer hora do dia. estando ainda
ligailo, luz eaz, aquecedor e lelepho.
ne C SJ4i, que se nóde farer a
transferencia em vez de cortar.

(4008 E) M

AI.UCA-SE 
boa casa, com 3 quar-tos c quintal; na rua Dr. Agra 14.

bondo Coqueiros; as chaves no 11. 60.
armazém. (4122 J) XI

ALUGA-SE 
uma casa nova para

pequena familia de tratamento 1
rua I-npiru' 11. 144. (,|ooo 1) S

ALUGA.SE 
uma boa casinha na rua

lienedieto Ilypolitto n. 130; trata.
se. na rua Iladdock Lobo n. 37.

(4024 H) K

Al 
U.A-SE uma boa cazinha na rua

São branciseo Xavier n. 347; tra-
ta-se na rua Iladdock Lobo n. 37,

(1023 k) K

ALUGAM-SE 
bons quartos, nioliil.i.dos a senhores e casaes de trata*nicnto. dn-se pensão. Kua Haddock Lo.

¦-O. 13* f.343- SI K

A;ííVGA-SE o grande predio da rua
^l-llr. Josç Ilygino 252, que estáaberto c pode ner visitado. Informa,
çoes na rua Salgado Zenha n. 4,-,das 10 da manhã ás 6 da tarde.

ALIK.A-Sb, 
a casa da rua General

-oca 139, pintada e forada de mi-vo; 2 pilas. 3 quartos, cozinha, ba-iiliciro, talnqiic nara lavar; :«. chave cí-
';' "o 147. (4317 K) .

ALUGA.SE 
o espaçoso-quarto á dois

rapazes tio comiucrcio. cm casa de
familia, Dem creanças, estrangeira, li.
Navarro, 70, Itapiru'. (jlioi J) I

a casa IV do ri. 41 «ia
.crês, no Rio Comprido porGoÇ, sala. a uartos, cozinb -j tanque e

nuintal, tratar á iua lloioicio n. 73,loia. ÍS852 R) .1

ALUGA-SErua 1'razerc

ALUGA-SE 
o predio n.

Tovarcrt

ALUGAM-SE Por So$, ion$, . .
^j»-iio$, csplemlidas casas na villa !Amanda de 'Barros, á rua Bambina
11. 53, Botafogo; trata-se na mesma.
.. (3408 G) R

 ... .._ da rua
Bastos, com duas salas, «

dois quartos, cozinha o 11111 grando «
salão- Esta nlierto dás n ás ,\ da I
tarde;>¦ trata-se na egrejn de S. Pe.<lro; á rua Tavares Bastos, principioda rua Bento Lisboa, uo Cattcte.

(3276 G) .1

A LUGAM-SE as lindas casas
¦»**. da rua I). Marciana 87
(230$), o 03 (280$).

(It 1048)
A LUGA-SE uma casn para um

•^S-casal; entrada com jardim
,iíi preparado; trntii-so no pre-
dio á rua Visconde du Cara-
vellas u. SO, Botafogo.

(K 3010) G

ALUGAM.SE 
bons commodos em

casa dc familia estrangeira oroxi-
1110 nos banhos dc mar. a contar do fim
deste mez: 11a rua Dr. Corrêa Dutra
n. 74. (3422 S) G

ALUGAM-SE 
as boas casas da rua

Dclphim 11. 107 e nu o casas I,
II e V da rua Dolphin* 115, avenida

im o casas, I,

(.«fi. G) íi

ALUG.VM-SE 
duas esplendidas ca*

sas, unia com cinco quartos, tres
salas, quarto para creado c mais de-
pendências, outra com quatro quar.
tos, tres salns, quarto para creado e
«mais dependências; na rua lianibl*
na «lis; 24 e 26. Botafogo; trata-se
na n-.cstna rua 53. (3409 G) R

ALUt-iA.SE 
por ,o$ooo uma esim-

cosa c confortável sala, com luz
electriea, na rua do Ypiranga n. 71
(L.nani»!iras). (?s$$ S) G

A I.TJGA-SE tuna casa com 3 quar*
_£"j_.to_- 2 salas, cozinlia, etc. 1'rcçó
13'-$. Rua Silveira Martins, 6.

(3951 S) C

A;LÜGA*9É 
por 250$ uma casa com

7 granilcj donuftorios, «luas sa*
Jas, banheiro, desnensa, cozinha bom
vniiolálji; üMkIcs: A-'portai» R. G. Vo-
ly.ioi-o 30S, Ilotafogo. '"(3030 

j*) G

A CUflA OA TUBERCULOSE!!!
PUWOES FRAGCS—PERDE O VI60R ?... GUiOADO l!f

Tuberculose, dyspeipsia, com .fraqueza pernl. debilidade nervo*sa, neurasthenia e fraque»! Renital, ancniüi, cores -laMldas, ma-crcja, pontadas, tosse dor no peito, escarros brancos e com sanguecansaço, vertigens; desanimo f-cral, com febre diária ou interniitten*te. flores brancas (corrimentos), sJo curados com o STENOLINO,nova descoberta dum sábio Buisso, o Dr. Warzcn, Milhares de at-testados de pessoas que estavam tísicas, nnemicas, impetente", neu-
S2fe"' ¦,W(*.,I.«» o «•¦_ f->'t».«-e viRor. Este maravilhoso me-
,,-, llrli. .cn'i!."tr''-se nas Pliarniatías e drogarias de i* ordem cna DrORarla Granado & Filhos; rua da Uruguàyalnai «Jt - Droga*na Silva; Gomes, rua de b. Pedro. 40 e 43 — Drogaria Tterrini
6? Et 

°aPSro'8 -v1. °mri_ 4?*H«k ma 7^. Vtcmbroei. Kio de Janeiro •— Vidro, síooo. Teln Correio, 7S;oo. Rccei-' 
nívvÁnrf-1" .« "Í" "-"-«'V'1'1?."' . êil-ofs <-<ãtS caipital.

¦£________ " R"'' ' dl! *h"i'' "¦ Lí- Um K)

AHjG.W^SE 
com pensão, pr«»;(umódicos, a famílias ou rapazes,limpos tirejados quartos, rua HaiMoch

l.olm 11. oC.  (.|Í0J i{) K

ALUGA-SE itmri empregaifa par.1--.cozinhar 011 lavar; na rua Des-
cmUirgador Izidro 75, Fabrica dm
Ç»«1**« (4140 K_i_.l

X T.UCA.SE, uronrio para famílianunicro:-.«i, o cónforlavcl c erande so-
brado da rua Conde ile lleiivfiiti 340.

Í41S4 K) I!

ALUGA-SE 
o «ranilo oredio, com

chaç.ira e iardim, á rua S. fran.
cisco Xavier 19, oroximo no largo tii
Segituila-bci-ra: csuá aberto á qiial-quer hora; rwra infomaações, tocar "
leleiilionc 666 sul, f,|i66 K) J

AT,UG«V.SE 
uma

dois
boa easa, eom

liuartos. duas salas, cozinha o
outras «'ependonrias, coniplelíimenlt*
nova, com luz electrien cm toda a
easa, á travessa Affonso n. _5. casa
II; cliai-M. por obüequio. na casa 1;
trata-se á rua Gnrlb.iMi i\, ,01, Muilida Tijuca; nreço r'iS. Cn6. K) K

ALUGA-SE 
o preilio da rua Gene-

rnl Gomes Carneiro. 14. Ipanema,
chaves na nadaria próxima- trata-se á
rua da Alfândega, s8, ás 3 horas da
'"«le- (34J2 J) II

* LUGA-SE uma moça. cem pratica--.para qualquer serviço, menos cozi-
finar, para casa de familia séria; ma
Peixeira de Mello 60. Ip-incino.-4CS5 II) S

Saude, Praia Formosa
e

A Ll_C,A-S'l«, a casa da rua Coinmen.
-xdador Leonardo 11. 53, com duas
salas, dois quartos, -cozinha, c boa
arca e mais commodidades; as chaves
estão na ladeira «Madre de Deus 21,
onde se • trata (406 Z,)

\ LUGA-SE o nredio da rua
|í_.Caninos da Paz n. 8q, ¦¦ com 2
Ias, 3 quanos. cozinha, banheiro
maçara; trata-se na mesma ma n.R-«o ( ni»-n««!i-i (4í.sj |)

Dr.

L '• '• 
;v \,\'- ll,"a casa. oara peque-X_.na família, com sala nuarto. saladc laiitir, cozinha, com acua nasceu-

'¦«*• «lÇnlr' dc uma c!i..cai-a á travessa
do ^avarro 11. 200; informações na
mesma travessa n. 81, venda, por fn.
.V»'- (1431 J) S

ALUt.AM-SE 
uma «ala de frente e

dois ouartos, iuntns ou separados,
com direito ao resto da casa. Kua dos
Coqueiros. 36. (3527 J) J

ALUCAM-SE.ns. 46 e <2,
oor 172$. os predios

... • ..- . -¦ J" e s° andares, darua Conselheiro Pereira Franco, illu-minados a ' luz electriea, com quatrobons quartos, duas salas e iloncnjoii-cias; as cliavcs estilo no 11. 16 e tra-ta-se na rua da Alfândega n 8o, sob
(4173 ü i

ALUGA-SU. por 140$, o predio cs-naçoso. u rua S. Alexandrina n.200 (ladeira do Martins, casa XI),com tres salas, quatro quartos c maisdependências, em centro de terrenoaibonzado; logar elevado e aprazivct:
trata-se 110 n. 181. (3844 J)' J

ALUGA-SEnlmr dos Passos
para casal ou atelier

sobrado da rua Se.
11. 32, próprio(4245 J) E

nii(i.i.in'iifT_

AlUGAM-SE 
na rua

Haddock lobo ri
252, magnífica sala
o quarto elegantemon
te mobilado e com
pensão e preço mo»
dioo.  M 4014
HlWliKRíiriBliaiiliniIlHill!!!!»!1!;»:!;»
§ .0 0F./7AR... 1
I 1VMAE UM CALIX DE®

§ Gimrane&ia I
BWPiiiBinnani-nBBiiBiBw

S. Christovão, Andarahy
e Villa Isabel

ALUGA-SE o excellentc predio d»rua General Argollo n. 41 (Sliu
CIiristo-t-HO), (4062 L) K

ALUGAM-SE 
ns casas da rua Dr.

José Ilygino ns. 263 e 267; as
chaves cstfio na rua Antônio dosSantos 11; so, onde se trata.

(3103 D M
ALUGA-SE a casa_fla rua

ALÜGA*SIE 
um lorn prediocinco quartos, tres salas eidiTCiiJcncias c grande quintal,200Ç0110; rua General Sévcriano,

trata-so «na rua da Passagem n.

com
mais

por
188;
135.

C4Ç43 J) G

Cura radicalmente a queda do cabello. deslrdoa caspa, evita o embranquecimento e faz nascernovos cabellòs — VIDRO 48000.
-v. yendí_'sc, nas Per''um-irias o Drog-nrias. —
Em São Paulo: Casa Lebre, e Baruel & C.

ALIK.A.Slv 
o sobrado da rua

Setembro, ti, Dnra Sociedade ou ca.eriptorio; trala-se na loia. Un...

de

S) E

ALUGA-SD, 
cm casa de familia, umcoiiiinoilo dc frente, mobilado com

pensão, na rua Silva Manoel 52.
í.igoo J) E

A 
LUGA-Slv tini bom nonto nara bo-tcquini dc nrincipiante, no Cáes do

Porto. Aluguel módico. Tratn-se narua Sachct u. 3, s» andai.
(1868 R) T

PRECISA-SE 
de uma creada para

lolo o serviço, que «cia limpa c
desembaraçada, á rua Evaristo d.i
\ eis-i 126, armazém. (40,-7 C)M

1>RBCISA-'SF. 
dc uma hoa creada

para todas os serviços domesti-
cos, com excepção de lavagcni da
ipupa, para uma pequeno familia, Pre-
ierc-se tiiuo que saiba cozinhar um
lioireo. A tratar, Avenida R'o Tlran*
co 11. 70, andar leirco, Cfqtiina Ge-
neml Câmara, das 9 ató 11 d,i ma-
¦ ibã. 011 2 atf 4 da tarde. (.tfi.iS C)R
'p-._CI.A-SE 

de uma menina pa*.««- ra serviços levei ile 11111 casal;li rua «senador Furtado

ALUGA-S" 
na rua Parahvba n. 23 A

a casa 11. 3, a chave
'Passos :

121-.
(4214 C)

pHEClSAiSlE dc uma menina de-- íamilia. «le 12 o 1- mino.*. |(rira«ervlcos leves, na residência de umcasal; 11 rai Dr. üai. >,>«-n da Silva,•¦!. 7 —Citação do Riachuelo.
(4238 C) J

PR_CISA.SE 
de um emp-ecaclo ou

empregada, qne dí referencias;
na praça M.iií.i n. 67. 2° andar.

Cl 1 So C) R
'T>RKCISA-KT. dc umn peancnn i!c
.' 12 a 14 annos, para .ni«id«ir nos
Fcrviços iloinesiiros ile pequena fa-
cnili.i. a rua Adriano n. 84, Todo,
os Sanlos. (4151 C) II

TíRKCISA-ST. ile nma creidn p:ir,**
.X o servíça donieítico de um casal
r-em filhos; á rua Bento Lisboa, 7,
ci.a III. (C)
*OT\ECISAJSE -le uma moca portu.X piicza. ivrni casa ile pouca fnini-'iia; rua dos Andradas 11. 115.

(.-9(3 C) S

oor favor no
trata-se na rua Penlmr dos
76. (18.Ü li) R

A ^ -V .''-..P llom nredio da rua__.JIarerli,il Moriano Teixoto n 11.a 2 ininutos da avenida Rio Ilranco,com erande e ,-irciado armazém, pro-wio para qiialoucr nceocio e iiimlerno,sobrado, para familia de tratamento;tríita-se n.i rua do Hosoicio n. 1-0.eom o sr. Freitas. C._ 161 T)' E

ALUGA-SE a casa ila rua da Ame-
. rica n 86; 2 quartos, 2 salas,

quintal. (4,.(4 ]J)

ALUGA-SE 
o armazém da rua Sc-

nhor dos Passos n. 2.4. A cha-
vc éstA no botequim da esquina; ira*
ta-se«com o odininistrador do Patri*

mo nio ilo 'Seminário dc S. José,Avenida Kio Ilranco n. 40 i" andar.'Dc 1 às 3 da larde. (3933 J) 1*

A tt»U&Ã*SIv o . 2» nndar do predioda rua 'do Kosario n. vi$, .para fami-
dia; trata-se na loja. (4242 I) E

A«"-LUGA-SE nor imSooo o cnsa d.i
X_.tra.ve5sa Dr. Arauin n. 42; cha-
ves. 110 n 40; trata-se Theophilo Ot-lom. 141. loia. (*iSo T) E

4 C/UO\-SE um bom commodo, pira•tVnioços do cptnmercio, em casa de fa-niil-i. Uua Visconde Rio Bronco nu-"lcro 57. (1401; J) li

I*. ''\jPA-SE; a casa nronria nara fu-xVniiba no beceo dn Carioca n. 34;as ''chaves cslão em frente, casa dc mo-'•"i--1' Í1710 T) J

ALUliA-Sli 
uma casa mobilada nertoa-m hanhni de mar, uor 1 mezes.tmtã-se ra Pharmacia

ite Setembro. 1S6.
Marinho, rua 7

(-,oC; R) V

AOS DOENTES
CURA RADICAL da gonorrhéachronica ou recente, estreitamento dc

urethra. em poucos dias. por proces-
sos modernos, sem dor. Garante-se o
tratamento impotência, syphilis c mo-
lestias da pelle, appl. 606 c 914. Vae-
citia antigronocoeciaa. Pagamento
após a cura. Consultas diárias, das
8 ás 12 c das 2 ás 10,. da noite. T.
C. si-.Si Avenida Mem de Sá. 115.

4 LUGA-SE
•íxdc Março

2° andar, á rua in
; trala-se na loja.

Í4303 IJ) s

LUPA E SANTA THEREZA

ALUGA...: „ lioniia cnsa assobrada-
tX.An, liinttuU 1I.1 rua D; Marciana,
ÍÍ7; tem luz clcctrica, as chaves nn 63.
.•in Uotafbüo. (40!o S) G

AH«G-.\.SE a casal de tratamentoou a caralheiros. uma linda saladc .irenlc c um excellente irposciitc,cm tosa de familia, próximo aos há.iilms dc «nár; á nia liuarqnc dc'"'Mn-ceda .21. *36... (4j4- 
j) o

A UTOA-SE a casa.de sobrado, com-jPLçiíeclIcntcs confníoíos, á rtia das•Laranjeiras, 451, servindo air.-, resi*dçncia dc familia ou- pequena pensãoChaves no n. 378. ' (3921 }) G
ALUG.-VM.SE quartos com ou semApcnsao; rua do Cattcte n. 290, 1"

ALUGA-SE 
ttm bom sobrado com A LUGA-SEniuii-o boas accoinmodaçõcs por 1 _\1 *o$ooo. S. Euzebio n. 402.

(4023 R) 1

A-lH.A-SE 
o sobrado da rna Joa-

uiiim Silva n. 3.1, com bastantescommodos; as chaves 110 n. 3S ctrata-se ua rua da Carioca n, 10.
(387S V) J

* LUGAM-SE bons e árciados quar---.tos a oessdas dc tratamento com oucem mobilia, na rua da Lana n. 01.
f.toic> JI) V

__ I

ALUGA-SE 
o

t .Gomes Freire n
Joja; '.trata-se na i
.Iir_nco n. Co.

sotirado da avenida
, n chave na
Visconde Uio

(3260 d 15

A 
«LUGA-SE a casa da rira Sena-
dor Ponvpeti n. 229, tendo uni

ihom armazém «próprio para qualquer
ncRoeio c com necomTnodaçõcs parâfamília e o sobrado, «pintado c forra-
dc movo. as as chaves estão no nu-
mero 231, e para tratar na avenida«Rio nraneo n. 93 c 07. (4244 1) 'E

A LUGA-SE cvccllenlc escriptorio
--.por 70$, mensaes, com telephone.
Rosário, 172. (4-,,* R) jr

A LUGAM-SE os nredio? da rua Pc-
tropolis 11. 12, 14, 16. Snnlr. Thereza-
completamente reformados- trula-S"
com o sr. J. Cunha. S. Pedro n. H2

(4S72 R) I

ÍA 1-UG'A-SK o predio novo da rua
-'-..Moraes c Valle 11. 27: Irata-se na
rua da Carioca 11. 28. loja.

 (.1078 S) V

A F-UGAM-SE «oor 205o as boas casas
j._dn rua Aucusto 11. 2- o 27 (imi-.i
Tiiereza) coan cinco unarlos salas, co-
zinha,. Iianliciro, ouintal c iardim. n;
cliavcs estão no barracão 20 lado c
tr.-.!a-se ua rua Sachct 11. 12. sob

(.13-10 .!') I'

A l/UGA-Sív nor ' 142$ a esplendida
XXcàsa. da travessa Fernaniliná, -tC.
I.aranieiras, com quatro arejadiss:-
nos «uartos, esplendido quintal, luz
electriea.c focfio a «eaz e irais accom-
'nodações; a» cliave. estão no n. 41 e
trata-se ás ii lioras. na rua Aiiec nu-
merò' 30, e desta hora cm deante na
ru« Ivmz de Cítmõcs n. rt-t- K. de Mu-
• lanças "As Aiidoriiihas".

(374? m G

A I.l*GA-ST. uma boa casa com luz,
í-LconstTÍtcçuo nova, rua Daniel Car-
riciro it; 60C informa-sc.com o sr, Lei-
:c. Confeitaria K. de Dentro;

(3$ot R) G

A*'1XT'GA-S15 wa bom commodo com
--.muita aítia, luz electriea e arcj'a-
do. preço 50$; ria rua Costa Ii.istos,
«1. 'o. (4340 S) 1'

de frente na
Gomes Ereire n. 6, sob.

(4338 S) P
ALUGA-9E 

uma
Avi 

•¦ 'venida

A LUGA-Slv uma casa. á rua Cõst;í--«Bastos 10;. com .1 nuarlos, vistan-inita, terraço, etc., cliavcs uo 4?iSiu-ta Thereza). (3021 !•') S

A TjUGA-SR- ptpr inoiiioo nln-
•^Siiol n cnsnda rua Corrêa
Dnlra 170, ('iitt.tp, pnra fa-
milia; ns cliavcs então na «as-
quina, todos os qnaÍ'los tôiii
janellas. (J 3701) G

lllld (3«j3o J) G ,
A LUGA-SE uma casa com 2 quar- i

fitos. 2 salas o quintal, na avenidada rua de S. Clemente n. 147. Alu*
guel 8fi$ooo. (4241 T) G

A LUGA-ST
jfi-rim 8 de

tior ioiÇooo a casa da
Dezembro n. 156, casatrata-se ina mesina rua ti. 148.
 (4200 R) G

'LUCA-SE mn bom eotinbciro, pa-tXn eomiiierc.o ou casa de familia,ilitliito referencias de sua coridiwHi:ru: 1-crrc.a Vitima n. ,C. casi 19,(-•lUCÍC. fi,fi, (J) 
Jt

C42C7

A LUGA-SE um. casn 'assobradada
oor 134S* com 5 quartos- 1 salas, uniu-cie quintal outra n.òr SSS. ttm grandenitintat; na nu dó Caltete 214.

(i2.io S) G

A IjÜGÁíSB o predio novo da
.¦•^¦-rini do Mato 1-jí, com ma-
unificas aci-oiiiiiioilaçõcs. O
mesmo esi.-í aberto o trata-se
na rua Soares jCiitiral 0_, Ij.q.
ranjeiras. (S 3-150) G

ALUGAM-SK 
cxccPcntes commo-

dus mobilados e con pensão, cm
casa de fontijin estrangeira; nn praialo Flamengo «. ;o. Telephone nu-
iiero 57. p C. -,,. | (3131 CO J

VERMELHIDÕES, CASPAS.

¦Olvl-CISA.ST! de uma boa copeira
l c orrumadeira. P-isa-se bom or.
.icnado; rua ««irão de Pira-sinunRa

n. 37 — Fahrica das Chitas.

_____ UioiC) 
S~ 

EMPREGOS DIVERSOS"
A LI GAM-SE duas mocas de todaXVi.-onfi.inca, n.ira coi>eir,i e arruma-

dem. em cn.-.i dc família de trata-
;:-.en:o; tnata-se na rua 1I0 Caitei.' n.""¦ eiwã-a-  (4310 S) S
«DRECISA-SE
¦l- 13 ahnos

dc uma menina ate
«nn senhora de«M-ade, para tomar cnnta dc uma

creança com 1? mc-cs e Í.i7cr ai*
sams serviços leve». Dlricir-se ao 2"«andar da rua do Hospício n. 173.

l.ní-5 
D) .T

pRECISA-SE dc um hábil ^rãfis-X sional funüeiro com pratica deimaelun.is de estamparia, p.«r.i diricira krespccliya scecfi-, de importante i'i-nrrpa. Paga-se hom o-denido Quemestiver, ras condicíics dMji^è comnrgenoa, a rua ..le S. Pedro 11. 20-
 ' J_

PRECISA-S** 
«le

Mra trab. Ibar
2.1,.'"'.",° vantajoso.
Pirfftir-se de • i,.(.Iscoa n. 1S0.

N0BANfiO Gi)araa8
uv*e. sempre oi»
••WriS-Sri^^ RUGOSIDADES.

flRI5T0LIMa°"AVOS
„ vfnh. r*. róna outtà DeVC'Se 

on,PreS'll-o sempre do accordo com as instriiccõos qno
?'¦-?__?•-:?"'?¦•?'¦ ?«?-• 

'*___ 
_,",K acompanham cada vidro.

A LUGA-Slv uma casa nova, com-i^-.iiois ouartoa «Uras salas. dcspénSi,f«.««o a R.in. clcctricKÍade. nor rooS;a rua 19 i!c bcverelro n. =6 Botafo-ko; trala-sc na rua Sete ii.
(417.1 

'Cl 
J

A LUGA-SE uma Brande casa. á rua-iiUinloso Júnior 274. com 2 <rr.„i-i.cü quartos. 2 salas, cozinha, quintal,muita n|íit_ nor 6:S. (jiqi G) R
» LUGA-SE. por 263$ mensaes. o-_.solir,itio do nrcilio á rua do Cat-tclc 11. 114. com oiüim.13 ,-ccommoda-

ci.ies para f.-unilh de tratamento, lodo
oint.tdo e forrado «d. novo teindo t
quartos, a salas, W..C. banheira es.maltiK.h. ilespensa, cozinha c nuartooara creado; iodo o prejl,* ú illumi-nado a electricidade e ca. e tem pran-dc terreno; eslá aberto das 2 ás 5da tmide. c nara tratar, ú rua do As-sciiihlea 11. 43, sobrado. 011 110 próprio
•"••¦'¦"¦¦ (iS-to G) J

-" -*-P mW mmJ^mm\m*mlM9mWj^^m9mXmW^fmmmf,

r'Hygienical",
Purificador,
Perfumador
Do ambiente,
Insecticida,
Destruidor
Do máo cheirt*.
Rua Uruguayana

. n. 10, sobrado.

