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EXPEDIENTE
Xo edifício novo do "Correio du

Manhã", no largo da Carioca
11. 13, estão já funecionaudo to-
das as suas secções, excepto as
officinas, quo cm breve estarão
também ali Instnllndus.

São os seguintes os números dos
¦ossos apiiarclhòs teleiilioulcos:

Rcdaceão. . . 5698 •¦ Central
Gerencia. . . 34451 -- 

n
Escriptorio. . 5701 ¦¦
Oífitiiins. . . »7" >,OI'to

A serviço desta folha percorre
os Estados du H. Paulo o Paraná
o nosso representante Pedro 15u-

ptista da Silva pnra o qual solltl-
tamos 11 costumada benevolência
ale nossos asslgnai.tes o amigos.
^^M^^^MBBM______^____|i____M_M™M™_MMg*l*-g

Discussão
interessante

Houve liontem, na Câmara, uma

discussão muito interessante. De pro-

posjtò não escrevemos que a Câmara

assistiu a uma interessante discussão,

porque a Câmara, póde-se dizer, este-
vc ausente. Poucos foram os depu-

tados que tiveram o prazer d.c ouvir

i,s bellos discursos ali proferidos, cn-
¦tremendos de 1ions apartes. A sessão

lembrou os melhores dias do'próprio
«parlamento brasileiro, que os teve di-

gnos dc rivalizar com os egtiaes de

parlamentos das nações mais cultas.
A propósito do caso do Amazonas,
«discursou brilhantemente o deputado
Pitl.ro Moacyr, mas de ponto de vista
elevado, estudando o regimen, a sua

pratica infeliz, que o conduziu á :fal-

Jencia. «O sr. Moacyr não ié daquellcs

Hiic pensam que todo o mal da Reptt-
blica vem dos homens, ou que o fe-

gimén daria os melhores frutos se
fosse sincera e rigorosamente exe-
citado. Não; para o illustre rio-gran-
densc, deputado pelo Rio de Janeiro,
o mal esfá na própria fórina das in-
stitttiçõcs, ou no .modo por que os
constituintes de iSot organizaram a
Republica. O sr. Moacyr é pela revi-
são, mas pela revisão radical, cou-
démnatoria do presidencialismo, para
.ser substituído pelo parlamentarismo.
Reptiblicano convencido, republicano
ainda não dcsiltudido, o sr. Moacyr

quer a reforma constitucional para
silvar a Republica. Francamente dc-
itíarotl que é contra a monarchia, que
a não propugiia c antes a combate.
jMas para o talentoso deputado não é

- preferível a peor republica á melhor
monarchia, formula Lauro Sodré, e
5. ex. prevê qtte, desesperado da P"-
publica, o povo brasileiro pôde recor-
rcr ao passad.o, que elle, em ligeiro
j.ataliclo que fez, não hesitou em con-
íessar ter sido muito stfpéíior ao pre-
•suite. A um aparte de que o Impe-
.rio foi o defieil, concorrendo cotn
outro de que o Império quebrou duas
vezes o padrão, o t-iiípcrterrito reptt-
blico galharda ç desassombradamente
respondeu: "Mas o Império nunca
foi á bancarrota, cinqtianto duas vc-
zes j;'t o foi a ¦Republica."

«Não faltaram «lenodados republica-
.tos que, aparteando, corressem em
defesa ilas instituições, que para elles
f.'zem a felicidade do Brasil, mas que
intimamente elles julgam fazer a fc-li-
cidade- própria. Republicanos ante-
rioíes á viçtoria, como o sr, Bueno
(le «Aiidrada, appJatidiram o sr. Moa-
cyr, mas em nome da Republica, que"positivamente não é o que está ahi
com este nome". As manifestações
geraes foram, e nem podiam deixar ds
sei, presidencialistas; a intransigência
anti-revisionista, porém, tevo poucas
vozes. Isto mostra que a revisão é
uma idéa vencedora. De resto, hon-
tem, o lemma revisionista fez uma
grande conquista: a do illustre depu-
tado Afranio de Mello Franco, 'figtt-
ra de relevante destaque pelo talento
c estudo na bancada mineira, relator
do parecer da cotrtmissào de Justiça
sobre o caso do Amazonas, e que, opi-
nando pelo archivamento da indica-
cão do sr. Agapito Pereira e outros
parn que o Congresso se pronunciasse
subi'..* a dualidade de constituições
naquclle Estado, porque só o poder
judiciário pôde resolver qual das duas
•-" valida ou legitima, uma vez que só
:t elle compete, tuas julgando cm és-
peeie, amuillar quaesqtier dispositivos
d;u Constituições ou das leis dos
«listados, quando ellas violarem a Con-
stituição, as leis ott os tratados fe-
lieraes, assim concluiu: "Se o amplo
c radical federalismo não sc coaduna
com o gráo dc civilização do nosso
P'\o; se a dura experiência de 25
aniins tem demonstrado que as insti-
tiiiçòcs ideadas para desenvolver e
fi.ii-.::.;ir a liberdade se corrompem e
se transformam, faltando aos seus
fins, provocando o apparecimetito do
despotismo regional c facilitando o
s-.trdir de satrapas provincianos — o
dever dos patriotas é enfrentar cora-
josamente o problema da revisão
constitucional c organizar a Republi-
ca Federativa em novo» moldes, eom-
pativeis com o nosso meio."

X.) debate travado, discurso do sr-
íiloacyr e apartes, ficou reconhecida
uma só superioridade do regimen vi-
gente sobre u regimen passado — ..
listado laical, a independência espi-
ritual, ou, melhor, a separação ria
Egreja e do listado. Realmente, neste
ponto; é louvável a organização re-
jniblicana. Mas, ainda ahi, o reginicn

jfirett golpes na sua execução;
facto foi lembrado pelo sr. Moa-
Quando aqui vieram ter, para
;«. iarem de perseguição soffri-

outro paiz, padres jesuítas, o
¦ brasileiro trancou-lhes as por-

1 .;:.:rando-se nas mesmissimas pre-', e — por que não dizer ódios?
governo draconiano dc Pom-
:™ no momento em que sc

iam as garantias de liberdade
•piritual da Republica, houve quem

lembrasse que 110 Império ninguém
soffreu perseguição pelas suas cren-

ças religiosas. Perseguida foi a pro-
pria religião do 'listado, a Egreja Ca-
tholica, nas pessoas dc dois dos seus
mais illustres príncipes, fret Vital,
bispo de Olinda, e Antônio dc Mace-
do «Costa, bispo do Pará, victimas da
alliança do rcgalisino do governo
com o anti-clericalismo democrático.
E o mais intrépido dos combatentes
da Egreja, dos pregadores de perse-
guição, foi justamente o então chefe
dos republicanos, dos raros republi-
canos existentes, Saldanha Marinho,
o incansável Ganganelli, ptignaz jor-
nalista na brecha todos os dias, ani-
mado da intolerância maçonica, não
menos antipathica < condcmnavel que
a intolerância ccclesiastica. Emfim,
da sessão de hontem da «Câmara não
saiu bem o regimen, que ou se refor-
ma 011 desapparece.

Gü VIDAL

Tópicos & Noticias
O TEMPO

Um dia sem brilho, tncolor, ile eco
ameaçador, foi o <itic tivemos liontem.

Temperatura nesta capital: niinima^i^;
máxima, 2S°_0.

HONTEM
Cambio

Sobre Londres. , _ , . n-'.)16.t 11 s«i|6j" Hamburgo $755 $/<••>'*! Paris. ..,,»,, — $74™" Hosp.inlni  — $894" Portugal (csciúlos). . — ;?-8;" Hücnos Aires (jicsoouro)  — .,$uoi" Nova Vork  — -iS.l™" lnilia  — $655
Bancário , . ti .18 a n 15I1Ó
Caixa, nutrir- 11 ~(S a n 2g\32

Café  ri-^no e o$soo.
F-ibras — 2i.$oòo e jiÇmo.
Letras du Thesouro — Aos rebates de

3 i[a o 4 por cento,
— » m • m*

HOJK
Xa ia Pagadoria do Thesouro Nacional,

pasam-scins seguintes folhas: Montepio fi-
vil da Viaçíio de letras I.. a Z e Novos
contribuintes do mesmo ministério.

Nn Prefeitura pagam-sc as folhas dc
vencimentos <\o mez findo da Direetoria
de Ínst-Ucção Publica, Uibltothcca c J'os*
to Central de Assistência,

A carna
Para .1 carne bovina posta hoje eni

ccnsijiiio nesta capital foram affi.xa.dos pe-
dos marchantes, no entreposto de S. Diogo,
on nreços de'$760 a $3jo, devendo ser co*
brada .10 publico o máximo de i$ooo, _Carneiro, i$Soo; porco,™ ;$200 c vitctla,
$«,00 C 1 $1)0(1.

Os representantes das companhias
de navegação inglezas desníentirain
hontem que, em conseqüência do caso
do Tcnnysou, aquellás empresas hou-
vessem boicotado o porto da Bahia.'
Como replica a essa contestação basta
citar os seguintes factos.

Os vapores da Lamport ít Ilolt
desde o incidente do Tcnnysóii dei-
xaram de tocar no porto da Bahia,
Deixaram tambcm de frequentar aqtiel-'
le porta, .o/j püeaicte» "lá Pacifi™ Níb.
menciunaremos também.,is vapores dá
classe D da Koyal llail, porque- esses
já haviam anteriormente abandonado a
Bahia.

E' ccrlo que os vapores da classe A,
da Royal Mail, locam, ás vezes, cm
S, Salvador, mas essa excepção feita
ú boicotagem era devida, não ao de-
sejo dc servir á Bahia, mas sim aos
interesses inglezes que impunham que
não fosse completa a cessação do ser-
viço.

Mas o desmentido dos agentes das
companhias inglezas, que como vemos
não correspondi.* ri verdade, seria
exactò se tivesse tomado a fôrma dc
um annuncia de que a boicotageni vae
cessar. Estamos, dc facto, informados
de que, deante do escândalo determina-
do pela publicação dos documentos rela-
tivos ao caso do Tennyson, as compa-
nhias inglezas resolveram cessar a boi-
cotagem. Assim ú que o deputado El-
pidio de Mesquita, qtrc foi encarregado
pela Lamport íi Ilolt de ir h Bahia
tratar da questão do Tennyson, leva
tambcm a incumbência de informar o
governo daquelle listado dc que a
boicotagem do porto de S. Salvador
vae cessar, voltando os vapores da
Lamport k Ilolt, a tocar no porto de
S. Salvador.

Sc não houve boicotagem, porque
vae o sr. Elpidio dc Mesquita com o
encargo de dizer ao governador da
Bahia qne a boicotagem cessou?

Têm sido insistentes os boatos dn
partida do presidente da Republica para
uni lucontrn com o presidente do Está-
du de Minas em uma das estações de
Barra Uo Pirahy ou Juparnnã.

Procurámos indagar ila veracidade de
taes boatos, e .nenhuma informação po-
sitiv.i c official conseguimos. Xo cn-
lauto, pessoas que sc reputam bem in-
formadas asseguram que a viagem está
deliberada, mas «pianto r.o dia em que
se realiza é... segredo dc Estado.

Dj gabinete do ministro da Fazen-
da desmentiram o no;so tópico de hon-
tem sobre a proposta para a compra d.i
saíra dc cr.-fé, proposta feita por um
sindicato francez a que rrc acha ligada
iniporlantete firma paulista,

A nossa informação foi colhida em
fonte muito autorizada c por este mo-
tivo não hesitamos cm confirmar o
nosso tópico,

cida ao trabalho do homem c ao futuro
agrícola do nosso paiz.

O prolongamento da Central de Per-
nambuco, cm direcção de Flores, ficou

pouco acima de Rio Branco ou Olho
d'Agna dos Brcdos, transformado por
milagre da estrada de ferro, do dia

para a noite, num centro commercial
de estupenda movimentação, quando era
até então um simples povoado perdido
no deserto. Ahi se suspenderam os tra-
balhos, porque a Great Western não

pode obter capitães na Europa, devido
aos termos do seu contrato não offe-
recerem vantagens para o emprehendi-
mento, «pie exigia grandes recursos.
Assim a estrada não attingiu Flores,
nc linha «lo traçado cm execução, mor-
rendo em sonho vago a idéa do avanço
por Flores adeante, onde se desenvolve
o El-Dorado sertanejo, até o Crato,
Ceará. Da mesma fórina, a Sul dc
Pernambuco, que serve a Alagoas, por
um ramal, c que, pela linha mater teria
de continuar além de Caranhun9; a de
Limoeiro, que teria dc atravessar Bom

Jardim, um dos municípios maiores do
Estado, ou distender-se pelas ramifica-

ções naturaes das redes parahybana e
í-io-grandense, goraram. Nas ciicutn-
stancias ac'uaes, cuja permanência tudo
denuncia desde que não haja um movi-
mento para rcmovel-as, ficaríamos a
medir o deserto infinito pelo beiço do
matuto, que mede as léguas inarrosta-
veis, e esperar que a Divina Providen-
cia faça da terra sem trabalho, terra

prospera. Naturalmente, será acenando
com alguma vantagem ao capital soli-
citado, que elle acoirerá a essa obra
dc tão relevante importância.

Por nossa desgraça, os desatinos da
administração do paiz tornaram impôs-
sivel a sua iniciativa própria num tra-
balho dessa natureza. Não só o mo-
mento é de aperturas invencíveis, obri-
gando o governo a suspender todas as
obras publicas, como ainda a pratica
dos serviços administrativos, cm cm-

presas laes, nos aconselha a não in-
sistirmos na experiência, cujos resut-
tados abi estão.

O recurso c, sem ônus para o The-
souro, atlrair o capital estrangeiro. A
este se offereccm as promessas do mais
brilhante futuro numa zona sem par,
onde a natureza rebenta cm milagres
de seiva, só esperando o trabalho do
homem, que só espera 111CÍ03 de trans-
porte para a sua producçao, ainda não
tentada, porque ficaria perdida.

Em nossos exageros de economia —
depois da casa roubada — queremos
suspender a vida nacional. Economia
de sandeus,,. Mas o de que precisa-
mos, é dc buscar a riqueza prodigiosa
do nosso solo, que está por desbravar,
senão num ponto ou noutro, ás ri-
quezas de que a nossa inépcia não se
tem valido até agora, acostumada ao
dinheiro fácil dos empréstimos.

- Andou bem a commissão de Finanças
do Senado approvando a c.iicnda do
sr. Dantas Barreto. Que o governo
saiba aproveital-a.
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O presidente da Republica recebeu
limitem', ú noite, a visita -rio dr. Azcve-
ilo SoJré, prefeito municipal, que con-
fercncioii com s. ex. relativamente ao
attazo de pagamentos dos operários da

I Prefeitura, tendo s-cieiili ficado também
a s. ex. das medidas que vae tomar
para solução Uo assumpto.

Ao paragraplío XII, art. 62, do orça-
iriento <!a despesa geral da Republica.
approvado pela Câmara c que autorizou
u governo a entrar cm accordo com
os actuacs contratantes das constrtt-
c-;.j.'s de estradas «le ferro, portos c
obra-- publicas, para reduzir os cucar-
r;..s d.i Thesouro, o sr. Dantas Barreto
apresentou uma emenda, 110 Senado,
áecrescentando-lhe ao segundo periodo,
onde .-_• trata do prolongamento das
estradas arrendadas, a permissão de
sc diminuircni as contribuições actuacs
dessas empresas, com a obrigatoriedade
do desenvolvimento das linhas, cou-
forme o interesse publico;

Ü illustre representante Ac Peruam-
buco viifiu com a sua emenda facilitar
o prolongamento da Grcal IVcstcrn
pelos seus diversos rahiacs, o que in-
teressa as mais instantes ntíce-jsidades
daquelle Estado e dos de Alagoas. Pa-
rabylia, Rio Grande do Norte e mesmo
Ceará, na zon.i mais fecunda ofícre-

GRAVATAS — Lindíssimas — Só na
Casa Manchester—Rua Gonçalves Dias 5.

Foi hontem nomeado fiscal da E«-
cola Militar o major Ramiro da Silva
Souto, eni virtude de proposta do com-
mandante daquella Escola,

Uni funecionario da Policia Mari-
tinia, .0 sub-inspector Mallet, fez, hon-
tem, publicas aceusações contra o pes-
soai da repartição de que faz part».
constituído de elementos péssimos, que
a achincalham c lhe apoucani a neces-
saria cfficiencia.

Segundo ainda as informações des-
embaraçadas desse funecionario, a po-
licia marítima, cujo importantíssimo
papel não é preciso encarecer, acha-se
dominada pela patifaria c pelo des-
mando. Assim, por exemplo, recente-
mente, outro sub-inspector, que não o
denunciante, foi procurado alta noite,
na sua repartição, por unia hetaira,
que o desacatou, com violência,

Ahi estát oão notórias as irregula-
ridades com que se tem notabilizado
ultimamente, isto é, nestes dois ulti-
mos annos, aquella dependência da
nossa policia, cuja principal ftmeção,
a dc verificar, nor uni lado a exccl-
lcncia ou inconveniência perniciosa dc
quantos demandam o nosso porto, e,
por outro lado, exercer a vigilância
sobre os que se retiram desta capital,
está virtualmente facilitada cm conse-
quelicias de varias razões, entre ns
quaes avnlta a escassez de communi-
cações marítimas do estrangeiro e dos
vários pontos do território da Rcpu-
blica com o Rio.

Já a imprensa fatigou toda a sua
attenção sobre essas irregularidades,
solicitando, cm pura perda, providen-
cias do sr, Aurclino Leal. O chefe de
policia é homem, porém, muito atare-
fado, sobretudo em descobrir e liqui-
dar movimentos revolucionários de
muitissimo duvidosa veracidade.,.

Não se trata agora, entretanto, de
queixas jornalísticas nem dc reclama-
ções susceptíveis «le não merecerem ii
attenção toda incerta do sr. Aurclino:
aquillo, a policia marítima, tle cheio,
estoirou. Üs seus próprios funeciona-
rios se denunciam, publicamente, lv é
claro que ao chefe dc policia cumpre,
por um inquérito, averiguar quacs,
entre os denunciantes e os denunciados
daquellcs seus subalternos, são os que
devem continuar a ser aproveitados no
serviço publico.

PUNHOS c collarinhos — Especialidade- Casa Manchester — Gonçalves Dias'5,
Parle hoje para Petropolis, cm via

gem de inspecção, o general Eeliciano
Mendes de Moraes, director do mate-ria! bellico.

BIRLi.ÒTHECA POPULAR — \ber-Ia ao publico das n ás st horas noLyecu de Artes c Officios.

Continuam relidos na Direetoria
Contabilidade do Ministério da Vi;
os processos relativtts ao pagamento
excesso dc 10 °j" sobre os vcncini.
dos funecionarios da Central do B
relativamente ao anno d--r 19:,;. A
spe.ctiva verba foi esgotada, c para
o Tliesouro pague é preciso que pri
r.-iiiiente peç.-'. ao Congresso credito
traordinario. Mas como a papel,
toda prompta, aguarda que o min
«'a Viação o. mande- para o Minis
da Fazenda, e aquelle ministro nã
move, os funecionarios da Centra,
tão arriscados a somente rceeberc
que liics pertence de direito lá
ineiados dó aiino próximo

de
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A mania do calot-- vae assim inv
ido todo o organismo nacional!
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OS OPERÁRIOS
DA PREFEITURA

declarar que o prefeito, de accordo'
com o presidente da Republica, está
negociando com o Banco do «Brasil a
obtenção dos fundos «necessários para
regularizar todos esses pagamentos
dos "funecionarios c operários da 51 u-
nicipalidade.

castro, director da Escola do Estado- !
Maior, «pie commiuiicou a s. ex. a
próxima realização dos exames finaes
da turma de alumnos, que ha dias rc-
gressou de uma viagem dc instrucção ao
sul da Republica.

Hontem, quando o dr. Azevedo So-

dré se retirava da Prefeitura, cerca

do sessenta operários da Direetoria

d.e Obras, acompanhados por tim gru-

po de pessoas estranhas ao proleta-
riado, promoveram uma manifestação
hostil ao governador da cidade. O

pretexto dessa assuada foi não terem

sido ainda pagos os salários dos tra-

baüiadores daquella Direetoria desde

o mez de agosto inclusive.
Estamos certos de que aos opera-

rios da Prefeitura não cabe a respon-

sabilidade dessa lamentável cxhibição
ide indisciplina. «E não acreditamos
também, qtte, com a insignificante mi-

noria dos insubordiijados de hontem,
se declare solidaria 

"tinia 
classe hon-

rada, que tem sempre revelado niti-

da comprehcnsão dos seus deveres ei-

yicos'. iÁ •demonstração feita contra o

prefeito é um «aeto brutal, injusto e

que não abona a intelligencia dos cx-

pioradores politicos que a promove-
ram. Ninguém ignora que o dr. Aze-
vedo Sodré está lutando com enormes
difficuldades financeiras, mais graves
ainda do que as que assoberbam a
União. A Municipalidade não tem re-

cursos para fazer face aos seus com-

promissos e, no meio de uma crise
como esta, em que todo o paiz se de-

b:.lc, o simples 'bom senso aconselha
a qtte todos sc sacrifiquem um pouco,
afim dc qtte, pela combinação dos cs-
forços, sc possa «sair da embaraçosa
situação pela qual não são certamente
os principaes responsáveis ps homens

que ora dirigem a administração tanto-
municipal como .federal.

Ao actual prefeito menos do que
a qualquer outra pessoa caba culpa

pila posição precária das finanças da
cidade. No curte» espaço de tempo em
que tem estado á frente da Prefeittt-
ra, «o dr. Azevedo Sodré não sc des-'
cuidou dc rsolver os problemas gra-
vissimos que encontrou na adminis-
ti ação da capital da Republica. A
'ipposição implacável c apaixonada
feita ao prefeito, por motivos mera-
•mente politicos, ten» cuidadosamente
evitado criticar o lado financeiro da
gestão do dr. .Azevedo Sodré, «xacta-
mente por ser 'forçada a reconhecer

que nesse terreno a acção do gover-
nador da cidade tem sido inatacável.
Agindo com prudência, com intclli-
gencia e com tino administrativo, vae'
o prefeito salis«fazeiido os conipromis-
sos da Municipalidade e assim impe-
dc uma dcbacle do credito municipal,

qúc viria crear para os operários dos
differentes serviços da Prefeitura
ama criso incomparavelmente mais

grave.
Afora essas considerações de jits-

t;ça, que levarão todos os espiritas
desapaixonados a condemnar a estiti

pida manifestação de hontem, aceres-
ce que lia nesse movimento de in-
subordinação contra a primeira auto-
ridade, da cidade um aeto de anar-
chia que, em defesa dos interesses
fttndainentacs da ordem publica e da
segurança social, é necessário «pri-
mir severamente. Fossem quacs fos-
sem as influencias que tivessem
impcllido os sessenta c tantos opc-
rarios que .foram desacatar o pre-
feito, o que é certo é que a atitori-
dade municipal deve tomar enérgicas

providencias afim de impedir que o
caso lamentável dc hontem venha a
constituir precedente para outra3 ma-
infestações d.e desordem c de indisci-

plina.
Ha neste momento 110 «Brasil a mais

franca liberdade para a expressão de
todas as opiniões. Ninguém luta com
difficuldades para fazer dhegar as
suas reclamações aos poderes consti-
titidos. Entre nós os operários gozam
de todas as regalias para a defesa dos
seus direitos, tendo absoluta liberda-
de <le reunião e podendo approximar-
se dos mais altos funecionarios do
Estado, com uma facilidade que não
existe nos outros paizes, mesmo na-

qiíellcs cujas instituições são as mais
democráticas.

iNcstas condições, não têm 03 opc-
rarios a niinima justificação, promo-
vendo .motins para cobrar salários
atrazados. Ha mcthodos mais sim-

pies, mais práticos c mais dignos dc
defender os direitos conctilcados. E
a classe operaria «brasileira, que tem
sempre revelado critério e bom senso
nas suas reivindicações, será a pri-
meira a concordar comnoseo.

«Mas, .tendo lavrado o nosso protes-
tc- contra o desacato feito ao gover-
nador da cidade, não podemos tam-
bem deixar de reclamar energicamen-
te contra esses .lamentáveis atrazos
r.os pagamentos dc -salários devidos
aos que vivem do seu labor qttotitlia-
no. Sabemos que ao d,r. Azevedo -So-
c'ré não cabe a responsabilidade pelas
inevitáveis conseqüências dc ttm esta-
õo dc coisas que -elle encontrou na
Prefeitura, estado de coisas que é,
em ultima analyse, o reflexo da crise
gravíssima que o paiz atravessa.
Mas o salário do operário lé conside-
rado uma divida -sagrada em todas as
sociedades civilizadas, e deixar um
proletário com tres mezes de salário
em atrazo é realmente preparar o ter-
reno para qtte nellc lancem os agita-
drres profissionaes as sementes da
anarchia, cujos frutos são manifesta-
ções como a de hontem. Tara evitar
os inconvenientes e os perigos da re-
pressão indispensável desses movi-
mentos de insubordinação, é preferi-
vel remover as causas. A fome é má
conselheira; e no meio da actual crise
nacional não i de boa poütica a im-
pontualidade no pagamento dc sala-
rios.

Estamos felizmente autorizados a

BENGALAS — Elegantes e resistentes —
Cisa Manchester — Gonçalves Dias 5.

O sr. Iíiuro Müller, ministro das
Relações Exteriores, acompanhado do
chefe do seu gabinete, sr. Sylvio Rome-
1:0, visitou hontem o Senado, .1 Cama-
ra dos 'Deputados e o Supremo Tribu-
iiiil Federal.

E' bem possível que o Supremo Tri-
bunal resolva hoje sobre o recurso do
habeas-corpiis concedido no sr. Esco-
lastico de tal pelo juiz da sccção de
Matto Grosso.

A questão resume-se cm duas paLi-
vras. O Supremo, por meio de habeas-
corpus, assegurou ao general Caetano
de Albuquerque a presidência de Matto
Grosso até o termino do seu periodo
governamental, declarando expressamen-
te no accórdão lavrado a illcgalidade
de qualquer aeto da Asscmbléa que o

processa, 110 sentido de afastal-o do

poder. Tres «lias depois, o juiz federal
da secção dc Matto Grosso concedeu
habeas-corpus ao 20 vice-presidente, do

'mesmo 
Estado, para garantir-lhe a pre-

sidencia, cm que o general Caetano es-
tava garantido, .1 pretexto de que a
Assembléa suspendera das funeções o

presidente, a quem o Supremo dera
a' garantia jurídica. Quer dizer, o

juizinho aiinullou cm. duas pratichadas
ó accórdão da egrégia côrtc, reduzindo-
lhe á expressão mais simples todos os
termos.
!'Em torno dessa situação claríssima;
de que rcsalta um insolcntc, inqualifi-
cavei desrespeito ao Supremo Tribunal

,da Republica por um scu subordinado,
a', imprensa azeredista tem feito pro-
digio-s de hermenêutica, afim dc mos-
irar a correcção do juiz, concedendo
imbeas-corpus ao sr. Escolastico, nos
mesmos termos com que a instância
sypcrior O concedeu, ao sr. Caetano.
Para os alcovetas do sr. Azeredo, o

qiie resta ao* Supremo, é tomar a lição

do sr. Aprigio dos Anjos c tirar delia
tedo o proveito possível. Não ha a

menor collisão entre uma coisa c outra;

o Tribunal decidiu de um modo, o juiz
decidiu do outro e, como é preciso sal-

v.-.r o sr. Azeredo, o juiz deve sair

victorioso. No desenrolar da argumen-
tação, aliás, a cainçada do jornalismo
conservador vae ao calcanhar dos mi-

iiistros, cstraçalhando-lhcs aos dentes

todos os accórdãos, cuja inconsistência
aponta, ctijo3 erros condemna c cujos

dispauterios fulmina de morte. Sciencia

jurídica c consciência branca, só o rc-

dactor da Gazeta dc Corumbá, esse

pobre sr. Aprigio dos Anjos, para quem
o azeredismo arranjou um processo á

ultima hora. Meltam-n'o na cadeia —

diz o syndicaío do sr. Azeredo; mas
•qo menos aprendam cm Corumbá como

se faz justiça.
Que decidirá o Supremo? A resposta

.*ilta-nos da penna. O Supremo fará
'dirfeotamentc 

eom esse juiz o que fez

com o juiz da comarca do Rio Grande,

quando lavrou a condemnação desse

magistrado, porque mandou soltar por
habeas-corpus um réo pronunciado, já
estando a pronuncia confirmada pelo
Supremo Tribilnnl do Rio Grande do

Sul, contra quem elle r,e oppuzcra. Um

processo está a calhar no sr. Aprigio.

Pondo de parte os ¦interesses poli-
ticos cm jogo, visto como estão em

jogo nes momento a compostura da

egregia curte e intangibilidade da

sua funeção, será um exemplo, ao

menos, para os magistrados moços que
ainda não sc venderam, nem se entre-

garam ás explorações da politica.

Realiza-se hoje, ás 2. horas da tarde,
o despacho collectivo do ministério, sob
a presidência do chefe da nação.

¦ -•-¦ —

IT ,., i**1/>t,-, riia dos Andradas —
HOtei UIOUO Augmcntou para 140
oi scu numero de quartos. Diária í$ e ?$.
Ouartos 3$ e 4$ooo. ?• ¦

O chefe do Estado-Maior da Armada
recebeu hontem, dc lAmsrcrdam e dc
Spczzia, telegrammas participando-Uic
que os officiaes que foram buscar os
carvoeiros Pindarc e Maromi. a cabrea
Paraguassu' c o "tender. Ceara çlic-
gafam, respectivamente, aquellás cuia-
des sabbado ultimo.

Corre nos meios politico3 que o sr.

Marcondes de Souza, ex-governador do

Espirito Santo, está fora das graças do

montcirisiiio, sendo muito possível que
sc veja forçado a rccolhcr-se a um

necessário ostracismo.
Não é de admirar que tal venha a

acontecer. Não é esta a primeira, nem

será a ultima vez cm que, na politica
,los Estados, os amigos da véspera são

oi inimigos de amanhã. Comprehcndc-

sc. São tão excusos e complicados os

interesses dc uns e dc outros, tão peri-

gosos os meios usados para o scu cqui-

lilnio, que um bello dia tudo se des-

mascara, tornando-se vicloriosos aqucl-

lcs que souberam, de modo mais uti-

litario, aproveitar os acontecimentos
cm que estiveram envolvidos.

Ao que se diz, é esse precisamente
o caso do coronel Marcondes e dos

Monteiros do Espirito Santo, O conilc

Jcronymo parece ter apurado que o

ex-presidente do scu listado não esteve
unido de unha e carne á empreitada

politica destinada a levar ao governo
o cx-senador Bernardino.

Não confiando muito na empresa, o

sr. Marcondes teria consentido cm que
o candidato do sr. Wcncesláo Braz
fosse gradativamente adquirindo algti-
mas facilidades. Dahi a sua queda,
próxima ou remota.

E' bc.11 feito. Não <-¦ impunemente

que um governador de Estado esquece
a sua tarefa administrativa, os interes-
ses superiores da circu-.uscripção fe-
derativa a cuja frente sc encontra, para
descer ás tricas dessa politicagem per-
niciosa que campeia ali pelo interior
do paiz.

O sr. Marcondes tem o castigo que
merece, a ser verdade o que consta
sobre a sua situação em face dos domi-
nrrdorcs discrecionarios do Espirito
Santo.

»"**S*^^»4^***^^I
PARA THEATRO. BAILES e CONCER

TOS — Bellos ve-itidos c mavitcaus.
Cnsn XnscimiMito. — 167, Ouvidor.

Confcrcncioii hontem cou. o minis-
tro da Agricultura o sr. Silvano Mos-
quera, encarregado de negócios do Pa-
raguay.

0 ministro da Fazenda, de accordo
com os pareceres, indeferiu o requeri-
mento de Siqueira & C, pedindo troco
de 4.000 moedas de bronze do valor de
$010 cada uma, por outras cm circula-
Ção.

0 ministro da Fazenda devolveu ao
da «Marinha o processo relativo ás di-
vidas do exercício findo, 110 valor le
400:5000, de que é credor o eapitão-tc-
nente Alberto Miranda Rodrigues, e
pedindo-lhe providencias para <|tie a
mesma seja processada pela Delegacia
Fiscal no Rio Grande d«o Sul.

O ministro da Fazenda conimunicou
ao da Viação qiie, ile accordo com o seu
pedido, foi concedido á Delegacia Eis-
cal 110 Estado do Espirito Santo, o cre-
dito sufficrcnte ao custeio da adinini.-:-
tração dos bancos do alludido Estado,
no anno corrente,

O ministro do Interior nomeou, hon-
tem, o dr. Francisco Xavier Carneiro
de Albuquerque para inspeccionar o
Gymnasio Amazonense.

Até á ultima hora de hontem não era
sab;«do pela reportagem o dia em que o
sr. Wcncesláo Braz daqui partirá para
Minas, afim de ter o seu tão falado en-
contro com o sr. Delfim Moreira.

IA principio, essa entrevista ficou mar-
cada para a inauguração de um estabe-
Iccimchto) escolar em Santa Rita de
Sapucahy. 0 sr. Weiiceslào não com-
pareceu, porque os jornaes trataram do
caso.

Agora, publica-se que o presidente ga-
nhará a íazenjda de Santa Monica, não
tendo partido ante-hontem não se sabe
devido a que circumstancias especiacs.

Sempre mysterioso esse sr. Wcnçe
láo! Tc«da gente está cansada de saber
que .nenhum interesse de ordem verda-
deiramcntii nacional o conduz a falar
pessoalmente com o sr. Delfim cm
qualquer localidade dc Minas.

Trata-so apenas de politica, politica
regional c politica federal, isto é, da
substituição do sr. Delfim 110 governo
de Miriasj o da substituição do sr.
Wcncesláo no governo da Republica. Se
v assim, c é assim mesmo, para que todo
esse mysterio de que se está cercando o
presidente ufa Republica ?

0 sr. Wcncesláo não sc cansa de af-
firmar que não pretenda intervir na
complicação das) candidaturas á presi-
dencia, complicação que os politicos cs-
tão a armar com alguma antecipação.
Mas ninguém é ingênuo para suppôr que
o presidente da Republica deixe de cm-
pregar todos os elementos de que dispõe
para que seja victorioso o candidato
mineiro, que deve surgir quando a que-
stão tocar ao auge.

Nessas condições, são perfeitamente
desnecessários os cuidados do sr. Wen-
ccsláo. Seria melhor què cllc desde já
fizesse jogo franca. Fic.-ir-lhc-ia melhor
essa-attitude...

o capitão da arma de infanteria Manoel
Leonel Couto Borges; e

transferindo para a 2* classe o ." te-
nente «lo 46o Manoel Francisco Vas-
conceitos.

¦ »—»™i
A administração lio Correio da Ma-

nhã, assim como todos os seu» agentes
e viajantes, acccita assignaturas para
a revista portugucza O Rosário, uma
das mais bem feitas publicações catho-
lica» editadas cm Portugal. Anno o$ooo.

Para exercer u cargo de coiumandan-
te da Escola dc Aprendizes .Marinhei-
ros do Estado do Fará, foi nomeado o
capitfio-teneíite Raymundo Burluiiuqui
da Cunha.

Desse cargo íoi exonerado o official
de egual patente Olavo Luiz Vianna.

2° CLICHÊ

O ministro da Açrictiltur.i recebeu
do presidente «Io Estado da Matto
Grosso o seguinte tclcgramma!-:'"Tão logo recebi despacho coronel
Rondou respeito Índios incorporados
forças legaes telegraphci coronel Alves
Ribeiro, que respondeu seguinte: Rela-
tivanien-tc índios conformo reclamação
Rondou declaro inteiramente falsa tal
aceusação improcedente reclamação,
porquanto conforme podem attèstr pes-
soalmen-tc commandante força federal
aqui capitão Fletiry, chefe districto tc-
Icgraphico dr. Raul Abbott, -muitas pes-
soas gradas, poucos índios «cadincos cs-
tiveram acampamento forças lestes, de-
clararani espontaneamente acharem-sc
•livres qual«|tier coacção sua vontade de-
fender governo 'Estado. Vem appello
dizer índios nenhum beneficio recebem
serviço protector. Esta informação re-
spcito nenhuma protecção índios todo
Estado sendo freqüentes reclamações
funecionarios Mctello suspeito totacs
não informasse Índios são Lourenço c
incorporados forças revoltosas. Cor-'diaes saudações. — Presidente Estado."

CAMISAS—O que lia de melhor c eletran-
to—Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

¦Esteve hontem no gabinete do minis-
tro da Fazenda, cm conferência com
s. cx., sobre os orçamentos da receita,
o senador Leopoldo de Bulhões.

Ao ,!" secretario do Senado Federal
o ministro da Fazenda transmittin a
mensagem em que o presidente da Re-
.publica sanceiona a resolução legislati-
va autorizando seja aberto pelo seu
ministério o credito especial de
m:567$15o, para pagamento a dd. Ce-
cilia Toledo de Oliveira Lisboa c Ai-
zira Lisboa Moreira da Fonseca, cm
virtude dc sentença judiciaria.

O ministro dn Fazenda, at tendendo
ao nedido do seu col>cga da Agricultti-
ra, autorizou o despacho de dois repro
duetores bovinos da raça "Dcadti", con-
signados aquelle ministério c destina-
dos ao dr. Assis Brasil.

ÜATPTÇ — O restnttraiit frcquentndòsrm-,s\x<3 p(,|a ««éiite"* «Ia sociedade ca-
rioc.i. — Uruguayana, 41,

O -ministro da Fazenda commiinicõii
ao presidente do Tribunal de Contas,
para os fins convenientes, que resolveu
autorizar a concessão da quantia de...,
i;'s84':4'58$8i.o, da, renda papel da Cai-
xa Especial dc Contas, cm ouro, ao
cambio de 16 d„ conversão essa que
fez a quantia de 938 :g38$S54.

Segundo determinou o director da
Central do Brasil, o preço dos trens
especiacs requisitados pelas companhias
eqüestres será calculado pela taxa de
S*?ooo por kilometro, quando composto
de um carro da serie B, tres carros da
serie T ott V, dc 20 toneladas, e um
carro ott dois da serie II.

O mínimo do preço destes trens con-
tinúa a ser de ioorfooo, no caso de ser
de ida, e de ioo$ooo, no caso dc ser
dc ida e volta .

¦ * mm mm»
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Do almirante Duarte Huet de Bacel-
lar recebemos delicado cartão de agra-
dcciiueníos pelas justas referencias que
fizemos á sua .pessoa por oceasião da
sua reforma do serviço activo da Ar-
niada.

Foi nomeado o capitão-lcnenlc João
Báptista Lauro, cominandante do aviso
Jutahy, <|ue faz parte da flotllha do
Amazonas.

Do commando desse vaso do guerra
foi exonerado o capitão-fehentc Ray-
inundo Buriamaqui da Cunha.

A marte de
Francisco José

LONDRES, 22 (Havas)
(A's 4.20)»» Morreu o
Imperador Franolsoo
José da Austrla-Hungrla

Não chega a ser uma surpreza a
noticia da morte do velho imperador
dos austríacos o rei dos húngaros,

pois com muita insistência as aeen-
cias telegraphiciis nos informavam
«luo o chefe du monarchia dual es-
tava seriamente enfermo.

Velho, muito velho, cnm 81 annos
de edade, quasi um século do exis-
tenda batida por uma sírio Inunda-
vel do infortúnios, quo sompre lhe
feriram fundo o coiaçào, o decano
dos momirchns resistiu sempre com
energia de aço a tod>«s os golpes que
o destino lho desferiu impiedosa-
mente.

E ó osso mesmo destino, symboli-
zado uc ligara agoirenta de um cor-
vo, que vem cortar a vida ao grande
monarcha, justamente qnando delle
o throno du 1 exigia uma energia
mais forte do gue nunca, agora quo
toda a política européa está velada

por um denso lençol de trovas, en-
volvendo nollo os homens o as coi-
sas, as Idéas é os princípios, o mun-
do futuro finalmente.

Snri 1 quasi desnecessário relem-
brar que foi ainda nas máos da flgu-
ra austera do velho monarcha que
a futilidade tecou a guerr.i mundial.
Foi o attontado brutal do Sèrajevo.
O destino, armando o braço de um
subdito servio, atoava o rastilho da
conllugraç.ão européa, com o assas-
sinato do archiduque Fernando o de
sua esposa.

Encerrando esta rápida nota, cn-
viamos ao illustre roprosontante da
Austria-Hungria entre nós as nossas
condolências.

 —.«_¦«¦«—.
Isto ouvi na via publica:
— Se tens Rosto, amigo leva
Toda a Familia ao Republica !
A ouvir as licllezas dá 15vA /

O publico só pudera adquirir jicrfumarup,
cm cxcclicntcs condições, na Perfumaria
Nunes — L. S. Francisco 25-

Quebrou vosso copciro mais um prato ?
(Fez mal decerto ; mns não vos raleis :
Ide h Cisa Muniz, que comjir.ueis
í.inilos pratos a resto «lu .barato.'¦»¦»»¦

Pingos & Respingos
Informa um telegram nia dc Athenas, via

Londres, qiic a Grécia vao expulsar os rc-
prcsentaiitcs diplomáticos do» Impérios Cen-
traes.

Um outro telegramma de Athenas, via
Nova York informa que a Crccia quer te*
sistir aos aluados.

Vão ver no fim de tudo que a Grécia
que tem sido um enigma na conflagração
européa acabará dando-nos uma surpresa:
declarando .1 guerra aos nlleinães, aos .ins-
triúcos c aos alliadós*

•Será a velha Crccia dc Periclcs.

A propósito do anniversario do Papa, diz
•um yef-pcriino :

"O sueccSEor de Pio X ¦* tim espírito su*
perior, boníssimo, etc."

"Ainda sisora é «le ver-se sua resignação
sabia, assistindo ao desenrolar da mais tre-
irenda guerra, cm que surdos aos seus en-
sinamentoSf, í-c encontram, sc ferem, sc ma-
l.uii milhões c milhões dc homens."

Como elogio é impossível arranjar nada
«le mais perfeito : resignação sabia deante
da hecatombe universal!

*
A farmtirj dc trigo atigrucntoit «lc

preço.
li qual vae ser agora o peso «ln pão

nosso de cada dia ?
O peso ? qual uailn ! o .pão vae ficar

intpãodcrave!!
*»•» •*•

O senador Irineu parte hoje para a
Europa,

Mostra-sc bom discípulo do seu mes-
tre de ultima liora, o finado chefe do
P. R, C.

Como ?
-— Pois então ! na hora .'Ia reforma do

Conselho, vae tratando de abrir o arco.,,
*•

« ., ffi «,
Ainda a propósito da viagem do Irineu,

dizia hontem um addido :
'lv eu que lhe «lei o meu volo, na cs-

fierança de que cllc fosse patrocinar a nossa
causa no Senado !

K que vae cllc fazer ?
Vae receber o subsidia c observar a

guerra no c.ifé de Ia Paix.
:'í

s-i :,:
-Kst.i pnliücaiTo que a safra dc ecreaes

Será enorme este anno.
Ks.™ tambcm publicado que, nem por

Ífso, os preços baixarão ; antes pelo cou.
ttr.rio.

Dc onde sc concilie que essa historia dc
_ da procura'1 _ó regula,
juando os generos escas*

A situação cambial
e a carestia dos

alimentos
Continua cm baixa o câmbio, «Ante*1

hontem fechou a H 2*rlò2 e 11 7l$
bastante frouxo, e liontem, ás 2 horas
da tarde, embora um pouco mais fir-
me, ainda se mantinha abaixo de 12,
com taxas a 11 íol.r-' e u 15(16, e com
dinheiro nos bancos a vj d., tendo
assim fechado as operac/ües.

'Estas oscilláçõcs ti-tn sempre gran-
des inconvenientes, pois desorientam
absolutamente os tomadores de cam-
bios.

«A accão do Banco do Brasil conti-
nua sendo milla. Limita-se a acom-
panh.hr a 'baixa, para a qual, .tIí.ís,
contribuiu poderosamente pela sua
quasi perfeita passividade.

Assim estamos e assim estaremos,
em relação a esse assumpto, que «•,
aliás, da máxima importância para o
commercio.

Ao mesmo tempo (jue tal sticccdc;
atignjeiüam «,s preços da farinha c a
exportação dc carnes congeladas e de
feijão, com destino ao 1 lavre e a ™i- ¦
verp.xd. lkmtem, publicámos uni tc-
legramnini do .Santos, noticiando o
embarque dc 3.688.85.: kilos de car-
nes congeladas, 4.1.(1)1 saccos de fei-
jão e 1.100 caixas de carnes em con-
servas, além de Il-.d.l4 saccos de
café. _ .

«Dessa enorme saida ile mercadorias
resulta maior accrcscimo de preço
para a carne fresca e para o feijão,
o que absolutamente não é coisa que
impressione a gente da governança.

Quanto á carne 'fresca, o povo pódc
observar, dia a dia, nos açotiRtics,
quaes são as òscillàções do mercado.
Pelo que Se refere ao feijão, abi vae
uma demonstração das conseqüências
da facilidade com que se deixa sair
d.i paiz o alimento necessário e in-
siibslittiivel, para o povo.

Ainda que a exportação se faça de
uma só qualidade dc feiião, ella de-
termina logicamente a alta dc todas
ar. outras.

•Em 14 de outubro, o feijão preto
de Porto Alegre cotava-se a aoljtooo;
cm 28 do mesmo mez, tinha attingido
o preço dc 2&$70o, isto é, o mesmo
quo conservava cm ji do corrente.
Differença: <>$700 a mais. O feijão

cto da terra subiu pela fôrma sc-
guinle: jlSfooo .em 14 de outubro;
25?ooo em 28 do mesmo mez e 26?7or)
cm ji do corrente. Differença para
mais, 8í?40o. Feijão preto de Santa
Catharina: de 18^300, que custava cm
14 do mez findo, passou para 2.VJÍ300.
Differença para mais: 5$ooo.

Todos estes preços referem-se a
saccas de 100 kilos, c por atacado,
sendo fácil verificar que, por kilo, os
atigmcutos foram entre 50 c 84 réis,
conforme as procedências.

«O feijão manteiga, que em 14 do
mez findo era vendido a 26$7oo, exi-
gia eni 11 do corrente o preço de
41S700, sendo a differença, por sacca,
de i.S$ooo, oti, por kilo, de 150 réis.
O feijão enxofre, que om 14 de ou-
tubro era cotado a 2i$70O, tem agora
o preço de 30$3<x\ 011 mais 9$6oo por
sacca, ou scjaqvOo réis por krlo.

O mulatinlio passou de 2i$70o n
2.S$3no, 6 que. representa mais 6$6oo
por sacca ou 66 réis por kilo,

O feijão branco pulou de **$30o cm
14 dc outubro para 43$*oo em n do
corrente, o equivalente a mais io$ooo
por sacca ou ióo rtíis por kilo,

O feijão amendoim subiu de 20$ooo
para 33$3oo, isto é, .mais 13^300 por
sacca ott 133 réis nor ki'!o.

'O feijão vermelho, que se vendia a
iS$ooo, custa agora 20$ooo, ou mais
5<> réis por kilo.

¦Num mez foram observadas estas
enormes diffcrenças, que tendem a
aggravar-sc ainda muito mais.

São estes factos todos do domínio
publico. O governo bem os conhece
011 tem obrigação de corihecel-os, mas
não adopta a menor providencia ten-
dente a evitar a constante carestia
dos gêneros alimentícios!

Quem soiíber que o llrasil acaba
de exportar 4*.691 saccos de feijão,
ficará convencido dc que a nossa pro-
ducção é tão grande que chega para
servirmos os compradores francezes
e inglezes. Oxalá assim suecedesse.
Mas não suecede, infelizmente, c pelo
contrario, todos os annos o Bra:il
tem importado feijão do estrangeiro,
e ainda mesmo no anno corrente já
recebeu não pequena quantidade!

Ahi vae a estatística, que é mais do
que convincente.

Importação dc feijão:
Annos Kilos
•Oto 7.565.314
19" «. 114.261
1912 0.402.080
19.™  B.544-594
19M. ...... 5.314.M/
->'5 I-317-590

O çcncral Caetano dc Faria mandou
tornar extensivo aos institutos de ensi-
no supciior do Uxercito. o, artigo. 105
«lo regulamento dog Collegioa Milha-
res, na parte relativa ao abono de fal-
tas cammettidas pelos docentes.

ROUPAS hrancas — Sortimento sem egual
— Casa Maacheitcx — Gonçalves Dias 5.

Ksteve bontem no gàtênéte do minis-
tro da Guerra o general' Ignacio Alcn-

¦O ministro da Marinha esteve hon-
tem 110 Senado em conferência com. os
membros «Ia commissão de Finanças.

Xo despacho collectivo de hoje, en-
tre outros decretos da pasta da Guerra,
serão sitbmertidos á assignatura do pre-
sidente da Republica os seguintes:

concedendo medaUia» miHtares a di-
versos officiaes e praças:

reformando por incapacidade pliysiça

"ki tia oífertn
•tf.3 commercio,
seiám.

Aliás toda a
disso.

sente ci'

í<

farta de sabe

O Imparcial que se publica cm Capão
Uoiiito dc Paranapanema, apresentou a can*
didatura do general Salvador Pinheiro á
futura presidência da Republica.

Por ter sido o sr. Pinheiro Machado
amigo dc gallo?, o Capão Vermelho, apezar
de capão, julga-se no dever de prestigiar o
mano...

Jíespeitemo* #s lentimento» de gratidão
alheio»,

. Cyrano & O.

«Ató ao anno em que rebentou n
guerra européa, 1914, a importação,
como se vê, foi bastante grande.
Dessa data em deante. foi iiieiio,-, ape-
nas por não haver transportes. Ain-
da 110 anno corrente, de janeiro s
março, comprámos no estrangeiro
333-005 Wlos, sendo que dessa totali-
dade 42.780 kilos foram directameri'
te recebidos pelo Estado de S. Paulo,
tendo vindo da França 35.400 kilos.

Os algarismos que publicamos Jiãu
foram fantasiados por nós: limitámo-
nos a extrail-os das publicações offi-
ciaes, c, portanto, bem autorizadas.

O que elles demonstram claramen-
te é que o Brasil não possue o feijãü
necessário para o seu consumo.
Como, pois, permittir essas formida-
veis exportações de mais de quarenta
e tres mil saccos de uma só vez, de
um alimento qtte irá fatalmente ei-
cassear nos nossos mercados, que ha
de faltar nara o alimento do povo -
deste paiz, oue nem sequer possue
ainda trigo que diegue sequer para u
Estado que o produz?

.Scríil.|,di: bom governo que, para
que 110" llrasil entrem uns punhados
tíc miro, se mate o povo á fome?

A situação que o governo está pre-
parando com uma inconscicncia que
assombra, é deveras grave. Todas ai,
iiaçíies do mundo acautelam os seu.' 

'

interesses. De todos os paizes têm
sido recebidas noticias relativaments
ás medidas 'governamentacs, adequa-
das ás subsistencias. Mesmo nas na-
ções neutraes, medidas de excepção
tem sido rigorosamente adoptadas.
Entre nós é o que se vê. Nem uma
iinicai medida governamental, nem
uma ttnica proposta legislativa tem
sido. adoptada ou apresentada, para o
fim de se evitar que os generos ali-
menticios faltem nos 'mercados inter-
nos ot: que -attinjam preços exagera-
dos. Que querem aquelles que nos
governam e os que legislam? Querem,
que o povo venha uara a rua exigir
que se faça o qne já devia ter sido
feito?

¦ lti>*i
O ministro da Fazenda, despachou,

hontem, diversos processos tle recursos
interpostos tle revisão da Alfândega d*
Santo*, relativo» i classificação de .uer-
cadõrias.

¦:'¦

'. ---íi

,:'j. i

™.f

' ¦'¦' -H.'','..*:
! 

':¦!<¦

•H^ 3*^t_

ILEGÍVEL



-7°$? HHH_L ..'-»*¦

CORREIO DA MANHA — Quarta-feira, 22 de Novembro tle 1916

OS ORÇAMENTOS NO
SENADO

DE COMO PERIGOU A
PAZ DE VARSOVIA

áVova reunião effectuoti hontem a
«ommissão de (Finanças do Senado, con-
titulando os seus trabalhos sobre us or-
«çamcmos de 1917.

Uisliveram presentes os srs. I-tteno
«de Paiva, João Lyra, A. Guanabara,
Alfredo Ellis, João Luiz Alves, Krico
iCoellio e Leopoldo tle Bulhões.

Presidiu o» trabalhos o-sr, Bueno de
Paiva, na ausência do sr. Victorino
Monteiro, que se acha enfermo.

Pedindo a palavra, o sr. João Lyra
•declarou que, tendo a mesa do Senado
rejeitado a emenda additiva, 11. 7: ao
orçamento dns despesas da Marinha,
approvada por toda a commissão, a
«pretexto de que o regimento, artigo 143,
a impedia de recebel-a, «por importar,
¦como matéria orçamentaria, augmcnlo
<Ic despesa, s. ex. tomara o alvitre de
Transformar a referida emenda cm pro-
jecto, que submettia ao voto dos seus
collegas. Cumpria-lhe accentuar, entre-
tanto, que a emenda, determinando uma
gratificação addiciar.&l para funeciona-
rios de Marinha, não augtneiitava nc-
illiuma verba.

Por manifdstação geral dos seus
membros, a commissão resolveu não se
subordinar ao acto da mesa, que a vin-
gar tolheria em absoluto a sua liber-
dade de acção c, por assim dizer, ini-
•possibilitava a pratica dus suas fim-
cções.

Todavia, para conciliar as coisas, o
sr. Bucno dc iPaiva foi entender-se
com o sr. Urbano dos Santos, autor da
innovação, tiazcndo-o, pouco depois, á
sala dos trabalhos.

Ahi se realizou uma conferência se-
creta entre o presidente do Senado c
a commissão.

Sabemos que esta fez ver no sr. Ur-
liano dos Sanlos o absurdo de sua
providencia. • niostrando-Uie, além do'
mais, que nunca o art. 142 do regi-
unento foi interpretado nesses termos.

Afinal, resolveram gregos e troyanos,
que o art. 142 seria modificado por
•unia indicação da commissão de Fitiaíi-
«ças, no sentido de serem adtnittidas
emendas dc qualquer espécie, quando
«propostas ou encaminhadas pelas com-
miissõcs.

E a paz voltou A Varsovia.
lA seguir, e já sem o segredo de

listado, a commissão assignoti o pare-
cer do sr. João Luiz Alves favorável
ás emendas apresentadas cm plenário
na 2° discussão do orçamento da Via-
ção.

iForam assim consagradas: a emen-
<la do sr. Uanlas Barreto para a mo-
dificíção da quota de arrendamento dns
estradas de ferro arrendadas, a juizo do
governo, desde que se estabeleça a
obrigatoriedade da ¦ ««-nslrucçfio dc pro-
longaiiientos; a emenda da representa-
cão gancha autorizando o governo da
União ;i entrar em accordo com a
Companhia do Porto do Rio Grande do
Sul para adcanUir a encampação de to-
«.Ias as obras c serviços c transíeril-a no
governo daqucllo Estado, assumindo
este os encargos respectivos; a emenda
do relator substitutiva de tuna do sr.
Soares dos Santos, autorizando o gp-
«ycrno du União a entrar cm accordo
«com a companhia "Atixillnirc des Clic-
anins de d*er au Brésil" c "São Paulo-
Rio Grande", ou com outras empresas
que li isso se propuserem para a con-
strucção de ramaes 011 linhas das 1111-
nus dc carvão de pedra aos portos; e .1
emenda do sr. Araujo Góes, aittorizail-
do a prorogação de quatro mezes paia
o inicio do serviço de navegação da
Companhia Pernambucana;

Como era tarde—o sr. Bulhões eslava
•na hora de Petropolis — o testo íicuo
«para hoje, sc houver bom tempo.
1.  *>• II» 

AS PROEZAS DO :" :
SR. CALOGERAS

O que tem sido a nociva iniluencia do
sr. Calogeras na administração publica
dil-o eloquentementie o descontemamen-
to quo lavra no seio da representação
de todos os Estados contra o ministro
que tio mal tem desempenhado as suas
funeções. Convencido da sua superio-
ridade lintellectual, julgando .c j apeo a
todas as empresas, nadh, entretanto,
tem feito o sr. Calogeras que justifique
essc3 attributos imaginados pelo . seu
desmedido orgulho.

Diesde a colossal negociata da ilha
das Cobras até á proposta da aggrava-
ção dos impostos sobre a manteiga, t>
café nioicio, o kenosene c o xarque queo sr. Calogeras sc tem revelado íiira-
paz dc conceber uma medida financei-
ra que possa minorar «as aperturas do
momento.

Accessorado pelo sr. Valle de Almeí-
da, scntinella col.oc.daa seu Indo pe>asr. Leopoldo diá .Bulhões, vae o sr. Ca-
logeras com uma passividade inacredi-
tavel satisfazendo aos ódios c ás «vin-
ganças daquclle novo Machiavel. Re-
movendo, transferindo funecionarios
•desamparados a titulo dc moralidade
administrativa, não compreliende o sr.
Ca!«ogeras e os que lhe dirigem que so-
brecarreg-ani o erário publico com as
ajudas dc custo quie são pagas.

De uma energia fictioia é o sr. Pan-
diá blandicioso e fraco quando em jogo
os interesses do seu secretario, espiri-
lo absorvente que tom sorrateiramente
transformado o ministro da Fazenda em
um prisícneino do seu próprio gabitffite.

A celebre commissão de Inspecção á
Alfândega de Pernambuco é um evden-
te àttestadò da acção «pnepoteme do sr.
Valle de Almeida. Commissão escolhi-
da por csie senhor dentre os seus ami-
gos iatimos, deu cila prova, e .1 mais
cabal, de sua incúria e incoihpctencia,
flbandionamdo apressadamente a cidade
do .Recife depois do incêndio que devo-
rou a aifandega daquella capital, inecn-
(' o que essa .mesma commissão não
quiz evitar, embora delle prevenida,
como confessou cynioaincnie em um le-
legrammá dirigido ao ministro da Fa-
zenda1

Pois bem, essa '.'Commissão dc «Co-
vardes", como chamavam-rra- os per-
iianibiicanos, tem sido recompensada
pelo sr. ministro da Fazenda como se
effcctii-anicntc 'houvesse cumprido o
seu devier.

Accusando o honrado e illustre go-
vcrna-Or dc Pernambuco e o chefe de
Policia do Estado, cons-c-guiu :i :«nef-
favcl coiumissão, amparada «c defendida
pelo todo poderoso secretario do sr.
Pandiá; não só não sor responsabiliza-
da pelo seu fracasso, como, além das
boas ajudas dc custo que recebeu, a
promoção tílê muitos dos seus membros.

Ao passo que assim age para com
funcciicnarios pnssivcí-
pela inépcia c- incúria com que proce-
deram, deixando mesmo quis pairem sio-
bre a sua honra fortes suspeitas, o sr.
João Pandüú torna-se porta-vóz do seu

Capta tíe_Portugal J ||| jg
Aa elelçõea na oa»

pitai a nas provi»"
elastmm o preço do
pão.

Lisiioa, 20 de outubro de 1916.
(Do correspondente),— O partido evo-
lucionista, contrariando a sua primitiva
resolução, acaba de fazer publicar a
lista dos seus candidatos - aos eu jifra-
gios de Lisboa. Cdmpõe-se de indi-
viduos em evidencia na politica domi-
nante, incluindo a uioiiarehica, c mais
pessoas que estão fora da actividade
politica.

Para hoje está annunciado um comi-
cio de propaganda do partido unia-
nista.

Explica a "Luta" que se não trata
de uma especulação para captar votos
que os únionistás não têm, mas sim de
affirmar um principio defendido pelo
partido uniunista de sc escolher para
os corpos administrativos individuali-
dades que possam honrar'os seus man-
datos, independentes desie ou daquclle
partido

Q jornal a "Opinião" chegou a noti-
ciar que as eleições seriam adiadas
para o principio do novo anno, a pe-
dido do dircetorio do partido democra-
tico, allegando-se que havia certa dis-
cordancia na organização das listas, fa-
cto que poderia alterar a ordem pu-

'blica, tão necessária 110 difficil monicn-
to que atravessamos.

Esta noticia não foi confirmada, an-
tes foi hontem distribuído um segundo'sttpp.emento ao "Uiaiio do Governo",
aeclarando varias disposições 'legacs _o-
bre a lornia do processo eleitoral c
marcando- o dia 30 para terminar a
njii seritação dos candidatos ao suf-
fragio.

ás províncias continua a desenvol-
ver-sc uma tremenda trapalhada que
ninguém entende.

No districto do Vianna os evolucio-
nistas, unionistas, catholicos c nioiiar-
ci.icos lutam contra os democráticos.
Estes dcfciidcm-sc com unlus c dentes,
como vulgarmente se costuma dizer,
lançando mão dos velhos e còiidcnina-
veis processos de eorrup*|ão.

—'- Vós precisaes de favores, de pro-
tecçòcs, de serviços, diz um • manifesto
distribuído profusamente 110 districto
dc Vianna, por conseguinte não vos
ponhaes de mal com tudo isso. .

Como hão de aftcndér-nós amanhã
os republicanos se vós hoje lambem
os não attetideis ?....

Quem manda «t mandará é a Repu-
blica, que está forte, solida, radicada c I
não baíjueará já deante da árremcíd'dal
louca dos seus adversários, nossos ini-!
migos e exploradores do tempo da omi- j
nosa monarchia. Não vos deixeis enga-
nar. Pensae-bem. Acniftelai-vos I" I

Em matéria dt- propaganda e. franca"
corrupção nunca vimos melhor.

«Em Chaves .1 opposição compra vo-
tos nas freguíezias niraes, «diz o "Muu-
do. "

Em sumni.1: niiiguciu sabe o que sai-
rá , desta trapalhada nas províncias, a
não scr nas local dades, onde só cslão
reeénseados democráticos, çohib'-succ6d.
no Porto, salvo poucas excepções;

O governo acaba de publicar um im
porli
pão ,... .

Segundo esse decreto passa a haver

ii-laS, 1 CamãFa VICIAS Saneamento
A necessidade da revisão

constitucional
Na ordem do dia, liontem, da sessão

da Câmara, foi amiunciada & continua-
ção da discussão unica do parecer nu*
mero 36, deste anno, opinando pelo
archivnmento da indicação do depu-
tado Agapito iPerelra . e seus compa-
hheiros de bancada, relativa á situação
constitucional do Amazonas.