ALUGA-SE 
um bom commodo.comtiiniiiic cozinha c locar nara cs-tender roupa; aluguel 30$: rua üiTm-r"y "•. '4. (4102 d r

„ , «.. ---.. - nredio cf.mpletamcntc^or -Xnora. 217 da rUa do Bispo, a fa.milia de tratamento, contendo dois' 
pavimento!-, nn primeiro tem tres Sa-"es, adeca, banheiro de chuva c

| Imeroao, latrina, tanque p.~r.i lavar.
: quarlo a 1. llinhciro; no segunilo, sa-
; Ia de visitas cinoo quartos sala de

imitar, sala de costura, latrina, ba-nhcira coin ncua nuente cicSpcnm',cozinha, iardim na frente r. ao lado,com arvores frutíferas, abundância dcajruti. caz e electricicíade; ns cliavcscütão uo 2_i, onde se trata.
(4183 T) R

-_ da rua Costa.Guimarães n. 39. Retiro da Ame.
rica. S. Christovão, bondes dc &io
Januário; as chaves cstüo em frente,
no. rinazcin do sr. Brandão: olinuel
110*000  

(g8p r.) 1

ALUGA-SE. 
por 120$, o predio ds

rua Fonseca Telles 151 tendo ires
quartos, duas salas, cozinha, quintal,

I F1* c c^ectl'c'd*i,Jc. (3621 L) R

A LUGAM-SE bons e er.indes com-
| xlinodos. a 25$ e 30$. casa com Rran-

de terreno e muila ajrua; rua Coronel
Cabrita 57. S. Januário. (3642 L) R

ALUGA-SIC 
por 220$ mensaes a c-t

sa nova de sobrado, á rua Oito
de Dezembro 11. 81, tendo no pnvi*
mento superior quatro bons quartos,bom quarlo de banho, com banheira
servida por asila quente e fria, la-
vaturlo c \V. C., e no inferior, sa-
Ias de visitas e de jantar, copa, co-
zinha, despensa, W. «C. c uin quar*tn. Para informaçõei á nicsms rua
¦1. 110 e trala-se na rua Theophilfl
Oltoni 45, sobrado. (3140 L) J

ALUGA-SE 
pnr ton$ooo n casa da

ma Gonçalves «Crespo n. 16; c«chave está na casa da frente.
 (4240 J) R

ALUGAM.SE ns laixos da rilal.es-
--.te 22. Rio Comprido, f.1260 J) J

ALUGA-SE 
uma casa wquena pin*tada de novo cnm muita agita, na

rua visconde Sapucaby n. 310.

(4"P;J) J
A LUrW-SE confortável predio á-fi-rua lfaddock Lobo n. 310, com 2•pavimcntns, seta quartos, etc; chaves

.!"¦ '''. j_S* (4217 J) R

4 LUGA-SE por 50$ a casinha 1I.1
^X-rira Jorge Rudge 11. 182 (ave-nula)., com dois quartos, duas sala.
e cozinha. (3841 L) R

ALUGA-SE 
por 140$ o predio da

rua Jorge Rudge n. 178. entra.
ila

,-, -- — -, entra.
pa ao lado. quatro quartos, duas s.i.
Jas e mais coinparliniciilos, luz ele-
cinca e «az.

ALUGAM--SE 
as casas da rua Jor-

ge Rudge ns. 64 r 66, pelo alu-
guel dc 150$ e 140$, tendo quatro
quartos, duas salas, despensa, cozinha,

clcctrica e grande quintal; tu
estão no 11. 55. (3S6íL) J

luz
chaves

A 
ILUGA-SE
vard Vinli

A CURA DA SYPHILIS
Adquirida ou hereditária, interna ou externa em ta.
?_5_.a.'_.ma.n.''est-}«*.«: Jíbeuni-tismo. Eczem.™ .& m],, —smo,

IJores musculares

sobrado do Iioulc-
le e Oito de Setembro

.133, com bastantes commodos; a»chaves estilo na loja c trata-se na ruann (nrioca 11. 10. (3874 L) T—k-

ALUGA-S 
E a

José K ' casa-  da rui I)r.Hyglno n. 31, com trei
quartos e bom quintal; a char- non. 27, fundos. (390a L) J

16 s<^ »___y

•^^«¦-•¦?•^?j*^

COJriCHõES.
-ttltlTAÇõES,
FRIETRAS.
FF.RIDAS.

PERDA DO
DORES,
ECZEMAS,
DARTHROS.

GOLPES.
CAREMiO CONTUSÕES.

OUEIMADVRAS.
ÍRVSIPELAS.
IXEIiAM.MAÇÕES.Í

A LUGA-SE um bom ouart«> cm ca--¦is-u dc familia. líua do Rezende, 152.
(3031 S)'E

ALUGA-SE 
mm bom quarto,rapazes, em caso dc família.

pensão,
30.

parti
. cnm

15 dc Novembro
Í40-.- E) M

• l i.l.Mi esplendida saia de-TXfrcnte e mais um quarto ambosindependentes, tem luz electriea, etc,casa de pequena familia de trata-menlo; 111 rua rúmtlro de Março11. i"o. (:" andar). (.-(«--- 15) R
\ LUGA-SE nu vonde-se o maguif;.4XC0 i«,-i',icctp i'.\ rua I-rancisoo Mu-

|-tfltorj 4_, com ont-m-"- aocbmtnodi»-
! Çi"c5 para famiüa dc trAtairtcnto; tra-

lr.se na rua General Câmara 11. ts.«obrado. (Ii) J

A LUGA.SE
¦í 1-iiobilada. i

uma boa sala, bem
avenida Mem de Si

(3731 E) «M

K"H<<~H*t"><*<++X'

ÂLUi;A'S-- ° sWd« andar da rua^_-do Rqsano n. 74. !rahi-se na loia.
(JO70 S) 15

A LUGAM.SE r.a rua Senador Dan*tas. 32, quartos, com luz e'ectrica.
 (43.10 S) 15

ano

i LUGA-SE o ootimo s
-VSenador Dantas 84:
salas. vnrnticU c mais dc
luminado n luz clcctrica.
loir., otide sc tmr-a.

ibrado dn rua
c« m uarto, _ 2
endencias. il-
as chaves ua

0-;5«i S) 1;
rr

Pvl..„ 'C'°r T'a\ ALCT.A.Çi; uma hc:Exisc-e fiijdpr. Ate. pira escrbtorio
(4-54 D) J 

' '*""1 7"$! ™ UriiSuyana q
(4 ih

de fren-
a moços;

• e-ib
k) m

i_\U«G.\-SE a casa da rua Cunha•ÍABarbosa n. 3-. Siudc. preço bar:i'.o, as cliavcs estão por favor nr,n. 31. traia-se na rua Uniguayana,
_^ JU; __._ _ Ç.|343_ S) i

A LU0AM-9E dais grandes a.-i-.zens. juntos ou separados, tendo cadndo fundo, por 7 i|_ deuomes Carneiro, us: ¦*->

ALUGA-SERiacliuelo 224-\
uma nova casa;

, as chavesven..a da esquina: trata-,cFrancisco 36, Café Portugal
Í4I00 tf)

ma
estão
largo

M

um, 20 1113..
frci-ie á rua
c 34. (4342 S) E
A LUGA-SE uma boa í_i_ 4. fre„.X_.te, com sacada: tem telephone;praça d-s Governadores n. o.

(4318' E) S

A/iPÇ'^"*"- "•rl ',om nuarto, mo-_-.btla.i-.. cnm nêhsüo. a casíil ou didjrapazes; ,« tratar, üv-.rir-'.o da Veiga'-¦ l" nndar. (u,í ]•) s

Á h\fGAM-Síí bem moliilados, sa-taUxs de frente e quartos arejados,com boa pensSo, a casal ou n rapazesde tratamento, ireço módico, cm ca-sa de familia iw todo resi«c:io; nar«'.i do Riachuelo. «:R. (1577 V) I*c_-t*__rr___-

tc,

BDt-íoi e GaÉ
J irr..\.=r.

-ii Palmeira-
chaves 1:0 11. 78.

ca._u.
Bo, •

rjf das
Hótafogò;
trata.

A TjUOA5r-SE cn.sinltns n n-í-SAvonida dn Glorin, iua ilo
Citttcto 12_. As chaves na cn-
ia 13. Ti-ntii-sc com Paulo
Passos & Conip,, rua Sant»
Luzia n, 2«ií_, o

AU-G
-í^-bom o.uarto c uiii.i.lwa

S15
-boi

soas dc iratair

em casai de família um
:ala para pes

nto, Vua Ferreira Vian-'_..- •"¦¦ (3S31 R) G
i LUGA.SE 1:111.1 esolciidlda s.ila dcJ._.frcme. muno fresca tendo Iodas as

çommodidades telephone. cm ca=:i deíamilia; na rua D. Luiza. 36. Gloria.
(uí? S) G

A LUGAM-S1-, boas casinhas, aÍX3pSãoo'-e 42$ mensaes. somente arapazes solteiros ou a casais sem fi-lhos, que ímbàlheih fora; ver o tra-lar, .r.o local, á rua Carvalho de San. o, próximo ao largo dc Machado.
(3«l'Í2 G) J

¦A LUGAM-SE umn sala do frente,--.uccer.temento mohiladn c lím qliar-to. tantbeni mobilado, cm caia dcuma senhora só; rua cto Cattete uã-° ¦-''¦''¦•"•¦ (.1266 G) }

A LUGA-SE uma senhora portu-/-.giieza e de boas Dualidades, paracozinhar o trivial, e tambem para Ia.
vr.r e.encommnr toda rouca c Insiro:

Tumores, LscroluIas, _-0rrs musculares c o««*-a« ]'i0:ics de cabeça uocturnas, Ulceras do Estômago etese consegue infallivelmente com o 
J-5'on,'«-«0« «-"--i

J-TJfciTYLj 
Poderoso antisy*
«nliilitico. Elimi*

r.ador das impu-
resas e micróbios
du Sangue. Cura
syphilis, tanto ex*
terna (pelle, olhos,
ouvidos, nariz, rtc.)
como interna (dos
Pulmões, Coração,
Estômago- Figado;
Rins, etc.) Peçam
Kralis o impresso"O Perigo da Sy-
phiiis. Meios de sa-
ter se tem ou não
syphilis", á C.
Tostai 1686. Peçam
rtro.pect.t. O Leu-
tyl vende-se nas

boaa ;íharínacias,
Preço, 5$ooo.

Deposito geral: Avenida Cumes
Freire, 96, telephone 1202 C.

ALUGAM-SE, 
por pfcçc. baratos,

boas casas. ,con_i dois ouartos, duas
salas c bem quintal; info/ma-sc á rur.
Cardoso Marinho n, 7, escriptorio.
Praia Formosa. (31S4 I) J

A 'LUGA-SE a ampla « moderna
£Vcasa n. 24 da rua V. de Cabo1'Tio-, .Muda; chaves rua C. Uomfim,
57. trata-se r, «Carioca, 31, Dr. Mon.
!___- (4319 J) R

ALUGA-SE, 
por 200$, o magnífico

c confortável predio da rua TautaRamos n. 142. tendo 6 espaçosos
quartos e 3 grandes salas; este predioestá sitiiaido cm local aprazível, rodoa-i.o dc frondosa vegetação, com climaameno; a chave estáo nn mesmo pre-d:o c trata-se na rua Alfândega 11.¦?-¦•» seb L1170 J) .

ALUGAM-SE 
,1- casas ns. so e 54da rua Abílio, tres sala,, tres

quartos, luz electriea e quintal, a 150$<=•"-«* "S"- (3341 L)J

ALUGA-SE 
um quartora só, em casa de ca:

senho-
.. casal de tra*tamento; na rua de S. Christovão

__. 
~°sa 7. (3838 L) R

casa com

AV 9; SR o predio da rua «Conde
-tide Uomfim 791, com cinco quar*tos c bom porão; chaves no açougucc trata-se na rua Moura Brito, 19.

(3940 jj 
'R

A LUGA-SE uma ~
-TAgomniadcira, na
rico n. 124Í casa ;

lavadeira e en-
rua Pedro Ame-'• (4>4. J)

•"g-. fn.t GlR

1 LU(ifi
tr--

SE òor,6;?òi)0 lima casa
rua Dr. Corrêa Dutra 11. 37;a i-ji-snía.'.

A T.ro.-l-SE Iioa cnsa com 2-it*- salas, S (iunrto«-. Iinnlipl-
ro, ilisnctisa, cozinha; 2 IV.
C, jiuilim, luz plorti-icn. fo-
«ão a fiaz, frrnndo quintal.
Ho., ií rua Ccsnriò Alvim
n. 21, I.araiijoii-as.

(G -122S) 
_í

A LUGAM-S15 dois formitbrios, com---toda a conimodilade. perto dosí;'.nho_ de mar. c um teleòhone-; ma-eireira Vianna n. Si f.1.107 C.) j

eme ümMm e [ili

ALUGA-SE 
na mia Dr. Rego liar.

ros, as casas ns: 70, por 91 $000
o de n. 80, por o*.$_oo c a de tiu*
mero 8ú. por 8i$ooo, todas recente*
mente; concerfadas e em condições
hygienicas, as chaves ^c achão «por
iavor nos ns: ao lado; trata-se com
o proprietário na rua Dr. João Ri-cardo n. 89.  (4259 J). I

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

AT.UCA-Slv 
o nredio da

C" "  rua São
Liatidio 23, com z salas. 3 rmar-

tos. quintal com «írvores frutíferas;
chaves n.t rua Maria Josí d., Estacio.

(4001 J) M

/ \*. LUGA-Si
Is-ndu n.
m to-los ns

!ra:.«.;e

o oredio da rua Pa}--
124 eütá reformado e¦¦"¦'.tf-... as chaves uo

- rua Sililr. Ifi-nri-
aue dh, «.roxiiuo i praça Saeus Pena.

(-S94 .'• G
* l.UOA-SE

-Í.V3.12 üi ru
quartos, duas
ves, por favor
neral L".

oor i.-oíoooo o predio,
í kcrJ Cr.niKicza. 'jVes
•aJas. .*-07iiih_ etc. cha-

Tralar Ge-

<¦ I.UGA-SK ?. hoa casa. com 2 salas.
-"Vi quartos, clectricidade: á rua Ma-
cliadn (.'iiçtho 44. f.|or«; .T) M

HÜDDOGH LOBO E TÜÜGA
A LUGA-SEAn. )Tratã-se

Confeitari. lal RO
Bóntfin

casa da rua Aguiar¦*'.s estão no n .í3.
da Secunda-feira,

(M 3.153) K

ALUGAM-SE .os prédios da rtu-Coii:
. dc de »omfim_ ns: 861 c 867, comboas accammodaç-jcs narn familia «letratamento ,ç nara tratar com Santos,Moreira e t.., a rua Visconde de filha-uma n. 38. (1137 J) K

A LUGA.SE por uw„
fí! ou-ytos. 2 salas e ouintal, ' ri»Jpao Rodrigues. 62, casa 1 (S. Fran.cisco Xaviçr). (40,4 S) j^

A LUGA-SE uma pequena casa á rua-enador Nabueo n. 220 preço .-5*000.
(«062 S) I,

A TjUGA-SB o Mcnllente prp.-^•lio ila ina Barão do «om
Retiro 150-A. Tem duas sa-Ins, tres quartos, etc. Chaves
nn padaria próxima. Trnta-se
na rua da Quitanda 88, sob.

(S 3428) I,

ALUGA-SE 
nm quarlo ile frente,

. a um «senbor, com janella parao Jardim: a rua Soura Franco lon-
.Villa.Isabel. rmS L) s

A LUGA-SE o oredio da rua Maior--.Fonseca n. 23. as chaves estãona mesma; trata-se na rua do Rosário08. casa Coutlnho. f.-4*7 s> j^

A LUCA-SE o predio n. w da rua-.-.Senador Alencar. S. Christovão,com accommodaçii-s para Dcniieua fami.lia de tratamento. (*i6* j) j,

A I« ,G-VSE ° tired-.o da rua Sãax_.I.mr. Oonzana 11. 306. próprio parai.iinilia dc tratamento, e nara tralarcom Sanlos Moreira e C„ á rua Vis-conde de Inhaúma n. 38. (3138 J) L
ALUGA-SE o predio da rua Ce*-O. neral Canabarro 11. 19. novo, ii-luminado a I112 clcctrica, com bom

quintal c optimas accomniodaçõesí
mesma rua n. 3_>.

 (.1120 I.) J
trata-se

A I-UGA-RK por 170$ a casa
-*r-_'ía rua Vinte fie Nòvpffihrbi
da praça ajardinada dc Ipanema.
ta-se na rua Sachct n 3. 2» am

l.:?ro

Í.T,UGÃ-SE,
Abana, nas
Coristcr.'.-* R-mo-
c«h tros quarto;(e cr-i.*.-.a. 17. I
teve moradores!
110 Ilanco «io B

r..*ito
Tra-

K) J

II. f-845 K) G oes.

por 14 = 5, cn. Copaca-
pròxiniitíadc' da rua
;:. uma paQticna oi<-a,

úuas sahs. saleta
nova r1 ainda «ni.

iforr.iaçõi-s e trt-iar.
sil, èeccãò «íc cau-

(4182 II) R

A LUGA-SB a eonfortavel ea---^sa da travessa dc S. Salva-
dor 23, com 4 quartos, luz
electriea, agna cm àliüridán-
cia, etc; as chaves estão ua
rua Iladdock I^olio n. 593.

(S 3420)K
ALUGA-SE por oiSooo unia boa ca-_>r-a. com 2 partos. 2 salas cozinha,uini.al, laiuiuc. banheiro, iraz elrcirici-

^v^^fekS^-iO^vtos, 2 salas, co,ii.I.a, ba-
chave esta na casa n. 5. («,«r-, ?i !¦ 

"*1*"""- " ' ¦

A T,UG.VM-SR as casas da ruaA-fl. Maria 71 (Aldeia Cam.
plstaj, transversal ií rua IV.
reira Nunes, novas! com dois

a r.i,•.,.«,.-.
__CbeÍ2 .'<
do Cacsiario)
-icro 20, e 1
¦•ro q. Ç7.

ha n. (-6 fh r.
Salirado (r.:-.i:t,-a¦es' t"fião no nu-

' " 
(3V44 R) G"

» LUGA-SE um
xti r-ecen tem ente r.(
ma-3 aecorarhodaçô;
tratamento, á rua
51011 to rtõs hondes.
ro ko. Copacabana.

contortav
ihado. .co
; rara f
Santa C
Chaves

ei pro! 10
ns de-

(.201 H) K

un mu wa
(NOME REGISTRADO)

©a__°a a -nflasnenaçâo e pwp-
__0x__i todrais aslpharma.

nheiro c tanque de lavagem,
todos os coiiinioilos iiliiinin...
dos á luz electriea. As cliavcs -
110 local. Trata-se na rua «Hon.
çalvcs Dias 31, pro.vlinò «:! -i-
darlc, a poucos ]i.-iisos doq
bondes dc Aldeia Canipista,
enjn passagoiii 0111 duas se-
cções é do _00 rs. Alugueis
90. e100S.

A'LUGAM-SE, barato, a sala de-i~l.frct_.te e quarto da rua Hella dc
S. João v. 100, a duas senhoras

(33.0 L) J

ALI 
G.V-SE uma !«o_ casa para fa*iniba na travessa 12 d< Deiembroa. 15. Próximo ú Pr«á da Bandeira.

(4344 8) I.

,*-'

- m

3%
' '._

_•*?.

__-'-.^_'-rÍ__. 
'.; '

*¦:<>¦- .'
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3 CORREIO DA MANHA - Terça-feira, 21 de Novembro üelOlô

I A LUGA-SE por u.» o bo» easa
IrLda travessa Del|by--CIub n. 25.
*asa II. com dois quartos, duas sa-
ias, porão habitavel, quintal, etc. As
chaves estão por favor no n. 1 e
trata-se «a rua Buenos Aires 

^-0.

lAT.UG.VSE para negocio e fami-
LAlia, a casa da rua g. Anna Nery
n. 7.1 canto da rua Nova America.
Trata-se na rua Uruguayana «_**'»-_-.

, _as 2 as ...  - (3iai L) 1

ALUOA-SE. 
por 50$. o esplondido.

predio da rua Matto Grosso 62,
junto i rua Chaves Faria, ca »??.
M ns. V, VH e 'X A» tm Umbehna
BU bons comniodos, grande quintal,
luz electrica. (3461 D K

A LUGAM-SE os (..andes armazéns
__3 407 c 409 do Boulevard 38 de se-
lembro, t tanibeiii se faz contrato, em
condições muito razoáveis; tem com-
modos para familia. quintal e elect.i-
cidade; us cliaves estão no 11. 417.
padaria. _í_____i--_K

A I.UOA-&H a confortável
-«tJ-casa «Ia rua Moraes c Silva
n. 143; esta rua acaba ciu
frente ao Collegio Militar.

(M 4120)

A LUGA-SE. por 182$. o magnífico
Aprcdb n. '53. d» rua .General
Ctirião, con. quatro quarto., duas sa-
Ias 

"c 
dependências. -Iluminado a luz

.lectric.i, com bondes a porta c perto
ilos banhos de mar: a chave esta na
Companhia Edíficadora, i rua Gene-
ral Curião tu 4. onde se trata.

(4270 __) J

VINHO
lodo-phosphafàdo

de Werneck
Poderoso medicamento no tratamento da

TTtTiibeyctilo.se,
_Bsc.ropjhulotBe,

IVett.ra,tstlxe-*iia>
consecutiva a excesso de trabalho

intellectual, etc.
E' diariamente prescripto pelos Srs. clínicos nos

casosde racliitismo, lymphatiamo, anemia e
depauperamento geral de qualquer origem; as-
sim nas moléstias ligadas ao crescimento do indivíduo.

PRECISA-SE, 
arrendar ou comprar

um sitio ,qnc tenha casa regu-
kr e boa aguada, nío muito distante
do 'bonde ou trem. Cartas para Ama*
ral, rua Barão do Bom Retiro 287,
com todas as informações.

(.'07 N) R

ALUGA-SE, 
á rua Francisco Fra-

goso n. 21 (Encantado); uma boa
casinha, de pequeno aluguel, com
muita agua. (314a M) M

ALUGA-SE. por 117. .0 bem loco-
ilAdizado predio da ladeira b. .anua
ria n. 1.1, co mdois espaçosos quartos,
duas magníficas salas, ilcpçnetlncias c
Brande qji.ital; a chave,jf-t* no n. 17.
c trata-se na rua da Alfândega nume-

.ro 86, sobrado. __*____Z_LJ-Í 1

ALUGA-SE. 
por 182$, o grande pre-

dio da rua Tavares .Guerra 87.
com quatro grandes quartos <lins sa-
Ias, dependências c quintal, perto «tos
banhos «li- mar; a ehave esuna l..
Edificadora. fi rua General Guriao nu-
mero 4, onde se trata (4272 L) J

ALUGA-SE, 
tuna boa casa, com ,2

silos, .1 quartos, de.tK.nsa, cozi-
lha, \V. C. banheiro, tai__uc c quin-
«ai, cnlr.idaao lado. com gj.i c clecln-
cidade, loih nova; aluguel '3o?. •}»
chaves na mesma, com 1. mestre uv
obras; trata-*, na Casa Marinho, rua
Sele de Setembro Ou, liilmca "-lç
matas. (3°„_____?

ALUGA-SE 
a casa n. III da rua

Nogueira da Gania. Cancèlla;. duas
«Ias. dois quartos; tem elçcl-umado,
m chaves estão .10 n. }', trató*s.e,»a
rua Srnador Alcnc:
ns chaves, estão ..« ... •. •;'¦;•-.. •,«>"~-.ar 102, (4305 L)a

A LUCA-SE um espaçoso ««'ario,
Acón, ianellp, a «gsaksenu li|ips_Of

pessoa cò, á rua S. Cl.ristov.io. ..23,,
sobrado, (4301 L) S

ALUGA-SE 
um quarto, em casa de

família, á rua Pernambuco n. 103,
proxi.no á rua Engenho de Dentro.

(4124 M) M

.onstipação
Tome

PEITOKAL MARINHO
Rua 7 de Setembro, 180

ALUGAS!., 
oor q.., uma boa casa,

com tres ouartos e «luas salas, na
rua Borges Monteiro 45. Engenho «lc
Dentro; para ver, das 12 as 13 horas;
trata-se rua do llospicio 125..,, __

(4121 M) M

• LUGAM-SE, na Villa Savana,
_tlPe.ro.olis «doa Pobres, rua V. 1.1-
ctlicroy 60, estação Mauituelra, casas
que (tora... 110$, a 70$ e 65$!_.»«•_
de erico; aproveitem. U>7° *') K

ALUGA-SE 
uma casa, com 4 quar-

tos, 2 salas e maio. dependências,
chuveiro, grande quintal <-_-_baatante
Bina, na rua Aurelia 31. Meyer; as
chaves estão, por favor, no n. 33. e
trata-se na rua «1» Ü°*\™J% 

j

._ LUGA-SE, por 123$, o predio no-
Avo Ja rua Honorio n. 182, cl
Todos'os Santo., com 3 -«!»'•,? .«"f
tos, etc *¦>'-• ___ 

*

A"TÜGA-SE 
a casa d} rua Oito de

Setembro n. 38 (Meyer), com p
lidas quartos, 2 salas, despensa, cozi-
nha, banheiro luz electrica, alem dc

porão liabitau-l; toforma-se no nu-
mero 40 da mesma rua e trata-se na
rua Marques dc Leão n. 2.. Lngc-
nho Novo. po$ooo. (3434 o) --1

TERRENOS 
— A' rua Barão de

Mesquita, em ligação, maçada,
falsadas de 200 a 400 mil réis o me-
tro de (rente. A' vista ou a presta-
cões* Tratar, Meira; Uruguayana n.
3. Teleph. 4654, C. Cn N) J

VENDEM-SE 
duas" casas, na tra.

vessa Oliveira J7, Ramos, por
3:800.000. (3387 N) J

VENDE-SE 
um 6olido predio, com-

pletamentc reformado, com porão
habitavel; jardim e quintal: na nia
Betíiencourt da Silva 69 (E. Ria.
chuelo). (30.9 N) J

TTENDE-SE uma grande chácara,
¦ \ em Merity; tem um bom chalet,
forrado o assoalhado; preço barato;
400 m. da Estação; trata-le com M.
lomba. (3139 N) K

ALUGA-SE 
a casa n. 6 da rua Luiz

«lc Andrade cm Paqncta aluguel
iSO$ooo; trata-se na rua da Alfândega

ALUCA-SE 
por 50$, boa casa para

4K.11en.-_ familia, 110 togar ...mis
saudável do iMevt-r, informa-se a rua
Dias da Silva n. 35. «liulanda.

(39C7 J) M

ALUGA.SE, 
por 86$ooo a casa no-

va c moderna da rua Padre Roma,
ti com frente oura á rua e entrada 00
lado. propria nara pequena faliu a «te
tratili.eiv.o, tendo 3 quartos grau dia -
íiciiueiio, 2 salas, cozinha, luz electri-
e,SoVa-:Kaz;_«tçMVo^ho...leí'L.n^^
Vasconcelos'; passa nroximo a P°r'a'n.
rua do Cal.11.us local saudável c oito,
ínua-se no local, onde -"-t-»^-^

<fcA I.U«.V-Si: a confortável
iitVcasa «Ia rua Moraes e Sil*
va n. 1-13; esta rua acaba
1111 rua São Francisco Xa*
vier, om íreuío ,ao Collegio
Mm*..-. (MlOCjJg

A LUGA-SE. r-or 170$, o sobrado
íAda rira S. Luiz Gonzaía f-i»« "'- «» Ah'"l<lcK1 '=' \Xv> i
AI,1'C,•\M-SIÍ. 

cm cosa de familia,
lína sala, uor 35$ e. um . quarto,

por 20; rua Francisco -'.^87if'„

¦ A £LUGA-fcVE por I32$ooo, uma casa
c«"m Ires quartos na r.ua Senador
Fuvtado 11. 109; trata-se no n..99.

(4203 K. U

AlLUGA-SU 
a «sa da rua Escobar

In. 81, eoai 2 salas, 3 quarto!,
l>or <2o?ooo; trata-se no 

£..«.•. %

AII.U.GA-SE 
a casa nova da rua

do '.Mattoso n. 91, com seis «piar-
«os, tres salas e quintal; trata-se na
tim do Maltoso n. 96, onde estão as
cliaves. U-0"- K' -*

0SINV1SIVQ5
A todos

os que sof-
f r e m d «s
q u a 1 n. u e r
moléstia es-

--» «- *•* wcieda-
S.-. T3.'. **• de envia-

rã, livre «le qualquer retribuição, os «tteios de curar-se. EN-
VIEM PIU.0 CORREIO, em carta fechada — nome, morada,
syinptónia. ou manifestações da moléstia.— e scllo para a rc-
sóc-sta; que receberão i.a volta do Correio. Cartas aos 1NV1-
vSIVEIS — Caixa do Correio, 1125.

¦VENDEM-SE om Vigário Ge*
V ral, E. Ferro Leopoldina,

lotes de terrenos de 10x50,
10x67, 50 e maiores, fi vis.
ta on em prestações conforme
a tabeliã abaixo. Têm agua
do Rio do Ouro. canalizada,
35 minutos de viagem, pas*
sagem de ida e volta 500 rs.
em primeira classe, e 300 rs.
na segunda:

Preços Signal Presbaçots
3:0009 150« 759000
2:0009 100$ 509000
1:5009 759 369000
1:2009 609 309000
1:0009 509 259000

8009 409 209000
7009 359 179000
6009 309 159000
5009 259 129000
4509 3295119000
3509 1795 990001

No local se encontra pessoa
encarregada de mostrar os
terrenos, e trata-se com o pro-
prlctarlo nos dias úteis A rua
S. Januário 89, das 4 fis 8
d» noite, o nos domiu*
gos, das 8 da manhã fi 1 ho*
ra da tarde, cm Vigário Geral

(B 1471) N

ANTO3EFT2CO UAC - DOTJGALL
(Succcdauoo do -üyaol de Mac Dou_.aU>

VENDE-SE 
uma linda casa,,nova,

propria para residência particular,
com lindo jardim, grande pomar e
grande quintal; á rua Uruguay; tra-
ta-se á rua Sote de Setembro n. 4°.
cam o oroprietario. Negocio d.reçto.

(1348 N) J

VENDEM-SE, 
preço modféo, terre-

nos com larapiai e outras frufcts,
tendo agua, oedra, luz e esgoto; na
rua da Matriz do,E. Novo. junto, ao
n. 161; 10 metros de frente e muitos
fundos:trata.se rua BelU Vista1 n.
138. 15. Novo. (.1130 N) J

VENBE-SE 
em Jaèarepagua, «ma

casa nova, cora boa chácara, para
Vmt tratar na mesma rua .'.aiilia

n. 1 D., ponto de 100 reis.
(3937 D N

PARTOS
LAVAGENS
CIRURGIA
ASBFSIA

VrifNni-lI-SE oor 16 contos, 4 ca*

Vise um terreno, rende 3«*ooo,
rua"àrceHo. »-. « jMEgT.ua
nraca da Bandeira. Trata-se na rua

Ijrííuayana. 42. loja d. louça. .. ..

V'ENDE-SE 
»>or preço razoável 1

chalet, e uma avenida, com 6 ca*

íVeNUE-SE uma mesa elástica de
? caneila com tres. taboas, por 35».

uma cama dc vinhat.co -3«-_,S2saiecoJl_
estrado, por 25$: um armário de vi
nhatlco para livros, por 10$^ um ar*
mario de vinhat.co _*ra,5«„nh»' 

'°n?.
e algumas malas, ludo usado, perten*
cente a familia que pretende retirar*
se do Rio. Ver e tratar na rua Ze*
ferino a. 74. Todos os Santos.^ 

R

f TENDE.SE por todo o,preço, telha
\ de canal e zinco velho; na rua

Dr. Archias Cordeiro n. 107. ->ieXer*
(3839 N) J

\TENDE-SE 
um bom oiano de autor

francez, oerfeito modelo, elegante.
Praça Tiradcntes. 29. (393° J) V.

-V04

A|PPROVEIirj_IM 
III 80 maelii*

. nos Singcr feitio gabinete, para
bordar e 31—'15 para pospontar cal-
çado, liquidam, se a 10$, 20$, 40$ ate
200$. Officina especial para qual-
«jaer concerto; praça da Republica
n. 195. (4135 S)M

ARREIOS 
— Compra-sc para um

1 carro de 3 animats e para uma
carrocinha de um animal, na rua
Santa Luiza n. 6a — Maracanã.

(4.79 S) R

AUTOS 
BENZ — O unico óleo

para sua lubrificação, é o Ruby
E. Únicos depositários J. M. Sam*
paio & C*. rua do Hospício 112.

(4417 S) R

A 
BOA letra captava, prende, at-
tráe e só di lucro. Ensina-se

na rua da Assembléa, 79,=°. _«sd*
10$. NSo é curso. (4», o) K

AGENTES 
nos Estados, acceitam*

se na fabrica de canmbos, e
gravuras, d rua Sachet n. 18—Rio.
Peçam condiçBes a Josc Xavier. Op*
tinia commissão. (.2788 5) .

LAVADEIRA 
— Acceita roupa pa«

ra lavar, de casa dc .familia, pcn<
sao ou hotel, á rua, das Laranjeiras)
n, 33. (4143 S) ]j

LOUÇA 
BARATA _ Pratos de

granito legitimo, fundos etu ra-
eos, dúzia 7.000; rratos Inquebra*
vdis, dúzia 10$; apparelhos ibj por-,
cellana de cor, para jantar, So. a
go$; apparelhos a |a porcellana dn
cor, para dhá e ca.fi, 45$; snJarnt.
ções i|2 porcellana de cor, para toi-
lette, 30$ e 40$; chicaras c pires braii
cos par» chi, 5$5oo, para café 4$;
chicaras e piros de cor para chá, 7$.
e 8$; para café, 5$ e 6$; copos sem
pé, dúzia 3$5oo, 4$50o e í.,000; co.
pos d« pé, duzla 7,, 8$ c 9$ooo; ruai
da Asseml.lia o, 16. Jorge de Souza.

(3Ú07 S) a

TITEYER — Mtxtista particular con»
iM. fecciona vestidos por qualquci,
figurino. Preços módicos; rli.a Weiu
cesláo 97, esquina da rua Magalliãesl
Couto. (142. S) iM.

MARCA REGISTRADA

CONOIlRHEi
tou qualquer corrimento da urethra, cura radical

cm 4 diasl Com a maravilhosa injeccõo seccativa JJ*í_J£j_ e __, perf..to" estado dc

t cápsulas 
"404". Quando tudo falhar, este ex- «»—j.^í»

traõrdinario preparado sempre triumphará. O

is o cffeito assombroso! Não lia gonorrhea que

e nas prineipaes pharmacias e drogarias desta ctd.de e de todo o Brasil.

ALUCA-SE 
a casa n. o da rua

Ahíaoa. eom 4 uartos, 2 sala-, etc.
As chaves estão no n. 25! irata-se na
rua da Alfândega, 28, AhiRiicl 1..0S.

"Gonorrhea
cura-se cm 3 dias com

lína 1 «lo Setembro. 180

ALUGA-SE 
o predio n. 2.3 da

rua Imperial (Meyer), cinco pe-
ças, Raz, quintal c bonde a porta;
chave no 261 c tratar na rua Sete
dc Setembro, 171. (3427 •¦') J

ALUG'A-S'1. 
uma casa & rua Dr.

Pereira Landim n. 57, hão e de-
vassada. Preço so$oo, por mez.

(4332 S) XI

A I.UGA-SE a casa -n. 48, da rua
t?_D. Eugenia, na estação do lsai-
cenho de Dentro, com boas nceoromp.
iiçõcs. (4309 M)J

ALUCA-SE 
uma casa. oor 45$ P.'

mez; trata-se rua Henrique beheiu
n, 7, E, de Dentro. 

" (4167 M) I«

A LUGA-SE uma casa, com chácara,
Amuita .-.Rua. ,bondes_ 

-i porta, mo.
bilada ou não; a rua Barro Vcrmellio
11, 149, em Jaoarípagiia; trata-se 110
... 145. «j__g° M) J

PO' DE ARROZ ÜH
c ornais
caro. Ad-
li c r e nlc,
medicinal

e 111 u i t o
perfumado. 2$soo, pelo Correto...
3$2oo. Leitora, 110 logar onde re*
side, peça o I.ady ao seu fornece-
dor, e, cllo não o tendo, pódc
obtcl-o rapidamente. Mediante 100
réis dc sello enviamos uma amos-
tra do Lady c o catalogo de: Con-
selhos dc Belleza. Vendas por ata
cado: dirigir-se ás casas de suas
relações, nesta praça, ou ao depo-
sito: Perfumaria Lopes, r. Uru-
guayana, 44, Rio.

LADY

V 'ENDE-SE por 21 contos, a con-
| V Kort-vel casa da travessa Cer-
queira Lima 29, no Riachuclo, con-
struida ha seis mezes, com 2 sala».
5 quartos, corredor, despensa, banhei-
ra com agua quente e fria, bidet, n.
C. interno e externo, quarto para
creados, magnifica installação elcclri*
ca, vastíssimo terreno e uma pequena
avenida, rendendo 150$ mensaes. \ct
c tratar na mesma, a qualquer hora.

(334. M 1*

VENDü-SE, 
por 41300$, um bom

predio, novo. cem a atiartos. 2
«alas, cozinha, banheiro c \V_-v_ c1"*
luz electrica, agua com abundância,
quintal todo murado e entrada uo la-
do, frente de platibanda, moderno e
cimento branco; â travessa Francisco
Ramos n. 3, transversal a rua, I-.elo-
mena Nunes, estaçSo de Olaria, iv.
F. Leopoldina; preço de oceasião;
trata-se 110 mesmo. ((3.S3 ") K

GRAVIDEZ Evi
ta-se
usan-

do as velas antisepticas. S5p
inotfcqsivas, commodas e de ef-
feito seguro .Caina com as ve-
Ias 5.000. Pelo Correio mais 600
réis. Depositário, praça Tiraden-

tos n. 62, pharmacia Tavares.
(___)

VFST1D0S Hndos modelos, em ta.
- ¦ -—*• h.iho, 5°$1V 'fclü. filo. deude 10'ii; hj'li_> 51

.«jile, 11$. Só 110 Maison Muguct
Mme. fereira. rua 7 de betem «o 1
telp. 4287. Cent (42»3 b)

VENDE-SE 
uma bella e chie mobi*

lia, para sala de jantar, constan-
o dc 1 linda argenterie, 1 buflct,
credaiice, mesa elástica, c 12 cadeiras
eom encosto de couro, venda de oc-
..asião, rua I«uiz Barbosa «- 9», (\.
Isabel.) 4229 .1) N

\711_XD__M-SE lotes de terre-
V nos bem locallzudos a 1009
cm prestações, medem 12x50
logar alto, saudável o de mui-
to futuro, estui.fio de S. Ma*
tlicns, Linha Auxiliar, passa-
gem ida c volta 300 rCis, es*
eril.tòrio cm írente ú estação.

(J 3405) N

VENDE-SE 
tiiagnifico lote de ter-

reno, próprio .10 melhor ponto dc
Ipanema, bonde á porta, Trata-se na
rua Sachet 3, 2" andar, luterineiha-
rios escusados. (3S69 •>) '•

ALUGA-SE 
por >42$ooo a boa ca-

sa da rua Major Fonseca n. 3.4.
rom 3 quartos, 2 salas e boin porão
habitavel; trata-se na rua S. Lu.z
Gonzaga ... io3, onde se acham as
chaves. (3.o9 J) J«

LUGA.SE a casa da rua Major
Fonseca ti. 27 (São Christovão),

coin 2 salas, 5 quartos, luz electrica c
«niiis depeiiilcncias para família dc
tratamento. Até ás .0 horas tem na
rasa unia pessoa c trata-se na rua da
Quit-lrida ... .93. (3923 J) L

A' 
LUGA-SE lua rua São 'Luiz Con-
zaga 11. 39» sida Mnarto, eoz.nha,

«-te, a casal serio. (4237 J) L

Neurasthenia — Exgotamento nervoso
Falta de memória, pliospliaturln, convalcscencias das ma*
lostiâs, curam-so còm o uso do HEMATOGENOL, fle Alfrc*
do do Carvalho. E' extraordinário o seu consumo o os
ottestados expontâneos dos quo tem feito uso. A' venda
em todas ns pharmacias do Rio e dos Estados. -— Depo*
sltarlos : Alfredo de Carvalho & C—R. Io do Março 10.

ALUG1.MM-SE 
a 20$ e 25$, dois

bons aposentos, com todas as com-
tmodidades, á rua Dr. Barbosa da
Silva n. 4*\ K. d° Riachuclo.

(4280 J) M
--¦¦-'- *

ALUGA'SE 
uma casa com 3 .quar*

tos e 2 salas, c grande quintal.
ft. ..Manoel Victorino «• 413. ,, ,_(392.Í J) -M

PETROPOLIS

SUBÚRBIOS
' A LUC.A-SU a casa da rua Castro Al.
_t\.vcs r. 31. próximo a Estação d.o
Mcyer, tem 2 quartos. 2 salas e mais
dependências, luz electrica c entrada
independente, as cliaves estão na rua
lügucirddo 11, 15; oiid. se trata. _Mcy-
cr. (342.) S) M

ALUGAM-SE. 
com carta dc fiança,

nn E. de Ramos, boas casas dc
moradia, a 50$, (.0$ e 65$; têm agua,
luz, W.-C. c quinlal; trata-se no mes-
mo log.i-, lia "Villa Andorinha".

(227. M) R

ALUCA-SE 
no Engenho dc Deu-

tro, á rua Martlia da Rocha 171.
confortável casa nova, por 40.; m-
formar na cisa V, cm Cascadura, rua
lllamaraty 21; outra cisa poi 40$;
informar na casa 1 e tratar na rua
tia Quitanda, 127. 13843 M) R

MllHO ms nutt
Cura rápida cmn o

PlülTOBAIi MA 1NHO
Kua 7 do Setembro, 18«

ALUGA-SE 
por .20$, a casa da

praça Marechal Dcodoro, 18; tra*
ta-se na rua da Alfândega n. 12.
Peixoto c C, (42C3 J) W

A -.UG.VSI-. a Kasi dn rua 'São
Allraz 11. 23, toda reformada, 2
quartos, 2 saiais, luz electrica, quintal
jardim. Aluguel 70$ as cliaves no
íl, 27: trata-se 11a rua do íliosarin
n. 132. (393S J)____

ALUGAiM-SE 
em Petropoiis, dois

prédios mobilados, na avenida ipi-
ratiga ns. 509 e 523. preço dc ocea*
(Jião, o primeiro com seis quartos
grandes, 1:300$ por eeis tnezes. c o
segundo, quatro quartos, por 1:800$,
por um onno; as cliaves por favor
110 597 c trata-se aqui com o proprieta-
rio, á rua dc Santo Henrique 68,
próximo á praça Sacnz Pcüa.

NICTHEROY
NICTHEROY 

_ Aluga-se a um
casal, o metade do predio da rua

Alvares dc Azevedo II. 185, perto da
praia de icarahy; trata-se no mes-
mo. (391 |S) J

VENDEM-SE em prestações
V ntiignificos lotes «lo terras,

na rua Silva Tellcs, cm Copa-
cubana. Trata-so na rua da
Alfândega n. 28, Companhia
Predial. N

VENDE-S-E 
ma rua 'S. Francisco

Xavier um bom predio; trata-se
na rua da Quitanda n. 95. tias 12 ás
4 horas. (4205 R) N

VENDE-SE uma pequena ca-
V sa com varanda ao lado em

centro do terreno, com um
lindo jardim na frente e dos
lados, medindo o terreno 11
do frente c 61 do fundos; tem
muita fartura d'agua c tem
esgoto; o jardim é todo ei*
montado o tem um lindo ca-
ranianclião; preão 8:000$;
pôde ser vista a qualquer
hora na rua Guincza 78, E11-
genho de Dentro.

VENDE-SE 
uma casa dq, telha com

1V um lote de terra, medindo io p.
.2, com arvores, dando frutos, t).
agua de poço; informações no açon-
guc, com o sr. «Antônio, cstiiçao_,(le
•Mathciis Linha Auxiliar.

" 
(3819N.J

VENDE-SE 
o superior predio da

rua Dr. Lins de Vasconcèllos
n. 206; trata-se na rira da Assem-
bléa n. 65, com o sr. Olaia, «Ias 1
_s 4. (3829 N) R

\TENDEM-SE 
dois sabiás laranjeira,

e um dito una. cantando a vista
do pretendente. K' para desocciipor
logar. Rua Costa Pereira, n. 618.
Bangu', em frente á estação.

(3334 N)

VENDE-SE 
uma armação em. bom

estado, própria para armarinho.
Trata-se na rua Barão de -Mesquita
n. 237. Pharmacia Santa Saplura.

(3248 L) J

\TENDEM-SE 
dois portões de fer-

ro, em perfeito estado, com 3 niç*
tros dc altura, para vão de 11.1,40;
trata-se á rua Sachet .1. 3.. _• andar.

(.3867 O) R

VENDF.-SE 
um auto-tnnspqrte.pro-

orio para entregar a domicilio, em
perfeito estado; rua benador Verguei-
ro 143; telcplione 1100, «iu. (3672 U)K

VENDE-SE 
uma hoa machina pho-

tograpliica, 13x18, completamente
nova c completai preço de oceasião;
rua Silva .Manoel 28. (4129 O) M

VENDE-SE 
uma barata. 15I20 H. P.

Baiar.1 Clcment. cm perfeito esta-
do; rua Senador Vergueiro 14.1: te.
lcphone . ido, sul. Ut>73 O) K

VENDE-SE 
um magnífico piano

iPlcycl, ou-asi novo, tia,rua da Al-

DR. CRISSIUMA F.° -- -Xtiio d1, ."uii.^
apropriadas, trata, com especialidade, os doenças da uretlira, bexi*
ca, testículos, próstata e rins, utero e ovanos. Cura radical das
hérnias, estreitamento da uretlira. hydroceles e tumores dc* ventre.
Operações em geral. Cons.: rua Rodrigo Silva, 7, nas terça-s quin*
tas c sabbados; das 2 âs 4 e diariamente, a rua dos Inválidos 16,
sobrado, á. 10 iioras.

íiíndega ... 261 (sobrado.)
(4171

BOM 
armazem para negocio, com

casa para habitação — Aluga-se
rio rua Barão de Itapagipe, 425 (es-
quina da rua Eclix da Cunha). Ira-
ta-se com Dr. Macedo, rua Larga
de S. Joaquim n. 42, sobrado.

 (3i>35 P) K

Coinpra.«c uma
[cito estado «li
para desiutupi-

.„_..... — v.. -> ue agua; tra
ta-se na rua do Cattete n. 86, loja,
cora o sr. Vieira. (»)

BARRACÃO 
— Aluga-se um, bar.

ração próprio para casal; a.rua
D. Cândida n. 23 C - S. Christo.
vão—Barro Vermelho. (394' »> J

BICYCLETTAS 
usadas, vendem-se

desde 50$, na casa Harley, a rua
do Cattete n. 199- -3;-|4 s> '

BICYCLETTAS 
usadas —.Para lio-

mem e para menino. Temos di*
versas, que vendemos aos preços dc
70$ e 80$; rua do Cattele .1. 105,
Casa Brasil. Tel. 1734. Central._;

(3449 S) R

COMPRAM-SE 
vales de Souza

Cruz. Veado e S. Ldircncti; a
nia -ai.PAnna n. 61, loja 6, Clara-
taria SanfAnno. (3996 h) b

COMPRAM-SE 
dentes e dentaduras

velhas, e qualquer trabalho ve-
Itio da boca, quahuier porção; 138,
Avenida Central, t" oíidar. (ífiio S)J

MADAME 
Sergipe mudou-se parai

A rua da Alfândega n. 124.
(4247 S) Ji

MODISTA 
de chapéos — 'Mme.*

Niobey, faz c reforma a 3$ c a
5$. Especialidades era lutes; trabalha
í.anccz. Acceita olumna-s a 2$ a li-
ção, 4 horas por dia; rua Buenos
Aires .176, sob. (ant. llospicio).

(4308 S) S

MME. 
DUARTE, confecciona era'

seu atelier, diics e modernos
vestidos dc linlio, desde 50$, dc voU
le, desde 40$, de filo, desde 70$, for*
nado a seda, tafetá, desde 90$; ne-
ceita chamados, levando amostras do
todos os artigos, os mais «finos que
desejar; na rua da Carioca, 8, a"
«""'»*•. (4.U3 S) a

MODISTA 
— Fas vestidos, costu.

mes, e cliapéos no rigor dá
moda, a preços baratissimos; ruai
Uruguay a. 250 — Andarahy.

(3919 S) I

MME. 
DUARTE — Confecciona

em seu atelier elegantes vesti-
«los: dc Unho desde 40$; de voilr,
desde 40$; de filo forrado a seda,
desde 70$; de C. de linlho, désda
50$; de tafetá, desde 93$ooo; acceita,
chamados, levando amostras de todos
os artigos, os mais finos que dese*
jarem; rua da Carioca 8, 20 andar.-

(3151 S) M

COMrRAM*SE 
pianos em qual-

quer estado, c autor; mandar
preços a fabricante, para A.. M.
Caixa Postal 39- (349' M X

CARTÕES 
DE VISITAS — Cen-

to 281. Ourives 11. 60 _ Pape-
laria Oscar N. Soares. (3490 S) S

(^OMPiJ ver, machina dc costura, bicy
cletas, armas e qualquer niaclunts-
mo; praça da Republica 195.

(3365 S) M

R) O
¦tT^ENDE-SlM elegante piano inteira-

>' mente novo. preço de oceasião.
.Rua Eufrasia Corrêa, 26. largo do
Machado. (-n-H -<> O

VENPE-SE 
o predio da rua o de

Fevereiro 11. 68, em Copacabana;
trata-se Avenida Cães do Porto 80o:
tel. 2334. Norte. (-iioó N) M

\T.IiNO.v'.SE 
(pechincha) nor 2:500.,

prestações parte, uin predio piau-
banda, ainda não fui habitado assoa-
lhadç, a peroba; tratar, com Castcllo,
Rosário 116, tabcllião, das 10 ás 4. _,

(3816 N) R

TTENDE-SE uma boa casa dc pasto
V com contrato da mesma, tendo .....

bom Eob.ado para moradia, cm bom
ponto; casa antigo; fazeudo regular
negocio, nue oodera ser verificado pe-
lo «iretcndente, a quem se dirá o me-
tivo da vendai qne... pretender, diri-
ja artíi com inidacs» a 13. h.M»
no escriptorio desta folha, (400.N) .M

VENDE-SE 
a casa da rua S. ^.^-

lcntiin n. 53; trata-se na mesma
rua n. 55; preço de ociasião.

(4082 N) M

VENDE-SE, 
junto á estação Quin-

tino Bocayuva, um predio com
muilo terreno, por sioooSooo; trata-se
com o oroprietario, á rua da Uru-
Ruayana ..i, chanelaria, (4077 ____¦

\fICT!I'EROY — Alivga-sc uma ca-
il sa boa, mobilada, logar muito
snüdovcl, junto aos banlioa dc mar.
Preço módico, para tratar, rua Santa
Btbiana 11. 79 — Canto do Rio.