O primeiro orador a falar foi o sr.
Aníonio Nogueira, -que teve a palavn
cedida .pelo sr. MOllo Franco, orador
inseripto.

O sr. Antônio Nogueira começou
declarando qr.e ia tomar parte 110 'de-
bate, para dar algumas explicações aos
homens de boa vontade que tem falsas
impressões sobre o caso do Amazonas.

Contrario que foi á reforma-2con.fi-
tucional levada a cffeito em 1910, tan-
bem não deu seu asséntimcnto á que
foi eftfecttiada cm 1911, porque cm.
nenhuma esteve em causa o interesse
publico.

Ambas cogitaram tão somente de
amparar situações partidárias, que -des-
appareceriam pela simples terminação
do governo, a que serviram. Nem, po-
réin, por contrario ás reformias, devia
abster-se ao pedir á Câmara mie faça ces-
sar a exploração que o caso do Ama-,
zonas, de quando em vez, levanta fora
do Estado, para que 110 periodo "over-
namental «a começar em i° de janeiro
próximo, seja «possivel firmar em base
solida a administração do sr. Alcântara
Bacellar, ek-ito á suecessão governa-
niciual.

Entrando no estudo dos pareceres em
debate, saiicn.a mie delles se inferiu scr
kg*, o Congresso que reformou a Con-
stituição, por terem sido constituídas
fora do prazo legal as mesas, perante a
qual votaram os eleitores que suífrãga-
ram o Congresso que chamou governisl-i,
Mtratra que a Constituição então refor-
mada em 1913, obedece aos principios da
Constituição Federal, emquanto a . de
1910, que alguns querem fazer prevalc-

cer. àberra desses mesmos . princípios.
Refere-se a discursos anteriores sobre
o assiuiiptjo. Entende que o CongreHo,
beneficiado pelo habeas-corpus do Su-
premo Tribunal, deveria ter pedido em
tempo a intervenção federal. Não ."o
tendo feito, e «terminado o prazo da
«Caairara e do terço do Senado, so go-
siuii hoje dos favores da ordem conce*
dida os dois terços do Senado,-que «se-
reduzem hoje a seis senadores. Lembra
a dcsiweessidade de um projecto dc in.

I tervenção, se a Câmara tal coisa deci
] disse, porquanto o Senado claramente

já se manifestou contra a inlervciiçao
' no Amazonas. .
I Sálliõnta que só cxisie hoje dc pc o
1 habeas-corpus ao vice-governador, cujo
! m_iid-.o está garantido, e affiniia oue

não há dualidade da Constituição, 110
listado, poniue a".é hoje ninguém se
oppoz a obedecer a lei 1013, pelo funda-
mento da inexistência delia. Todos os
poderes do listado vivem em harmoniaoSÊS3S' o s 'd» 1 *«* ;»«s i^m ^

ão fi» Lisboa. Por. c Províncias Ppstiya ^^^^{^ 4 tri-
cedeu,

Móis" wo* de Pão: o. Púõ dc.luxo,0 o 
gjj ^0 ^emeitó 

sessão.

pão dc faui.ia. O primeiro passa a ser 
^^.^ 

';t.ús 
niio estiva inseripto,

de 300*0 kilo e o segundo a 90 -¦««_..-._- «~W «"^ 
j».^^: (,epois d(_ cur..

5 considerações iniciacs, relembrou
«h-jva apresentado uni ligeiro voto
separado ao caso amazonense, de-

social. T. nós nem partidos políticos
-possuímos!

A unica vantagem que o império
teve — aparteou o sr. Osono — foi

possuir homens de outra envergadura
moral, Ouestão de homens .

E' a verdade — exclama o orador.
O império teve gigantes, teve homens.
E a Republica não os tem.

E' uma hyperbole — diz o sr.

,Não é erro, nem hyperbole -_- remi-
ca o orador. Não é tampouco rhetonca,
nrm ariastnmcnto de saudade pçlo re-

aimen decaide O orador é republicano
intransigente, ha de sel-0 niesmo que,
mais tarde, os erros e os crimes deste
malfadado regimen conduzam a. nação
a procurar nas fileiras do Exercito um
leal servidor" de sangue dynastico, que
o povo brasileiro, nas suas tlhizoes ou
m convicção dos seus seutimenlos, jui-
oue scr o salvador dos seus destinos.
E não «temos tido, na verdade nem
«presidente da Republica, nçm Congres-
so, nem partidos, nem vida política,
nem na União nem nos Estados, b,
depois de varias considerações, o ora-
dor passou a tratar da questão da. uo-
tação orçamentaria para os inactivos,
referindo o oceorrido recentemente oa
Camafã a propósito da abertura dc cre-
ditos supplementarcs á respectiva verba.

• Voltando, entretanto, a cuidar do texto
da nossa Constituição, assignnlou o orador
o liberalismo que ella consagrou refe-
rentemente n declaração de direitos re-
lembrando a pratica e a observação
dessa liberalidade legal, citando o caso
concreto do desembarque prolnbido.. lia
poucos annos, de frades estrangeiros
perseguidos, surgindo a «necessidade de
um recurso para -"poder judiciário da
nação. ,

E mo entanto — observou o sr.
Leão Velloso — «o império, a. czar da
religião dc Estado os padres nao vea-
ecram a questão clerical.

O sr. Pedro Moacyr, entretanto, de-
.pois de va.uis e copiosas considera-
ções eni torno da necessidade da re-

forma constitucional, conclue o seu dis-
curso apaneado freqüentemente, p«dos
-srs Leão Velloso. Joaquim Osono, Ka-
fael Cabeda e Bento de Miranda for-
¦mulando parabéns pelo facto do sr.
«Mello Franco ter assumido a desassom-
brada attitude de revisionista coastitu-

.^¦¦Ealòu; por fim, o sr. Mello Franco,
relator 

'do 
parecer.

O sr. Mello Franco, depois de assi-
gnalar o effeito dos discursos dos srs.
llarbosa Lima e Pedro Moacyr, a pro-
posilo do parecer dc que, foi relator
mi commissão de Constituição c Jus-
tiça da Câmara, observou que «nenhum
dos oradores antecedentes se oecupara
propriamente do conteúdo, nem das ra-
zões que se congregavam para deter-
minar as conclusões do «ãlludido pare-
cci- Para resolver o caso do Ainazo-
'nas — declarou — teve o orador a
necessidade de verificar ae «110 texto «Ja

nossa Constituição sc poderia encontrar
outra solução, senão a apontada pelas

dos sertões
IV

o kilo e o segundo a 90 reis
O trigo nacional é tributado quando

dc penalidades sc converter em farinha. t*!'3
As opin õés cstfio bastante divididas -lue

acerca dos effeitos desta lei. _ C1"
A imprensa do governo deita hinu cnd'0," por isso, dizer algumas pala*

aimh qne em tom de palestra.
naria. e diz que pelo preço de obreis 

p^;^ ÍS";.cSmeg.íÍ- profisião de
o ki'.o, o pobre tem garantido
pão e com o «peso legal. Ouiros «dizem
que nada se adeantou: o pobre já p.i?a-
vá 90 réis «pelo kilo de pão c o chamado

telegramma ao sr,
Altino Arantes

S. Paulo, 21 — (A. A.) — O ar.
Bouza Dantas, sub-sccretiino das l«.cla-
çõ«>s Exteriores, telegraphou no dr.
Altino Arantes, presidente do Estado,
atos seguintes termos:

"«Das manifestações dc bondade rece-
Ilidas por ter terminado a minha mie-
rinidiide, nenhuma me honrou c commo-
vcu mais que a dc v. cx. Só ella me
bastaria para dar-me acerteza de que
cumpri, ainda que scuv brilho algum.
o meu dever. ,

iFaço os mais ardentes votos pela fe-
licidiidc dc v. cx. c pela prosperua-
dc cada vez maior desse grande l',sta-
do que tem a fortuna dc ^ter v. ex.
á frente dos seus destinos .

secretario, <lcc_irauilo a quem sc inter-

O CP Çí_.7_ l__Tlt_ . fi.ri.P 11111 e3sa !"!'a 'l""01"01*30 (,c um f«nc»oimnio
Mi OUlUiU _7l._l.a3 UUl^Vl UU-l mlc ,,5.,, sm:l da protecção e intimida- paY_. luxo sobe a «preço eleva-lo. obri-

de do sr. Valle de Almeida, que tem gando a maior parte dns familias a
úesse funecionario "más informações", constmi.ro pão de 90 rOis

«deantando niesmo algumas palavras «em
desabono de sua honoraUilidadc. E'
esse o meio mais pratico e fácil que cn-
centraram o sr. Calogera3 e o sr. Viíl-
lc die Almcidla para afastarem «os pre-
tendentes que lhes uão são affciçoa-
dos.

Que se poderá então dizer de um
ministro que confessa conhecer siibordi-
nados seus que não são honestos e que
não promove a sua iminediaita respiousa-
•bil;d.ide?!

Decididamente o cr. Pandiá Ca"«->.e-
ras ou está desorientado, ou atacado dc
um desejo insaciável de perversidade
que merece um corroctivo urgente e
energ-co.

 ll. Aerry>»am<lK»^*mmmmtm.M.. .

Quando n mciiliin elicgn no cs-

tado di' müH»or, «s funeções pe-
.úiinvcs ao sexo fvnco devem ser
.onsei-viidas em rcgidiif estudo ile

-ilude. .
'••••eí-iilnildi-des ou uma iiifini-

dnde do iiiiilestins entre ns quaes,
dores de ciiliuea, íicrvosidade. de-
liiliilnde, tunteirns são iiiieii-aitieii-
to ilesnei'1'ssni'iius nesse- iicriodo,
Xiois tudo isto eessu sob n
•teeno dns lMlulns Rosndiis do
3)r*. Willinius, o Grnndc Tônico
imra o Snhguo o Nervos.

¦_ m u» 1» ra» ¦

O BitÒCES-Ò DÓ COlíOXEli
BEVJSIMiE-AU

Os padeiros do Porto pfolcstárn con-
tra o novo rcgimen do pão c hontem
vciu uma commissão entender-se com o
governo. Os padeiros de Lisboa exi-
fiiem o «f-ibrioc ide ttm pão intermédio
com farinhas de i" e 2" classe ao preço
d«e 200 réis o kilo, ou só de uma cias-
sc ao preço dc 140 ré:«s.

Esto. assumpto traz .orcoecupado O
o governo, e s.-girado uni democrático
cotado, não é para admirar que breve-
-ente surja uma crise dc subsisleneias sou a_ 

^^

fé Dolitica revisionsta feita- pelo i sr.
'Melln Eranco. li felicitou-se com isso.-

Anos esse -«iitroito, entrou-o orador a
notar que o caso do Amazonas _rccit«a
de todos os termos dos casos ate aqui
verificados: nãiò se trata, então, .de
um«a duplicata de governadores, ou d» Uti us regiin,
as-sníblfas; 1 rata-se dç uma dup.«.o*ta «'*^__^"", rh

(!«s constituições, reeonlieoiila pelo Su* 1*-»-5 •in*"0-.-'

premo Tribunal Federal, que proclamou
legal a de 1910. Entretanto, o parecer
il'o sr. Mello Eranco declara que. na
Constituição da Republica, não existe
rcmedilo algum para a situação do Es*,
tado do «Amazonas. E o orador, analy-
sando criticamente «a opinião do repre-
«sentante mineiro nesse particular, pa_s-

«estudar o caso dn intervenção
110 Çeairá, nara ser.de-

ministenaes... _"-•_*"_ .•nri.ni^ Pr.-inco Kabcllo
Por causa deste assumpto. lemos no- 

^^T^ern-nnuica do n.
. artigo 6" constitucional, qtte

assi-
2 dò

conoluwJes do «parecer. is:«o e, o archi-
vámento da indicação apresentada pela
bancada amazonense.

O orador foi. em outros casos de
solução idêntica adversário do archi-
vaniraio dc consultas de natureza po-
Ttica áquella comniissão; ii-is, deante
do. texto da lei magna de'24 dc teve-
rciro, verificou que não poderia, no
caso concreto do Amazonas, apontar so:
luçfio diversa, porque a letra dessa lei
leva o seu interprete a concluir que a
Constituição brasileira é a- menos inter-
vencionista de todas as constituições

paizes de institui-
s ã nossa. Não poderia,

désVarte, aconselhar- á Câmara outro
alvitre que não o do archivamento. cm-
bora se verificasse esse conselho poste-
fermente ao voto pessoal -inundo 'Pelo
orador nos casos de • intervenção em
'Matto Grosso, em 1906; n? .primeira tn-
tervenção fluminense ao tempo do sr.
Alfredo Ttoelccr; na segunda, ao tempo

•J. sr. Oliveira Botelho; na mterven-
cão no Ceará c noutras mais, que ora

lhe occoriiim á memória. Entre-

'«Século-: que o sr. 1'nine.sco , _ay- 
2riÍ^o"'6" cor-ítir-icioiial, que. .força

mundo Estreita, republicano ha 14 an »rl H» deVihftós as nuestões .re-
^;íon"r^"o:iUcr""- SccltvS. dese„rólWas nos Erta-lo,.im-nos e imuto

das Mèi-cês, *cn- speclnviii, ,. 1. r-ftiuln :i incrciii do ffovc.tio federai.
do palavras .pouco ^^^.^J^ ' 

.!«'i_- opino,, o or.,d«or - a co-itèm
terminiwlos membros do actual gab.iutt. q ^^ verí,OR,hos0 espetáculo

-__-_._»•_- ¦ — 
_.e(^_i(lo „., uniformidade _dos prece
deiites parlamentares- d

MAIS CORONÉIS PARA MATTO
GROSSO

Tendo o general Luiz Barbedo re-
«quisitado mais dois coronéis «paru com-
jilctar o conselho de guerra que vae jui-
gar o coronel Alfredo Revcillcau, com-
mandante do 13o regimento de infante-
iria, em conseqüência da dcnuncia_ dada
pelo então commandante da circum-
scripção militar de Matto Grosso, co-
ronel Agosiinlm Gomes de Castro, o
«ministro da Guerra ordenou ao clieie
do Departamento do Pessoal, general
Luiz Ciirdoso que .puzesse á disposição
do inspectòr da 6" região mais dois
coronéis, paro fins judiciários.

Eni cumprimento dessa ordem, sabe-
mos que serão escalados 03 coronéis
João dc Figueiredo Rocha _ Pedro de
Castro Araujo.

Pelo «noclur.no dc ahtc-lioritcni parll-
iram os coronéis Manoel Caetano «le
«Albuquerque, Rn.-iüo Pyrrho. Lindolpho
„crra e Clodoaldo da Eonscc.i.

Beber. . . todos bobem, mus só
licbe bem quem bebe

...SCWTIXtiA
u.11 ¦i«,_i»qn><i'-Bw-" -"-¦«¦

O DIA DO PRESIDENTE

UM AVI.UIOI! GHliiT.NO VICTI-
MiA in«l UM ACCIDENTE

Lima, 21 — («A. A.) — O aviador
chileno sr. Rojas íoi hontem victima
de mu accidéntei

Depo's de realizar varias evoluções
no 1-Iippodronío, com o seu apparelho,
o dr. Rojas iilicon 11 airisc.iu.i exerci-
cio do "lboping-liic-loop", c já havia
feito duas vezes a famosa curva com-
plcta, quando «ao IciVi.ir a terceira per-
deu o equilíbrio, caindo de uma altura
de quarenta metros. Immcdiatnmcntc
soccorri.lo, verificaram os mctlicos «ue
o infeliz av .«lor havia fracturado am-

' lias as pernas e sofírido sérias lesões
] internas, sendo considerado gravíssimo
I o seu estado.
! O facto'causou grande consteiiincno.
i ~*mmh**<2>4$>f2Xm» - . ¦

— Cigarros po-
pulnres de fumo

para 200 réis. com valiosos
LOPES SV 'V C.
— • gaxt ti-»"«

f| l»i' f 1 1 . dentes parlamen'tirés da

Política MS 1813005 K/SrS-tiJS

llílO I»1W W.--W-... -.-_ _

tanto nó caso do Amazonas, nao tugiu
o orador aos . ^çotnpvomis-sos tomados
coni n sua própria consciência, visto
como nos fundamentos do parecer, dis-
ciitiu Iodos os casos, todos os inctden-
'tes apreciando os dispositivos^ legacs,
citando iiomes dc pessoas, esnrueando,
para concluir por não encontrar na

Oainmra", que I nossa Constituição um poder superior.
co a concluir' um «poder nacional, ao qual cabc-sse__a

eu parecer, faculdade dc aíiniiHnr a Constituição
á necessidade dn níndifi- amazonense de 1913

"São Lourengo"
Rio Novo,
brii-fleti —

O deputado Castello Branco,
no Pará

Oscn.-,«Jor Artliur Limos rccc'icu dc De-
Km o seguinte telegrauinia: "Desembarcou,

á* 8 liuras ila noite ile hontem, o deputado
Castello Ilranco, tendo a rccelicl-n
social o ofiicial de llcléin, entrs os quacr.
•Vrvernador, dr. lincac, c u dr Silva Uo-
5,-.(lo. Muitas liinckis c navios foram cn-
cinitral-o, comboiaudo o vapor Maranhão até
no cies. onde o aguardavam Incoinputavcl
mossa popular e bandas de musica. Saitda*
ções. — Chefe dc Policia-"

Successão do Pará
Tçlcgranma ;!o Pará desmente a uoli- essas

cia, para aqui' Mansinittidá tclcgrophicanicn. lei«'0.
t:. do senador estadual José .orpliyrio to

candidatura Lauro Sudvé

Renniu-se bontem a commissão
de Finanças da Câmara

a (il:*.'riilo
Ura deputado paranaense

ameaçado ?
CuitiTvuA, 21. (A. A) — O deputado cs-

taiiual Clcto da Silva, diriuiii um telegrani*

K nvi^onoioi
cae.ão. da reforma da ConãtituicSo repu-
büVnna vigente.

O sr. Joaquim «Osório interrompa
po'-«',m. o nrador, e"in apartes incolorcs.

O sr. Pedro Moacyr pWsegue 110
seu discurso c, a propósito'de um dos
apartes do deputado. sul-rio-grandense.

inundo reVmhna a ivhrase r.e Gasuar da Sil-
o veira Mhrlii», scetindo a qual o «lcfei-

'Io capital da organização republicana
cn-1 o peccado orieinal «le ter sido pro-;
clamada pelas forcas militares, ..m
•nome do povo, valii-inamki oi-e, aqijillp
une n' canhão' montou, o eaubüo nodiii
desmonlqr.'.'. 0 orador não atlr-ihui«ã
á«. clar.sei armadas proD09r'.òs fest-atira;
d«»-e5. Xão calava, comtudo, a convi-
cenu d«- nue se achava óossuid'o de ntie

classes; como to.lo o noui brasi-
ile.icinn-am speria» a niiflníica ur-.

lente c radical «'as nossas instituições,
iara uma cenlraV«7ação politica, sem

""í-LLO IÍ0KU0NTE, I0-XI-9I-. —• -W°
correspondente) — O sr. Pedro Cha-
ves, juiz de direito em . exercício, de-
signou o dia i" de dezembro próximo,
para o inicio da 4* sessão do Tribunal
do Jury.

Foram sorteados os seguintes jura-
dos: ;''.'

Aífredo Jacrjues.. Arthur. Dia3 .dos
Santos, Curiacio Bucno da Silva. Epa-
minondas Alvim, . Delfino de Paulo
Ricardo, Elias «Reiç. Ismael Libanio,
Francisco de Ptiula Barcellos, ' Her-
culaiio Dias Coelho, José Draulio M01-
nhos de ViHiena, João Ferreira dc An-
drade, Luiz José de« Oliveira, Ltincoln
Prates, Manoel de Araujo Vianna, dr.
Ociaviano Vianna Martins, Pelicano
Frade, Pedro Versiani Caldeira, Ru-
fino Mendes da Motta, H-'aul Heiiriot,
dr. Salomão. Vasconcellos, Ern«sto
Cândido Moreira. Rcner Dias . Leroy,
Francisco José Camargo e Francisco
Salles Barbosa.

Para julgamento já se encontram
preparados diversos processos.'

— Foram aoertas ha dias, na" Secre-
faria" da Agricultura as propostas para
construcção das pontes sobre o rio
das Mortes, em Uarbacena; sobre o no
Piracicaba, no município de Márianna:
sobre o rio do Peixe, no município de
Conceição, do Serio e Fórum das ci-
dades dc Ayuruoca c Ouro Preto.

Campanha, 17-XI-911J — (Do corre-
spondente.) — A Santa Casa da Mise-
ricordia desta cidade continua a ter
como seu provedor o monsenhor Paulo
dc Villiena. verdadeiro apóstolo da ca-
ridndc, como os factos têm demon-
strado.

Vem esse pio estabelecimento lutan-
do com grandes difficuldades para
se manter. Enutretanto. vem pre-
enchendo os seus fins «humanitários. As
suas ncfeiniarias estão cheias de doen-
tes, não só desta cidade, como das ço-
marcas vizinhas. São todos tratados
carinhosamente pelas irmãs "de canoa-
dc. verdadeiras heroinas, que são 111-
cnnsaveis na pratica constante do bem.

E' medico ali o dr. J. de Oliveira,
que é incansável. _' um clinico de
valor, mormente como operador. 'Devi-

do aos seus esforços exclusivamente,
possue hoje aquelle estabelecimento
uma bem montada sala de operações,
onde tem o dr. J. de Oliveira posto
cm prova sua grande competência como
liaibil cirurgião. Viajou pela Europa,
esse moço illustre, serviu nos hospi-
taes de sangue, colhendo grandes ensi-
namentos.

_ A Câmara Municipal desta cidade
está tratando da desapropriação do
nosso theatro de oue lia annos se apro-
priou illegalmente a firma Paes Paulo
_ C.

Tem a Câmara todo direito, stisten-
tado brilhantemente pelo coronel Ka-
vaiyo, que goza nesta terra da fama
jusla de.jurista.

— Passou a residir 11a cidade do Ki-
beirão Preto, deixando esta cidade, o
dr. Rodolplio Villiena, que aqui elini-
«aou por algum tempo—o_ pharmaceu-
tico A. Cândido de Araujo.

Consla que brevemente o sr. Olym-
pio de Araujo, tambem fará o mes-
mo, seguindo porá o mesmo diestino.

_ Passou a residir nesta cidade o
coronel João P. de Alvarenga, que
adquiriu, juntamente com outros ca-
valheiros, a casa commercial do coro-
nel Gustavo Ferreira por so:ooo$ooo,
mais ou menos.

CARAlNiD-VHY. 15 — XI — oijí —
(Do correspondente) — 'Deve ser mau-
ganido a s.| de dezembro próximo o
serviço dc clectricidade que a Compa-
nhia Força c Luz Carandahyensc con-
tratou com o padre João Espeschit, por
43:5oo$ooo. ,

A' surpresa que os dirigentes da po-
litica municipal de Barbaccna apresen-
tam pelo surto de tun districto votado
no desprezo, senão para sugarem-lhe a
renda assaz proveitosa, allia-sc o crês-
cente cntliusiasmo do povo pelo resttr-
giincnto do progresso local. 

Obediente á politica do município ali
chefiada pelo coronel Abilio Rodrigues
Pereira, membro da familia barão de
Santa «Cccilia. que o representou cm
diversas câmaras, Carandaby constitue-
se alheio ás lutas ile .partido, concorreu-
doí.sempre com seu eleitorado cohcso
ás chamadas de- eleições. Actualmente e
seu vereador o dr. *\'iiedi«clo Ccsar
que, infelizmente não se tem pronuncia-
do pelo engrandecimento do districto,
onde tambem não é conhecido; a sua
eleição sc deveu ao coronel Abílio c
ao prestigio dc sua «família, que e a
do dr. «Bias iFortcs. As pessoas em des-
àquè nesse logar, como sejam os srs.
ir Luiz Rodrigues Pereira- Polycar.po

-Não é bem adcqiiadü o titulo destes
despretenciosos escriptos, e, se o adopta-
mos e conservamos, é para não diver-
gir do que sobre ó assumpto delles tem
sido publicado na imprensa desta ca-
pitai. ' ,

O seu verdadeiro titulo deveria ser:
"Saneamento do Brasil e da sua popu-
lação", porque, de fac'o todo o. tem-
torio pátrio, quer se trate das regiões
longínquas e pouco. habitadas dos ser-
toes. quer se' refira ás llittoiaiieás e dó
interior, servidas por navegação e por
v,ias-'fcrrcas, é por inteiro assolado
pelas endemras apontadas, esta ou
áquella, conforme. a região e itoda a
população, em geral, é victinia da de-
pressão' moral e orgânica resultante da
doença.

A vida. dos trabalhadores «ruraes dos
arredores desta e de outras capitais e
cidades littorancas e dó interior do paiz,
entre as mais adeantadas. bem como- a
sua fraqueza orgânica, a sua ignorou-
cia, a sua alimentação deficiente, a. sua
morada paupérrima e desguarnecida e
os seus hábitos «pouco dlfferem da dos
sertanejos.

Por isso, quando esboçarmos um «pia-
no de combate ás endemias que nos in-
felicitam, não será a-ponas para as regiões
sertanejas mas para o vasto território
pátrio, porque toda a sua população está
necessitada de .urgente assistência nie-
dica c prophylatica.

O peor cego é o que não quer ver —
diz um velho adagio. ' _

A quem, como eu, tem viajado quasi
todo o paiz, e Ah testemunho visual c
¦profissional, que desafia contestação do-
oumentada, do estado dc miséria e dc
doenipi das nossas populações, causa
assombro a coragem de homens, aliás
cultos e de responsabilidade, que, vi-
vendo na fartura, sem arrotar -pé desta
bella e sancaJft capital, contestam a
verdade dos factos, allcgando a exis-
tencia nesta cidade e em outras do litto-
«ral, de robustos caboclos sertanejos,
empregados nos serviços de estiva onde
durante algumas horas «por dia carre-
gani grandes pesos, sem sc estofarem.

Mas quem contesta a existencia aqui
e nos próprios sertões, sobretudo nos
da Bahia, Pernambuco e CcaTá, de pa-
tricios robustos, de resistência pasmo-
sa nos mais árduos e penosos misteres?

Amenas representam esses uma insi-
gnifícante minoria na ininiensa legião
dos doentes c enfraquecidos.

Quando, com o dr. Neiva, iniciamos
a nossa grande ¦ excursão pelo nordeste
do Brasil, partimos dc. Joazeiro (Ba-
hia), onde na ootasião o ciivpaludismo
devastava a população. Durante nuinze
dias que ali permanecemos, trabalha-
11103 de manhã á noite no tratamento
de impalu-ados recentes e chronicos,
tendo sido o nosso primeiro doente, e
dos mais graves, o medico do logar.

Pois bem, foi ahi que contratamos
oito camaradas para guiar a nossa tro_-
pa, tres dos quaes levaram-nos até á
capital de Goyaz, percorrendo, a pé,
600 léguas, sem manifestar fadiga, sen-
do os primeiros que se levantavam para
procurar os. animaes, arreal-os c carre-
gal-os,

Deram prova cabal de formidável rc-
eistencia. Nem por isso tiramos dahi
a conclusão dc que todos os caboclos
•de JnaadPo são como 03 tres heróes
da nossa jornada, porque viniol-os ás
centenas, incapazes de um décimo dc
semelhante esforço.

Dcnkrc os oito contratados, apenas
tres supporlaram itòda a viagem. Os
outros foram sendo substituídos cm ca-
minho.

Concorrendo com o meu testemunho
para o conhecimento exacto da exten-
são e da intensidade das calamidades
que mais que tudo têm concorrido «para
a dolorosa situação moral e econômica
a que chegamos sou incitado «por puro
senrimcaUo pat.iotico irrefreável.

Eu aguardava apenas que iilgiièm de
responsabilidade e com incontestável
autoridade désse o nlarma. para. con-
strángido embaça, mas impellido por

CARNES VERDES
MATADOURO DE SANTA CR .3

Foram hontem abatidos no matadouro
de Santa Cruz, para o consumo desta
capital, 504 rezes, 55 porcos. 10 car-
neiros e 22 vitcllas, sendo: de Duriseli
& iC. 50 rezes; dc Cândido E. dc Mello,
41.rezes.e 3. porcosj ,dc Arthur 4Men-des & C-, 56 rezes; de Lima « íilhos,
38 .rezes, 7 porcos e 18 vitcllas; de
Francisco Vieira Goulart, 50 rezes, 21
porcos e i vitella; de João Pimenta de'Abreu 26 rezes; de Oliveira, Irmão-
& «C, 88 rezes e 15 porcos; da Coope-
rativa.dos Rctalhistas, 6 rezes; de Por-
tinho & C, 31 rezes; de Basilio Ta-
vares & C, 3 vitellas; de F. P. de OH-
veira & C, 38 rezes; de FjJgard da
Azevedo '29 rezes; de Fernandes S
Marcondes' 5 porcos; de Augusto Ma-
ria da Monta, 17 rezes e 19 carneiros;
de «Sobreira ** _., 24 nezes e 1 porco,
c de Alexandre Vigorilo Sobrinho, a
porcos.

Rejeitados: «14 rezes e _]S e doif
porcos.

ENTREPOSTO DE S. DIOGO —
Vigoraram os seguintes preços: rezes,
de. $760 aÇSco; «porcos, de i$ioo a
i$i5o; carneiros, a i$Soo, c vitcllas, At
$goo a ííooo.

MATADOURO DA PENIU —
¦ Foram abatidas hontem 17 reies.

ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS — Pa-
ra os Armazéns Frigoríficos do Cies do
Porto foram abatidas cm Santa Cruz,
afim de serem exportadas 382 reze»
sendo «rejeitadas 2 rezes c i|4.

¦ » 1 » *

A SESSÃO DA CÂMARA
RESUMIDA

Sob a presidência do sr. Astofph»
Dutra, secretariado pelos srs. Cosia
Ribeiro e Alfredo Mavignier, foi bon-
tem aberta a sessão da Câmara, com ,1
presença de 65 deputados. Approvadas
as netas das sessões anteriores, foi lido
o expediente. Após isso, o sr. Cunha
Machado requereu que o presidente de-
signasse substituto para o sr. llarbosa
Rodrigues na commissão de Constituição
c Justiça, sendo designado o sr. Passos
dc Miranda.

Ejn seguida, occupou longamente ,1
tribuna o sr. Octacilm Camará, justifi-
cando o projecto relativo á prorogação
do mandato do Conselho Municipal, do
que damos noticia noutro local.

J?inda a hora do expediente e passan-
do-sc á ordem do dia, foi verificado não
haver numero para as votações. Posta
em discussão a matéria respectiva, con-
stante do avulso da ordem do dia, dis-
cursaram os srs. Antônio Nogueira,
Pedro Moacyr e Mello «Eranco sobre o
parecer da coiumissão de Constituição e
Justiça relativo á indicaçito _dn
amazonense sobre a situação
cional do Estado.

Foram depois encerradas as discus*
soes de que tratava o avulso o a ses*
são levantada. Eram 4.15 da tarde,
süo levantada. Eram 5.15 da tarde.

da bancada
üção coustitu*

A PROROQAÇ-.O DO MANDATO
DO CONSELHO MUNIClPAli

Hontem. o sr. Octacilio Camará oc-
cupott toda a hora do expediente da
sessão da «Câmara, justificando longa-
mente o seguinte projecto de lei:

"«O «Congresso Nacional resolve:
««Art 1» — No exercicio do iyi... no

Districto Federal, será pelas nutorida-
des municipaes arrecadada a^ receita
que fica orçada cm 44.778:630*000, de
accordo com ns verbas apresentadas
nela proposta do prefeito.

Art. 2o -— Revogam-se as disposiçocj
em contrario",

11 » «ir. <* **¦

NA ABSOCILHliC- DOS EMPRE-
GADOS NO COMMERCIO

A conferência que -">_u realizai-

o dr. Plácido Darbo.ii
O dr. Plácido Barbosa realiza hojN

Ú3 8 1 4 da noite, no salão dai Associa-
ção dos Empregados 110 Coiiimcrçio,

uma conferência sobnc o thema l\ vid_
força indomável, trazer espotitaneamon- _0 ar livre c a cultura physica .'" aos responsáveis pelo3 nossos deli- — , m

O próprio Supremo Tribunal Federa! j R0'cl,_," João Rocha, padre José Coita,
lírio pódc decidx declarando irrita ;c
tinllii no seu conjunto, uma cons'.i«tiii-
«¦ão estadual, excepto em casos espe-
ciaes concretos. E após articular bri-
Ihanie c formosa argumentação, defende
o orador o •parecer .dá eonun.issáq
Constituição e Justiça
por nutro
lo do

de
décl-.rahdõ-se,

Vicente José da Cunha, pharmaceutiço
«Christovão Noronha, Aurélio Costa c
«Francisco Lourenço, além de muitas
outras, orientadas agora do caminho a
seguir para proporcionar algum descri-
volvir.iento ao commcrcio e n industria
foram, não ha negar, os iniciadorcs de

lado «e cm attenção fio appel- j tão" 
"promettedor 

cniprehehdimento que
Pedro Moacvr. revisionista | ao districto e ao município, por conse

«oliírrvados. todavia, os
sgiiuen presidencial, de

te
nos o meu depoimento apagado, porém
sincero e verdadeiro.

Uma".ez convencidos os nossos diri-
gentes e legisladores, e iniciadas com
segurança e seriedade as providencias
para a salvação da "Minha Teria e
¦Minha Gente", voltarei satisfeito,
cumprido o patriótico dever, á minha
serena obscurid.ule, contente dc poder
prever para meus filhos a cara pátria
menos infeliz do qiic nie coube por
sorte assislil-a.

Para tornar publico esse depoimen-
to, vou-me soecorrendo da generosa c
fidalga «hospitalidade do intemerato or-
pão da opinião publica — Correio da I
Manhã, que nunca temi mc fosse nc-

VARIAS NOTICIAS
DE S. PAULO

Ribeirão Prelo, si (A. A.) — O sr.
Amilcar Siqueira, redactor do Uiauo
da Manhã", esiá angariando donativos
afim de promover o terceiro natal das
creanças pobres. ,

Essa iniciativa, que foi muito bem
suecedida nos dois «primeiros annos,
promelte ter o mais completo exilo
desta vez, lauto assim qne a redacção
do referido jornal recebeu iitimerüsüs

gada; nem a quem quer que a procure 1 donativos. [-*,,.,.„,„
parn tratar de altos interesses da nossa Casa Branca 21 (A.-A-J^-VO^Í"
pátria, pois a sua decisiva influencia¦..««*•¦ panl"n,'do3., r 

" 
SS_?.-??S?. av¦ •--¦• *' Pmf-rtinir o JjíIW -l cnius - Ui-_ fi*»"'na opinião publica, a sua «grande prós- * °0„ 

c0,lbCti,uidas peln elite casa*
pendade e vasta circulação resultam J^èmí. Todas as tardes no ficld,tonas | regU|.gi_a (_c amadores e espectadores.

CÕ41 st i Hi ci o 11 ai
principios «lo
que é adepto.

Eoi, cm seguida, encerrai!,
-«•--sãó do parecer em nucs'ão.

dis-

mmmV»*m~m-'**»>*

isacrificio da desccnTralizacão adtninis1
itrr.ttva. para a nianitiençãni.da iinidade
[ _ci natvia em todos ns sentidos, vcri_fir

caiid'i-s.* unia diniínuicnia nas jfuuccões,
c nttriliuiçiies Jo poder execulivo. pura
oue não continue elle a com .rometlcr o

ir.a ao presidente do listado, pedindo ca- desenvolvimento do paiz . nara que a
r;«uti:i3 dc vida. afim de vir -dc União ih liberdade o os direitos individuais en-
Victoria, para tomar parte nos trabalhos «lo conlreni a sua cfiicaz "arantia ¦num ap-
,,"" parelho judiciário uno. nacional e or-Longrcsso. .„„,,„ „.„_ ganizado pela autoridüd • suprema paraO chefe de policia, cn. nome do presi- ^ og 

i..^,^. 
b,,-_.i|ciro,_i e -,r;l

ilii .e do l-.st.aJo, respondeu a esse -tele- (|__c finalmciite, n parlamento nossa ser.
g.-amit-.a, dizendo liavcr providenciodo junto 1rlr..linntc uma eli-icão honesta .como
ao doiegado dc União da Victoria, ordenou, tioneslas tõrani .a-s iclejcõçs da lei L_n-;

um dadas todas as gtrantias no rei--i. lio lilineriò, uma representarão
rcr aquelle «au"hentica d^s sentimentos e da von-

lade dá maioria ou da gencra!cgsrcS-ao

kK* qtre reja
sentido <Ie evitar que posta :
deputado qualquer violência
physica.

mmtS O ^^X>-5'-» ¦¦¦¦'" ¦ '

Bcbur. . . todos bobem, mus sú
, In-uo bem quem bebe

C-_S.ATI-.rIA

mm:,:;

O presidente dn 'Republica empregou
hontem parle do dia no estudei dc que-
sliies da administração «íue aguardam o
«.seu veredictum, recebendo. á_ tarde, o
director da Central do Urasil, com o
qual conferenciou relativamente a for-
riociirientos -quella «ferro-vin ci muito
especi.-ilnienlo sobre a acquisição dc
combustível, c o dr. Azevedo Sodie,
prefeito municipal, que foi agradecer.-a
s. ex. o seu conipareeimento á fcsla da
bandeira realizada na Prefeitura.

Ainda estiveram cm palácio, sendo
recebidos p«;io secretario da presidência,
os srs. Antônio Augusto d'Almeida
Carvalhncs, comiiiondadores losé Auto-
uio da silva e (Francisco Fcvrciia Uc.il.
mcnibros da directoria da "Sociedade

IPottugucza dc Beneficência": que foram
agradecer a s. cx. ter-se feito repre-1
sentar 110 festival que realizaram 1101
theatro Lyrico em beneficio daquella
ijènemeiita associarão.

Sob a presidencia do sr. Antônio Car-
los c com a «presença dos srs. Galeão
Carvalhal, Cincinato Braga. Barbosa
Lima. Alberto Maranhão, Octavio Mán-
«..beira c Justiniaiio dc Scrpa, esteve
liontem reunida a commissão de Finun-
ças da Câmara.

O sr. JusLiniano dc «Scrpa leu os seus
pareceres favoráveis. á emenda sul>s'i-

| ttiliva do Senado ao projecto da Ca-
I mara, autorizando a abertura do cre-

dito de ,t-7:-irSroo para oceorrer ás
despesas effcctiwdas «pela Faculdade de
Medicina da Bahia: e autorizando a
abertura do credito de i'6_»(.$6.<;S para
pagamento a d. Anua Cândido Brito,

I agente aposentada ,i-.« Correio tlq Braz,
S. Paulo, correspondente aos seus \eii-
cimentes de S de junho dc 190S a 2O
dc março de h,ii.

O sr. Calção Carvalhal leu o pare-
cer favorável á abertura do credilo de
?:o7_:S, «pelo Ministério da Guerra para
pagamento dos vencimentos do mestre
joviniano Ociaviano de Araujo 'e do
operaria João Medeiros, da Fabrica «de
Pólvora sem Fumaça,

O sr. Alberto leu o seu parecer man-
dando devolver ao requerente, procura*

! dor do» padres Salesianos dn Baliia. os 
i papeis com que instruíram o «--eu reque- o bispo diocesano celebrara

rimento. O sr. Galeão Carvalhal pediu j 10 horas.
I vista do .parecer do sr. Alberto Mara- 1 Ao acío ¦religioso comparecerão o
! iihão. providenciando acerca da nonica- j pres'«dente do Estado, ,-_.«._ altas au.ori.

ção tle uma comniissão iia-a estudar e
promover a reforma oTlnograplrca.

O s. Jústiniano de Scrpa pediu por
sua vez. vista «Ki parecer do inesino
lep-iiado. atilorizando a abertura de
créditos .supDlemehtarcs. no orçamenta
vigeiire do Ministério do Interior.

idade
dos brasiK'iro._.

J.i no império — assignalou o orador,
provocado por ttm dos apartes do moeo
Osório — houve situação cm que Sil-
veira -Martins .pode exclftniíír: Câmara
dc servis! lE nuc não diria o grande
chnfe ua Republica ?

Câmara de servis. que derrubava mi

03 O/EES DR V1GTA

A • remia «lo imuosto cobrado em
outubro ultimo

Nas agencias da 'Prefeitura, foram
matriculados, cm outubro findo, 114
cães de vigia, sendo recolhida aos co-
fres municipaes a importância de 7_)S5'
deste serviçomunicipal, assim discrimi-
nada: 570?, da matricula, c 2_:S?, da
chana. , ,•Foram apprehcndidos nos logradouros
públicos 641 animaes. dos quaes ape-
nas 154 reclamados.

Nlctlieroy Gommemora a data if^t^a^
tcresíes futidanieiitacs do ilironol Ca

sua fundação
A vizinha capital fluminense, a.pitto-

resca e tranquilla Nictheroy, festeja lio-
ie a diita da sua fundação.

1' Conuneiiiorando o festivo aconteci-
mento. as repartições municipaes estarão

I fechadas.
iNa eareja do morro de IS. Lourenço,- '¦' L missa, ás

m

ANTR_ ASSIM

Os boatos tio poi-turbnciio dá
oi-ilciu 110 Contestado

Curityba, .21 — (A, A.) — O Dia-
_.. cx. tez-se representar por seu aju-1 rio da Tarde, desmentindo os !:oa;o3_ de

dante dé ordens, capitão-tcncntc Alvim ' perturbação da ordem publica no Con-
IPcssoa na visita ús otficinas da Com- testado, diz que c grande o impatriott-
panhia lídificadora. K" desejorlos opposicionistas aci_accor-

I di ao uimtesí' dc atearem a idea ue
¦ unia rcLVo.üção. Accrcscenta o mesmo
j jornal que é preferível mil vezes sof-
i Crer niáos governos, cm justiça e pre-
juiros tio que recorrer-se ao derrama-

; iiiento de sangite. Aléin di.*so mostra
que seria ¦ iniproficua a revolução, por-

. 1 que não haveria exito em vencer o5 Brasil. E o que desejam os pregado-
j res da revolução é que se derrame
! sangue, que se extermine o gado, que

se queime rocas, que sc destruam ciila-
I des, que sc deponha o governo, que se
I '.iirve. êmfiin, as águas, para que elles
Ipesaucm. Faz bellas referencias ao ac-
1 corilíi assignado pelo «ir. Affonso Ca-
; margo, prcs:den!e do Estado, como seu-

do a melhor solução qi>; se poderia cn

na

AS MISSAS OE HOJE
Rezam-se as seguintes, pr-- alma
Francisco Portclla, ás «) i'- horas

Candelária;
Almirante Pedro Vclloso Rebcllo,

10 horas, r.a egreja de S. Francisco de
iPaitla;

Professor dr. Ncrvnl de Gotivea, .13
9 i|_, na egreja dc S. Francisco de
Paula'; .

Maria Queiroz da Silva \ alie, ns
9 iJ2 na egreja de S. Francisco de
Paula; „ . ,

Hermengarda Coutinlio

dades estaduaes e municipaes, o cont
mandante «Li inspecção militar o coni-
mandante do =,S" de caçadores e respe-
ctiva officialidade; o c0111111.andn.1Uc da
Forca Policial e officiaes e demaU pes-
soas de representação social.

«Xo jardim da praça Martim Afíonso,
c-i-.de existe a herma com o busto dc
Ararigboia, que estará lindamente c:i-
ícitado para a circumstancia, tocarão
varias bandas de musica, durante .1 lar-
«J«j c á noite.

E assim será cominemoradá pelas au-
toridades fluminense e pelo povo a daia
Oa fundação de Niclhcroy.

—* Conimcmoraní-Q a dala do li^ie e
o seu S" anniversario, realiza hoje o
Instituto Histórico ç Geograpliico Flu-
minensé uma sessão solennc, ás S horas
da noite, no salão nobre do Amparo
Operário.

Sobre a data e fazendo o relatório
animal, falarão cs «ks. Sinioetis da Sil-
va, 'Uainon Alonso e Luiz Palmier.

Ainda os novos sócios dr. Alfredo
Ossorio e J. Demoraes. farão os seus
discursos de recepção,' sendo após sau-
d.idos pelo orador ofiicial.

mmm*m* ->!_¦¦

Pereira,
a i|2, na egreja de S. Francisco de , centrar para a nossa questão de Mini-
Paula: tes. E a grande virtude «lesse accordo

José Malheus Dutra, ás o horas, Ok j consiste em approximar dois Estados
Ctreja de S. JíranciKo de Pau!». J até agora inim:„o«.

NEGÓCIOS MIWICIPAES

Fui nvreiulnilii a usina tio nspluilto
«Pelo sr. Américo Lassancc foi hon-

tom assignailo na 'Directoria Geral dc
Obras c Viação, da Prefeitura, o ter-
mo dc contrato para arrendamento da
Usina de Asphalto pertencente á nm-
nicipalida.de, pela quantia de 6oo$ooo
mensaes.

nutra de servis cm c|iic Hberaes e con-
servãdprcs podiam pozar dn poder, ai-
ternando-sc ncifè, exercendo-o uns.-até
duianlc 14 annos! Que Irisie comi .ira-
ção para ns Câmaras republicanas, se
a fossemos estabelecer com as Caiuaras
do império 1

«E é por isso que a propaganda
nionarchicn jj sc realça — aparteou o
sr. Joaquim Osório. O sr. Leão Vel-
loso, por exemplo; é íiioharchista.

Dcbcem-se os meninos brincarem
— diz o sr. Leão Vciloso. Pueri lutienl.

Ouacs — interroga: com vehemencia'
calorosa, o orador — quaes os partidos
nas Câmaras republicanas ? quaes as
questões superiores; quaes os litígios de
principios; quaes as barreiras de cran-
des interesses nacionaes em conflicto;
quaes as elevadas idéas de organização
social econômica, que tem dividido o
Congresso da Republica ? Nada. aluo-
lutnmentc nado 1 Corrilhagem, questiun-
cuias de punidos epliemeros, organiza*
dos ;í ultima hora, para sustentação_ de
presidente:; í\3 Republica: c que mais.'

Entretanto — observou n sr.
Bento de Miranda — os libcracs rcâü-
r.ava;;i programmas con-servadore-i e as
situações conservadoras realizavam pro-
gramiu.is libcracs,

Isso mostra — retrucou o sr. Pedro
Moacyr — q'.:c o partidi que sc achava
:io ostracismo preparava a opinião pu-
blica. amadurecia, as idéas nn espirito
publico, para receber a reforma e o
ouíro partido a realizava dc accordo
com a opinião nacional.

Os partidos — opinou o sr. Joa-
quiui Osório — exploravam a opinião
publica, ccii-.o entre nós os demagogos
continuam a csploral-a.

Quer o apárteante — interrogou o
sr. Pedro Moacyr — uma franqueza de
amigo ? Chegamos ao triste estado de
não termos sequer demagogos! A d«v
magogia é o protesto dc um ou mais
indivíduos, dc um partido, de umn cias-
se, de uma sociedade. Não temos isso.
sequer! A demagogia c o excesso da
democracia; é o radicalismo nas idéas,
sentimentos c doutrinas levadas, no ter-
reno da acção, á conseqüência que pôde.
algumas vezes, ço:iipro:n«:ttcr a ordem

A REVOLTA DE 1910

A COMMI-MORAÇÃO
SERÁ' FEITA

AMANHÃ
Passa 'hoje o 6o anniversario da rc-

volta de marinheiros nos navios .da es-
quadra, cm que tombaram, sacrificados
pelo dever da honra e discipKnn, os
Officiaes da Armada coiitra-almirante
Baptista das Neves, capitães dc corveta
jesé Cláudio da Silva Júnior e Mario
Caries Laíimej-er: capitãeís-teiientes Ma-
rio Alves de Souza e Ratíl Salles de
Carvalho; o sargento Francisco A.lm-
qüerquc c o grumele Jovianp.

Todos os anno.-,, vem-se conimemoran-
c'ò essa dala com uma romaria aos tu-
mulos, dos officiaes e inferiores morlos
naquella rebelüâo, por ioda a nossa ma-
rinha de guerra, rezahdo-ise ainda mis*
5:13 cm suffragio da; almas desses que-
ridos extinetos da Armada Nacion.il.

A cpnmi*rmoração deste anuo.foi mar-
cada para amanhã, ficando assim resol-
vido (mc ás 7 horas da manhã varios
bondes especiaes partirão do Cáes do_
'Mineiros para os cemitérios de São
'Francisco Xavier e «S. João Uaptista,
conduzindo os officiaes e praças que
quizerêm tomar parle «na referida com-
meinoração.

i.Vs 10 horas serão celebradas missas
tia matriz da Candelária, mandadas cc-
icb.-ar pelo Club Naval, que, como em
todos os anv.es anterones, tem tomado
a incumbência de prestar esse tributo
dc saudade aos monos naquclla revolta.

•O C.'.ib Naval c o ministro da Mari-
nha farão depositar ricas coroas de flo-
res naturaes nos tunititos daquclles sau-
dosos 'officiaes c inarujo

oiiiiilc, dai-á melhor futuro.
— Ha longos dias- e gravemente cn-

ferma, guarda o leito a virtuosa con-
sorte do coronel Polycarpò Uoeha. Sao
seus médicos assistentes os svs. drs.
Lincoln Machado e Tindaro de Aguiar,
•qúò esclarecidamenle vão debellando_o
mal que, violento, ia prostrando tao
util existência. ...,

PASSAGEM DE 'MARTA-VNA, ap —
XI  916 — (Do correspondente) —
Por iniciativa dos srs. reverendo co-
nego Tobias 'Pimenta, José YVnlphango
dc 'Mello c José André, coadjuvndos por
11111 grupo de gentis senhontas desta lo-
calidade, fui organizado um espectaculo
dramático, ao ar livre, e dedicado o to-
tal cm beneficio das obras da egreja
da Gloria, padroeira desta localidade.
Par-i tal fim- sabbado e domingo, ulti-
mos foi levado á scena o bello, drama
intitulado "Isabel de Thurm-a , no
qual os interpretes, sendo amadores,
desempenharam os seus palieis com todo
gosto c critério. Depois, vinte c tres
bellas sètihorinhas — representando os
F.ados do Brasil, cantaram o nosso
bello hymno nacional, o que despertou
cntliusiasmo entre os espectadores que,
dc pé, c descobertos, pediram o bis_ .
por tres vezes consecutivas. Foi clic-
ctivamente nma bella festa que deixou
grata recordação entre Iodos e bem me-
recci-am louvas os iuiciadores, as senho-
vinhas que interpretaram o drama.
Deixo de dar os nomes de quantos sc
prestaram á festa patriótica por serem
muitos e o limitado espaço nao o per-
inittir, Um bravo ao eusaiador das se-
nhorinhas, o sr. capitão lgnacio Vieira.

«CATAG-A-ES, 21 — XI — 016 —
(Do correspondente) — Pela Compa-
nhia For.a c Luz «Cataguazes, cm Leo-
poldina acaba dc ser installado o cen-
tro telephonico dc Piedade, ao qual já
foram ligados os appafclhòs pcrtçncen-
tes'aos srs. Cyrillo Marcai dc Rezende
c José iFnjar.lq «Filho, bem como o da
"Usina Maurício".

BOUUENIFY, iS — XI — (jiC —
(Do correspondente) — Crnta-se aqui
da fundação dc unia linha dc tiro. A
idéa encontrou o maior cntliusiasmo
nesta localidade não estando muito lon-
ge o dia da inauguração da referida
linha de tiro.

da sua patriótica orientação em
as campanhas de interesse nacional,
onde oecupa elle sempre a vanguarda,
combatendo com desusado vigor e des-
temido ardor todas as mazcllas que
cm tão larga escala surgem a cada
passo 110 nosso organismo politico c
social, e que todas ellas são a rcstil-
tante do estado de depressão moral,
conseqüente á depressão orgânica do
nosso povo,

Ribeirão Preto, 21 (A. A.) — As au-
toridades policiacs daqui e localidades
adjacentes descobriram a existência de
muitos bilhetes falsos de loterias, pre-
aliados, cujos prêmios foram pagoi
pelos respectivos agentes, dllttdidos ua
sua boa fé. .

Agora, parece que os espertalhões cs-
«tão agindo cm Orlnndia. lloe, as auto-
ridades policiacs daquella cidade, tclc-

Os progucssos dos povos cultos sc ! grapharam ao dr. Juvenal Pista; de'.c

rara estii sccçíio, ncceitniuos to-
dns ns íiotieias tle interesse gçtitl,
ficando ns mesmas sujeitas no cri-
terio da rcdncçiiçi.
¦ «« ¦' ¦ 1 *m a m\%% *%* jam

Uma commissão de officiaes irá tatri-
bem «ao cemitério dc Maruhy, enr Ni-
cÃiòroy, afim de depositar flores sobre
a campa do commandante Lahmeyer, ali
sepultado.

Bandas de musica da 'Marinha toca-
rão nos cemitérios dc S. Francisco
K-avier e S. João Uaplista: por oceasião
da visita da officialidade da Maiinha
ás nccropoles.

Com relação a cs.a comniemoráção,
esteve liontem confei-cnciando coi;^ o
ministro da Marinha o almirante Go-
mes Pereira, preside-te do Club Naval.

— Por r.clo de honiem. o ministro
da Marinha mandou trancar a nota dc
amnistin existente nos assentamentos do
fóguista extranuinerario de :' classf
João «Ribeiro de Freitas, pertencente á
guarnição do couraçado São Paulo, vis-
to ter ficado provado não haver, o dito
fóguista tomado pane- nos movimentos
sediciosos oceorrido; cm novembro e
dezembro de 1510. 110 Bal«,_hão Naval.

O «iroinc desse fóguista íoi, po-s. cx-
cluidò das listas d.-,.; praça, que se en-
volveram naaucUás revolta» s.

NOTICIAS DE PORTUGAL
Lisboa, 2! (A. A.) — O governo, at-

tendendo «aos pcJidos do alto coninter-
cio e dos iproductores. autorizou a ex-
pofítação dos vinhos «Jo Porto para a
Dinamarca.

Z.i'jÍ'01! -i (A. II.) — 0_ almirante
comuiaiíJantc da esquadra ingleza do
Atlântico redigiu uma nota altamente
honrosa para o commahilante das ca-
iiliom_..-s portuguezas empregadas na
poiieia das águas dc Cabo Verde. O
official portuguez é nesse documento
calorosamente elogiado pela sua brilhan-
te acção.

m &-tí3~o-er-
A LENHA 1)0 ESTADO DO RIO

Couto n Cjsiitral çobrnrii o respe-
ctivo iniposto

Os impostos fluminenses sobre a
lenha c outros produetos da Estado do
Rio, podem ser pagos, segundo deter-
miiiação do director da Central do Bra-
sil. 110 ponlo de destino, desde que os
despachos sejam dc frete a pagar e para
as estações situadas no território do
Districto Federa'

realizam com a pratica dos ensinàmcn-
tos da sciencia cm todos os ramos da
actividade humana, assistidos sempre
da hygiene e da medicina, quer se
trate de industria, ott de agricultura
ou dc forças armadas, ou de 'fundações
de cidades e colônias, 011 dc fazendas
ou de quaesquer trabalhos particulares
ou públicos.

No Brasil mesmo rcalizou-sc um
grande cinprchcndimcnto, que consti-
tuia uma aspiração nacional e a obri-
gação dc um tratado internacional, que
só foi levado a effeito pelos norte-
americanos, graças principalmente ao
concurso indispensável da medicina c
da hyaiene. anpücadas com inielbgen-
cia c com rigor—" a Estrada de Ferro jMadeira-Mauioré. |

Não_ fdra a cómprchensão nitida dos .
eiiipreiteros norte-amcricauós, cuJtos, !
c habituados no seu paiz a empresas
semelhantes, onde as medidas dc pro-
phylaxia precedem e acompanham to-
dos os cmprêlteiidimentos, e até hoje
não possuirianios a estrada, que é uni
passo decisivo para a expansão c o
progresso da extensa c riquíssima re-
gião por ella atravessada, além dc re-
presentar o cumprimento sagrado da
cláusula de um tratado.

Antes dos norte-americanos nada
menos dc cinco empresas nacionaes
tentaram a sua construcção. com os
recursos apenas da engenharia, e fra-
cassaram tragicamente com perdas de
vidas preciosas e formidáveis prejtti-
sos monetários para a nação.

Ahi esjá o illusire dr. Sampaio Cor-
rea, gloria da engenharia patrícia, que
poderá attestar quanto de vidas c dc
prejuízos de tempo c de dinheiro tc-
ria custado o serviço dc canalização
das águas dos rios Xcrem c Manti-
queira, para abastecimento dcsla capi-
tal, se não fura o concurso decisivo
das medidas de prophylaxia do impa-
ludismo ali instituídas pelo Instituto
Os\va'do Cru::, representado a princi*
pio pnr Carlos Chagas e cm seguida
por Arthur Neiva.

O mesmo- clarividente e conspicuo
engenheiro pódc attestar o concurso
inestimável dessa prophylaxia, realiza-

j da por Arthur Neiva. cm longo trecho
I de construcção da Estrada de Ferro
I I(apura a Corumbá.
| Que o diga o proveito c conceituado

dr. Aarão «Ruis. outro vulto eminente
da nossa engenharia, relativamente á
construcção do prolongamento da lí.
F. Central _ do Brasil, no trecho de
Beltrão a Pirapora, onde a ¦prophylaxia
do impaludismo confiada a Carlos Cha-
gas, tendo como auxiliar o obscuro au-
tor destas linhas, deu resultado com-
pleto, extinguindo essa moléstia, entre
os operários da estrada, até á sua ler-
mutação.

A outro vulto notável da engenharia
brasileira, dr. Arrojado Lisboa, deve-
mos o eonhecmienlo exacto da in!e:i-
sidat-C e da extensão das endemias e
varias moléstias dos sertões das regiões
_eccas do paiz, pois foi elle quem,
como director das Obras contra a sec-
ca, solicitou do eminente dr. Oswaldo
Cruz, a organização e direcçao de com-
missões médicas para percorrer essas
regiões e indicar as medidas prophyla-
ticas para construcção dc açudes.

A engenharia brasileira, pois, por or-
sãos proeminentes da sua classe culta
c progressista, já tem dado provas com--letas dc alia criteda e de clar-videu-

gado de policia, coinmuniçando o faclo,
lembrando diversas providencias. Aos
referidos tclegrãmiíias solicitava-se do
dr. Piza, informações sobre se ma
agencia de S. Paulo fora vendido o bi-
llietc numero 3S.370 da Loteria dc Sao
Paulo dc 17 do corrente, que e o pre-
miado. A informação declarou mio ven-
dido o referido bilhete.

Cuia Bmiicii, =1 (A. A.) — Revés-
tem-se de máxima actividade os prepa-
ralivos para as festas que se devem
realizar nesta cidade, por oceasião da
visita do dr. Altino Arantes, presidente
do Estado, que é aqui esperado no pro-
ximo dia 26 do corrente.

. A commissão geral dos festejos Ç.sta
distribuindo largamente um magiiiílCO
programma dessas festas,

Itapetininga, -1 (A. A.) — Termi-
narauí os exames dc admissão liara a
matricula 110 primeiro anno normal.
Inscreveram-se 11.1 candidatas e 47
candidatos; daqucüas foram aipprova-
das 31 e reprovadas S.', dos candidatos
foram approvados iS, reprovados ai).
¦__¦_ ¦¦ iirw-mTr^g&rstv. •**¦— ' ¦ ¦--— —
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Uma porção tio roupas e quarenta
metros do chumbo que so vão
A1 policia do 22° districto queixou-se

liontem o sub-offici.il da Armada An-
tonio Tliomaz de Oliveira, de que os
ladrões penetraram 110 quintal dc sua
residência, ú travessa da Barreira nu-
mero i;_, na estação de Ramos, rou-
bando approxiniadamente 40 metros de
cimos de chumbo e muitas roupas que
se achavam num barracão.

O commissarió dc serviço proinclle«j
ns providencias pedidas c mandou que
fosse aberto inquérito.

cia, na comprehensüo nítida da necessi-
dade do concurso imprescindível da
sciencia medica na execução das obras
de engenharia, para que ellás caminhem
rápidas e com economia dc vidas c dc
dinheiro.

I.' urgente que os srs. bacharéis, que
constituem geralmente 05 governos c os
congressos, se compenetrem lambem da
que, além da instrucção, é a saude dc
um privo a base da sua prosperidade
material, intellectunl e moral; dc que
as leis devem todas obedecer a cí _
objectivo primordial, e quando houve*
rem dè deliberar, não se esqueçam de
consultar e de adoptar os conselhos o
o:;_ conhecimentos dos competentes, ad-
quiridos còm muito tempo e muita :•;_•
pÜcação, nos laboratórios, nos hospi-
taes e na pralica diária de pesquizas
especiaes.

Não confiem, como até ba pouco, na
su.. presumida oniscencia.

Xão ha mais oniscientes. Todos
departamentos dos conhecimentos
manos dilataram-se de tal modo
séculos XIX e XX que não mais
dem caber num sú cérebro.

Todos os pair.es cultos da Europ
Japão na Ásia, os Estados Uni los
Argentina na America, devem a
grandeza á especialização dos seus
meus nas provineias e siib-pvovinciaa
dos conhecimentos humanos, e cada
qual ná sna especialidade fornece o!
materiacs para a confecção das leis (
sua execução poslerior."Cada macaco no seu galho", é velht
brocaidq muito nc-5=«. e nuiiio verdai
deiro.

Belisario rennK .
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'Operários 'd 'curiosos em frente -do edifício da Prefeitura.

Vin pritpo de operários jornaleiros
3n nossa municipalidade dirigiu-se
¦liontcm, ás 4 horas da tarde, para as
inunediacões do edifício da Prefeitura.

Iam ali no intuito de receber os seus
salários atrazados.

Como ás 5 horas da tarde vissem que
ns portas da Pagadnria se fechavam,
rsses trabalhadores foram, cm massa,

jiarà a rua ojsé Muaricio, onde esta-
rionava o automóvel . do prefeito, a

quem pretendiam solicitar o pagamento
rio que lhe cra devido, segundo sc
dizia. .