(4250 S) J

ALUGAM-SM 
casas a 20$ c 25$ ;

na 'Estrada d.i Ponella, csq-.niia
«Ia rua Manoel Marques, avenida
LMotta, em Madureira. (3S60M) R

ALUGA-SE 
na rua Vi

tro de 'Maio. um bom quarto, cm
casa «lc casal, a uma senhora, viuva
c séria; infórnia-sc ua rua Senador
'lagiiaribc a. 1, venda, estação dn
Rocha. ..-.SSBM.R

ALÚCAM-SI. 
confortáveis casas, de

.(iS a 61$; tratam*sc com Alber*
to Koelia, 11 rua C. licuieio n. 502,'Jacarépasuá, nS.-.i aí) R

A LUGA-SE uma rasa com duas sa-
_-\las, dois quartos, grande quintal
c bastante aguii e esgoto; na rua
.lr.r.é Duiningut-s n. 47, 'Encantado; a
chave esl.i na casa.4. (3__9 __,) R

\LUl..\M-Slí 
cxcellentes casas no-

vas, i-or ('3$ e 70$, coai iluas «sã*
J: s. dói-, qiiartosj terraço, latrina, co-
rioliiH, W. C, com cliuveirò bom
nuiiilal etc., á rna Silva Ucco ,15.
l-íirichuclo. iunto ao largo Ao Jacaré.
bóijíle Cascadura'; (M)

DOENÇAS NERVOSAS - 1KIIHHI- ABIEBIÕ ESCUSE
Tratamento com complnlo resultado pelas Cor-

rentes de Alta freqüência e tliathermieas, da
ncurusthcnia, iievralgias, prurido, artliritismo, arteno
eselerose. Exames pelos raios X. Preços módicos.

Consultório do Dr. Reuato de Sonza Lopes,
especialista em doenças nervosas, do apparellio digcs-
tivo c da nutrição. — RUA 8. JOSÉ' 39, de 2 as 4.

;\7 ENDE-SE definitivamente o por
V ...reco dc oceasião o novo e con-

fdrtiivel predio da rua do Mattoso,
97; ara familia de tratair.ent, ver e
tratar no n.esti.o todos os dias.

(3613 J) N

f 7ENDEM-SE lotes do terre
> nos A rua Ur. Kego I.opes
(T.argo da Scgunila-Feira);
tíntá-so á rua do Carmo G6,
1° andar; tel. 5848, Norte,
com J. Senna. (S -1035) X

¦\TI.NDE-SE uma casa com 2 salas,
\ 3 quartos, dispensa, quarto de ba-

nho o latrina, cozinliii, tanque, dc la-
var, electricidade, c gaz para fogão
jardim e quintal entrada ao lado, com
varanda; na rua Lins dc Vasconcçl*
los, 224; preço de oceasião acccitandô*
se metade a dinheiro c metade, sob
h.í.otl.eca; trata-se na nicsina rua rm.
mero 228. (3823 J) N

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. PINTO & C. —

VENDBM-_.E 
um barracão por

Soo. podendo ser metade a vista;
duas casas. 2:000$ c 3:4on$, «om luz c
agua, podendo ser parte a vista; ii.lor-
ma-se na Estrada Real n, 2230, ,bon;
de de Cascadura; (3955. S) N

ViENDIiM.SI-; 
por 28:000$, 5 pre-

dios, rendendo 380$, uo 'Andarahy,
trata-se ua rua da Quitanda, 95. das
12 ás 4. (4206 R) N

\TENDE 
SE o chalet .1. .20 da tra-

vessa Déjieseis de Maio, livre c
id-cfiemliaraçiido; ua eslação Quintino
üqçayuvá. (3824 N) J

VENDE-SE 
um lote de terreno,

com 7 metros de frente, promplo
a construir, a dois minutos da esta-
ção Eroiitin; preço de oceasião; rua
.2 de Abril 11. 58. (3858 N) R

\TENDE-SE 
11111.1 casa dc madeira

dc -Riga, coberta eom telhas fran-
cezas, tendo tres grandes quartos, 2
grandes salas c cozinha, com bom
terreno c bem plantado, agua ejicana-
da, coai abundância, distante dois mi-
mitos th estn_üi> do Ramos, e trata-
se na rua André Pinto 11. 65: preço
menus do valor; c uma pechincha.

(3840 N) R

\T.ENDE-SE 
uni niagnifico predio¦de construcção moderna, . quasi

concluído; trata-se á rua José Uoni-
facio 11. 4í- Nictheroy. (.iSsüN) R

IIIIHIII.il
I Coração

ü normal

VENDE-SE 
uma casa com 2 quar-

tos, duas salas, cozinha, metade a
vista, e o restante cav prestações, na
rua Rio Branco, 7S, trata-se na rua
Quatro n. 63, estação dc Ramos.

(3920 |) N

IQÜilliilHI!|»ll!llí!!!itll«l:!!ii!ll!lll!lilll!l!i!i!llH»iiíli:iíll!lí«lil¦mi- Acnrada
embriaguez.

c rápida c .adjcal.^ _SalVÍnÍSe a3 Gottas de Saude
forimilis do dr. Cunha Cruz, com
16 anno.-» dc .iratica dessa c&pcciali*
«hide. Vciidciu-se nas drogarias:
PACHECO, rua dos Andradas, 43
—Rio e Bar..— ,. C", rua Direita
u, 1 — S, Paulo,

«lilBIBIIIIIIlBIlllllBBIlU

VENDE-SE 
junto no bonde de Cas-

cadiira. na Estrada Kcal., unia cisa
do platibanda, quasi nova, solida, con-
strúçção boa, bom quintal, fechado, tic-r.
tão e gradil de ferro á frente 2 bons
quartos. 2 salns, cozinha, privada, luz
electrica, ete. Preço dc oceasião. 5 con-
tos, informações na padaria Aluados,
Estrada Real 2330, com o sr No.
guclra'. (3433. S) N

ITENDE-SE um grande .terreno,
\ com s. frentes, á rua Uruguay;

para tratar, á rua Sele de Scttuihro
n. 40, loja. Negocio directo. (t349")J

ALUGA-SE. 
lior 86$, minsaes, o

tiredio á rua Souza Barros ,n. i!;9..
muito nerto da estação do l-.ngcnlio
Novo c cmn bonde*, á noria, com _-
bons quartos, 2 espaçosas salas, cozi-
nha o oiiarto pequeno .para çrcaii»,
teda illuminatla a electricidade; alem
de quinlpl murado, com W.-t.. e
quarto cem chuveiro e tanque de la-
vagem, tem grande terreno nos fira-
do-s; está aberto das .1 ás 5 da tarde,
c para tratar, á rua 1'lack ... UA es*
tação do Riachuclo. (3841 M) T

ALUGA-SE 
unia casa na avenida

da rua .losé Doniingiies o. 47, l.ii-
.-.iiit-.i-.lo. com dois quarlos, duas sa-
Ias e todas as conimodldadcs, grau*
«le quintal; as chaves na easa IV,
_j$òoo.  (390S M). J

ALliGASE 
o predio da rua Her_.cn-

«urdi 11, «iSf Mexer, tem iioriío ha-
...tav«vl. chave no 46. (3980 S) M

AU'CA.SE
rua Miguel Ângelo

464, csii.cã. do Mcyer, u:na
fcoa casa cora dois quartos, duas sa*
Ííis. cozinha c bom terreno. As chaves
estão no a. 470. Aluguel, 6..$ooo,

(4050 M)

Corrimentos
Curam-se cm í> dias com

InjecçãoMaruibo
Kua 7 de Setembro, 18G

ALUGA-SE 
o esplendida casa da

rua AHcc de l*ÍRiicire.!o 38, esta-
ção :'h Kiachuelo, cotn rui e clecln-
cidade; na cliavcn na rua ri de Maio
247, c trata-os na praça do Engenho
Novo 30. (4.94 M) lt

ALUGA-STl 
a casa tia rua Pinhei*

ro Ercire n. 92 na ilha tlc Pa*
quetá. 'A chave está na residência
.puroebial. 'frata-Bc com. o adni.n.s-
trffdor do -Seminário de S. José, ave-
nida Rio Branco 40 1 andar, «le t ás
3 da tarde. (3933 J) T

ATENDE-SE 
o niagnifico c confor-' tavel predio da rua Martins 1-cr-

reira ... 77, cm Botafogo, para ver,
.10 mesmo, e traUr, na rua «cito
Lisboa 174 (Cattete). (.1441 N) «

VENDEM-SE 
cm Bangu',

cinlir.s com duas mulas cs.
carro-

especiaes e
Ipòrtão de ferro, duplo, medindo 2,52
¦de aluíra o ..49 do largura; trata-se
com Victor Ribeiro; negociante 110
.Marco ü. (3932 I) N

\TENllií-SE 
por qualquer oííerta ra-

zoavcl os bons prédios da rua ;lo
Chichorro, o_) o íoi, dando niBRiiifica
renda: tratar com o sr. C armo, rua
Posai io, oo. sob, .1 ás ... • (40S) N

TOSSE
Tome PEITORAL MA-

KINHO
Rua 7 do Setembro 186

Compra e venda de prédios
e terrenos

AOS CAPITALISTAS — Precisa-
-üL se de um que (íucira emprestar
15 a ao:oco$ ,_ juros razoáveis para
compra dc uma casa pata residência
dc um cavalheiro que dá de ti pro-
va de honestidade. Cl pagamento do
capital c juros será f-ito cm presta-
çü s de _iofi$oon mensaes. Cartas a
Cavalheiro, ua caixa deste jornal.

(43úi N) J

TTENDE-SE um ornlio novo. que
V ainda não foi habitado com 2

boas sal.is c 2 bons iniartos, cozinha,
banheiro c reservada dentro de casa,
uma boa varanda ao Indo. illiiininaila
á luz electrica; bo;n «itiinta; tono mu-
rado, gradil c ur.rtão. dc ícmo, cm rua
calçada a parellt.limue.lds, perto da
esiaciq fie Todos os .antes; bonde .11
iiorla; trata-se na rua José Bonifácio
Si, arinazem. com o prõnrictano

(.11.12 N) _

T^IÍNDE-SE 
um grande terreno,

promplo para ser edificado, com
22iu, de largura c no «lc comprlmcn*
to, prosiuio a duas linhas de bondes,
para a cidade c da estação dc Todos
os Santos; na rua Zcferina;. traia-
se com o proprietário, ú rua Senador
José Bonifácio .1. 8., armazém.

\TENDE-SE 
uma casa á rua zlçfc

fino da Costa 50, Campo dos Car'
dosos, com duar» salas, dois quartos c
cozinha, terreno 10X50, todo cercado
a tela de arame e -plantado cum cn*
xertos dc arvores frutíferas. Preço,
3:500.; venda desembaraçada.

Ü850 N) R

XT.EXDM-RE um cachorrinho Tene-
riffe, verdadeiro. Preço de oceasião,
rua Araújo Leitão n, 23, Engenho
Novo. (1257 J) O

VENDE-SE 
zin-o mudi maduras,

de lei e risa caixillios, trancas,
alavanca, bandeiras de ferro, canccl-
'as c mui")i outros ar'lgos, .uais tu-
do bar.vo. n.ir. ilesófcti.at legar na
r.ua S. Luiz Gonzaga ... 207, São
Chrisv.vi- (3'32 .11

A E.N'D.:1!-SE uin etager, espelho ihi-
V sauté, So$; na travessa da Solcda-

de, 22. Mattoso. (41o' H) O

TTENDIvM-SIÍ ibaivcos.cartciras, es-
>' colarcs. na rua S. Luiz, 48. Es-

tacio de Sá, (4232 J) O

\TENDE-SE 
um -dormitório de ca*

' lie-la. com 3 peças, preço .l^oÇ,
rua uiz Barbosa, «_3 (Villa Isabel).

(4230 J) O

171ENriKM-?'E vaems leiteiras qnç
ílão 20 Rarratas; para ver e iratar ú
rua-Lins Vasconcèllos, 228. _

(391. T) O

TTENDE-SE uma copa c balcão pa-
V ra tendinha, junto 011 separado; á

praça da Republica, 25. (4213 J) O

TTENDE-SE um 'bom piano de fo-
bricante Ilenri llcrz eom 7 jS c

muito boas vozes; p.-cço 530$; lia
rua do Rocha 11.0*5* "

TTENDE-SE tun .par de .pratos tur-
cos novos, para banda ou orches-

tra, á rua Buenos Aires ri". 178. com
o sr. Miranda. (4209 R) O

TTENDE-SE 11111 bonito ipiann íran-
•£i.ccz."coni .pouco uso, haratissimo «le
particular. Avt-riida Passos n. 30, lo-
ja de electricidade. (4324 R) O

CHAPÉOS 
últimos modelos, a 12$,

15$ e 20$; tingem-se, reformam-
se a 4$, s$ c 0$; mine. Bos, á rua
da Carioca 11. lo. (2091 S) J

COI.I.ETES 
de senhora, sob me.

ilida ,12$, completo. Mme. Marie
Lemos, rua do Assembléa ... 35, i°
andar, abaixo da Avenida Rio Bran-
co. (124 S) .1

COMPRA-SH 
qualquer quantidade

dc jóias velhas, eom o-., sem pc
dras de qualquer valor e cautelas do
Monte de Soccorro; paga-se bem;
na nia Gonçalves Dias n. 37. Joallie.
ria Valcnlim, Tcleph. 994. Central.

(4U7 S) B

CARTOMANTE 
habilitada, conhe-

cida e muito procurada pelo aecr-
to de suas profecias; única que faz
trabalhos garantidos para realizar ne-
goeios t-ommerciaes c reconciliações:
na rua de Pedro li. 33'. (4112 S) M

CARAMANCHAO 
— Vende-se um

adapli.ndo-se a viveiro; rua Had-
dock Lobo n. 157, armazém.

(42.8 S) J

COFRE 
_ Vcnde-sc um superior,

com segredo e do celebre (abri-
cante Vallct. Ver e tratar, na rua
da Alfândega n. 197. (4276 S) J

(CONSULTAS 
cspiritas.Mtnc Maiie

J Louise só acceita gratificação tlc*
pois da pessoa conseguir o que de-
seja; Mattoso 33. (4325 S) S

DINHEIRO 
sob hypothccas; mo-

veis, nota* promissórias, caução,
inventários e a offieiaes do Exerci-
to, Armada, Policia; rua do Rosário
il 172, com Fernandes. (3S71 S) R

DINHEIRO 
— Einprcsta-sc sob

hypo.hecas, cauções de apólices
da divida publica, municipaes e pro-
missorias; Rosário 172, sala 4, das 3
ás 5 horas. (300 S) J

TITOVEIS — Doseja comprar, ven.
IM. der, trocar ou reformar os seus
moveis, ou colchões, r.ão deve fazer,
sem primeiro ver o sortimento e os.
preços da colchoaria do Tovo, que «t
nos subúrbios; a casa mais comple*
ta neste gênero e garante competit
com as melhore- casas do centro.
Fabrica c deposito á rua 24 de Maia
n. 503 — Sampaio. Tcleph, Villa n.«
1785 — M, Costa c Sá. (1057 S) K,

MOÇO, 
com boa calligraphia, «aj

ibendo escrever á machina, sys.
tema americano, e com bastante pra-
tiea dc eseripiorio, precisa dc uma
collocação; ..ão faz questão de grau*dc ordenado. Cartas a Ohmia, paraesta .folha,  (4an S) M

MME. 
Clara Couderc — Manicura,

podieura, massagista diplomada jrua S. Clemente n. 103. Tel. 1279,
Sul. Voe a domicilio, (-.ii.i S) R

MESTRE 
de tecelagem, com 3a

annos dc pratica cm teares, trau*
cado, xadrez, maeliineta c automatl-.
co de Northrop, trabalhou na priiu-cipal fabrica desta capital. Cartas
nesta redacção, a C. C. C.

(4095 S m

MODISTA 
(fala inglez e portiu

guez). Trabalho esmerado ciu
qualquer vestuário, taillciu. de soirée,
ete., por preços módicos; rua Uru*
guayana n. 137, 2» ondar. (1344 S) M, ,
XTA Avenida Mem dc Sá 4., sobra.
Xl do, (iliiga.se uma espaçosa sala
co.n duas sacadas, com ou sem mo-
bilia. (4111 S) M

O 
ESPIRITISMO
CIA,

_ NA INFAN.
.. . vol. i$ooo; venda na*

livrarias Alves e Garnier. (308 S) Jt

OFFERECE-SE 
uma boa cozinhei*

ra, dando boas referencias de
suas condueta e tratamento, em casa.
de familia; rua do Cattete 2S6. Tel.
2484, Central. (4312 S) Sj

OURO, 
prata, christotles e mais)

metaes finos, em obra, mesmo
usados, compre-se na joall.cria Ando-
linhas, rua Uruguayana 164.

Cl 
156 S) a

PIANOS 
— Compram.se a dtnhci.

ro, i|2 armário ,em qualquer cs.
tado. Ao Piano dc Ouro c officina
do Guimarães; rua Riachuclo 423,
6obrado. (3222 S) J,

10NSAO MONTEIRO — E' a
melhor no gênero e também for.

nece a domicilio; Rosário .05, 1°.
(3.9 S) H

TRASPASSES
TRASPASSA.-SE 

unia -boa casa dc
commodos, para ver e tratar, na

praça Mauá 11. 67, _° andar.
(4.07 D R

TRASPASSA-SE 
um bom armazém

dc scecos c molhados; bem afre-
çuòzado, tem l>oa moradia para fa-
milia e uma entrada nu lado, que se
presta para unia tendinha; os reoti-
vos, exp^car-se-á oo pretendente; pre-
ço <le oceasião; negocio sério c ga*
rantüto; rua -da Passagem n. i.p —
I-otaiogo. Urgente. (,i8io P)

VENDE-SE 
lior 50:000$ bom predio

construído em grande terreno no
Cattete, tratar com o sr. Carmo, rua
Rosaii. n, 99, sob, 11 ás í. (409 N.

ACHADOS E PERDIDOS

DINHEIRO 
—Emprestasse sob hy-

pothecas de predios a juros ra*
zoaveis, grandes e pequenas quan*
tias, juros e caução de apólices, con*
tas da Prefeitura, heranças, inventa-
rios, alugueis de predios mesmo cm
Mofruto ou dotal, compram-sc pre-
dios, terrenos, fazeudas e sitios; rua
da Assembléa n. 1.7, 1" andar, sala
ii. 4, com o sr. Moraes. (2452 S) S

D1NHEI.R0 
— Dá-se sob hypo*

thecas de prédios, com toda a
brcviirade; á rua Ar.hia» Cordeiro
11. 161, portas dc aço, com 1-reiias.
das 8 ás n. (4004 S) M

TTENDE-SE cm Ipanema um ter-
V reno com 10X50, na rua Nasci-

niento Silva, oro.\i na ã 1'aiino òc
Aniocdo. Tn.ta-sc r.a rui V.i.i. de
Novembro, 214. (2.99N) M

VLUCA-SE 
a confortável casa

rua
da

Imperial 11. 175. Mcyer; tem
t quartos, . salas, cozinha . banheira
.-ara nj.na quente, luz clcjrica, Raz.
etc; para ver c iratar, na mesma.

(4104 M) M

.1 LUCA-SE. nnr 25$. a casa da rua
-í\S.i!i'aiihi da Gama 11. 164, cm
Ilo.msucccfso. com 3 commodos e cosi-
nha, borii terreno todo cercado e ar-
tiori?ado; trata-se «ua rua et) ile Ju*
nho .>r» (_4«->£ítJ Mj M

A LUGA-SK, á ma Wcrne de Mc-
. *tVc;alhács 30, uma boa casai '-ova,

niOilerna, eom tres quarto*!. __ salns,
agua fria e quente, banheiro quintal e
iardim; bondes dc J.. Vasconcèllos c
V. I. EitRciilio Novoji as chaves na
ranifienção Modelo, í
Ilom Retiro irS.

TAl TíílVrAM 1*nrn oulcr emprego; sorte em negócios, lo-
. 

"-*ura"*' teria e jogos, curar-se, libertar-sc de mole-
íicios. harmonií-ar _ o casal ou os fibcíos, casar bem ou ter o amor,
•dè quem se deseja, descobrir segredos-. Verdadeiros iniána natu*
raes úo Ceylão, conforme verificarcís pela nttracçâo numa busso-
Ia c pela reducção a pó, o que não acor.lecc âs imitações, por*
que o aço que imita pedra, não se pulverisa pela esmagaçãò, é
para ondar ao pescoço sem iiicommodo, por dentrd da roupa; e
«ão ncvcssita dc instrucções, porque já recebeu toda preparação
psyohico, aílm de bencheinr á pessoa que us.il-o. Ide á CASA
DIXIE. rua do Rosário 147, e fãllac fwcrvndameute com n sr. I*'cr-
reira. para «pie elle vos forneça uni TALISMAN «lc DEX. MIL
RÉIS, ou de maior preço, pot-i que ws lia com carga mais pezni
da, 2, 3, 4 ou 5 vezej. Contiae, e sereis feliz I O Talisman in*
flue sobre o Invisível creado: !

Pedidos de fora, devem vir com vale postal, a MILTON,. C».
Caixa 1734 — Capita! Federal. (M 4015.toaoBcoooccQOOQeeGOoeeeeeeoseeeaaooooeGooeooá!

TTENDE-SE por il:ooo$ o predio da
V rua da Eloresfa ... 77, Catuiiiliy,

para grande familia, com quintal, e
jardim ua .'reme, g;.z c luz electrica
e junto ver.de-EC um grande terreno
por 6:000?, coberto dc arvores frullfc-
ras. logar alto, fresco c saudável, pro-
.prio para faniilia estrangeira ou quçm
tiver gosto de possuir uma bonita
chácara, no centro d.i cidade; a cha-
ve está 110 ti. 73. junto, onde se tra*
ta. Pó.le ser metade á vista e omr.i
a prazo. (19Ó4 X) M
"*ri_xm:-S.. por l:5OO.-.000

V uma bnn cnsa uovu, rom
2 quartas, 1 salns c cozinha.
Terreno: 13 metros «le fren-
te por 50 «le fundos, liigãr
alto o saudável, a 3 minutos
du estação «lo Conlovil, 1'1.
F. Leopoldina. Trata-se ua
uiesmií com Garibuldi Itiltcn-
court.

A LUGA-SE .uma boa casa, com 2
_l'.V.;iiarios, -¦ salas, cozinha c .despe.'.-
sa; tem apua encanada, luz cclctriea
c grande terreno cercado., nor 71"1*.; -••*
rua Noemia Nunes n. XXII, na es-

rua Barão d. I •»**" dc Ramos; oódc ser vista a
(40.0 M) M qualquer nota uo dia. (4.0.1 -M)l<

\LUGA-S'.; 
ror 100S o predio da

rua Engenho dc Dentro ... -.-,»,
com luz electrica, duas salas, tres
quart.-- 5 mais dependências. As cha-
ve-s rr-*io na venda ao lado, onde se
inf. ma. L!l0_-Í_

,(_ LUGA.SE a nova casa "I 102, á
ríiu br. Dias di Cruz (Mcvcr). com 2
-das. 3 cnarios. eom banheiro dc cliti-
veiro v innnersãõ, cozinha, nuarto fura,
para cr2.1do.-1, «az. luz electrica. a fo-
•.«.cs, a SI.Z e lenha, t- grande quintal;
ns chaves no ... ... da rua Magalhães
Couto, uroximo. c trata-se 110 .... 12.
_. rua tachei sob. (.t.u. .1) R

4 LUGA-SE a casa da rv.i da Taz
__,;. :„ co:n 2 s.ilas, .. quartos, eo-
linha, luz clcclrica, eic. Bonde dc S.oo

Ciou J) J

COMPRA-SE 
uma casa moderna

ate .0:000$, nas ruas Conde de
Bomfim e Haddock Lobo .com qua-tro quarlos, duas salas, copa, mais
depet-.ctciiri.is, porão alto c eom quin-
tal. Cartas a II. Baptista, rua l-_n-
seca Tellcs n. 138. (.__.; X) 1

A LU.GA'-Sfi a casa 11. 58. da rua
___.Õ|biiçti' aluguel .31.5 As chave?
estão 110 ... _*. tt»ta-_e ni rua da Al-
fandeit, rf O»

"Pó dft arroz DORA'
"Medicinal, adherente e
perfumado. Lata, _$ooo.

Pelo Correio 28500
Perfumaria

ORLANDO RANGEL
¦UMItH-W m\mmMmW^mWmimamVmm\tBKSiaiA.ULM3m

A I.IJGA-SIÍ uma casa, cm Merity,
-CVior jív pert.) da estação: tratar,
rua UruKuayana íí, com «Nlichà&ki.

(4.87 M) I?

A I.UC.A-SE ,1 casinha da rm Costa
>\l'erc!;.. f.S: aluguel 5=.i'i r.s chaves
no n fio. e trata-se r.a praça __._I.ij-. |
eenho Novo ,*o.

Í^ASA — Vcn-le-fe uma cem 3 quar-v_'' toi-, 2 salas, banheiro, cozinha c
latrina c dispensa, com tanque, gal-linliciro, agua cneanada, pia r.a cozi-
nha, lavaiorio tia sala de jantar, luz
cm todos os comniodos, entrada r.o
lado, com jardim ua frente; gradil c
portão dc ferio, ,0 com um porão pa-ra_¦ arrumações; é tuna venlade.ra pe-eliiiiclii-., pela insignificante quantiade 8:300.000. Trata-se ro rua Rn-
bcrlo Silva n. 23, Ramo..; 2 mini!-tos disunle.  . (3899 N) J

TTENDEM-SE tres orcdlos novos,
V um r.or 6:200$, c os outros por

4:200$ cada ura; rua Souza Barros
17- li". Novo: (1120 N) J

^TENDE-SE 
ou aluea.se. cm cpti

mas condições, uma casa nova, es*
lyio mòdeino, no centro de eran.lctcr-
reno arborizado, com todas as accotn-
modnçõcs desejáveis ;logar alto c cli-
ma adorável; ver e tr.1l.1r. co:n pro-
mietario. á rua Santos Titara 133,
Todos os Saalps. (.1593 M) J

TTl.MDEM-.SE. á rua S Clemente
V 2. bons pit-J-o.. lia-ra grande fami-

lia; iuformaise e trata-se rua Hospi-
cio 1.3. (4'0-t -VJ í-

\TKNDU2SI. 
uni terreno ua rua do' 

Chtiy, estação de 'Madureira, pre-
ço módico, ver para «cr, medindo 10
metros de frente por 4.-, «le fundos;
para tratar r. 11111.- informações com o
«r Pií.lino. estrada Marechal R.i.i-
gel ... 439. C4'50 J) N

\TENDEM-SE 
dois lindos predios,

juntos ou separados, com 3 quar-
tos, 2 salas, cozinha e mais dependen*
cias; ú rira Fábio da TyUZ ns. 98 e 100
O loca do iMaito); o terreno mede
23X138; trata-se com o «proprietário
(Jorge), Lvdcira dc Santa Thereza.
n. 112. (3335 N) J

\TENDE-SE 
uma casa por 4:000?,

com duas salas, dois quartos, cozi-
nha, luz electrica; na ru? KHás da
Silva n. 4-'J, estação de Cascadura.

_____________'
TTENDE-SE t.aia elegante casa, ain-

V da não foi habitada, com dois
boiís quartos, duas salas. linhas de
bondes á porta, e á beira da estação;
trata-se na rua Archias Cordeiro 23o.
Mcyer. (3893 N) J

IMPOTÊNCIA f_.*l_Sg| gãfgS
Èiivliinilo o nome, resi«lenclu o o sello pava i'espostu.—
OURA ItAl-lDA E GARANTIDA *— «KATÍS.

HENRY 
,. ARMANDO; rua Luiz

de Camões ns. 45 e 47. Per-
deu-se a cautela n. 180.17C, desta
casa. (333. Q) J

PERDEU-SE 
a cautela 11. 134.590

da casa de penhores dc Guima-
rica «*. Sansevcrino; rua «\lexandrc
Uerculano u. 5 e Luiz de Camões
11. lA. (4.33 Q) M

PERDEU-SE 
uma faca com cabo

de prata, na Prefeitura, «Ias .11
ao i|a dia; cabo quebrado; «'1 objc-
cto de estimação; quem achai, e
quizer entregar á rua dos Ourives,
.., 123, ioja, será gratificado.

(3968 Q) J

IJERÜEU-SE 
a caderneta da Caixa

j_cònonJlca desta capital de n.
313.231., da 3" série. (4173 Q) R

DINHEIRO 
sob hypotiiiccas de pre-

dios e terrenos, qualquer quan-
tia a juros módicos. Empréstimos cm
inventários, n herdeiros. Descontos
de juros dc apólices, acções, alugueis,
mesmo de menores 011 usoíruto. Com-
pra e venda de predios e terrenos.
Tratar com o corretor E* 1'errnra;
á nua do Rosário 114, loja. (34-'tiS) J

DINHEIRO 
rápido sob hypovheca..

.só negócios sérios; ua rua Buc-
1103 Aires 11. 108, das 12 ás 18 ho-
ras. (746 S) M

PINTURA 
sobre 6etim, cm 3 me<

zes, ensina-se; rua Itapagipe 11.
Rio Comprido. (3346 S) I

1JIANOS 
— Compram-se em qual"

. quer estado c autor, mandar pre.
co e fabricante, para A, M. Caixa
Postal 11, 39, (3449 S) j

PHOTOGRAPHIA 
_ Retoque dd

negativos, trabalho fino c limpo,
negativos feitos por amador, npro,
veita-se e melhora-se o mais possivel;
rua Senador Euzebio 11, ijíi, sobrado,

(3997 S) ü

PENSÃO 
— Fornccc-se á mesa ou

a domicilio, cm casa «le familia.
de tratamento; preço razoável; rit:«
Senador Dantas 23. (4327 S) ü

PINTOS 
a 2$ooo, dc raças finas i

Só na cooperativa da ma Seta
dc Setembro 3. (4349 S)

— Empresta.se sob
j_- iliypothecas. com Rodollpho Ti.o-
maz, ram do llospicio 129, 1° amlar,
dc .1 ás 4 horas da tarde, (3952 ») 3

TV1NHEIR0

ITISCIilIPTURAClAO 
mcrci.nt.l pelo

limesmo mcthodo do professor la-
vares da Costa, o professor Mario
Pires, da Escola Municipal «lc Aper.
feiçoamento, lecciona a rua Dr. Maia
Lacerda n. 65, Estacio dc Sa. Aulas
diurnas e nocturnas. Preços módicos.

(395(1 M S

TIM casa

AVICULTURA
ACHOCADEIUA 

"Triomphc" —
Mudou para a nui Padre Mi*

gitelino (ant. da Floresta). 77—Ca-
tuml.y. (4071 S) M

Visconde Sil-
V va, oredios 

'!>árn 
renda c n.orailia;

tifrir-ma.se e "ata
198.

se á rua Hospício
(4105 N. S

\TENDE-SE 
cdiifõrlável nredio. a

rua Conde Leopoldina: .--.forma-se
e trata-se á..ruii UW'i™ !"-•,•'!¥."-
redo & C. (ji-j6 N) S

TTENDE-SIJ á rua Marquez de Aliv.n
> tes, _ot)fórtave1 oretl|o nara Rrande

fa-.--.ilia; trata-se á rua Buenos Aires,
19S, com Pigucircdo e Con-.p.

TTENDE-SU a travessa de Sanla Ki-
V ta um predio com an.azex; Jiifor-

iita-De á rua Buenos Aires, 198, coai
Figueiredo e Comp, ____¦__ *_? _j

IPANEMA 
— Vendem-se barato,

doht lote dc terreno, na quadra

4 LUGAM-SE duas . casinhas, r«ii
_____núarfo, f-ila e cozinha* rua Vaz
«l_ Toledo n. 178, Encenho Novo;
pieço 30$. t*l43 M)

fi, .-ora frente para a Avenida Mcri
d.onnl c rua Prudente de Moraes,

(.tiq*; M) ..{.Tratar com Mario ...beiro, na rua do
_______ .42, sobrado. (4194 S) lt

VENDEM-SE nas ruas Jar-
>' dim Botânico, Oitis.Magno*

lias, Aocticitis e outras, cm
1 prestações uiensties «le 70$

om «leante, mngiilticos lotes
dp terrenos em ruas recente*
mente alicrtas e onde já exis-
tem iimcnificos palacetes. Os
lireços variam desde 2:500$
o lote de 10 metros «lo fren-
te. Informações mi Companhia
Predial, r. Alfândega 2S. X

IMPOTÊNCIA
Esterilidade.

Neurasthcnifl,
Esperniatorrliea.

Cura certa, radical c rápida
Clinica elcclro-mcdica, espe-

Dr. Caetano Jovine
das Faculdades de Medicina
de Nanoles c F.io de Janeiro.
Das 9 ás 11 e das 2 as 5.
largo da Carioca n. 10

sobra-lo

\TENDEM-SE, 
no R. Dentro. 6 ca-' zinli.ii ,renda 2.0$, ogr 7:500$;

tratar com sr. Affonso, Carmo 66. sala
«4, ás 3 horas. Í.í-S_ Njt J

VENDE.SE 
o confortável nredio ila

rua Visconde de Toca!itÍ3 n. 34.
èstaçãu dü Todos os Üantos; trata-Sc no
mc-mo. (3993 S) N

TTENDE-SE u.r. terreno e barraca-o,
\ na ina Tiuncisco Vitial n, 18, Ter-

r.a Nova. t.ivre e_ dc."-embaraçado: tia-
ta-se co:n a procrietoria. na rua Durão
79, Quintino Bocayuva. J'rcço ?uoS.

(jo.u S) N

TTKNI>I!*Sl. esplendido terreno. Ica-
V rahy; trata-se á rua Jósc Itonifa-

cio ii. 4", Nictheroy. 13857 N) R

VENDA DIVERSAS
TTENDK-SE por 4$, cm qualquer

V pharmacia ou drogaria, um fras*
co de ANTIGA.i;, do dr. .Machado,
o melhor remédio da áctualldatle pa*
ra curar a syphilis c o riieaniatisnío.

A ENDE-SE uma boa casa, con-
V str-.iceão solida, paredes dobradas,

com 5 comniodos, coin agua cneanada,
por 4:500$. sendo 2:300$, a vista, c o
restante cm prestações «lc 50., por
mez, conforme :e combinar. Aiadre
Pinto, 64. Ramos. (3ois J) "

TTIRNDE-SE uma casa pira. .peque-
\ na familia, à rna André Pinto

11. 63. Estação dc Ramo:
(4-6.* R)

\THN1.EM-SE 
canárias francezas c

belgas para reproducção; na rua
de Santo Amaro ... 132. Cattete.

I3227 O) J

rpREVF.ME_.T-E _ Chocadeira —
íi "Tiiompiie", para creanças; 57
por cento de vidas «salvas, rua Padre
Migiielino, ant. Floresta 77 — Ca-
f.tmby. (4072 S) M

BELLISSlMOíl 
gallòs novos (Rho-

dc-l.-liui.t c Oriiington branco),
vende ou troca-se por sjalltnhas da
mesma raça; rua Ur. JLins Vnscon*
ccllos so.j. (3S92S) J

OVOS 
dc raça Plymouth Rocl:

vendem-se dc rcproJaetores pre-
miàdos. a 10$ a dúzia; trocam-se os
claros, assim como ovos • frescos gra-
raniidos a i$soo a dúzia; cntregíi*
se a domicilio. Caminho de Itararé
3,-0 — Cascadura. (303; S) R

OVOS 
dc raças fina*», a 10$ c 6$

a dtuia. trocando os elaros, ga*
rantidoãj só im cooperativa, Avicula,
da' rua Sete de Setembro n. 3,

(4348 S)

TTU.NnEM-fiE choc.fileiras do sys-
\ tema adoptado uas escolas de
V aviiluitura na 'França. Rua Pa*

drê I.Migutlino (nlnt. Floresta), nu*
mero 77. Caluinby; (42S. J) O

do pessoa diíereta, no
Cattctc, aluga-se um aposento

para repouso, a pessoas decentes;
cartas neste jornal, para Joanna.

(4239 S) J

V- -----,
J_1 umn sala com pensão, com ou
sem mobilia; ver c tratar, rua Eiiii-
lia 11. 7 — Jararépaguá. (42C1 Si J

EMPREGADO 
— Um moço coin

pralica de copa e escripta; s;i-
bt-ndo fazer maduro, de-eja colloea-
cão cm casa de pasto ou armazem.
Encontra-se das 2 ás 5 da tarde, á
rua Dclphiin, canto da travessa Ma-
gali.ãcs (iiçouguc)—iBotalogo.

(3951 S) S

PRECISA-SE 
dc um sócio corri

capital 20:000$, para industria
muito lucrativa, o-ue está já ftinccio.
liando. Procurar das io ás 13 da
manhã, o sr. César, no escriptorio"Usina Asphalto". nua Visconde d«
Itauna n. 341, sobrado. (4211S) R

Dá-rc á mesa ou „ doj
1 Avenida Henrique

Valladares n. 30, sob. (42878)8
PENSÃOmicilio, na Avenida

_)KNSAO — Fornece -se i mesa
X 60$, a domicilio 70$, cozinha cs.
merada; rua da Carioca 8, 2° andar.-

(43.4S) a

PREPARATÓRIOS, 
Es.~i.la Nor.

mal e concursos. No Curso Pro«
pedeutíco *— Dr. Washington Garj
cia, rua da Quitanda, 20. Taxa 30$,
nicusacs. Ha «udas turtic.ilarcs.

(3390 S) I,

IJRECíSA-SE 
de um companheiro

. alfaiate, que tenha loja», olfiei.
..a já montada. Informações, á rua.
General Pedra o. 165, loja.

(41'4147 S) R!

PEXSAO 
— Fornece-se bem feita,-

casa de familia, á rua do Cai*
tele n. 2S7, sobrado. (392S S) S

Q"

EMPREGADA 
para copeira ou ar-

rumadeira, aluga-se para casa de
familia; rua Silveira Martins n. 6.

(3950 S) S

VMPRKSTIM09 — Fazem-se
-H-soli inventários, heranças,
hypothccas, alugueis «lo pre*
dios, juros c caução «lc apoli-
ces. Fazem-se obras o pagam-
so impostos cm atrazo para
receber como so combinar.
Compram-so terrenos e pre-
dios velhos ou novos. Com o
sr. Carmo, rua Rosário 09,
sobrado, 11 ás 5. (408) S

DIVERSOS
__ 

' RUA Assembléa, 79, 2", ha
_Í*A. -prof. dc portuguez, ariilíun., geo*
g.apiii.1. álgebra, etc., desde 10$ tu.
do. Não c curso. (3220 S) J

\TENDEM-SE 
cabras, cabritos., ura

casal de macacos, e um cão Ulmer,
tudo muito cm conta; na rua Dr.
Dias da Cruz ... 663. bonde de Pie.
dade. (.30. O) J

AP 
fNADOR de piar
n.onia, mata o. L

TTENDE-SE um bom piano allemão,
\ do celebre Ronísch; uni dito 4 bis,

dc Pleyel, o melhor formato; troca-se,
compra-52, concerta-se e afina-se Ao
Pia.10 de Ouro, officina lia. 40 annos,
-do Guimarães, rua Uo Kiachuelo _.t^j.
sobrado. (^,221 

*N') 
J

 TTENDE-SE urii i-iicr.iita-.ler palacetc
t-ri-vni-ir ,-i- i-* 7- ! *' "•¦- avenida Atlântica, á qticiu i_-
V EiMJI;.M-_E .-:.:<! prcd.es, na rua nha gosto: inio; i-.in-r.e e trata-se a rua

T Prudente dc Moraes 65 c 6;, Ipa- B-...Cr,._ Ayres, Figueiredo e C.
»"--*• (130O N) J (34.-' 5) -*! '

\TUXt>C--ST3 
o predio dn rua do

Aqucduetor n. 13S. Santa The-
reza, Largo do Giijmarâcs, .c:n ter.
reno p.-.ra á rua Mana. p.dc.tdo ser
edificado; trata-se com o sr. l.uioco,
«Ias 3 5s 5 horas, na rua do Ouvidor
n. 146, loja, fiintlos. __y_______ 

-N

"ITíKNDIvSK 
por i;8od$, grande si-

_l_i.iic.S-i no Estado «lo Rio; trata-se TTENDE-SE uma boa vitrli
coronel Carvalhosa. OuvrJor \ \ mo.sjruaríò.> para desoceupa
sala 6. (-t-5*> J) N riu de S. José n.

T7EN_)E-SE uma boa mobilia,- para
V barbeiro, cor preço módico, á rua

Anna Barbosa n, 28, Meyer
(130. O) J

10111
11. 1'aS

nc nara
.-. .ar lot;ar;
(M 3.H9) O

UTERO Todas as moléstias uterinas são curadas com o
uso do ELIXIR DAS DAMAS, do dr. Rodrigues
dos Santos — A' ve.id.t em todas as pharmacias c

I idlrogarias — Dcpc-siio; tíão Pedro, 127.

mo — líoa liar-
bichos se os ti*

ver e petiuenos repara.**, tudo 10$;
chamados, no caíú Guarany; tcleph.
4.91, Central. (3O2S S) R

EMPRÉSTIMOS 
._ Fazem-se so-

bre notas promissórias, juros dc
npnlicc-, mesmo ein usoíruto, sobre
predios para obras, hypotlliccas e a...
tichresíis, cursteios du inventários,
compr.mdo-sc heranças, stibrqgaçües
e extineções de usoíruto, fazcudo-sc
as despezas e stíbre tudo que repre-
senta valor, inclusive direitos;credi;
torios, acções, etc, com Moreira; â
rua do Ouvidor .1. GS, 1° andar, sala
n. 12. (3.24 S)J

,-ARTO independente cm casa de
¦faniilia de respeito; aluga-se a

um ou dois rapazes do comincncio.
cum todo o conforto moderno; ú r.iro
Dr. Maia Lacerda n. 65 — Estacio
de Sá. (|.4S S) I

QUARTO 
— Aluga-se moliilado,

com todo o conforto ;á rua Bue-
nos Aires n, 25C, sob. Uoaó S) S

SALA 
mobilada — Aluga-se a ca«

sal distineto, em casa de tratEi
mento: rbn Marquez de Abrantes.
Entrada pela travessa Paraná' n. 31.-

(3490 S)J

(JENIIORA muito habilitada e pi.
IO ciente, lecciona o «Uemãf>_ pratii
co c tiieorieo; vae a domicilio pof
preçoa módicos; rua Visconde dd
Sapuc-U.y ... 314. (3886 S) R

SO' 
pôde ficar chie quem mandai

seus collarinhos, punhos c toda
a qualidade de roupas, paia o "La-
v.inderia Modelo", não tem rival en»
lustre, eugi.-mm.dos bra.iquca.ncnta
c desinfecção; manda buscar e leva*
a domicilio. Teiephone Sul, 570.

AGUA 
DE V1DAG0 — Dúzia 7$

entrega-se a domicilio; ma Luiz
Gama 11, 43. Tel. 322, Ccnt.

(3935 S) J

A LUGA-SE uma boa sala i
aV, são, para casal oa ca

eom pen-
. para casal o;i cavalheiros,

em casa de tratamento, na r*.!n Se*
nador Dantas 25» ^4.1-6 È) S

AULAS 
«le frar.cez, para fcnlioras,

3*s, 5."3 e sabbados, das 2 ás
5 horas; preços dc propaganda 5$
mensaes, dc data a data; professor
francez, de Paris; 9., rua Sete de
Setembro, 96, 1° andar. (3S40 S) J

i "LIGA dos Proprietários", S
_lV na do Ouvidor n. 73, das 2 ás
_t horas, recebe a ínscripção de so-
cios e vae ainda agir sobre os ille-
j-aes impe-stes de esgotos e de cal*
•jame:*;'. das ruis, (3389 S) J

rnRAMOPHONES c chapas —Ven.
V1T dem-se de $500 a 3$. Trocám-se
de $500 o 2$. Compram-se usadas.
Concertam-se gramopuones c ven-
dcm.se a 20? e 25$;. Compram-sc, á
rua Uruguayana 11. .33. (3922 S) S

HVPOTUECAS 
na cidade c sub-

urbios, grandes 011 pequena.

Íuantias, 
juro ...odico, ha capitalista,

nforma, por favor, o sr.. Pimenta:
rua do Rosário 147, sob. (3140 S) J

INSTITUTO 
de lhiguos — Inglez,

francez, portuguez, atlcmão c la-
tim; ensino rápido; preço módico;
á rua S. Pedro n. «_t# t° andar, rs-
quina <!a rua da QuitaitJa. (.VM- 5-S

mEU NOS para homem a presta*
JL ções, cntrcgr.-se na i", na rua da
Assembléa .., 79, sob. Teleph. Cent.-
3508. (1022 S) S

TR1CVCLES 
— Vendem-se juntos

ou separados, s tricycles eupe*
riorrg, com buas caixas, para mer-
ciidurias, por preço de oceasião; rua
S. Luiz Gonzaga n. 76 _ S. Chrie-
tovão. (3080 S) I

rilYPOGI.APHIA e litiio-.rnpl.iii —t
JL Machinas novas c usadas. Diri-
gir-sc a Attilio Bcnuzzi, á rua Theo-
philo Ottoni n. 103. (3345 S)I

IMPOTÊNCIA 
— Cura-se com os

garrafas de catuába, remédio ve.
getal vindo do sertão do Ceará. En-
cor.tra-se na rua de Santo Cluisto
«. 99. (4070 S) R

f5.rO._0 pratico
IU. ps

de guarda-livros,
."ara 

"auxiliar 
em escriptorio ou

para fcizer escripta1* de perjunás ca*
sas còmmerciacs, oííerecese. sem pre-
ten-sões. por obséquio dirigir-se a —
Moysés, rua Rkchpílo n. 61,

'J44I S) S

TTjM ex*riegòciante desta praça, dan*
U do ns melhores intui inações ài
sua conJucta e íiador, ofíerece-SÍ
para faze cobranças dc alugueis àt
casas, contas no Thesouro e Preíei*
tura. Caita, nesta redacçáo, a C. «A*
V (S 'f«)

4—(

UMA 
senhora deseja encontrar r«_.

pa para lavar em suo casa, tea.
do bom local e coramodidades; rua
E var isto da Veiga n. .130, quarto
11. 23. (3932 S)J

UMA 
senhora de meia elide, e_,«

prega-:c com senhor viuvo, coai
ou sem f" ¦>, ou casal; Babe strvi*
ços dome ticos, costurar; não f«K
questão dc ordenado, conforme «f
contrato. Acceita ir para a roça; nia
Taquaty n. 22. U8..3 S) RI

-_—J

UMA 
senhora muito carinhosa de-

seja encontrar creança tiequena,
para criar ;rua Evariito da Veiga o*
il». quarto n, 23.. (39JiS).J
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CORREIO DA MANHÃ — Terça-feira, 21 de Novembro de 1916
TTMÀ peipien- família estrangeira,
\J aluga um quarto com ou sem

«nobilia, com entrada independente;
«m logar muito «audavel, cora boni-
to panorama, vista para o mar, a um
¦enlior de tratamento ou uma senho.
ra só, que trabalhe fóraj na ladeira
Durão n. 3, defronte do numero 117,
di ma O. Luiza (Gloria).

(3423 S) S
TTiMA moça DIna, tem carta nesta
\J redacção. (41103 S) s

UMA 
moça franceza, ensina o fran-

cer., cm casa das familias, 20$
por mez; 39, rua da Constituição,

(39*8 S) J

VACCA 
— Compra-se uma, de

qualidade, dc ii» ou 2' barriga e
rouco mais de meu de parto ou afaltar uns 3 metet, e tnmbera 1 vi.tcllo e um bezerro, desmamados; rua
Santa Luiza 11, 62 — Maracanã.

(4180 S) R

MÉDICOS
Dr. Alvino Aguiar

Especialista em moléstia de
estômago, rins e pulraõea.
Tratamento das anemias, de-
patiperamento nervoso, etc.
Moléstias de senhoras. Con-
mdtorio: rua Kodrigo Silva,

5; teleph. 2.371. C. Das 2
ás 4 horas. Residência: tra-
vessa do Torres 17. Tclepb.
4.265 Central.

PARTEIRA- Mm*.
Francisca

Reis, dipto.
mada pela

at, F. de M.ae lloston, faz applrecer a mtnstrua-
çio por processo identifico e sem
dor; trabalhos garantidos e preçosao alcance de todos, sem o menor
perigo para a saude; trata de doen-
ços do uttro; rua General Câmara
n. 110. Tel. n. 3.3Í8, Norte, próximoda avenida Central. Consultas gra-tis. (S IJ7Ò)

Evitar a gravidez g£ _£
dicamentos, nem operações, leiam o"Pharol da Felicidade", que se ven-
de a 1$, no engraxate do Café Cri-
terium, na avenida Passos, junto i
praça Tiradentes. (4216 S) J

*5$ nsci-
vil c 20}
Tel igioxi.
(um o tiCasamentos
sem cer.

tidoes e tm 24 horas, todos os dias,
para provar quanta esta cosa i séria;
só pagam depois dos papeis prom-
ptos; trata-se a rua Barbara de AI-
varenga n. 24, em frente á 2» Pre-«orla, próximo ao Thesouro, eom Ca-
pilão Silva. (R 1726

Qaan-.o faço compras,Loterias la Cajital leralj 9

MME, JOSEPHINA
n. 135.

Continua a
morar na
rua da Al-

fandega
(8 3445)

Professores e professoras
AII.I.EMAO, 

francez, inglez e la-
tim, io) e 15$ mensaes. Trata-

se das 1 is j horas; becco da Cs-
rioca n. 18. (4003 S) M

Consultas grátis
Pelo
dr.
I.ulz
de

Uma
Ilittcncourt, da .''aculdadc de Medi-
chia tia lía.iia, medico e operador
cspecHÜsiíi cm
moléstias dos Olhos,

ouvidos, garganta,naria e doenças nor-
voeas-

Todos os .i.uj. «i.u, 3 Ss 6 horas
da tarde. Rua Kodrigo Silva n. 26,
1" _.-i.l:u (entre Assemblép e Sete de
Setembro). Consultório perfeitamente

apparelliacio com todo o material pr«a-
ciso pari os exames e os tratamentos
constantes dessas especialidades.

_08i3 J)

para o diasnosti-
co e tratamento
ms doençaf do es-
tomago, intestinos,
fígado, pulmões,

coração, rins; .ossos, etc, pelo
DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES. Preços módicos. Rua Silo
José, 39, das a ás ¦ (menos ás
quartas-feiras);-! A 203

FRANCEZ 
— 5$ooo mensaes; tres

vezes por semana, de data a
data, por um professor francês; de
Pireis; 96, r.ua Sete de Setembro, 96,
1" andar. (3841 S) J

INGLEZ. 
FRANCEZ E PORTU.

GUEZ, pelos pro'essores: Rodger
c Hcnri; preço módico; rua da Al-
fandega 199, «obrado. (233 S) J

INGLEZ |,rter :'garante'¦ ¦ ^™ ~ ¦ ^™ rnsinar em seis
mezes. Larjço de S, Francisco n. 36.
Vae a domicilio, por preços módicos.