Nessa oceasião, saiu do gabinete do

fjnvcrhador da cidade um deputado do
¦Districto Federal, o fltial se encami-
íiIioii para o grupo dos trabalhadores.

lEniciidehdo-sc com uma parle desses
mpçriirios, aijticlle rcpiTsentantc carioca
nsscgttroU-llies ipte o dr. Azevedo So-
ilré, interessado, como se achava, cm
attender á nun justa reclamação, es-
tava providenciando para mandar cffc-

ctuar Já o pagamento dos salários
correspondentes ao mez de agosto e
nos primeiros dias de dezembro os de
setembro e outubro.

Uma parle dos reclamantes mostrou-
se satisfeita com essa promessa.

Outra parle, entretanto, aquella for-
mada pclo grupo que, desde o primeiro
momento, se manifestou com intuitos
hostis, não quez acceitar a solução
conciliatória alvitrnda pelo prefeito.

Esperando a saida do dr. Azevedo
Sodré, esse grupo, mim lamentável ex-
cesso, apupou o representante mais
graduado do poder municipal do 'Dis-
tricto Federal.

F. tanto mais de lamentar é essa
manifestação de desrespeito ao pre-
feito, <]tianto certo ú quc os operários
tinham outros meios menos violentos
de reclamar aquillo a que têm direito,
como legitimo produeto que é de seu
trabalho diário,

O dr. Azevedo Sodré não se lem I da 'Prefeitura

imÜllf-iTJl PC,'f 5°.rlC (Ios •'""•«*°«empregados dn Prefeitura, c, se lhesnao_ pagou ainda os seus salários, deve-
ffi&Sfèiw r""C"!C d Critica situi"-ao
™br,t„ I 

•}na"?íis municipaes, paracujo desbarato não concorreu.
Patrulhas de cavallaria e guardasciiis que rondavam as imnicdinções datrctciturn approximarãin _e.- nessa oc-castap, _ dos trabalhadores excitados,conseguindo dispersados por meiosstiasonos, sem o emprego da menorviolência.
E, assim, sem termos, felizmente, aregistrar .facto de maior gravidade,terminou o incidente de hontem, que

poderia tomar mais sérias proporções,se não fora, de nm lado, o espirito
calmo c prudente do prefeito, e, poroutra parle, a altitude comedida dos
agentes dc segurança publica, mandados
preventivamente para tis inunediacões

A's niiiiilas-leirás. Succúléntá Feijoada,
ís o da inanliS. «''' na CABAÇA GRANDE.
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O FIM TRÁGICO DE
UM SCELERAÜO

Conforme conta n "Correio de Mi-
raa" de Juiz de Fora, foi assassinado
no districto de 'Dores da Victoria, nes-
ta comarca de São Paulo <lo 'Muriahé,
ti m do corrente, o indivíduo Agenor
Soares da 'Cruz, criminoso evadido da
prisão c cóndcninado pelo jury da co-
marca do Turvo a 30 annos d-c .priàão
ci-lltilnr, As façanhas por elle çoinmet.
tidas, na cidade de Turvo, segundo ss
vê iin relatório apresentado ao dr, se-
rvclario do Interior do listado em
1 y 15. Í'i'lo chefe dc policia, se resumem
¦1,1 seguinte:

Km :'p dc outubro <lé 1014, num con-
ílicto entre praças e pessoas do povo.
«leiitro de um circo, foi o áuspcçndii
Agenor espancado «.- preso, quando, em-
luinliisva .'iiiieaçtlloraiiR.nte uma garrii-
«Ini- Ausente o delegado de policia, que í
deixou de comparecer
(.ir motivo de doença, f»i o auspeçada
Mito. 'liste cora-cii logo pnra o quartel, i
situado cm logar fronteiro ao circo,
voliaiido com o soldado José dia Cunlia. jlimbos armildos de cãrabina, Iim frente
íi casa do delegado de policia n nnspe- j
cada apontou a anna. cm direeção. I

Aquilh íiiiloridade. assomando íi por- i
Ia de sua casa, a'iraida pclo rumor das ¦
correfitis, gritou-lhe qtte não atiraisse, i
Bcndo então cxatttornda e aggrcdidn por i
Agenor, quc lhe desfechou uin tiro. A
bala ntlingiu a parede a uni metro de I
distancia da porta. Senhor da situação, 

'

«> an.speçad.ii começou a perseguir fe-
•rozmcnle os populares, muna sinistra
•caçada tioriiirna, dc que foram victimas
t.inibcni pessoas inteiramente estranhas
no fpu: so'p,*iss:irai 110 circo.

. IVrlo ainda da casa da mesma anto-
ni.ladc. caiu a primeira viotãnin, José
J.tliz da Silva; Agenor e n praça losé
ila Cunha continuaram a fazer déscar-
(tas seguidas sabre o povo, quc descia
iiccelerndamenle a rua Direita, á pro-curai dc um abrgo, sendo feridas nessa
oceasião varias pessoas, entre as quaesFrancisco Azarias de Paula, que oecupa
riu 1 urvo o cargo dc engenheiro resi-
dente da Fstr.ila Ocsde de Minas. Na

sqmna daquella rua com o largo Arau-
les. foi assassinado Mecenas Rosas e
íerido no peito por uma bala o collc-
ctor estadual, I.indolplio ^Queiroz, rc-
Epeixivel ancião que 

' 
tentou debalde

conter o braço homicida do auspeçada,
clamando que era empregado do gover-
na e solidário com a policia.

il crime, porém, quc abalou mais pro-fundamente a população de Turvo, ob-
servando a maior parte das manifesta-
ções de revolta, foi o assassinato dc
Henrique Queiroz, filho do collector cs-
t.uliial, moço quc nunca se intronietlc-
ia em distúrbios e lutas, valendo-lhe a
correcção de sua condueta a estima de
todos os seus conterrâneos.

Agenor Soares da Cruz foi stibmct-
lido a julgamento por duas vezes, sen-
do condcinnado á pena máxima dc 30
annos.

Passada em julgado a sentença que
n condcnmou, teve ordem do juiz da
execução para seguir para a pcnilcn-
ciaria dc Ouro Freto. Nessa viagem,
illtldiiidò a vigilância da escolta, sob
cuja guarda eslava, Agenor conseguiu
escapar-se, Por maiores pesquizas que
fe fizessem, ninguém mais. soube in-
formar do paradeiro do facinora c tal
ria o interesse dos habitantes do Tur-
vo na sua .prisão que tuna das fami-
lias das victimas offercccra avultada
quantia a quem desse noticias cxaclas
sobre o criminoso,

Ila dias, porem, no districto de Dó-
res da VjcWr.ia, o. capitão Jones Al-
ves Cordeiro dc Oliveira, sub delegado
clc p.dicia. foi informado dc que nas
iiumedinçtics de sua fazenda, dentro de
mn matto, um menino havia amarrado
dois lindos cavallos, suspeitaudo-se que
os r.iesmos tivessem sido roubados,

A policia deste uiunicipio abriu cer-
rala campanha contra os ladrões de
i-avallos. sol, a orientação do delegado,
dr. Teixeira de Mello. Immetliatameit-
le, o capitão Jon.s, no aían \\e cuuyirir
ordens recebidas, apprcliòndcvt os dois
animaes c levou-os etn seguida para o
arraial de Dores da Victoria. Quando
II capitão Jones sc dirigia para.o ar-
raiai, laconpanluulo <le outros imlivi-
duos, foi repentinamente nggrcdido por
Agenor Soares da Cruz, Francisco Lei-
le ile Almeida e Homero Barbosa da
Motta. que deram mais de dez tiros dc
revólver contra o sub-dclegado e seus
companheiros, -l) capitão Jones o uni-
eo ípie cnlào se achava armado, resis-
l iu valentemente, xlando vo/. de prisão
aos seus aggrcssorcs. listes s.* refugia-
ram mini matto próximo, sendo calão
cercados pelos habitantes da localida-,
de. que foi ani despertados pelos tiros.
i)o tiroteio sairam feridos o capitão
Jones', Olympio Kibciro da Cruz, Joa-
ijiiim Honorio da Silva c Antônio Ca-
iitillo iia Silva.

•Fechados e cercados r.o matto pelos
populares, não tardou que o criminoso
Francisco I.eite se entregasse á prisão.
No entanto, Agenor preferiu resistir,
investindo doidamente contra os que
d cercavam, O resultado foi cair re-
doiidamcnte morto, tendo o corpo atra-
vess.rdo por diversas balas.

'li,,! um baliu' pertencente a Agenor,
foram encontrados o seu fardamento
de anspcçnda e o cinturão da Brigada
.Policial dc Minas, além dc outros ob-
icclos que estabeleceram ¦perfeitamente
a identidade do criminoso, cujo para-
deiro cra até então desconhecido.

¦¦a m iga- o. —

O DIA NO SEXADO

O que o governo íaz coi os pe-
didos de informações do

Congresso
'A' sessão de honlem nãn reuniu o

numero, preciso para as votações.
Depois de approvada a acta dos tra-

ballios anteriores, foi lido o expediente,
que constou de um officio do prefeito
do 'Districto com as razões do seu veto
á resolução do Conselho autorizando os
gnaiUas muniaipaes a fazerem consigna-
ções dos seus vencimentos; du outro of-
ficio do prefeito dando informações so-
bre uma petição dos moradores da ma
da Alegria relativa a melhoramentos
públicos c dc redacções finaes do pro-
jecto,

1X0 neto dos discursos, o sr. Miguel
de Carvalho fez acerba e justa crilicn
ao governo, pelo idesenso qite tem tido

, por um pedido du informações quc o'„(....... lí! • Senado fez-a seu requerimento, a res-
•pçij.õ de dois ínónorrs presos aipii c rc-
mcttidos á Colônia Cor.récciohid de Dois
Rins.

A propósito, s. cx. fez largas consi-
derações cm torno da assistência á in-
íauciii abandonada, appellnhdò para o
coração 'do sr. Wchccsláo, em cujo go-
verno, aliás, sc cedeu .a unia sociridade
particular a Escola Prcmuuitoria Quinze
de Novembro,

O sr. João Lyra, da commissão de
Finanças, requereu e obteve que entrem
ua ordem do dia de hoje os orçamentos
da .Marinha, da Guerra e do Exterior.

Na ordem do dia, encerraram-se:'1" discussão 1J0 projecto do Senado
11. 26, de 1916, quc cria, com caracter
officViI c personalidade jurídica, a Or-
dem dos Advogados uo Districto Fede-
ral;

a a" discussão da proposilo da Cantara
dos Deputados n. HS, Ue 1916, que abre,
pelo Ministério 

'Ari 
Guerra, o credito cs-

pecial.de 8*5og'$8g'S, para pagamento de
gratificações que campeiem tio major
Apollinario Pereira lSitstnihantc", adjun-
tn dd Collegio Militar do Kio dc Ja-
neiro:

a 3" discussão da proposição da Ca-
mara dos Dcputaldos 11. .18, de njtC", que
autoniza a abrir, pclo Ministério da Fa-
zenda, o credito especial de 15 ;í'j6$.-i(i5
para pagamento do que c devido a d.
Conslança Alves Branco de Mello liar-
reto, nn virtude de sentença judiciaria.

NOTAS HGSPAXHOIiAS

O SR. UR2ÃIZ DEIXOU
O PODER PARA

NAO PREVARICAR
M.".nittn,. outubro dc 1916, — Numa

das ultimas sessões celebradas na
Câmara dos Deputados, o sr. Urzaiz,
ex-ministro dn iFazenda, intcrpellou o
governo sobre as exportações de coar'*
das .minas de Hio Tinto, cm Huclva,
explicando o alcance dc suas palavras,
e dizendo "que se viu obrigado a rc-
nunciar a pasta que dirigia para não
prevaricar ".

O sr. Urzaiz, no explicar a sua atti-
tude, que tão forte alarido produziuem todos os recantos do Parlamento,
afiirmon que o chefe do gabinete, con-
dc dc. Eomanotics, havia faltado ao
cumprimento das leis ao autorizar a
saida do cobre de Rio Tinto para a
Inglaterra, em visia de existir um de-
creio real que prohibia a exportação
de inctacs, e nccresccnloit que " 11111
governo que falia ás leis
prevaricador "

que
uni governo

Compram-se, trocam-se,
jóia*, brilhantes, ouro, prata,
1ii.0ed.is. — Teixeira & C.
»lor 03.
—, mmt » aP *t *m

ve ndom-se
platina e
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Vendido hontem
nesta casa

AO MAR

Um marinheiro insu-
bordinado

O comniaudithte do vapor inglez Va-
sari solicitou da Volteia 'Maritima .-1
sua intervenção afim de fazer descui-
liarear o marinheiro russo Jo?.o Siepb.i.
i..'e. que sc insubordinára a. bordo, ag-
gredindo o 1" machinista dj tuesaio va-
por.

Trazido para terra e interrogado prdo
inspector llaiily, o marinheiro declarou
estar sendo victima de unia persegui-
ção, pois fora o niaeliini.ua quem o ag.
gredira, partindo-1'lie dois dentis a
soeco.

Ii, corroborando a sua defesa, mos-
trou Stcphanie os dois dentes partidos,
que ellc ainda trazia no bolso.

O marinheiro íoi mandado apresen-
tar ao respectivo cônsul.

Respondeu ao interpellnntc o presi-
dente da Cainnra, sr. Villunueva, que
defendeu o governo c o presidente do
conselho, conde dc Roninnones, decla-
rando por fim que o sr. Urzaiz não
podia permanecer nas fileiras do par-
lido liberal.' 

liste incidente parlamentar tem ex-
ccpcional importância politica, visto
ser. o sr. Urzaiz uma das figuras de
mais relevo do partido liberal. Finan-
cinta jiotavcl, 'formidável polemista, Iu-
ladór enérgico, o sr. Urzaiz sempre
foi, pelo seu concurso activo c cfíiraz,
mu elemento dc grande valor no grupo
político dirigido pelo conde de Roma-
nones. A sua iniciativa em aiisuniptos
financeiros tornou saliente, em varias
opportuiiidades, o sen talento cm ma-
teria de administração e ¦ de politica
internacional. 1

Xa ihtchdciicia geral da fazenda na
ilha de Cuba, no conselho; de listado,
110 Parlamento e na pasta da Fazenda,
Urzaiz sempre se mostrou 11111 bala-
lliadnr incansável.

Tal c o bonicm que se desligou — ou
quc desligaram — do partido liberal,
onde. de tempos a esta parte, cra
considerado como rebelde.

A sua saida do partido liberal será
lllais uma rebeldia, mas nem de outro
•modo poderia ser para um homem pu-
blieo incansável, que pensa demasiada-
mente claro c fala alto de mais. —
F. Soro.'<>¦>»
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ECOS DO NAUFRÁGIO DO
"VAGA"

MAIS UMA FREIRA
PAULISTA

S. Pait.o, 20 dc novembro. — A um

canto discreto do salão dc..., cm inti-

mo têlc-á-tclc, dialogavam duas senho-

dias do liigit-life paulista, V. S. c

L. C. São freqüentadoras distinetas
e infallivcis das estações lyricas, dos

concertos c dos chás das casas chies

do Triângulo.
Já sabias que sc ausentou de São

Paulo a R. V.?
Disseram-me que sc transferira para

o Rio.
Sim, talvez para nunca mais vol-

tar.
Desgostou-sc com S. Paulo?
Deve estar já internada num con-

vento do Rio, como noviça. Vae pro-
fessar.

Que me diz? 1
A verdade. Tcnsci que sabias.

Fu e a R. V. fomos collegas uo Con-

srrvatorio, onde cila fez um curso bri-

lhante, ficando ali como professora,
por proposta do seu lente. Km pouco
tempo grangeára numerosas aluiunas c

era já pianista acreditada. A R. era

o enlevo da faniilia, quc está desolada
com a brusca resolução que cila to-

niou. Xinguem suspeitava das suas tão

[pronunciadas inclinações religiosas.
Manifestou-se intransigente. Declarou

aos pães que seria freira, ainda que
elles sc oppuzessem...

Ha muito que partiu?
Ila talvez tres mezes. Os convrti-

tos, c os que induzem c seduzem as

mocinhas... Serias tu capaz dc pro-
curar, voluntariamente, a sepultura ci-

vil de tnn convento?
Eu..-. Deus mc livre!
Fala baixo, quc ha muitas senho-

ras profundamente religiosas nesta sala.
Se queres um conselho de amiga, eu
te dou: defende-te...

Xão tc comprchendo.
•— Disseram-me quc lia entre nós,

nos salões que freqüentámos, nos cir-
culos das nossas relações quotidianas,
emissárias disfarçadas de certas ordens
religiosas.

Não creio I
Admitto, mas insisto: toma cuida-

do. Defendo-te, porque não é diffieil
que tc aconteça o mesmo quc ;i R. V.
Dentro dc alguns mezes-- é a quarta ou
quinta quc toma a resolução de ir pro-
fessar. Até parece epidemia, minha boa
amiga I

Calaram-se, nesle ponlo, ns duas gen-
tis senhoritás. O dialogo, ouvimol-o
commodanientc, invisiyclincntc collocn-
cados no vão dc uma jahella, que nm
reposteiro velava. O caso era verda-
deiro, verificámo!-o depois. A senho-
rita R. V., diplomada pelo Conserva-
torio paulista, professora já dc vasta
clientela, foi para o Rio, onde devia
entrar de noviça num convento da ci-
dade. São Paulo eslá fornecendo um
numero muilo soffrivel de freiras, Xão
tivesse esta terra o nome de um il'u-
minado c glorioso apóstolo, grande ini-
nistro da ligreja catliolica.... — C.

— '» '** 
ÍI B~

Sarnol triple 7U,C°„contrn o-i cnrrnp-i-
sarn:i c piolho.

Avente? c depositários, Díí-.is Garcia & C.
Rua General ('ninara, 39-4,1,
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UM CASO RUMOROSO

O DESVIO DE MATERIAES DA
CENTRAL

¦Perante o juiz federal substituto da
r' vara, proseg>uiu homem a formação
dc culpa do tenente I.conidas 'Fonseca,
Oscar 1'irc.s e outros, denunciados tomo
responsáveis pelo desvio de rnateriaes
da 'Ceníral 'do Ilrasil, retirados 110 go-
verno do marechal, para ohras no pala-
cio do Cattete, segundo os termos -ia
requisição feita.

Depoz a testemunha sr. Cravo, quc
prestou longo depoimento.

Contestou o depoimento apresentado
pela .policia, declarando quc não havia
positivado coisa alguma relativamente I p]gaao caso, do qual não tem conhecimento
por seiencia própria.

¦ 1 i» *m 

primeiro frnto do accordo do
Estado de Minas com â

....).... Alfândega
O fiscal de rendas de Minas Geraes,

sr. Libanio da Rocha Vaz, de confor-
midade com uma cláusula do contrato
feito por aquelle Fstado com a nossa
aduana, para a fiscalização dos impostos
dc consumo.denunciou, hontem, ao sr.
Paula c Silva uma fraude praticada
contra os referidos impostos, relativa-
mente a um pacote com aguas-marinhas.

Ainda em obediência ao referido con-
trato, o inspector da Alfândega, baixou
lo„o nma portaria, determinando ao
guarda-mór que providenciasse a rçspei-
to, do que resultou a descoberta de um»
invgularidalle criminosa.

Tratava-se dc um pacote, como acima
dissemos, de águas-marinhas, o qual lia-
via s.iido de Minas, sem ter pago o
imposto devido, e embarcado para Nova
York, pelo vapor "Minas C-crncs".

Já antes, adeantara a denuncia haviam
tentado embarcar esse pacote, que tem
a marca Pitt. Scott, por intermédio da
firma Mendes Campos & O, no vapor
"Vasari", "o 

quc foi evitado pelo dc-
nunciante; agora, no eiiilanlo, estão j
embarcados ê prestes a escapar as vistas,
das autoridades fiscaes, pois o " Mi-1
nas Geraes'.' partiu, hontem. ás 2 horas-,
da tarde.

Designado; pelo guarda-mór, o sen
ajtileintc, Xunes Pires, chegou, ainda a
tempo dc verificar a veracidade da de-
nuncia, pejo que apprcliendeu o "com-

placado" pacote*, que foi recolhido ii
thesouraria da Alfândega.

•Pela nota do despacho de exportação
das aguas-marinhas feito por intermédio
da Companhia Expresso Federa) c qne o
ajudante Xunes Pires obteve do cotn-
mandante do "Minas", sr. Antônio
José dos Reis Júnior, qne também assi-
gnou o aulo de apprcliensão, -se verifica
que o peso das pedras é de 700 grani-
mas e o seu valor de 1 15008000.

Sitppõe-sc, porém, 11:1 Alfândega, que
entre as aguas-marinhas haja brilhantes
'brutos, que, como aquellas iriam ijára
os Estados Unidos, para serem lnjvda-
das e depois, voltarem, como n maior:»
das pedras quc vão daqui contraban-
doadas,

O inspector da Alfândega, tomou .1
respeito todas as providencias rcqueri-
das.
¦Pi., nnmánna 3loiC.lt. de ScnllOW,ür. JJomeque ,., (.>-„<m„s. partos
e operações. Quitanda 11 — A's .1 lis. '£.:
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AVI PIEDADE

"Porco Espinho" armou iim
cbarivari

,F,' bastante conhecido da policia do
20" diiti'icto o indivíduo de nome Dio-
nvsio I.uiz Trindade, freqüentador mui-
to assíduo do xadrez da delegacia c que'tem n. vulglo de "Porco Kspvnlio".

Honlem, tsse audacioso desordeira
fez mais uma de suas bravatas, diiu um
botequim da largo da Piedade, armado
de um caccle, preparou tuna grande des-
ordéni, e quebrou uma infinidade dc
copos c garrafas.

A c.usto a policia conseguiu prcndcl-fl,
pois que el!'i resistiu. Levado para. a
delegacia do 20" districto, foi recolhido
ao xadrez c está sendo processado.

NOTICIAS DA GUERRA

(team novos detalhes da oecupação
de Monastir pelos franco-russos

T a PrmnPí» — Enxovaos para bapti-
J_cl JTUUpCC "àulós, 

vestidos para
mncinlias, e vestidinhos para. meninas, dc
Iodas ?5 cdáílès, omnis üliiü c variado
Knrtimenti». Asseitrblcá ioo.

1 •*« 
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- ifó v-,

lôrt'il'eD6Uiiimoni;'.

li,<. ercqnis da renião Douaumont -Vaux, oiMc esta» empenhados iMs duellos dc artilheria, prentMo,tis dc proxmtos combates de infanteria

¦Por oceasião do naufrágio do vapor"Vaia" na altura dc Jorge Grego, o re-
bòcador "Carioca" 

prestou relevantes
serviços soecorrendo os itatifragos des-
sc i:a\i:o. ]

Hontem, o chefe do listado M^.iior da'
Armada, mandou elogiar o 1" tenente
Álvaro 'Alberto Ua Motlá e Silva, in-
strticinr daquella Iiscoln, peio rápido o
bom desempenho- da comniissão a bor-
do daquelle rebocador quando em bus-
ca dos náufragos daquelle vapor.

<i> tw*o__bi

ROT SAÇ ''ara senhoras, só na

rua Sete de Setembro 11. 124. (R 5159
1> mm »— ' 
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EM ITABIRA DO CAMPO

O "enterro" de ura
agente da Central do

Brasil
Realizou-se hontem, em Itabira do

Campo, com enorme concorrência de
populares, o "enterro" do actual agcii-
te da estação da Estrada de Ferro Ceu-
trai ali, sr. Libératò Comidos,

lissa manifestação foi levada a cffei-
! to como uma prova do desagrado etn
I que caiu aquelle funecionario,' qtte, dc-

vido ao seu gênio irascivcl c ao modo

niNHFIRíí sob ini™ e "-"eis"
torro, condições cspcclaes ~ .15 e <7,
rua I.uiz dc Camões-. Cüa Gonthier.
Fundada em 1SÓ7.

ESCOI/A DKAJIAT1CA Jllf-
MC1PAL

O exame ile prosódia'Hoje. ás 4 horas, serão chamados a
exame de prosódia os alutmius do i"
anno desta escola.

DR. ALBERTO 1)0 R1JG0 _Úi>_S -
Uo. Hospital Ju Itiíericordia. \i,.b uri-
liaria,-, operações em geral.
DR. APRIGIO DO REGO LOPES —

lio Hospital da Misericórdia; Moléstias da
garganta, naru e ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Ocitllst.1, prof. da Faculdade dc Medicina,
Consultório: rua Sete de Setembro n. 99.

(A .«10:1*.
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NA 3" Y.UíA CUlMl.XAIi

1'm pedido ilo ".liiiliens-corpiis"
Ao juiz kla 3' vara criminal inipetrou

»tma ordènt, dc "habeas-corpus" o sr.
Kebastião Francisco do Araujo, que
alleíoii estar preso, dc-le o dia 7 lo
corrcnle. uo xaMrcz do 14" districto po-
liei.:', cujas autoridades querem pro.-es-
*a'.-o por crime de tentativa de liomi-
cVi.o, ,íso sem ter sido n ilagrantc la-
vrr.do cotn as •formalidades legaes.

O y.ús niarcoti o dia dc hoie para o
julgamento do pdlido de ''habeas-cor-
pus", feíruisitando i poüci» os ntcessa-
*íi esclarecimento».

A SllTAÇJÀO XA IIKSPAXIIA

O proletariado e a crise das
subsisteiicins

Madrid, 21 — (A. 11.) _ rfum Co-
inicio liontem, á noite, na Casa ilo
Povo, foi votada unia resolução decla-
rando a greve geral para iS dc dezem-
bro, caso nté essp. dala não esteja rc-
solvida a crise da^ cubsisíencias.

1» m * m.

VFRÍNFÍR'""Silio ,!(]Iii Visl»i
lUiniiLHll 1 jn.j,síio mçiisnl 120$;
prçaiii cartões explicativos, no es-
niptorio desla folhai (.1 1501)

ASSOCIARÃO SIRÍ)ICÒ.CI.
KURCHOA

¦A sessão Ue Iiojo
A Associação Medico Cirúrgica re-ili-

za hoje, ás S horas ila iloMe. cm sua
sv.dp social, á rua- Vinte e Quatro de
Maio n. 6|. icsfação ilo Kocha, uma as-
sembléa geral, em segunda convocação
para approvação de propostas dc sócios
honorários.

Se houver Tempo, realizar-se-á tam.
bem, a, .i" sessão extraordinária, do
corrente mez, cuja osdem do dia é a
seguinte :

I — Commuiüofições orcics ;
li — Polyclinieas, pelo professor dr.

João Marinho.

Ml acituiiíMOt. penitâo a tioS, só na CA-
ItftCA ORANllE: nví-Mem de Sá. n—il.

Ameaçada de prisão pediu"habeas-corpus"
serlAltegaifJo estar sob ameaça de

illcgalmcnte presa pela policia do
districto, d. Agueda Pereira da Silva
impetrou urna ordem de "haheas-cor-
pus" preventivo ao j.tiz da 3" vara cri-
nuia!.

•Diz a impetrante ler comprado vários
òbjççtos a prestações, e. como a conta
apresentada pelo vendedor não confe-
risse com a. qtte ella própria fez, re-
citsou-se n fazer o .pagamento exigido.

.O.vendedor 'foi á delegacia do u°
districto e apresentou queixa contra a
impetrante, cuja easa foi mandada ii-
gi.ir.por agentes de policia.
_Ji:lg-.ndo-sc assim ameaçada de pri-são. solicitou um "ihabeas-cdrptts".

O juiz .mandou solicitar informações
á policia, marcando o dia O.c lioj
julgamento do pedido

je para

. Aonde se poderá eoro-r um po'vo freíco
a liospanholaí só na CABAÇA GRANDE.

(M ?2(,7)i*ai<^-»

fübbs, iu-
g ] c* ¦/. —

Aipim, niuçidcniio. — Telephoiiç
S3-Í, Cent.—li. Santa l.u/.in 2011

— l'Alf.0 PASSO- ei 
ca_-tO*-?_V-ti3>HBr«

A CO\Fl{.\Ti;nMZA<\\0 DOS
iliSTCOAMUS AMIirilCAXOS
Santiago, zi — CA. i.\.) — A So-

ciedade Prolectora dos Estudantes, dan-
do ciun-primento a um dos pontos do•ogranimn, e princ:palmcnte com o

pnuco cortez com quc trata a Iodos,
só tem sabido conquistar a anlipathin
e a malquerença da população daquelle
local, segundo nos informam.

Ao sr. Arrojado já foi dirigido uni
abaixo-assignailo, contendo trinta e oito
as.signaturns de conunerciantes e indus-
Iriaes de Itabira An Campo, solicitando
a retirada do alludido funecionario.

Syndienndo do fundamento da rccla-
inação dos moradores daquella estação,
já ali esteve, o dr. II. Jacob, inspector
do 3" districto da Central do Brasi1,
o qual teve oceasião dc ouvir as quei-
xas levantadas contra o aliudiilo fun-
ceionario, cuja remoção lhe foi então
verbalmente solicitada.

Apezar de tudo, 110 emtanlo, nciiliu-
ma providencia até hoje íoi tomada
pelo ¦ director daquella via-ferrea, no
sentido de ser at tendida a reclamação
dos moradores dc liabiro do Campo.

Entretanto, parece que será dc bom
aviso quc r-ç satisfaça esse pedido, an-
tes que a indignação provocada pela
condueta do agente Comidos possa Ira-
zer conseqüências muito mais serias c
graves.

mt. St» m mm 

O CE MAE!.,

Explorando a própria
filha

O guarda civil de ronda á praça da
Republica iprcndcu hontem pela manhã
nessa praça e apresentou á delegacia
do 14" districto, Uulina da Silva, 1110-
rudor.i á rua llencdicto Ilippoljto 52,
por estar a infligir máos tratos ú sua
filha Olga da Silva, dc 19 annos, em
plena via publica.

Olga, que chorava cppiòsamcnté, con-
tou então ao comniissario de dia, ser
sua mãe a sua própria caflina, expio
rando-a miseravelmente em u-.u hipanar
da praça da Republica 25. Disse mais
ter F.úlina vendido a sua innoccncin
a ttm desclassificado qualquer que a
dcshoiièstou, abandonando-n cm segui
da; c que a mãe megera a maltratava
por não accHer a peijuona ülpa aos
desejos do amante de liulina, Manoel
Soares da Silva, que a requestn ha
longo tenípo.

liulina, quc, além de caftillá ó br-
beda, exaspura-se com as recusas de

aos rogos indecorosos dc Soares
da Silva c maltrata freqüentemente a
filha, tendo chegado já a esfaquear-lhe
uma perna.

A policia do 14° distrielo tomou por
termo as declarações dc Olga, quc vae
ser recolhida a conveniente abrigo, e
instaurou orocesso contra a mãe des-
naturada.

A' venda na Livraria Garnier
c cm ouiras livrarias

(Mil e Frases
de Godofredo de Alencar

Ullima obra dii Joíio do Ilio
Preço 3$0OO

•AI-OSK.YrAliOHIA DIFFlClíi

Um fitiieçioiinriõ que vae á nova
inspecçfio

O ministro da Fazenda designou o
dr. João Pedro de Aquino nara c.vaiui-
11:1 ij iiovátiuMitc o i" efvripítirario <!<»
Thesouro Nacional, Joai' C-irlos Pereira
de Azevedo, quc tendo solicitado apo-
scntadoidá fui jitlgado apto para u ser-
viço i-.-i scgitiida inspecção medica a que
íoi submeltido.

A PALAVRA OFFICIAL

De todas as linhas de
frente

jAr-T.EM.iN-HA _ Berlim, 21 - O quar-tel general allemão coníuuinica em daladoi(20 de novembro, ás 6 i|_ da tarde•Ao norte do Soininc duellos de ar-t''ili!oria.
Nossas tropas àpproximaram-se de

Çraiova, capital da Wãlachia occtden-tal.
No Danuhio infelior c no Struma au-

enwntou n intensidade do fogo."
Ausvima —. Vienna, 21 — o esladomaior <_';> 'exercito coiminin-ca cm data

de ri) dc novembro:'• Freiifo nimaica: — A batalha defTgu J111I111 ferniinóu pela completa vi-ctona das armaa allemãs c austro-luiu-
garas. O exercito do gvneral von Fal-
Kenliayn alcançou a ferrovia Vercio.ro-
va Craiova..Contra-ataques do inimigo de.
dtrccçuo leste foram infruct.iferos. Os
runiaicos foram cgualmciitiò inipclliUos
I>ara, traz da linha Calimancsci-Suici,'
cercai dc 45 kilometros uo sul do Passo
dc Kothciuurni.-

Ataque3 russos na frente leste dalransylvania foram rcpellidos pelas Iro-
pas bávaras do general nusíriâco von
Arz.

"Frente italiana: — No valle Wip-
p.Tcb, ao sul de IligKa, tomámos mais
algumas trincheiras do adversário, fa-
zendo 124 prisioneiros. "

va.ni.1 c na fronteira sudoeste da Rtt- Kelgiea
mama com a Bulgária, é nara distrair 

""
a attenção dos neutros e beüigerantcs,
c.piii repelidos suecessos, .embora sueces-sos sem imprtancia alguma c:n virtude
dc terem os russõ-riithaicos paralysadoe entravado completamente a offensiva
que vinha fazendn o general vou Mac-
bensen na Dobrudja, cujo .exercito hoie
tem 'todos 03 movimentos inteiramente
inuiiobilizados.

Os combates se generalizam nn
Ituuiiiniít

Londres, 21 (A, A.) — Segundo as
noticias vinda, sde _ncarcsr. os cotníia-
les se generalizaram etn todos os pon-tos da Rtimnniá, sendo cada vez mais
intensaVa^nta na Transylvania c ao sul
'Ia Valacliia. Diz, porém uai radio-
grainina desta manhã qtte, .apezar do
ímpeto dos allemães, austríacos e bul-
garos e de contarem esses inimigos ro:n
abundante c excellente material bellien,
a linha geral das antigas .posições não
foi ainda modificada, tendo havido sim-
plésmc.nte recuos c avanços cm pontosi.uer.-os, quo se compensam.

No 3Iosa e no Sommo

MOVEIS
MAGATjHãES 3IAC1CAD0 ¦& 

Jlita (los Andrndus 10 c Ul. Os
maiores armazéns ilcsta eiipital.

¦ >¦>¦

A felicidade de cada pessoa depende
de nm pouco mais de dinheiro, 'feixei-
ra & C. pagam o maior preço por jóias,
brilhantes, ouro, prata, platina e nine-
das. Ouvidor 9;. (}, 4396)

¦ «¦»»— —
1XSTITITO DH SUIÍDOS-MIDOS

Os exames ile Iio.je
Realizam-se hoje. ao meio-dia, as

provas oraes c escriptas, de leitura la-
binl c articiilacã" Os exames são pu-
bücos e constituem unia excellente
opportunidadc para que muitas pessoas
possam formar juizo a respeito dos
processos dc ensino dos surdos-nutdos.

ÓEXOAS do estômago, intes.
tino, figado e nervosas. Exa.
mes pelos aios ". 

D15. RE-
XATO DE SOI Z._ L0PE3.

José. 39, das 2 ás d (menos ás
uartas-fetras)". Grátis aos pobres ás 12horas A 202

COLIiKGIO MILITAR

Um' adjunto vae rescr a cadeira
de ueORrapliiii

O ministro da Guerra resolveu desi-
Suar o adjunto do Collegio Militar
desta capital l.h-cio Coutinho para reger
a aula de gcographia do curso ddò ai.la-
ptação. percebendo o mesmo o ordenado
de adjunto e a gratificação de fim
cção,

s mais lindas salas dc jantar c os
mais elegantes dormitórios eú po-
dei-eis encontrar na casa LEANDRO

MARTINS & Cm ú rua do Ouvidor
ns. 93 e 05 c nos antigos armazéns á
rua dos Ourives ns. 39 a 43.

XA SANTA CASA

O "coronel" Troüs em pé
de guerra

Honlem, na sccção mortuaria daSr.nta Casa. houve mil sério incidente
entre o famoso "coronel" Trotte dc"""o e o grinaldeiro Ferreira.

sabe muito bem por que. oNão"coronel"

AINDA O ESPANCAMENTO DO
"140"

Continua ainda "cm crJem do dia o
caro do bárbaro espanc.tv.ento de Mar
çiòliiliò ilrneslo da Costa, vulgo "'140",

que, ao quc íoi largamente noticiado
pela imprensa, depois de espancado por
policiaes, foi ainda na dcl'.,gac:a do 23"
districto aggfcdido a espada, ao que se
diz t/or um ex-agente. ,

E' verdadeiramente inexplicável 'esse
vergonhoso acto c mais estranhavel
ainda que fique o.aggrcdido ainda no
xadrez, ,paroi não d'zcr nada ca fora, c
que o supplente de delegado em exer-
cieio, sr. Mario Magalhães, não se tc-
Itlla a:nda resolvido a mandar abrir o
inquérito. .10 menos para ficar provado
que s. s. é... «inocente, ou então que
não lem a preíenção de oceultar que o
infeliz "140" íoi nggrcdido pelo ex.
agcrfle Vicente Wanderley, parente seu.

Sabe-se que Marcionilio, ao ser íc-
rido por Wanderley, caiu aa solo en-
angüenlado e quc cs policiaes da dc-

AS OPERAÇÕES
NOSBALKANS

Mais pormenores sobre a
oecupação de Moiiiaslii-

Paris..21 (A. II.) — As ultimas In-
formações sobre as operações nos Uai-
hans, que determinaram a 'tomada dc
Monastir, dizem quc os alliados esla-
vàni perante a defesa .principal daquella
cidade, constituída .pela crista 1.31a, cs-
tcndeiKlo.se as tropas do seguinte 1110-
da: na ala esquerda, os franco-russos
acliavain-se na altura dc Ka-.vna; .110
centro estavam os franco-servios, De-
.pois de forçado as unhas búlgaras etn
Kenali c de ter levado ns suas tropas
até ;i região ao .norte de Negotin, a
ala direita dos servios, achando-sc tíi
iilúni da crista 1.212 alcançou as pro-
ximiladts dos pontos culrii:na'ntcs da
cadeia. A íS, os itrcs exércitos marca-
vam novos progressos o o inimigo re-
citava e:n desordem. Os alliados ái-tin-
giatn jú as inunediacões da crista 1.37X
e a aviação bombardeava os acampa-
mentos inimigos em 'Xnvah e Monas-
tir. A's 6 horas a cidade estava quasi
coni-iletaiiientc rodeada. F-u vista disso,
os gcrn-.ano-liulgaros. ameaçados de en-
yolyinícnlo, decidiram evacuar as íor-
tnidaveis linhas qite c6tislittii.ini o cam-
po ¦¦"entrincheirado an sul dc 'Monastir.

Entretanto, os alliados levavam as
suas linhas resolutamente até ú orla da
cidade e os servios 'desciam a .marchas
forçadas as vertentes dos planaltos de

Domingo de manliã, as tropas do ge-
urrai -Sarrail entravam finalmente na
cidade, que havia sido evacuada dtiran-
U' a noite.

Roma, 21 — (A. II.) — Üm com mu-
ieado do general Cadorna annuncia
quc para a conquista de Monastir can-
correu cfficazmenlc a unidade de
acção da infanteria c. artilheria ila-
lianas, combatendo num terreno ingra-
to, entre a planície de Cerna v. o lago
de Fresba, c vencendo as difficuldades
da região, o máo tempo e a resisien-
cia encarniçada do inimigo, os ilalia-
nos avançaram ao longo das vertentes
orieiilacs dos montes de liara, fazendo
approxiniadainente duzentos prisionci-
ros.

Porque os servios entraram cm
Monaslir depois dos franco-

russos
Londres, 21 (..\. A.) — Telegrantinas

dc 'Roma iiíforinam que os servios, que
avançaram a leste de Monastir, demora-
arm a sua entrada na cidade devido a
estar, aquclla parte presa de terrível in-
cendio, acompanhado de violentas cx-
plosões. Assim as tropas servias tive-
ram que ctrliaguir o fogo, que lavrava
cai ledas as casas, tendo por isso r:i-
trado cm Monastir algumas horas de-
pois que os. franco-russos, que opera-
vam eni conjunto com os servios.

Os servios perseguem os lento-
búlgaros

Londres, 21 (A. A.) — Senhores dc
Monastir e de todíi a região a nordeste
dessa posição. 03 servios continuam
numa 'perseguição tenaz nos tcuto-bul-
garos que fogem pfécipitanicnte em di-
recção a Prilep.

Aetividade desusada dos austro-
allemães

Londres, 21 (A. A.) — De Rukarcsi
communieain que a 'aetividade desusada
das tropas auslroaiiemás, na Traiisj-I-

Violentos duellos de
artilheria

em Douaumont
Paris, 21 (.A. II.) - Comnmtiicailo

oilicial das 11 horas:
. 

"Aetividade 
bastante 'notável da ar-

íillici-ia inimiga ao norle do Soinnic c
110 sector de Douauinoiit. No resto da
frente nada ha a assignnlar."

Os inglezes apoderam-se da linlia
esquerda do Anero

Londres, 21 (A. A.) — Augineniando
.1. .numero <los seus suecessos na òffetí-
siva que véni fazendo aos allemães os
inglezes capturaram toda a linha á'es-
qitci-da do Ancre.

Foram feitas .algumas centenas dc pri-sioneiros, não se sebendo ainda qual
a presa material ali realizada.

'A aldeia de. Gramleourt ainda
resisto

Londres, 21 (A. A.I — F.spera-s;
aqiii, a tudo o momento a qttrla em
poder dos alliados da aldeia de Oraiid-
court-, onde já auie-lionteni peneiraramos inglezes. occupanklo os 

" 
arredores

oeste da aldeia, apezar da rcsisleiicia
c do fogo da infanteria e da ariillieria
allemãs.

Nas linlias ilalo-aastriacas
AS ÒJ>ÊRÁÇõÍ_r^ALÍAXAS XO

CAUSO
Poina, 21 (A. II.) -_ Diz cm resumoo mi, 11110 coiniminicado do gcncralissimoCadorna:"Cütiirabatcnios eificazhictite as ba-teriãs inimigas que bombardnossas posições em Pal-P-i

l.ofi-l.
¦Xo. Carso, na noite de íS parao inimigo -atacou .-,5 nossas posiçõesna ,-ota i.*o. ao .norte de Volltovnink e,depois dc violenta luta, oecupou um dosnossos çni.riiicheiraiiicnlós. .Vo resto da

ilcavam
iccolo e !¦'•,

'9.

rçpiilliiiios iodos os ataques aus-1i.Mcos. infligindo aos atacantes
rosas, ¦perdas c fazendo bas!
sioneiros.

n ¦-, vt° c.?r«spondente do "Cliieacf.
Daily Ncvvs', nesta capital, enviou
aquelle jornal mais as seguintes decla-rações do negociante americano quc lhe
forneceu as notas já .publicadas:

Outro aspecto pungente da silttação
na Uelgica provem da internação á viva
força iiaqttèllc paiz, dc francezes arran-
cados ns províncias da .França, oecupa-
das pelos allemães. A politica do go-verno allemão parece consistir cm for-
car os belgas a trabalhar ua Allcmã-
nlia e forçar os francezes a trabalhar
na Uelgica. Isto tem dado logar a in-
culentes profundamente lamentáveis-.
Muitas, dentre as victimas, se tèm rc-
cusado a trabalhar, declarando, tanto
os francezes como os belgas, que é
absolutamente intolerável forçal-os a
cooperar com o inimigo contra os seus
próprios paizes".

O jornalista em questão diz em se.
guida que seu informante lhe citou o
caso de trinta c cinco francezes. quc,
por se terem recusado a trabalhar, fo-
ram durante 24 lioras ou mais amarra-
dos a arvores .para castigo. Esla puni-
ção, poiVni, não conseguiu quebrar a
vontade das victimas, que foram por
fim soltas.

"Mas, accrcsccnta', como poderão d-
las viver, sc os allemães não lhes dão o
menor alimento, a não ser que sc re-
sol vam a trabalhar ?

A commissão americana de soecorros
lambem não podo auxilial-os, porque
lem por principio recusar alimentos a
Iodas as pessoas que os allemães pos-
sam forçar a participar dc qualquer
art o ou trabalho dc guerra como este.'
Como isto acabará, só Deus o sabe!

As. autoridades, allemãs dizem, para
justificar estas violências, que us bel-
gas c francezes dos territórios oecupa-
dos degeneram cm conseqüência da
ociosidade a quc estão condemundos, e
accresccntnm que, por isso,o nulhor paru
elles é serem deportados e forçados a
trabalhar, o que lhes permiltirá mantei;
a moralidade e enviar dinheiro ás fa-
milias. graças aos bons salários quc
tèm a receber.

Este argumento utilitário esquece,
porém, que os allemães deportam iridi-
vidiios que estão trabalhando activa-
mente nos seus paizes e quc não basta
a miragem offerccida para remover a
seria difficuldade resultante da força
do sentimento de nacionalidade entre
belgas e francezes, 'Estes lioniéns ener-
gieos nffirmam que a situação a quc os
su.btncttçui é bem peor que a escravidão
pura c simples, pois quc é uma eseravi-
dão aggravuda de traição activa e obri-
gatoria".

Os nicinliros da Municipalidade dí
Jtrii.vellits presos pelos alleniãe»

Londres, 21 — (A. II.) — O "Dailf

News" noticia em tclegramnia de Kot-
lerdaih que os membros da municipal!-
dade de Bruxcllas, tendo-se recusado a
entregar ás autoridades allemãs a lista
das pessoas sem oecupação residentes
naquella cidade, foram Iodos presos ç
assim mantidos durante 24 horas, até
que os allemães encontraram a lista quo
procuravam.

Os socialistas austríacos queren»
a paz

Londres, 2t — (A. II.) — Xo ul-
timo Congresso dns Socialistas Áustria-:
eus, os membros desse instituto resolve-j
ram. pnr grande maioi'<;:, exigir do go-
verno da Áustria uma declaração de

1 estar disposto a assignar a ,i:iz. fazendo
| cessar itiuiicdiattr.úçntç a calamidade que

pesa sobre essa nação.
lume-

lantes pri- Os officiaes do exercito tfrego d<
partido nacionalista pedóiii .

demissão
Nova York, ai — (A. II.) — Tele-

Rrainnias do Athenas para a "Associa-
ted Press", datados dc 1; do corrente,
anniinciam que por um decreto real foi
acccita a demissão dc iodos ns officiaes
do exercito c da Armada que desejem
juntar-se aos exércitos nacionalistas..

Varias noticias
A triste situação a quechegou a Grécia
r^":'i»S'd?1 

-"^~lr-1 - O abni-r.i..te iDtt hottrnet, comiuandanlc daesquadra allinda cm operações no Mediterraiieo oriental. pf)z llm v!lpor .
ilisposiçao tios diplomatas allemães. austrincos, búlgaros c turcos acreditados
iniuo ao goi emo grego, os quaes terão ,
de abandonar amanhã o território da I 

:,L t"tl:c?'> ,(i:ls «r,Vas c munições, que
conforme a nota da ''¦Emente" I ?' cxlBlcia numa d.13 recentes notas dí

A. Grécia não accede a ura pedid»
dn "Entento"

dlhenqs, 21 (A. N.) —.0 eonscllm
coroa" decidiu cm principio recusar

ida:
da

a nota darecentemente entregue ao rei Còuslan-
tino.

Londres. 21 _ (A. A.) _ O "Daily
.vtail occttpando-se dos aconteciiiiètilos
que eslão se desenrolando na Creeia.
diz que a expulsão dos ministros dosimpérios erntraes do território greeoobedece ao faclo de ter ficado cxtibc-
ranteiuciue provado qtie o addido naval
á legação allcmã de Athenas, praticavalárgameiuo a espionagem, dn assando
os segredos diplomáticos e administrai!-
vos da Crccia.

O quo diz um correspondente
americano sobre a situação

, da «elsica
Londres, 21 - (A. II.) _ pro,c..

guindo, na sua narrativa acerca dasviolências praticadas pelos allemães na

Entente,

A enfermidade do Francisco ,To$í
Eieiina, 21 (A. H.) (V.a Xova York),

— O. ultimo boletim acerca do esíade
do imperador Francisco José annuncia
quc durante a noite sobreveiu uma in-
iluminação dc extensão restricta ao puk
mão direito.

A questão da independência d»
Polônia

Paris, 21 (A. II.) — Segundo uni'
rádiograinina expedido da Suissa, o Ce.n-
selho Federal resolveu não reconhecer
o reino da Polônia. Accrcsccnta o ai-
ludido despacho quc esla decisão só-
mcnle será tornada publica oííicialmeh-
te depois da guerra.

OAVADOUKS, A POSTOS!

Ha uma vaga na escola "Souza

Aguiar"
'Pelo prefeito íoi dispensado hontem

do logar dc contra-niestre da Escola
Profissional Souza Agviiar, o sr. Oswal-
do Vieira da Silva.

seu prograaima, e principalmente com o I ram uma rápida discussão, que ternv-ur.
! titu Ue cuia vez mais estreitar os la-! cm luta corporal na qual o "militar"

; ços que unem entre si as nações do | não levou a melhor, apezar dc estar' ar-1 wuíiicnte mncracano, resolveu çnviar mado de um revolver c de ler uma. ¦¦ Estados Liikics uma turma de cs-1 grande fama... O BrinaMci.ro Ferreira,
cidadão reforçado, deu-lheI tudantes das nossas escolas superiores

: Para aperfeiçoarem os seus estudos nas
Universidades daqucMc paiz.

Essa tiirma, qtiç deverá partir da-p.-,:
em princinios de janeiro próximo, com-
piir-se-á de quatorze rapazes, saindo'vil Buenos Aires, até Nova York,

o grinaldeiro Ferreira tive- íesáeia, 
"para." 

allivio dás doresIdo "140",
lhe deram ainda por cima unia sova dc
sabre...

¦Isto não tem commentarios. Tão
poaco os pódc ter a attitude de esphyn-

; ge do supplente cm exercicio no 23"
1 districto, não tratando de abrir ou
mandar abrir, sob sua presidência otf
de quem quer que seja, o inquérito
que, para. moralidade policial ò por
urna satisfação, ao povo, que paga para
cer bem póüciado, o caso es.á a re-
(uerer. •>__

quc e um
uns valentes socos, c o "coronel" 

t,
na soffndo mais tnn pouco sc não fss?s
a. intervenção de empregados da Sania
Casa, que correram ao local.•Esse façfo causou grande escândalo,
ma« a policia delle não sçube,.-

O anniversario do Lycéu de
Artes e Officics

Terá logar amanhã, 23 do corrente,
o grande festival que, em homenagem
ao 60o anniversario da fundação do
l.yceu de Aries c Ofíicios, promove a
sua direetoria.

;Com um programma variado e esco-
ihido. onde Alberto Nepomueeno é nm
do3 .'inais apreciados ornamentos, con-
seguirão os promotores da solennidade
at trair grande numero de interessados
na pocura dos respectivos convites.

ror essa oceasião será inaugurado o
novo salão dc festas do l.yceu, [ornando
¦parte integrante no referido program-
ma, entre outras pessoas, o dr. Douiih-
gos Magarinos, a poetisa Alva de Al-
¦meida, a senhorita Maria Xavier de
Brito, a menina Redcnte Mariuaro c o
dr. Pedro do Couto, orador official e
professor daquelle instituto de ensino
publico.

«-3 ¦» -g&-»rcii
AS. COMiUeXOKIA.S FEDERAES

Tres noticias da Agricultura
Por portaria do ministro da Agri-

cultura íoi hontem suspenso por 30
dias, por. faltar com a devida obedien-
cia á ordem superior, o interprete do
Povoamento do Sóio Arthur Kister-
mann.

Em aviso dirigido á Companhia
Comnicrcio e Navegação o mesmo mi-
nislro rcmcttêti um officio do gover-nador de Pernambuco e representação
da Associação Commercial, tratando da
proliibiçâo de embarque de aguardente
cm_ vapores de passageiros.

Egual aviso foi dirigido ao L'ov.1
Brasileiro c á Xavcgação Costeira.

Por porlaria de liontcm, íoi dis-
pensado do cargo dc zelador do núcleo
colonial Affonso Penna o escrevente
addido do Povoamento José Alvares
Costa.

<l»>i»

UM CASO RARO

O Pavão fazia empe-
nho em ser preso

Bebam só Café Ideal

Foram nomeados dois escrivães
O ministro da Fazenda nomeou Joa-

quim José Alves Baeta para o locar de
escrivão de Collcctoria ile Queluz, Mi-

Pedro Paula ile L-sou/a [voguei
para idemico cargo em Barretos, São

A AVM.MD.V P.líillA-MAn

O lii'olO!iganii.'iito do ráes ficará
para melhores dias

Foi assignado hontem, na Prefeitura,
pelo sr. Lafayettc li. R. Pereira, o
termo de rescisão do contraio quc o
mesmo tinha para construecão do
rács. no prolongamento da Avenida
Beira Mar. • _.

'Hontem. na delegacia do 20» disIrT*
cto, passou-se um caso deveras raro:
um indivíduo que fez questão de ser
incttido no xadrez.

Assim foi quc appareccu, perante o
comniissario de dia á delegacia, o indi-
vidtio de nome João da Silva' Pavão,
brasileiro, solteiro p de 21 annos da
edade, que se denunciou como ladrão.'
Disse elle que seu patrão. Pedro lgua-
çio Martins, estabelecido com açouguti
á rua Gomes Serpa 11. 1, no Encantado,
o mandou receber diversas contas da,
freguezia. Pavão saiu á rua e cm pou.
co tempo linlia nas mãos a quantia da
2805000. Com aquelle dinciro todo, quenunca vira tanto cm s-ms mãos,' sen-i
titl-se tentado. Xão voltou i casa do

j patrão c, caindo na pândega, em pouco
o dinheiro tinha sido todo gasto. I'e-!.
splvcú, então, apresentar-se ú prisão,
pois qtte er.-. culpado.

O. comniissario ouviu essa confissão
c disse a Pavão que tivesse paciência!
e esperasse o tabellião quc teveria to«
ir.r.r por termo as suas declarações.-
Depois, Pavão poderia ir embora. A'
essas palavras do comniissario, o laia-',
pio protestou, dizendo que fazia questão'
dc ser pre-o, pois que seria pura elle,
bem melhor do que ter -.nu inielit en-
centro com 9 teu pátrio.
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OS EXAMES NAS ESCOLAS
SUPERIORES

, [Faculdade liíc Medicina — Relação
oara os exames «le hoje, 22 do corrente.

1" anno medico, ás 10 i|a lioras. —

Carlos A. do Espirito Santo l-alho.
1" anuo medico, ás n horas — Ar-

mando Tavares, Cyro «Ia .Gama Salsa-
do, (iscar C. de Carvalho Varçjao,, Cits-
Itodio Milàriez «los Santos, Maro Neves
Coiitiiilió. José Ncder.

Turma súpplemcntar: —¦ Roberto rer-
raz «lo Abreu, José Cnrldamonc, Carlos
O. dc Faria Martins, José «fo Cunha "la-

«raiVo Unia, Humberto Cabral,. Hugo
Leal Dias, Carlos Luiz Malfcrrari;

2" anuo — Histologia, ás 10 horas —•

Jorge Mciréllcs da Rocha. Alcides.Ri-
liaii-o Mcirclles, Plínio dc Carvalho, J.osc
Per-hándea Gurjão, Carloman da Silva
Oliveira, José Jehovah .Santos. Aggcti
,1c Godoy Magalhães. Luiz da. Silva No-
vo, Alberto M. Baptista.de.Oliveira, üv
rio Ferreira da Silva, Atajiba Klicr, Pc-
«lio Mojola. Jáldcmar.Mc 1-igucirodo Ro-
cha, Lúcio «le Mendonça, Sebastião Vi-
c.ir.t tle Medeiros. ..

iTurina- supplenientar — Numa. A.
Córi-êã dc S. Carvalho, João Mamr.de
Arauio Júnior, Oslalne Bazin de Melo,
Auiefico M. ic Castro Júnior, Francis-
co Or.pohianco, Eustaquio L. Bittencourt
Sampaio, Jayme de Mendonça Castro,

-. T» .!!_. r—f*.n AplelilloQ

RUMO AO MAR

Navios da esquadra
em exercicios

Do nosso porto partiram hontem, pela
manhã, cioiiformc antecipámos, o cru-
zador "Barroso", capitan-ea da 2' divi-
são naval do commando do contra-at.
mirante Pedro Frontin, e o scout
"Rio Grande do Sul". . ,

Os dois navios dessa divisão zarpa-
ram para exercicios geraes, cem rumo
,la enseada do Abrahão, na Ilha Gran-
de, devendo depois percorrer os'de-
mais enseadas da mesma ilha.

A bordo dos dois vasos, de guerra se-
líitiram todos 03 -officiaes e praças das
Escolas 1'rofissionaes, exceptuando-s-e
os da especialidade de -Defesa Sub-
marina. . , ,-O almirante Gustavo Garmer, chefe
do Estado-Maior da Armada, est-eve a
bordo do "Barroso" e do "Rio Gran,
«le do Sul", passado cm amboa revista
de mostra geral.

No "Barroso" s. -ex. fez entrega m
almirante Frontin, commandamte da
divisão, das respectivas instrucções, par».
esses exercícios, recommendando que se
effeciucm todos, ao critério do mesmo
comtnaindlant.e, e, muito especialmente,
os de artilheria, tim-oneria, tiro ao. alvo,
fixos e moveis, de desembarque, inecn-
dio signaes e de foguistas.

Os officiaes embarcados nos dois na-
vios ainda farão o levantamento d* for-

EÂHAH St SOM
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Oswaido' Brandino Corrêa, Aristides ti£icaçõe9 em terra, na ilha de Maratn-
Cunha, Antônio Pinto «de Carvalho Fi-
lho. Brazlüò dc Vasconcellos l.nna, Jor-
Rc dc Souza Aguiar. Alberto Ision Pon-
les, Clovis Fontcnellc Guimarães, Aluno
Cosia. ...

1" anno — Anatomia «Iscriptiva, as. o
líoras — Voltaire Paiva da Cruz, Nclljo
tVrliõ Tavares, Raul Lima Duarte dos
Santos, Floriano Peixoto dç Azevedo,
Francisco Pniilò Novack, Jandyrtf dc Fi-
Biioirédó, Corsino Bouret, Rachel Uins-
.sohoósky. Carlos Ferreira da Rocha,
losé Rodrigues Moreira, Mano Pereira
«Ia Silva Pinto. Raphacl Garcia Tardei-
Ias Trislãb Barbosa Escobar, Álvaro An-
«listo (le AnUraele, Milton dc irouza, Bri-
cio ele- Moraes Mesquita, João Paulo 1»?
lellio Vieira, João Coelho Dias Soliri-
nho, Nelson Silva, Nelson Sayao Ueldii-
«mc, Abdico Fernandes Coelho, Bento de
Souza Lima, Anlonio Barbosa Couluiho
e Milton Mourão Mattos.

Turma supplemcntar — Mano Alcan;
'Cara Viilicna, Ismar Tavares Mutel, José
Geraldo Vieira, Alberto I)e Luca. Os-
víáldo Goulart Monteiro, João Prado,
Henrique Mcrcaldo, Guilherme- Jorge
«los Santos, Carlos Benjamin da Silva
ÍAraujn, Heitor de Oliveira Cunha, La-
atire C-irino Pinheiro, Joel Antônio bot-
ito Maior Lages, Oswaldo dc 1-rcilas As-
suilinçáo, M-g-.icl Calmon du Pin e A -
íneiil.-t. Diògcn.fts Lincoln Pereira da-Si .
va losé dos Santos Dias, Alvim leixci-
ra de Aguiar, Pedro Luz, Mario Cor-
a-t-.-i de Lima c Sylvio Raphacl Baleeiro.

4" anno metFco — Anatomia c pliy-
siologia jiatholog-ea, pafKoloRia gei-al e
pliãrniacologia e arte de formular, as i.o
horas — Alberto Leonel Gaspar Orseli-
no, José Furtado Bclleza, Luiz Jorge dc
Carvalhal, Nelson Mnss de Almeida, Ar-
geii Coelho dos Santos, Pedro Ilerbstcr
Moncscal, lgntacio de Almeida Prado,
Gastãò Vieira Marques, Paulo Ferraz
Braga. Álvaro Pereira Moulinlio.

Turma supplemcniar —• F.rniirio Bar-
reio Coulirrho >da Silveira, Antônio Mo-
reira da Cunha. Francisco Marcondes
Vieira, Rivaldo Varandas dc Azevedo,'Lafavelte Perissç Sodré, Ary dc Lima,
Nelson Vell-óscl Borges. Jos-í Ribeiro
Nogiioira» José F.naminondas de Figuei-
vedo e Ncwlc-n Vieira Ramos.

,." niinõ medico — Analomia c opera-
«.-õi-s c tliérapeutica, ás onze lioras. —
iSdbastiãb Dt-.n--te de Barros, Luiz Vian-
na, João licnrlijue Sain-naio Vieira da
Silva, Mario Jatiscn de Faria, João Lis-
boa júnior, Roberto Bcrnawles Cotrim,
tA.lhciu.iru Godoy e Ccsar Salles.

Turma sú-pplcmentar — João .Estams-
láo Peixoto .Io Amaranto, Plínio Caiado
de Cnslio, Cândido Brmn Gaffréc, Bea.
n-'z tio Amaral, João Moreira . Pinto,
Theophilo Moreira Pinto, Joaquim lc-
T-iMi-n da Motta e Luiz de Azevedo So-
d-rc. ..-'¦'. _,

C" anno medico  Hygiene e Me-
«licina legal, ás dez horas — Anlonio kle
Freitas 

' 
Carvalho; Wa.ldcr.iar Pcckolt,

Gabriel Pinheiro dc Figueiredo, Fran-
e.'sco IVrranc, Manoel Nogueira Serra,
José (le Azevedo Macedo, Mario do Cas-
ini Magalhães, Sylvio de Sá Freire, Ju-
Uo César dc Mattos c Henrique Moer-
¦bt.-1-l; llrago.