(3082 S) M

Veterinário ? P"."0-. . -•»•••»» so tunior
do Instituto Pasteur, especialistanai moléstias dos cSes. Consultas

Ur. von Dollinger
da Graça d0 Hos- da Be-

* nefioenoia Por-tugueza e com estagio na RealUniversidade de Berlim. Doençasdo rim (exames com a luz) Ci-rurgm, cura radical das hérnias,lM.morrho.dies, estreitamentos daurethra. Qperaíões som ohlomo-rormio e com a ajiesthesia regio-nal. Mem <íe Sá 10 (sob.), u ás13 e as 3i|2. Telciph.. 4.810 Cen-trai.

Companliia de Loterias Naelsoa«s d§ Brasilfiitracçõwpabttcas sob a flseallaaçaa dé gtreraofederal és 2 i{2 e aos sabbados
is 3 saras, á

Roa Visconde de Ifaboraby N. 45
HOJE

345-
HOJE

14-

2o:ooo$ooo
Por 1$400, cm meios

A.tx\a,rii\Sí
330—iS-

16:00O$00O
Por 1$600, em meios

COCCULOS

RAIOS X

DR. 
J. PEDRO ARAÚJO — Con-

sultorio, rua Sete de Setemjiro
91.1 ,de 1 ás 4. (4154 S) R

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis ~Jm' 

m-
lencourt, pártc.ro, cura os tumores
<los seios c ilo ventre, as moléstias
das vias urinarias c genitaes da tmi-
Ihcr, íis metriteá, os corrimentos tite-
.inos c v.igin.ies o regulariza (\ mens-
t rua ção por processo seu. Applicti o
Ctoíi c 9i>t. com ou sem injecção e
esta sem dòr. trata o diabetes,
liet*nia (nucbradufa) sem operação.
Consultório perfeitamente npparcl!m>
<io; rua Rodrigo Silva n. 26, esqui-
fia díi rua da Assembléa, das 11 ás
3,da tarde. Tc.cpliohe -•§..; residen-
cia á rua Senador Euzebio 3.12, Con
ílllt.is cralis. (/ 3347)

PROFESSOR 
de inRlez — Leccio.

na em sua residência ou na do
•iliimno; rua Mariz e Barros n. 346,
casa 5. (1509 S) R

PROFESSORA 
snissa, que laia ai-

lemão e franecz» procura collo-
cação cm casa de familia de trata-
menlo, para cuidar de creança* nu
como dama de companhia. Cortas
para "Professora strissa", rua da Ca-
rioca 11. 44, »" andar. (.1.144 S) J

PROFESSORES 
- Selja«t»o Ar-

ruda c Francisco I-olim, diplo-
mados pela Kscula Normal dc São
Paulo, preparam candidatos á mat ri*
cuia, nos Gymnasios e Escola Nor-
mal, para concursos, nas repartições
publicas, etc. Auka das 2 ás 4 bo-
ras da tarde, á ruu Marechal Floria*
no Peixoto ri. 41, sob. (S)

T>ROFESSOHA estrangeira-—"
-*• Unsinn Finncez, Inglez o
Allemão. Preços módicos o
vao cm casa dos nliuniins; na
rua 13 de Maio 37, sobrado.

(S 3942) S

Mr. Edmond "^Hi?
silêírq e grande "médium" clarivi-
dente, continua a dar consultas para
descoberta de qualquer espécie, na
rua do Mattoso 217, sobrado, (pro-
xiino Iladdoek I.obo). Fiicccs«or_ da
iJna irmã a celebre "Mndiime Zi-ti-
na"; distihguidò com referencias bon-
rosas pelas illustradas imprensas bra-
sileira c estrangeira, pelo «acerto das
suas predições. (4..°7 S) S

Combate as doenças do estorna-
f°_ f.ígado e dos intestinos;lodo aiiuelle que usar o Cocculosnao terá maÍ3 tonteiras, dôr decabeça, prisão de ventre, excitaçãonervosa, gazes, peso no estômago,somno depois das refeições c in-sommas á noite, indisposição parao trabalho, medo de morrer, idéastristes, csiiiieeimentos. Fraqueza
geral, etc,, etc.

E' um poderoso remédio para adyspepsia nervosa ou atonia gastro intestinal.
Deposito na Flora Medicinal,"ua de S. Pedro n. 38. Peçam ca-talogos.

Sabbado, 25 do corrente
A's 3 hora» da tarde—30<_* -r^O

100:000*00*0
Por KHjtOOO, «m décimos ' * s

Grande e extraordinária Loteria do Natai
Snbbatlo 23 de Dezembro ás 3 horas da tarde

NOVO PLANO :»47-li•t.ooogooomooo

SITIO
Em S. Gonçalo, vende-se umsitio com boa casa, construcç3o

moderna, grande terreno plano earborizado com arvores frutíferasInformações, rua do Ouvidor 162com o sr. Soares.

ás n»

Por 56(000 em octogesímos a 70» rs,
pro±'?te'mportunte plano, aiómdo prêmio maior, distribua outros
de 100:000$, .90:000$, 10:000$ 5:OO0$,

;3:OUO«t, l:OOC>$ O 480sO0O
Os pedidos de bilhetes do interior devem ser mvmpa*nundos de mais 700 rs. pnra o porto do Correio o dirigidos

v°V.gentcs Scracs NAÜABETH & C, «UA DO OUVIDOR
iV.inVr-o*1^ N' Slr- TelcS- tiÍJSVÉSti, o na casa F. GUI-9MIU-E8, HUA BO ROSÁRIO 71, esquina do beco das Cau-ceilas — Caixa do Correio n. 1.27«. ffí

AOS NOSSDS FRSQUfiZ^S DO INTERIOR
Pedimos que, desde Já, nos fa.am seus pedidos paraa

LOTERIA DO NATAL.
Em 23 de Dozembro

fjA Inteiros em quartos 52$800
llll Inteiros em oct«igesimos5GJ(0ü0*"." Octogesimos 700 róis

-NTAZARETH & O.
Únicos Agentes dus Loterias Feder.ies nesta capital. — Caixa doCorreio 817 —llua do Ouvidor,'-!'*

1. 000$

nâo esqueço o

fíílllllFI)
ul,

ACTOS FÚNEBRES

í
VISCONDE DE VEIGA

CABRAL
A directoria da Reale Benemérita Caixa dehoecorros D. l»edro V,Piofundaniento sentidacom o fallecimento do

ALMIRANTE PEDRO VELLO-
SOREBELLO

poise o unico preparado
com o qual consegui ter i f ,.„_, „ . „ .

Nao aocoitem outro cm to j„biiado desta ln«5ssub.tituiçào;exijam ode ° Kv'"" t;- «•• -
OLIVIKR que terão re-
sultado seguro.

Pelo correio b$, NHO se ac»ceita sellos nem estampilhas
VIDRO 3$000

Em to d íis sxs

f Elvira Velloso Rdiellao filhos, Francisca Heli-sario Soares de Sonza,sinceramente penhora-dos, agradecem a provado amizade do todas «s pes-
Kvn,„ u ""•'i..—-""»v««t son! ,1"° os acontpunliaram

Vol-r» r»i. ?r- y'gcoude de no doloroso ü-ansò por qno
um? c*briü' mand» celebrar Pesaram com o fallecimentouma inissa em intenção de do st'« marido, pae, o Kcnro,«ia alma, hoje, terça-feira, j «almirante PEDRO VELLol
f' 

dlCOI;l;cut<l' "s 9 * l»o. 8° REBEI.LO, convidando
«^'„....?_ Vla}' a° S«nti*simo | P«a « J«issa do sétimo diu

que tera lugar na quarta-fel.ra, 22 do corrente, ás 10 ho.ras, no Altar Mór da Igrejado S. Francisco o« PnuI».

"A GARRAFA GRANDE". Uruguayana 66, o AvenidaPassos, 106.
EM Nictlieroy,

Sacramento da matriz da Can.
g' «"«"fiando para essasaudosa demonstração dc iimi.perfumarias. j zade. a sua Rvma. fZua. 

"0!
drogarias I ci°s desta associação c os ami-

e pharmacias! ?!!-<,°„"a"10' antecipando os
o na

drogaria Barcellos. (M4105)

QUITANDA
Vende-sc- iima, bem sortida, emlogar muito povoado c de grande-futuro; para tratar, na rua tj deMaio ti. uS, Engenho de Den-

tr0- (4*53 J

CAFÉ' DOS ESTADOS

JS^L±^^'g^diH.m.-ilt..«
Almirante Baptista das

Nevesf
A i$ioo O KILO

este delicioso café é sempre o me-
Ihor e sempre o -mais barato Rua
da Uruguayana, esquina da do | n{"a m's^ em suffragio dc suas

«A direciona do CliA N,i-vai, rendendo preito de sau-nade a memória dos Iieroi-cos companheiros falkeidos
por oceasião dos luctuososacontecimentos de novembro e de-zcn.bro. ile 1910, manda celebra

Hospicio. Botequim.

DENTISTAS

I) uu
Tratnmento pelo l>r. Neves

da Rocha, com exilo seguro,
dos zumbidos dus ouv.dos,
pela mussiigem vibrülpiia,
pnliis (jorreiilfis continuas c
palas correntes de alta fre-
quiTicia. Os zumbidos dimi-
nuem logo na primeira ap-
plicação e acabam dosappa-
recendo completamente.

O ELIXIR DAS DAMAS, toni-co utero-ovarino, do Dr. Rodri-
gues dos. Santos, 6 um agente the-rapeutico, de uma acção enérgica
e segura nas .moléstias próprias dassenhoras, nas irregularidades! dc
nienstrjiação; difficuldádès e culi-cas uterinas, hemòrrhagias ditran-
te_ a ínciistriiaçã»; suspensão tardia,
dores nos ovarios, calarrlios tile-
rinos, etc. O ELIXIR DAS DA-
.MAS miodificii e corrige o estado
nervoso tias senhoras- actuando
também sobre os intestinos, fegü-
larizimdo suas funeções. Deposi-
to: rua de S. Pedro n. 127.

DENTISTA 13^;,c^' - 'isu'ti!&'c- - "-inc'ra' ¦¦--::'„-i Faculdade'de 
Medicina e

Pliarmacia do
Uio dc Janéi*ro, com longa pratica. Membro da

Ásaociaçrto Central Brasileira dc Ci*
riirijiüoí.Dentisuis. Cor.a. 1 rua d.i
Oiiitaiul.-i. 48. (2754 S) S

um con-
rua

(42SÓ S) s
DENTISTA 

_ Alug
&ç..tò_'iò 3 dias pur semana¦j de Setembro 205.

DENTISTA 
_ Coi-oíi.i «le ouro pu-

10 a 5$, 0% c 7$; chapas de vtil-
canite a 9$; uo grande laboratório
<ie prolliese dentaria, da rua Uni*
puayana n. ,t, sobrado, a cargo do
notável professor J. Machado, espe-
cialtsta em todos os trabalhou' den-
turioíi. (.|J3_S) J

so du 1 as 4 horas da tarde
ciiiisullas de segunda classe
das 10 ús 12 Ja manhã. —
Avenida Uio Bi-unco 90

(M 3949

DENTISTA 
a s$ooo mènsííès para

obtnraçao a granito, platina,curativos desde o primeiro dia. Tra*
balhos de chapa; coroas, pivot, etc
por preços mínimos e trabalhos gn-T.intidus, tia Auxiliadora Medica, na
rito dos Andradas 11. S5, sobrado, cs-
<iuimi ila rui! General Câmara, te\t-
..lume, iVorle 315?. (2021 S) J

GRAVIDEZ O uso con
siante d<i H**-
matogenol tle

Alírcilo «In Carvalho, cm iiin_ calix
ás re/eiçõés, cm cuja composição en*
tratn a quina, koln. coca, lacto-phos-
l.hato de cal, pepsina panercatina
(Hastas, e glycerina «i o mellior ga-
ramia á vida <lo feio c da mulher
grávida, poia o Ileniatogchol, alem
ele poderoso tônica c digestivo; ven*
dc-sc cm todas as pliarniãcias e dro-
garias do Kio e «los listados, llepo-
«to: to, llua Primeiro de Março.

10 MOTORES clcctrico-J dc i|.|,
1, 2 c ia.HP.'; 2-moÍnho3

de café -com motor; j machina para
cortar papel; 1 serra circular, ven*
de-se, praça da Republica n. ioj.

(41.16 61 AI

Ti. Unidas Von rinnckcuãtein
Esp. tm oliiuragõcs .1 ouro, pia.

tina, esmalte e cxlracções com.
•' taiueiitc sem dòr; culloca den-

ter, cnm ou sem chapas, a preço»
reduzidos. Garante todo c qual-
luer Irohall.o e acceita pagainen-
.03 paicellatlos, Das S da manhã,
ás 6 J.i imite. Aos domingos só
n; ás 1 li 1 -is. Pua Marechal Fio-
riano Peixoto ii. 41 (sobrado),
próximo á rua Uruguayana.

Heitor Cor-
ròa, especia-
lista em tra-
ballios a ou-

ro c ('entes arti.iciãcs, Gabinete
montado com apparelhos moder-
nos áe cli-ctriciikide. Preços mo-
ilicos. Das 7 ás 6 horas. Doniin-
sos até ás 3 horas. Travessa dc
S .''rnncisco d. Paula, 12 .
'I^EXTISTA. — L.-iboratorio ile pro-
.a/ ihose, dirigido pelo professor
Pães Leme, especialista, para todos
trabalhos, coroas de miro, a ü$, 7$ c
8S000; rua 7 dc .Setembro u. 205.

(3152 S) .1

Moléstias das senhoras
— Dr. Octavio de Andrade, com pra*
tica dos hospitaes dn Europa, evita
a gravidez por indicação seientifica,
sem prejudicar o organismo. Ilemor-
iliagins suspensão, etc. Residência e
cons,: rua Sete dc Setembro n. 1S6.
sobrado, da3 9 ás 11 c dc 1 á? 1.
Teleph, 1.591, Central. Consiillas
grátis. (3141 J)

COUPON DE 1.0AS-FESTAS
(Valida até :o de Dezembro

de 1916)
Destacando-se c.ie coupon cenviando-o :i PERSEVERAN-

ÇA INTERNACIONAL, 171
Avenida Rio Branco, Rio de
Janeiro, acompanhado dc qui-nli.eiuoa réis cm sellos do Cor-
rcio ou estampilhas federaes,
coin seu nome e endereço bem
jegiy cimente escripto, recebo-
reis, nela volta do correio,
uma inscripção em seu nome,
que o fará participar ús vau-
tagens do Grupo Cooperativo
Predial "Excclsior"' da 3» sé-
rie, sem mais nenhuma con*
tribuição a pagar.

THEREZOPOLIS
Vendem-se 2 sitios, 3 casas «e

diversos terrenos. Quitanda, 73,sob. Teleph. 3179 Norte. Paulo.
S3430

Mme. Vaguímar Lanzony
Participa a suas juninas e ire-

Riiezas que mora -na rua Souza
Franco ni 101, Villá Isabel.

(S 3457

PENSÃO
RUA marque;, de abrantes
N. 170. TELEPHONE 2366 SUL,

Accommodações par.a familia de
tratamento, cozinha de i* ordem,
mobiliário coniplòtamcnie novo,,
magníficos quartos de banho, iií-
staUaçfio clcctrica, parque ajardi-
nado. Preços módicos.

Xx-t' .lí •3^9

AGUÃ KIHERAl NATURAL ÚB

¥ICH1
Mananciaos do ESTADO FRANCEZ

HY CELESTiS
tmg&mt&s I Ait«oç3ee doi Rins e d» Bexiga

0l/2garrafââjGoiai. Pedra no Bexiga «irUuitla

nc
EDm>agui)R(iit«•AtfilroHwtiatrto

Roupas de Verão
e muitos outros artigos

paraHomens, Rapazes e Meuinos
Muitos ternos «de roupa de l>rim dc lin.10 branco, par-úo, Ot cor e de finíssimo tussor, muitos costumes de brim«Hranco e pardo, de dolman ou paletot, pyjamas brancos,bejes e de cor, camisas c ceroulas, rorniguezas, Kranee-zas e Americanas, lindo c va 1 iado sortimento, collari-oihos molles c duros de todos os feitios os mais mo-«dernos, punhos, gravatas, suspensorios, lenços, clia-

pcos de palha francezes, inglezes e italianos, lindos cmodernos formatos, a 3$, 4$, 5$, ;$ e 8$000i tl,a0
liara liquidar e acabar até 31 de dezembro próximo.I enSem-sc as armações, «balaões, vitrines, espelhos,. inacliinas de costura c Registradora, cofres c todos osdemais utensílios.

Traspassasc o predio, fazendo-se longo c vanlajo-so contrato .para terminar com seu negocio.

O Rio Triumphal
Be, fiwul do ouvidor, s©

(S 3920) 5.,niy\ "P altar-mór da matriz da«tandelaru, qtjinta-fcira, s.i do cor-rente, íis 10 lioras, e convida ossrs. officiaes das di.fcrentes cias-ses da Armada, sub-o£ficiacs eçuorouções, familias e .pessoas ami-gas dos mesmos para assistir aessa cerimonia religiosa.

íFrancisco Portella
Virginie Portella, Fran

cisco (Portella Filho (ausen
tes), Rodolpüio Domingucs

Benigna Reboredo
Escobar

M. -l.scob.-ir c filhos, Ma-noela Reboredo c filhos e
genros convidam os paren-tes c amigos para assistir úmissa de trigesimo dia, nuemandam rezar, hoje, terça-feiraai do corrente ás 9 ,|, Horas*

|na egreja de S. Francisco dePaula

1
Visconde de Veiga

Cabral
A viscondessa de VeigaUAral, seus filhos, genros,nora e nclos agradecem aIodas ás pessoas que lhesenviaram pczaiues e j„.„.panharam ao cemitério do Carmoos restos mortaes do seu idolatra-

í
PONiDE DA /EIÜA CABRAL enovamente as convidam para 

'as-

da Silva e sua esposai T-ho-! „cf'r 
" ""**._^e "tin.o dia, <„,_•

,,z, Angulo, da Silva,^ 
gda^M»?° f,,;~posa e filhos, Christiano

SELLOS
Colleccionador deseja trocar ou

comprar «particularmente; ajuste
prévio. Carta a A. F. P., Caixa
do Correio, 81S, Rio de Janeiro.

C..907

TERRENO EM RAMOS
Vendem-se na rua Rio Branco,

estação dc Ramos, 4 lotes dc ter-
renos medindo 10 por 40. Trata-sc
na rua Uruguayana, 116, com o sr.
r'Ç»'; í.1.1.10 j

mm H0P6mMely^a^°
BiseeiUlae ta SussiltaieSis • tislgnar tem • Bsnmlal

ClO.M'ri;.'4M|51. 
llenl.iiliir.-.S vc21ia-5,

para o ' aproveitamento da platl-
na existente nos dentes nrtificiaes;

na rua Uruguayanai 3, sobrado, cam
o sr. Antônio. í-í-.M S) J

Cuvit Tiipiiiacoin a
IKJIÜCÇÃO M.VI.INHO

Kua 7 do Setembro, 180

PARTEIRAS

m darthros, cnipin-
ftníl gens, cezemn-s,
jjfjy fiieiras, sF.nris.

brolocjas, ele,
d c s a p parecem

fácil e completamente com o
DERM1CURA. (Nâo é pomada).
Vende-se cm iodas as drògarían
do Rio e Nicthcroj-. Deposito ge-
ral: Pliarmacia Acre, rua Acre;
n. ,-iS. Tel. Norte, 3205. Preço
=$000.

Perolina Esmalte -p^0°
cjue adquire c con-serva n belleza tia
pelle, approvado pelo Instituto «le
Belleza ile Tarl-.', prcmiailo nn Kx-
posiçüo dc Milano. Preço ..$000, Esí*
jam estes preparados, á vcmln em io-
das as perlmnarms e no deposito des-
te e dc outros prcp.1ra.i03, á rua 7
de Setembro 1S6.' (5S9 S) A

piNENU-CERVEJARIAS¦ ,Vèii«tí-se um tranbiornmdri r iriniono-uliasc, lc:e tleun;, unico acceito pelaI.iftl^. pára substituir o motor e olitcrliKiiçiio «Je lanterna Mniilio, 71. 1'ci-rcira
ILa'»iíi;  ( 3-i'lo S.i

SYPHILIS
Essência (lepuvhttva conecn-

tnuln do cnVobi. mindu
(Formula de Brito)

Approvada e premiada com me-
dallia de ouro. Cura: empiges,
bottlias, sarnas, doenças do nariz
e dos ouvidos, borbulhas, comi-
choca darthros, .pannos eezemas,

erysipela, s.nphiüs c rlieiímatismo
antigo c recente. Preço 2$5oo.

Depósitos: Drogarias Pacheco,
rua dos Andradas 45; Carvalho,
rua i" de .Março 10; rua Sele de
So.eml.ro Si e 99 e á rua da As-
sembléa 14. Fabrica: Pliarmacia
Santos Silva, rua Dr. Aristides
I.obo 230. Tel. 1.400. Villa.

AUTOMÓVEL
Vende-sc um doublc-pliaeton qua-

si novo, americano, força de
30 II. P, 4 cylindros. R. Alfan-
dera, 42, sala 9, de 11 ás 12 e das
4 ás 5' horas (entrada pelo eleva-
dor..'-.-., , ..-v ,. J; .3180

SUA
AIuga-si> com bo.-» mobilia e

pensão, ca.sa sem creanças e de
pequena familia, a casal sem fl-
lhos, ou a senhora de tratamento.
Rua S. Clemente 89, sob.. Bota-
fogo. ¦%"'( .118.1 J

«r

_ ARMAZENES «ovos _ Alugam-
f se, no optimo ponto commercial,
á rua da Estrella ns. .17 e 47 A —
Kio Comprido; as chaves no ,ií.

C3S.13 S) R
ikCmIo^ W-m S) j

Tintura ideal
garantida, para

rcistituir ao cabello a sua còr, ori-
ginal preta ou castanha. — Pre-
ço io$ooo, pelo Correio, mais 2$.
Deposito geral rua 7 dc Se.em
bro n. 127. R. KA.NITZ.

COLORINA,,

Reurastiienla e Hysíería
DR. HEHCUI.AXO PINHElIÍO

Trntmncnto por processos
especiaes. Cons. Ui'ii{;i.a_..iia
11. 105, 10 ás 17 IiiHiis.

OFIGADD
O figado i um dos òrgaos i..a ia importantes da nífssa economia.
Um figado desordenado causa a perda Üo appetífc, prisão de

ventre; dures d; cabeça, infartação depois de comer, perda de ener-
gia para o trabalho physico e mental, perda de irieníoria, cansaço,
palpilação do coração, somno desassocegado, urina carregada, tris-
teza, etc. .

Em seguida 1103 symptonias acima mencionados, sofirevem tim
estado nervoso que produz graves resultados, como sejam hvpocon-
dria, perda de poder sexual, etc.

As PÍLULAS UNIVERSAES 1II-.LI-I0RADAS DE PBRES-
TRELLO, contém cm si os agentes nicdicinaco para combater os
males acima enumerados.

Estas pílulas são 
"Sbmposlas 

de vegetaes, e o seu uso não requer
resguardo, nem de boca nem. de tempo. — Caixa, 2$soo.

Rcinetlc-se pelo Correio, uma caixa por 3$ooo, seis caixas pori.1?ooo c 12 caixas por 2ó$ooo. Kão sc acceita sellos nem estam-
nilhas.

SoUiçjo e3terill8a(l«i para anosthosia local em
pequena cirurgia e cirurgia _-—-

^->TA V* ^z^J^^ Effeito
^^0 ~^^X^7*~~—— immediato sogu-

<-__-Bí-^ 
". tem cocaina nem seus derivados .- A'

venda nas coisas : Ilarmany, Cirio, Moreno, Uovlido & C.
eto. Iliojle Janeiro—Preço caixa de 24 nmp. Bgooi).

tonio Portella .ausente)
lia, 'Raynutiido Portella e
niena Portella (ausentes) conimii-nicam as pessoas de suas relações
o fallecimento, em Paris, de sen
FRANCI.SCO PORTOLiUA, con%-i-dando-as para a missa de 7° dia,
que será celebrada amanhã, quar-ta-feira, 22 do corrente, ás 9 1I2
í!ora3. namatrizdaOandelarin

Francisco Portella
Os empregados da casa F.

PortcMa & C. matídam ceie-
lirar amanhã, quarla-feira,22 do corrente; ás 9 11_.
lioras; na matriz da Cande-

lana, tuna missa pelo eterno re-
pouso dc seu saudoso chefe
FRANCISCO PORTELUA, c paraesse acto dc religião e caridade
convidam 03 parentes e amigos do
finado.
¦(¦¦¦¦¦¦Bi

._ ] ua Candelária; antecipando desdafami-1 :T —-—'««, uiuvcipanao descia^^^^^^mmão^encarocidamente
dolencias.
¦BHBI_l_Bü_ii_l_Bi_an_E_Í_-il_2

f í

PHARMACIA
Vende-se, cm bom local, fa?en-

do bom negocio, tem sortimento,
casa para familia, chácara, etc.
Trata-sc na Drogaria Azevedo, Ás-
sembléa, 73. S 3440

PREDIO
Compra-se um até 14 :ooo$ooo,

de prefcr.encla na Aldeia Campis-
ta ou Andarahy, negocio directo.
Carta jpara a rua D. Maria, 98.
ti I'crnandcs, (3905 j

Francisco Portella j
,F. Portelli & C. coyr.t-

nicam aos seus a.migln e
pessoas de suas relações o
fallecimento, -eni Paris, de
seu amigo c soeio FRAN-

CISCO PQRTELLA, convidando-
os para assistir á missa de 7" dia,
que será celebrada amanhã, quar-
ta-.feira, 22 do corrente, ás o 1)2
horas, na matriz da 'Candelária.