Tiirnía supplmcntar — l-clso i-errci.
ra Nunes, Roberto Pereira dos Sanios,
Hciirieiuo Mosa dc Almeida, Ernesto
1'e-nlaeiKi. Zilah dc Moraes Marliiis,
Elidain Aiilran. Mario Augusto Me Fi-
gueiretlo, Adhcmar Adlicrhal da Cosia;
Hoão da Silva Filho c Antônio Pavão"Márlins'. __,,, 

,.
6" anno medico — Clinica medira no

Hospital da Misericórdia, ás io horas
Armando José de Carvalho, Abpio

Gonçalves tios Sanios. José Osório No-
gutiirá da Silva, Samuel 'leixeira Si-
queira Magalbãi-s, Anfiis:o Freire Ribe-i-
ri-., Osivaldò de Moura Nobre, João J.
[Paulo -le Procnça, Ulcyscn Cirüoso,
.Raul Vieira de Carvalho,, Fábio Martins
IPalhario. . . „ ,

.Supplentes — Wãldcmar Leite, 1 aulo
-Freire Forlcs, Osrar Auguslo Vouzella,
ÍAlbine Sartori, Dcraldô Rodrigues Jor-
dão Júnior, José Piedade da Silva ron-
Ues; Armando Fernandes Lima. 1-rancis-
«¦o Theodoro da Silva Rocha. Maximi.ino
Ferraz do Souza e Miguel Covello Ju-
nior.

FACULDADE LIVRE TIF. DIREt-
TO — Serão chamados boj'e, ás n
boras. na i" cadeira f5° anno), os srs.
íiluninos dc ns. Ri a 1=3. A's '.t ho-
ras (2' cadeira), ns. 1 a 40. As iS
Sioras, ns. 41 a So.

_,» ;mno — Prova cseripta <la 2" ca-
ili-it-a (Direito Penal, 2" parle), i*.t',ir-
aua, á 1 hora. Os alumnos inscnplos
«lens. 1 a 50. a" turma, ás 3 horas,
os «le ns. 51 a io...

FACULDADE DE SCIENCIAS JU-
IR1ÜICAS K SOCIAES. — A primeira
Iturma que fez hontem a prova da ca-
(leira ile Processo Criminal, fará hoje,
t'is O horas d.i manhã, a prova da ca-
«jeira dc Medicina Publica.

A segunda turma, que fez honlem a
jirova da cadeira de Medicina Publica,
[fará hoje. ás 10 horas da manhã, a
.irova da. cadeira de Processo Civil c
Commercial.

A terceira turma, que fez honlem a
prova ela cadeira de Processo Civil e
fcoinmcrcl.il, fará boje. ás 10 horas,, a
prova ela cadeira tle Tlicoria c Pratica
do Processo Criminal.

ESCOLA NACTOXAI, DE BELLAS
ARTES. — Realiza-se hoje. ás 12 bo-
H-,15 a prova oral da cadeira de histo-
ria'd.is Bellas Aries (i* serie do Curso
Ceral), sendo chamados todos 03 can-
«Jidalos que fizeram a prova cseripta.

Amanhã, ás 11 lioras, lera logar a
jirova pratica da cadeira de Geometria
fcescriptiva (2" serie do Curso Geral).
c. ás 2 hora?, a prova pratica oral «Ia
cadeira dc Desenho Geométrico (1*
serie do Curso Geral).__

CAMARÃO & Cia.
Estabelecidos -á rua Buenos Aires

n. i-'5, antiga Hospício, com comniercio
ei-.- electricidade, participam á praça do
Rio, do interior e a quem interessar
que acabam de crear tuna secção dc com-
missões, consignações c conla própria,
dc gêneros 

"Jo paiz. o que esperam seja
merecida a confiança do comniercio c
suais pessoas do interior, como já se
acham possuídos da praça do Rio dc
¦Janeiro, acccitaiulp todos os artigos
referentes á mesma secção.

'Rio. rt — n — loifi... mea-c—*_»-_>n».," ,

A Intèndencià cia Guerra tem
novo director

'Deixou hontem o cargo de iiHcfulentc
Ha Guerra o coronel Feliciano Ben.ia-
min de Souza Aguiar, que tão bons ser-
viçòs prcsloit aquella repartição., ontie
só deixou amigos.

Assumiu aquelle cirno o coronel
Francisco Mciw'es le Moraes.¦—...¦ 1 ¦—as ^**-*s^-<*>Ja:•>*¦"~-— ¦

llAlOS X—ELMCTRICIDA 1)1-1
MEDICA

.Exames, pliotograpliian c tratamento
pelos raios X. Applica*;ü'*si dc rlcctriiü-
dado nas moléstias em geral, Dr. I.
dc Toledo Dodsworth — 10S. Avenida
Ccxtral (ao lado do Jornal do l::es:i -
Teleph'.. 2326. Central.

baia. Os dois vasos de iruerra regres,
sarão ao porto desta, capital em 6 de
dezembro vindouro.

O "scout" "Bahia" nSo seguiu POf
ainda carecer de reparos..

Hontem mesmo, os dois vasos de
pticrra chegaram aquella enseada, fa-
zendo boa viagem.

As niílonidadcs superiores da Arma-
da receberam, á tarde, radrogrammas
nesse sentido, os qua-es ainda adeanta-
vam terem tido logo inicio os exerci-
cios determinados pelo Estado -Maior
da Armada,

TH ATAMENTO DO ESTÔMAGO
VISANDO O FIGADO, URINAS

E INTESTINOS COM O

TRINOZ
DK

ERNESTO SOUZA
Extracto fluido das tres no-

zes ! Noz de Kola, Noz Vomica
e Noz Moscuda. contendo ainda
n MELISSA. o ANIiS o o GER-
VAO—DYSPEPSIA. ANEMIA,
DEBILIDADE NERVOSA. Más
digestões, nino hálito, peso do
estômago, dores do cabeça,

o falta de appctite.
GRANADO <S> 0.-1" de Marco. 14

ULTIMAS NOTICIAS

60$, j E 70$ jl
————————————1 ***¦¦•**.*<•*—*—

Ternos de casemira lneleza. pnra
preto ou de côr, sob medida.

ALFAIATARIA PARIS *—
Rna XJruituayana — 78
(Não tem filial» —*—

:hmtros&cjjMw$s/

AERO-OLÜB

A GUERRA
Detalhes sobre as ultimas ope-

rações no Ancre
r.t>iKfr«, ai — (A. H.) — O corre-

spondente da Agencia Rcuter, junto das
tropas inglezas da França, enviou hoje
telegraphicamente oa seguinte» detalhes
do ultimo avanço britanruco nas duas
margens do Ancre: .

"'DepoÍ9 de um ataque audacioso ef-
fectuado e9ta manhã, debaixo de fortis-
siina nevada, as tropas inglezas captu-
raram uma nova trincheira e algum ter-
reno na margem esquerda do Ancre. Ao
mesmo tempo na margem direita as
nossas tropas, encontrando fraca resis-
tencia por parte do inimigo, avançavam
também por se collocarcm á mesma ai-
tura dos seus camaradas da margem es-
querda. O objectivo commum era. a po-
voação de Grandcourt. Esta aldeia nao
foi ainda capturada mas os nossos bra-
vos soldados estão prestes a abrir ca-
minho a tiros de granadas e de cara-
binas matando, capturando e empurran-
do o inimigo deante delles.

iFoi um bello dia de trabalho em que
o inimigo teve oceasião de surprehen-
der-se 09 allemâes não esperavam que
os atacássemos com semelhante tempo,
ainda que o nosso bombardeio incessan-
te lhes houvesse tirado o soinno varias
noites e 09 obrigasse a estar em con-
stante sobresalto. . .'•___

Grossos flocos de neve caiam dansan-
do em turbilhão sobre a zona devastada
pelos obuzes, formando uma cortina
impenetrável por detraz da qual as sen-
tinellas inimigas tiveram, que passar
uma noite de grande anciedade. .Hntre-
tanto, deante do duplo veo-csçundao. e
tempestade de neve — os soldados in-
glezes .procediam aos últimos preparati-
vos. Ajustavam as correias, apertavam
os sapatos, examinavam as armas e
gracejavam ao mesmo tempo ein voz
tão baixa que mais parecia um mur-

Grande Tombola Pró-Aviação
Nacional

Na sóde do Acro Club reailizou hon-
tem uma reunião a comniissão que tem
a seu cargo os serviços da Grande
Tombola pró-Aviação Nacional.

A presidência coube ao marechal Ri-
beiro Guimarães, que, depois de congra-
tular-so com seus companheiros dc
comniissão, -pelo êxito até agora alcan-
cado; fez ler o expediente, composto de
canas c officios de aUhesão á iniciati-
vi do Acro Glub,

Passou-se a tralar da remessa. de
liciteis para o interior, sendo lidas ainda
oiuras comniunicaçôcs que aceusavam o
recebimento dos mesmos.

Adlieriram mais á tombola e vão re-
íiíeltéi- brindes para a. mesma, as se-
(.uintes casas commerciaes: Ao Quin-
quilheiro Moderno, Mannfactura de
Fumos VeaUo, Bazar America, Cliapela-
ria Lords' House, Charutaria Allen,
Casa Lanção e La Poupée.¦ !¦!»

INGLEZAS
As legitimas ciisoinirns só na

CASA LONDON
Unico deposito no Rio. Ternos

sob mcdiilii

50$000, 60$000 e 70$000
Aviamentos do 1' qualidade.

Cuidado com os imitadores. A
nossa casa é

UMA URITGITAYANA, 136

horrível desastre

COM AMBÃSASPERNAS
ESMAGADAS

O fiscal ela Liglit Francisco Gonçal-
ves Passos, portuguez, de 33 annos. ca-
sado c morador á rua Laurindo Ra-
bello 11. 00, ao saltar honteni de ura
bonde electrico da linha "Ipanema",

que tinha o n. 198, tropeçou e caiu,
sendo pilhado pelas rodas de nm dos
reboques do mesmo, que lhe esmaga-
ram, decepando-as, ambas as pernas.

O faclo passou-se na praia de Bota.
fogo, próximo á rna Farani, onde foi
a Assistência apanhar o pobre homem
para prestar-lhe os precisos curativos,
recolhendo-o cm seguida á. Santa Casa.

O motorneiro do electrico, Manoel
de Almeida Segundo, conquanto culpa
alguma tivesse 110 caso, evadiu-se.

A policia do 7° districto compareceu
ao local.

iir-f-fl -ft- lf"M*~m^——-

Comunicavam uns aos outros os seus
pensamentos ainda os mais íntimos mas
nenhum ousava cxprimil-os em voz
íiltn

As tropas britannicas galgaram os pa-
rapeltos das trincheiras cerca das seis
horas, justamente no momento em que
a neve e a escuridão começavam a des-
apparecer. Alguns dos nossos homens,
ria anciã de sair primeiro que ps seus
camaradas, para a caçada ao inimigo,
tinham já começado, a subir, aos para-
peitos. (Foi tão irresistível o ímpeto das
nossas bravas tropas que os allemâes
nem sequer tempo tiveram dc por em
acção as suas metralhadoras. Os nossos
com granadas uns c outros a baioneta,
e o que é ainda mais, com. coragem leo-
nina, corriam o inimigo ao longo das
suas trincheiras e iam .procura 

-o até no
interior dos seus abrigos, col!ocando-o
na alternativa: a morte 011 a rendição.

Como é natural, nem cm todos os

pontos as coisas se passaram com tan-
ta facilidade. Em certos logares o im-
migo oppôz uma resistência que nao
era para desprezar. O sangue correu a

jorros antes que elle se rendesse.
Os allemâes conservam ainda, em seu

poder alguns elementos dc trincheiras
numa estreita faixa de terreno de onde,
certamente, será dentro cm pouco ex-
.pulso. Todas estas operações foram
effectuadas sem que na. direita fosse
necessário disparar um tiro. Houve re-
sistencia somente no centro e na e3-
querda, onde o inimigo ainda conserva
a estrada que conduz ao norte de
Grandcourt.

A nossa artilheria fez poucos estra-
cos na aldeia o que pcrmiltm aos alie-
ínães, como 6 de resto o seu costume,
emboscar-se com as metralhadoras.

Ao mesmo tempo que na margem cs-
querda proseguia este resoluto ataque,
as nossas tropas na margem direita,
avançavam cgiialmente em direcção a
Bcaumont, Itamel e Beaucourt, atacan-
do com extraordinária bravura as dete-
sas do inimigo. Este. a não scr cm mu
ou dois pontos, cedeu terreno por toda
a parte. -Estas mesmas tropas eslao
agora cm contato com Grandcourt.

As perdas do inimigo foram clevadis-
simas. iFizcnios também grande numero
ile prisioneiros. Alguns delles tem boa
apparencia mas outros, a maioria, apre-
sentam uni aspecto verdadeiramente nu-
seríivcl t

Um prisioneiro fez-me declarações
interessantes. Dissc-mc que os solda-
dos da primeira linha de trincheiras
são bem alimentados mas todos os ou-
tros estão bem longe de ter o mesmo
tratamento. _

Parece que os allemâes lutam com
grandes difficuldades para penetrar os
nossos desígnios. Uma prova disso c
a ameaça velada que o alto commando
faz constantemente aos soldados.de que,
se não fizerem prisioneiros ingiezes,
ordenará o ataque geral em grande par-
tc da linha de -frente para assim ter
oceasião dc identificar os rcüiiucntos
que tem na frente".

da 'Noruega communica que não poderá
ser remettidas malas postaes via Ar-
cbangelslc, porque 11a catasirophe quei-
maram-se os depósitos de correspon-
dencia.

O jornal sueco "Nya Dagligt Ali-
chanda" diz que, segundo informações
pi-rticulares russas, chegadas do Ar-
changelslv, os darnnos oroVluzidos pela
explosão são niuito maiores do que os
admittidos -no communicado official
•russo. O numero dc feridos é conside-
ravcl.

A luta em torno da região de
Pai Piccolo

Roma, st — (A. A.) — Continua
intensa a luta em torno as posições ua
região dc Pai Ptiecolo.

Na frente do Trentino a artilheria
Italiana desbaratou hostes inimigas

3uando 
estas procuravam sc approximar

as suas posições. Em alguns pontos
dessa, frente estão travadas lutas encar-
niç-adissimas, em que os austríacos sc
esforjam por defender o terreno que,
entretanto, vae perdendo pouco e pouco.

O "Deustscland"

partiu
A*ofa York, 21 — (A. H.) Informam

de Nova-Londrcs que o submarino ai-
lemão "Detitschland" partiu hoje da-
qticllc porto.

1»

A situação na Grécia
Londres, 21 — (A. H.) — O corre-

respondente da Agencia Reuter em
Athenas telcgrapha, em data de 1ion-
tem:"O conselho da Coroa, que se re-
uniu hoje de manhã, discutiu principal-
mente a recusa do ministro da Áustria-
Hungria cm acceder ao convite de
abandonar a Grécia. O conselho dis-
cutiu também qual a attitude que o
rei deverá tomar no caso desse diplo-
mata pedir a protecção do soberano.

£.abe-sc que o sr. Aristides Briand,
chefe do gabinete .rancez, telegraphou
ao rei Constántino, aconselhando ao
soberano que, para sair das presentes
difficuldades, procure reconciliar-sç
com o sr..Venize!os e declare guerra á
Bulgária."

A situação na Bélgica
Londres, 31 (A. H.) — A Agencia

Rcuter recebeu dc fonte belga, autori-
zada, a confirmação da prisão, pelas
autoridades militares allemãs, de todos
os fúnecionarios da Secretaria do Con-
selho Municipal de Bruxcllas por sc
recusarem, segundo annunciam os alie-
mães, a fornecer a lista das pessoas
que devom ser deportadas. Apezar dos
esforços extremos empregados pelos ai-
lcinâes para impedir que saiam noticias
da Bélgica e sejam divulgadas no cs-
traugeiro, sabe-se que a situação no
paiz é muito peor do que geralmente se
suppõc.

Em toda a extensão do território bel-
ga reina o que se costuma qualificar
de "regimen do terror". A deportação
da população masculina dá logar a
scenas lancinantes.

Em Bruxcllas a saida dos deporta-
dos foi annunciada para sabbado pas-
sado c desde esse dia não se recebe
a menor noticia daquella cidade.

Os allemâes querem evidentemente
encobrir estas operações esclavagistas
com o pretexto de fins humanitários e
por isso já annunciam que tencionam
enviar para a Allemanha trezentos é
cincoenta mil homens belgas, pois estes,
dizem elles, estão sem trabalho. Sabe

A sessão de hontem na
dadeN.de Agricultura

Revestiu-se do maior brilhantismo a ses-
são semanal da Sociedade Nacional de
Agricultura. Com numerosa assistência de
amigos e collegas de s. ex., reassumiu
a presidência daquella casa o sr. Lauro
Miiller, dali afastado pela sua ausência
do nosso paiz. Abortos os trabalhos por
5. cx., usa da .palavra o dr. Miguel
Calmon, que se congratula com seus
companheiros de diroctoria e do conse-
lho superior, pelo feliz regresso de sua
ex. á Sociedade, onde a sua presença
conforta e anima, além de que muito se
deve esperar do seu concurso e valiosos
ensinamentos.

Repoma-se então o sr. Calmon a via-
gem emprehendida por s. ex. aos Esta-
dos Unidos e ao Canadá, onde s. ex.
buscando revigorar sua saude um tanto
combalida, não descurou dos interesses
de seu paiz, dando assim mais uma pro-
va do seu accendrado amor ao nosso
paiz, do qual é, sem duvida, pessoa de
maior destaque e credor de innumeros
serviços.

Terminando, o dr. Calmon, pede at»
presentes que o acompanhem na sincera
saudação que não póde calar, ao presi-
dente da Sociedade e ao ministro do Ex-
terior pelo consórcio de acção dispendi-
da com o só intuito de assegurar ao pai»
a prosperidade e felicidade almejadas. H
uma salva de palmas cobre as ultimas ipa-
lavras de s. cx. -_"_-'

Failou então o 9r. Lauro Muller, que
começou confessando a sua nimia gra-
tidão c emoção pelas palavras benevolas
e excessivas que acabara de ouvir e de
que fora alvo.

Regressando ao Brasil, o seu maior
prazer foi verificar quanto em sua au-
sencia tinham laborado os seus -eza-
dos collegas de dircctoria. E esse prazer
é tanto mais sincero quanto elle e dos
que amam mais as obras do que o scu
nome. ,

,S. cx. mesmo dc longe, nconr-anhava,
com o maior interesse, o que ali sc taz,
se tem feito e se i-.enta fazer.

Não comparecera á Sociedade pelo so
motivo de ser o seu presidente graç-as a
uma benevolência, algo demasiada, porem
pelo sentimento arraigado em seu espi-
rito, pela admiração dos homens des-
interessados como os são os que estão
á frente daquella instituição..

S. ex. .proseirue em considerações a
propósito e, continuando, affirma que
não conseguiu amar senão uma pátria,
cetnquanto admire todas. S. cx. nao
tem a alma de um colono, mas a ue um
cidadão de paiz livre. .

Sc admira, sc applaude os grandes fei-
tos das nações, entende que temos a
obrigação de sermos brasileiros antes do
mais c de conhecermos menos o cslraii-
geiro, de admirarmos menos os seus fei-
tos, do que os dos nossos homens, do
que o nosso próprio paiz.

S. ex. tem obsorvado, as vezes, essa
ignorância em nossa mocidade que admi-
ra mais o que é estrangeiro que o que
nos pertence. , ,

Não o compreiiende, mas o tem obser-
vado. ...

Não compreiiende, porque nos temos
feitos que honrariam os inals dignos po-
vos c acções, cujo brilho jamais se tur-
vara pelo olvido dos que bem aquilatam
da sua valia. , ,

Para isso, para esse desinteresse no-
tado cmre nós, por tudo quanto e nosso,
devemos todos nós voltar e á Sociedade
cumpre mais esse sagrado dever. Uutro
ainda sc lhe affigura da maior impor-
tancia, como conseqüência, é a de saber-
mos como vive o nacional, saber se_o
brasileiro vive como devia viver tao
forte, tão commodanicnte, como devera
viver. Acha s. ex. que não podemos
ser nação forte e progressista com uma
população enfraquecida pelas moléstias.

Para esse aspecto chama a attenção

? 
CARTAZ DO DIA

Theatros
CARLOS GOMES,- Festival * Jo»

Morara e Auannto Costa. AS «l*-,,,,,.™
RCTÜBUOA —Festival do tenor Walter

GS"J0SE* -íb» câ o pé (r*vi*ta).
7. 8 3l4 e io-i|*j 

# ^

Cinemas

A'i

Sports
TURF

JOGIíEI-CIjUB

AMERICANO - "Ti»" *"*¦'" e C*m
"AVfcNIDA - *A mulher audarf»**"-
(drama); no "Friffir dos ovos" (comedia^.

CINÉ-P.ALAIS — "A diveite do regi-
mento" (drama): ^Mclhot^n';nM^.**;.rS"*IÍ:
pos" (do natuitl): "Os balües espheneos na
Kuerra" (<rô natural); "Eclair Journal" (do
,UEXCEf,SIOR - "Onde estão meus fl-
lhos" (drama): "Caça aos tubarões (*>
natural); "UUe deve ter uma mulher" (co-
"'"IDBÁL - "A mulher auelacioa" (dr*;
ma)T "PÍpae Houlin» (drama): "A batalha
do Sontnie" (do natural). ,...„.-,.

IR1S — "A liorauça fatal" (drama) .
".Macistc" (drama). . „ ,.

ODEON — "Innocencia e oeccado" (dra-
ma): "Mulheres de cabeça... Cabeças ae
mulher" (comedia). ¦ , ' .,

PARIS — "O destino viniador (dra-
ma); " Entre a arte e o amor" (drama); u
poder .elo crime" (comedia). _...-_..«

PATHE* — "O caso das tres na.ucs
ou "O segredo do escaoulario" (dramo)i
"Pathé Journal" (do natural).

* * »
RECLAMOS

Theatros
Repete-se hoe. no S. José. a *iu«mto

revista — DA cá o pi, quettntas enchentes
tem. conseguido para o Popular thcatruüio 00

o"interessante trabalho de Cândido de Cas-
tro e Uduvaldo Vianna caiu no g°'<> _.»•
olatéa e vae conquistando co.ossal suecesso.

Poucas peças têm gozado desse Vtmiepa
— agradar sempre, fazendo rir naturall.
mente, »;•..'*
Cinemas

i, estão sem irauaiuu. o* SÒoiedíuac c continuando, opina quÈ «V

,„fe^r^áq"ford?nvlS°P^1" Stóâ_-Sb de esforços que cada

5».~ __">«'-M^JÍP,

MutÉ
DB

Ernesto 5ouza
BR0NCHITE

Rouquidão, Aslbam,
Tuberculosa palmonnr.

GRANDE TÔNICO
aure o appülie e produz a

torta muscular.

(MANADO * C, 1* da Março, 14,
ii.r-ns-1.1 n II»

IMPRUDÊNCIA FUNESTA
Tessoas da casa do sr. José Sayão.

á rua General Câmara 11. 372, descui-
(laram-sc com a sua filha Vicloria, dc
17 mezes de edade, deixando que esta,
approxiniando-se dc uma vasilha com
agna a ferver a derramasse sobre o
corpinho, queimando-o muito, princi-
p.ilmcnlc nn rosto c nas pernas.

A Assistência soecorreu a pequenita.
deixando-a a tratar-se em casa de scu
pae.
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Farinha flor, ....I:
, BISQOUtOS

Manteiga pnra nnta(

pvo-fi-cos [gal sanios

os navios da esquadra

0 "CaFÜos Gòines" par*
tia da Bahia

O capuão-tonen-e Anlonio da Motta
Ferraz communicoii hontem por tele-
gramma .10 almirante Gárnier, chefe
do Estado-Maior ila Armada, que o
navio de seu conmiando, o vapor Car-
los Comes, deixara pela manhã o porlo
.Ia
guiu
cia! ao Norle da Republica

0 estado de saude do imperador
Francisco José

Berlim, si — (T. O.) — Ò "Vos-

sisebe Zeilung" publicou os comnicnta-
rios dos periódicos russos sobre a que-
sl.io da Polônia. O conhecido escriptor
Ménshikòw affirma 110 "Nowoye Vre-
niva": A Polônia é uma nação dc se-
giílida ou terceira ordem que não nc-
cessita de ser estado independente, e
para a qual melhor seria uma autono-
mia elcbaixo das poderosas azas da
Rússia. No periódico polaco 

"Kurycr

Polski" o general do exercito russo Da-
dyansl.-v, de nacionalidade polaca, pu-
blicou uni coninicnlario digno de maior
attenção do que a simples vista podia
parecer, c que escapou á vigilância da
censura.. Diz o referido general: "A

declaração da independência do remo
da Polônia significa o começo de uma
nova época na historia do povo polaco.
O czarato da Polônia sentirá agora (pie
no futuro seriam destruídas as aspira-
ções com que até hoje tinha estado
acorrentado; Não lia palavras para ex-
pliear o que os corações polacos sentem
neste momento. O comitê slavo reali-
zòü uma reunião para discutir a questão
polaca Nesta reunião o orador do dia
declarou: "Na actualidade o melhor
para os polacos seria a cooperação com
a Rússia, sob as mesmas bases da 1-in-
landia". *}

Os commentarios da imprensa
russa sobre a questão polaca

1'i'ciiiin, :i — (T. O.) — Pulilicou-
se o seguinte boletim sobre o eslado
dc saude do imperador Francisco losé:

"lista mánhn o imperador teve tuna
fraca lebre. O catharro dc qne se acha
acommettido o soberano não se alte-
rou. O coração funeciona bem. A rc-
spiração é tranquilla. O imperador de-
dicou todo o dia ao trabalho. Além
disso rcccbc-.i em audiência o conde, e
a condessa de Waldbtirg, o marechal da
corte, principe Montcn-.iovo. o general
conde Vbupaar c o ministro do Kxte-

i rior".

frente ruiiiaica. Com que fim não foi
ainda possível apurar.

No decorrer desta rassia esclavagista
os allemâes agarram iiidistinctameiitc
ricos c pobres, homens que trabalham
c homens nue não trabalham; O seu
intetuo parece scr levar todos os ho-
mens validos c para isso começam pelos
moços de dezoito annos. Tudo leva a
crer que a edade, qualquer que cila
seja, não livra os homens da deporta-
Ção.

Em certas localidades os allemâes
só deixaram os inválidos, os velhos, os
ecclesiaslieos c os magistrados.

As pobres victimas dão constante-
incute provas de grande heroísmo. An-
tes de partir, amontoadas cm vagões
de animaes, muitas atiram para fora
dos carros cartas em (pie declaram que
em caso nenhum trabalharão para os
allemâes.

A these allcmã, a respeito dos. sem
trabalho, é apenas um subterfúgio.
Com effeito, em numerosos casos, fo-
ram os próprios allemâes que iiiipuzc-
ram regulamentos de tal fôrma violcn-
tos que fizeram com que os trabalhado-
res deixassem as suas oecupações e
não pudessem mais empregar a sua
actividade em oulro gencro de serviço.
Forani, pois os -Vcmães que transfor-
niaram os h- is trabalhadores em
indivíduos deàociupados;

preciso o consorc:
classe interesse todas as outras, sem o
tine, a fortuna publica periclitará. .

Devemos ter o maior eiitlutsiasmo
pelo nrogresso alheio, c se não for ns-
sim, formámos uma nação de entes dis-
soeiados.

A tal campanha não pode e nao sc
deve furtar a Sociedade. .Ivlla tem os
caracteres econômico e social.

Ao terminar, s. ex., assegura a sua
satisfação de se ver acompanhado qe
lão illuslres consocios e tão bons anu-
ros, os quaes. num esforço conjunto .c
notável, vêm com a maior benemcrencia
e o mais louvável desinteresse, tralia-
lhanldo para a reconstrucçã-o econômica
da nossa pátria. ,

Uma salva de palmas, muito prolon-
irada, sobre as .palavras do sr. Lauro

'Foram discutidos vários assumptos,
sendo em seguida encerrada a sesao.

, fj • mm » rw —

N09 "chies" salões do Odeon, esta fa-
zendo, dcs«le antCJhontem, sua reappan-
ç5o o festejada actriz Henny Porten, que
allia a seu raro talento, uma irresistível
formosura. A Companhia Cincmatof.r.apmca
Brasileira escolheu para o rcapi»rcçimenlo
tle Henny Porten, tio applaudula ja pelo
nosso publico, um film de magistral con-
cepção c da mais perfeita execução — In-
nocencia e perdão", drama dc delicada
urdi-ilura e dc encantadoras scenas senti-
mentaes. Completando o programma, te-
remos ainda a hilariante comedia — Mu-
lltor de cabeça" oa "Cabeça de mulheres ,

*
O luxuoso Pathé olferecerá hoje aos seus

"iliabitués" um espcctacnlo vcreladetramen-
te surprehendente. Constará elle do cm-
neügante drama em 6 actos — "Caso dos
tres nações" ou "Segredo do escapu.ario ,
peça da mais vigorosa acção, interpretada
nelo festejado artista Amold D.iiy.. o la-
tnoso "Justino Ciarei" dns "Mystenos de
New York". Nessa peça, de scenas ns
mais arrdbatadoras, trabalhada com. o pro-
verbial esmero da reputada fabrica ra-
lhe, tambcm toma parte Shclelon Lewís,
o celebre "Encoberto". Por fim, ^será ex-
hibido o ultimo numero do "Pathé Jour-
nal", com os ultimos acontecimentos raun-
diacs. *

O publico carioca vae ter hoje ensejo
dc applaudir, mais uma vez, uma das
suas artista9 mais querida», limadas gran-
des dominadores da tela. Rcfenmo-nos a
I.ctl.i Gys a magistral interprete do —
"Amor feminino" e outras peças de alta
responsabilidade em que tem tido verda-
deir.-is creações; Em o neivo programnn,
Leda Gys, fará a protagonista «to interes-
s.intc e sensacional drama — ' A «liyctte
do regimento". Por3n termo as ambições
de hoje, 110 Cinc, uma attrahente fita na-
cional, representando as festas realizadas
ultimamente na cidade fluminense dc Carn-
pos, por oceasião dos melhoramentos ali
inaugurados cm presença dos presidentes
Wciiccslão Braz e Nilo Peçanha; o ulti:
mo numero do "Eclair Journal', c o film
de actualidade — "Os balões espheneos
na guerra". *

O Tris. o querido cinema d.i empresa
Cruz Júnior, apresenta hoje. um program-
ma que é uma maravilha. UcHc consta o
primeiro episódio do empolgante drama
"Herança fatal", drama de aventuras, em
-o séries e .|4-,-partes, admirável trabalho

.da Universal. O protagonista desse por-
tentoso film, i Rollmux, o licróe da ãloc-
dn quebrada", e que scra secundado for
conhecidos artistas. Além desse soberbo
film, o íris ainda exlhihe um oulro nao
menos nolavel e impressionante: — Ma-
ciste", grande comedia dramática, que
uma parte do nosso publico já teve ocea-
sião (le admirar e elogiar

clr» Octavio"; Alexandre. Azevedo, tio "W

nistro Fontarez"; Antônio betra, 10 so-
fia VAe?" e Judith Rodrigues, na "Mine.

MAClêmpresa 
promcttc apresentar a .linda

opereSco" todos.; os requisitos exigidos
«ipa mesma. "A Duchessa dei Bal taiia-
íto* será representada cm espcctacnlo m-
"'{tas 

modernas operetas apresentadas ao
publico carioca ultimamente foi a iae-i-

n" que maior suecesso fez. «.„;-„__«
Logo que regresse de sua totimcc

a S. Paulo, o actor Leopoldo 3?rócs orga-

nizarâ uma grinde companhia de revistas,

que ir» trabalhar no Republica, ein especta-
culos inteiros, a preços populares.

Deve regressar amanha do norte, on-
d« te acha ha inezes, a actriz Ottylta Amo-
"? 

Já se «cha restabelecida da enfermb
dade de que fòr» ultimamente accoinmctti-
da a actriz Pcra Delgado.a 
V A companhia Adeiina Abrandes que

íeTcha em S. Paulo e que vem trabalhar
no. Phenix, deve aqui chegar sexta-feira, a
"°*ÍÍ' 

A* "Duqueza do Bal Tabarin", que
a companhia Alexandre Azevedo nos dará
sabbado próximo, sucederá no palco do Re-
creio, a opereta — "El mercado de nutcha-
chás", que tanto suecesso fez, quando re-

.presentada pela companhia Espcranza Irii
e que está sendo traduzido para o portu-

(Ci-ez pelos conhecidos escriptores Bastos
Tigre, Rego Barros e .Luiz Palmcirim.

9> È' provável que a companhia Álvaro
Diniz, qua presentemente trabalha no Une-
maJRio. de ictheroy, vi fazer uiim "lonr-
rés" a Cai os, vindo «m seguida dar ai-
giíns cspecíi..ulo3 no Rio.

Para o elenco dessa "troupe" entrara a
actriz Francisca Brazio.

Brevemente «ojuira em excursão para
03 -Estados Unidos o trio Catull .-Mario I.l-
nheiro e d. lida Sapclli Pinheiro, liarpis-
ta. i° premio do Conservatório de Roma.

iJímbarcou ha dias para a Europa
a actriz Carmen Osório. , .

«J> A companhia Rewnualdo Figueiredo,
que se achava installada no theatro prion,
de íCampoi. passou a trabalhar, no theatro
S. Salvador, naquella mesma cidade flumi-
sensc. ... ,

Chegará hoje a esta capital, devendo
estrear amanhS, no Patace-Thcat.-e, a ata-
mada illusionista « prcstidtgitadora rnisa
Evita Enireb, «nie acaba de faze-r uma hn-
lhante "tournée" pela America.

*
O Cinema Americano, ponto onde se. rc-

une a elite dc Copacabana e nue funeciona
ao ar livre, proporciona hoic nos seus tre-
quentadores dois films de escol: Tigre Real,
macnifico trabalho «Ia uraneh artista Pina
Mildchelli; c Confiffio sublime, trabalho eni
X actos, «Ia actriz Maria lacohini, uma (Ias
favoritas do nosso publico.

•':"'*:; *
MUSICA

As csoluçõos tomadas lioiiiv-m
Iiola directoria

Reunida honlem -cm sessão, para jul-
ga-mento da ultima correia «Io Jockey-
Club, a respectiva directoria resolveu
o seguinte:

.-.imitar em ioo$ o jockey Domingos
Ferreira, por. haver cliicoteado a cabeça
do cavallo Hürrali, no "Clássico Cou-
solação";

multar em 100$ a cada uin dos ji-
ckeys Domingos Suarez e Ricardo Criiz,
por irregularidades commettidas qu.!»-
do montaram os animaes Trunfo e Pai-
meira. no parco "Estrada de Ferro Oiiii.
-trai do Brail";

chamar á secretaria, para serem a.í-
moeslados. os jockevs Bcnito Nartirena
e Augusto Vaz, por irregularidades que
praticaram 110 parco em que dirigiram
Castiiia e Miss Florence.

Quanto á demora nas saidas, a dire-
ctoria tomou a seguinte deliberação: :i
eineta do-pradodaá o singnal .para apar'
tida; se, 15 -minutos após, 11 sai-la ainda
não se tiver dado, asinela dará um novo
aviso; .passados mais cinco ..minutos, í;
ainda a saida não hover sido «lada, a
sineta avisará de novo c pela ultima
vez, sendo os animae srecolhido.s ao en-
silliamcntO e punidos os jockeys causa-
dores da não realização do parco.« * *

FOOTBALL

CONCERTOS
Segunda-feira próxima, no salão da As.

sociação do9 Empregados do Commercio,
realiza-se um grande concerte, em que
tomarão parte o macotro Mario Pinheiro,
Ernani Braga, o barítono Nascimento Fi-
lho, o tenor Armando Parot e outros ar-
tistas. O programma desse concerto está
sendo coordenado com o máximo carinho,
contendo já innumeros attractivos.

Sociaes

NOTICIAS ÜE PORTUGAL
Lisboa, 21 (A. II.) — O minislro da

Marinha, sr. Azevedo Coiilinho, .-edr.i
infonirações pormenorizadas sobre o
torpedca-iiiento do vapor portuguez 

'Sao

Nicolúp", por uin submarino allemão.
Faltam ainda dezoito tripulantes do

"3. Nicoláo".
Lisboa 21 (A. H.) — O comman-

dante do vapor "Machico", que a »'
do eort-ente foi perseguido nos mares
das Canárias .por uni submarino alie-
mão, no scu relatório, entregue ás .-nt-
tnridailes nav.ies, propele riw. seja dada
uma gratificação aos tripulantes elo seu
vapor, pela firmeza demonstrada, duran-
te lo-lo o lempo que o .submarino im-
mico ameaçou o "Machico".

Ò governo resolveu, por acto dç ho-
je, louvar o coiiunaiidante, os officiaes
c os iripulanlcs do "Machico".

Lisboa, 2t (A. A.) — Desabou so-
bre esla capital um violentíssimo tom-
poral. que foi sufíiçíentc: para inundar
alguns bairros daqui.

Chegam noticias «le idênticos factos
Li.tfwti, ai (A. A.) — O governo da

Republica recebeu uma representação
dos agricultores coloniaes solicitando
providencias immcdiatns no sentido de
se fazer o transporte de numerosos gc-
ncros que estão armazenados nos por-
tos africanos, por faltia de vapores, o
que constitue um grande prejuizo e
concorre -para ágjravar cada vez mais
n c-ise financeira que atravessamos;
IU»-, mgSmVSSS2mmTCSMa^SSBiaftmVOOammEmm7l)mmmwVt tOSSCmm

ULTIMÀHORA

Gomes, deixara pela mannn o pono __
Bahia, rom rumo do Recife, prose-: A p'-fí5T_*je eXDiÕSãO HO
nio assim na sua viagem commer- *? &" *_ , . ,

MOVi.MKMTO OW-UtARfO
:" i-**>w-r?2 m&Xtamm»

AS SESSÕES DO AEHO-GLUB
•RcíltísSl-SC *'PÍ"*. ^ ^ •!'"*;!í '*•'*• 31f'*í'

1 c_;s.*o ordinária semanal do Acro-
' '.. a iual será presidida pelo com-
ii-ndíi lor Gregorio Garc'a Seabra.

iXc-rívi rciiniâo scrã-o su
deliberação da assembléa. vr.n
p:,.. cue se prciideia á Hscc
;ic- Náutica.

assu.
ds A vi

proxiwo
í-cio dc

Hoje.
o coatir.

Podernçao
:.r--eá na «1

uai grande
cotrrs

s S !t..v
federal.

Operaria
ia o de dezembro
festival cm bene-

-a Federação.
da noiic, rsúnc-se

porto de ÂrchangislsH
Berlim, ei — (T. O.) — Segundo um

coiiimtiiiicado ofiiciaâ russo, na expio-
são havida no porio de Archangelsk
morreram cento e cincoenta pessoas e
ficaram feridas seteíentas e cincoenta.
A expiosãri iniciou-se no vapor "Barão
Driseii". Mas, segundo noticias parti

Suzanne Després-Annie Yerneuil
A grande anciedade com que era

esperada a Tcapnariçao entre nós de
Suzanne Després, não deixava duvida
sobre o suecesso que alcançaria o fes-
tival de hontem no Municipal.

A linda -.ala apresentava, ao scr
dado inicio ao bem composto program-
ma, uni aspecto soberbo.

O programma foi dividido em tres
partes e em todas os artistas tiveram
longas salvas de palmas.

À primeira parte bem como a sc-
gimda constaram cm seu inicio de le-
ves conferências de Lugné Poe que as
disse com muita graça, provocando hi-
iaridade continua da platéa.

Següiram-se Suzanne Dcspres, que
recitou poesias de Leconte ele Llsle,
Ronnauil e mme. Rostand, e. mlle. Ver-
neuil, que no fina! da primeira parte
disseram entre o amor e Psyche da
obra "Psyche", de Molicre;

Na segunda parle Annie Verncuil,
com voz muilo suave, cantou Lison
Dorniant" c «Filie du. President ,
sendo acompanhada ao piano pelo sr.
Loiiis Gallet, Execulou ainda a in-
leressante artista, que pela primeira
vez nos visita, algumas dansas do sc-
culo XVIil, sendo em todas applaudi-
da com cnthusiasmo.

A terceira parle constou da peça cm
um acto "Le Baiser", de lhcodoro
Banvile da qual foram interpretes
Süzànnc Després c Annie Verneuil.

Ao termina rem, os arlistas dirigiram
á 

'platéa 
uma saudação de agradeci-

cimento, que foi cgiialmente agradecida
com prolongada salva dc palmas.

A segunda festa do trio, realiza-se
amanhã' e o ultimo recital terá logar
110 próximo sabbado. Para ambos ja
estão organizadas os programmas, que
serão naturalmente coroados dc egual
suecesso. — ^ ______ ___________

Uma senliora que dispara um
tiro na cate

Pouco depois da meia-noite dc hon-
lem uma senhora branca, be mtrajada,
alppàrentando =6 annos, entrou no pe-
queiio jardim da praça Serzedello Cor-
rea em Copacabana, e-, procurando um

Lobo e a sua familia communica ¦ .-;.' r.,lÍ4 0_cllit0 «lo referido logra-
nos seus parentes e amigos esse -' h;ÍK, 

_,.cou de 11111 revólver
Iristç acontecimento. O enterra-1. co„',_igo trazia, inettcndo uma bala

ealiza-sc hoje, ás 17 horas, sa-; Jnc 
~™\"°

indo o ferelro da rua Martins n. 20, 'o'i_5iamni«lo 
attraiii a attenção do

Santa Rosa (Nictheroy), para o «•>"- rondar_tCi ,„„. para lá correu,
tério dc Maruhy. 4'_______. trando a pobre senhora já
mimammkmífâeSBagX&mSISm - aconisanic. c com uni largo ferimento

no temporal direito. Foi logo pedida a
nlervenção da Assistência mas quando

chegou já a desconhecida havia

t»
Causaram o mais extraordinário sueces-

so os tres primeiros episódios elo assoin-
bro«o film de aventuras — "A mulher au-
daciosa-". E ninda o publico conserva bem
vivos os rcminisccncias dos . estonteadores
lances de audácia c imprevisto, que tao
fundamente o impressionaram naqueles
primeiros episódios, e ja novos capítulos,
os ntiarto e quinto, nnnuncia para hoje
o confortável Avenida. O espectador que
se prepare, pois, para assistir ns novas c
sensoeionnli-ssimas scenas de perigoso» e
indescriptiveis aventuras, que hoje corre-
rão lia tela do Avenida.*

Um programma arrebatador e inonu-
mental é o que hoje exbibe o popular çine-
mi Ideal. Como nota predominante desse
cspectaeulo, sobresaem as tres primeiras
córies do electrisante drama policial —. A
mulher audaciosa", do qaul e protagonista
a artista Helcn Ilolmes. W essa a maior
reclame que se poderia fazer ao estu-pen-
do trabalho cincmatogr.-iphtco. E, como se
isso não bastasse, o Ideal ainda nnnuncia,
como remate do seu novo programma, o
emocionante drama "1'npae Ilclira , e o
surprelicndcntc film da guerra — A bata-
lha do Sointne".

O progr.-imm.-i cuja projecçtiô¦ hoje of-
'crecc no"s seus innumeros .habitues- o
conceituado Paris, é dos mais grandiosos;
São nada menos dc o actos ele episódios
menso commovcr o piibheo. Lis como. 11-
e scenas ullra-scnsacionacs, que devem im-
cou constituído esse excepcional program-
ma: -'Desuno vingador". cmocionantis-
simo drama cm 5 actos, dc vigorosa acçao,
jogados por artistas dc reputação, Enlre
íi arte c o amor" — Mm nacional, po-
s.vlo" pelos afamndos bailarinos Duque ,e
Gaby, que tão estupendo exilo acaba de
fazer lio Avenida;,,"O poder do crime ,
esaiirituosa "charge".

*
Vão ser coroadas do mais brilhante exi-

to as exhlbi.ões de hoje, 110 Excelsior, o
conhecido cinema do Cattcte. E que o
scu programma esta organizado a capri.
dio é com carinho, como o publico, potlc-
l-á iinarrinar pela simples enumeração das
nellioulns; que são as que se seguem: —

tle l.uiz
"Onde estão meus filhos", grandioso dra-
nia cxlrahitlo dc um romance .
We-ber- "Cara aos tubarões", interessante
Ilim (lo natural c - "Elle deve ter uma
ti-.v.li.er", fila cômica dc grande í.uccesso.

Varias
FESTIVAL DO TENOR

WALTER GRANT
Walter Grant, o apreciado tonar da_.com-

panhia Caramba; realiza hoje,

Aletta Souza L0I30

*
IFallcccu hontem

almirante losé Porfirio
uva do

Souza

Repu
1,'va. ; s.ia festa artistica, tendo, escolhido
para ser camada a opereta" Eva". nao só
por scr essa peca um dos maiores cx.los
artísticos da companhia, como por nella
ter o festejado um bello traWho, no 03-
pel de Octavio. que a critica louvou e o
publici applaiídiu'. . - ._ .

Acompanham-noi dcscmprjnhantlo os pnn.
ri- t-s papeis, os seus dlstmctos . collegas
Maria Ivanisi, Stefi Csilhg. l-.nr:co Valle
.^ 

'Í,''ii'i 
Consalvo. dirigindo a orchcstra o

festejado maestro Bcllczza.
Num dos intervallos, o homenageado can-

t.-rá o» melhores números do seu .e.c-rto-
no c assim ouviremos "-Marechiare ,
"Ideale", "Non pcn=o n lei..'.- , e "L avia-
torc" que Walter Grant canta dcciosa-
mente, ndaplaiido-se sua hclla voz. a toda
a t-usica melodiosa. Dois mnuvos ímp íe-am
uma enchente: as grandes sympathias de
«me goza o bcnefieiatlo e a bella c.-vani.
zaçáo üo cspectaeulo.

DATAS INTIMAS
Fazem annos hoje:
O ar. Antônio Moulinlio;
—¦ o dr. Horacio Magalhães G-rmics,

deputado federal pelo .Estado do Rio.
S. ex. receberá por este motivo as fe-
licitações dc seus amigos e admirado-
res, especialmente na cidade dc Petro-
polis, onde reside e que mais directa-
mente representa -no Congresso Nacio-
nal;

o sr. Amphiloquio T. Alves, do
Ministério das Relações Exteriores;

o sr. Sebastião Sady do Lima,
negociante desta praça, filho do sr. Sc-
bastião Mello dc Lima, amaniiensc da
E. F. Central;

a senhorita .Relitli Santos Maia,
filha do esrimado ifunccionarío da Es-
trada de Ferio, sr. Norberto Moura
Maia, residente na .estação do Meyer.

Faz annos hoje, pelo que não lhe
faltarão cffusivas demonstrações dc ca-
rinho, a sra. d. Cecília -Campos de
Macedo, «esposa do sr. Ernesto Pereira
de Macedo, activo auxiliar da casa
Pratt.

a senhorita Maria José da Silva,
filha do sr, Julião \enancio da Silva,
continuo do gabinete do director da
E. F. C. do Brasil.

—a senhorita Ceciüa von Capellc,
professora diplomada pela nossa Escola
Normal. Muito querida das suas colle-
gas e amiguinhas, a gentil anniversa-
i-iante receberá dellas dc certo as maio-
res provas de amizade;

 a sra. d. Fclismina Francisca
Borges, progenitora do sr. Oséas Fran-
cisco Borges, funecionario da portaria
do Ministério da Marinha.

 a menina Guiomar Soares dc Pi-
nho, filha do capilão Augusto Soares
de Pinho, antigo funecionario da The
Western xclcgrapb Company Limited.

o galanle. Celio, filho do pharma-
ceulico Albino de Almeida Cardoso e
da professora d. Maria Rosa de Al-
meida Cardoso, que offereccm uma rc-
cepção intima ás familias de sua anu-
zade, no scu palacete, cm Santa lhe-
reza. ....

.Passou hontem a data. natalicin
do cirurgião-dentista sr. S-mio Masch-
mek, que por esse motivo foi muito fe-
licitado por seus iiumerosios -amigos.

Faz annos hoje o nosso collega de
imprensa Carlos dc Oliveira Vianna,
que ha -muito reside entre nós, onde tem
sabido conquistar as maiores synvpa-
thias. .

 Cercada do maior carinho «Ias
pessoas das suas relações, passa hoje
o seu anniversario natalicio a sra. d.
Anna Gonzaga.

tf íi *
CASAMENTOS

•Casam-se hoje, o sr. Luiz (Ia Rocha
Pcdrosa e d. Maria Leal lleiiandcz,
servindo de padrinhos do noivo os srs.
Álvaro Ferraz (Fernandes c Alberto
RabcHo Valente, e da noiva, os srs.
Antônio dc Abreu Lacerda c dr. Za-
meira ele Andrade e d. Maria Ceciüa
tle Oliveira Leal. *

iRealiza-sc boje o casamento da.se-
nhorita Olga Dutra, filha, do capilão
do porto desta capital, capilão dc. mar
e guerra Throdorico Machado Dutra,
com o pharaaccutico Edmundo Nunes
Lopes.

¦O acto civil realizar-se-á na resi-
dencia dos paes da noiva, á rua Conde
de Bomfim. ás 6 'horas da tarde, c a
cerimonia religiosa terá logar na ma-
triz do Engenho Velho, ás 7 horas.

O OAMPEOXATO I)E j-OOTllAI.I.
DB S. PAÜIA)

Conforme noticiámos, encontraram-se
domingo itOtiuio, cm pi ova do cauipeona-
lo paulista, o S. Bento e o Paulistano,
numa disputa de quasi decisiva úifluen-
cia no concurso local.

Infelizmente o embate terminou de
modo inesperado c o Paulistano infrin-
giu sobre o aldversario um "score" pou
co commum.

O "Correio Paulistano", assim com-
menta o encontro :" Encontraram-se honlem no campo da
Floresta, para o "match" que devia sei
mais importante da temporada os fíi-pu
o da A. A. S. Dento c do C. A. Pau-
listano. Ambos colhocados na deanleir.i
dos concorrentes á taça da Associação
Paulista, iam os conlcudorrs decidir,
no jogo de hontem, a qual dos dois
clubs caberiam os louros da vicloria 110
campeonato; Venceu o Paulistano u pelo
elevado "score" de o,"goals" a zero.
•Com esto suecesso está quasi assegura-
da a .posse do almejado trophóo para o
glorioso "-team" de Rubens Salles.,

As archibancadas da Floresta tive-
ram uma enchente colossal, Ne-in mes;
1110 nos jogos iuter-esladuaes, talvez, foi
tão grande a concorrência dc faiiiü-ías
e "torcedores" ao campo da Associa-
ção Paulista. Basta dizer-3c, que, vinte
minutos antes >da hora marcada para o
jogo, .foi suspensa a venda de entradas
para as archibancadas. Todas as depcn-
dencias do "ground" estavam comple-
lamente tomadas.

Infelizmente o tão esperado encontro,
que promeítia revestir-sc de excepcional
brilhantismo, teve o seu exito grande-
mèntü comprometi ido, pela ausência, no
seguiÜo tempo, dc dois jogadores do
S. Bento.

O primeiro Iialf-limc decorreu com
grande animação. A "equipe" co1U.-i.ial
iniciou a luta com 11111 formidável ataque
ao campo adversário.

A defesa do Paulistano, apoiada nos
dois inegualaveis elementos, Rubens c
Orlando, desenvolveu adm-iravc-l aclivi-
dade. O jogo assumiu, nestes primeiros
momentos extraordinária animação, inle-
rcssanldo vivamente os espectadores.

Da dlofesa, o Paulistano passou aos
.poucos, para o ataque. As primeiras in-
vestidas foram ensaiadas contra o go«l
de Orlando Penteado, sendo batido con-
tra o S. Bento o primeiro "comer",
aos sete minutos do inicio do hiatcli ,.
Moníentos depois, os " fonvarels" alvi-
rubros atliugiam pela primeira vez a
i-êdè da "equipe" collcgi.il. A Mariano,
epie aproveitou um passe de Maurício,
coube -abrir o " score " do scu team .

Pareceu a todos que este faeto ne-
íihttma alteração traria ao desenrolar da
pugna.¦O S. Bento tentou mesmo um supre-
mo esforço para egi.nlar-se dc novo ao
adversário, que se tornara ameaçador.
Durou pouco! porém, esta rcacção. Coin
surpresa geral, viu-se que os ".play-ers

azul' c branco 'se desorientavam e ce-
(liam ao Paulistano o campo cni que pi-
savani tão firmemente 110 começo.
Quasi todos sc conoeiitravam na defe-
sa apenas -sustentando a linha de fren-
te' 1-Iopkins e Mac-Lc.im, que combina-
ram alguns !? ruch.es" até Orlando e
Carlito. Conseqüência desta situação
foi o segundo "goal" do Paulistano. A
bola não se afastava quasi das proxtim-
dades do "goal" de Orlando e, a um
momento, foi ter aos pés dç Rubens.

extraordinário "ceuter-half, envian-
do ao rectargulo do S. Bento iim dos
formidáveis "sliools" que sempre fize-
ram a sua particularidade, marcou o
segundo ponlo do "score" paulistano.

Foi a segurança «li sua vicloria. A
"equipe" collegial, destoando das suas
tradições, desanimou completamente;

O jogo tornou-se menos intenso e o
Paulistano dominou inteiramente o cam.
po. Quasi ao terminar o lempo, -Matiri-
cio accroscetilou mais um ponto ao
"score" da sua "equipe".

O "hali-i.iine" terminou asr.im cotn o
seguinte rcsulia.io:

Paulistano .... ,1 "goals"
S. Bento Zero

'Em rigor, lertlittiott com o primeiro
tempo o "match". O s.igu-.ulo "liaM-
time" foi mais um "traiiiiiig" a que se
entregaram os "Icams" concorrentes e
que muito pouco interesse despertou. O
Paulistano marcou mais seis "goals",
como poderia ter marcado vinte, nas
condições cm que prosegulu o "match".

Lagreca, "captain" io S. llcnio, e
seu "ilialf-ceiitcr", e Burgos, "flill-
baek". não voltaram ao campo depois
do iutervallo. O prime'ro por (lóeiite
c o segundo por sc ler contundido'!

Nada mais se poderia esperar, por-
tanto, que fizesse o S. Bento, sem
esses elementos; conlra um competidor
forle e organizatio, perfeitamente segu-
ro do scu valor, enmo se revelara no
primeiro tempo o Paulistano, A maior
parte dos espectadores abandonou ns
archibancadas, apenas começou a série
de "goals" elo Paulistano, a qua) pare-
cia proiongnr-se inlcrmiiiaveliiiente,

K' t'ie lanientar que este tenha sido o
desfecho dc um "match" que se an-
nunciava sob lão pi-omettedorcs auspi-
cios. Deveriam ser de c-xtri-tna grávida-
de os incommodos dos "playefs" ipi^
(l-.-ixaram o campo, para que elles aban-
doiihssem os companheiros de luta, cn-
tregando ao adversário a vicloria, chi

uma .prova de honra, e-onio positivanicn-
te .pra o "inalcli" de homem.

Só por isso não os censuramos, como
mereceriam, 0111 qualquer outra hypq-
thesc.

 1 immi-g.*»***.» <&Jgmamm

r.ienlo

enconr
sem faia,

O FESTIVAL DE HOJE,
MO CARLOS 'GOMES

* * Ü»
COXFF.HEXCIAS

O professor dr, Oscar dc Souza rea-
lizará hoje, ás S i|j lioras da noite.
na Policlinica Geral do. Rio de Janei-
ro, mais uma conferência sobre, o the-
ma — "Estudo clinico-therapcutico dos
pleurizes".

VIAJANTES
Chega hoje de Buenos Aire

queie 
"Frisia", o dr.

advogado :iesta capital

pc:o pa-
•\oionio Xcry,

Co-

José Antônio Serpa
Monteiro

Olaria losé Scipa Monteiro,
Mathildc, -Maria e Lcónidia Ser-
pa Monleiro, José Serpa Montei-
ro Tnnio-, Ondina Soares da Sil-
va Monteiro e Oswaldo Monleiro

participam aos parentes c pessoas de
suas relações o fallecimento ¦ do seu
mat-iiln, pae, fi-gro o avô JOSÉ' AN'-

,4

Partido Socialista líi-ôsllelro
T-~:-.í logar amanha, ás 7 !'-'"
ife, nina reunião geral >in eoaini
r.tral e ele ic.i?3 os adhcrentcs.

da-são

..lares de Stockholmo, o vapor "Barão I TONIO S4-.RPA MOXTEIRO; ft que o
Driseu" foi torpedeado por um subma- seu enterramento terá logar hoje, r.s 5
rino c o numero dc monos atliuge a boras da tarde, saindo, o feretro fúnebre
quinhentos e trinta, enlre ns quaes onze da rua Coronel Carneiro Campos nemç.
officiaes russos e cinco officiaes ingle-1 ro ,10. São Christovão, para o cemitério
zes. A reparúção central dos correios da Ordem Terceira. 4-172-

esta lá
'A- 

policia do .io" districto, compare-
condo ao locai, arrecadou uma pequena
bolsa conlendo vários papeis, enlre elles
nm errí que havia escripto o seguinte
nome: Anno de. Soledade Hennques,
bem como um anel de casamento que
linha gravada internamente a seguinte
iiiscripçfio: "Anita, x--6—003".

O cadáver (Ia mysíeriosa . senliora,
que trajava na cecasião elo suicídio um
vestido preto completo e
mesma cor, deu entrada
da Centra) de Policia á
nhã.

è chapéo (Ia
110 Necrotério
1 i|z da ina-

O espcctacnlo dc hoje, no Carlos
n.c«. é cm beneficio dos sympathicos c_cs-
tin-adòs artistas Jos Moraes et Augusto Los-
;-. do elenco dn companhia Cailus Leal."'O 

festival, cue i dedicado á federação
rt^s Si-orls Náuticos, terá a presença 00
almirante Alexandrino de Alencar, que pro-
metteu comparecer ao cspectaeulo.

Serii representada n comedia — 2.30
apertem a tarracha", canuindo-ie a appara-
tt.sa c encantadora revista — J»n paiz

I en'"" 
<J>" o'mímico está muito interessado e es-

pcra coni grande -curiosidade pela primeira
representação, cm portuguez, da r>;.erc:a —
"¦A Duqueza do Bai Tabarin". Hoje tcali-
7~.±e, no líe-cr.io. o primeiro ensaio g^ra,.
el-i ine-saia. A primeira representação será
na sexta-feira. Ke-sa noite-, o Recreio deve
regorgitar de espectadores, pois estão lo-
ièet 

"anciosos 
de ver Cremilda d'01;vt-::a

nn "Frou-Trou"; Adriana '«te Noronha, n
"Teiei-honisia"; «Salles Ribeiro, no ''Pnn

Depois de alguns dias dc permanência
nesta capital, cm companhia dc sua fa-
milia., regressa hoje para Patrocínio de
Araxá, o coronel Arthur Botelho, agen-
te executivo e presidente da Caniara Mu-
nicipal daquella localidade.

MISSAS
A directoria do Instituto Carioca, por

alma de seu saudoso dircclor-conseiliei-
ro. o -professor dr. Oscar N"erval. dc
Gouvéa, manda rezar boje uma missa
de setimo dia.
co de Paula,

na egreja de S
ás o i!a horas.

Frar.cis-

. I

FATjI/EOIM fatos
Falleceti honUm. repentinamente, o

sr. Euzebio Fernandes da Silva Vianna,
negociante desta praça e padrasto do sr.
Anchyses Macedo, gerente do Cinema
Odeon.

O íeretro sairá lioje da risa Consc-
lheiro Perei-a Fianco 11. 106, para o
cemitério de 5. Francisco Xàv-er.

QíiBria matar-se com
chiFiies do marido

'Sn edade encantadora da vida. quan-
do tudo ó. cantar, na alegria intensa da
esperança, a Mariquinhas foi vencida
pelos tetnos olhares do Luiz, e... ca-
sou!...

Agora rotua ella apenas 17 annos, e
com a maior pena vê o marido sair de
cisa, procurando o trabalho* finando o
dcçcjo que cila tem. qne a domina,
c U't-o Mímpio pertinho, caridoso, vi-
vcn.it. eternamente num bt-ijo de amor.

Mas. a vida .pratica, essa coisa de
ganhar b pão nosso dc cada dia, com
o suor do nosso roslo, não permittc
per.ler o temno cm nenhum idylio, c. o
Luiz. como toda u gente, sáe diária-
mente de sua casa á rua do Mattbso
11. 265.

A Mariquinhas não lem ainda edade
para comprehcnder nitidamente o sa-
crificio, c, em vez dc pensar '.ne n rs-
poso, que Deus lhe deu. csiá a pensar
no querido lar. julga ';uc "elleziiibo"
são de casa para embeber-se no cora-
ção... das namoradas !...

-Dalii ser empolgada pela desconfiai!-
ça. sentir-se ferida pela Iretln flecha d.i
ciúme, terminando por pensar que mui-
to melhor é morrer elo que vivei na
m.-.i^ negra das duvidas, das nfflicçõcs.

F.. união, >i íMaritjumhns. hontem, de-
poi-. .lar, fitas domesticas, ft-z a fita tra-
git-a. ingerindo cinco grutas de negro
iodo, comprado na pharmacia próxima.
unia panaca que

| nestes tempos de fi
j cipio das lâminas
I Allemanha.

Xão houve i-.u-.io
j n liarulho de sscmp-. vehiculos.

Centra! dc
:U3 coxins

ais álcool contem,
rra. do ti'.te o pi-!»-
indas outróra d.i

do.ç! Posl.

perigo, uor.-ptc com¦-.-. fazendo parar to-
. av.tò-ambuiancia do
,*\*isií?lcncia,. trazendo
:iu facultativo, che-

a--;

a temi ie Sul..ir a cnciim
l'o;u.
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CORRETO DA MANHÃ — Quarta-feira, 22 de Nov<-inbr*> «te 8>lf

Sortimento de
camisas

de todas as qua
(idades

CAMISARFA E PERFUMARIA
RAMOS rSOBRWHO & C.

Ruas do Hospício n. II | ^; .,,..-...^*_*_¦¦
• t«'-iV^ . ^-'-e'áo8«apíb ;n. 64—Rio

VARIADO SORTIMENTO
U-E. .

Para tados os prôcos
A POLICIA PAULISTA Al-U-
BA UMA MOttXIS SUSPEITA

S. Paulo, 2i — (A. A.) —O dr.
Juvenal Piza, -delegado de policia,
por determinação do secretario da
Justiça, seguirá amanhã, para Ser-
rinha, afim de apurar o facto que
provocou a morte de um colono
japonez, lia cerca dc ura mez. Pa-
recia provado que o acontecimento
fora todo casual, mas a Secreta-
ria de Justiça, julgando tratar-se
de um crime, ordenou que o dr.
Tiza abrisse novo inquérito, ouviu-
do novas testemunhas.

KEUXIÂO 1)0 CONGRESSO
LEGISLATIVO 1)0

PARANÁ'
Curityba, 2t — (A, A.) — illea-

lizou-se a primeira sessão prepara-
toria da reunião extraordinária do
Congresso Legislativo do Estado.

O ORÇAMENTO DO RIO
GRANDE DO SUL

Porto Alegre, si — (A. A.) —
Será lido hoje, na Assembléa Lc-
gislativa, um parecer sobre o pro-
jecto dc orçamento para o futuro
exercicio. _

Únicae IIFQMI ÊL ou
Verdadeira cara da I 1 .Uaií%IM qacbradnra
Sem operação. Patentes rio Rruxellas o Aigoutlna.

Medalha de ouro. 1'arls
Quem compra um CINTO que não seja fei-
to sob medida conforme a gròssura da IIEH*
.NIA. na maioria das vezes cxp5e*'se «ao es-
trangulamento do intestino c corre o perigoda morte entre horríveis dores.

No grande estabelecimento do Professor
LAZZARINI. todos os apparelhos são fa*
brjcido. sob medida, conforme o caso e a-eiucnnidade, «So tendo ncnliumu mola de

ferro, eio leves c invisíveis, BaruntÍi_do uma
contenção suave e perfeita, lambe... das
Hérnias os mais volumosas; podendo o doente trabalhai-, fazer exercidos
íjc gymnastlca ou equitação, iicondò completamente curado, sem operação¦alguma. As pessoas que soffrcm dn líernía escrevem liojc mesmo ao

Prof. "Cazzariní, 
o tini de obter a tratamento gratuito.

.Declaro que fazendo uso do CINTO do Professor LA5.ZARINI íi-
quei completamente curado dc uma Hérnia Escrotal, o.i;c sollria lia lon-
sos annos. Attestando essa cura, também .chovo, a niiiilia gratidão—Ma.
noel Garcia do Atuará., C6n.ra*mc3tre da Fabrica dc Tecidos "Corco*
vado".
RIO DEJANE1R0-LAKG0 DE S. FRANCISCO N, 42

¦D___H Consulta das
BM __. 9 âs 12 o
_H das 2 ás 5.

___B__C__B O dominro
¦UHHuSw até meion>rfC_lv

COMMERC IO
Rio, 22 de 'novembro da ií.**--

NOTAS DO DIA
No Collegio Militar d. Ilarbarciia.

termina bojo, ú i hora da larde, o
j-raso para o recebimento t!eç ròpos-
tas para o forncciniento dc gencros
cilii..e...i!-i'o3, artigos para limpeza e
illuniinação, fôrraírens, etc ; na listra-
da de ferro Central do llrasil, tio
meio-dia, para o fornecimento «le ícr-
ro Guza; na. Repartição Geral dos
Telcgrápliofl, á 1 hora da tarde, para
íi venda dc material luqervivcí, c na
Repartição de Águas c Obras Pul.li-
c*ib', ao meio-dia, nara o fornecimento
do inateriacs, nbiccios de .csciiplorio,
expediente c outros árticos.

O corretor Oroztmbò Jluniz Bar-
reto Júnior, autorizado por ordem ju-¦dicial, venderá liojc. na Bolsa, 1O0
apoliecà Municipaes. de 1.06. ao por-
tador-, pertencentes ao espolio da 'fi-
nascia Antonia Galdina dos l'as3Q_ Mi-
randa.

ASSKMlHiío.iíi COXVOCl DAS
Moinho de Santa Cruz, dia 27, ás

2 horas.
Companhia Grande Manufacttira dc

fumos Veado, dia -8 ás 2 horas.
Companhia Industrial hiiinlu Igna-

cio, dia -*_., á 1 hora.

C0XC0RREXCIAS
ANNÜNCíADÁS

listrada de l;erro Central do llrasil.
oara o fornecimento de 80.000 'dor-
...entes, dc madeira de lei. dia 23. uo
ineiojdia.

Laboratório Clihuico Pliarmacci.t.co-
Militar, ('ira o fornccúiic.lo de drottas
« medicamentos uaciouacs, dia 23. uo
íiieiòWdra.

Directòria Geral dos Correios, para
o serviço de couducçáo dç malas c de
collccta da <:orrcsi)ondencia nesta ca*
.pilai, dia «27, ás 3 horas.

Estrada d. Ferro Cenlral do Brasil,
oarà o fornecimento de 250 tonela-
[Ias dc mil kilos, de crcosò.tri nara iu-
ioeção dc dormentes. dia, ag ao meio-
dirá.

Jlinisterio da Viação c Obras Pu-
blicas. paru o fornecimento dc objç--tos -dc expediente e hrlieon dc eseri-
ctorio, dia 30, ás 2 horas,

Estrada dc Perro Central do Era-
sil, para o fornecimento do.lórns fal-
nucjadçs dc madeira dc. ki, dia ..o,
00 meio-dia.

Dlrecleriá ficral dos C-rrsias, rara
o fonifuriicnto dc -.navial, d'.a 3*J»
tás 3 horas.

REUNIÕES DE CREDORES
Fallencia do L. Soares Filituciras,

«.ia 23, áii|a hora.

CAMBIO
líontetu, este mercado abriu est-avcl,

eom os bancos caçando a n ?|8 d. e
cciaiprando o papel particular a 11 ¦ _. 1132
e 12 d.

Durante o dia. o mercado tornou-se
ainda mais estável, eom saques a
11 7*8 e 11 29.33 d* e collocaçãò para
as Iclriu. de cobertura 11 1 d.

O Banco do llrasil manteve, liara
os vales ouro, a laxa «le 11 51 o-t (1.

Os negócios conhecido- foram dc
pouca iiiónta. fechando o mercado em
.iosÍçSo firme, vigoraiuío pára o for-
necimento de canihiaes, as taxas de
1129I32 c .1 131.6 d., e rara a nequt-
sição do papel particular, as dc 12 c

Foram' afiliadas nas tabeliã, dos
bancos :

A oo dias; ,
Londres. . . , '" .31'" a « "ls
Hamburgo .... S7S-! $700
Paris, .:¦'.' ¦_, i $7.1o .735

A' vista :
Londres. . . •. n onC 11 23I32
Paris. ..... $712 Í754
Hamburgo .... S7i"i.n S765
Itália S61S $5.6
Portugal. .... 2$7«G 2$p.i
Nova York. . -< 4$no 4$3»S
Monte. ideo. . . 4$.m; .1Í670
llcspanha .... S8.S $9.0
Jliienos Aires. . lio.o i$o6o
„úi. .a SSiü $855
Vales do café, . $:.o $753
Vales ouro. ... 2?28y

WliRAS
Vendedores a 2i$--oo. eõnipfi-

dores a 2.5.00, mas sem r.cgocios dl-
vulgados.

Caixa de Conversão
PORT O & C.

Kão quem melhor ;ir1o pagam.
- AVENIDA KIO PKAXCO, 49-

mas !iases <la abertura, fechando o
mercado em posição sustentada.

A Bolsa -de Nova York abriu com
2 a spontos d cbaixa.

Passaram -por Jundiahy 50.600 sac-
cas.

.\,io houve entradas.
6. .... . o$700 e o$Soo
.'...... o$4oo e g$.*;oo
ü. . . . . . «iSlOO t' «.$200
«j. . , , , . S?Soo c S.900

SANTOS
¦Em in :
1E1.lrad.1s: 69.363 saccas.
Desde 1": 798.385 sacras.¦MctÜn: iO-0-9 saccas.
Saldas: —* —
Kxisteneia: 2.470.430 saccaf.
Preço por 10 kilo*: — —
Posição do mercado : — —

Estradas da Perra:
M. S. Ierony.1.0 ,Noroeste. ....Goyaz
Kêde Mineira. . ,Norte do Brasil. ,J. Botânico . '. 

.C. ite Tecido':
Cor. Industrial. .P. Industrial . .S. Fcli.v. , . . ,Alliança
Corcovado. , . ,Pctronolit__i_. . . ,Carioca; iiü , ¦ , ,America Fabril .Magiicnsc. , . 

'. ',
Cometa. . . . ,Tijuca . .
Iml; de Valeiiça. .C Diversas:
Docas (lã Bahia . ,D. de Santos, nom.Ditas, a. port. . .¦Loterias. . . ...
T * c Carruagens .Centres Pastoris. ,Mclli. do Maranhão
1 . c Colonização .Melh. no llrasil. .Lavd. Confiança ,Lcrvej. Brahma. .Debtnliirts:
Docas de Santos .Ameiíca Fabril. .Brruil Industrial ,Tecidos Carioca. .Merc Municipal. ,Progr. Industrial .Antarctica Paulista
lccitloa Alliança .«• V. S. Paulo .Tecidos Magccuse.
Bom Pastor. , , .Ind. Xliucir.i. . ,Conf. Industrial .Corcovado, . , .Cervejaria Brahma
Tecidos Tijuca .N.iv. Costeira.

2SS000

i4$ooo

27$Soo
*'0$000

32$000
12.000

173$000

i50$ooo i.|3$ooo
i7o$ooo

6o$ooo
i8o$ooo

<tS$ooo
iòjÇooo
140$000

I70SOCO 1405000
J"5$ooa

45$uou

i8o$ono

302$000
25$o'oo
I20$000
ino.ooe

4oo$ooo 340S000

24_>,00 23$j00
43o$ooo 46o$ooo
470S000 46o$onoi.lSooo US500
É2$000
2ISO0O

7$5oo

220$000

_3Çouo

4u$ooo
7$ooo
ooSooo
200$000
140^000

2oS$_ur> ro6$ooo
205$0C0 196Ç000
104S000 —
IQoSo-iO
üoíSooü
ioS$ooo

R6SOOO
130$o00
I02?0ÜO

2Q0$000
ig_tSooo
197S000
io.-íSooo
ÓoSodó
l_*O$0O0
tOoSooo
105$000
i8o$ooo

—- igo?ooo
2IO$000 200$000

—¦ lyojooo
198$ooo - —

70$ooo........ _ , _... iáoíooõ
m. l-ltumncnse. . 175S000 —
t"' 

'í* Saropemba 2008000 —
I. Uiinoisla. . . . i7.-$ooo i3u$ooo
,. mc1'. ,- 10O.OC.l.rasil Industrial . 195.000

REiXDAS PVBL-ICA-
RIWDA D.\ ALFÂNDEGA

Arrecadada hoje ;
fi™ ouro.  86I330S568
Em papel ,. .142:6^684711

?ecidos 
Botafogo. —

iiz Stearica; . , —

De 1
.Total.

1-lm egual jicriodo do
-191.. ".- * . . 3..120:012.303

Differença a maior om
¦19iü. ...... *.6.i:4oS,722

REOEUEDORI DE 'MINAS
uVrrecadação do dia 21 I4ti53$'53
De 1 o 2-i 251:736,773
i-,tn egual período do

anno passado. . , 584:122.4116

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Norfolk c escs., ''Aracuary1'. . .
Portos do Norte "Guahyba". . .
Rio da Praia, "P. di Udine". .
Rio da Prata, "Frisia"
Santos^Jaguaflbe''
Nova Vor!: c escs., .fByr.ón". .
Aracaju' e escs., "PliÜadclphia**.
•Norfolk c escs., "Paraná". . . .
Portos .do norte, "Ceará". . . .
Portos do sul, "Assu"
Nova Vãrfc e escs., *tS. raulo".
Cuthejubürg c escs., "Oirar lfre-
drich".

Torre Vícza, "Tanuary"
líordíos e escs., '*I,iger"
Kiíi da Prata, "Uenicrara". • , .

ÜEZE.MU.RO :
Inglaterra e esc..., "Oronsa". . •
lüo da Prata "Amázon". . ¦ •
Portos do Sul "Sírio"*. . . . •
Porlos do norte, "Oliihia". . .
Inglaterra e escs., " Dcscado". ,

VAPORES A SI IR
Lagiíiia e cses., "Nilo Peçanha"
Manáos e escs., "ltuy UarUos..!*-'
Gênova e escs., '*P. di Udine" .
Amstcrdnm c cs*cs:( "PrisiaT; . .
Rio da Praia, "Guiihyha". . . .
Pernambuco e escs., "laguarilie".
Recife o escs.. "Jav.iry ....
Aracaju' e escs., "•iPhiladelpIiia" .
Portos do sul. "Itaiicina" ....Santos, "Tapajoz" •
Portos dn norte. "Ceará". . .ilüo da Prata, "lij-ron". ....
S. Fldèlis c escs., "Fidelelise". .iMoiitcvidén e esc-*, "Aymõró!*; . .
Rio da Prata, '-Oscar Fredrrch".
iMòntcyldci) e escs,, **Taquary*'. .Aiii*irraç«*io e cses.", "Pyrineus". .
Tírcife e escs,, •Htatinga". , , .Portou do sul, "It.Tilia". , . .A.riárraçun c cses. -Capivary" .Portos do Sul "Assu"'. . , .'Portos do sul "Ila.ucra". . , ,Ign-Mie e escs., " Ilaii.ru"* , , ,Rio da Prata, "I.iser". .' . . ,Laguna e cses., .iMyrhick". , .
Inglaterra c cses., "Demorara*; .
.Pelotas e escs., ".[taitub.i". . .225:977503*1 IRectfe o cses,, "Itapura". , ,3.68.):.(_•.$225 Portos do Norte, "Ceará". . . .

Fumar Sciiiilla de Havana
é ter a sonsiirãa das libras.

AVISO.

T.rçe Irm.uõs commr-nicam (pc
cotações de café sâo as seguintes:

as

Typos Tor J5 hilos

.0$70fl
ÍÒS^Ótl
io$i 011
s.soo
'.$501.
9.200
8.900

ASSUCAR
Enlradas cm 201;5.322 saccos.
Desde 1": 138.684 ditos.
Saídas em 20: 2.503 saccos.
Desde i°: 77.919 ditos.
Existência «111 19, de tarde:..

.294.-.(io saccos.
Posição du mercado: firme.

COTAÇÕES
Branco crystal. . , ,
Crystal amarcllo. . . .
Mascavo  .
Branco, 3"* sorte * , .
Mascavo. ••*...

8380 a $600
$.90 a $520
$38-1 a .400
$380 a $590
.470 a $500

tarde.

LETRAS DO THESOURO
As letras papel, foram cotadas ao

rebate .le ,i 1)2 or cento, ficando com
compradores, coiifoninc a dita dc.cn.is*-
são, aos extremos dc 4 a. 6 or cento
c r.cni vendedores conhecido?.

PINTO, LOPES & C.
Rua Marechal Plonano, 174.

Coinmissarios de café, manteiga e
cercaes.

cafi:'
MOVIMENTO DO MERCADO

Kilos Saccas
líxistcncín cm 19,

do larde. . . 348.03;
IS. F. Central . . 177.600

!E. P. iLcc-poIdiiia 2.14.920 7.042

Total. . . 355.077
Ivmliarqucs em 20 :

K, Unidos. . . . 1.714 1.714

liiistcncia cm 20, dc tarde 333.363
'Entraram desde c di.i 1 dc .iulho

até hontem '1.2:8.697 saccas e em-
Imrcarain cm egual período 1.043.221
«Hias.

Hontem. csie ir.crcado abriu esta-
vel, com regular procura e regular
.(uantidndc de café exposta á ven-
dai teihlo sido cffecLuadas dc manhã
trnnsacçõcs de 4.879 sacca-, aos pre-
çòs dc 9S1-10 e «.,,300, a arroba, pelo
typo 7.

A' tarde, foram realizados negócios

ALGODÃO'Entradas cm 20: 73 fardos.
Desde i°: .3.72. ditos.
Saidas cm 20: 733 fardos.
.Iteilo Io: 6.526 ditos.
d;xis tencia cm ei, de

10.023 fardos.
Posição do mercado: firme.

COTAÇÕES
Hcrtucs 30S000 a 3i$oooPrimeiras sortes . . cSíooo a egjot-o

IlÕLSÃ
Ilfllntem, a Bolsa funecionou activa

porém; sem desenvolvimento dc ne-
nocios realizados.

As apólices geraes, as do C. do
Thesouro, ns de C, «le li. de Ferro,
ficaram fracas; as Provisórias c ;is'Miunlcipaca -de £ 20, ao poriadõf,tfirjiics; as Mineiras, a? Municipaes
de 1906 as dc 19-14, as Populares, as
acções do flaiico do lirasil c ns das
Docas da Bahia, sustentadas; as das
Terras, «is «Ias Loterias e ns das Mi-
uas S. Jerouynío, mantidas.

VENDAS
. Apólices :

Cícracs de i :ooo$, r. i. r.
_ .4- li. 17, "Ditas 

tdem, .**. 4, 7. 29, a.
Jüia. idem, 3, 20, a. . . .
C. de 'K* de Ferro, 16, ... 11.
Ditai idem, 1. i. n. . . .
Ditas idem. .1. 1, ,., 12, 26 a
Provisórias, >io, 2n, a, . .
C. do Thesouro de 200?, 1,

., ,1
Ditas idem, S, 
Ditas dc 1 :oou$, t, a. . . .
«Ditas idem, 3, 5, 4. m. 13.

23- 2S, ?o. mo. a. . 
*.

i.\I.-.iiiiclp.ies de £ 20, port,60, 
Ditas de .1906*. (por.., 1 n.
I >it.n idem, 11, 
Ditas 'nom., 5, 20 a. . , ,
Ditas «lc 19.4, port., 2,

30, 50, 
Ditas de Bello Horizonte,
.37, K. de Minas Geraes, de.1:000$, 4, Ditas idem, .-., 'E. do Rio (4 "I"), 107, o.Bancos'.

Commercio, 20, n. , , , #Brasil, 4, -.-
Companhias :"A Xoitc".,, ¦ .Docas dc Santos, port., iS, aOcMitures :

M. Fluminense, 20. a. , .
S. P, dc Alcântara, 2- aDocas dc Santos, 40, a. ,dDito. idem, 30, .1. . . ,

S2..S000
8_8_odò
83OSÒOO
Si5$ooo
S'i/$dbp
&1ÜS000
8.6$uoo

770$oo.i
«Soo$ooo
805.000

8io$ooo

32OÍ000
.93.000
I94$too
ipoçóoo

jSIJooo

i5o?ooo

8o6$ooo
807SOÒÓ

¦ S2$S00

i7:$oorf
aoõÇpbb

i95$ooo
ij70Çóò'ò

170SÓ00
195S000
206^000
206^500

ATTENÇÁO
Tem sido um vertlmloiio suecesso 11 liqiililà-1,110 quo estú fazendo n CASA KO.SJIOS. 11 ruuCüiiçuh-cs Dias 11. 4.
Pura isso, está vendendo, artigos parn lio*meus o meninos, _ío. preços cxtraoidinaiios.
Aproveitem, pois qu o ú só ató novembro.
Nao percam a oceasi «o, do comprar o artigo

fino, por menos do pre. o do inferior.

Roa Gonçalves Dias 4 - CASA UOS

O NATAL DOS PODRES
EMSAXTOS

Santos, 2. — (A. Ai) —O Insii-
luto de Protecção á Infanein ris'-.
preparando a interessante festa do
Natal dos 'Pobres o dn Gota «le
Leite, distribuindo, como donati-
vos, innuineras peças de roupa.

O JULGAMENTO DO GADO
CARACÚ" EM Si PAULO

i. Paulo, 21 — (A, A.) — Rea-
lizou-se hontem, no Posto de Se-lecção, dc Nova Odessa, o julga-mento do gado "Caracú", daquelle
estabelecimento, afim de insere-
vel-o no " Ilerd-book- Caracú".

Acutisde
creanças a
que não se
presta a de*
vida atten*
çâo é anui*
nada com
o uso de sa*
bâo usual.

Todos os
Paes cuida-
dosos usam
para as suas creanças o afa.nado

Sabonete de Reuter
.o.-, lem a virtude «le conservar-lhos a cutis suave e brilhantecomo o setun c perfumada qual unia flor.

CORREIO — Esta rcoirtiçüo ex.
pedirá malas pelos sesuintes pa'jiie-
tc« :.
Hoje,: * .,
Frisia, para Hr-hia. 

"Recife 
te'- ruiro*

pa, \U Lisboa, recebendo impressos
ate áà S Iioras da manhã, cartas para
o interior ato ús 3 j|-, idem com por*
te duplo c para o exterior, ató ás 9.

Kny Barbosa, para Victoria e mais
portos do norte, recebendo impressos
até ás S horas da manha, cartas para
o interior até ás 8 i|.', idem com
porte duplo ató ás 9,

Prinçipt iii Vdinc, para Santos c
Iíucnoa Aires, recebendo impressos
até ás 10 horas da manhã, cartas para
o interior ate i\s 10 -i|-', idem com
por.e «biplo. até ás i'i c cartas para
o exterior até ân it c objectos para
registrar até ás io.

Amanhã:
1 inferna, para Sahiós. Paraná, San-

ta Catliarina e Rio Grande do Sul,
recebendo impressos alé ás Ü horas
da manhil; cartas para o interior até
ás 8 1J2; idem eom porte dup'o nté
ás 9 e objectos para registrar até ás
7 dá noite de liojc,

.._.__, ..ara Cabo 'Prio, Victoiia,
Carávellas. llliéo.i, Bahia. Aracaju',
Penedo, N. Vorh, Maceió o' Recife,
recebendo impressos até no meio-dia,
eartas Para o interior até ás .2 i|2,
idem co». porto duplo até á 1 da
tarde, e objecio-i liara registrar i até
á.i ti da manhã.

Itanenia, para Santos, Paraná, c
•líÍo Grande do Sul, reccíbendo im*
I.rcssos até ás 8 horas da manhã, car-
ts* para o interior ate ás 8 i|2, idem
com porte duplo até ás 9, «• objectos
p.ira resislrar até ás 7 da noite dc
hoje.

Gottas Virtuosas dt_ £__£
Curam hemorrholdes, males do utero.(.vaiios. urina, e a propria Cj-stite.

ASSOCIAÇÃO DOS EMPRE*
-GADOS XO COMMERCIO

DO RIO DE JANEIRO
REQEPçoES. a-s - quartas;•','¦:: -.'FEIRAS.. ¦ ._" Í..Í
O conselho administrativo] dá'

As.soeia.iij);;di-«|-.-;i_nií>réga'di>s' jnoComiiiercio do Kiio de Janeiro
aguarda,' hoje; no edifício sócia),
das 20 ás 22 horas,-» visita dos
srs.. associados dom suas eximas, fa-
railias.O conhecido liygienis.a, sr.
dr. Plácido Barbosa, dissertará so-
bre o tíicma — "Vida ao ar livre
e Cultura physica", assunipto que,
por ser de interesse relevante, cm-
polgará, por certo, agradavelmente
a selecta assistência.

Rio de Janeiro, 22 dc novembro
de 1916.
mcíío, i"

Pedro Xavier dc Al-
secretario.

Fluiiiineu«e
, 1482

.-fct^SiV* aivis^íí»
Qpeparia

•¦ ^ •1189 *&

Variantes
82-59-68-79- 65

nio-21- 11—91. ' 44S"

'*>'. jl-l-W-jWiJ-r''^' '"^iilj"i_--JB*!!l., i ___j_?'^Sj^jjjg" í: r..,,.-.S|i,-,.'-..,..-..tTí,,,¦.---....

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
A MEMÓRIA DE 1). PEDRO
DE ALCÂNTARA
RUA Dli S. riíDP.O. 206

Sessão, do conselho administra-
tivo, lroje, ás 7 horas da noite.

Rio, 22 de 'novembro de 1916,
— Joaquim Pinto Sampaio, se-
crett.rio.

UM NOVO JOIÍXAL EM
THEREKINA

Tlicrcsina, at — (A. A.)—Deu-
tro dc poucos dias circulará o
novo jornal de que são redactores
o senador Al.dias Neves e o dr.
Miguel Rosas.

FALLECIMENTO EM
TMERE/IXA

Thcrcsiha, 21 — (A; A.) —Fal-
locou nesta capital, a senhorita Ma-
ria de Lourdcs, filha do capitüo

1'Jcoliinlo IKoclia.

ÇCRSO DE "SL0JD"
Realiza-se amanliu, quinta-feira,

2.1 do corrente, ás 4 horas da lar-
de, na liscola Tiiádentes, a quartalição das da se-t-ic inaugurada pelo
professor Moreira da Costa, sob os
auspícios do -Centro de Professores
Primários Municipaes, afim de di-
vulgar etitre nós o ensino do" slojd" sueco.

Kssa aula, que será completa-
mente franca ao publico, terá por
thema: ' Escolha de madeira c
primeiros cóilcs".

A RA^â PARK ÉNARÜAÜROGÜAY.UÍA 145.h uflon 1 Hino Ná0 ten] fllia|f 5C5) 60{j e 70$
Temos sob medida do tecidos de pura lã.foi.io rn rigor da moda

^ /Ibatiècs
Gcraca de 1:000$,
O. do PgUp. . .
C- dc E. dc ferro
C. do Tlièsoiini .
S, da P.iix,-,,la. . .P-rovisoria c. . . ,
Judicírias
E. do Kio (.; »|")
".. do Uio, de 501..,
noa:

Dito de M. Geraes
J'i:o* do H. Símio
Municip. <d'è moCi.
Uiuis ii,.m. . 

". 
.

Ditas dc i£.t4,port.
Ditas, 1.0:11. . . .
Dito de 1004. . .
Ditas dc iot4l'»ort.
Ditas d. llarté. .
Ditas de DelioH.

1 i/o.iio. . , ,Bancos;
Coiiuucrcíal. , .
llrasil. . . , ,-
Lavoura. . . ,
Commercio, , ,Nacional. . . .
Mercantil . . .

C. de Seguros:
llrasil
-.Minerva. , • .
Garantia; ....
Intcerldadc. , .
V.

OFFERTA-
r-VrJ.

8isSõòõ
o.ío$oba
Ht6$òop
81cSooò
810S600
Sío.Sóòo

S3.1..1

.9-|S;oo

.IJíÇt-iCO
320.000

1S.-S0.10
1 :o,ió$ooo

Ccmp.
82,180011
nj.Sooo
Sr.-Sapo
ScÜCooò
8r-o$o"oo
816.000

SeÇooo

,I2CS.100
SO5$O00
(Í95S000
io45joo
T95S000
310Ç0OO

iStiSjno
i8«j$ooo

I5t$oco ijoÇooo

t?8Sopn
2o8S,i:.,i
1C0S000
I7SS..10
iSbSooi»
2.2,000

30$oón
40$ooo

S IV
de cerra de 4.300 suecas, nas mes-1 Confiança.

1 ,-2$000
206íÍÍQp**
I42ÍOÜ0
1;o$ooo
1755000
205$000

_5$ooo

3roíoon
SS$poo

21 .'írtiiii
j"'«S$òoo

CÃES DO PORTO

MANIFESTAÇÃO INSÜLTÜO
SA A UM JUIZ PIAU*

HVEXSE
Tliercsiiia, 21 — (A. A.) —Tem ;!_______

sido muito comiueiitado águi o I
acto praticado contra o J11Í7. de di-
rcito de União, dr. Luiz Nogueira, ,
dc que demos noticia em nossos jtèlcgramnias de -homem. j

Vinte e sete bacharéis daqui, 1
télcgrapliaratU-lhe protestando con- |Ira o facto. j

O Commercio em Portugal
GRANDE HOTEL BORGES
PORTCGAL —

Massa de Tomate- ?h™%
a da Companhia Mnnuíactora dc
Conservas Alimentícias."no 

rrT^v^é^do sul
As miinobi-as ilo exercito

Porto Alegre. 21 — (A. A.) —
No acampamento oude estão em
manobras, as tropas se encontram
em bom estado sanitário.

O trio Slorni, Viriatd e Per-
uambuco, irá hoje no acampamento
e dará uma audição. -Diariamente
\ão ali iniitiiiicros automóveis,
cheios de famílias.

Relação doi vapore. t embarca ções Que ,'e achavam atracados
Cães do Porto (no trecho entregue á Compagnie du Port) n.
_ai dc novemliro de 'loió, ás io horas tia manhã. ttMvmtmxa&mw&k —~

EllDARCA ç.\0

no
dia

NAÇÃO

1'.
1 [Vapor ÍInglC2..
.1 

4—8 Clmtasi
4—7 IChatas.

5-S Chatas.
6 | 

8

Nacíònac3
! X_.ciui.ac:.

.! Xacionacs

l"Trev.ilgcii"

Diversas...
Diversas...

Diversas...

P.u. 9 JChatas.,..'iVacionacs*>!»_. Chatas..;;INacionacs
9 I

P. 10 vapor_\*_10 lVapor,
.o [Vapor.,r. 11 Vapor.
n Vapor,
... Vapor.
.6 ......

tf-8 IChatas18 (Chatas.P. Mini IVapor.

.1
...Nacional
...Nacional
.. Nacional
¦ •.uníílez .
*..irngie. .--'Eraiicca

i.a.*| iNactonacj
...lln_lej .

. inive.-s-ií..
, íDiversas..,1
. ."N.IÒ Peçanha".{Cabotagem^
, I" 1'i.lelei.sc" Cabotagem

I
.. I \ agn.
...iDesc, de carvo.

. .[Vago.
. .|\*aso.
„,|C|c do "Caronn.i*
....ICic. do "Mont Ro-

I se".
,...K'Ic. do "C. P.incc"
..Vago;
;•-. Dcse. dtt gen. da

tabeliã II.
.,.;]<E.xp. dc «manganez.
...IG!c. de v. vapores
..IVnco.

Quinina em fôrma su-
perior não affecta

a cabeça
Quando preclisârdes de quinina, usao

a- pilulas do

Laxativo Bromo-.iiir.ina
o qual oiiercee toda- as vantagens

daquella, sem os seus incòn*
venientes; I!.is-.a uma prova I A assi-

gnatura de E. W. GROVE
em todor. 05 vidros

LISBOA
(Recommendado pela SociedadePropagadora de Portugal)

Hotel de ia classe inteira-
mente renovado. Luxo e con-
torto. Aquecimento geral.Banhos cm todos os andares
e quartos com banho.

Hotel sempre preferido pc-Ias familia brasileiras.
Pttnsíío, tudo cònipi-c-en-1

«lido a l.GOO réis.
¦t*_aa33a ¦i.T_n__i__n3

O NATALICIO DO DR. DOR-
(ÍES DE MEDEIROS

Porto Alegre, 21 — (A. A.) —
O dr. Jlorgcs «lc Medeiros, presi-
dente do listado, recebeu inhunie-
ras cartas, cartões e telegranimas
dc saudações por motivo de seu
nnniversario natalicio. Nesse dia
s. cx. ausentoú-se desta capital.nu 1.» ur» a em

"Sul Atucríca"
, ["CotovK". (''lícmbriindt"..
. ."Angô"

. |Diversas
ptvérstis^...,."asari*; *...,¦r

.ICabotagém,
..IDc.e. de trigo.
..IRce. v!g.
.. IRcc. couros.
.. IVago.
...ICIt do "A-.nazon".
....IDesc. de b:ig.
..JTrann, de passags.

OS POMIIOS-CORREIOS NA
FESTA DA BANDEIRA

EM S. PAULO
Campinas, 21 , (A. A.) — Os

pombos--corre:o3 hontem chegados
do Amparo ao quartel da Guarda
Civica local, trouxeram as seguin-
tes mensagens:"A comniissão de moças do Am-i
paro snud:. as moças de Campinas
por oceasião 'Ja festa da bandeira."."O prefeito do Amparo envia
votos de felicidade ao prefeito de
Campinas..""O delegado dc Amparo envia
saudações ao delegado de Cimpi-
nas.""A imprensa do Amparo sand.i
a impreiis. d; Campinas." I

A EXPORTAÇÃO DA
BANANA

A piiii.1. «lo Suiitos quer fixai-
o preço «os paizes

estrangeiros
SaiVos, 21 (A. A.. __ Com asua directòria constituída pelossrs. João Prealèfr; presidente; Ma-noel l,ui_ da Silva, secretario;

Imlalcc.o Conde, thesourciro; c
Jorge Antônio Ueales c Francisco
Lopes, vopaes, já se acha organi-
zado o Centro Exportador ' 

dos
Agricultores de Santos, que visafixar o preen das bananas nos pai-zcs^ estrangeiros, tomando por base
a Republica Argentina, que é actu-
almente o principal mercado da-
quelle produeto.

O Centro instaílou a sua sede
na praça Itrtiatemy Martins, onde
affixará diariamente, num quadronegro, 03 preços da fruta embar-
cada cm cada vapor que sair deste
porto.

LOTERIAS
CAPITAL FEDERAL

Hesiimn dos prêmios do pinoir. 337 realisada em 21 novern
bro de 1916.
PRÊMIOS DE 20:000. A 1:091$
23317 vend. Ceará 2O.-O0DS000
IfiSfiH 2:0fiO$O0O
lSur... 1:000.(iOO
•M75 1:00031(00
1S822 1:000.000

PP.KMIOS DE 2005000
S3W 108D5 -ÍÜ320 1S240 xW

133R5 «i3f- 58477 1-1440 BlOl.
20532 37S19 46i-'.-2 10122 Gul.l

7776 20.22 4Õ520 51230 183110
PftlíMIOS DE 1001000

G0320 SIWG 45774 3448 33114
58889 28Í96 Sii-Oi' 5759 0143
4(1093 19147 56Í44 42661 4(15110
50.33 lOiÜl 17877 51292 Ü384S
61053 35563 24053 «419 51666
41851 «5502 56.52 52279 4320

3S67 19260 53593 460S7
Todos os números terminados

em 17 tôm 4_i_0
Todos sos nnmeros terminados

em 7 tôm 2$ exceptuando-so os
terminados em 17.

O fiscal do governo, Manoel Cos-
me Pinto.

O director-assistente, dr. Auto-
nio Olyntho dos Santos Pires, vice-
presidente.

O , dircctor-prcsidentc, Alberto
Saraiva da Fonseca.

O escrivão, Firmino de Canina-
ria.
r*«T^iiiwri^_MiiiiiijtiiiW_i mim— ¦¦_—

ANTIGAL DO pRfsMAÇlIADÓE' o melhor remédio, po- via
gástrica, para curar a syphilis.
E' de gosto agradável e não tem
dieta. Vende-se em qualquer phar-
macia.

-**¦-¦ ir«g*«t!ib-^a^*<rO**gy.*ii*** ' -

MELLE. -MATTOS
JIANICÜRE

Para senhoras e cavalheiros —
Qii.t.-intlà ei

A RIO DE JANEIRO"Secção Pecúlio Predial"
RUA VISCONDE -DE INHAÚMA

N. 53
Avisamos aos srs. socos desta

SECÇÃO que, sob a presidência
do sócio sr, dr. José Each c na
presença de grande numero de pes-
soas gradas, foi realizado hontem
o 28° sorteio, tendo sido resgatada
a apólice 11. 237, pertencente ao
sr. Victorino José de Mello, nego-
ciante, residente nesta capital.

O,.presidente da Sociedade com-
iiiunicou aos assistentes, que era
intenção da directòria submetter á
ássciubléá a approvação de 11111
DONUS, por oceasião do balanço,
como nos annos anteriores, a to-
dos os segurados desta prospera
SECÇÃO.

-Rio dc Janeiro, 21 de novembro
dt. Toif*> — A ilirnclnritt

1

EDITAES
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Faz des.ipparocepcorn so-
giurançajo rapidez ds cabcl-

los supérfluos do ROSTO,
GOIiLO. BRA .OS.clc. Inf;.!-livel e absol--laniente iivl'-fensivo. Vidro, 5?000. PeloCorreio, SjíCOO.

TS. B. — Devolvc-so a
intportiiuciii não dando
resultado.

Deposito geral: Pharmacia
Tavares, Praça Tiradcntes
n. 02—Rio de Janeiro.

Americana
249

Rio-21-11-1916 S 4'.CO

A Favorita
918

Rio 21-11-916. J 4Í83

.06--RUA DO OUVIDOR-106Filial a praça 11 de Junho 51—Riode JaneiroCOMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os prêmios süo pagosno mesmo dia da cxlraeção.
FERNANDES & C.»

Tel. 2051, Norte

mmmmWSmmmmmmiammmm ¦__¦¦,,,¦___"]

EDITAL
Quartel General da 5* região mi-

litar c 3* divisão do Exercito, 22
de novembro de 1916.

Não tendo o 20 tenente do 50 re-
giineiito de infanteria Roberto No-
gueira comparecido ao chamado a
serviço, feito pelo «boletim 11, 256,
de 10 do corrente, de ordem do sr.
general chamo a este quartel ge-
neral o referido official, que pas-
sou a ausente, na fôrma do ar-
ligo 17,1 do Regulamento Proces-
suai Criminal Militar.

De ordem do sr. general cim-
mandante, — Octavio F. da Rocha,
capitão-assistente.

iiiliõi
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ÍAO MONOPÓLIO *

DA FELICIDADE I
NATAL

MIL CONTOS
Os pedidos do interior devera
ser acompanhados de mais roo
reis para o porie do correio,
llabilitac-vot nesta feliz casa.
R. SACHET, 14 — Francisco

«Sc Comp.

BANCO LOTEBICO
R. Rosano 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
São as casas qiu* offerecem as

maiores vantagens e garan-tias ao publico

C.iuen ai..n.es ,ior achar-se en-
ferina, impossibilitada dc trabalhar,
recorreu aos operários da Fabrica
do Bomfim, pedindo 11111 auxilio,
vem, portanto, por este meio agra-
decer a todos que caridosamente
a;tenderam o seu pedido.-

Uio, 21I11I01C. J .1....
«_»-———

Ouçam a opinião dos médicos,
que é ,1 voz da verdade, e real-
mente se vê que a legitima " EmuI-
são de Scolt", é preparada para
fazer bem a toda a humanidade." Altesto cm fé do meu gráo que
tenho empregado com muito bom
exito a "Emulsfiò dc Scott", pre-
parada pelos srs. 'Scott & Bo-.vnc.

'Du. Miguel Simões
Bahia."

• g»
COMPANHIA FURRO-CAREIL

DO JARDIM ROTAXICO
EMPREGOS

Homens dc bom caracter e de
boa çipuárencia que saibam ler, es-
crever c lambem respeitar e saber
tratar com o publico, podem obter
collocaçãò comei, conduetor nos
bondes de.la capital.

Trala-sc ás 8 horas da manhã,
nas terças c sextas-feiras, na esta-
"ir- do largo do Machado.

Rio, 21 de novembro.'de mi6.
' '--*Mg__--r>.^3>^_<fl*-Uii. 11 -*• '
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A GRIPPE'..' dei.ellad.i promptamente cora as
pastilhas de

Laxativo Bromo-Quinina
- DF, -

E. W. GROVE
como affirmam todos 0= clinicos, eage como preventivo

i-a >

EORMIOIDA MERITÍO
O unico extenuiuador das for-

niigas, Merino & Mau-.;-, rua do
Ouvidor il; 163.

im i—B » iCT3»-«*w-yru.. ¦——. — —-—
DR. LEOMDIO RIBEIRO

iCspeciíUista na cura dc- íiualquer
liyidroccle rielo Ecu processo de cura
radical c carantida. sem dôr. nem fe-
bre c cern operação cortante. ¦ já re-
crressoti da sua excíirsüo clinica cos
EshwloB do Sul, tendo reaberto o seu
consultório, á rua da Constituição n
13 (l'l.ar.n.ici.1 Mello), do meio-dia, às
2 li r?s dn tarde.

ILll

HOOA DA FOBTONA

37-J-6 8638
746 638
46 38

jf 5^
3579 5M3 

|~579 "'' ~~~~SL¥Z 
§

79 
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_ _~; 43 
|

17ia" 5054~71S' " 
754"

13 _54
DÈIiÀM HONTEM

Srs. alfaiates
FIGURINO

"Le Progrès'
Em virlude do contrato

que acabamos do firmar
cora o editor do figurino
acima, c que nos garantea exclusividade, temos o
prazer de annunciar quoo preço da assignatura
fica reduzida a

25$ por anno
Desde já so acceitam

assignaluras pnra o anno
dc 1017, a começar com
o numero de Janeiro.

GOTTAS PULMONARES
Hstc novo medicamento, formti-

lado pelo «Ir. C1.11.illo Fonseca, .10-
tavel clinico dcsla capital, é cm-
pregado para combater as moles-
tias do peito.

Nas tosses rebeldes, Constipa-
ções rebeldes. Cathatros chioni-
cos, Coqueluche; Asthnins. etc. as
GOTTAS PULM0i\-Al.l.S. já
adquiriram renome pelo seu indis-
cm'liei valor therapeütico.

lí. realmente, a cfficacia dcslc
medicamento cpiiipròva-se logo
após á sua applieação, porquanto
o doente sente l,i_o desapparcccr
a febre^ .diminuir a tosse, assim
como vè desapparecer por coniplc-
to a abundância dos suores.

Ila outra grande vantagem a sa-
lientar-se neste moderno prepara-
«lo, que é a de fazer voltar o appe-
lilc, nugmenlando as forças e o
peso' do docnle.

, Vende-se cm todas a3 pliarma-
cias e drogarias de 1* ordem e no
deposito geral: Pharmacia No-
ducira Pinto, á rua dos Ourives
n. 29. R 4,178

GLYCOLINA
FORMULA 1)1- I.. R. DU

BR1TTO
Approvada e premiada, eom meda.

lha de ouro uas exposições
de liygicnc

Iixccllcnte preparado da nnti(**i
Phárnvaeia Kaspail, cnnprrgado
com succrs'0 uas eiupinger.s, co*
u.icliôcs, f_i;c.ra_, daijthros, acne.
pannos. asperèna e irritação da
cutis, rugas, suores fétidos c lo-
das as .moléstias epidérmicas.

Deposito: DrÒRariá Pacheco, á
rua dos Andradas, 45; á rua 1°
dc Março 10 e 31, c á rua Sete
de Setembro, S. e oo. Kaürica:
Pharnia.cia Santos Silva; ,i rua
Dr. Aristides Lobo 229, telepho.
ue, 1400. Villa.

Auto-piano Rex
Vcnde-sc um. novo e ijicrfeití»

para 65 c 88 nota?, com banco,
estante, e S4 rülo.. de musicas va-
riadas. Ver c tratar, rua liarão de
S. Francisco Filho 11. iC. Anda-
rahy, próximo á rua Barão de
Mesquita.. (•___ J

<f IIP *' ll^s_?^Í*^-
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TUBERCULOSE
das glândulas, (scropho-

Ia) syphilis
Tratamonto sem operação resuVtaco completo som deturpação

pelo methodo
'•PTT.R._SkJ«T1.S3n

Dp. O. O. BattendierS
Especialista

Doenças do Estômago
CONSULTÓRIO:

Do 10 ás 12 o 2 ás -i

Lacticinios
Vende-se um apparelho de va-

cuo, próprio para uma fabrica de
lacticinios.

Ver e tratar á rua da 'Alfande-
sa n. 244. (42'i. J

Praia do Flamengo 84
PENSÃO FAMILIAR VIEN.XA

Alugam-se bons quarlos com lo-
do,conforto, a famílias c cava-
lheiros. Teleph. .So.), Central.

3004

e«MIN«i8**9NM*CHIMNNHIMl«ete»NtMaestl

| Extinctor de Saúvas-Z. WERNECK S
Preço do apparelho 25d$000 2

iPoslo na estação do embarque nesta câpitájímáis GjJOOO
g Consumo, por formigueiro (em media), um kilo de
a enxofre em pedra. Custo de extineção, por formi-
_ gueiro (actualmentc), D00 róis.
f KUA DOS ARt-lOS, 30-34-Kio üo Jauoiro
l|«MMC4NMtWM«<*«NNMt*«imi*«INNfiM«

Antigo
Moderno...
Rio
Saltcndo....
<*¦ piemio
3 »

317 Cachorro
226 Carneiro
941 Caviiiio

Mac-CP
.... 203
.... 475
.... Sol

 822

57-R.ia dos Onrives-57
Sylvain Bonard

-Suecessor

REPRESENTAÇÕES
Tara Rio Grande, Pelotas ou todo o
Estado. Acecitfl-sc de casas commer*
ciaes e estabelecimentos indvstriaest á
còmíiiissãò c consigiiaçCes. Para in*
formações com o sr. Antônio Cravo,
ua Kiap-e.a de Minera.io c Tintas"Ancora", á Avenida Uio Branco 17.

gava
A Hora
Â Real

165 Banco Sportivo
M
092
479

R 11

O LOPES
é quem dá a fortuna mais rapi-
da nas loterias e ofícrece mai-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;

Cumprae bilhetes nesta cisa, e
lercis o futuro garantido. ;'orte
certa, pagamento iniitiçdiato. Rua
da Alfândega, 4-, esquina da rua
da Quitanda. F. DUTRA & C.
iclepll. 41 _. N.

wiiiiBiiiffliiniKiiiíaiiKiHiiiiiiiiBiinni
IA CURA DA |
| SYPHILIS 1
Bj b.ii-ina-sc a todos 11111 meio p

«le saber se tem syphilis m
_s adquirida tou hereditária, in- m

lema ou externa e como 9
podem cural-a facilmente M•g em todas as manifestações H

e pci-iodos. Escrever: Cal. _jj
.va Correio, 16SC, enviando —
sello para resposta.

Vias Urinarias
Syphilis c moléstias do

senhoras

DR. CAETANO JOVINE
Formado pela Faculdade de

Medicina i.e Nápoles c habi-
litado por titulos da do Kio
de Janeiro

Cura especial e rápida de
estreitamentos urcthraes (sem
operação), gonorrliéas chroni-
cas, cystites, hydroccles, tu-
mores, impotência. Consultai

das g ás 11 e das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, 10, sob.

COMMERCIO lü .INDUSTRIA
Escriptas 110 Diário c Razão,

atrasadas ou cm dia. Abertura de
escriptas novas . Serviço esacto
permanente de tim bom guarda,
livros ide absoluta confiança. In.
formações: Casa Faulliabcr. Con-
siiluiçfio .16. J «1414

I
Ouitanda 79 esquina da Ouvi- IBUIIIIIBiaiIDIiaiinililill.dor; 1° de Março 53, largo do
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
IS de Novembro 50, S. Paulo,

na
273

mo 21-io-oiG. J -5171

m
aa1

821
Rio, 21-11-916.

661
Uio-21- 11-910

J 1510

J «41

GRANDE HOTEL
— LARCO DA LAPA —

Casa para fa.uili.is e cavalheiros
de tratamento. ' Optimos aposen-
tos. ricamente mobilados dc novo.
Acccssores, ventiladores e cozinha
de 1" ordem.

End. Telegr. "Gr.mdhotel".

DENTADURAS
ofoiykH I _J_2"8..f

"Hf«_*-«íte__ 
a"r""*!l_w ¦?«*««

«O QUADRO»
Resultado dp. hontem:

ILu
I.OJ.:. CAP.:

Quarta-feira,
ses

ÜItTAS
do correnlc,

solenne còmmeinorativa do
50" anniversatio Ua sua installa-
ção.

O Ben.:. Tr.:. Ven.:. cum-
pre o .trato dever de convidar as
KResp.:. e BBen. :. LLoIj. :. co-
irmã-, a abrilhantarem esta solenni-
dade. — Lopes dc Souza, secr.:.

Antigo. . .
Moderno .
Rio
Salteado. .

•14-

Jacaré
Cachorro
Veado
Jacaré

Varia nlr-s
32-3.-00-03

GONORRHEAS
H
l cura infalüvcl cm .. dias,
Ü sem ardor, usando ''Gonor*

rhol''. Oarantc-se a cura
completa com um só frasco.
Vidro, 3jooo, pelo Correio
5$500. Deposito geral ;
Pharmacia Tavares, praçaTiradcntes, 62 — Rio dc
Janeiro.

mámmmsmBm

i Rio, 21-11- 016

EM S. PAULO

Uma senhorita stiicidn-se por
questão «le amores

S. Paulo, ai — (A, A.) — Sui-
cidou-se, inserindo stryclinina, a
senhorita IIofl.it.ucta 

' 
Boiwinces-

ter.
.Motivou esse acto da treslouca*

da, contraiiedadcs cm amores.

sociedautí: tusxewcentbdos empregados xo
commercio de caee'
Será possivel nue a iliustre com-

missão noaneada em Assembléa Gc-
ral para tralar da reforma de «il-
.cuns artigos dos nossos estatutos,
ainda não 'tenha encontrado o X?...

Rio, _- —;n — 191Ú. — C7É-
gante... SS 44.19«__
ASSOCIAÇÃO 1)B SOCCOR-

1103 MUI'LOS A MEMÓRIA
DE SALDANHA DA GAMA

RUA DE S, PEDRO. 206
Sessão do conselho administra-

tivo,. Iwje, ás 7 horas da noite.
Rio. es de novembro de 1916.

—- João R. Freitas Lima, secre-
-atio.

li
360

RiO-21-11-916

lt .520

R 452

Propaganda
478

Rio -21-11-916. R 4521

Águia de Ouro
300

25—22-24—23
RÍ0-Í1-U-91G

Caridade
868

«1 4484

Cii-pa radical
Da GOVORF.IIiiA CHROXI.

CA ou RECEXTE, cm poucos
dias, por processos modernos, sem
dôr, garante-sc o tratamento". Tra-
lamento da syphilis. App. Go. .
0.4. Vaccinas de Wright. Assem,
bléa Ç4. das S ás 11 e 12 ás iS.
SERVIÇO XOOTURXO, 8 ás
10. — Dr. Tcdro .Magalhães.

_K 5493""LA 
HACTÊNDÃ7*'"

Revista mensal, illustrada, sobre
Agricultura, Avicultura, Cria- ,

ção de Gàtlo e Industrias Ruraes
AGENTE GERAL

ULYSSES DE OLIVEIRA
Rua dos Ourives n. 89
Caixa Tostai 4C8—Kio dc Janeiro

As dentaduras icitas pelo espe-
cialist» Dr. Silvino Jlattos.
não tém nenhuma differença das
dos dentes naturaes. A confecção
de taes trabalhos obedece a um
s,vstenin coiunlctruiiente novo,
cujo cffeito é realmente agradável.
Reformam-se, em 24 horas, deuía-
duras velhas, ficando perfeitas c
novas. Concertam-se dentaduras,
por mais quebradas que estejam,
em horas, bem como se lhes dá
pressão quando a não tenham. Os
seus -preços são os mais razoáveis
possíveis, se.m competência c ao
alcance de todos, e os seus traba-
lhos garanlidos por muito tempo.

3-RUA URUGUAYANA-3
Canto da rua da Carioca

J 44*..

A mão, imagem da alma
CHIItOMANCIA SOIEXTIFICA

Sc os ollios são o espelho daalma, e a mão o reflexo da no-=a
personalidade. Já a Escriptura pu*zera na boca dc Joh, estas pala-vras:_'Inscreveu Deus SIGNAEStia mao dos «homens, afim de nuetodos com ANTECIPAÇÃO pu-dessem conhecer os seus dcsli-uos. As linhas das mãos são comoum alplialieto que .permitle ler -nn-
nosso próprio coração e 110 -coração
dos outros. São signaes moraes csignaes1 physicos, o retrato traçado
pelos fios uerv-bsos c extrasensi-veis do cérebro. -Se o ccr«Jbro e ocoração pensam, é a mão que exc-citta e actita.

A professora 'li. M. Altiny, re-
çentemente chegada a esta capita-,« a única seientista da Americadiplomada 11a leitura pelas linhasdas, mãos «-. assum_ito em que sededicou duranle 9 annos.

Depois de haver percorrido ;-»"luiropa inteira; onde teve a supre-ma ventura de predizer, pela geo-graplita da mão, os destines dasmaiores snmmidadcs do velhomundo, não seria senão cm um ca-racter todo int.lli_r.nte, útil e pra-tico a sociedade brasileira que seviria anui apresentar, concitando
o lirasil político, intellcctual e £i-nanceiro a retratar 03 seus dcsli-nos traçados indelevclmente nas Ü-nlias da vida, da cabeça, do cora-
çac>, da saude, do casamento « dafelicidade.
Felix qni potnil rerttm côl/iiosterè

RUA VOLUNTÁRIOS DA PA*
TRIA, 271, SOBRADO
(R 3849

PENSÃO
Veride-se uma, em Botafogo, dlalto luxo, recentemente inaugura-

Sa', ,Vra lmdí> I'a*.'('«tc, 00 centrode bello parque, o palaccte acha-se ricamente mobilado, tudo novo,moveis o que ha de mais finos «modernos, o salão de jantar é d»injbuya e mais tudo de .peroba, ossalotís estão ricamente guameci-dos, com sanefas e reposteiros dedanasse de seda, oortinas e storeiUe finas rendas muita agua, boaestação, «ate.; está propria parapensão clnc e jogo: informa-se,
ppr favor, na casa da Onça, á rua
Uruguayana n. 72. 456,

O Palace-Hotel
O mais importante de Ca„âmbi!

dispõe de superiores quartos. Dia-
ria completa 7$ e 8$ para adultos.

SACCOS DE PAPEL
Fabrica qualquer quantidade —

Consultem os nossos preços queencontrarão vantagens,
— B. SOUZA & O. —

51, Run da Misericórdia, 51
Teiephone Central 11. ..4C0.

R 34_fl
F lllJ T A 8

Compra-se maracujá, figo, caju,
pecego, uiarmello, manga, goiaba,
ete. Rua D. Manoel, 3.—Compa-
nhia d« Conservas.

Bella sala de frente
á rua Benjatnin Constaht n. So,
alug.i-.e um bello salão de fiei.ie,
bem mobilado e com optimo trata-
mento, a uma senhora que lenha
um responsável, com linda vista,
e muito arejado. S 4.50

ormicida

o terror das
formigas

-Pedidos a
Alves Magalhães & C.

91, S. Pedro

COLORINA, Tinh,.rjl ideíl1vv«-.»».it, garantida, para.'.-sSituir ao cabello a sua cõr, ori-
Bl-"al pfeta ou castanha. — Pre-
ço ;n$oco, pelo Correio, mais _$.
De. :'to geral rua 7 de Selem-
bro j. 127. R. KANITZ.

AUTOMÓVEL -
Vende-se, uma barata marca ¦-«

Mete . de 22 II. P., em perfeitoestado e funecionando bem, pin-tada de novo, por 550.000. Ver e
tratar na Gairage da rua- Maurity
n, 70, Mangim. ] ^419liiii

e cabellci-ra para senhoras, pen-teados com oudulaçSo Mareei, 35/
penteados de noiva "soirée", etc.,

linge-se cabellos por is$ooo. Tra-
balha-se em cabellos postiços c
ta.ml.em caido, a preço:; baratissi-
mos. Rua .S. José 122, 1" andir.
Teiephone 3412. C. | ,|:.,.j

Cofre americano "Rs-

mlngíon" !
Vende-se um bom cofre; «-.:•;¦

tra-se por favor na rua Constitui-
cão ". 57^ (S 3027.

COSTUMES e VESTIDOS
'A. Silva & C, fazem, cn. quai

quer tecido. Tendo uma grandevariedade em tecidos dc lã, íèda
e linho, podem confeccionar qual*
quer modelo po- preço. que não
adniiftte competência; Carioca 34,
1 "andar. Teleph. 120 C.

--SíJiSi.'..-,., <***_«_*
-,5__feM 1. ~& "l-efr. --.>•
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Loterias ia Citai Federal
sao 'xr--k"_Po_E,i._Hi*?s — sssoq ,_._.

Serviço regular de tron.po.te de cargas entre o. portos de todos os
Estados do pata.

MoTlinento.de vapores 1
IDA I

TUPY - o «ir do.Recito hoje)
fACUHV - a sair d; Recife bole
PIAUÍIV — a sar do «eçiíe hoje \
SrACATV a entrar em N. York a 29
CURUFY - em Cherbuw
WUiCURY - em Marselha

VOLTA
•ACUARIBU — a sair de San-

KRAXGY — a sair da Cbhe
dello

O PAQUETE
O PAQUETE

hoje

hoje

GUAHYBft 1UUHI1 fiQDUI
. . „ __._«_ «si dn Sairá.no dia25 do corren- -V

0 PAQUETE

.T1UCA — a entrar em cadiz a 33
HlíAOV - a sair. da. Norfo lc a 24
i_h .SOUO' — a sar do Recife a 3.6
CORCOVADO - cm S. Naiair.

Rio de Janeiro
CUÀHYB... — esner. do Norte hoje
ARAGU-VRY ~ esperado de

Norfolk
JAGUARIBE — é-perado de

Santos • ;¦-¦¦; a =3
J>\R, .NA'—esperado de Norfolk a -3

..SI"' — esperado do Norte a -4
TAOUARY — esperado de T.1 Vleja a«

Sairá no dia »3 do
corrente para
Bio Grande,

Pelotas,
Porto Alc_.ro

e Buenos Aires

0 PAQUETE

te para
Bahia

Maceió
1

Pernambuco

Sairá no dia S5 do
corrente para

Monte.id.0

Sairá no dia 26 do corren-
te para
_F*ern_*nit»ucO|i

Aracaty,
Ceará,

. Camocim e
Amarração

O PAQUETE

Sairá no dia 50 do corrente
para

Santos
Rio Grande

Pelotas

O PAQCKTE

ASSO' 6DAH.BA

Com&uhia tle Loterias Nacionaes do Brasil
Bxfracco.npablloa3 sob a ftsealiiaçà» do governe

federal ás 2 U2e aos sabbados
is 3 boras, i

Rua Visconde de Itaborahy N, 45
HOJE HOJE

Na volta do Buenos Aires,
sahirá depois da indispen-
savel deroora.par&a
A.FR1CA.

íA*5m *PV±_ PO SU*
r» _._._.____«_ e» rareras desde já pelo Armatemn. 14 — CÃES DO'POttlw

4., - SSffS^^SSdSIid! que l cargas só serão recebidas até á véspera da saída.

gjS íe 
PémK«SIaW< lnfo-*a«*« »» «.orlptorlo d. companhia â

r#7 — -A-^E-CSTIP-A- -RIO i=n=.. A.rsroo - 37

ÃVISÕS~MÃRITIM0S MOVEIS

jfjjk
LLOYD BRASILEIRO

Praça Servnlo Dourado
(ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO)

LINHA DO SOL
O paquete

LINHA DO NORTE
O paquete

RUY BARBOSA
Sairá lioje. quarta-feira, 22

do corrente, ás 12 lioras, para
Victoria, Hahia, pincelo. Re-
ciíc, Cabedello, Natal, .Ceara,
Tutoya. Maranhão; Vara, San-
tarem", Oliidns, Parinlnis, Itíl-
coatiára e Manáos.

LINHA AMERICANA

O PAQUETE

Sairá 110 «lia 11 «le dezem:
bro. ás 14 lioras, para Nova
York, escalando' cm Bahia,
Recife. Pará e San Juan.

O paquete »

AYMORÉ
Sairá sexta-feira, 24 do cor-

rente, ás 12 horas, para Santos,
Paranaguá, Antonina, S.hran-
cisco, Itajahy, Florianópolis, Kio
Grande c Montcvidéo.

LINHA BE SEUfllPB
O PAQUETE

JAVARY
Sairá amanhã', quinta-feira,

21 do corrente, ás 16 horas,
para Cabo Frio, Viçtori., ta-
ravellas, P. Areia, llheos _a:
hia, Aracaju, Penedo, Maceió
e Recife.

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos paquç-
tes levar ou receber passagci-
ros, deverão solicitar cartões
«le ingresso, na. Sec.üj..«dó tra-
fego.

A CASA QUE VENDIÍ MAIS
BARATO IV

"A COMPETIDORA"
RUA S1ÍNAD0R EUZEBIO. 75
Camas «lo tieroba para casal, -t"5,

.10.. ..si. 4oS 50$. 70$. 80 e qo?,
toilcttcs, 00$ 100$ 110$ a 1.10.I me-
sas Je cabeceira. 20$. 25* a .15.! bu"-
.la-vtstidos. 45$. 50$ _¦¦*<>$_ a '^|:
Biiarda-louças. 30$ 35$,_4i. e i-5í.
meias mobílias. qo$. 100$. noí. 150Ç
a «50$; «ruarda-couinlas. -5*. 30?i 4-v
ale 60$; K_r.r-a-oisacas. 100Ç, 170.
até aooS: preços u ilinheiro. .

Ricos dormitórios, estylo alleniao, e
a Capitei, vcndcm.se a dinheiro ca
prestações. I.K40-J

LONDRINO
PURAMENTE VEGETAL

Cura rartinalmonto
Tosses rebeldes, bronchites,

catnrrhos dns crlanjas
Agonies tiarlos Crun & <;

Rua 7 de setembro, 81 - Rio

Moléstias das gallinhas
A gosma, o gôgo, a corysa e o

rheumatismo das gallinhas: c «le
outras espécies de aves, rao com-
batidos com segurança pelo Cory-
sol. ,

Com o uso deste preparado as
gallinhas engordam e a postura
atigmenta. Preço, 2$5oo, pelo Ur-
reio 3?5oo. Não sc acceita se>los
nem estãmpilhas.

Em todas as drogarias e phar-
macias, á rua Uniguayana 66, Pc-
rcstrello «li Filho c Avenida Pas-
sos 106. Km Nictheroy, tlrogana
Barcellos. __. ____j

Pensai Mineira
15, AVENIDA CENTRAL, 15

— SOBRADO —

Dispõe da boaa sa-
laa elegantemente

mobiladas para Ia*
mlllas a oavaxhelroa
Boa ooalnha, bom Ira'
tamento, almoço ou

lantar 1S500. Olarias'00 49,890 69000.
J 4S15

LOMBRIGAS
*?_* .—tu. .. i--,!,,.--- _ outros vermes do corpo humano, o

o^^^u^^^^^^jo^^ dc suas co.

mU!l4« 
_!raTemS. ropHedadc1 laxativa, e por isso n_o é necessário,

após o seu uso tomar nenhum purgativo. . .... Z Vidro 1$.
Anolicado tanto para creanças como para adultog. — \ mro 3».
SES lio Correio i vidro por 4$ooo; 6 vidros, por i8$SP»;

e tf vim. poi¦ 35ÍOO». Não se acceila sellos nem estamn^l.1.0;

V[UDE-SE NA A' Garrafa Grande
RUA URUGUAYANA, 66

PERESTRELLO & FILHO Avenida Passos 106
Ein Nictheroy. drogaria Barcellos. M "127

Xarope Peitoral de Deses-
sartz e Alcalrão da

Noruega
FORMULA DE IiRITO_

Approvado pela Inspectoria «le
Hygiene e premiado com medalha
de ouro na Exposição Xacional de
1008. Este maravilhoso .peitoral
cura radicalmente bronchites, ca-
larrhos chronicos, coqueluche£M:
thma, tosse, tisica pulmonar, dores
de peito, pneumonias, tosse nervo-
sas. consiipações, rouqiiKlâo, sufío-
cações, doenças de garganta, la-
rynge, dcfluxo asthmatico, etc.
Vidro. i$Soo. — Depósitos: Dro-
garias Pacheco, ma dos Aiv.ra.as
n. 4.; Carvalho, a rua 1'riineiro
de Março, io-c 3'! •• r,j;l s,cte.d''
Sclembro. 8: o 90. e .a rua «Ia As-
scmbléa- n. .14. Fabrica: Pharma-
cia Santos Silva, rua Dr. Ansti-
des I.obo n. 2_9, telephone 1.400,
Villa.