Manoel Francisco de
Azevedo

í Maria Rosa de Azevedo,
Adriana Rocha de Azevedo,
Maria José de Azevedo,

COROAS I. PALMAS J)__
FLORES AATÜRAKS

Prepira-se qualquer eti.ommcmia

n Casa Arte Floral
Rua da Asoemblca n3, Teleph, Certrai 1837

Anna Alves
Pinto Liiccna_-C..IoséAI-

ves dos Santos Pinto (auseu-te), Manoel Alves lios SaiiiosImto, José Alves dos Santo»
„p">to Junior, Antônio Alvesdos Santos Pinto, .Maria da i\'ali-vidade Lticena, Manoel Pinto kit-cena, amigos, pae, irmãos, irmã,e cunhado, convidam todos os pa-rentes e amigos da finada para as-sistu- á missa de sétimo dia que,paia descanso de sua alma, man-dam rezar hoje, terça-feira, 21

do corrente, ás o horas, na egrejide b. José e Nossa Senlio-a dasDores, á rua liarão de Mesquita
n. 75.1, e desde já agradecem atodos que assistirem a este acto.

R4061

í

A
COMPANHIA TEC^^ICA E

Vende-se m
Rua Uruguayana n. B6 6 Avenida Pa sos n. 1

JPeretstrello & Filho
Em Nictheroy, Drogaria Barcellos

TRABALHOS TECHNICOS DE QUALQUER NATUREZA

EEHPGSITA E TEM EM STOCK.
WacUInas motrizes c operatrizes, Ferrain..nt«i9, Ae-
cessiirios ímru ma. binas, iiotnb s, l-Siapliinííli-os,

Sou dus, Mòiiuos, Oloo.s, lintii". Vernizes,
Borracha Cagitas, etc.

MATERIAL ELECTRICO E INSTALLAÇÕES
ítuti V. Uio tiriuici), «O Telo},'. ••TKCHNICA"'

Uio cie Janeiro Tole.tlmno, ao 7 - Nor to
Ca.xa—1488

José França da Graça
(FALLECIDO EM S. JOÃO DA.

BARRA)
João França da Graça,

sua esposa e filhos, e seu!
irmãos Carlos e Fran-
cisco profundamente sen-
tidos com a infausta noticia

do fallecimento de -seu pae, sogro
. e avó, JOSÉ" FRANÇA GRAÇA,

Constança Azevedo Carvalho convidam os sins parentes c ami-
c seu marido, Angélica Mei- gos para assistir á inissa de s.li-

relles Cardoso, seu marido e fi- mo dia, hoje, terça-feira, 21 do
lhos, Izabel Dias Barcellos, seus cotrente, ás o lioras, no altar-nníi-
filhos e mais parentes, agradecem da matriz da Candelária, e desde
penhoradissimos .1 todas as pes- já se confessam agradecidos a
soas que acompanharam os restos todos quantos se dignaram compa-
mortaes dc seu saudoso marido, recer a esse aclo. (R4060
cunhado e tio, MANOEL FRAN- | fc-._.«:^sw*--u.-is^Í_3IBMB9EBfl»>-*_.
cisco de azevedo. Ouirosiin; I00 cartões de visita/convidam os parentes e pessoas de t, t»u_,._»,
sua amizade para assistir á missa impreSSOS em I ITlinUtO
do sétimo dia que por alma do RUA BUENOS AIRES, 4 A. Tel.

í

(M 4107)

onorrhéas

PARTEIRA -PALMYRAJ
¦—Cum longo pratica, traia tle mole» |tias tíe sci.110nus c suspensão, por um !
processo r.-ipiilo c garantido Acceita I
parturientes cm si:a resítlcneiai ,i*ni;ij
Ciinicriuo 11. 103, Tel. ,;4_S, None.

( J 57S4)

c li r oniens e
recentes.
Quer eis fi-
car rudiciil-

incute curado cm poucos dias?
1'rociirae informações com o sr.
1'cijó, que gratuitamento as offe-
rece, não conhecendo caso ne-

-,.„...-. ,',llll,m negativo; rua Tlieophilo
MAPAME [ Ottoni 16;. 3273 J

Mtne. M.irii
'iii * 1 íi Jósenltí-i di-

.JÍÍ-5.IÍX plomatla pclaPaculilailé «lc Medicina ile Mmlrid,
ti^ita ile todas as doenças das senho*
ra-s c t":i: ojiparcçer o incümmoflo, por
inoces.-o scientifico c sem dor nem
o menor perigo para a samie, trv
balhos gafatuíilos e preço? ao nlcan-
ce t!-> todos, Avenida Gomes Freire l
n. 77, telephone n. 3642, Central, coa-1
sultns grátis. Km íienle ao theatro I
Repiiblica, (3321 S) JI coiifundain

asatiistifos $.'5
m esmo

sem certidões, civil, 2$$. e reli-
gloso,. 20$, em 24 horas, na fôrma
da lei, inventários c justificações,
etc., eom Bruno Schcgue, á rua
Visconde «lo Uio Branco, 32, so-
brado. Todos ns dias, dourii'--
c feriados. Attende-se a chama-
dos a qualquer hora. T.lc'pnun<
n-, 4.5-1-. Central'. ~ N. 11. Os
noivos que tratarem «le =cu? r.a
peis nesta casa não terão o in-
lòiumodd de ir á policia; nâo se

Uns J

Campelio & C„ Rua Luiz
de Camões 36

Fazem leilão no dia 23 de 110-
vembro de 191C, das cautelas ven-
cjdas, c previnem aos srs. mutua-
rios que podem reformal-as 011
resgatal-as até a hora de começar

.io.

PER0EU-8E
Da rua do Cattete á rua Sete

de Setembro a importância dc
75o?ooo, Hcde-se o favor á pes-
soa que achou entregar ao si-! Syl-
vio, á rua da Alfândega, 4S, d.:;-
presso Federal, ' --«-i j

Ouro a 1$850 a gramma

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-se, por prazo determina,

do, boa casa mobilada para fami-
lia de tratamento. Informações
na rua N. S. de Copacabana nu-
mero 1.057, das 14 ás 17 horas.

Praia do Flamengo 84
PENSÃO FAMILIAR VIENNA

Alugam-se bons quartos com to-
do conforto, a familias e cava-
lliciros. Teleph. 3S04, Central.'

3954Platina, prata 30 a do réis 

Moüledecorro'^e l^t ^W^^^J^^^^^
ilhores, compram-se á rua do II03-' S

mesmo finado mandam celebrar
amanhã, quarta-feira, 22 do cor-
rent:, tis 9 horas, na egreja de
S. Joaquim, c desde já íe confes-
sani_gratos. (S 4315EBgBaaagaB-E-g_S_B3BB)felg«

Hermengarda Couti-
nho Pereira
Manoel Dias Pereira, Eli-1

za Dias Pereira, Ignacio dc
Moura Coutinlio, marido, fi-
lha e irmão, <la fallccida
HERMENGARDA COUTI-

NHO PEREIRA, agradecem a to-
dos áquelles que lhes manifesta- jram o seu sentimento pelo golpe
que acabam de soffrcr, e de novo
00 convidam para assistir á inissa
do 7" <üa do seu fallecimento, ás
9 i|2 horas de amanhã, quarta-feira. 22 do corrente, na egreja de0 Francisco de Pau'a. (8.1320

Georgina F. de Me-
V_____4.

i

Maria Queiroz da Silva
Valle .

1
se a rua

picio 21Ú, hoie Buenos Aires, unica
casa que nie:í>«i- «viga

!í'!...n

FRETE MARÍTIMO
Freta-se uma embarcação, a va-

por ou á vela, até 600 toneladas
para uma -viagem redonra desienortovpara os portos do Estado doI.10 Grande do Xortc. — Offerlasao assignante da Caixa Postal nu-mero 524. J3.)5-.D

Oonoi*rheas"ã
e suas complicações. Cura radical poiorocossos sciruros e ranhios. DrJOÃO ABREU. Das S ás iiqjl.i•; us^ 18 horas; 64, rua de S. Tc-dro, 64. *

-Uni.-. Mnrçlicritn Solunni D», j
Tiiiiurl, parleira, diplomada pclaKcal Maternidade de Firenze (Ita- I
lia). Acceita chamados á qualquer |
hora. Tel. 3120, Villa. Rua í<. |

d»

YPH1LIS suas conse-
quencia-s. Cura
radical, injêcçõeg

completamente
*áMBBa-BP_aB»aB-iawc8-l HIDOLORES

.... , . 1 ae sua preparação. Appl. 6otí e om.iMiguel 11. ao, esquina da rua S. Assembléa ti. 51, das 1- ás is lio-
l.apliacl fTijtica). 31S | ras. Serviço do Dr. PEDRO MA3A-I I I.UAES, Telephone 1001, C.

PâüTQS £ ..mÈ!i- b: f I y¦¦?.; 
ASbBAD.. enta corrinPe^^J: If f fl ifi f8 PQ «rhagias..e suspoilsfej dc modo sim Ii*M LUl ti! U 3J Ul i ÜUP.fs CV.11.1 a. sr.ivi.k-- nos casos indi. I . ,.. .i..v!i.f, laicnilo a|«pareccr o incommo- ""'«-"iÇ-is internas, creanças. Vias uri-«-- seia provocar hcmorrhagia, ten-lo ' '«;'n-!S — Apiinrelios microscópico.,

V-TV, .''ííí^'"-'"'-1 "«'"c- lOSEPHINA eieetncos; de illuininaçjo p.ua c.xa-
;-\!.l.!.\DO. parleira do Hospital "'" e tratamento das doenças: urc-wlinteo de Barcelona: consultas dia- t!ira, bexiga, rins. recto, intestinos,rias, crr.:;s ac-s pobres, Acceita clien. estômago ele. — Trai. rápido da go-Jes «ni pensão. Consultório «. resi- norrhca, syphilis, hvdroeclc. Apiüi:«nençia: :-.ia uo Uvraaio n. 111. so. c'°ú e 914 — It. S.ic de Setembrodrr'«'0- (.3^2.; i) 1 ! ;'i. das 3 ás 6—Had. I.obo 45S, Tel.
iririiir-Tir^- -'"• Vii,a'

Fogão a gaz
YenJe-sc com pouco uso RuaN. S. de Copacabana, Si,?. (3024J

Õ Paíace-Hõtêl
Ornais importante de Caxamhudispõe de superiores quartos. Dia-ria rnnn(]t«tn jg " «í n ti

ENGENHO OE SFRRfl
lòdorò de Oli-

03 pertences
Vende-se; e:n T!

veira, uni com toil
e prompto dará funecionar. syste-ma paulista, mas com o quadro de r\" lla .rua Sete de
ferro, serrando toros até 60 cen! i ^a£:l Gnarari}-.

D::-Para tratar eom o sr. II
iihani, rua General Câmara n, :'r
Hio. J'.1G0

Elixir ds Pepsinà~
Composto

(Camonülla, Rhuibarbo, Cnlumba
c Pepsina) Fórmula dc BritoApprovado e preiuiado com me-daiha de ouro. Efficaz nas i]m_$tões mal elaboradas, dyspcsias,; vo-

es-
ca-

Dr. Bengué, 47, ruo Bianchc. Piirls.

IftUlEJBit.

Venda em todas as Pharmacias

Lacticinios
Vende-se um apparclho de va- Vende-se no subúrbio, unica noeuo. próprio para uma fabrica di- logar, a meia hora de bonde dolacticinios. _ centro, é de futuro; informa-se na\cr e iratar a nia da «Altande. Drogaria Granado Si Filhos, ruaga "¦ __ü_ (4227 .1 iUrtignayana; pi. , (R56S2

1 mwmmmsBmmamammy^

FLUXOSEOÃTIS^A
5õ Phco. s. P. Ãriãijõ

Cura colic.iH iiter.ihíísJJTè hcniorrha-4»-ins em menos «le '3 horas."Devolv8-s8_oj.inl.eir-> se não der resultado"
| Agentes Geraes;: SILVA GOMJW & Õ.-!üo. R li70!

TINTAS E ÓLEOS
CASA MATHfAS

Riachuelo, 425
(M401..)

MOLÉSTIAS NERVOSAS
Kcurnsthonin, dores de cnboçn, Iij-stcrla, InsoiAnla, n

fniqiiczn de forças, por excesso do trabalho ou de pra-6zer, nrcóççupnçíiõs de negocio oti desgostos, são curadas s
com grande evito com os I1AXH0S de Electricidade es- O

O tática o os bnnlios Hjdrò-Blòctilcos, cm curto tempo, 8" pelo DI!. NEVES I)A ROCHA. S
Estas applieações, inteiramente iiioffensiv.is, prodii-?|H zem sobre o systoinn nervoso uniu acção efficaz c dura. JJ

& doura, restituindo ao doente a calma,' o somno o o bein O
O estar—Gabinete de electriuidadc medica do DH. NEVES !í
S DA ROCHA-- 90. t.-i'., • .ro~Rlo de Janeiro. 8
Ô Preços módicos. Das O dn manhã ús i da tarde. (513808.5.
pJSSBlSC©BSí;,SaiS>l'»swiw«.» »••»*> w/wJVw«>i^i»3soeosí®s.

NICKEL
Em optimas condições de preço

c cscrtipiiiosaincntc bem contado,
vende-se á r. Hospicio 141, sob.

M 4009

ANNEL
Vende-sc uma in.irquisc de bri-

lhantes com uma pérola, por pre-
ço de oceasião. Cartas á Fix', nes-
la folha. (4:45 j

. ! ^!?g»- *^?aWi3BPKlM-Vi!lWWr-"'

Casa em Petropoíis
•Vkipa-sc a da rua Mniitecaseros, I

-109. nova e bem mobilada. Trata-1
ctembro, i_:2.

(14 4212I

Ei
kl

aaiia ai" ;a:.:3! dibi m rai ranisHJisáiKÜ ii iüiíütin^"""" ~E LACTISIláBÒS 1«A
Barra c3.o 3E*lx-EL-ixy
qualquer quantidade àe leite. Faíem se c
.. fornecimento pnr todo o an™. 

'
Julio Barbosa .t C.» — Rea Barã

lesiias ii..sP_ri_yíiniJin r* t- • 
~i "' 

ci TI «V-1-03- Voi'cas do figado o ,:.

fc^y;^»-!.»»HU 
Lara-lavar c.,es de Iuko. ge^rui- 

"SeíoriSlf^»,^ 
ISeeo

SSt,:S «asga^SSasas : dor a sarna. orrapatose pulgas, rtta dos Aadnidás, \7; èarvS

(R i6S«j Telephone n. 1.400, Villa.

iaa»iaasi SEaiiaa
arao do Rio Bonito n. 37. j;

BORLIDO IHAI«TÃ~c
CASA FUNDADA EM 1S7S

Únicos OeposUarioa flo cimento inglezWHITE e BROTHERS"
TmiLK VÍXi a »>atar o carrapato rto gadoTELEPHONE 274 - Rua do Rosário 55, 58

-<**',.

«Apontamenlos diários» para 1917 C$000 réis
«Memorial Fluminense» para 1917 4$000 róis
«Folhinha Laemmert» para 1917. 1$000 róis

Pedidos á redacção do

ALJVSAN K LAEMIVIERT
AVENIDA UIO UIUNCO N. 131—1- andar, .laixa postal 1127

Endereço telegraphico MISSILVA
_S_g_2Si__%_^«^^

'¦ 
(7° DIA)

Tenentes Mario Pinlo da
Silva Valle, senhora e fi-
lhos; Paulo Pinto da Silva
Valle e filha; Kicardo Mo-
roira, senhora e filhos; Pc-

dro c Zuleika Pinto da Silva Vai-
le, suas irmãs, irmão, cunhados,
cunhadas,-sobrinhos, sobrinhas, pri-
mos c .primas, agradecem penhora-

, dos a todas as pessoas que acom-
l panharam á sua ultima morada a

I sua sempre lembrada mãe, sogra,
, avó, irmã. cunhada, tia e prima,
I MARIA QUEIROZ DA SILVA
| VALL/E, c de novo convidam .para
I assistir á missa <le 7" dia de seu
I passamento, que mandam ceie-¦brar na egreja dc S. Francisco de

Paula, amanhã, quarta-feira, 22 do
corrente, ás n i|2 lioras. Por esse
aclo de religião e caridade desde
já sc confessam stinimamente gra-1C5' (R 4170

Dr. Oscar Nerval de
Gouvêa

O director, o corpo docen-
te e os funecionarios admi-
uistrafcivos da Escola Poly-
í.eçlinica do Rio de Janeiroconvidam todos os parentes,collegas e amigos do saudoso pro-fçssor-.p-R. OSCAR KERVAI. DE

GOUVÊA, para assistir á missa dc
7° dia que, pelo repouso de sua
alma, mandam celebrar hoje, terça-
feira 21 do correnle. ás 10 horas,
na egreja de «S. Francisco de
Paula. (i2Co J

f

i
GABINETE DE PHYSICA
Compra-se um, urgente. Escre-

ver ou dirigir-se a F. Fontes, rua
Visconde de Nictheroy 11. 46, Man-
gueira. (J 3397»

PHARMACIA
Venilc-se uma em Nictlieroy;
aia-sc na rua Visconde do Rio

413, com o sr. A. J. 1
(CR 3S73 i

Branco n
P. de Barcelias.

Casas e terrenos a prestações
Peçam prospeclos á AVENIDA RIO BRANCO, 48

Companhia Brazileira de Immoveís _e Consíriieoões
Filial do Crcdit Foncior du Bn5.sil

LAVAGEM OE ROUPA
Acceita-sc dc homem, garante-se

perfeição no trabalho e modicida-
de de preço. Rua Gon;_Jvcs, 4o-A,
casa .. M 3S..3

LENHA
Vende-se de metro, talha ou achasaromha, por preço.- módicos. In-formações á praça 15 de Novembron. 30 (Ainin.çm) {_,„„ j) | èifridecünínto»

Tilandisia de Castro
Sócrates

Coronel Eduardo Socra-¦tes, esposa e filhos agrade-
cem, sinceramente penhora-
dos, ás pessoas de sua ami-
zade 'o seu caridoso compa-

recimento aa cnierramento de sua
dilecta filha c irmã, TIDANDTS-A
DE CASTRO SO.ORAT.es, em 14
<[o corrente, no cemitério de São
Francisco Xavier, o conforto que
pessoalmente e por escripto lhes
trouxeram por 'oceasião -do doloro-
so transe, por (pie passaram, como
a presença á missa dc 7° dia, rc-
zaila na capclla dc S. Sebastião,
cm Deodoro, hoje Villa Militar, 20
de .Kiveiulirn de ;';:(,. IR .\i-,9
«S_ESSa_B_!5_S_EC_-lW-IK3{_35S-3

Professor Dr. Oscar
Nerval de Gouvêa

A directoria do "Instituto
I«y4 Carioca", «profundamente sen-

% tida nelo fallecimento do
Á. seu illustre e saudoso DI-

RECTOR OOXSEDUEl-RO
PROFESSOR DR. OSCAR Xí.R-
VAL DE GOUVÊA, fará celebrar
amanhã, quarta-feira; 22 do cor-
rente, ás 9 1J2 horas, na rereja
de S. Francisco de Paula, missa
de 7° dia, cm intenção de sua alma
c convida para -este acto de iioinc

nezes
.çhíninhá.

< Galliano M. de Meiicaes,
líudoxia de Menezes ['imo
c seu esposo, agradecem,
profundamente, penhorados,
a Iodas as pessoas cpte se

dignaram ncompanhal-os no dolo-
roso transe por uuc passaram com

a perda da sua idolatrada filha,
irmã ch runhada, GEORGINA F.
DF. MENEZES, c novamente as
convidam para assislir á missa de
sétimo dia, que será rezada hoje,
terça-feira, 21 do corrente, no
altar-ni«.r da matriz do SS. Sa-
cramento, ás 9 1I2 horas, pelo que«desde já se confessam eternamente
K'-atos^ (R4o(io
mmxaemtiitmjLmswr^Tsj

José Matheus Dutra
(C.-VMA-RA)

Sua familia convida seuJ
parentes c amigos para as-
sistir á missa dc 7" dia.
que mandam rezar pelo des-
canso de sua alma, amaiinii,

quarta-feira, 22 do corrente, ás <>
lioras, na egreja dc Santo Antônio
dos Pobres, pelo que desde j.i'agradecem. (S 4288mmmmmmfmmasmaÊÊÊmm -

Amélia Manhães
(FAU;ECIDA EM CÀM'POS)

Seu cunhado e primoumandam cel-ebrar uma mis-
sa . amanhã, quarta-feira, 22
do corrente, ás 9 horas, na
-egreja de «S, Francisco Xa-

viei\ (t_68 I
-E__SSE2_^»®lÍ22S^íaG2S.-.««i?!9
Sebastião de Carvalho

¦Amanhã, quarta-feira. 21
dn correnle, ás 9 horas, 3ordia de seu .passamento, 511,1
madrinha Amia C. Leite dc'Menezes manda rèzür uma

missa na egreja de Paulo Anto-
nio de Ramos, para o que convida
os parentes e amigos, antecipada-
mente agradecendo, (R 417Í
eSÍES%^S£-^^í_T^SS____E^I

Alpheu Nogueira
DatMO João Nogueira t

-familia convidam seus pa.
rentes c amigos para ass.K
Ur á h.Usa do iu anniecr-
sario do passamento de seu

inesquecível filho e irmão, na egre-
ja do Iinmaculado Coração do Ma-
ria, Meyer, amanhã, quarta-feira,
22 do corrente, ás 8 i!2 hpra%
antécipaiid-o seus agradecimentos.

(R 413.

í

I

Cuidado com os intrüjpü8S
Os proprietários ün Oiisiitias íii/cndas Prctns, ten-
ilo Miliiilo uuc continuo »
ç\|)loracnò do credito di>
nome de seu estabeleci-
incuto nor parto du indi-
viduos suspeitos, avisam
110 publico de mio n Ciisn
«Ias Fazendas Pretas não
tem nsentes de liitiis <• uiio
inu.iil.i seus ciniircsatlos n
do:ni.-i!i.< — sem rceultcr

pedido narn tal liin.
Mcnia «wiiluradoi-ít.s o tam-
fluiu susppltn.s são anuellns
que so nprégonthin comonnliens cDiiti-ii-iiiesii-íis- da
Casa das lii/.endtis l'rrtas.

FJBDJRÒ H.
Tel.

OIMII.OZ
A. IltMÃO

C. 191.

PHÃÉAGIA
.... , ,- ¦ ¦ .. Vende-se uma nos subúrbio»nagem c religião os Assignantes j com sortimento e com mora«liida nic.-nia iInsUttuçao_, seus pa- para. familia" fazendo bom negocio.remes e amigos, ani-.ipan.lo seus InfòíniáçSes i-c-m Xino Vieira, ru»

(i> 4-95! Mareçliaj Floriano. 323. (S3941
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Professores

CORREIO »A' MANHÃ — Terceira, 21 de Novembro flè 191ft

"Professores, formados preparam
fcliimnos para a Escola Normal,
Gymnasio, «tc., Leccionam tam-
bem o curso primário. Rua Sena-
dor Euscbio n. 15. (R4*»*>

VENDEM-SE
•Despolpador de cafej
Polias de ferro c de madeira;
¦Eixos de ferro com pohas;
Volante, ferro';
Mancaes de bronze;
1 sino grande de bronze;
1 descascador, catador-c polidor

Be café;¦ i polidor de atroz;
Fazenda Boa Vista — Agencia

Roscta - Estado do Rio. 
^

(Moléstias do tutomago. fígado. lntet-tinos, pulmlo e coração)

transferioo seuGABINETE
DE CONSULTAS para a

VENDEM-SE
ilnis niagnificos predios na rua do
Riachuclo, esquina de rua, dando
boa renda, informa-se na rua 7 de
Setembro, loja de calçados n.. 121,
com o sr. Guimarães. «Ias 12 ás 14
lioras, sem intermediários.

(3939 J)

O Dr. Humberto Aulella D. Maria Ignacia M. Gui-
iP.redsa-ae falar com esta se-

ivbora, á rua ConselJieiro Saraiva
o. ê6, das.a is 4 noras. (3951 J

ROA DO OUVIDOR 90 2o andar
Drs 3 ás 5 horas da tarde

Syphilis

A CALVXC1E
Seja qual lor a causa, eura-
sc radicalmente com o ESPE-

CIFICO de GARNETT
Deposito: Crashley * C.»

RUA OUVIDOR. 5«-R»o
A' venda em toda a parte.
Caixa, C$000, pelo Correio

6$6oo. O 4278)

2:

SyjAili» de qualquer grio, mo-
lestias de pelle, manchas, eczemas,
alterações do sangue, darthros. fe-
ridas rebeldes, i-heiimatirmio chro-
nico ou agudo, corrimentos, curam-
sc com a SPIROCHETINA, o ver-
dadeiro depurativo do sangue alte-
tado descoberto pelo sablo dr.
William Green.. Drogaria Granado
& Filhos. Rua da Uruguayana, 91.
Rio de Janeiro. Vidro s$poo.

(R 4198)

Aluga-se o a" andar dajrtra da
Quitanda, 123, entre Alfândega e
General Câmara, com a salas, 3
quartos, cozinha com fogão a gaz,
buiheiro com aquecedor a gaz,
próprio para familia de tratamen-
to; aluguel, 23o$ooo; próprio tam-
bem para grande e"cr'pt0/g \976.