.*.30-nt5«

16:000$000
Por 1$C00, em meios

-fVixianHít
340--ÍI*

2o:ooo$ooo
Por lí. 600, cm melo:

Sabbado, 25 do corrente
A's 3 horuM da tarde—300 — 30

100:0001000
Por StitOOO, em décimos

Grande e extraordinária loteria do Nata)
Sn bundo 33 de Dezembro ás 3 horas da tardo

NOVO PLANO :i47-l*1.000:000^000
Por 56$0O0 em octosesimos a 70o rs,

Esteimportunto plano, ai-mdo prêmio maior, distribuo outro*
promios
dc 1O0-000&, iS0:000$, 10:000$. 5:000$,

a:000«, 1:000$ e 480mO0O
Os pediaos tle bilhetes ao iuterior «levem ser nconum-

nlmtlos d«! mais 700 rs. pnn» o porte do Correio c dirigidos;
nos «gentes geraes XA7.AI.ET H & C, KUA UO OUVIDOR
X. 94, CAIXA \. 817. Teleg. _iUSV-.li, o na casa F. 0U1-
MAK..GS, «UA DO ROSÁRIO 71, esquina do beco das Can-
cetins — Cnixa do Correio n. 1.273.

VENDEM-SE

Poenças da pelle e ve-
nereas—Physiothe-

rapia
Dn. J. J. Vidra Fillio, funda-

«Íor c director do Instituto Dermo-
therapico do 1'orlo (Portugal) —
Tratamento das doenças da pelle
c syiihiliticas.Applica.ão dos agen-
tes physico-iiaturaes (electncida-
de, raio X, radium, calor, etc),
no tratamento das moléstias enro-
íiicas e nervosas, cons.: ma da
Alfândega n. 95, das 3 is 4 no-
ras.

Fogão a gaz
Vende-se com pouco uso. Rua

N. S. «le Copacabana, 813. (3924)

D. Cândida Pimentel de
Souza Gallado

Precisa-se falar com esla. senho-
ra, á rua Conselheiro Saraiva, 26.
das 2 ás 4 horas. (_..o J

HYPOTHECAS
Soh solida garantia «le prédios,

a 9 °\°, sem commissão. Rua Sete
lie Setembro n. 130. (J 1086

400 peças de tllô para
liquidar

".ilós superiores: largura 70. c|m
.$300, lar». 90 clm -.500, larg.
')8o c|m 4.500. Finos superiores:
largura 00 clm 3$Ii°°, 1. r.R' I2.°
c|m 4Í000. ?ara terminação dc
negocio. Veçam catálogos. Tcle-
lihone 922, Sul. Rua S. Clemente
n. 40, Viotaíogo. M 4o°7

Para Ser Feliz
Oliter o que se deseja, o amor, *
a paz no lar, a riqueza, a po* N
sicãu merecida; realizar casa. "
mento, «leitazer atrazos dn vi- "
da, e tinto, enifim, basta fa- '
zer uma consulta irratuit.., á "
reitaccão do " Brasil Esotcri- J
co" — Rua Tivpy ti. t — São"
Paulo. Não retíin.lc sua felicl
dade, mande hoje
sou pedido dc
tuito.

vmxm

Despolpador de café;
Polias de ferro c dc madeira;
Eixos de ferro com polias j
Volante, ferro';
Mancaes de bronze;
1 sino grande de bronze; •
1 descascador, catador c polidor

dc café:
1 poKdor dc arroz;
Fazenda Boa Vista — Agencia

Roscta — Estado do Rio.
(R 4192)

CASA NO LEME
Aluga-se mobilada para pequena

familia dc tratamento. Pode ser
vista diariamente das 8 âs 19 ho-
ras; rua Nossa Senhora dc Cop?.-
cabana 53. I.eme. t> 44?9

PHARMACIA
Veride-se uma . bem monlada,

com commodo para família. In-
formações com Virgílio, na ..rua
da Assembléa 34. l»'l"í0 8:000.000.

I 441*!

AOS HOSSOS FREGUB-.S DO DRBBB
Pedimos que, desdo j;í, nos (ajam seus pedidos para a

LOTERIA DO NATAL
Em 23 de Dezembro

Inteiros cm quartos 52.SÜ0
Inteiros em ocíògosimòsppjOOO

_,. Octopesimos 700 réis
3XT_A.!Z_A.IIBTK_: & o.

Únicos Agentes «Ias Loterias Federaes nesta ciipital. — Caixa d»
Correio .17-llua do Ouvidor, 91

B0E1U0S «ARMCO»
Paia •¦'.•r-Hâí de terro c de rodagem

1.000:Q00S000

/CD\VOO_HRM
1 *^ PARA VJDRAÇU'

JOmEAUMB
Ourives 119

— KIO —

Casa especial de borda-
dos, plisses, etc.

RUA DOS OURIVES N. «3,
SOBRADO

Ponto á jour c picot, desde 200
réis, plisse desde 100 réis, A uni-
ca casa que faz plisse chato, ac-
cordeon c machos cm pregas, íi-
nas c borda a soutaehc cm pé.

(R 3051

y ti, - — Sao M.nlc sua lelicl- ,10JC mesflto o (consulta gra- H
O 4231) a O

OS CHAPÉOS DE PALHA
SUJOS

Os chapéos de palha, sujos, fi-
cam completamente 

*!'mpos e com
a apparencia de novos, quando la-
vados com a "Água Mágica .
Mais duas vezes .oodera ainda la-
var um chapéo, quando novamente
ficar sujo. Um vidro dá para seis
chapéos e custa 2$ooo. Pelo Cor-
reio, 4$ooo. Não sc acceita scllos
nem estãmpilhas. Na "A Garrafa
Grande", rua Uruguayana, 66. Um
Nictheroy, drogaria Barcellos.

(M 4,\22)

VULCAN1TB PARA GAMARA
DE AR K PNEUMATICO

1 kilo . . . . 12$000
5 " a. . . . 11*000
50 " a. .. . . 10$000

Mnnnfar.u.a Xn«:lonnl <le
Artefnvtos do Borracha.

Rua littvradiò 70 a 74, Tc-
lanlione 5357, Oontrnl

(4233) J

PREDIO
Vende-se um novo com dois pa-

vimenlos, cm centro dc terreno,
cm uma das primeiras ruas trans-
versaes á Conde de Bomfim, logo
acima do largo da Segunda hei-
o-a. 111 forma-se á rua de a. le-
,1 ro <f"<. ______i_-___-l

Atelicr de costura
Traspassa-se um bem montado

nt.licr dc costura no centro da ci-
dade, cm 1° andar. . ,¦¦'.;;„

Cartas no escriptorio desta io-
lha, para ser procurado, a M. M.

(.0 393j

xTrÕpÊTADSTRINGENTE do
QUINA. CASCARHiHA o

S1MARUHA

Formula do R. do Brito, dn
Phnriiiacia Rnspail, approva-
da pela Inspectoria dc Hy-

Kceciüdo feios mais . ahalisados
meilicos contra as.; áffecçícs do »
ío Bistroínlcstinal, principalmente
contra as dinrrliías rebeldes aconiiia.
iili.iil.i5 de eólicas, dysentcna» ,e. mo
sciiterites, «liarrhias da -dcnti«So1 c
<ks convalescenças «tis febres 'gra-
vcsVe das moléstias pnlnionarc?, con-
ftBiiiiiilo sempre maravilhosas coras.
(Modo dc usar,: veia-sa; no vidro.

PRECO! 3$ooo. llcposito — l»ro-
caria Taclicco, rua dos Andradas 45.
.abrica, pliàrmacía Santos Silva, *
rna Dr. Aristidcs I.obo 2:9- le'-
1.400, villa. Uio dc Janeiro,

Garage-Goctielra-Fabrica
Aluga-se uma esplendida c gran-

de propriedade, com grande cha-
cara c abundância d'agua, água
nascente, serve para grande gara-
ge, cocheira ou fabrica, sita a rua
ltapirú a poucos minutos do cen-
tro da cidade. Para informações,
á rua S. Pedro 11. 9, 3° andar.

R t6>6

UNHAS BRILHANTES
Com o uso constante do Unho-

lino, as tinhas adquirem um lindo
brilho c .xcclleiite cõr rosada,
que não «icsapparece, ainda mes-
mo depois dc lavar as mãos diver-
_as vezes. Um vidro, i$soo. Re-

»4;«nctte-se peV> «3orre:o por -$000.
"A' Garrafa Grande", rua

66, e Avenida Pas-
Nictheroy, drogaria

(m Am)

Elixir das Pamas t o n 1 co
111 e ro-
o varia-
no, do

dr. Ro-

drígues dos Santos, c um agente therapeutico de «m«.ac£0l.'in,*ir1f':
ca e segura nas moléstias próprias das senhoras, nas W^W1'*
dc menstnração. difficuldades e eólicas uter.nas, hemo rhagias «Ut

rante a menstma.ão, suspensão tardia, dores nos ova»tos, cantar

ros utjr-noíi etc., cie. « motlifica e C0,.ri)Ie o estado
O EllXir CiaS liamaS nervoso dassenhoras, acttian-
do tambem sobre os intestinos, regularizando suas funeções — De-

posilo: Rua de S. Pedro n. 12?. - .

LIA
Muito grato c reconhecido pelas

tuas noticias. Ancioso por ver-te.
Saudades, no pensamento te abra-
ça. b W3

PHARMACEUTICO
Pude assumir a direcção techm-

ca dc qualquer iiharinacia I ' pro-
TOStas a B. G. M. Cartas nesla
redacção. L.11—

CURAM
Seseõesi-Malel-as

febres paitintros
Intermlttecíe-i ¦¦-¦ .

Ncvraljfln»
Ualln ei>t-la<-o eo« ««d Imlt»ÇÕo» n rolsincaç«*ie»

Únicos depositários, Bragança Gid & C.-R. tio Hospício 9

TllC _-mi-«li:.«u -.Otllll« _lill C°.
Avtuida Rio Eranco 107 e log.

Caixa postal 19 Rio de Janeiro

MALAS
Artigo solido, elegante e bara-

tissimo, só na A Mala Chinesa.
Uua I.avradio. 61.

TYPQGRAPHIA
P.rcclsa-se de um rapai que §a!>

ba compor e distribuir hein, na
rua do Hosuicio, 218, S 4'ò!

Collocação com orde-
nado para senhora

activa e dc expediente commer-
mcrcial; no "Club Parisiense"
(Sociedado Kio Grándénsc de Sor-
leios). Hua da Quitanda, 107,
1° andar. (R41.")

*^i*lW^^-fVl„_MAeiA

m JlCoPtO-O
l#»áNffyi*($rto*m* o.„iwtcm

IIWáttriM:
Cn_ Poli,

10 PI 1AWEI-0

F.RfiOLA NORMAL
Conourao de ai<3Lnciiaa&o
Inscripçücs íia-i» quinzena de Fevereiro, exames na :* quinzena.

Ouein nuiier se preparar com e.íuranca, matr«cul>--sc, ouanto ari-
tes 110 curso annexo do In^g'" Polyglortco, a AVENIDA RIO

COFRES PENHORES
Vend.em-se 4 usados, no deposi- As melhores vau agens -. 1 «J

to dos COFRES AMERICANOS.! 7 <le Setembro, 235 - Antoi io

i rua Camerino n. 104. (S 3.48 Vieira. Wi~)>

GEL_.DE_R.kS
pura nçougues, cervejarias, botequins, armazéns,

'«•iterias fruetas, residências, etc, etc.
Fabricante: x..Piwi,ine-r. Rua Vasco da Gama 16g

Na 
Uruguayana n.
sos, iofi. lim
IJarcellos.

MOLÉSTIAS DA FACE
E CABELLOS

Tíspiiihas, cravos, rugas, man-
chás, queda do cabello, etc., con-
servação da cul:s do rosto; por
<iiia'«iuer alteração que tenha. Ap-
plieações de massagens nianliaes.
eloctricas, vibratória, luz, etc., por
massagistas com longa pratica.

.Instituto de Pliysioterapia. Ave-
nida Gomes Freire. 09. Consultas
«ias 9 ás n da manhã, e por carta.

N. B. Para as pessoas sem rc-
cursos o Instituto faz o tratamen-
to diário, gratuito, a duas senho-
ras ou senhoritas.

MMfc. V1EITAS ain-
da tnóra na rua Maré-
chal Fioriano Peixoto
n. 117, sob. (I •-*¦¦¦•'

OURO
Praia, brilhantes, cautelas do

Monte dc Soecorro, compram-se e
pagam-sc bem, na praça Tiraden-
tes, _.(, Ciiíii Garcia.

CALÇADO
Kua Uruguayana it. 1.8 — Calça,

do para homens, senhoras c crean-
ças. Esta casa é a que melhor serve
c nuiis barato vende, por isso con-
vem visitar este estabelecimento.

Segundo andar-FIamengo
Aluga-se a casail ou pequena fa.

milia que não tenha creanças.
Pessoas "respeitáveis. Traía se na
rua do Cattete 299. J 41-6

AS FAMÍLIAS
I.ambary, Cambiiquirn, e

ris, dúzia 5$ooo. Un traga
cilio. Tel.ph.i;C„ 2.091.
go Silva, 9. '

SaluWi-
a (lon.i-¦RÍdrv

S .457

Bexiga, rins, próstata e nrethra
A UROFORMINA cura a insufiicicncia renal. _ns cystites, pyctites,

ncpliKtcs; urcthriics, catarrho «Ia bexiga, iiiflamniacao do próstata. Uís-
solve as arcas c os cálculos dc «cido mico c uratos.

Nas boas pharmacias -RuaT de Março 17-DeposIto
_ -^ 

^^

CAPAS

LOCOMOVEL

SITIO
Em S. Gonçalo, vendo-se «ra

sitio com boa casa, construcçao
moderna, grande lerreno plano c
arborizado com arvores frutíferas.
Informações, rua do Ouvidor 10-,
cotn o sr. Soares.

FRÍBURGO
HOTEL I.KÜENROTH

Com grande parque c optimas
aecommoiiações para familia.

ProDrietario, Adclstano Silva.

PARA
MOBÍLIAS

9 peças 60$ e 7 $000
63, RUA DA CARIOCA, 63

Telephone 5971, Central

D, Maria Ignacia M. Gui-
marães

¦Precisa-se falur com esla. se-
nhora, á rua Conselheiro Saraiva
n. _õ, das 2 ás 4 horas. f_.o. i J

FEBRES
INTERMITENTES,

SEZÕES.
PALUSTRES.

MALEITAS, etc.
Cura radical em 3 DIAS. pelo

ANTISEZONICO JESUS
Rua Marechal Fioriano — 173

Tel. Norte, 4013
R A373

PHARMACIA
Vcndc-se uma, cm Nictheroy;

irala-se com o sr. A. J. P. dc Bar-
cellos, á rua Visconde do Rio
Branco 11. 413, Nictheroy, JI 43S-;

Precisa-se «lc tun official fabri-
cante de rodas, na Companhia
Fornecedora de Materiacs, á rua
Frei Caneca 11. 35- R 1375

'casa WGRÀTIl£
95- 

-

Curso par a a Éscoltt Normal
Direcção do inspector escolar FRANCJ,c,ÇO FURADO MEN-

DES VIANNA c da professora D. RACHEI, DE MOURA.
Professores do curso de admissão ao 1" anno: os directores«e

DD. Luiza A-ambuja Vieira I'cfreira e Adelia Mariano de Oli-
VCÍra MATRÍCULAS 

DAS -A'8(i
Rua Gonçalves X51&.S xx. 30 J -.832

Mr. ROMANELLI
Professor estrangeiro, ha 7 an-

no3 mora na praça da Republica
n. 84, esquina Senhor dos Passos,
attende a sua numerosa clientela
das 9 ás 1. da manhã c da ,1 ho.
ra ás 6 da tarde, dias feriados ali
3 horas, tratando com a mesma
attenção como sempre. Praça da
Republica S4, sobrado, esquina
Senhor dos Passos. 325 J

I j Moondo sempre M

Machina de ponto a Jour
Compra-se, sendo

tado de conservação
n. 80, sobrado.

em bom cs
Rita S. José

(S3923)

VENDE-SE
uma parlida de objectos de prall
antiga, a 8o$ooo o kilo. Cartas a
A, F., neste jornal. !R 437*

I USINA DE LACTICINIOS
Barra do 3Pira_ay

C«Miipra_e qua.iuer qnaniiidadc tle leite. Fazem-se contratos para
fornecimento por tudo o anno".

Dirigir a Júlio Barbosa & C.» — Rua Barão do Rio Bonito n. 37.
1" 3S'o)

iiPi.iI
|II

B!.<

ESCRIPTORIO
Aluga-sc um na rua do Ho«pi-

oio n. 30, sobrado, esquina da
rua da Quitanda. (S 39.4

João Lacerda
Precisa fa'ar com Emilio WaU

the, á rua Daniel Carneiro n. fis,
En.enho dc IJcntro. (S.iifii'i

RAPAZ Contra fogo e ladrões

EXTERNATO CUNHA
Fundado cm 1909, composto de

bacharéis cm scienciás c letras
pelo üymnasio Nacional. Preparo
especial para admissão ao Pedro
II, escolas superiores c concursos
nas repartições publicas. Preços
módicos, Curso commercial á noi-
te para empregados uo commercio;
mensalidade: io$ooo, sem jóia.
Rua da Carioca, 49, 2" andar.

(3020 J)

PERDEU-SE

IVende-sc um, da força dc is
(IP, trabalhando com dois cyiin-
dros, em bom estado de conserva-
Cão, do fabricante Marshall, por
módico preço. Trala-se á rua Sao
lose n. 64, da 1 ás _ horas.J 44n"

AUTOMÓVEL
Vende-se um «1 .ublc-phaeton qua-

si novo, americano, forca de
30 H. P. 4 cylindros. R. Alfan-
(iCTt, 4-, sala 9. dc 11 ás 12 Ç das
4 ás 5 horas (entrada pelo eleva-
dorl. J 3'Srt

80 este mez
Violões a 10$

Bandolins a 20$
A Guitarra de Prata
37 lt aCi-rloc». «H

Rio de Junciro

Da rua do Cattete á rua Sete
de Setembro a importância de
75o$ooo, Pede-se o favor á pes-
soa que achou entregar ao sr. Syl-
vio, á rua da Alfândega, 48, A:*-
presso Federal. , (397i J

Gonorríteas -
e -suas cumplicnci.es. Cura radical por
processos séjruros e rápidos. Dr.
JOÃO ABREU. D:i3 3 ás 11 o «Ias
15 ás 18 lioras; «i.|, rua de S. Pe-
dro, 64.

Prccisa-sc dc um de preferencial Devoreis aproveitar 110 mez cor:

porliiRuêz para trabalhar como! rente a reducção nos preços nos
servente; informa-se na pharmacia Cofres Americanos, J.. .. S>. .Kua
iS-Joaò: Baptista, á rua General, dc S. Pedro 80, próximo ao Ia eo
Polydoro n. a. I «lo Capim. J 44 ¦»

Reformas e pinturas de
predios

Preços sem competidor, paga-
mento : parte durante, as obras c

parle em prestações mensaes; co:n
o constnucior Michalki, á rua da
UniKiiáyaha 8, sobrado, lelephpnc
5336, C. J_44«S

Aposento para descanso
Cede-sc uni asseiado c conforta-

Tel cm casa de senhora só dc toda
a descrição, c rua socegada, ond-.-
não passa bonde. Cartas para V.
JC., neste escriptorio. J 44°o"mTwi 

vista
TIJICA

Alii_a-sc uma casa mobilada,
para grande familia, 011 tambem
'c vende os moveis; para tratar
d rua do General Câmara 41, com
o sr. Leite. S 44'"'

SALA
bem mobilada, alucvt-se, com ou
sem pensão, a casal 011 pessoa de
tratamento, em casa de fainiba
franceza. em lo.ar saudável: tem
jardim. Tcleplionc 3-159. Run Dona
I.uiza 11. «io (Gloria., I.J 3040)""NEURASTHENIA

K11 
'-pffri horrivelmente deste

mal durante muitos annos, ^omaii-
do tudo qtianio me indicavam, sem
ter um pcnui>no allivio. Hoje.
acho-me perfeitamente boa, graças
a um remédio que uma casualida-
cie me fe» conhecer. Em agradeci;
mento indicarei aos que soffrcm
das conseqüências deste mal, co-
mo sejam: anemia, moléstias ner-
vosas, palpita.ões do coração, etc,
comn podem recuperar a saude.
Escrever a D. AmeHa C, á cai-
xa do Correio 11. 333» Kio de Ja-
neiro.

914 e 606
ORIGINAL DA

Fabrica Jloechsí
Rua G. Câmara 88-Sobr.

"" O' 
3344)

A CURA DA IMPOTÊNCIA
O «.pecialista — DR. CARLOS DAUDT — piranlc a' cura da

IMPOTÊNCIA cm 20 dias de tratamento, qualquer quo seja a sua
°"gMeibodo moderno, perfeitamente ir.dolor, dc resultados seguros, c cora
¦,P*lRUAgURUOUAYANA N. 43, sobrado, das a"i\i.U s horas. 

^

iDiR.oa

Protessores [Casa na Avenida Atlântica
i Professores formados ipreparam

-luiimos para a Escola Normal,
Cymnasio, etc. Leçciqna.m tam-
bem o curso primário. Kua Sena-
dor Kuscbio n. ÍS- (R417-!)

Aluga-se, por prazo determina-
do, boa casa mobilada para fai.ii-
iia de tratamcnio. Informações
na rua N. S. dc Copacabana nu-
mero'1.037, das 14 ás 17 horas

UTERINAVoT.
médio que cura FLOnEíi
it»ANCAS e o Corrimento
dns Senhoras.

Vende-so nns principaes
pharmacias e na Drogaria

«Araújo Freitas tc C.

PENSÃO

Carlos Cruz fl Comp.
Amais central, a que mais

barato vende e a que possue
drogas mais recentes»

Rua7deSefembro81
EM FRENTE AO CINEMA ODEON

MOLÉSTIAS 00 CORAÇÃO

n_».«4« J« n I Art Drltn (1" Kuscbio n, .5- i«4-P) «i^-_j______j:__

rornaoa oe h. l. oe biiio ^yw:vMvvywv&-^^
/AVTl HCCPSTI. . __ _.n--__ •_____ -V V

Escriptorio de dactylo-
^raphia

Copias a machina em diversos
idiomas c boa redacção em portu-
guez. ,•Rua do Rosário, 136. 2" andar
_ SALA DA K1.ENTI.. (S 3941

•Gravador sobre crystal e
porcelana

Especialista em monogrammas
«bre copos, jarros, pratos, taças,
•tc. Rua \* de março 87. 2°. Te-

lrpbone Norte 407». (S3924I

HOTFX MTRAMAR
E BABYLONIA

Leme. .-\ in pasEnf* dos banhos de mar
RUA ÓUSTAVO SAMPAIO, 64,

Tclcplionc 972. Sul
Nesta proía ideal agitam-se as mni-

límpidas e puras águas do Districto
. eJcral I As de Santa Wizia 011 Fia-
mengo são condcronaveis para banhos
ao menor exame, pelo «en niinimo
movimento próximo das ga!eriaj_ de
«•sboI'15 do hospital da Misericórdia c
do rio das Caboclas. (Documento of-

Eliminação da marca
Discos novos

dnplos 27 cmt.,
perfeitos, melo-
naei e estrangcl-
ros, Todos os
possuidores dc
Oram 111 oplione»
devem aprovei.

-^— Ur e pedir o n^j-
to cat^ogo, enviando seu endereço á

GUSTAVO FIGNER
Rui 15 is Ho-umbro. 55 - S. PAULO

GOien

I

(ANTI-HERPET1CA)
Approváda e p.emiada com meda-

lha de ouro
Infallivel nas einpigcns, dar-

lliros, espinhas, frieiras, sarnas,
lepra, comichões, cezemas, pannos,
feridas e iodas as molcslias da
pelle. Laia i$5oo. Deposito: Dro.
garia Pacheco, rua dos Andradas
n. 43, c Sete dc Setembro Si.

1190 J

MAR DE HESPANHA
SERVIDA PELA E. F. LEO-

POLDINA
Vcmlc-se unia situação de 23 nl-

q-ijeiràa sfcòtrictricos, com 21 a 30
mil pés de i-alc de iliverías cda-es,
produzindo de 600 a 800 nlq. de
café, pequena pasto, tendo ainda cer-
ca de 12 alqueires cm n.atta c ca*
poeirão. casa dn vivetida para peque*
na familia, tüllia e outras dependeu-
cias, próximo á Citação da cidade,
4 kilometros, hoa estrada: Trata-se
com sfiti proprietário Carlos lo-sé
Macliado, ou cum o sr. I.uiz d An-
drade .Macliadri, á rua dc Santa I.ui-
za 11. 6.-, c. XI — S. Cliristnvão —
Rio. O -1392)

OURO
ãATINA

Compra-s» qualquer quantidade;
uo no u..s ...,.^....... >.-^......-....-;..: j>aga._c bem, na Joallierla Oscar

do''t)i«ricto.? 
tUt" " Pt Machado. 10.. rua Ouvidor. .03.

2: Andar centro cidade
.Vuga-sc o 2" andar da rua da

Quitanda, 123. entre Alfândega e
General Câmara, com 2 salas, 3
quartos, cozinha com fogão a gaz,
.-nheiro com aquecedor a gas,
próprio para familia de traiamen-
to; aluguel, -3p$ooq; próprio tam-
heni para grande escriptorio.

(S 39,6)

MOLÉSTIAS mwm

RUA MARQUKZDE ABRANTKS
N. i?o. TtXEPIIONK 2366 SUL

Accommodações para familia de
tratamento, cozinha dc 1* ordem,
mobiliário completamente novo,
magnificos quartos de banho, iii-
stallação electrica, .parque ajardi-
nado. Preço, módicos.

APOSENTO
Uma senhora muito decente,

protegida por cavalheiro distineto,
precisa de dois aposentos e pen-
são em casa seria c socegada, que
não seja afastada do centro da ci-
dade. Cartas a esta redacção, a

J. B. *. J 45°?

Xe11.astlnM.ln, dores de cabeça, liysteiin, insomnia,

fraqueza do forens, por excesso do triilmllio ou do pra-
/er, preoecupuções de negocio ou desgostos, são curadas

com grande exito com os BANHOS de Electricidade es-

tática c os lmuhos Hydro-Rlcctiicos, em curto tempo,

polo Dli. XEVES DA ROCHA.
Estas applicacõcs, inteiramente inoffensivas, produ

zení solire o systema nervoso uma acção offlcaz e dura-
«loura, restituindo ao doente a ealiim, o soiiino o o bem

,,s_nr Gabinete de electricidade medica «lo 1)11. XEVES

D_ ROCHA— On ' —'-•"•• "'" "—"iro—liio «lo Janeiro.

Preços módicos. Oas 9 dn manhã ás 4 da tarde. (M3898

yOO^S/SOO&iys>Ui'i/^:—~. »^Í^______^Í'_?**___!Ç^-___!_Ç

CAFÉ* DOS ESTADOS
A i$ioo O KILO

e.te delicioso caíé é sempre o me-
lhor e sempre o mais barato Rua
da Uruguayana, esquina «Ia do
Hosoiciò. Botequim. (S3o:o)

13, SENADOR EUZEBIO, 13
Onde vende moveis em presta-

ções e cm boas condições por pre-
cos baratos: entrega na i3 presta-
cão sem fiador. Telephone 4-1'...
íiorte. (S 2*'8(i)

i_rS __¦ 3^L!-________K&-U Kl Mi-f7f

.Mn bE-S Bffia ____^

Cura cezemas, moléstias
da pelle, arlhritismo e pre-
vine as lesiics cardíacas e
«lc todo o apparelho circula-
torio. Aa-cntes geraes :
CARIiOS ORH*? & O.

7 do Setembro 81—Rio

Doenças Ont»B»rantlda
r]3 e rápida ilo

garganta O-ZEüiva.
nariZ (fetid<.z do nariz)

OUVidOS processo inteira-
OOCa mente novo.
DR. HURICO DE LEMOS

professor livre dessa cspeciaiidad.
na Faculdade de Medicina do Uio
dc Jai.ciro. Consultório, nu (Ia
Asscsublca, 63, soíirudo, das 12 ás
6 da tarde. J 4474

Pessoa abastada, tendo-se cüfiilli»
nos Estados Unidos por um sabiõ;
depois dc desenganada, com os pis-
inohados, falta de ar, hydropsia,
palpitações dolorosas, . .hsa.ò, la-
Icjamcnto das artérias uo jicscòço,envia a receita a quem mandar tu-
dereco e $200 cm seilos a Ansclm.i
Canabarro. Caixa postal uiinicro
1835. Rio de Janeiro. 4362 f

Moveis a prestações
Por que V. ex. não visita 1»

Casa Sion, na rua do Cattete; 7,
que entrega os moveis na 1" en-
trada de 20 .|° e os seus preçossão baratissimos. Caítctc, 7, tcle-
phone _;_o, Central. J ^o.ia

TINTAS £ ÓLEOS
CASA MATHIAS

Riachuelo, 425
(M4015)

Moveis a prestações
Qucnm vv. eex. comprar mo-

veís cm melhores condições c por
preços baratissimos. pois visitem a
Casa Sion, na rua Senador ttize-
bio ns. "7 « "9. telephone 5209
Norte. J 304'

CACHORROS
.\ lepra, sarna, gafeira, dártliros _todas as manifestações malévolas da

pelle, noi cachorros, cavallos. gatos e
nas varias csnccics dc gado. são cura-
dns cora o "Salmo DoRue". Kst. io.
b|io mata os piolhos, pulgas, íu-nu.s
bicheiras e 05 carrapatos nos animr.es.

Laia 2$oòo, pelo Correio, jSuo¦>.
Não sc acceitam sellos nem estam| i-
lhas. Pedidos n Peresirel'o » Filho, .1
rua UruRuayana C)6 e avenida ¦P.-.s. •«
106. Km Nictheroy, drogaria IJar.ci-
los. (M 4121)

Salon pour Manicure
Pediciirc, inas?.ifi:e. dttpilaçilo.

Mme. Alexandre, tliploina.ia. T.
V419, Cent. Rua S. Jo=.é, 122
sobr. (3'S6 Jr

MOVEIS
Tapeçarias e ornamc-itaçõcs — Armadores

eatofadoros
Mobiliários modernos para todos cs gostos e preços

Cortinas, stores, reposteiros, sanefas, colchoaria, etc.
Capas para mobílias, 9 ps. 60$ e 70$000

(Catalogo illustrado pura os Estados)
63-RUA DA CARIOCA-63

Alfredo XSui.cs «& C.

DENTADURAS
COMPRA-SE

quilquer trabalho velho da
boca

OURO E PLATINA .
R, Assembléa, :6, loja de

lousa. (J 3433)

Campello & C. Rua Luiz
de Camões 36

Fazem leilão no dia -3 de no-
vembro de 1916, da3 cautelas ven-
cidas, c previnem 203 srs. mutua-
rios que pódcin reformal-as ou
resgata!-_s até » fcor_ de come.ar
e leilão.

Tuberculose. Neurasthenla
Pessoa curada desses males,

com a formula de um sábio, na
Suissa, especifica na Tuberculose,
de tiiral.uer Çráo: com febre, tos-
sc, «íor no peito e i.as costas, palli-
dez, magre-a, escarros, fasíio, c na
neurasthenia, causando: dyspepsia,
palpitações, pavor, crises nervosas,
anemias, fraqueza geral, envia a
receita, dando-se endereço c 200
réis cm sellos para a resposta, ao
coronel Sylvestre Casanova, caixa
postal n, 1.7-8, Rio dc Janeiro.

4363 J

FERIDAS!
«Chagas, nlcera9, cezemas

o frieiras
"UJÍGIT3XTO SANTO

BRAZITíIEX.SB"
R. -jargii 173

A. GESTl-í-iÁ IMMEXTlíTv.
(1. 4371)

Ouro a 1S850 a gran
PLATINA n 8$000

prata, brilhantes c dentes de den-
tr-duras velhas a 500 r_. cada um,
Av. Central n. 105. Casa «lc Cam -
bio. * S 41.41

ASTHMA
A cura só se olilem com o cspiv

cifico descoberto pelo dr. Kinr;'s
Palmer, o CARDIOGENOL i nãr.
falha nas afíecçocs, chiadas m>
peito, falia de ar. accessos. Dm-
garia Granado & Filhos, rua Urj-
guayana, 01, Rio de Jan«ro. \ i-
dro, 6$ooo: pelo Correio, EJ.uu.
Drogaria Rodrigues, rua .Gomai-
Dias, 50. 4ò6| K

Doenças dos Olho.
DR. RODRIGUES ÇAO' 

*

Com longo estagio da Fondatioli
Roluehld dc Paris. Assembléa, 56.
das _ ás 4. Tcieiih. C. j_>6'.

M toa.
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CORREIO ÜÃ. MANHA — Qüarta^félrá; 22 fie Xovcmlíro «I© 191G .

PEQUENOS ANNUNCIOS
VENDAS EM LEILÃO

JPENHORES_
LEILÃO DE PENHORES

Em 24 de novembro de 1916
L. GONTHIER & C.

HE.NRY & ARMANDO,
snccessorea

CASA FUNDADA EM .867
46, R. LUIZ DK OAMf.ES, 4T

Psuem lclllo dos penhores venci-
dos e avisam, aos «rs. mutuários que
podem reformar ou resgatar as suas
c»utel»s at6 i véspera do leilão.

Leilão de penhores
Em 22 do corrente

DIAS & MOYSGES
14. rua Burilara de Alvarenga

Tendo do fazer leilão no dia
22 do corrente, de todos os
penhores vencidos, previne
nos srs. mutuallstns que suas
cautelas podem ser reforma-
dos até & hora do principiar o
leilão. .

«lllillPllMIS
SALDOS BARATISSIMOS»
COM GRANDES ABATIMEN-
TOS E ALGUNS ATE'POR
MENOS DO CUSTO I

CAMISAS de dia, de baptiste superior com rendas
ou bordados finos, de 8<$6oo, por 6$8oo

IMPLORANDO A CARIDADE
AMANCIA, viuva, com 68 anuo»

de rclatie, quasi cepa.
ANNA DO AMARAL, viuva, cega

e além disso doente e «em ninguém
par» tua companhia, recolhida a um
qtiarto;

ANGELA PECORARO, viuva, com
86 annos de edade. completamente
cc_» e paralyticttí

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
íhinba. com 70 annos de edade;

CARLOTA, pobre velhinha sem tc-
•cursos:

ELVIRA DE CARVALHO, pobre
«íi™ c sem amparo da familia-,

ENTREV/C A, riu. Senhor de Mat-
tofUtíion 14, doente iiti*w?»™ilitad»
de trabalhar, lendo duas tillus, sendo
unia tubercnlosa* ___¦_:"_

KRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega dc ombos olhos c
* 

JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
entrevado sem recursos;

LU 12A, viuva, com oito filhos
menores,

SOARES, viuva, velha sem poder
IrataiUiar:

MARIA EUGENIA, pobre velha
«em o menor recurso para a tua sub-
miteiicia;

SANTOS, viuva, com 63 nnnos de
¦fd.idc, gravemente doente de moléstias
incuráveis;

THEliEZA, pobre ccgulnba sem
mmlii. ii" nine-xm."AMAS 

SECCAS
I}REC1SA-SE 

de uma rapariga t«a
pariRii parn ama secea;

CORFINHOS de nanzouk fino guarnecidos de rendas
e fitas, do valor dc 5(000 por '.

_„— -. w» «a> »n- -
CORFINHOS de baptiste de boa qualidade com ren-

das e fita passada, de 3*1900 por
PEIGNOIRS de nanzouk branco superior, guarneci-

dos de rendas, que eram de 25*^000 por 18$ooo

3$5oo

2$5oo

SALDOS a
SAIAS BRANCAS de nanzouk, artigo finíssimo, ri-

camente guarnecidas de optima qualida-
de, que eram de 958000 por 4o$000

SAIAS BRANCAS de nanzouk, artigo chie e vistoso
do preço de **.q*$ooo por  23$000

SAIAS BRANCAS de finíssimo percal vistosamente
enfeitadas de rendas finas e bordados, que
eram de 28$ooo por 15*|000

COMBINAÇÕES muito chies e bem confeccionadas,
guarnecidas de rendas finas, que eram do
vnlor de 30^000, por ..... 15S200

COMBINAÇÕES de nauzouk superior, enfeitadas
com bordados finos e bonitas rendas, do
preço de 28J»ooo, actualmente por . . . 13*500

.lo Ouvidor n. 123.
rua

ÜY28CI M

IjnCEClSA-SIE 
de uma moça tiniu,

cn, com pratico dc ama sçctia c
<le unia copcira, ii rua das Pulíncíras
11, «;.; — llotafogo. (J02«> U) 3

PRECISA-SE dc uma pequeno
.1 ra ama secea,
nes n, 79.

pa-
rua Pereira Nu-

(4157 A) U

Cozinheiros e cozinheiras
IA IUIC7A-SE iinü boa cozinheira,
XVtlorm titulo, uo aluguel, bein aceia-
da. Rua 1'aula Maltos n. Aj.

(4™.| .1) E

ALUGA-SIÍ 
unra senhora, portu-

írueza c tle boas nualidadeg, para
cozinliar o trivial, e também para la-
var o ctiRonunar toda roi.ua c lustro:
rua Ypirangn 88, cnsa 3. (4164 CjR

ALUGA-SE 
.uraa-bo» casinha, sa

rua Benedicto Hypohto ijò; trata-
«e ™ t» H«ddQ<*. Wx) 37.

. *¦ (4553 E) R

, I.UGA.SE. muito cm conta, con-
ria deA.funto independente ™  ...

fronte oom quarto.-Dão-se e exigem-
»e referencia»; m»; Marechal Utoruno
Peixoto ao? Tem Irente i Light).

(455« E) R

ALUQA-SE 
ünr-Éom commodo, a

rua Sete de Setembro 97. i*.
(4SSI E) J

ALUGAhSE. 
ein casa de respeitável

família, um commwlo mobilado e
com pensão, a iim casal decente, por
200$; na avenida Central 35-A, 2' and.

(4553 E) 1

A 
LUCA-SE o i" andai do Rrande
ntedio da rua .• de Marco n. 159.

esquina «Ia rua Conselheiro Saraiva:
ae chaves estão na loja. (4338 E)J

ALUGA-SE 
o onnazem «Ia rua Se-

iihor dos Passo» n. 34. A cha-
ve está no botequim da esquina; Ira-
ta-se com o administrador do Fatri-
monlo do 'Seminário de S. José.

Avenida Rio Branco n. 40 1» andar.'De 1 às 3 da -tanfe.-' (393S J) E

A ILUG.VSE o 2°.. «udar do predio
ila rua «to Rosário n. ri 3, .para famb
Jia; trata-s» na loj». (4242 J) R

ALUGA-SE 
o «obrado da rua Se-

nhor dos Passos n. 3;, próprio
para cisai ou atelier. (4345 J) lí

A 
«LUGA-SE
dor

a cisa da rua
rfr 2:9,

Sena-
Pompeu rfr 229, tendo uni

«bom armazém rproprio «para qualquer
¦itítocio e com nceoinmodaçücs para
família e o sobrado, .pintado c 'forra-
dc movo. as as cliaves estilo no nu-
mero ali, e para tratar ua avenida j
dtio Branco ti. 93 e 97. (4»44 J) 'E |

Quereis ter* uma, bella, (Ja.Tttelloira. ?

POMADA AMERICANA
elimina a raspa, dá brilho e evita a queda dos cabellos

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMAR-AS

ALUGA-SK 
uma boa casa cora luz,

construcção nova, rua Daniel Car.
neiro 11. 6o( informa-se com o sr. Lei-
te. Confeitaria lv. de Dentro.

(.,801 R) ü

AI 
UGA-SE um esplendido

dar; na avenida Rio Branco
I UGA-SE
dar; na :

Trata-se no armazém

i" an-
83.

(2471E) S

ALUGA-SE 
011 vende-se o magnifi-

co palace*" d» ru» 'Francisco Mu-
«sitori 42, com optimas accommoda-
ções para familia de tratamento; tra*
ta-se na rua General Câmara n. 35.
sobrado. (E) J

ALUGA-SE 
um .commodo indepcn-

«lente, mobilado,,"cii™ luz, etc. .1
um moco do commercio, com pensão,
querendo, em casa de familia. na rua
dos Inválidos n. 96. sob (4481 U) 1

ALUGA-SE 
um 'quarto tle frenle;

nia da Asscroblc.1 )l. '4?Sfi E) S

ALUGA-SE 
um macnifico sobrado,

na rua Sena«lor Euzebio 52S:, tra-
ta-se na rua tle S. Francisco Xavier
395. ou na avenida Rio Branco 45-(4480E) J

ALUGA-SE 
a esnacosa loia, pro.

pria para oualuucr negocio; .Ee-
nhor dos Passos 71 j trata-se A nta da
Lapa n. 103 (.193 E) I

Estamos em época da economias...
e o melo mais pratico e mais
seguro de conseguil-as é bem
conhecido dos que compram na

A LUGA-SE
xVcoi-.iiihar ou lavar;
ombarRiidor Izidro•Chitas.

emtirefpdn para
a rua Ues-

7... Fabrica das
(.11491. j

» LÜGA-SE tim bom cotinheiro, pa-
XVr.i commercio ou casa dc familia,
da-iido referenciar, de sua condirei!-,
nia Ferreira Vr.nna n. .G. casi 10.
Caltetc. (S267 O) J
¦pillüCrSA-SE de uma rapariga sc-
.1 ria, que saiba cctzinjwr.*, lavar e
iMigommnr.; rua Floriano i-Peixoto m,
Copacabana. ; t ^ : Uy2 &) J

IÍRECI9A-SB 
dc uma, creada dc

. tueh cdade, que cpzlnlic c faca
mais sen-i.os. para casa de pequena
familia» em Therezopolis. V.ira tn-
lar, na rua liarão do Amazonas 74—
Engenho Velho. (4433 IM J

BRAZILEIRA
LARGO DE S. FRANCISCO N. 42

I>RE«:ISAM-SE 
bons officiaes sa-

pateires, ocabadores; rua do La-
vradio n. 9f>» (39.16 D) J

PUBCrSA-SE 
de .uma

arrumadeira, dormindo
Isvadeira c

no alu-
guel; rua Barão dc Mesquita 418.

(42S9 li) S

PRECISA-S.E 
de varic-s empregados

para trabalhar, çm 
'nejocio, sírio

e muito vantajoso. \íExigé*se íiador,
Iliriijir-sc dc 1 ás 3. » rua ' 1'cnto
Lisboa 11. 160. (4251 Ul 3

ÍJP4HC1SA-9E 
dc tuna boa cozinhei-

ra, na rua Unlguay n. 141 —
Tijuca. (-145- ID S

IJItEClSA-SU 
do

que durma r.o
Major Mascarenhas
«*s Santos;

uma cozinheira
atupiiel, ii r.ua

n. 28 — Tudo.-;
(I«;rr IM J

CREADOS E CREADAS
1)RECISA-SE 

ile uma creada |.nra
I.kIo o scrvici., que seja limpa c

desembaraçada, à run Evaristo da
Veiga icij, armazem. (4057 C)M

OUliClSA-SF. de U1113 creadn para
.£ o serviço doméstico de um cus.il
sem fiilioá; á rua Uento Lisboai 7»
casa 111. (C)

ÍJUBCISA-SE 
dc uma copcira para

. casa dc familia, no boulevard ?S
«le Setembro ti. 347 — Villa Isabel.

(4415 C) S

1>»BCISA-SE 
ile uma. crea.la para

copcira e arrumadeira, que seja
moca c limpa, cm casa dc familia
tic tratamento*. íui rua Riacliuclo n.
<>,-. (41H6 C) S

1>KECISA-SE 
dc «una moca para

. todo -serviço dc pc juena familia
nui Kuiilia Sampaio o,

Isabel.
Villa

(-14=6 (.') S

1>!tI:'.C'l?A-S'E 
copcira c arnuinadci-

ra, em casa de pequena família;
tua da Candelária u. 90, a° andar.

(4.155 n s

EMPREGOS DIVERSOS
d LUGA-SE iimri moca. uorlU(rucza

iVi.ira copa, arnunadeira ou mnr
iccca de unia creança a uma moça a*¦:a; rua Floriano Peixoto n. ™«. fun-
los. Cotiaciihana. (1S.12 Ci J

lavadeirn c cn-
rua Pedro Amo-
r. (4=49 J)

ALUGA-SE 
uma

srommndelrn, ua

dc uma arrümpdelra
o;l be.ipanliolu; rua

IJniz n. 49 — Haildoclc Lobo.
(4223 D) J

I>MEC1SA-SE. pbrtligucza

1>RECISA-SE 
dc uma menina pa-

ra serviços leves dc um casal;
á run Senador Eurlado n. 121.

(4214 C) R

PRFCI.SA.SB 
ile uma moça para

todo serviço de cosa, (menos eq-
zinliar), cm casa de pequena fami*
lía; para informações, á rua A*s-;Ís
Carneiro n. 236, venda, na Piedade.

(41«5 D) U

PRECISA-SE 
dc um pequeno para

balcão da padaria; rua H-.ldock
Lobo n. 96. (4535 D) J

PRECISA-SE 
dc uma mocinha de

ia a 15 annos, para serviços dc
um casal, na rua do Senado 11. 85.

(.531 D) J

Casas e commodos, centro
AILUGAM-SiE 

casas na avenida
Conceição Bastos, a rua Mcno-

zes Vieira n. 65, antiga dos Iníali-
dos, com duas salas, dois quartos,
cozinlia, arca o fnstallaçfio eiectrica;
as cliavcs no armazém da frente.

(4369 E) J

TM!BCrSA'-SE dc uma pequena de
A 12 a 14 annos, para ajudar nos
serviços domésticos de pequena fa*
niilia, á rua Adriano n. 84. Todos
os Santos. (4'9i C) R

PRECISA-SE 
de uma menina até

13 annos ou uma senhora de
eaade, para tomar conta de uma
creança com iH metes e fazer ai-
(•nins serviços leves. Dirigir-se no 20
iiukir da rua do Hospicio n. 173.

(31.85.0) J

IJKilüCISASE 
dc um homem para

eiicarrcpado de uma casa ile cnm*
modos; cxigc-sc fiança cm dinheiro,
Coò$; trata-se á praça Tiradentcs 39»
r." «udar, dus 10 ás 2 horas.

(445-1 D) S

PRECISA-SE 
do . um.

para r
Santa I/.tziri

1XR0C1SA-SE 
dc nma¦branca, para todo

um casal, 30$ a 4n$;
trai 11. 157. 2".

trabalhador
25$; 1

Antônio Júlio.
(4447 .)- s

ALUGA-SE 
uma evellcntc saia «lc

frente, com tres ianc'hi5 c gabi-
netc, para consultas, iuii-amente com
outra ccntÍRua, pa*a exame e tuit-ti-
vus de doentes, sendo também uma
pequena deciindehcla pnr.i In.-orátõrlo.
Todas as peças 11*111 W/, e'ci*.criu*.i c
prcstam-se tanto paia medico como
Para advogado,' pndend oloea'ario >:on-
íovnic o trato»' utilizar-se do telepho-
ne, da sala dos fundos. Para ver c
tratai na rua do Rosário n. 140.
sobrado. (438S E) J

ALUGA-SE 
uma casa

ua praça do Castello.
rua iMacliado dc Assis
tete.

toda limpa,
Trata-se na

0. 2. Cat-
(4393.E) .J

ALUGA-SE 
a casa moderna da ma

da America n. 36; com duas sa-
Ias, tres quartos, luz eiectrica c gaz;
a chave está na mesma. (4406E) J

» LUGAM-SE magníficos quartos e
irisala de frente, bem nio'.ilador,
com optima .pensão, a senhores dc
tratamento, estudantes ou casacs sem
filhos; na rua Frimeiro dc Março 23,
a" and. (4527 E) J

A LUGAM-SE sala e quarto de
Uifrente,.,. próprios paira escriptorio
ou moços decentes do commercio; na
rua da Candelária, 73. (4534 E) J

A LUGA-SE um bom quarto a pes-
^».soas sérias quc.não cozinhem nem
tenham creança». íLavradio, 76, 2°
andar. ';;-* 1 (4424 E) J

• ' UGA-SE esplendida sala dc
Xi-frente e mal» 'um quarto, ambos
independentes, tem luz clcctrica, clc,
casa «le pequena familia de trata-
mento; na rua Priniciro de Março
11. mo, (2» andar); (3«3-"J 'E) li

ALUGA-SEmol: ü ada,
U. 20.

uma hoa sala, bem
avenida Mem dc Sá

(3731 E) M

ALUGAM-SE
NA

SEOÇUO DB PR6.
PKIEDADES

DA"SolAmerica"
Ilua do Ouvidor 80
Os seguinte» nredios:
As chaves no» mesmos, ou

conforme indicaçio nos re-
spectivos cartazes.

Para tratar das 3 ás O da
tarde. ,

LARANJEIRA*-*. — Rua
das Laranjeiras n. 453. com
inai-nifica» accommodações
para iamilia de tratamento,
quintal» luz clcctrica. etc.;
as chaves na mesma rua

11. 410. Aluguel. 3oo$ooo.
BOTAFOGO-Pua Con-

«le de Iraiá 46. com boas
acconunodaçõe» para familia
de tratamento, luz eiectrica,
etc. Ahuruel iRCSíoo,

\LU

A LUGA-SE por módico alu-
•tt-guel n casa da rua Corria
Dutra 170, Cattetc, para fa-
milla; na chaves estão na os-
quina, todos os quartos tfim
jimelliis. (J 3701) Q

ALUGA-SE 
por iao$oooo o predio*

33» «Ia rua Real Grandeza. Tres
quarto», duo» salas, sozinha etc, cha-
ves, por favotr no n. 330 Tratar Ge-
neral Pjlydoro n. 27*. Q84S R) O

LUGA-SE na rua Alie» n. 24.
«ranjeiras, uma linda casa com

! tres quartos e duas salas, por 150$;: as chave» estlo em frente na quitan-1 dn a trata-se na rui da Quitanda
| n. n8. (3223 G) J
' A LUGAM-SE casinhas n»
¦**VíVvenld» do Gloria, rua do
Cattete 123. As chaves na ca*
«a 15. Trata-se com Paulo
Passos & Comp,, rua Santa
Luzln n. _oa. G

ALUGA-SE 
uma grande casa. 4 rua

Cardoso Junior »74, com 2 grau-
1 des quarto», a «alas, cozinha, uujntaL
. muita água, "

» talas, cozinba, quintal,
nor 65$. (4103 G) R

ALUGA.SE 
uma casa oor 132?. 3

quartos, a salas, grande quintal, na
rua do Cattete 214 c outra por 122$
com 2 quartos. 2 salas, graiule área, e
outra por 87$ tem crati.le quintal, 11a
rua Bento Lisboa 89. Cattetc,

(3241 J) «

A LUGA-SE uma casa assobradada
por 134$, com 3 quartos, 1 sala», gran-
dc quintal outra nor 88$, tem grande
quintal; na rua do Cattcte 214.

(3240 S) O

A LUGA-SE o predio novo da
¦rt-rua do Rozo 14, com mo-
gnlficas accommodações. O
mesmo está aborto c trata-se
na rna Soares Cabral 63, Lu-
ranjeiras. (S 3450) G

ALUGAM-SE,' 
perto dos banhos de

mar, uma sala de frente e um
aposento, com janella»; rua Silveira
Martins 149. (4118 C) M

ALUGA-SE 
sala de frente, com to-

do conforto: rua do Cattete 85. es- - -.
quina «Ia de Guaratiha. (3589 G) J ¦ guel 86$ooo.

ALUGA-SE 
por

da ladeira do
142$ a boa caia
Ascurra 11. 130,

Águas Eerreas, com janliiu. água ua«-
cente e pomar; a chave esti com o
vigia da «asa cm obras, «o lado.

(4410 G) R

com
ALUGA-SE 

um bom nreoto,
tres auartos, duas salos. porão

XVtre» quartos, «luas sala», porão
por 150$; na rna Alice n. 8a. Laran-
joiit»; as cliavcs uo 11. ga, c trota-se
na rua «ta Constituição n 62.

(3603 G) .1

PATINS

Com rodas de alumínio, fibra e «ço
para eenhoras. homens e creança»,

CASA GIUO TURCO
OUVIDOR 96 — Tel. Norte, 4034.

ALUGA-SE 
ura quarto n um moco

solteiro, «m casa d« familia de
tratamento, com toda» o» commodi-
dades, com ou sem mobília; ua rua
Dois «lc Dezembro n, 141, (4359(QJ

ALUGA-SE 
uma casa com 2 quar-

tos, 2 salas e quintal, na avenida
<la rua «de S. Clemente n. 147. Alu-

(4241 J) G

A LUGA-SE o sobrado da rua
-fi-do Lavradio 36, com 2
salas, 4 quartos, etc; trata-se
ua nta da Quitanda 68, sob.

(J 4135) E

ALUGA-SE 
o .•• andar do predion. 4 da rua Municipal. scrvKo por

elevador cleerrico. com accommoda-
Cõi-s para familia de tratamento, ha-
uheira esmaltada, etc; trata-se na
avenida Rio Branco nl 20. 1° andar

m» ,'4164 E) S

LAPA E SANTA THEREZA
1.UGA-SE na ma da Lapa n. 85,

X\um novo e exccllente predio com
boa loja para negocio ou fabrica, so-
brado l»ra famiiia; o prediu acha-
se aberto e trata-se na rua da Qui-
trm.la 11. «18. Í32.10 f-j T

adIANNOS DE SliECESSE)

\TIBAIfMA/li

AI.UGA-SE, 
por 145$, en. Copaca.

bana, nas proximidade** da ru»
Constante Ramos, uma pinrjiiena casa,
com tre» quartos, duas saiu, salcta
¦de copc.-n, 17. E' nova e aluda nâa
teve moradores; informaçõí?» e trauifi
no Banco do Brasil, sccção dc cau>
ções. {4182 II) il

ALUGA-SE 
um confortável predl»

recentemente acabado, com ti de»
mais acconiuio-Jações para familia d*
tratamento, á rua Santa Clara, 148.
ponto dos bondes. Chave» no iiiunc
ro ijo. Copacabana, (4201 R) It

AííVLUCA-9E a.cxcef.cnle cisa da r.

4 quartos, 2 salas, quarto, iiiilopeu-
te, nara criados, bom quintal e jardim
trata-se á picsitta rua 11. 587. Alu-
guel 270S000. (.1937 S) II

ALUGA-SE 
o esplendido predio da

, rua Barroso 2-|4. Copacabana, com
dois navinmntoa; as chave? na venda
próxima; tratar Urufruay .na 6o.

(3967 H) T

ALUGA.SE 
o predio da nta Gene-

ral Comes Carneiro, 54, Ipanema,
cliavcs na padaria próxima; trata-se h
rua, da Alfândega, 28, ás 3 horas d»
larde. (54>2 J) li

AILUG-A-8™ 
cm

Ço 160$,
boas accom
«cilas; informações
sario 159, •-" andar

iCoiiacnban», pre.
casa nova, espaçosa, co»

accommoJaçiVs, rodeada de ia*
na rua do Ro-

(4S13 H) J

Saude, Praia Formosa
e

ALUCAM-SE, 
por preçc. barato»,

hòaq casas, com dois quartos, duat
Rala» e bem quintal; infu.*ma.**ct ú riu
Cardoso Marinho n. 7, escriptorio.
1'raia Eonuosa. (5184 I) J

ALUGA-SE 
um bom commodo., com

tanque coxinUa c locar para es-
tender roupa; aluguel 30$: rna Itliu-
ritv n. 14. (41.* 1) H

ALUGA-Srna, as
¦SE na rua Br. Rego Bar-

casas us: 70, por qi$ooo
a da 41. 80, por 91 $000 c u de uu*
mero 86, por 3i$ouo, todas recente*
mente concertadas e em condições
hygienicas, as chaves se ticlião tpor
favor noa ns: ao lado; trata-se com
o proprietário na ru* Dr. Joio IUi-
cardo n. 89. (4259 J) I

ALUGA-SE. 
oara negocio, a boa lo.

ja n. 201, da rua dc Santo Christo
dos Milagres, ja com armações c c«'.|«,
para um bom tiotequim ou tendinha;
trala-se á rua de S Tedro n. 246.

(1684 1) .1

ALUGA.SE 
a casa

Ba '  . da rua Cunha
nrbosa 35, em frente à travessa

Cunha Mattos; preço de oceasião;
as chaves, por favor, no n 31; trata-
cc na rua Uriigiiayana 11 174.

(445i I) S
**»*MI"*'*~*~'1111 "I

GRANADO
m

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

ALUGAM-SE 
os baixio ila rua I.c».

tc 22. Kio Comprido. C4-69 Jj S

ALUGA.SE 
uma,.nova casa;„..<-..

A LUGAM-SE as seguintes casas,-
-fl.para familia:
Riu General Pedra n. i..O.
tpara nesocio e' iamilia. » :5o$ooo

Rua Mariz e Barros ti. 2=0,
tíiversha casas, na "Vil-
Li" Euecnic". ilcsdc . .. ioi$ooo

Rua .Tose Clemente 11 47 . i22$ooo
Rua Santo Christo das Mila-

gres n. 102 9t$ooo
Rua Santo Christo dos Mila-

cres, a loia do n. 199. . 110S000
Rua do Cunha, a loja do

n. 64 9i$ooo
Rua Viuva Cláudio 11, 321-

próprio para negocio- c
família i,io$ooo

Ru.-. tle S. Pedro, a loia do
n. 2S3  22,iSooo
Tose Clemente n.. «3.. • • 96S000
Ladeira do Toão IIntuem fio MnSooo
Luz. hoie Contra-Almirantc

Báptista das Neves 11. 10 coí$ooo
Jogo da Bola ti. "3 22$ooo
S. Pedro 11. 251. loja. . ioiSooo
24 de Maio 280. . . . ao.iSooo

Trata-se íi ma de S. Pedro 11. 72.
com Costa Braga Sr C. (nGS.i E) J

rua
Riachuclo 224-iji' as chaves estão

na venda da esquina: trata-se. largo
B. Francisco 36, Café Portugal..

(4100 V) M

A LUGA-SE lima casa, á rua Costa
fVBastos 105. com 4 quartos, vista
Donita, terraço etc, cliavcs no 45'Santa Thereza). (3921 1*) S
~* 

«LUGA-SE um bom commodo com
jti.mnit.1 agna, Inz clcclrica c areja-
«lo. preço 50$; na rua Costa Bastos,
ni. 10. (4340 S) F

LU.GA-SE urna . sala dc frente na
LAvcuii™ Gomes Freire n. (i,'sob.'• ' (4338 S) P

I.UGA-SE o nredio n 183, da rua
iX.Ao Rezende; chave e tratar, 110
largo ila Carioca nl 18. Bnzar I,ntcr;
nacional. (-H93 l*> ¦*.

A LUGAM-SE bem mobilados, sa-
Alas de fronte c quartos arejados,
com boa pensüo, n cas.il 011 a rapazes
de tratamento, jtfcço módico, cm ca-
sa ds familia flè todo respeito: na
rua do Riachuelo, 158*. (157/ *') J

ALUGA-SE. 
cm casa de familia; um

quarto u ranazes du coinmecio;
i rua da Carioca 40. ¦ f4.102 K. K

A il.UG.VSE espaçosa c' arejada sa-
miXAti, entrada indeircudente; Cássia-
no 47 (Gloria). (¦'524 1*) J

AOS DOENTES
CURA RADICAL da gonorrhéa

chronica ou recente, estreitamento de
urethra. cm poucos dias. por proces-
sos modernos, sem dor. Garante-se o
tratamento impotência, syphilis c mo-
lestias da pelle, appl. CoO c 914. Vae-
nina antigonocoeciaa. Pagamento

:i:preg.irli 0„63 a cm„. Consultas diárias, das
cryieo_ de 8 ás 12 e das 2 ás 10 «In noite. T.

C. 5081. Avenida Mem de í>á 115,

ALUGA 
SE uma

negocio limpo,
prati des

nha 7 •

loja. p rou ria para
tendo duas portas,

íundos; na rua da Prai-
(1GS8 E) J

o sen*
Avenida Cen

(1.170 D) .T

nco 11. 124. casa

ALUGAM-SE 
duns mocas

o
«lc toda

Loonfiarica, píin copei-ra c nrruma*
deira, ein casa dc família de irará-
nscnlo; trata-se tia ru.i do Cattcte u-
•¦3. ca»a ... (4.11*1 S) S

VIRRUMADE1 
RA -

, uma perfeita c
i!c cõiiducta; á rüa

- Precisa-se dc
rpie tnpa carta
das Laranjeira*

(4iSS l'.l R

' ,\ LUGAMiSE bohs cozinliciras e
_ÍVmoi.*in!i..-. da roça, gente honesta
*c üct. Pedidos a Agenor Portiiir.il,
na Estação de \'nssourai, (Enviem
scllos). (4361.Il) J
¦pp}'.

«Ia

F11Í0 — Precisa-se dc um per*
que traga çart». de cendu.
das Laranjeiras n. ,io 1.

(41S5C) K

IJUIPREGADA p.ir.1 copcira c-.i ar-
Xj rumailcira, olnga-sc pira casa dc
familia: rua Silveira Martins ti. f>.

(3950 S) s

IAVADETRA 
c cngommadêirá

™íprecisa*5e de perfeitas, á ruaur
Laranjeiras n 304. (4186 Ci lt
-DKECISA.SE de uni hábil .prtvU-A síonal funiléiro cem praticante
machinas dc cstimparia, para dirijiir
n respectiva sccç5o de importante í.t-
Én-ic™. Paga-se bom ordenado, Quem
estiver r»i™ condiçúw dtrija-se com
urgência, á r.u de S. Pedro n. 207.

(jÚJQ 
m R

]>RECISA-SE 
«'c perfeitas riirpi.

nheiras e saiciras, nas officinas
tíc vestidos do Pare Koynl; trav. S
1'rancisco de l*.rr:!.-.. (m; D) M

T>RECISA-SE dc uma moca
.4. Êueza, para casa de pouca
lia; r;u dos Atidn.das n. 115.

Ttnr.cisA..-:
.!- familia, de
6"erviços leve*, t
casal; á riv, Dr
ir. 7 -,í-;it™r

"I S

de uma mentn
ia ip nnnos, para-. tri-' .:m ii df um

HarfiOía da Silva,
«lj «irurrr.icín.

(42.™ . . J

!>!*.r... ..í.'-SE o,- uniu
¦**- quo -srillin trnbnlliE
tliniiíHis; na rua dn .'
SlC*n 111, (4505)

moça
cm

XJARA 
uma caía de familia de trn-

tamento, precisa-se dc uma cm-
pregada activa, de meia edade, afi.an-
Cada, para auxiliar no fabrico dc bis-
coitos fiims. Trata-se na rira De-ciu-
luirgador Izidro n. 2S _ Fabrica das
Chitas. (-1122 D) J

TJui-.cfÍAcil-: dc uma creada para
.L todo o serviço dc uma. pequena
famtlin; na Avenida Salvador de Sá
11. lis, sobrado. (440.I O) J

A «LUGAM-SE bons commodos para
XÍmoÇos solteiros, com luz eiectrica.
sendo alguns de frente; na rua Ma-
rcchal Floriano Peixoto n. 172.

(44'l't..K)_R
A LÜGAM-SÉ dois grandes arma-

zens, juntos ou separados, tendo cada
um, .-o ms., de fundo, por 7 i|a de
frente á rua Gomes Carneiro, ns: 32
e 34- (-13-12 S) E

ALUGA-SEfandega n.
o sobrailo 11 rua Al-
iCs; trata-se na loja.

(d 145 E) S

A LUGA-SE um quarto muito es-
jt\, paçoso, com optima pcusSo; rua
do Rosário 11 f>9, 2". (447.1 E) J

A OS professores — Aluga-se uma
lA. sMa, convenientemente mobilada,
para aulas; run do Rosário n. Co,

andar. (4473 E) J

A 'LUGA-SE parn negocio ou escri-
/iptorio, uma boa loja; na rua da
«_uita'n«la 11. 132, tem tres portas.

(4490 ií) J

ALUGAiSE 
cm casa «le família,

uma linda sala bem mobilada, a
«rasai distiucto ou a cavalliciroí <le
tratamento: nn avenida Mem dç r>a
n. 111, sobrado. (4493 '*) «
"Ã"ÍÍÃ;GAM-S1Í 

boas casas o quar-
i-Vtos com pensão, n c-isacs c ,scnho-
res, com todo o conforto c muito as-
seio. brtfnluis quentes o frios, preços
módicos, tambein sc acccilnni pensro.
uistas para comida; na rua d,i_iLana
«1. 33. <-w°i F' K

^_í

PRODIGIOSO DEPURATIVO
Approvado pela Inspectoria Geral de

Hygiene

O LSCOR TIBflilNa IIMI.HDO
É um excedente purificador

£ renovador do sangue,
empregado com grande vantagem

no tratamento da
Syphilis - Rheumatismo - Leucorrhèa - Impíngons

Pústulas - Ulcerações da bocea e da Larynga

Parthros - Eezemas, etc.

A LUCA-SE
ÍXÇaínpos

nredio ío rua Dr,
Ja Paz 11. 89, com ,2 sa-

Ifl-s, 3 qiuM-tos, cozinha, banheiro o
:hacara; trata-se na mesma rua n. 7.
Rw Comprido. (aiSa )) S

ALUGA-SE 
uma casa ipcqucna pin-

tada dc novo com muita agira, ia
rua Visconde Sapucahy n. rito.

(4=20 J) J

ALUG.1-SE, 
por .40$, o predio ca-

paçoso. 4 rua S. Alexandrina n.
209 (ladeira do Martins, casa XI),
com tres Balas, quatro quar toe c man
dependências, em centro de terrena
arborizado; losar elevado e aprazível;
trala-se .no n. 181. (3844 J) J

ALUGA-SE 
boa casa, com 3 quar-

toa e quitttttl; na rua Ur. Agra t4<
bonde Coqueiros;
armazém.

a» chaves 110 n. 60.
(4122 .1) M

ALUGA-SE 
a boa casa com 2 salas,

3 quartos, electricidade*. i ru« Ma-
cbado Cuelho 44. (407S J) M

ALUGA.SE 
o predio da ru» São

Cia 
" ...... da

riaudio 23, com 2 salaa, 3 quar-
tos, quintal com arvores frutíferas;
chaves 11.1 rua Maria Josc 4., Estacio.

(4001 J) M

ALUGAM.SEdc 15$. a 4'$; rua.Paula Ramos 2:

*-
NUMEROSOS ATTESTADOS

DE ILLUSTRES
CLÍNICOS PROVAM A

SUA EFFICACIA.

^2£ .«.

d A!LUGAM-SE com pensão, , sala c
uarto, com ou sem mobilia, per-

to tíos banhos de mar, em casa de
família e dc frente; na rua Buar*
tine de Macedo 65 (3739 G) M

A LUGA-SE o «redio da rua Maré-
-í\^cli:tl Hermes n._.3o, c trata-se
casa Conte,
tria 3.13.

rua Voluntários da Pa-
(4084 C.) M

ALUGA-SE 
uma cxcellente mia <le

.frente; rui Uruguayana 123, sob.
(1062 10 J

A LÜG!AlM-SE baralo, bens commo-
Ü.dos, com água, para lavar c luz
clcetlrica; á rua Riacliuclo, 373., _

(4226 J) V,

A LUGA-Si.E uma sala t« obllnda ou
A«não, n casal ou senhor; na rua
AqucJuctri 11. 290. Santa Thereza.

(-13Í.7 ') J
__m g——— ¦¦¦wiwwwij______~_"

Catte, Larãiiisiras,
Botafog.0 e Gávea

ALUGA-SE por 509 um
-**-íinni*to molillado com lu**
eiectrica em cnsn fle familia;
ha run Voluntários <ln üatriri
n. 42». (RG23) 3

T/tf* ^!P^^

A IjTJGA5I-SE cm casa fio fa-
¦fj-injlia bons quartos, frente
mira .iardim, sem pensão, mo-
liilndos, a cavalheiros; na rua
Andrade Pertenço 32.

(J 4080)G

ALUGA-SE 
o predio 11

Tavares Bastos, com
doU quartos, cozinha c
salão. Kslíi aberto das
larde; trata-se na egreja

122 da rua
duã3 salas,
um grande

1 ás -l da
de S. Pe.

ALUCAM-SE110$,
por 80$, 100$, , e

esplendidas casas na villa
Ainandá de Barros, á rua llambina
¦I, 53, Botafogo; trata-se na mesma.

(3408 G) R

ALUGA-SE 
um ou 1I0Í3 quartos,em casa de pequena família, a

casal ou senhoras de tratamento; na
rua 5, Clemente.. 04. llotafoeo.

(44O2 G) S

ALUGA-SE 
a cana n. 40 da tra-

vessa da Lagoa, .próximo á praia
dc Botafogo. Aluguel 110$. Chaves
no n. 30, onde sc informa.

(4134 G) J

ALUG'.-VM-Slv 
quartos com 011 som

pensão; rua do Cattetc n. 290. i°
nnd. (39S0 J) G

A.UGA.S*15 
o soíbrado ilo

n. 50 da rua Dr. Corrêa
redio
lutra,

«iroximo aos banhos dc mar ;n chave
está no '11. 4«i c trata-se na rua Pri-
meiro «le Março ir. 37. (4353G) J

ALUGA-SEGran
. . predio da rua Real

ranclcza n. 211. com tres quar-
tos, duas salas, mais dependências c
grande quintal; trata-se na rua Pri-
meiro «lc Março n. 37. (4353 G) J

A ILUG.VSE o esplendido predio
xVpara negocio c moradia, á ma
Guanabara 11. 42; a chave esti no
açoiigiie. (4355 G) J

A 'LUGA-ST* um bom quarto bem
.OjmiCIlulo, independente; na n«a
Barão de Guairatiba n. 27. Cattetc.

(4377 G) «

dro; á rua Tavares liastos, principio
da rua Bento Lisboa, no Cattcte.

(3276 C) j

A
150?

LUGA-SE uma casa com 3 quar-
tos, 2 salas, cozinha, etc. Preço

Rua Silveira Martins. 6.
(3951 S)

ALUGA-!exeellen

Oja 5
E gVaGL&STmS Z90 PERTO usem sempre o"XAROPE ÜE GRINDELl™"

de OLIVEIRA JTTIJIOR
Poderoso CALMANTE, TÔNICO R EXPEITORANTB

Pedir e exigir sempre: "GBINDELIA OLIVEIHA JUNIOR" ^ jA' venda era qualquer phármacia e drogaria Araujo Freitas 4C- Rio ds Jaiioirtf ^\J-a__H»r. ¦ 1 — 1 1 tm. n ii ¦.¦¦¦¦iiMTirfMMriiiiaf r* Vi-in»»«í ¦»¦¦... .. _o— ^oMw

i 1
1

¦

LUGA-SE a casa de sobrado, com
nteã commodos, á rua das

¦Laranjeiras, 451, servindo para resi-
dencia de familia ou pequena pensão'hrivcs no 11. 378. (3921 J) G

ALUGA-SE 
por 230$ uma casa com

7 grandes «iormitorios, duas sa-
Ias, banheiro, despensa, cozinha bom
rjuintal e bondes á porta. R. G. Vo-
lvdoro 30S, Bolafogo. (3939 Jj _

Ào

¦¦raman-ja—r*_Ti-iw*_

1)K|.;;ISAírtodo o s
lia; riw Frei Caneca n.

riaV. de uma creada para t 4 I.UtíA-SI*. o sobrado
serviço de pequena fami* j XiConst.tuiçãa 43. com. amplas

da

90, sobrado.
U42SD) j

•*>KEGI9A-SE dc irmã menina ate
Í. 12 onno3, para serviços leves,
rorn bom tratamento, cm cns.i dc pe-
i|-.ien.l ínniilia. não s.ie á rna, ou to-
ma-se conta de menina ¦ orphãi no
mesmo sentido: não se faz questão
de cor: tra'..i-sc á rüa 1L1 Carioca
ir. 27, loja. <14r7 1™ J

IJUBCISA-SE 
de um pequeno de

ij n ió aunos, para recados de
esoriptorio. Ordenado 30$; rua Ituc-
nos Aires 172, sofurrido, dns 10 Iro-

commodações; ver. dc
tarde.

rua
ac-

horas da
(408; E) M

ALU
XTllo

LUGAM-SE uma sala c um quar-
de sacada nara rua. com pen-

são. cm casa tle familia; rjia Marechal
floriano 223. (4094 :B) M

\ LUGAM-.S1., desde 3íS a 50S.
xituiartos bem mobilados; na praça
Maná"n. 73, 2J and (4107 E) M

\ LUGA-SE a casa da riu da Ame-
iXrica n Só; 2 quartos, 2 salas.
quintal, (4144 E) '

(4463 B> Jrj.s as 12,

Í>RBCISA-SE 
dc uma creada de iS

a 30 nnnos. limpa, pra casa dc
utii scnlier viuvo, que vive íó, es.>a
quo seja digna, assumir a responsa*
Miidv. le da mesma. Estação dr. En-
genro Novo, rua General üclígardc
n. ik, das Q da manhã ás o dr
coile. (4518 »)

¦A LUGA-SE o bom i° andar do
xV.prcdio .ia rua i!.i Canrlclaria 76.
próprio para /familia; trata-se ua rua
¦ia Quitanda õi. (-1173 !0_Jt

PRECISA'-J£ nheíra d
branca, Itmp;
fora: \^^_io <
!.' 11. 2',. 2U
raatia Kvncs

A IiUGA-SE nnin portu para
íViiin pequeno yarejo, cm
•imito muito transituilo; trn-

3 ' tn-çr* cnm O sr. Dmirte Fclix,
largo da Carioca 13. EAi de ume. perfeita cozi-

rão. qe seja --- -
; fiel e qne durma | ^ LUGA-SE uma linda sala bem
S. Francisco de Pau-1 XXmobilada, a casal ou cavalheiro,
lidar, cima do Pcrfu-: em c-sn de íamiia. Tem teleplione.

(4'ioB.J TKvejsa Martins 22. i.il4iE) J
—-™

7_fREriSA-'SIC dc uma
JL reira que ?aiba cor.'-ar
ps íigurluos. liem paga
«icitít-ç; 39, Av. Mem y.v

boa costu* j A LUGA-SE! uma linda saía e quar-
, conforme i iriu.s bem mobilados independentes
Mure. Ma- -11 case di lar.;: «1 a casal pii cava-
S.í, 30. I Hieiro. l'..i'.ci-a Muratori n. 2.*.

(-,494 D) J (4-':o R) E

,4 l.UGA-SE. na rua S-nador Dan-
-Atas n.!JI5. um quarto de frente
mobilado, só a cavalheiro dc trata-
mento. (414G EJ J

A LUGAM-SE dois bons quartos «le
Afrcnte cnm ou sem irrobilia. cm
casa de familia; rua Marechal Flò,
riüiio Peixoto 16. sob. (4U7 E) 1

» LUGA-SE cxcellente escriptorio
XJLpoi 70S, mensaes, com teleplione.
Eosario, 172. l4-'!.i R) E

A LUGA.
A.bilad •>.LUGA-SE um bom ouarto, mo-

com pensão, a casal ou dois
rapazes; a tratar, Evaristo da Veiga
22. 1° andar. (4316 E) S

l LUGA-SE
CXAe Março

2* andar, á rua _
7; trata se na loj

(.130.1 E)

LUCiA-SK uma boa sala da fren-A LUGA-S1
Ate. com
praça d-JS Governadores n. 9.

(4318 E)

A LUGAM-SE ria ma Senador Dan-
tas. 52, quartos, com luz e'ectrica.

(4330 S)E

LUGAj9É na ma Senador, Dan-
as n. 93, em caía de familia. iún

born Quarto, com janella e luz electri-
ca. (43.11 S) lr

Au

.4 T 1T.A-SK o sobrado da avenida
xXGomes Freire n. 10, n chave na
loja; rrata-s.' na rua Visconde ltio
Branco n. fio. (3260 li li

A LUGA-SE por ioi$oon a casa «Ia
i"V-.'ua 8 de Dezembro jn'. i-6, cnsa
IX; trata-se (na mesma rua "• 148.

(4200 lt) G

A LUGA-SE boa casa com 2
-*-"*• salas, 3 (itinitos, banhei-
ro, dispensa, cozinha, 2 \V.
C, jardim, luz eiectrica, fo-
são a gaz, grande quintal,
etc., á rua Ccsarlo Alvim
n. 21, I/aranjciras.

(G 422S) J
4 XUGAM-SG boas casinhas, a

/S.30S500 e 42$ hiênsács. somente a
r.riinzcs oiltciros oti a casais sem fi-
lhos, que trabalhem fora; ver e tra-
lar, no local, á rua Carvalho de Sa
ri. 6. proxinio ao largo d- Maclmlo.

(3062 ro .1

\ LUGA.SE a casa -Ia rua Maria
XlEugcnla n. 39 (largo dos Ledes),
nan neoucn a família de tratamento.
Chaves 'ia padaria da csíiuitta ettrata-
s? na ma do Kcsr.ri on 1 «J '™s, ¦"
ás 16 lioras, c-jrn lleiutr Luz. 1<rI.
i.etio Kort». (3441 S) G

' LUGA-ST5
™.™™.Palmeiraa i
chaves no u.

casa da rua das
cai Itotafoso;

óa.le se trata.
00,

4 LUGA.SE unra esplendida sala «ln
i "V frente, muito írtaca tendo todas as
cò^imodíiladçs teleplione, cm casa /icfamília; na rua D, I.uiz.-.. 16. Gloria.

(i4S7 S) G

LUG.\-S'E a casal de tratamento
cavalheiros, uma linda saia

do frente c um cxcellente appsentoi
cm casa de familia, próximo aes ba-
11 lios dc mar; á rua Buarque de 'Ma-
cedo n. £6. (4240 J) G

A IiUGA-SE uma sala dc
-í**-freiite ricamente mobilada
e bem arejada; na rua Dento
Lisboa 25. (J4339) G

Boa opportunidade para as possoas íntclligenles e
adi vas. Se V. S. quer vencer difficuldades da vida, ganhar
muito dinheiro em negócios, ter coragem c audácia, boa
voz, olhar magnético e allraenle. vencer o dominar
vossos inimigos, ganhar 110 jogo, recuperar a saúde e ser

feliz em amores o em relações de
todn a espécie, escreva-me mime-
diatamenie, pedindo o meu livro
intitulado TALISMAN DE PE-

DRAS DE CEVAU, onde conhcccreis as virtudes das
maravilhosas Pedras do Cev.»r, recebidas da índia.
Escreva pnra : Sr. Aristóteles Itália — Kua Senhor
doa Passos n. 98, sobrado — Caixa do Correio
604, Kio.

felni!™! $ W&9

cxccllcntes comcuodos
.. .. . .. rua, 1'aula Ramo» 2;

bonde Santa Alexandrina. (407a J)M-i

ALUGAM.SE 
uma sala de frenle «

dois 'nuarlos, juntos ou separados,
com direito ao resto da casa. Rua tio*
Coqueiros. 3™ (.1927 J) J

ALUGA-SE 
o uredio ct.mplctaineiil»

novo, 217 da rua «lo B«apo, a fa-
niilia de tratamento, _ contendo doli
pavimentou, no primeiro tem tres sa*
lõcs, ackíja, banheira de chuva o
interino, latrina, tanque para lavar,
quarto a callinltciro; no segundo, sa-
Ia de visita9, cinco quartos _fala fl*
iíintar. sala de costura, latrina, ba-
nheira com o.ua nuente despensa',
cozinha, iardim na frente e ao la*rh>,
cum arvores frutífera*, abundância dc
água, çaz e clcctricljide; as chaves
estlo nó 221, onde tc trata.

(4183 J) K

A 
LUGA-Sli o confortável pra-rlio da
trave»»» Soleilade 27; irata-sc.por

obséquio. 110 n. 29. (1435) J
A LUGA-SE. por 100$. a casn ns.

XXsobradada, da rua Itanirti' 11 171,
com 2 salas, .1 quartos, Im cleotrica,
cru, etc: so serve narn peuuona fii-
niilia; as chave, 110 1C7.. (44C6 J) .1

ALUGA-SE, 
o far..ilia, a boa casa 30

da rua Contra-Almlratite Báptista
da« Nev/cjj. aJHÍRa rua da Luz. proxi-
mo á avenida Rio Comprido.

(.1085 J) J

LUGA-SE n boa casa di
XJLrua do» Coqueiros, por iôoÇoop
mensaes; a. cliavcs est.lo na rua lia-
plru' n. 7 e trata-se 11a rua do Bis.
po li. 219. Í4"4 J) J

4 LUGA.SE. cm Catuiiihv, boa loja
./Ipara loterias ou qualquer negocio;
trata-se á rua Mtigalhãcs 21.

(4.128 J) J
' LUG.A-SE unia boa sala com pen-

^¦\.sfío, ipara cisai ou cavalheiros,
«m casa de tratamento, na rua' Se,
nadòr 1'antas s$. (432.í 10 'S
TJKNSAO — iTorneçe-se Ã mesa ou
X a domicilio,' em casa de familia
de tratamento; preço razoável; rua
Senador .Dantas, 23. (4526 S) J

ALUGA-SE uma sala de
¦Afi-cntc mobilada, com luz
clcctrica, cm casa de família;
na run Corroa Dutra 78.

(J 4125) G

A LUGA-SE um born predio com
xXeincò quartos, tres salas e maus
dependências c grande quintal, por
™oo$oúo; rna General Severiano, i83;
trata-se «ia rua Aa Passagem n. 135.

(4243 J) C

A LUGA-SE uma
il-doia

casa nova. com
uar103 duas salas, despeusu,

fogilo a caz. electrictidade, Dor 100$;
á rua iq de Fevereiro n. ç6 Botafo-
go; trata-se na rua Sete "6.

(4174 G) J

4 LUGA-SE. por 26., , ir.en!acs. o
.tJLs.ibrido do predio á rua do Cat-
tete n. iu, com optimas eccominoda-
çôes para família dc tratamento, todo
pintado o forrado de novo. tendo 3
auartos, 2 salas, W.-C. banheira es-
limitada, despensa, cozinha e quarto
para creado; todo o pred;o 6 iliumi-
nado a electricidade e çaz 1* tem çran-
de terreno; está aberto das _ ás 5
da tande. e para tratar, á ri» dn As-
sembléa ú. 43. sobrado, ou no próprio
predio. (3840 G) J

osJ, LUGAM-SE bons , coram
/^frente. _ ú rua Kcal Gtalit*eza
121, nroximo á rua Voluntários
ratrin. (4147 G)

,';

A I UGA-SE optima sala de frente,
-f4.com ou sem mobilia c pensão.
Voluntário! da Pruria n. 429. _

(4420 C.) J

4 LUGAM-SE An'-- dormitório™ com
i-.Vif.-la a coinmodidade, perto dos
banlins de m,'.r c com telephone; rua"«mira Vianna n. Bi (i,i.'7 G) J

Juventude |
Alexandre I

Faz com que 03 cabellos'
brancos fiquem pretos, não.'
queima, não mancha a pelle. _\

A Juventude Alexandre des-3
envolve o crescimento do ca-j
bello c extingue a caspa com'-
tres .-ipplicações. 5

Vende-se cm todas as pcr-J
fumarias, pliariru-icias c droga-J
rias. — Preço 3S000. *{

A LUGA-S/VfamUta.
casa para

rua Cardo-
I.nr.iniciras. (l4.1fiG).l

Lv coufortaye>
pur 80$:

ALUGA-SE 
o chalet da rua Doze-

nove de Fevereiro n. 69. As
chaves estão uo armazem do sr. Ser*
ca na mesma rua, esquina da de Vo-
Unitários da 1'atrir '¦"
Carolina Keydner
tiimby*

1'rata-se na ri.a
75, cm Ca-

(4376 G) it
ALI

rlju
LUCA-SE a casa da rua Cardoso
unior n. 4 (Laranjeiras): chaves

11a mesma, podendo ser vista dns 10
ás 17; trata-se na rua Machado dc
Assis 24 (Cattcte): tel ur.7. Sul.

(4337 G) JmUGAiM-S'E uma sa'a c dois
uartos, com entrada independeu*

110 sobrado da praia dc Uulafogo
362; trata-se no n. 338.

(4127 0) J

Leme Copacabana e Leblon
^ MJGA-SI; no I.eme, rua Salvador

XVCorrêa 130, cm casa de um cava-
ílteiro sem família, metade dc um lin-
do sobrado com duas entradas inde*
pendentes, todas «s commodidadcs hy*
pícnicas. banhos de mar, a um casal
decente sem filhos ou a cav.rheiro de
fino trato. Trala-sc na mesma ou
telephone 2081 Norte. (4530 II) J

UO III 8lâS_
(NOME REGISTRADO)

©Êí-^a a SnfBamEreisas-ão @ pua*-
caçoes -™sss mn®&

3B339. to ca. as sas piiarmar
cias o c3.ro _7£™>riajB

.4 LUGA-SE uma bonita ca=a para
™i-pc(iucna f.Tniilia do tratamento:
na rua tepiru' n. 144. (43:4 J) J

A LUGA-SE o iprcdió da rna SSo
XliClaudio 23, com 2 salas, 3 quar-
tos. quintal com nrvòrcs, frutíferas:
chaves na rua iMaria José 45, Esla-
CJO. Í4.V».. 1) .'

* I.UGA-SE a casa da rua Macii.i,-
i"Vdo Coelho n. io.j; a chave estd
íio 101 c trata-se "a rna Primeiro
de Março n, 37. Preço, ii2$ooo.

(4335 J) 7
« .LTJGA-SE o .preilio da rua Pr.

jí"XAristides T.oSo n. o;> eom daíí
quarlo?, duas falas, mais drpenden-
cias c grande quintal. Aluguel, ioo?;
a chave está defronte, uri57 J) j

HÃQOOGH LOBO E TUÜGA
A LUGA-Sli, próprio para fiunili»

numerosa, o confortável e ci^ndc w-
brado da rua Conde de Itemfim 24°*

'4:84 1 . K

A LUGA.SE o grande
rjLchacara c iardim, á :

rodto, com
S. Erali-

cisco X-ivicr 10, nroximo ao largo dd
Scffuanla-lfetra; caüá aberio á qual-
quer liora; nara tnf0n.1at.fr.-s. tocar n
telephone 6&ú cui. f.iidtí K) J

A LUC V-SF, uma boa casa, cern
dois ouarto:?. duas salas• cozinha e

outr.i™ dependência*» ¦ completnmetita
nova, com luz tlectrica em toda a
casa. á travessa Affcnso 11. 25, casa
II; chaves, nor obséquio, ua casa I;
trata-se á rua GarilwMi n. 103, Muda
da Tijuca; preço 71$. (tiC? 1 , 1<

A LUGAM,S«E .com v ¦¦'¦¦ -¦¦.
módico:

limpos arejado
«C,ol)o n. 96.

(arrriiinl
quartos,

pr(5;üi
rapazes,

líaddock
: lo K

A LUCA-SE a casa da rua General
-Cjklíoca .39, pinfòda e foratia de nc»-
vo; 2 *5alàs, 3 quartes, cezinha, ha-
nheiro, taiique para lavar; a chave cs-
tá no i,i7. (4317 rK) 3

A LUGA-SE a ampla e moderna
_t™L',*^* n. ííi da rua V¦ dc Cabo
Trio, Muda; chaves rua C. Uomfim,
572, tirr,:a-se r. Carioca, ji, Ur. Mon-
teiro. (4219 .') U

. 4 i.ur«\-s«-
! ^Vrna Ilr.ddo

confortável predio i
Lobo n. ,11*5, com a

sete (luartos, etc; chaves
(4217 *> R

.4 LUC«\M-SE bons aposentos com
™í"\o*i .cm pensão; -¦¦* rua Haddock
I.obo n. 422 (38,17 K) R

?avi mentos,
.TIS-no

•' ¦' fc-Ã-,
"¦:%

,;<!-í
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8 CORREIO DA MANHÃ — Quarta-feira, 22 dc Xovoiul.ro (le 1016

, Jü"^"--»!--»

.'¦l"V.>-;

IIIIIIWW^^ «w ji cura jaCoração
normali

embriaguez^
„Salvinis

ASTTXSEFTICO MAC - DOT7GALL
(Succcdanoo do I-»ysol «le Mac Dourai!)

í rápida c nidícnl
cor.i oe aa Gottas de Saude

iformiíias do <lr. Citnlia Cruz, com g
lú annos dc pratica dessa especial.- Jjj
dade. Vendem-se nas drogarias: f»
PACHECO, nia dos Andradas, 45 M
—Kio e llanid * C, rua Direita B
r. i — S. ,1'aulu. H

de frente,
AI.UC.A-Slv 

o predio da rua Conde
dc Boinfhh 7«Ji. cnm cinco quar-

1«is e Imai porão; cliaves no açougue
c trata-ic «a rua Moura llrito, i<i.

______.„__.__

A 1,U(',AM-S1. tuna sala ii auarto, de
«ijVírcntc íi uni casal, entrada inde-
pendente; rua Uruguai' n. 4<i. „-. „d o; R) M

AIíUC.A-SIC 
por ioo$ooo o casa da

rna (lonçalvcs -Crespo ti. il«; c
iclraVi! cita na easa da frente,

(,124a ;. U

tt il.U0Ai.SK por I2Q$, uma easa
ÍXXeoni 2 salas, 2 quartos, cozinha c
niais flepctiitncias, c porão li.-iliiinvel;
rua, Colide dc Bomfim 11. 67. Cha-
ves e tratar no armazém, junto.

(41.81 K) J

AI,U<i.Ut-SE 
as casas 50 e <ii da

rua 1'iratiny (Conde lliínifi m) ;
tratar, á rua S. --'raitcisco Xavier 391.

(44.14 R) .1

\ T,Ufi.\-SK a hoa casa da rua
X_L.-\Miiar n. .11 ias chaves eslão. 1111
it. xi: trátà-se na Coníeiuriá Bom-
ilm (largo da Si-Kiuida-l''iira).

(41S4 i,) T

* I.UGA-SE nm quarto
A 11 11111 -senhor, com janella para
o jardim s á rua Souza Franco ioi—
Villa Isabel. <..W9S I.) S

AIXT.A-SIí 
por 33oS mensaes a ca-

sa nova ile sobrado, i rua Oito
«lc Déiichibro ri; Si. tçnilo no pavi-
mentu superior nuairu bons iiuarlos,
bom quarto ile banho, eom banheira
servida -por ufjua qttfcntc c fria, la*
votorio c \V. €:, c nu Inferior, sa-
l,is do visitas c dc jantar, copa, co-
zinli.-i, despensa; W. «C. e um quar-
to. í'ora iníòrinaçOej á mesma rua
11. 110 c trata-se na nia Thco.mio
Ottoni 43, sobrado. (___4__ 1.) J

A.,l'C..\M-Slv 
bons c grandes co.n-

modos, a 23$ 1: 3"$. casa com gran:
«le terreno e inuita água; rua Coronel
Cáliriin 5", S. Janii.iriO. (364 a I.) R

A I.UOA-SII. por ijof, 0 preilio ila
Ürua .-"(in-.ea Telles 151 tendo-tre»
quarlos, iluas salas, cozinha, quintal,
gaz c electricidade. (.1O21 I«) R

Belleza da pelle
Obtem-se com o tiso do SUDO-

NOI., unico que tira sardas, pa«t-
nos, manchas da pelle, espinhas,
cravos, .marcas de varíola por
mais profundas que sejam, bro-
toejas, e todas as manifestações
cutâneas. — Vidro, ,s$ooo. Vende-
se na Drogaria Rodrigues, á rua
Gonçalves 'Dias 11. tf), e na ll'!i!r"
macia Mcdina, á rua 'i.uiz de Ca-
mões fi, próximo ao largo de «5>iio

1'rancisco.

FARTOS
LAVAGENS
CIRURGUA
ASEPSIA

I Compra e venda de predios
1 e terrenos

A lillíiA-SM íi familia de alto
-^ttíitameiito 11 oxcéllçiito
casa íi htn lleíla do S. .Itino
n. 23, S. Clivistoviio. muito
próxima ao H.uiiipõ. Trata-se
á rua Vasco da Gainà ICC. Ij

i I.UGA-SE o novo predio da rua
AOcneral Argollo ri. 229, assobra-
«lado, cnm tres quartos, duas salas.
clcctricidadc, cozinha, quintal, etc.;
paar ver as chaves no .portão junto
ao 11. a-3; tratar na praça da Kepu-
blica u. 221, Casa -Caboclo.

(4501) I.) .1

ALUGA-SE. 
por 101S, o nredio da

rua Santa I.uiza 11.. Maracanã,
com bons comir.cdos; jardim. <: quin-
tal: as chaves eslão no n. 69. r,(4552 I.) 1

mAT TCMAM liara obter emprego; sorte cm negócios, Io.
1 JníjLimiiiLtXVt (pj-ja c jogos, curar-ce, Hbcnar-se de inale-

ficio», liarnionisar o casal ou os sócios, casar bem ou ler o amor,
tlc quem sc deseja, «lcseobrir segredos. Verdadeiro, iinans iiatu-
raes «lo Ccviuo, eonlorinc vcrlíicarcis pcla ottracção numa busso-
la e pela reducção a pú, o que nfui acontece ús iniitaçij.:-, por;
que o aço que imila pedra, não se pitiverisa pela esmagarão, é
para rindar ao pescoço sem ineonimodo, por dentro da roupa; c
não necessita dc instnicçõcs, porque ji recebeu toilã preparação

Íisycliicn, 
utim de beneficiar á pessoa que usal-o. lilc á CASA

)ÍXIE, rua do Rosário 147, c fallae rescryailãineritc com o sr. Ker-
reira, para (pie elle vos forneça um TALISMÃ!, de DEZ Mil.
HfilS, 011 (le maior preço, pois «pie os ba com canja mais pera-
da, 2, 3, 4 e-.i 5 vezes. Confine, e sereis feliz ! O Talisman in-
flue solire o Invisível creador 1

Pedidos de íóra, devem vir com vale postal, a MILTON a Ca.
Cuixa 17.lt — Capital Federal. (M 4015)'jeoeecoaccooswooooooooccoo-gocgpocwceecoooocç

AI.UC.A.SK, 
a lamilia de tratamen-

to, ã i-stili-nilida casa da rua Had-
..ock í.ulio n. 319. inteiramente refur-
mada, coia dois pavimentes, sete quar-
tos, etc; as chave, no 315.

çt>M K) J
r-¦ ¦ " '" " '" '*— __,.- "

AI.UC.A-Sl-; 
o predio di Kstrada

Nova da Tijuca 157, coin duas
Fiilsií!, dois quartos, Krrtr.dc porão,
in-slailação clcctricaí cozinha, tanque,
lianiiciro, etc; ns chaves n\ casa ií>7»
com a sra. d. Albina; aluguel 100$.

3Jt8 ls) R

AI.UC.A-SIÍ 
o predio á rua Pinto

.Guedes S«>, Mud nila Tüuca, com
ires qiiurliis, duns salas, «leracnsa, ba-
nheiro» nc, «az c clcctricidadc; alu-
guel 16-Ç; chaves cm fronte.

(4401K) .1

AlyUGA-SR 
uma l»oa crifinlia', na

rua S. Friuiciseo Xavier ..47. casa
3; tinla-i'; na rua Haddock J.olm .."•

(.1.54 I.) R

S. Christovão, Andarahy
e Villa Isabel

AI.lXiA-Klv 
ma rna São Luiz Con-

Mgâ u. 39S sala quarto, cozinha,
cte, a casal serio. (4537 J) I,

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Nciirastliciila,
15sii(.'rinatoi'rhca.

Citra ccrla, radical e rápida
Clinica tlectro-nicdica, espe-
ciai do

Dr. Caetano Jovine
das Faculdades de. Medicina
de Nanoles e Rio dc Janeiro.
Das o ás 11 e das 2 ús 5.
Imrgo da Carioca it. 10

sobrado

A 1,1'CA-SK a boa loja, á nia Mo
X-kChWstovâo. n. 5'15, Paru negocio
limpo, co;n moradia para faniilia; as
chaves estão na pliarmacia ao lado e
trhtít*.se na tífati.lo 'Mánitfastura Pen-
na Fiel, á rua da Çluitaílda, 116 a 118.

(J(ii8 L) j

ALUOA-SIJ uma boa cozinheira,
íxdo trivial; na rua üarão ..de.Mei
quita Lia, Anilarahy (4380 1,1 S

-TUSAS modernas para pc-
^quenas famílias; trata-se na
rua Maxwell 140, pelo modi-
co aluguel de 81$000.

(lt 4385) Ti

Eseriptorio de
dacly.0grap.1ia

Cópias en diversos idiomas c
boa redacção cm portuguc.. 

'Rua

do Rosário 136, 20 andar, SALA
DA FRENTE;

CO.MrRASE 
ifníii- casa no«.sub-

wbios, at«5 10:000$; carlas a. rua
liarão do Amazonas 11. iji, a Cam-
pos. 144=9.«) J

KKCTSA-SE, arrendar ou comprar
um sitio ,quc tenha casa rcg-.:-

liir c boa aguada; não muito distante
do bonde ou trem. Cartas para Ama-
ral, rua liarão do liom Retiro aü">
com Iodas as informações.

(4=07 N) K

füByY

CANSAR DtNSEIRO
GKÜ O MAGAZINE DO DINHEIRO!

SUBURBIOS
Ar.lIOASlí, 

nor ni$. uma boa casa,
com tres auartos e ninas salas, na

rua Borccs Monteiro 4.,, língcnho de
Dentro; para ver, ilas i-' ás 15 horas;
trata-so rua do Hosoicio 123.

(4121 M) 2\l

I ARAUTO ft1 I
I °° /'M\ I
g PROCRE^SO» >^W»W^ÊÊ m

fA 

LÂMPADA ,. 9
MEIO WATT 1

A r.UC.A-Sl-: um ouarto, tm cas
i\fa:uilia, á rua rcrnanibuco n.

quarto, tm casa de
 rcrnanibuco n. ioj,

«-.roximo i rua KnRcnliõ dc IJçnlro.
(41 a t iM) M

A EÜÒÀ-SE, i« íua Werne dc Mc-
AlRalliães .19, uma hoa caia, nova,
mo.lcrua, cam tres quartos. 2 salas,
afilia fria e quente, banheiro quintal c
iardim; bondes «lc I„ Vasconcellos c
V. I. lítigcnho Novo: ns chaves na
1'aíiifieação Modelo, á rua liarão d«:
liom Kciiro 178. (4010 M) JI

A J.UC.A-Sli por a.i$, a casa da
-TXSaldaiiha da Gama n. 164.

a casa da rua
em

Iloiiisuccefsd', com ,! comnioi'os c cosi-
nlia, hom terreno lodo cercado c nr-
oorizado; trata-se ua rna a<) dç Ju-
nho .17, (400«j M) M

AI,UGA-SI'! 
o exeellente predio da

ru.- General Ar«o!lo 11. 41 (São
Cliristovãoi. (4062 I,) R

OS INVISÍVEIS A todos
os que sof-

f r c tu de
q 11 a 1 ri ti c r
moléstia cs-
ta socieda-
il e envia-

rã, livre de qualquer rclribui.fio, os meios de curar-se. EN-
V1KM PELO CORREIO, em carta fechada — nome, morada,
syinptonias ou manifestações da moléstia — c sello para a fe-
sposta, que receberão t.a volla do Correio. Cartas aos INVI-
SIVIÍ1S — Caixa do Correio, H25.

S.\ F».'. H.'

AI,l'G.\ 
Slí, á rua 1'rancisco Ira-

roso 11. 21 (Encantado., uma boa'
casinha, dc pequeno alliRUol, com
inuita afilia. (ji.|a 2,1) M

AMKsA.sk 
unia casa na avenida

da rua José Doniiiimics 11. 47, '-<n-
cantado, eom dois quartos, duas sa-
Ias c todas as commodidades; gran-
de quintal; as chaves na casa IV,
5-?noo.  (3908 M) 3

A I.UGA-SH por i3J$noo, uma casa
com tres quartos na rua Senador
1'urtado 11. 109; trata-se no n. 99.

(4203 R) 1-

A II.UGA-SH a casa nova da rua
J\io Mattoso 11. 91, com seis quar-
tos, tres falas c quintal; trala-se na
rira do 'Mattoso n. <jü« onde estão as
chaves. (4209 li) L

A IjUGA-.SK a confortável
¦^easn div rua Moraes o Sil-
va n. 1-13; esta ruu acaba
na rua São Francisco Xa-
ilcr, om írente ,no Collegio
Militar. (1,4166) It

Ar,UG.VSH 
por I4_'$ooo a boa ca-

sa da rua Major 1'onscca -.n. 3-1.
tom ,i (iirartos, 2 salas c bòtíC porão
liabitavcl; Irata-E» na rua 8.' I.lllz
('.onzana n. íuü, ende se acham as
cliaves. «.Ml» J) lv

AI,U.GÁ-S1'< 
uma boa casa. com ,2

áfeis, .. quartos, dcilunsa, co?.'.-
rlia, \Y. C. banheiro, larjaue e quin-
tal. entrada no lado* com y;.'. c clectri-
cidade, lodsi nova; ahiRiicl 130$; as
chaves na mesma, com " mestre Ac
libras; traia-se na Casa Marinho, rua
Hcle de Setembro 60, 1'abrica de
malas. <iü:í_^ S

AI.UGA-SE 
a casa n. III da rua

Nogueira da Gama, Cancclla;. «luas
salas. (I0Í3 quartos; tem electricidade;
:-,:-, cliaves estão 110 11. I; trata-sc na
rua Senador Alencar íCa. (4305 !,)->

Gonorrhéa
cura-sc cm 3 dias com

Iicçã. Mailo
Rua 7 «lo Setembro, 180

AI.UGAM-SK 
confortáveis casas, de

.ti$ a C«i$; traiam-ío eom Albcr-
to Hocha, ,ii rua C. JJeuieio n. 502,
Jiicarépaguá; (3^33 Qjj "

AI.UGAM-SIÍ. 
com carta de fiança,

na lv. dc liamos, boas rasas do
moradia, a 50?, 60S e C..S; tem anua,
luz, W.-C; e quintal; trata-sc no mes-
mo lota-, na "Villa Andorinha''.,

(2271 il) R

» l.UGAM-SI', na Villa Savana,
ÍMVclrópòlis dos Pobres, rua V. Ni.-
cilierny 60, estação Mancuclra, casas
¦tu. deram nu?, a 70$ e OsSi/PfçM
dc enco; aiirovciicin. (41 «8 »'.) K

í IAJGA.Slí, per ia;-$, o preillò no-
IXvo, ,ln rua Ilanoiio n. 18a, çm
Todos os Santos, com 3 fahs. ,( itiiar-
tos, etc (li?¦ j') J

AliUGA-SR 
uma casa, com .1 quar-

tos, ! salas c Rrande oinntal. na
i-stauão «lo Riaehuclo; rua Victor Jlei-
rellcs n. 129; preco 80S000. .

(4151 SI) B

A1,UGA'-SU 
nor ira$, o predio do

lamo .-his Xevcs 11. 7. Paula--Mat-
to3, ponto dos bondes desse linha)
totío niura-ilo, com nradil «de ferro
portão, ncquciii) janlimi ho,-« varaiula,
duas s:«la3. ituatro quartos, boa banhei-
ra, despensa, saleta dc i-iiRoiiuuar,
cozinha, cn mdois fotrões, scniio 11:11 n
gaí, inuita nuiia c chuveiro, illuiinna-
cão clectrica c a iraz: pó Ir. ser vista
á qualquer hora do dia; sstjindo am-
da ligados lli,* gar, aquecedor e te-
lephone C. 5-43, que sc rode fazer
a transferencia, cm vez ile cariar.

(4:4a M) J

uma casa, na rua Vici-
ra ferreira 11. 74. Bom-sucçesso;

preco ->uS. 
 (1438 M) S

AI.UGA-S1-:ra herreir;

COPACABANA 
— Vendem-se ter-

renos, nas rcas X. _S. dc Copa-
catíaiui, Ur. Domingos Ferreira c. ou-
trás; 7 dc 'Setctnbro 1331 sob., con;
o proprietário. (415(5 N)S

¦IfflllllIliailülIBilIWaBlilüFMW

IDOIS 

CÁLICES DF.STIi I
PODF.ROSO ANTI-AC1D.0 §

- F.VlT.tM AS M.I1S GltA- |
VES DOENÇAS |

m Guaranesia I
iniiiiKinnnBBWiiiiiiii

TERRENOS 
— A' rua Barão de

Mesquita, cm ligação, mac-ada-
misadas dc 200 a 400 mil réis o me.
tro dc frenlc. A' vista ou a presta-
ções. Tratar, Meira; Uruguayana 11.
31 Teleph. 4654, C. (11 N) J

AMIGA-SIÍ 
.uma boa casa, com 2

quartos, 2 calas, cozinha c despen-
su; tem água encanada, luz celctnca
c grande terreno ccrcado._ nor :o$; na
rua Nocuila Nunes 11. XXII, na vs-
:açã«> de ltamos; nódc scr vista 11
-|ii.«i.qiier hera do dia. (4163 __[]___

AMIGA-S1Í 
111:1a casa, em SIcrity,

|.-or 25*. pcr:.i da estação; tratar,
rua UfiiKiiiiyiinii 8, com MicliasKi.

(4187 Mj g

QUINADO CONSTANTINO

SEMPRE IMITyvpÒi r

NUNCA IGUALADO

m.UQÂ DC rkORICA.

SAUXA,
OAIUÍAPATOS,

BEKNK,
BICHEIRA,

MAXQITEIHA,
PIOLHOS,

MOSCASr
LOMlimOAS.

e (loinais prngns ilo
r«i1o. ouvam-sc com o

Espaciffc? Mm Dougall
O original dos cspccl-

fitos c o unico quo
não contúiu veneno.

Usado lia mnis ilo
63 annos.

•AngniiMita a lã cm 20</c>
Protege o couro contra
as inoscas.valorlznndo-o

Vidro introdiictor:
ROBERTO ROCHFORT
«Una do Meriiido .40 —.
Cni\n ilo Correio, 1011
!> ISIODEJAXKIltO i|:

\^EN'1)IC-SIÍ o nredio da raa Coro-
V nel - 1'cdro Alves n., bondes . de

Praia 1'órmosa; rende t =<>S; trata^c
co-.n J, Pinto, rua" do Kosario 134.
loja. (4123 X) J

\riíXI)l'.'-SIi 
o oredio da rua I.ins c

Vascrmccllos, l)oh(!o3 á poria, com
boas ncoo.umodaçíicà; com ). Pinto,
rua do Rosaiin 134. loja. (412J N)J

\rHNI)I-;M-Sli. 
22:oooS. duas casas,

á travessa Aa Umversiilr.-lc «3. =5-
27» trala-sc ua primeira, (4426 X) \

VUNDR-S!-;, 
na rua Álvaro. lingc

nho Novo. uni grupo de duas ca-
sas novas. livres dc qualtitcr ônus,
tendo cada uma trei -iuartes. duas sa-
Ias, etc; frente de ¦ cimento branco,
entrai-la ao !a^lo. marqutsa de vidro,
enifim, duas tclcias. lir.tSü com i«i-
qtiiHnüá risccHcnteS' _> rcudcni _?_-*o$
nicnsaca. Preco iS contos; trala-se com
A. Ribeiro, á rua do ljor.pici» n. «)S,
sobrado (joSi N) .1

I Tendes nl_r.nn desejo que, apezar
jdc vosso esforço, não conseguis
realizar ? Sois infeliz cm vossa fa-
milia, ou etii conunercio? Prccisaes
descobrir alguma coisa que vos
preoecupa ? Fazer voltar para vossa
companliia alguém rpie se tenha se-
parado ? Curar vicio de bebida,
jogo, sensualismo ou alguma mo-
lestia ? Destruir algum maleíicio ?
Recuperar algum objeclo que vos
tenham roubado ? Alcançar bom
emprego ou negocio ? Fazer casa-

I mento _ vantajoso ? Revigorar a
| potência ? Aiigmenlar a vista ou
I memória ? Adivinhar mimcros iln
Isorle ? Attrair abundância de di
Inhcifo ? Empregue o ACCCLU-
!MAIK)lt 01HCO MENTAIj.'Concede, de uni modo pratico e
em pouco tempo, dons irresistíveis
para a cura de dores e doenças,
desetivolviiucnto do poder psycliico
eu magnético, transmissão do pcu-
s.imcnto em dislaneia, bj-pnotismo,
auto-s:iggi-stão; inspirar amor, con-
cordia 011 amizade; desfaier ia-
flnencias nocivas de inveja, ódio
ou quebranto; preservar de lon
cura, epilepsia, liy.iteria ou moles
lias nervosas; neutralizar os mãos
llrcsagios; adivinhar; corrigir vi
cios; favorecei- a sorte ou liímlij.ic?
negocio; produzir, enifim, o bem-
estar ou a felicidade em todos os
sentidos. Dá o dom da fortuna, da
adivinhação, os meios de por in-
fltieneia psycbica da vontade con-
centrada,' se obter facilmente Indo
que se deseja — a riqueza, as boas
posições, ganhar na loteria, c fi-
car-se livre das necessidades c per-
segnições. Auxiliará nas difficul-
dades financeiras, nas dc obter cm-
prego e nos negócios dc familia.
Nada ha que perder, e tudo a ga-
nhar, tal como eslá demonstrado
eni cartas das pessoas mais nota-

\TI-Xniv-Sl. 
(poihiiiclial por -•:;.>"$,

prestações rarte. um sredio jilau.
banáii ainda não foi habitado, assou,
lhado a peroba; tratar, com Castello,
Rosário n(i. tabcllião, das io as |.•(.•.SiO -Ni R

TTBNIHÍ-SU uni solido predio, com-
l\ jCctnnicaie roíorjuado, «(mi «po.
rSo liabitavcl, jardim c ijiiintal; na
rua Bittencourt da Silva n. f-o, «jiidc
se trata. (lv. do 'Riachuclo).

(4i.?5")S

veis do mundo inteiro. E' o me-
Ihor lalismail dc attrair a sorte!E
uma descoberta da influencia,
occult.1 da própria vontade para
dar ao magnetismo da vont.adc o
potencial realizador, lal como; o
auxilio da luneta cm .relação a vis-
ta, ou como o phonograplio que
fala por causa da voz que nellc foi
gravada como a da saturação da
vontade no Accumulador.

Todo o dinheiro que se gasta com
o Accumulador recupera-se logo,
com grande lucro I Numerosos at-
leslados favoráveis estão nos nossos
30 magazines. Sempre deu resultado
c í por nós vendido desde lia quin-
zc annos ! Contra factos não lia
argumentos I £>ii>-« fiwa sempre,
só com uma preparação, e fica des-
de então com a força cm augmen-
to, tanta maior quanto mais tempo
estiver cm poder daquclle que o
compra e prepara para seu uso.
Não offerece perigo; é de tacil
prenaração, iii«mo por pessoas de
peitea intelligencia, e pódc ser
usado também por senhoras, senho-
ritas c creanças,-- a bem da síui
saude ott de outros interesses.

Trcço, incluído o de iteis impor-
lantissimos livros das Influencias
Maravilhosas, com instnicçõcs ade-
nuadas a todos os casos e o i° gráo
do auxilio espiritual du Federação
Theosophicn Universal da Califor-
nia — SESSENTA MIE REIS.
Faz-se, pelo mesmo preço, a rc-
missa em registrado, pelo Correio,
para qualquer parte do Brasil. Os
pedidos de fora devem ser envia-
dos com a quantia em vale postai
on pelo registro VALOR WÍCI/A-
R.-VDO (nia registro simples), eu-
dcfcçàdos a EAW.UBX01Í £ C,
KUA DA ASSEMBLÉA 45. CAil'1-
TAL K1ÜDI3RAL. ,

VF.NDb-SK, 
junto á eslação Quin-

lino llocayuva, um oredio com
muito terreno, por sioooíooo; trata-sc
com o oroprietario, i rua da Uru-
gtiayana n.. chapelaria. .(4«T/ ^)Jl

"IfKNIlli-SR 
por 30 contos, em bo-

\ lafõgo, confortável prr:li'.i de dois
pavimentes; infonna-ss c trata-si «i
rua r.ncnos Aires, 193- 07«üN)i»»
\711vNUK-SI-:' um terreno, cm Boia-

li!ii¥ElÃr7
rfròXDE-SE por 4f. cm qnalquef

T pliarmacia ou drosaria, lim iras.
co ds AXTIC.A1,, do dr. Machado,
a melhor remédio da actualiilade pa-
ra curar a syphilis c o rhcuiuatisiiio.

"\,Tlí\Di;.9K um xlormitorio de ca-
Viiclla, com S peças... preço iSo?,

rua uiz Barbo3a, 93 (Villa. Isabel).
<4-3') .1) t»

AT.I-IXHl-l-Sili uma copa c balcão pa;
V ra Icndinha, junto ou separado; a

praça «la Republica, 23. (.42:3 }) O

-%7lI-:XI>lvM-Sl5 vaccas leiteiras ipio
«Ião 20 garrafas; para ver e iratar 4
rua Lins Vasconcellos. s--S.

(3917 Jj O

^TJíkbií-SE um «par de «pratos r.ir.
\ cos novos, para ban-.la ou orches-

tra, á rua llucnos Aires 11. 178. cora
o sr. Miranda; (.|.-,i«) t.) ()

\7,l!NTii.-S15 
zinro iVi.ub niãriilras,

dc lei c ri„a «ixilhos, trancas,
alavanca, bandeiras de ferio, canal-
Ias c unir., outros ar'1.4.).-, mais lu-
do har.vo. mr. d'» -.curai lesar 11a
rua S. Luiz Gonzaga 11. 207, Sm
Cliris-nvái. __[<___¦ jj

A KNDilí-SR um etager, espelho !"•
V saul.L 80$; 11a travessa da Soleda-

de, 23. 
"ilattoso. (iilii l<) U

Vi;NI3lv.SK 
uma urmação cm. bom

eslado, própria para ãrinariiih.o.:
Trata-se na rua liarão de Mesquita
n. 237. Pliarmacia Santa Saphira.

(3^48 I.) J,

i|Ji!!!Ki»í9i!ll!!!ill:liailllKil!Bllli;liBil

os oun S0FF1ÍF.M do m
SSTQMÁGOÜl-VEM USAR ¦

___ Gnaraneêia. 1
ffil-illlii;;;ai5:«:!fill]|illl!iBi»aillilíi:l::ll

\7"EN'pKMrSH por iO contos, .( ca-
sas c uni terreno, rendo 32o$oi)o;rua Harccllus n. 48 a 54, próximo a

praça dn llandeira. T-ruta-se ua rua
Uruguayana, .|.-, loja dj louça.

(3841 J) N

ALUGA-SH, 
por 25$. bom ar-osen-

to dc frente, com todas as commo.
didades; á rua Dr. Barbosa da Silva
43. lv. do ltiacluielo. (4.1SC M) 3

ALUGA-SK 
uma casa nova, com

Brande quintal arborizado na tra-
vessa Gloria ti. 7-A, lailo da Boca do
Matto; as chaves estão na rua Dia;
da Cruz 307. (4M7 M) b

ALUGA-SK. 
a pesoa dc tratamen.

to.„t por 140$ mcnsac-, com cou.
traio -de. no ininiiuo, uin ivnno, on
vcndc-se nor 13:500$; atraziycl e- -- _...,-,-.,.-. ...v-. _,„i„„,
onfortavcl casa, no Jlevir; cartas ! ru» lie S. PlidVO 201, SOÜl'11-

_i.OMBBA-Sl_ uma casa nos
^subúrbios ntó Cascadura
quo tenha 110 minim» 3 quar-
tos o 2 salas o nlgum terreno,
não se fa/. questão quo a easa
preciso ilo concertos, assim
como o nn/imento será feito
em prestações; quer-so casa
perto do bondo ou trem; a
pessoa quo qui/.or fazer este
negocio podo escrever para ú

\r«IÍ!CDA 
1)1! FESTAS — Bons ca-

saes e temos de gallinhas das me-
¦lliores raças, frangos c pintos bem
desenvolvidos ovos para rcpfbdiic.ãp',
tudo muito cai conta, vende-se na
Ascurra liasse Cour. 53, -ladeira do
As.urra, Agitas Férreas; Tci. 541S.
Central, liie-.mihe.se dn despachar
jKira o interior qiiálniicr pedido dc
aves ou ovos, c entrega a domicilio
nesta capital. (4i;.V)S

^/rliXDE--Slv 
tini terreno ua rua d«.

C.íuiy, estação de -ilndureira, pie-
çn módico, ver par.i eter, medindo io
metros dc freiue por 4;, dc fmulos;
para trat ar c nmi3 informações com o
sr. 1'iuliuj. 'listrada 'Marechiil Itan-
gel 11. 4-59. (4150 .1) N

\rKXDMM-SK cm Vigário Ge-
V ral, E. Ferro licoiraldina,

lotes de terrenos ile 10 x 50,
10 x 67, 50 e maiores, á vis-
tn on em prestações conformo
a tabeliã abaixo. 1'lmii água
do Kio do Ouro. canali/ada,
35 minutos du viagem, pas-
sagein do ida e volta 500 rs.
em primeira classe, o UOO rs.
na segunda:

Preços Signal Preslaçiics
0:000$ 150$ 75«000
2:000$ 100$ 50$000
1:500$ 75$ 309000
1:200$ 00$ 30$000
1:000$ 50$ 25$000

800$ 40$ 20$000
700$ 35$ 17$000
000$ 30$ 15$000
500$ 25$ 12$000
450$ 22$5 11$000
350$ 17$5 0$000'

No local se encontra pessoa
encarregada do mostrar os
terrenos, e tratn-se com o pro-
prietario nos dias úteis á rua
S. Januário 89, das 4 ás 8 , ^da noite, c nos iloiiíii.- ifl a
gos, das s da maniiii á í bo- j | RUA SETE DE SETEMBRO, 99 I

Próximo i Avenida Uio Hranco g

\7JCNl)li-í-'lv tini terreno medindo
V ,-.2 metros do frtínte ipor tio Ac

fundos com tres casinhas, .precisando
de concertos"; na rua J.opcs ns» .j,if
¦Li c A7, na estação <!c ^radurcírai
ihstante dos bondes dc Jácarcpaguãi
um minuto o dos trens tres minutos.
Preço, 7:ooo$ooo. Trata-se ii rua Sa-
natorio n8, Çáscailtirã. (4-i44\) S

ãtllílliiillilKillBIlllIlIlBIlllilia!

| Pharmacia e Drogaria Bastos l
| A PREFERIDA DO PUBLICO |

§ Grande sortimenlo de produetos chimieos e especia- B
m lidados pliarmaceuticas. importação dirocta dos melliu- ii
1 res fabricantes da Europa e America: g
§ Caprichoso serviço de pliarmacia e laboratório por pes-H1 soai habilitado, sob a diroccíio do phannaceutino Candi- ¦
|do«abrlel. "' 

H':i!B;>:«<:ii:Bi:!;iBi!ii!H:!!:Bi:i!W!j'iBi!nBr!:'Dri:;a;-:i!<iii::»L!iiH ¦r!;:Hi'H;i;:!K!:!B;!íp]::'«w'::i
PREÇOS MÓDICOS 1I

ra da tarde, eni Vigário Geral g
(It 1471) N I

¦»TE.\Lli-'-SU 
eni. Ipanema -.im_ ter-

V rcno com 10X50, na rua Nasci-
mento Silva, proxi na A 1'ainni «je
Ainocdo. Truta... ru rua V ..i;' re
Noveinliro. ai4j (.'fii)ijX) at

^7'H^"I.ll•:M-SH 
dois predies, tia rua

1 Prudente de Moraes 63 e C17, ,'pa;
ntnia. (1306 i>) J

¦^K.NnU-W.-: 
ura cacliorrinho Tene-

riífe, verdadeiro. 1'reço <le oceasião,
rua Araújo leitão 11. 23. h.ngciilw
Novo. (4:57 .D O

TTliXWÍ-Sli um iiiasnifico piano
» iPleyêl, quasi novo, na rua da Al-quasi no vi.

Xaludesa a. 261 (sohrado.)
Í4I7I R) O

T^I-NDIv-SK uma boa vitrine _nir:i
.' miiçíruario, para dcsòccujiar loRjr:

rua dc ti. José n. so. (M 3.1111) O

\fr'Í!NDt.-8Í. 
uma barata. ifl--o II. P.

BaiarJ CJcmcnt, etn («rfeito esta-
«lo: ma Senador Vcrsueirii 14.1: te-
lephone ulin, sul. (.67.. O) R

ArKXDKM-SIv 
cahr.is, cabritos, 11111

casal de macacos c um cSo Üliitcr(
tudo muito cm conta; ua rua Or.i
Dias ila Crus n, 6Gj. hainl.- «le Pie.
dade, (i.-oi O) 5

\]TKNDKM-SK 
canárias frnhcrzás e

li.lRha para reproducção; 11.-1 ma
de Santo Amaro n* 152. Cattetc.

-¦¦-•;¦ UM7--0)-y-Tj
"^TKNDli-Sl. 

uma hoa machina plio-* lògrãpliicá, 13x18, crtinjílctiuncnte
nova c completa; oreço dc oceasião;
rua Silva Manoel a3. <4i2,, O) M

\p;N'l)l-.-Slv 
um auto.tnni.portc.prn-

urio para entregar a domicilio, cm
jiefféilo estado; rua Senador Verguei-
ro 14,1; telephone 1160, .sul (367a 0)R

TniNDI-IM-STC Ibancos-carteir.is, ej.
T colarcsi na rua S. J^uiz, .|S. T.h-

tacio de Sá. (4232 J) O.

moliH
_. jantar, constan.

o do 1 lin-dn orgenterie, 1 huifcr,¦credance, mesa clastira, e ia cãdcirai
.com encosto dc couro, venda de or.-
-cabulo, rua Lui« Barbosa 11. 118 (V.,
Isabel.) 422; J) N

ylíXDK-SK 
.por todo o preço, telha

de canal e zinco velho; na rua
Ur, Archias Cordeiro ti. 107. Meyer.-

(;i_.i«.i N) J|

¦irKNDK-SH 
tun* bella e chie

?' lin, para sala de jantar, co

neste jornal, a O. 0. com indicações;
(4165 M) »

Ai;U(.A-SK 
' um tielto n-edio, com

cliacarni j:i

Al.UOA-HI-i 
por 170?, o preil

rua 15. Atina Níry 11. -•-•". .c
nuartos; para ver c
Joelicy-Clul) ti. 331.

predio í
om 5

tratar. íi rua
(414a 1.) S

AriUGÁ-Sl!. 
por 70$ e 1$ «le taxa

a casa da travessa Álvaro 11. S.
lviigcuho Novo, com duas, salas, dois
quartos e mais dcpcndoúcias, luz ele-
ctrica e animal; trata-se ó rua l.co-
liohlo 11. íSii, Andaraliy; a chave esla
per favor ua easa 11. 10. (4140 I.) i>

VI.ÚCA-SU 
a esplendida easa «Ia

rua Alice de Pisiteire.lo 38, esla-
.;f.o «k« ltiarluic'.», com Rai c clectri-
cidade; ns chaves na rua 24 «lc Maio
-•47, e trata-rc na praça do Ivnççnhn
Novo 30. __íi!5±_r__._J_:

AíiÜò-A-SB 
a casinha da rua Costa

Pcreiiii SS; oliiRiiel 5iSl r.s chaves
no 11 611, ü trata-sc na praça io l-.n-
KCiiho Novo 30. <4i!i5 «]______

 . irJim, ahuiidancia KlaRiia
piz, 11 faniiíki «le triitaiiienlo; á rua
Joaquim Meyer 11. S.í; a chave na
incsiua rua 11. 78. onde so trata.