Aluga-se uma, mobilada-, com 3
salaa, 7 .quartos, copa;, banheiro e
grande quinta, na .rua Thereza nu-
mero 680, a 5 minutos da estação.
Trata-«e lá na Avenida rs de No-
vembro tn. 419, com o- sr. Medei-
ros; ou no Rio, i rua do Ouvidor
n. 67, loja, com Ayres. (4222 J

Collocação com orde-
nado para senhora

activa e de expediente commer-
mercial; no "Club- Parisiense*'
(Sociedade Ria-Grtmdense de Sor-
teios). Rua da Ouitanda, 1.07.
1? andar. (R4>«Jo)

D. Cândida Pimeniel de
Souza Gallado

.Precisa-se falar com «sta senho-
ra, á rua Conselheiro Saraiva, 26
das 2 ás 4 horas. (39.10 J

Mr. ROMANELLI
Professor estrangeiro, ha 7 an-

nos mora na praça da Republica
n. 84, esquina Senhor dos Passos,
attende a sua. numerosa clientela
das 9 ás 11 da manhã c da : ho.
ra ás 6 da tarde, dias feriados até
*, horas, tratando com a mesma
attenção como sempre. Praça da
Republica 84, sobrado, esquina
Senhor dós Passos. 32< J

(MARCA iREGISTRAOA)
Ninguém deve deixar de usar ©

•Chá Mineiro como um,poderoso
eliminador do ácido urico, o,cau-
sador do artfhritismo, rheumatismo,
eczemas, darthros « outras moles-
tias da pelle. Quem tiver a feli-
cidade e constância de usar por
longo tempo este Chá está livre de
arterio-sclerose e uremia, que é o
ultimo periodo das doenças dos
rins.

O seu uso 4 uma garantia pan
a boa saude e'existência longa, fa-
zendo desapparecer as dores e as
infiltrações (inchações) do corpo,
das pernas e do rosto por sua
acção diüretica, laxativa e diapho-
retica; e faz engordar e fortalecer
as pessoas magras e fracas, por ser
também um estimulante da nutri-
ção. No verão é a bebida que deve
ser preferida na maior dose possi:
vel, como mais saudável e purift-
cador do sangue; um litro c mais
por dia é um regencrador do san-
gue viciado.

Deposito na FLORA MEDICI.
NAL — Rua de S. Pedro n. 38.

Muito cuidado com a falsifica-
ção. Peçam catálogos.

Loterias do Estado dé S. Paulo RS. 1:

ooo$ooo
POr S9600

Um senhor de todo respeito,
dando as melhores referencias drt
praça, offercce a quantia, acrnia a
pessoa provadamente síria- c dis.
creta que lhe proporcione uma
collocação permanente.

N. B.—Trata-se com lealdade»
sem intermediários, .negocio ur-
gente. Cartas a R. L. neste jor-
nal (R4168.

Planos extraordinário»

Por 9$ em 15 de Dezembro

100iOOO$000
Em 5 prêmios de SO C0\TOS; por 3$000

em 30 de dezembro

Fabrica de Galgado
Precisa-se de cortadores, enfei*

ta-deiras com pratica c officiaes
de ponto esteira; na rua do La-
vradio n. "9. ('<4i5!>>

Bilhete» n venda em
lotericns do Estado.

todas as casas

Salong de Manicure
Pcdiciirc, massage — Mme

Alexandre, diplomada.
Uua S. José, 122, sobr. (31S6J

FRIBURGO
HOTEL LEU-ENROTH

Com grande parque e .optimas
accommodações ipara familia.

Proprietário, Adelstano silva.

CASA DE HERVAS
Avisa-se aos donos das incsmal

que estão a gitardar_ na loja «Io
predio n. 3 á rua Barão de bao
Felix, para vir rctiral-as no prazo
de 3 «lias e em caso contrario se-
rão as mesmas vendidas, afim ue
satisfazer o seu compromisso.

Rio 21 de novembro dc 1916.
— Joaquim Duarte Júnior.

©ti®©®®®®®®®®®®©®®

1 ODEON S
<è nnmnanhia GinBmatonraphlca Brasileira_ ®

Em continuação ao suecesso jgde hontem, o de hoje ®ainda maior se prepara @
(Í) 0 film mais interessante — Ò romance mais ®
@ delicado — A artista mais bella, no lindo film (§]

| INNOCENGIi E PESCADO 1

«MIMMMHHMMMMWCINE PALAIS ».V ""
HOJ£EiMAli|A
Os grandes melhora-

mentos do Brasil os ——

Um romance de amor em 5 actns 1
Um film de actnBlldn.de I üm jornal

oom acontécimentuB unlversacs 35L.

»§i^*^» ***-¦ *t'^w^^BB^^bSb^-''^1' í1'¦¦¦> .'-v:'-' *_IP

^^****,*"'4y_'' y

Melhoramentos11 de Campos
I Film tirado por ocea-'
I siao da visita do S. S. |
1 Exas. os Srs. Presi-
1 dentes da Republica e
¦ do Estado do Rio, á
1 cidade do Campos,
I cujos melhoramentos
1 muniçipaes foram j
I inaugurados com <

grandes festas >
r>t3<ttt»»»«t<t»«<*''**''^'_^_**

Leda Gys
A dama dos olhos de velludo!

A creddora dos grandes
amorosos 1 A interprete dos
grandes lances de paixão, na
sua ultima creação!

Ativei te do
Regimento

6 actos, edição da grande fa-
brica Cine-Rnma

Empolgante conflicto entre a
consciência c o amor l

HOJE E AMANHAI- 
_-_. -.¦iii— — i—i ¦ B

íciair JournalB
O mundo á voltVoi-

seau

pãthe: Amplo cs
. arejado

PI
Como sn conimu-
nica o balão com a

terra

Vasta,
lotação

Sympaihioo acolhimento e immenso êxito obteve nontem o famoso

JUSTI IM OJPJL. ASEU
(dos Mysterlos de Nova York)

personificado pelo actor Arnoldlmlx^e representa o papel do dcleclivo
J AMES MORTON nos sets actos do

®
®

® Drama dc amor, Obra do arte cm que ó prato.
nista a mais bella entre as mais bellas

IHENNYPORTEN
® Completa o programnia t

f Mulheres de cabeça...
1 Cabeças de mulher
(D Chistosa comedia, affirinaçâo do quanto 6 forte o
(§_ scxd fraco no emprego da astucia (§)
@ í8.a««^^^^^ ®
® Quinta-feira — Depois tle amanha ®
!1 Mais nm programma do incontestável suecesso @
!fa Continuação das formidáveis aventuras 1)
s: do cel«ln*e bando de ^

iVAMPIRQSl
M om seus 8- e 9* episódios, sob o titule <§

S 0 homem dos venenos 1
© _____ ®
® lüurcdo dc sensação — Triumpho para a ©
(^ c-.culpt.nral ©
m Mlle. NiUSIOORA ®
<D®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®^

____________-___-i___H___________«i__r_______*a____mia*BM*^

e———t——••——•—9' 
THATB9 MMIHPAL

«vn e «ensaclonal progrnmma com as inconcebível** o arrisoadap pc-

L cuja pro^»»ni8ta HJ-Ü-ISN A HOLMBS no grandioso romance! HOJE""lej*"> ^

i AWlULtlEB AUDACIOSA

Caso
te

4» 4» ?» *»» OTT**>» 
'¦— »» -»<--

0 SEBREOO 00 ES6HPUUHB
Problema policial eo-mplicadissinio

cm que se deglttdiam agentes secretos
de 3 possantes paizes para obter um do-
cumento que só a argúcia do detective
podo descobrir apezar do mil obsta-
culos o aventuras sensaciomaes.

o-f ;,-e5- » um UPR AUDACIOSA¦¦i^S_s_3ffff,a@'! : Pnivodios A l¥IUl_ril_n MUÜHVlWWH nH8 altamente .lominantes

• i ; cm que o^esplaMPmet-crri o perigo o que Helena vence c sorri-Uma alma máscula e-.nt,
® 1 merata num corno frágil «io "'ul_hcj_—-_¦ - ... . jg—j-, j-r. ___- j-fc 1/ .fl *g£

Como compl^nto-NljgLFLRlQJ_R_DOSjpVOS' F 
a éHM TA «P ATA 5 aoto8 sTagt-estivos - Drama supe*

A CO V ARDIA" rior daD'Luxo Film. 8 43*1
*&amMWm\9\oM*\*MmM*ti

QUINTA-
FEIRA

As ultimas noticias mundiaes dc Paris, Rússia o Grécia pelo

PATHE' JORNAL
QUINTA-FEIFiA, depois d'fimanha.:
" "~ÃlonrdÕ3* 

episódio das Aventuras de Elaine, o PATI1I3' exhibirá o
nrimeiro film cômico de extraordinário suecesso c gênero sarcástico novo da
primorosa Fabrica da Moda'. A Fox Corporation que intitulou 5 actos :

O LIVRO DO PECCADO
As scenas domesticas diárias criticadas pela artistica o impcocavcl FOX

AGONIADA |~ y^X ¦'

VJr. ora

Combate as doenças do «tero e
dos ovarios. cura a suspensão e f.s
eólicas e regulariza as regras, ev-
tando a licmorrliagia .e os corri-
mentos. E' um remédio indispen-
cavei nas toüettea das senhoras,
para curar metrites ç endo-metri-
tes, sem haver necessidade Ua ras-
panem titerina, ..... ,

Deposito na Flora Medicinal-'' 
Rua de f. Pedro n. 38. Feia»' «.»,-
talogos. 

PHARMACIA
Um pratico deseja colloçar.-s.e

nesta capital ou Nioilieroy. Intui'-
inações na drogaria lluber com os
srs. João, Juvenal ou Nelson.

t.'l=«5 J.1

AlTÉNÇWP
Vcndc-sc uma boa pensão. Ver

para crer. Em bom ronto da Ave-
nida. O motivo sc explicara. In-
formações no café iinoco, Ave-
nida Rio Branco, .19. IJi»3Ji

f»—9m9t>—9—S—9

Quinta-feira
italia Manzini -- Olhos qne faliam!
Itália Manzini «Collo «le Rainha!
Itália Manzini - CabelloileTrcr.it

eiwi
.Ainazona.Macalira.^ISlt?!um a^r
Amazona Macabra- ^\S^?poema °
Amazona Macabra - flfcgiV" 

epopía
KTO

Cofre americano "Re-

mington"
Vcndc-se um bom cofre; «os-

tra-se por favor na rua Constitui-1
ção n. 57- (S3927)''

®

OURO
«- is

PLATINA

^(®(g)'_ç9(g"'@ig;©'í~~y'g"'^'£y

PATHE
Qninta-feira Depois de amanha é

0 thesouro perdido 
*

mm\
¦Cõmpra-se qualquer quantidade;
paga-se bem, na Joallier-ia Oscar
Machado. íoi, rua Ouvidor, 103.

Suzanne Després ,
í liiigiié Poe-MUe. Verncuil |

.KI-p — A'- »5Í4 -- H-^IE
21 ilo uovomlirri de 11)10

8m 
1 - soi éc art.st ca,

Várinéõss sòbvo I.A GHAGE
* ilu 1-H\NCK

S Se-cna ilo l'SYCHE' do
Mnltòio

Versos rio Ròsiitriòndo lios-
tnnil, I.a Kuntaine,

U-nnnto de 1'j'sle o Cluidel
S LE BAISER
ft do '111. de Itaiivillo

Cantos o dansas
do socilo X\ III

2 O, l.ill.ctts acliiuii-so 115
Z Cisa Napolcãò, aos preces tle:

- Kriras c c.-iinarolcs, su$-, poi.
Ironní, in?; lialcõcs A »í H,
6$; 1'aioõcs o outras filns; 5$;

_ lj.ilcrl.-isi a$onò'. As :' e 3'
4 "suii-iici-l terrto logar i-m -'.1 (•
4 :.. ,le- imvetiiil.ro. (J '""-% m
Ímom99——*99*m—

Casino Theatro Phenix
Sabbado, 25 -Vs S 3\4- Sabbado, 25
EMtréu da Companhia Ro-tiis.tieza

AUELINA-AUBA ABRANCHE3
i« rcprcsitim.,-io nn BiiíiI. ili peç-i cni x aclo*. oripm-il (Ie Picrre

Wcflíli (autor: dc "I-c Itulsseau) c traitee;ao tle Açpacio Ai-.tunc,.
•..«JI.-.-. ' ¦.-.rmmnmamfmmmmjmmnttnmí

O L^IF-^IO
(I_ES LYS)

CINEMA ALEG E
Rua Luiz Gama 18
Hoje Hoje

'Das') horas cm diante

Exhibicões continuas
—DE-

Seis novos
E SENSACIONAES

Di-Uribuicão: — Oil?l:'.c, Adellna AbranciiM; Cliriüliana. Aura
Abranchcs! Simonc, Bcrtlia (1!' Albii-iucrquc; Uenue, Irene; Vt-ina-,
I ,i<-v Lura rcmaiídes; M.-igtialena, Antonia tle Scoz.il Alice Itc-
s'i,.,-i Moiitciicgroi Ainaitltí Mario Uuarte; Ue Ma.R.iy. Sacrarnen o,
( abrcoclic, Grijó; (icrar.l, Alfredo. Abr.-i.ict.es; Ua.rçey, Aurns o
M-i-ii-itlo- CcriiaV Monteiro; Antônio, Satn-.tcl; Vetiinutlo, Mano
1-cdro; Xlaitrició, 

'l.v.i.; Aitgnsto; Interprete, A-.ig-.tito l.orrej. _
ritíiCOS- — Friza?, :.,?; camarotes (lc i", roS; c.iilcir.-is, 5$; 4

_ galeria, i$ooo.'Bilhetes á venda desde já, no lheatro, (11 «..15) J
4t»M>«tB3»<m»««l»W*tftfffff1'**f^aa*M>aaflt>*«>

QUINTA-FEIRA

4»«»»w«w««»««e*M»»««'"«««»»««9*0®3*e*íí*M^feS
I thfjatrorepijblica ' -"^Vc0 -1; |

^LTÍMÕT"ISPECTACIJl.OS 1)A GKMNJÍE COMPANHIA
ITALIANA DE OrKKETAS

ITALIANA DE OPERKTAS — CAHAMBA-SCOGNAMIGUO__

HOJE - Terça-feira - HOJE
A'**»'8 3_'-Í. ..„„

A PEDinQ GERAL a oncrela dc r.RAXDIOSA TOjg

A Duqueza do j
Bal Tabarin

UM DOS MAIORES ÊXITOS DA COMPANHIA
Maestro tlivcctor tl.-t orchcstra.- V. llclUvr.a:

Programma com-
pletaiuentc novo

Ingresso i$ooo

AMANHA .— ÚNICA rciiretcitlaçto tia opcreui _ "EVA"

Festa .-i-lis-ica elo _______ WAT.TBrt GKAN'1.

A se-_-nir -_ AMOR OK ZINGARO.

Biliictcs á veiiilí. Ja3
pois 110 lheatro.A pttlS <*-

««••••SSOMiMtSMeSMeSM

10 ás 6 horas, 110 Jornal elo llrasil, c dc

ICOMMÕ

Gravador sobre crystal e;|
porcelana 

'®
Kspccialista em monogramnias

sobre copos, jarros, pratos, taças,
etc. Rua 1" de março 87.2o. Te-
lcphone Norte 4072. (S 3924)

•WWWU\ftfW,-Wf4ftAí'rVJV,J.V

Cinema Theatro S. José
Empresa Paschoal Sesrcto

Companhia Nacional, fundada
em 1 de julho de 1911—Dire:
cção fecnica do actor Ediiartlo¦Vieira1— iMaestro dn ottóhcstra

j, Nunes
Hoje Hoje

ai de novembro de 191G
Tres sessees — Tres sess3es

A's 7, S.il4 c u.iU -
|,«. i..> c 11"." representações
.l.i 

'revi-ita 
ilí Condido de Cas-

tro e O.ltrvaldo Vianna, niiisu
cj ele Kclippc Duarte e Ro-

berto Sorinni)

DA' CA' O PE
ÊXITO ,EXTRAOP.DINA.

RIO DO QUADRO
Ü/I.LA.MOBT
Briíliante dcsempenlio de toda

a companhia
A MAIOR VICTORIA DO

THEATRO POPULAR I
Os espectaculos começam pela
cxhibiijão de . tilni9 cinenialo-

KrAphicos.
Amanliã c todas as noites—

EA' CA- O PE'. (K 4.135)
V*jV_»VW,_)WW-WWftW*V>N

f
1 fiv,...','.:, . . ... ¦;, ¦:•"- ¦.:¦¦:

ti'* "

• 

f^^^''':

-^  
-mm****: .¦;, ¦¦ "

m Trás «cios ullra inlcrcssanles das scnsacionac3

Aventuras de Eíaine
O máximo arrojo pela mnis freniil o captivunte

sorriso dc Miss Pcsirl WhHe

i cilMEiviA ÍRIS 11 THEATRO CARLOS GOMES \
«#»e««®ftees©@s***"*w**i*®*í',í®^^?***5

r.nmrinliia do l-ldon Tbe.-itrqi (lo Lisboa O
IiShipíèsa Teixeira Nliiraiios

do A. üorjao

— Empresa J. Cniz -Tunior - Uua da CarlocaJO o 51 —

HOJE—Um suecesso esmagador „_-_Tr<
Uma victoria sem confronlo possivel 1—HOJja

1I.i muito tempo nue nao so via na cinemotogrnphla-tiil
suece-tso — BOI.LEAUX o MACISTE. os 2 liorcules pneno-
moiiaos, attrahirani uma multidão, uin mundo tía admira-
dores o . _,,

ÍRIS itovo cnclicntos «lo abarrotar!

as mais omocionantes
aventuras — Os lances
mai? arrobatadores no

maravilhoso Hlin

fLBâ~k *¦ "P3» B8PBCTACDLO COMPLETO
JaL%J*M —li «¦ a*s 8 \\'2 tin noito

Herança
Fatal

(Liberdade!)
20 sóries—0 maior dra-
ma do uvcniuras — 44
Séries da fabrica Uni-

versai.
rrotap.onisia3 :

ROLLEAfX (Eddio
1'oln), o hércules cujos

fuinhos 
parecem mar-

elles o cujos nervos
(ão de aço.

M.MUK WAI.CAMP,
a artista quo hontem
triuinphou.croamlr. ad.i
radores, admlradi-res i
fanáticos—A actriz q-io
dorrotoit Graco Cunnrd

A mulher audaciosa
pnr excellenela.

HOJE-0 1- episódio:
O TESTAMENTO

CUI'lÇADO—3 partes-
Assumpto ompolsnnto.
Dósomponho admira-:
vel.

mmm• í

-HOJE
Festãürtistioa do aotor LUIZ BRAVO

k represeruuçiio ela upplaudii1tij*(vvisl.a

MARÉ' DE ROSAS
i*;é-L7cíiã*~~: . CVI*lili«;>S IEAL.
íniítuslliro. . I«Uli5 BiíAVO

Toma parto totl.a a comptiiilua

A MANEIRA DE GÃNmRNO BICHO
Confcretícia liümnristicu por LUlZ liUtVVü

!• acto ila ccíébrc revisi

DE CAPOTE E LENÇO
""lV^entírTrofereiicia do actor CAULOS LEAL o papel do CA130

1 
l''3CI1Knha0i^^'niUsSo3 

aétoros JOSÉ' MOBAES o AUGUSTO COSTA-A comedia
g NÂO APEItTE.M A TÁBll >C11A NO PAIZ UO MOL. ____.__.._.„__-________________-^__«_M

jjIlliiiliiL
Conipanliia Alexandre Aievcilo —

To-rm-e ÇRBM.II.DA IVOLIVETRA

Hoje, amanhã e de
pois cie amanhã
Ni ba "$. "ctai""

para sc rcalinarcni os dtimos ensaio.'
da notável opereta

C8NEMA
Si Praça Tiradentos 110

p2 hojg - Surpreliendente espectaculo
iulcrpreúdo pe

A Dupeza dc
Bal Tabarin

0 DESTINO

Ts.z parte do programma:
.IVSACI

- ' erandiosa come-ila dramatlf-a om 5 partes da fabrica

é „tro trabalho sensaeional __________!_—<i__éÍ
Í

SEXTA-FEIRA PRÓXIMA
Pxotagoniíta: (.REMILDA D'OLi-

VEIRA
Estréa do» arit«as Adriana de Ko-

ronha e Saltes Ribeiro.
A'S i 3U A'S S 3l4

BILHETES A* VENDA -
' ..-" tS 43=9)

|duque^gãby|
^ Maravilhosos

• II

_i hoje ir
1 II Wm-mVllf •mmrnfmr^li ^^VãÊrm

lll ¦¦ '^MfcÉPS^Wí-"*'-tW'4 •
lll »_ ^^^wM»k'-"*4«kJ

III Ifnfílhojo a llll ',._, 1 /.. v ":''W
X llll —— ai," ft ft fiI | p^v^qp'.. v>i^

tf^?IS 
li ffl

Empresa Couto Pereira rU || I II ' 
\ \ 

' i'

VINGtDORlVSfe
c ema^ioríiinícs ncic;, dc -Vita-SÜ

matteo. "fi

CINEMA _JDEAIi
HOJE} Gigantesco progranima •<*_><"*¦

NÕirpfUSTLTRÁ, 0 RECORD DA C1NEMAT0GRAPHIA POLICIAU

A HOUIER ADOAiaOSA
IS series - 2 .parles cada uma •• Ao todo 30 capítulos

Hoje e amanhã somente
Exliil>*o~io «Ias fí primeiras serie», sob os titulos respectivos

DESAi-IANDO A MORTE, 2 partes de emoção.
SALTO VICTORIOSO, 2 partes de forte impressão.
UMA VIDA EM PERIGO, 2 partes de intensissimas sensações!...

Num crescendo ininterrupto do anciedade, numa progressão ardento do queror co-
nhecer as scei-as quo so seguem, a alma da platéa vibrara do cnthusiasmo venuo a figu-
,a ?Sgodnis8ia 

~-de HELENE H O JL, JM ES fe*
que comeci defendendo a morte do pae, velada por um profundo mysterio. Enfrenta os

rer-nríor, » tom elles tr!.va lutas ferozos: Envolve-.io cm Arrisca ias refregas — So imtnixciiu
cm temerosa-» pelejas — Mont.ula em fogoso pnro s.-intrue, ntlra-so Uo uma ponto ao
mar — Prnjccta-se ua agii i do enorme altura — Lança-se sobro trens o automóveis cm-- - '-' -"~ —•--¦•- ¦¦- ferro, lanchas a vapor o aeroplanomovi mentos — í.«uia

• <:i Íiviliv-T

frabrosò iràbálíio àniericsfto c outro nacional
-V fan-.o-r-s li.-iilari.-.on Dl*Ç.tlE e GAliV

(Uuirtí a arte
. d~unia passional,, c:n ó cs ter.-,..

producção nacional intcrprct.vii por

e o nnior)
ítcios — Magnífica

artistas nossos~Eãpi.iiue=a cl-.argc oo fc-
míitismO) tle Xordifk.

Quinta-feira — MISTIN GUETT DECTETIVE — Mõnmaén-
|t:iJ .ae-vio (Iraniatiéa policial, era s acto», interpretada ror essa co
• nhècida artiáta rà«eri(U ilo nosso- publico,
li!iãoI\ drntna da v";ía rc*i> om **¦ actos.

IQ PODER DO CIÚME

"O Segredo do Pavi-
(R --28)Sn «lão , «intua ua v:;ia rcir era ? aci.u». \.v -¦_.:>• ^̂ 1

? I_

machinas «le ost.rada do iç..«, ...„.,,„.a » ...|,ui u uoruiunnu - -
nutras aeronaves — Hscala muros o escarpadas — Atravossa pan
?.unos «obre fios clcctrlcos — . endura-se cm cordas deixando-so
ealiir sobro trens em movi.muitos e outras mil diabólicas façanhas,
durante as quaes desafia o périg o a morto. Vence o trltimpha porque de-
fende a causada Justiça contr.i malfeitores e ladrões.

Completa o programma o monumental drama, interpretado pelo grande
traRico IvllAÚSsj. o inimitável creudor de Joíio Valje.in dos MlSEltAVlClS doVict°-IIUg0 PAPAE HILJ-Uaff^^
i soberbas partos pela afunada fab-ica Patliú 1'rerc». 0't.-i grandiosa' Imagina-

a o cseripta pelo gránda i-clbr [rancei! Fruntignam ein que a fabrica editora empregou os seus melhores elementos;

COMO EXTRA NA MÃTIN'E'E: Uma parto de_ grando actuarjtji.de À BATALHA NO SOJÊSIE
«•>„• ... «o;,., rnr.irr^i'eTõ'ijã~r~\VENTL'lUS"DIU-;i^ Episodi.i sob o magnífico titulo A UüUSADO FAR-WKST
Quinta-teira - uniiiiim >i _ artes E m..ls 0 c.ne-drama da prodigiosa o inexccdivel fabrica americana Fox F.lms

rnrnnrí ion m", nar es - aMiüÇÃO. interpreto a genial ..rtista yankee BEHTA KAL1CII.
c.~íí,%; ,1'cominK A LUCTA NA ESTAÇÃO -UMA CORRIDA

S 
Di!se"pf1iA^ 0 SEGREDO DO ESCAl'CLAP.10 por Justino

Asemur-^-oda^Sn^is^ AUDACIOSA e todas as quintas feiras um episódio das
AVENTURAS DE ELAINE... M »10i"

Irdíííòa^*;^» ^(fe^*v*t**«^;i"l-"'.:.-" *^»:i-s^i^2____*?_i-*4-***- rJ*-^B_jyrt{^

,, _. .. ¦ •¦ :«

^s^&/^S^^m^^'^'':'"-i^! •^^'d^s^isae^éMT-í.i-íí&fisia»».

ivS«t**S