(J30i M) J

<lo, ao sr. AKonso. (.14465) Jí

T7ilvSDR.SE uma c..?a dc telha com
V uni lote dc tcrr.-i, medindo 10 por

52, com arvores, dando frutos, boa
anua de puço; ihfornmçõca no açott-
Buc, cõm o <T. «Antoui.i, estação dc
¦Matheus Iiinha Auxiliar. (3819^)1

UL.Ti.VI_A.

ll__DATPIIdA tliriju-se á caixa «lo Correio
INI-TU I LBWH 1017 _ uio de Janeiro —
Enviando o nome, residência o o sello pata resposta.—
Ollil-V HAVIDA Ti GARANTIDA — CH.Vl-S.

AiI,Ul'.A-SH 
a easa da rua Ivscohar

In. 83, com 2 salas, 3 quarlos,
íior iao$ooo; uata-se no 11. (14.

(¦l-o-l lt) 1.

i A I,I;(',.\-S1-; uma htva casa para ia-
Xxmilia na travessa 12 do Dezembro
11. 15. Próximo á Praça da Handeira.

 
',4.114 Sj '.

AI,U«'.A-Sli 
a casa «la -rua Alzira

llrainlão 11. 'ião. A cliavc esta com
«1 vigia. Trala-se com o administra-
,!«jr d.i Pitlrimoiiid do Seminário de
«. .tose, Avenida Kio Hranco, 40, 1"
andar, de 1 ás 3 da tarde.

(3'>34 3) L

Al.l.Y.AM-SIv. 
em easa de familia.

tuna sala, nor 35$ é, um , quarto,
iíòr i*o; rua ^rauc.sco lir.iícnio 25'-

(jiSi I.) K

A liUGA-SB. por 1705, o sobrado
JY,U rua S. I.uiz llunz.-iia (-0; trata-
ce nu rua AlianJeKa 12, Peixoto & C.

 (42O2 
I.) I

A T«lIOAM-SIv as casas da rua Ur.
J\}<\sc llypin.i ns. 265 u 2^;; as
cliavcs estão ua rua Antônio dos
Santos n. 50, unde se trata.

(3193 D M

A IiUflA-SK a confortável
¦Acasa da rua Moraes o Silva
n. 143; esta nia acaba em
íraite ao Collegio Militar.

(M 4120)

Al.liC.A-SIv 
tuna cisa. nor 4jS por

mez; trala.se rua llcnrmuc Sçheid
n. 7, lv. dc Dentro, (lif'7 M) _\

MOLÉSTIAS OA URETHRA
Cura rápida com a

INJECÇAO MzVlÚNlIO
Ilu» 7 tle Setembro, 180

A TvUCA
I\ü.\ 404.

1,V(IA-Slv. á rua S. I.uiz C.onzai
.}, uma casa co:n dois tiuartus,

e tnais dependências, úròbria para jw-
quena familia de traíamento, t.ctulo
ainda, no porão, mais uin ur.rto imle-
pendente, com anua c luz clcctrica;
nódc ser vista todos os üíjs; tràtn-se
á rna Ouvidor 13a. ou telephone cen-
ira! 5441 (.1008 M) h

AI.UGA-SU. 
nn rua Parahyh

,n cara 11. 111; a c.lihvei noi
nn rua Páraliybà e,i-A,

nor favor,
traia-se Senhor -dos Passos ;i-

(4181 I.) J

Qoffas de Saude
TÓXICO RÉGENERADÒR DO ORGANISMO K RIvGUI,ADOR

DO VENTRE
Curam doenças do cstoniaso, fisado, iiitcsllnos, dòtcs rhciinia-

toides, nervosismo, enxaqueca?, nevralgias, liemor-rlioidcs, írãijiiezn
ceral e dus órgãos da Kcra«;ão e manchas da pella. Depositários;
Drogarias: Pacheco, rua dos Andradas 11. 43. — Rio; Bavuel íi
Comp., rua Direita 11. 1, S. Paulo. M io.t.

A IiUGÀM-SB as casas da rua
UVj). Maria 71 (Aldeia Cam-
pista);, transversal ã rua I*c-
reira Xmies, novas, com dois
-l.mrtos, 2 salas, cozinlia, ba-
nheiro c tanque de lavagem.
«oilos os commoilas iilnminn-
lios á luz electrica. As cliavcs
tio local. Trata-se na rua <ion-
raives Dias 31, próximo du ci-
dade, a poucos passos dos
bondes do Aldeia Campista,
cuja passagem em duas se-
cçõrs ó de 200 rs. Alugueis
«Oi? c 100$.

AIXT.A-Slv 
a casa da raa Maior

1'onseca 11, J7. S. Christovão, com
2 palas, 5 quartos, luz electrica e
móis dependências Para familia de
tnitamente; até ús 10 horas, tem ua
casa uma pessoa, c trata-se r.a rua da
IjLlitatida II. 195- (--^7 D 1

A].UrjA-Sl«» 
por prcçj> módico, o

predio recentemente pintado c
cònceuado, á rua Amazonas 4<). em
S. Chrictõvão, com 4 quartos, 3 f-a-
Ir.s, tendo fora tlepcudiMiciaa comple-
tamente murado, eont jardim, grande
quintal arborizado, c installação cie-
ctrica; chaves á mesma rui .17: trata-
sc Quitanda üd. (4409 I.) lt

AT,U(!-\M-Slv 
duas casinhas, com

.quarto, sala e cozinlia- rua. Vaz
de To!c«lí! n. 17H. lvngenho ^«n-o ;
pi CÇ.0 305. (4H5 ^1' _ttm

AI,UGA-SU 
uma easa, cnm chácara,

muita iittiia, hondes -i porta, 1110-
Idlaila ou nã"; á rua Barro Vermelho
n, 140, cm Jacari-patuá; trata-se lio
11. 145. (.;i8o M) 3
~\ 

I,UGA-SIi. por Ki?, meucaes, o
xVprcdio a rua Souza Barros 11; iS|«);
11'idto imito da estasão do lvngenho
Novo c com holldcs á p»rta, com .-'
bons «pianos, 2 espaçosas salas, cozi-
nha c auarto pequeno para creai»,
tr.itu illiinlinaih a electncldiidc;^.alcin
«Y quintal murado, eom \\.-«.'. c
¦inr.rto com ehuviirii c tanque ile la-
ragcni, tem grande terreno nos tiin-
der; está nlierto das :i ás 5 da tarde,
e para «ralar, á rua 1'lai'U 11. i.i.t. cs-
tas-ão do Kiachtislo. (.l^lt M) I

Jàm
IVOVIDA-DE !
CASA TIMBYRA

Rua da Gar leoa, 64
Sapalos modernos feitio

Carlos IX em pciliea enverni-
sacia — bufalo branco c

c collo-cliromo amarello, o
mais chio

Preço. . . 20SC00

\riv.\Dl;.'-Sl-: 
confortável predio, a'rua do Kiaehuelo. nioderno-, infor-

ina-se c trala-se com 1'ÍKueircilo i*
C, nta do Hospicio 198, (4507 ?0J

\7IJvNDl!-SE, 
5 rua Dr. Augusto

1'inlo, perto dc Senador Ivuzehio,
predio ino-derno; informa-se c trata-
•c-e com iMRitciredo & C. rua lloÇpi-
cio 198. (^=07 N). .1

V]vNDfi,ST.;; 
á rua D. Maria An-

(clica, Jardim Botânico, pequena
ealsa. co:n hom terreno; trata'.sd arua
Hospicio 198, com Figueiredo & t.. ¦_,

(4V17 M T

AI/IJOA-SH 
P'«r 50$, hoa easa para

pcniucnà faniilia, 110 logar
andável dn iMe

luas da Silva n.
iufor.iía-ío a rua
ú, quitanda';

Í.1967 !) M

i l.UC.A-Slv a easa 11. 48, da r-.ia
Í_L1J, l-luiiciii.-i, na estação do lvn-

«tenho de Uaitro, eom hoas ãcconunp.
l.-icõcs. tl.ioo MU

4 LUC-A-SI-! uma casa á rua. Br.
iVlVreir.-i I.timliin 11. 57. Hão u de-
va55adu. 1'reço 50.00, por mez.

U33- i>) lr

A I,UGÁ'SR uma casa com .. .quar-
i\.tos c 2 sa'iis-, e grande quintal.
K-. -.\ianocl Victorino 11. 41... ,, ,,

(3923 J) SI

casa nova, c:n Ja-
AI.UGA-SlC 

unia easa nova. 1
carépanuá, tendo 2 «unrtos,

his. água. luz e tudo mai. necessário;
preço 6o$; para tratar, rua Baroncza

110. U140 JI) J

AI,UGA-SI? 
uma sala. nor 15$. a

pessoas nuc tra.ialhcm fora, excru-
:\rucnlina Heis .t",

(4491 M) J

pes:
sivamente, íi rua

AI.rC.A-Sli 
a casii

cn Manoel 11. ,|i.
Ia rua 'l'*rancis.

quasi esíjuinu da
rua Vinte è Quatro «le Maio, eom
duas salas, doí» quartos, cozinhai des-
ipinsri, ga?., luz electrica, forrada c
pintada de novo e quintal.

(:»3<i 2,1) R

AJjlKVA-SIÍ lim preilio eom «lois
Xliimirtos, duas salas," taniine c la-
trina, coin uni Rrande iqttiutal, cO:u
arvores frutíferas c produetoras, li.
Novo, rua General llellegarde n.'-.
trata-se na niesma. (43i«l M) J

\rE.NlJU-Sl. 
o <

rna Ur. I.ítif

hlca u.
ás 4.

superior predio da j
ilo Vasconcellos

trata-se na rua dà Assem*
65, com o.sr. iMaia, das 3

CiS-ij X) lt

GRAVIDEZ Evi-
ta-se

usnn
do a3 velas bmisepticas. São
inoifensivas, commodas c dc ef-
feito seguro .Cai:;a com 25 ve-
ias 5$òoó*. 1'elo Correio inai-s Ooo
rúís. Depositário: praça Tiraden-

tes n. (i2, pliarmacia Tavares,
(1304)

frivXDr.M-Sl! uma caa eterreno,
\ por 000$, na rua João Macieira n.

estação 1). Clara, dois minutos da cs-
tação. USS.o X) J

XTIvXI.Hv-SK, lrarato, um hom ter-
\ reno com Co de fundos por 11

de frente, tendo um barracão com
4 quartos, 2 salas c nRiia; na rua
Dr. Clarimundo de Mello i-'a, esta-
ção do Encantado; trata-ss na rua
1). Julia n. 56, esquina da avenida
'Salvador de Sá, com o sr. I.aincira.

(4567 N)

17EXDK-SK unin pequena ca-
V sa com varanda ao Indo em

centro de terreno, coin um
lindo jardim na frente e dos
lados, medindo o terreno 11
de frente c 61 de fundos; tem
muita fartura (1'ngiih e tem
esgoto; o jardim é todo ei-
mentiido e tem um lindo ca-
rainaiuiião; preiio .8:000$;
pôde ser vista a qualquer
hora ua rua (íuineza 78, En-
gculio do Dentro. X

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. PIXTO & O. —

ATÍIOTIÍ-SH por i :8,->o$, grande si-
-iltuaÇão no Estado do Uio; trata-scaiaçao
com o còriihcl Carvalhosa.
n. 108, «ala 6,

Ouvidor
6 )) X

VENDE-SE 
o predio da rua «Io

Aqueiluclor n. 13S, Santa The-
vez-á, Largo do Guimarães, com tc.r-
reno para á rua Maná, po'dendo ser
cilificádo; trafa-sc com o sr. Timie-i,
das 3 ás 5 horas, tia rua do Ouvitlnr
11. 1.16, loja, fuindos. (."i9(Ío J) N

\7"1**NT'D;1Í-Slí 
cm JacarépaRuá, aima

¦easa nora, com boa cliacarn.^para
M ver c tratar ua mesma rua limilm

11. x D;; nonto dc ioo réis.
(.19.17 J) N

"irUXUE-SI-! uma Casa com 2 salas,
T 3 (f.iartos, dispensa, quarto de ba-

uho c. latrina, cozinha, tanque, dc !a-
yár. cloetrirjdade, c ftaz para íogão
jardim c duiutal entrada ao lado, com
varanda; na rua Júus dc Vascoticcl-
los, 21.4; preço dc oceatiãü acceitando*
se metade a dinheiro c metade, so1>
hjlpothcca; trala-sc na mesma rua nu-
mero a:8. (_S_.i .1) X

Tk7íKXDlíM-'91. um barracão por
V Soo$ podendo ser- metade a vista;

duas casas, ^;ooo$ e 3:4íio$, 'oom li!;-, c
agun, podendo per parte á vista; infor*
ma*se na I*!str;-da Kcal n. 2Í30, liou-
de de Cascadiira. (.1955 S) X

"Ã 
I.UOA-SIÍ P'«r iao.Ç, a cas.. da

iVpraçã Marechal Ocodoro, iS; tra-
t.i-se na rua
l'1-i.'.oto e C\,

Ja Aliàiidegn 11.
(.1363 J) IM

i ].1.T('..\-S1-; a feasa d-a rua 'Wio
XJLllraz n. 23, tola reformada, 2
nuarlos, 3 sal.-í-, luz cld:lnca; quintal
iardim. Aluguel ;•«$ ns chaves no
111, 37; trata-se ua rua >lo Kosario
n. 1.13. (3933 .0 M

ALUGA-SU 
a casa «Ia nú Souza

franco 11. sor. Villa Isalicl; com
2 salas, 2 quartos, corredor separado,
cozinha, hauhçiro c u-.iiiil.il. pinlada de
novo e asseiada; as chaves estão
no 303. (38-3 I<) 3

A M.-GA.SI. uma boa easa, 11a rua
Ajorfie Kudgc n. i.pi, com ^ salas,
3 quartos, despensa, cosinha, hanhei-
ro, \V. _'.. tanque, quintal; -gaz c
electricidade; nlinnicl i.i«>í; as chaves
na mesma, com o mestre Aa obras ;
rtata-se na Casa Marinho, â rua Seic
de Sctcmhro, £ab:i;a de malas. n. 66.

(4-IÓ3 1.) K

A l,l'iV\-SK uma easa acabndã de
-VUGÀ-SK um bom armazcni, ma] -uLconstruir, com quatro commodos

Miguel de Frias 11. -6; traia-1 pani iirmicaa família. Akiguc!, :ooÇ,
tc na rua de S. l--r«:iit;sco Xavier teni quintal e terraço; na rua Pe-
2íj5i ou na avèuída Kio Uranco -15-' reira I.opes n. 7-'. trata-sc nn rua de

(j.|«)ii L) 3 S. Clitistovão (,07. u.-.o3 J.,> J

\I.U
.iA.-1-..i

,4 I.UGA.-Slv a rasa «da rua Oito <le
XlSclcmhroi 38 (MeycrJ. eom 3 bons
ouartos, 3 salas, despensa. eozinhii, ba-
nheiro, iuz electrica, aliai i!c porão ha-
bitavel; iiifonli.-i.se 110 11. .10 da mes-
ma rua ( trata-se na rua Marques dc
I.i-.ío, 3«j, li. Xdvo, 90$000.

(.ll.IJ ?) M

A T.CGASlv por ioo5 o predio da
Ãrua Ivnsenho de Dentro 11. 231Í,
com luz electrica, duas salas, irrs
quartos e "«ais dcpemlciicin!. As clia-
ves cstiío ua venda ao lado, onde se
informa. Cllo M)

4 LUGA-Sli a casa 11. o da rua
XVAmaoa. com 4 unrtos, 2 salas. etc.
As cltaVcs cítão no n. ís: trata-sc na
rua da Alfândega, 28, AluRucl 130$.

* I.UGA-Slv a casa n. 6 da rua Lv.iz
-íi.ile Andrade em 1'aqurtá nluEUel
1506000; trata-sc na rua Aa AKinídCKa
n'. 2S. JI

4 t-UGA-Sti a casa n. ;S. da rua
_t_LÕ|b'üi;u- aluguel 130$ As cli.ivcs
estão no n. =íü. trata-se iu rua da Al-
fandega. 2.. (M

3VCO"V"El!
GRANDKS UEDUCÇÕES no; preços, como sejam: c.-.nv.s para sol-

«eiro, 25$ a ,i;J; ditas Histovi, para casados, .;-.-? e 45S; lavatorios '"

glezcs, 50$! toilcUcs-comiiiodas.; ioó$ c 10;$; guarda-vcsii.ios, 33$ c 35$;
iuarilá-ioiicás, 35í e -13$; guarda-pr.vtos, superiores, 1105 c icr-s; irinr.li-
5es':d.«-- de desarmar, 100$ e 110$; nu--:.s elásticas, 303. c 53$; mobílias
Wfoíadãs, i.W$, 140$ e ib.-í: ditas Snl-Aiuçriea,' 100$ c j 10$;. cadeira.*
^n sal. òu niiartò, r-5 e 80S: cadeiras ue balanço, 33} p 40$; «l-.riu-
=orios, 430S c 430?; diversos modelos, a.escolher; sala dc jantar, 3^0$. e
-«»• culchici de criiia i--S e 25$; capim. 3$ o ic., e tudo «ovo e dc

Í__lLir_iUOMlidildí; i»"- LESO DÒ S .MARES;

4 I.UGA-Siv a casa da rua Barüo
jtXtlo Bom Ketiro n. 503; a chave
'•v;:á no soo, c trata-se na rua i° dc
Março n. 37; preço 80$. (4.138 M) 1

T ÍJÕCÃM-SfiT a 70$. as casas da
x\rua /.rauio T.ir.u ia.)-, as casas
2. 3 c 4. com 2 salas, 2 quartos c
mais dciicuJfiicias; trata-íc ua casa 6.

A I/UGA-SK uma c..5."i com 2 quar-
ilLtos, 2 salas e cozinha, W. C,
quintal, installação eicotrica: na rna
rrudente de Moraes n. 102. perto
íhi estação Quintino Bocayuva; as
cliaves cm frente, no deposito; tra.
ta-se na rua da Kepublica h. n.t.
fundos. Aluguel, 61$. (4504 M) J

4 I.UGA-SK. á rua Francisco l;ra-
^\coso n. 2t CUncantado), uma pc-
e-.icr.a casa, com uita acua e bom
QuinlaL (4120 M) S

A CURA DA SYPHILIS
Adquirida ou hereditária, interna ou ^ externa em to*
das as manifestações; Khçumitismo, Kezcina3t Ulccras,
Tingires, Kpcrofulas, Dorc. muscttlarcà c ósseas, Do-
CC3 d:- cabeça iioctiirnai, Ulccrqsi do Estômago, cie,
sc consegue iníalli vèlmcntc com o
LUETVL
1'oileroso oniiay-
lihilitico. l.limi-

l.adcr das impu-
rezas c micróbios
do Sangue. Cura
«yphilis, tanto cx-
tinta (pelle. olhos,
ouvidos, nariz, etc,)
como interna (dos
Pulmões, Coração,
Ivstomago, ligado,
l.ins, ete.) Teçam
grátis o impresso
"O Ferino da Sy
pl-.ilis. Meios de sa-
fer sc tem ou mo
s\pliilis", á C.
Postal iSSfi. O
J.eulyl viudc-se

nas boas ipharniíi-
cias. Preço, 5$ooo.*

\rivXI)l.-Sl«; 
uma boa situação, com

muitas arVoredos íruiiferos, boa
casa «le eonslriicção,. distante ila esta-
ção fíi_ Uantri. 10 niimttos: ver c tm-
tar, tio Morro dc S. Ucnto n. $2, com
u próprio dono, Manoel -Moreira

(|I2I N) 3

VIvXDr.Slv 
n predio n. 1S1. da rua

Cacliimby, MejÀr* bondes á porta;
tem 2 ChI-íis, 2- quartos, etc,, \\u ele-
ctrica e hom terreno; pói.ti ser visto;
com S, Pinto; rua do Rosário 134.
loja. (.'.123 X) J

\7'lvXniv-SlC 
o predio moderno, dã

rua J). Anna Nèry S = , com duas
salis .nitãtrò quartos, cozinha, saleta,
Cte.; .lo centro de terreno de 10x57;
ver, das 4 hora-s em dearte; bondes
á porta, J. Club c Cascadura.

(4130 N) J

"iriíNIÜIv-HK toila ou em parles ou
T arrenda-se iana siluação rui supe-

i-ior clima, logar alto, tendo dois bons
ureilios, água noFccntc e também en-
cana.la, mcdin.lo 9.1,52.., 1112, distante
da estação dc «ltamos da 15. I-. I.co.
poldina 13 ihimttos. Trata-se 110 lo-
cal, 'iia «listrada do Itararé 363; -para
1 ^formações tom o sr. Henrique
Wnltcr, i rua Buenos Aires ioo. 1"
aiidàri (.1820 XI J

NEURASTHENIA • FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

P PHOSPBATADA
Do VITER3VECK

E'o mais poderoso tônico empregado
contra as moléstias ou excessos, que

produzem esgotamento nervoso

ANEMIA CEREBRAL m
o© ®» PHOSPHATURIA

\ri-.M-lv-SE 
um bom üiáno «íe auto*' fniicei;. perfeito nioilelo. elegante.-

Praça Tiradentes, 20. (.1030 J) O.

X^lvXDlvM-SH em Baiigu', 2 earr"-.-
, tinhas com duas mulas csjieciacs •

IPortão dc ferro, duplo, medindo 2,j«.
tlc altur.. c 1-.9 ilo largura; trala-.ei
eom Victor Ribeiro: negociante no
¦Marco 6. (31133 .1) M.
"ITIÍN-HE-SE 

uma superior niachin.-í
;t pliotographica, 13X1*, eom chassis
a ItidcaiiN', c lente dc Zais; na rua,
do benado n. 11, com o sr. Manoel.

 (3(i?2 O) J

,\^'1vN-1)IvSI5 superior piano, dc fa-
., «uilia <iuo sc relirn. Iltua lluplira-

sia Corrêa n. aí, largo do Machado.
(4U+ O) S

^^,1.^NDR.SK 
um varejo, ror 2:000$:

avenida -Rio Branco 1,"?. casa do
bal;

 do
<4 5««l O) Jf

\71v.\Dlv-Si; um bonito «: hom pia-
y no franeca. dc partieulur. baratis.

sraioi avenida 1'assos 30, lui.-i de cie.
ctricidade. (4502 O) J,

VliXD.Iv-SIO 
um bani e harmonioso"

piano, cm muito bom .caiadoi nní
rua Dr, 1'ercira Vranco 87. Ivsiaciui
do Sa. (jr.^s Ol.J

\n-IXDl'.-SH 
um bom pir.no, cramli1'modelo, 

4 bis. novo, de pessoa «piu
retirou-se; trata-se, por favor, avenida
Passos .14. r.,;;-,,, ó) jj

\WvM)l-.-,SI'; 
meia mobilia, clara, es--

liifala. por iCo$; unia cama Maria-
Aiitoniclt.i, por 50S; um Riiarda-lou-ça, 3<í, c mais moveis, por preços ra-
201V1ÍS, á rua Visconde Sapucahy 27R.

(f.C)3 O) J
TfHXhlv-SE um lindo

1 cavallo
-... , - elcpanta

russo aucunado com seta
palmos de. altura c 4 ila anos ila
edade. Serve nara pessoa «lc muita
liosto, c um bello e leRitiim. cachorro
«le pura raça Ulmer, muito bom \-U
Ria 111a rua D Pedra 137. Cascadura.

(J.-.65 Ü) K

TRASPASSES

ATilv.NDlvM-SIv por 3H:noo?, 5 pie-
, dios, rendendo 380$, uo -Audaraliy,

trata-sc na rua da Quitanda, [).,. «his
ia áii 4. Uioti K) X

¦XffvXIIlv-Sp; 
por Soo$ o superior

T lote de lerra da rua Tavares, cs-
tação «lo 'líncantailo, junto ao n. .117,
moderno, medindo 11 P-.-r .13 dc fim-
ílos, prompto a cdiftcar; trata-se com
o próprio, r.a rua l>r. Arulr!a3 Cor-
«It-lro IÍ54, hondes do Iíngciilin de
Deiilro. (3?34 'M) j

T71-5XlllvM-Slv lotes de terreno a «li-
\ Inhclro ou a presta.ücsi iia rua

Curcipait}-, cnlre Todos os Símios e
¦lvilgcnho «le Urntro, a 30c?, 400$,
506$, 800? c -::bno$; trat.vsc com o
pro'prio, ua rua Br. Archias Cordci-
ro u. 654, líòudes 'do dingculiò Ae
Dentro. (3833 X) J

LUGA-SIv
ALUGAcom 3

uma esplendida sala,
adas de frente mobilada

ou nãu.a uai deniista ou professor;
visla a iiiial-tucr hora; rua Carolina
Meyer éi. (43*< M) b

AI.UCA-SH, 
1 i-^í. predio novoiVrau-

cisco Manoel 18, lv. lttáchuelo: ,6
qaurtos, 2 salas trala-sc Violor Mci-
rellcs ia (í-idü M) J

NICTHEROY
A LCCA-Slv a casa da rua Tialiei-

XVro Freire, n. 93 na ilha «lc I'a-
niictá. A chave está na residência
Itirochial. Trata-fec com o adminis-
tradòr do Seminário de S. José, ave-
nida 'Kio Branco 40 1 andar, dc 1 ás
3 da tarde. (.1533 J) T

VriCTIlliUOY __ Aluga-sç a um
IS casal, a metade do predio da rua
Alvares dc Azevedo n. 1S5, perto da
praia tlc Icarahyj traía-se no mes*
mo. (3914 S) J

VTTCTHlvUOV — ÀlígMe uma ca-
i^l sa boa, mobilada, logar muito
saudável, junto aos banhos dc mar.
Preço módico, para trotar, rua Santa
Bibiana 11, ;o — Canto do Rio.

(4350 S)J

TifEXnKM-SE lotos de torro.
V nos bem localizados a 100$
om prestações, medem 12\50
logar alto, saudável e de mui-
to futuro, estação do S. Mn-
thciis, Linha Auxllinr, passa-
gem ida e volta 300 róis, es-
eriptorio em írciite ú estação.

(,J 3405) N
V «ENDK-SÜ por et contos, a con-

I >' [furtarei casa da travessa Cer-
queira Lima a«;, no Kiaehuelo, con-
struida ha seis mezes, com 2 salas.
5 quartos, corrc..or, dc?pen_.a, banhei-
ra com aRÍih fluente c fria, bidet, \V.
C, interno e externo, quarto para
creadns, maguifica íustallação clectri-
ca, vastíssimo terreno e uma pequena
avenida, rendendo 150$ mensaes. Ve;
e tratar na mesma* a qualquer hora.

(3341 N) K
¦ffENDK-Slv
' 1 cm Meríty;

uma crande chácara,
 . tem um bom chalct,

forrado o assoalhado; preço barato;
400111. da Estação; trata-sc eom M.
l.omha.  (3131) X) II

"tfl-XDKíM-Slv casas do preco de
V 3;5«i«.$ c 3ioooS. a prestações de

40$, ju$ o 60$, respectivamente; cm
superior lerreno, já com algumas
-plantações, «nlrcp.-índo-sc inuncdiãta-
níênte a chave, nn crescente c saiu-
licrrima Villa Ao Santa Tlieri-za, cm
Ilóiiorio Ourgtl, Linha Auxiliar; Ira-
ta--t: ao. domingos com Henrique
Walter Junior r nos dias úteis, à rua
do Hospício, ioo, i° andar.

'3S1 St) J

TtriCNnBM.SU bons lotes dc terre-
i.T Jio, c::i frente á estação _T.coi.ol-

diua. em 'Jlomsucccsso; trata-sc na
venda do Afiiuar. --t-I-ti -^*) í5

i-lFERIDAS ,
darthros, eezemas, sardas,
pannos, comicliões, etc, des-
íippariiceni irapidamcnte usan-
do Ponuiila Liizilanã. Caixa
i$ooo. Deposito: ritarinaeia
Tavares. Traça TiradOiit.es
n. 62 (Largo do Uocio.

A 4030

riTiKíjDiSiSis
I Xavier um

. Ina rua S. Francisco
um bom predio; trata-sc

na rua «la Quitanda il. 95, das 13 ás
.1 horas. 1.4303 K) N

¦.rK-Vülí-SK 
por 1:500$000

V uma boa oasn nova, com
2 quartos, 1£ salas c cozinha.
Terreno: 13 metros do fren-
io por 50 de fundos, lugar
alto o saudável, n 3 minutos
da estação de Cordovil, K.
V. íicopoldlua. Trata-se na
mesma com liarilmldi Iilttcn-
court.

riTOASPASSA-SE tim restouraiit daA 1» ordem, no centro commercial,larcndo liom ucrocío; para informa-
Coei, largo do Uosario 33, eom 01srs. Oliveira Leite __ C». (4133 P)J
'PÍ.ÁSPAS9A-SE um boin~'rmareni
A dç seccos e molhad.is, bem aíre-
ffiieailo; lem boa moradia para fa.unha c uma cntrnda au lailo. «,110 sepresln para uma tcmiinha; <^s nioti.vos, expjcar-se-á 00 pretendra«e; pre.ço «lc oceasião; negocio stl-rio e ga-ranlido; rua «Ja 1'assagem n. 141 _llntnfogo. Urgente. (-,Sio P)

V fogo, em hoa rua, com 13X44,
mur.ido c prompto para receber edi-
ficação; tratü-se ua rua do Hospicio
h. 198. (37f«3 N) M

VKNl.llv-SI-1 
por preço razoável 1

chalct, c uma avenida, com 6 ca-
saa, rende .i:;uo$oi>o, por anno; tra-
ta-sí na rua Clarimundo d-t 'Mello
II. 177. (4153 K) M

ACHADOS E PERDIDOS
IÍOI.SA 

perdida _ PcJle-se c gra-J tuica-se ao cliauffeur que hon-tem, 20 do corrente, levuu a familiaao theatro Carlos domes, A rua Ge-neral laldivcH n, s83. (4,.|0 Q) j'

RHEÜMAT1SM0 - SYPHILIS - IMPUREZAS DO SANGUE
Eezemas, darthros, ulccras elironicas e rebeldes, cnraiii-
sé com o àiitigo o afamado ItOi; DE SVMMA, de Alfrc-
do de Carvalho—Militares dc attestados. A' venda em to-
dus as pharmacias c drogarias do Kio e dos Estados. De-
ppsítarios: Alfredo dc Carvalho & V.—1" de Março 10.

¦\7KN'r>.v-Slv 
por SioonS, ultimo prc-: >' ço. um l«eIlissi:i;o prc.liu. na rua

José Vicente, próximo á rua Rrtrão
dc 'Mlesauitii, construcçüo cxccllchtc,
lidados ú .p.--rta. dois <iiiar!5_r duas
'salas, cozinha. W. C, dentro <le
casa, nsu:i, installação clectrica ed:-
ficado ha oito meze;. As chaves cs-
tão nn rua da Alfandêpa n. 130,
i° andar, das 2 ás 6, onde íe trnta.

(4469 X) J

ITr:KXriEM-?T' terrenas a a;$ o lo-
V le de 13X50. tendo maltas vir-

(rens, em suhurhios dc duas estradas
de forro dc 500 réis, de Ia e 300 reis
dc Tn* tratar com o Quirino, á rna
da Prainha u. 7. Telephone áoSS."NV.rte. (3CS; 

K) J

VENDEM-SE. 
no E. Dentro, 6 ea-

ziuhas .renda.350S, oor 7:300$;
tratar eom sr. Affonso, Carmo 66. sala
4, ás 3 horas. (3-Sy X) J

Gonorrhéa
20 AX\OS PE TRTÜJÍPHO... ínr.HAr.KS PE CURAS

Iii.jecçiio Palmeira. Cura infall ivol eni G dias. 1 ió vidro cura
ein telas a; iihartuacias iia Urasil. Vey.; Diógáriã Tacàc-o, Andradas

o, 45. Vidra 33oog,

T^Iv-NDlvMi-SE duas hoas easas. uma
V na rua de SantWnna, na Ciila.lc

Xova. -por 13 contos e outra na rua
da America, por -4 contos, casas no-
vas, sólidas, boas para grandes ia-
milias ou .para renda; tratar na rua
da Trainha n. 7, com o Quirino.

(3689 X) J

TTKXT.iIv-SE uma casa a prestações
T mensaes de So$. sendo n primei-

ra prrstação dc 500$. tendo tres rj^ar-
tos, duas paia?, grande terreno c água,
•na estação de Bomsucccsso, 13. i'\
I^co.ioldlna; tratar com o Quirino.'Prainha 7. (3Í00 X) .T

\rivNI)Iv-SE 
junto ao bonde dc Cas-

-cadúra, na Kstrada Real, uma casa
de platihaiida, nuasi nova. solida, con-
s'rucçâo hoa. bom oiuntal, fcchailo. nor.
tão e .radil de ferro á frin.te 2 bons
qiiartos, 2 salas, co.inba. privada, r.u
electrica, dc. l're;o de occisiao.-j con-
tos, informações na padaria Aluados.
Estrada Kcal 3330. cem .1 sr. l-JNO-
gueira. (3-13.1.») «

TTIlvNDE-SH uma casa pira nwiic;
V na familia. á rua André Pinto

u, Ú3. Esia.áo de ltamos.
(.4i03 R) N

tri-IXDlv-Siv a casa da rua S. Va-
V lontiiii 11. 53; trata-se na mesma

rua n. 55; preço dc ccias-.ao. 
^

\TENPE-SE 
o nredio da rua o de

.-'everciro 11. 63. cm Copacabana;
trata-se Avenida Cáes do 1'orto Soo:
tel. 33:M. Xortc. í.i°6 ?\) -M

TTI--Nt»K.Slí umá hoa cosa de pasto
V cot» contrato dn mesma, tendo um

hom sob tado para moradia, cm bom
ponto; casa antijía, fazendo regular
negocio, titie noderá scr verificado pe-
Io pretendente, a qttem sc dirá o m<»-
tivo da venda; jiuem pretender, diri-
ia cnrtn com iniciaes, a XI. K. M..
110 eseriptorio desta folha. (.(obiN) XI

Cura rápida com o
P101TOUAL MAitlNlId
Kua 7 dc Setembro, 180

T UHEHAI. ft C. rua" Luiz deM l oinues n. Co. IVrdeu-se a cau-tela n, 3.35;, dcsta casa. (4417 Q).R

IJEIUDEU-SE 
a caderneta da CaTvã. I-.conomica desta cai«ital de n.-)«.;•35C, dn 3« s«|-rie,  (417. O) K

IjIvIiDEU-SE a apólice 73.(01, uni-X foi-nnsida; gratifica-se ti quema levar a rua ;i° de Março ii. 87sob,, a I-crrcira. {4 1 n ") =

1JKI..N0 de Valle Lòiirciro, em±* 11111 bonde do Caju', esqueceu muenvohicro c sua caderneta matriculan. 1(13; quem entregar os «litns ob-
jectos, nn_ rua Menc.es. Vieira n, ao,será (iranicado. (4400 tlij

AVICULTURA

TJIvXDIv-Slv 
á rua do Senado, um

terreno, medindo nm..<;<.., logar
alto; informa-se e trata-se na rua 

"do
Hospício, 198.  13764 N) BI

'\TT.XIM.-5E 
uma hoa raia com sete

V iqüartos c mais um fára, (fitas ffn-
Tas, saleta. _ boa cozinha, banheiro
iiuetitc e frio, exeellente varanda, £.1;:
e -eieclricidade. Preco rãsouvel; na
rua Rarão de Mesquita n, ?S5. An-

l Villa 3493
Chave na falaria. Tel.

CN)

«OVEIS?
\ casa que mais vantagem offerece, em preços e

qualidades é
A. F. COSTA

Precisa
comprar

AGIIOCADEIEA 
"Trioníphe" -_

.. Moldou para n rua Padre Mi-
giteauo (ant. da l-iorcstal. 7;—Ca-
Í!™^V Ú071 S),M

p UIÇVKM ENTE^v^CliòcâdeirãJ-^
XI Inoinphe". para creanças; 1-7
P"r cento dc vidas salva-, rua PadreMiguclino, ant. Plorc.ta 7; — Ca-''•¦m''y- (4073 S) .\t

IJEl.l.ISSIMOS (jallos novo. (Jt"~.» ue-Island c Orpir.glon hrancti),
vende ou troca-se por gallinhas damc-iiiia raça; rua Dr. Lins Vaseon-ccllos 509. _ (3S92 S) J,

GAI.UXIlASi 
Rhod TsS iri^«do melhor criador, vendem-se a-Go$, terno; na rua Sete «le Selem-bro n. 3, Cooperativa. (.1305 Sj J«

OVOS 
de roças finas, n u,$ e _Ü

.1 dúzia, trocando os claros, ga-ranlidos; s«5 na cooperativa, Avicuia.da rua Sete dc Setembro 11. 1.
..  (4348 S)

Mobiliários tle estylo e plmntasia, manipulados
com as melhores madeiras do paiz.

Ao gosto do mnis exigente e no alcance de todos
Especialidade cm capas para mobílias e atores bordados

Rua dos Andradas —27
TELUPUONE N\ 135t>

PINTOS 
das melhores raça;, a jíj

na Cooperativa, rua 7 dc Sctcm-
»;o ". 3- (4506 V) .ij

I>l.\"l'US 
a aSooo, de r.:ç-_u iii.as ?,

So ra cooperativa da rua Sele
de Setembro (4349 S;

VlIvMra-M-Slv- chocadeirrs do sys-
J ttu-a adoptado nas escolas «le¦T oviilultUTa ua «Franca. Hua Pa-'

dre IMiguelino f*-.t, floresta), nn-i
n;c;o ;;, Catumby. 143S1 JI .0^

-v«:
¦.¦,¦«

7;

___i.i--:S^i^>í^
¦*.'_íí_Vi.-"--sí-«-''i«,-;'*-'í->''-":-'*;- 

"
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ÁGUA DE COLÔNIA
SUPERIOR

Para banho c toucador:
i .litro 3$5oo
j|3 litro 2S000

Pharmacia Mcditta
(RUA LUIZ OE CA.MuES, 6

Largo de S. Francisco
"ÍTKNDF-.E uma gallinliada de prj-
V meira ordem, cor ura nicç» inogni-

fico, Ae pessoa que desc". retirar-se
daqui; na rua Paim __inu!«na n. so.
casa s: ar. David (44-a O) J

DIVERSOS
ACUA DE VIDAGO — Duzia 7$

tíi. entrega-sc a domicilio; «ua Luiz
Cama 11, 45. Tcl; 332) Cent

(3935 S) J

AKKEIOS 
— Compra*: para um

carro de 2 animaes e para uma
rarrocinha de um animal, na. nia
Küiita Luiza n. 6a — Maracanã.
i, ii1'!».8' R
IA' RUA Assembléa, 70, _", prof,
XX vindo, ha annos, da Europa, on-
de recebeu esmerada educação e o
Governo Portuguez o condecorou com
niediilliii de comportamento exemplar
c, premiou por sou methodo, ensina,
té p. exames c conenrsos: portuguez,itrancez, aritlim., al_., geogr., geom.,
Inst., etc. Não c curso. Preços men*
saes p. tudo: todos os «lias, 40$;
menos dias, 20$ c 10$. (4196 _)U

AGENTES 
tiüs Estados, acccitíim*

sc ni» fabnlcá tle carimbos e
gravuras; a rua Sachct n. 18—Rio.
1'ccaiu condições a José Xavier. Op-•iraa coiamissão. __;88 S) J

O unico óleo
AUTOS 

BENZ
para sua lulirificação, é o Rubi

!E. Únicos depositários J, M. Sam-
paio _ C.'; rua do llospicio na.

(411? S) R

IAII•PIWVKlírHM t ! ! 80 iriochi'
-Ti. nas Singcr feitio gabinete, para
ltor.br,
ç;u!o,

..u—13 para pbspoular cal.
liquiuárii-sc ;i 10$, 20$, _jq$ ate

200$. Oíficiiiíi especial i>ar;i qual:
.txr concerto) 'praça da Repiíblica

«• '95. (4133 S)M

lAlüliNTES — Pessoas habilitadas
_TX (.¦ com relações, poderão ganhar
com facilidade dc 0 a 8 mil r_is dia*
-•ios. Informações, á rua dos Andra-*ua.. ni 85, itf andar, .Ias q Ü3 10 d.i
«naiiliã. Convém lambem ás senhoras-
c sònliorilus. (3891 S) Jr— ¦' ¦¦¦ ¦¦¦—¦ — —

A'CCE1TA-SE 
roupa de caso de

familia para lavar e engommar;
trii.-i Tlieudoro da Silva 11. 1-9 —Vil-
Ia Isabal, __*___. > }

APOSENTO 
— Aluga-se um com

pensão, cm casa de faiuilia, a•um casal; dc tratamento; rua Silva
jGitimarãea u. 5 — Fabrica dus Clii-
tas. (4133 S) J

JL c casa. -;d«- '_es8__* discreta,' no
Cattete, aluga-se um aposento

para repouso, a' pessoas''. decentes;
cartas neste jornal,, para lojihn_. .'•

(4-39 S) J

EM 
casa de. família-.— Aluga-se-

uma «Ia com pensão, com ousem mobília j ver c tratar, rua Emi-lia n, 7 ¦ — Jararépaguâ, (4361 S) J

GRAMOPHONES 
e chapas—Ven.

dern-se d* $500 a 3$. Trocam-se
de ?joo a.-. _$; Compram-se usadas.
Çoncertam-se gramophones e ven-
dem-se a 20$ e 25$;. Compram-se, i
rua Uruguayana n. 133. (39228)8

C10J.Oi.R_._AS 
chro_ic_s"ou re.

. centes, cura certa e em poucosatas, o sr. Ribeiro, Informa o me-
dicamento que é uma maravilha na
cura; rua Visconde de Itauna n. 20.

(44-.S) J

HYPOTHECAS 
— i__sm.se no

centro e «ubutibios; na rua da
(]uitanda n. 73, loja, de 1 ás 4 ho-
«a*. (4379 S) S

HYPOTHECAS 
na cidade e sub.

j urbiosi grande» ou pequenas
quantias, juro módico, ha capitalista.
Informa, por favor, o «r„ Pimenta;
rua «Io Rosário 147, sob. (3140 S) J

HYPOTHECAS 
— Fazem-se de

predios na cidade c subúrbio.,
ale Santa Cruz. M" Vieira, rua da
Quitanda 30, 1» andar. (1148 S) J

IMPOTÊNCIA 
— Cura-se com as

garrafas de catiiába, remédio ve-
gctal vindo do sertío do Ceará. En-
coutra-se na rua de Santo Christo
n. 99. (4070 S) R

T OUÇA BARATA — Pratos., dc
J-J granito legitimo, fundos ao ra-
sos, duzia 7$ooo; pratos inquebra-
vos, duzia 10$; apparelhos i|_ por.
ccllana dc cor, para jantar, 80$ e
90$; apparclhoa i\e porcellaua. dc
cor. para Oliá c café, 43?;. guarni-
ções 1J2 porcellaua dc cor, para toi*.
leite, 3"? ti .(tf$; clitcaras c pires Ijran
cos para chá, s$3on, para café 4$;
chJcaras c pires de cor para chíi, 7$
e Í5Ç; para café; 5$ e G$; copos sem
pc, duzia3-3$5go, 4S500 c G$uoo; co-
pus de pc, duzia 7$, 8$ c _i$ooo; rua
da Assembléa li, 16, Torgc dc Souza.

(3607 S) B

CORREIO DA MÀftHA — áüdrfe-íéfra, 22 ^e Novembro de 1910

MÃES :iXTR£MOSAfe Slsi•;>¦ Ühinhos «lávtn.léstiás- _a «pelle qiié :qs afftigcm, banhae'-os com
o SABONETE PE RIFGER, RuaS. Pedro. 1.7.

FLICIA 
AMADOR — .TrabaUian-do por conta própria c parti-

cularraente, encarrega-se de qualquer
trabalho de investigação de caracter
privado,- assim como da descoberta
de roubos e paradeiro de criminosos,
ffuaridando o mais absoluto segredo e
garantindo dispor «Te . essoal habili-
tado. Escrever para "Posta, restante
do "Correio da Manhã", com o ti-
tulo acima. (4i3oS)S

QUARTO 
independente era casa de

familia dc respeito; aluga-se a
um ou dois rapazes do commercio,
com todo o conforta moderno; á rua
Ur, Maia Lacerda n. 63 — Eítacio
de Sá. (4148 S) J

SEMPRE 
baratissimo, moveis, col-

chões, malas, na casa Arnaldo,
em frente á estação da Piedade, ou
cm (rente i estação do Rio das Pe-
dras. (4412 S) J

SAIAS 
e blusas, modelos dliics e

por-preços inferiores; na rua da
Carioca n. 34, 1» andar. Tel. 120,
Central. (4161 S)S

DENTISTA 
1

obturacao
-$000 mensaes para
a granito, platina,

curativos desde o primeiro dia. Tra-
balhos dc .chapa; coroas, pivot, etc,
por- preços mínimos e trabalhos ga-
rantidos, na Auxiliadora Medica, na
rua dos Andradas n. 85, sobrado, es-
quina da rua General Câmara, tele-
phone,- Norte 3W. (soar S) J

9

SALA 
— Precisa-se de uma mobi-

lada c independente, para descan-
so durante o dia. Cartas neste jor-
ml, a M. S. (4434 S) J

MODISTA 
de chapéos

Nioliey, faz c reforma
Mme.

3$ e a
5?. Especialidades em Iutos; trabalho
franc-c-, Acceita «ilumna- a 2$ a lí-
CÕo, 4 horas por dia; rua Huenos
Aires 17C sob. (ant. llospicio).

(43<>8 S) S

Í>ELLEZA 
— Conslhos gratuitos—

J Tiiigc-sc cabello, na perfeição,ÍCoçãu maravilhosa para seios. Con-
g-itltas das 10 ás 5 da tarde. Mme.
IEIjSAí rua Tavares llastos n. Cl,
Cattete (a dois passos da rua Bento
fl-iilbòn); (441 s sy^F

IJOTÊQTOI 
e comidas frias, ven-

* dç-se um fazendo bom negocio,
casa limpa e decente, boa freguezia,
f bem montada; para informações, na
Avenida Alem de Sá ijs, esquina da
rna Kczciide, das 10 ás 12, com Syl-
tVlÓ. (44S.1S) S

a>li:VCI.ETTAS 
tiradas, vendem-se

J desde su$( ua casa Harlcy, á rua
«lo (.'alicie n. 199, (3224 S) .1"píCYCLETTAS 

usadas - Pnr.."^
incm c para menino, Temos di-

yersasj ijúe vendemos aos preços de
5-0$ e So$; nm do Carteio n, 103,
Cma llrasil. Tcl, 1734, Central,

(3419 S) R

IV

MME. 
DUARTE, confecciona cm

. seu atelicr, chies c modernos
vestidos* de unho, desde 50$, dc voi-
le, desde 40$, de filo, desde 70$, for-
rado a seda, tafetá, desde 90$; oc*
ceita chamados, levando amostras de
todos oa artigos, os mais finos que
desejar; na rua da Carioca, 8, 2»
andar. (43,3 S) S

fTM ex-negociante desta praça, dan-
U do as melhores informações de

sua coniucta e fiador, oficrece-se
para faze- cobranças de alugueis de
casas, coutas no Tliesouro c Prefei.
tura. Caita, nesta redacção, a CA.
V f. if-e>

senhora C. C. C, tem car-
nesta redacção. (4516 S) JIP,.

wil A seulinra Dalcc,
nesta redaccão.j

tem carta
(451; S) j

TTMA senhora muito cirinhosa de-
\J seja encontrar creança pequena,

para criar ;rua Evari-lo da. Veiga n.
130, quarto 11. -3. (.1931 S) J

TTMA moça franceza, ensina o fran-
•U ccz, cm casa das familia., 20$

por mez; 30. rua da Constituição.
(3928 S) J

UMA 
se

gar-si
senhora viuva, deseja .empre-

ffar-se em casa de um casal,
para todo serviço, ou em casa do
senhor viuvo de tratamento, não faz
questão de ir para os subúrbios; á
rua D. Laura de Araujo n. 09—Ci-
«lado Nova. (4416 S) J
"irtíRANEARi no Sitio Bella Vista;
V.pcnsij nia_s.il 120S; peçam cartões

explica ti vrti. no escrintorio desta folha.
(1501 S) I

DENTISTA
R. Balda9 Von . Plaackcusteln

Esp. em .obturações a ouro, pia.
tina, esmalte e extraceões com.
•' taraeüté sem dôr; colloca den.
tes com ou sem chapas, a preco»
reduzidos. Garante todo e qual-
quer trabalho e acceita pagam en-
tos parcellados. Das 8 da manhã,
ás 6 da noite. Aos domingos . só
ai'- ás 3 horas, Rua Marechal Fio.
riano Peixoto n. 41 (sobrado",
próximo á'rua Uruguayana.

DENTISTA 
— Coroas de ouro pu-

ro a 5$, 6$ e 7$; chapas de vul-
canite a 9$; no grande laboratório
dc prothese dentaria, da rua Uru-
guayana n. 3, sobrado, a -cargo do
notável professor J. Machado, espe-
ciaüsla em-, todos os trabalhos den-
tarios. (4236 S) J

Esla liqü.íàant-.b Saldos
Que! estão em! èxposiíçâo com os pre«As

1 marcados

ACTOS FÚNEBRES

w.

C01HPR^M4-U 
«lentaduras vtíhas.,

para o aprõvciwmento dat platt-
na existente nos dentes artifictaès;

na rua UniKiiayana, 3, sobrado, com
o sr, Antônio. (4-34 S) J

PÂRTEIRAS
MA-DAME

PALMYRAPARTEIRA
—Com longa praiica. trata de moles
tia3 dc senhora, c suspensão, por nm
processo rápido e garantido, Acceita
parturientes era sua residência, á rua
Camerino a 105. Tcl. 4428; Norte.

( . 5784)

PARTEEIA Mme. Maria
Josenha, . di-
plomada pela

Faculdade de Medicina de Madrid,
trata de toda-s as doenças das senho*
raa c faz arçpareeer o incommodo, por
processo scientifico e sem dor nem
o menor perigo para a saude, trv
balhos garantidos e preços ao alcan-
ce - dc todos, Avenida Gomes Freire
n. 77, telephone a.. 3S42, Central, con-
sultas grátis. Em frente ao theatro
Republica. (3321 S) M.

111
Tomo PEITO UAL MA-

1C1NH0
Kua 7 de Sutoiubro 180

MODISTA 
— Faz vestidos, costn.

mes, e chapéos no rigor da
moda, a preços . baratissimos; rua
llrn_uay n. 250 — Andarahy.

 (3949 S) J

(("""lONSULTAS cspiritasíMme Mario
+J I-oitisc só acceita gratificação de-
fliols da pessoa conseguir o que dc-
>eja; .Mattoso 33. (4325 S) S

Jpo.UPItA.SE ouro velho; rua I.ar-
\J ga n. 41, sob. (4472 S)J

€OMPRAJS'E, 
por preço de ocea-¦sião, uma cadeira de pressão,

para ikntista, «nu motor cleclrico, c
«nua escarradeim hygicnica (fonte);
nu Larga 41, sob. (4468 S) J

€ARAMANCHAO 
— Vcnde-sc um

adíiptando-sci a viveiro; rua 11ad-
•dock Lobo 11. 157, armazém.
__ (4.13 S) J

«""lOl-T-tE — Vende-se um superior,
IU com segredo e do celebre fabri-
«cante. Vallet. Ver e tratar, na rua
Va Alfândega n. 197. (427C S) J

(tOSTUREIRA} íTurino. pur
«¦im Bclla dc S.
Barãliyj

— Trabalha por fi-
preços baatissimos*
Luiz n. 12 — Au-

(3749 S) M

JpABKI.LEIREIRO e uma MA.M-
J_' CURE, precisa-se, para ir para
fora; trata-sc
eo n. iói.

Aveuida Uio lírah-
(1493 S) J

^*.H'A1'-0S 
ullinios modelos, a 12$,

J 13. c 20$; tingem.c, reformam.
*c a .|J, 5$ e 6$; uinie. Dos, á rna
ju.i Carioca u. io. (2091 S) J

jpoi.l.KTES d
mj dídít ,12$, c
tr_emosí run (Ia

dc senliora. 50b uití-
completo. Mme. Marte

Assembléa 11, ;j.., i°
niiilar, abaixo da Avenida Hio Ilfan'
«o. (1--4. S)J

j/^pirP.UAi-SE qualquer quantidadeRJ do jóias velhas, com o;i sem pe*
(dias de ipuihiiier valor c cautelas do
jMotite de Soecorro; paga-se bem;
ina rua Gonçalves Dias n, .17. Joalhe-
ria Valentim. Teleph. 994, Central.

(4137 S) B—"¥
anos cm qu.il-

iktõr; mandar
|>rcçòã o fabricante, para A; M.
tòlixa Pnstal .19. (3491S) J

M0\ 
EIS — Deseja' comprar, ven-

der, trocar ou reformar os sens
móveis, ou colchões, não deve fazer,
sem primeiro ver o sortiiucuto e os
preços da çoléhoaria do Povo, que é
nos subúrbios; a easa mais complc-
ta neste gênero e garante competir
com a_ melhores casas do centro.
Fabrica c deposito á rua 24 de Maio
"• 505 — Sampaio. Teleph. Villa n.
I/-85 — M. Costa e Sá. (1057 S)R

MGÇO, 
com boa cãlligrapliia; sa.

hendo escrever á machina, sys-
tema americano, c com bastante pra-tica de escriptorio, precisa de unia
collne_ção; não faz questão de gran-dc ordenado. Cartas a Ohana, pura«ta folha, (40.11 S) M

MME. 
Clara Couderc -

pediatra, massagista
rua S. Clemente 11. 105
Sul. Vae a domicilio.

Manicura,
diplomada;

. Tel. i_7g,
(-393 S) B

MESTRE 
dc tecelagem, com 30annos de pratica cm teares, tran-

cado, xadrez, maclilncta c aútomati-
co de Northrop, trabalhou na prin.cipal fabrica desta capital. Cartas
nesta redacção, a C. C. C.

(4093 S )M

BORALINA Cura dártliros, empigens,'
eezemas c sarna. Rua. São
Pedro, 127.

de meia edade- di
queira infor*

onde fica esta rua, (4444 S) S

TJiMA senhor;
O raa Taquaty 2

VACCA 
— Compra-se limiu dc

qualidade, de 11 ou 2' barriga c
pouco mais de mez dc parto ou a
faltar uns 3 mezes, e lambem 1 vi-
tello c 11111 bezerro, desmamndos; rua
Santa Luiza 11. 62 — Maracanã.

(4180 S) R

Mme. Mnrgli..ita Snlenni lrn-
liamcl, pnrteira, diplomada pela
Real Maternidade de Firenze (Ila-
lia), Acceita chamados á qualquer
hora. Tcl. 3120, Villa. Rua ._;
Miguel n. So, esquina da rua S.
Raphael (Tijuca). 338 J

T7EST1D0S lindos modelos cm ta-'Vfetâ, filo. desde 100$; linho, 50$;
voile. 35$. Só no Malsoh MUguet —
Mme. Pòrcira. rua 7 de Setembro 103,
tcl.p. 4287 Cent. (4283 S) S

XTa. Exa. está passando mal, de
T noite ? Mande reformar 03 seus

colchões ou Minprar os novos «111-
precisar, *_ •okhoaria A Preferida,
a unica que rtisnnc dc. mnchinas ape_r-
feiçoadaá nara 

'dêsfiacão 
e desinfecção

dos enchimentos, assimcomi) se cucar-
Tèga dc fazer cm casa do freguez;
rua Visconde Sauucahy 27P: telepho-
11c 2.166, Villa. (3(»6 S) J
"\TESTIDOS dc linho, seda ou qual.

/ quer outro tecido, por preços
que não nilinittem competência; «6
na rua da Carioca 34. 1° andar. Tcl.
Central 120. (41130 S) S

ÚLTIMOS INNUNCIOS
A I.U0AM_S1'* uma sala «lc frente e

i_tnlcov_. para caoal sem. filhos .011
senhora dc tratamento, á avenida
Mem de Sá 11. íoi, 2" andar.

(4566 F)

TlfADAME Sergipe
J.U. á • rua da Alfândega 11.

MEYER 
_ M ' fecciona. vestidos

! * MinA-SIS bom commodo para ra-
mudou-se para 1 iripazes «lo commercio, 011 senhora

11. i2j. . c:0 poinrmi sem innhiíia, com,o-i sem
(iJ4y S) J I pensão, com luz electrica e bomba-

.. • 1 nheiro, caía sem creanças, rua Chilelista particular con- n. o, 1» andar, junto 
' avenida Cen-"¦¦•- por. qualquer! trai. f45._'.E.):J

PARTG3 níòlciíi..
de mulher ¦

ANDRADA cura corrimentos hemor'
rliagias e suspensões; de modo sim
pies. evita a gravidez nos casos Indi-
cador.. fazendo apparecer o iuconimo.
do sem provocar hémorrhágía. tendo
como enfermeira mme. JOSEPIÍTNAGAtMNDO. partoira do Hospital
Clinico de Barcelona: consultas dia-
rias, grátis aos pobres. Acceita clien-
tes em pensão. Consultório r resi-
dencia: íua do I.avradio n. 111, so-
brado. (3S24 S) J

Mme.
Francisca

Rei*, diplo-
mada pela
F. de M

dc Boston, faz apparecer a mcnsti.ia-
ção por processo scientifico e sem
dor; trabalhos garantidos e preços
ao alcance de todos, sem o menor,
perigo para a saude; trata de doen-
ças do utero; rua General Câmara
n. 110. Tel. n. 3.368, Morte, próximo
da avenida Central. Consultas gra-

Sapatos pretos
e amarellos para

Senhoras a 5$, 6$, 8$ e loSooo
eram de 18$ e 2o$ooo

Botas e borze
guins Pretos*}.-« ou amarellos1
Artigo superior

Saltos Luiz XV
ou de sola 6$, 7$, 8$ e 10$,
eram de 184e 20..

Sapatos pretos
Amarellos para homem

a 9$, 10$, I2$,14$e I5$ooe
Eram de 22$ e 24$ooo

Botas Borzegins de
Pellica preta amar ella *

pu envernísada, a lo. e I4$ooo
Eram de 2ò$ e 24$ooo

Ultimas novidades paraHomens e Senhoras
109 BuaJ||re(^irioriano 109

Canto da Avenida Passos I23

D. EMERENGIANA CAMPOS
DE OLIVEIRA

Í

UMA 
familia que tem um" pequenocollegio, acceita creanças internas

e externas- de qualquer edade; po-deudo dar iiifoímaçôes do " carinho
com. que são tratadaa) muti Itapiru'
n. 62. (82. S) R

Evitar a gravidez^™_£
dicjimentos, nem operações, leiam o

lNiarOl da Felicidade 1,' aue- se ven-de a :?, ijo cnçraxawi dS' Café Cri.terium, na-.avemda Passos, junto n
praça Tiradoutcs;;. j. r-<*nO S> J

jq MOTORES electricos de i|4,
ij-r i, 2 c 12 HP.; 2. moinhos

de cale com. motor; i machina para
cortar papel; i serra circular, ven-
dc-se, praça da Republica n, 103.

(-4i.fi Si M

Comichao

tis. (S 1970)

SENHORASPartos, Mo-
lestias das

Tratamento
Jos abortos c
suas conse.

(ju-i.cias, dos
corrirnentos,

das eólicas utero-avnriãnns c d.ís rcuras
irrcculares e prolongadas. Assemblía,
'4.dís 12-ás íS. Serviço do dr. Pedro
Magalhães. Telcp. lo^.. Cent.. (1.5492

figurino. Preços módicos; mià W.n-['____
çeslaç. 97, esquina da.rqa Magalhães I T>UBC'.ISA-SI5- dc uma

(3.|2i S) M | JL' madeira, cdmle 15Conto.

NA 
Avenida Mem dc Sá 41,do, aluga-se uma espaço;

sobra-
á rua'" Ibitti'rui.a n. 67.

com duas sacadas,
bilia.

com ou sem 1110
(4111 S) M

•¦""l T>KBCISAiSE (le lun iierito jarJi-'

O1
linhas

URO, prata, cluislofles c mais
tnctacs finos, em obra, nic-mio

usados, compra-se na joalheria Ando-
rua Uruguayana t_4.

(4i5« S) S

JP neiro,'para tomaracqn.ft-tf.de um
grande jardim, li' nece.-.-a.*Ío _ que
Fejn muito traliálliador c que dò re-
fcr.cncias dc condueta c do trabalho.

i Trata-se tia Villa Ideal, nn S dc
DcíOtnbro u. 102 — Man_ueira.

(4548 D) J

ESPIRITISMO NA INFAN-
CIA, 1 vol. i$nno; venda na.

livrarias Alves e Garuier. (30S S) R
O

ITIOJIPUAM-SE pianos
%J tiner cataiío, c .Liiti

SpOMPRAM-SE dentes c dentaduras
t\J velha», c qualquer traliallio ve-
lho dn boca, qualquer porçilo; i.fSi
jftveniila Central, 1» andar. (36ib S)J

CARTÕES 
DE VISITAS — Cen-

to 2S- Ourives 11. 60  Pape-
iariii Oscar N. Soares. (3490 S) S

Constipapíto
Tomo

PEITOUAL MARINHO
Kua 7 ile Setembro, 180

O I.FEKEGE-SE uma costureira pa-ra casa dc í.unilia, cortando purfigurinos; r.ua S. CleniciUe n. 147,
caso 33. (4149 S)S

.MÉDICOS
llllflfl U v'n ° (''ar>nosti-HaIIIS I -° c ti':i!amen,°
llnlUU A v'"' ^"^ '!? °5"

ioma_o, intestinos,

coração, rins. ossos, etc., peloDR. RENATO DU SOUZA 1.0-
PES. Preços módicos. Rua S.".o
José, 39. das 2 ás ¦ (menos ás
quartas-feiras):. A :oj

A OAÍ.VICÍE
Seja qual !or a thus.-, cura..
sc radicalmente com. o ESPE-

CIFICO de GARNETT
Deposito: Craslilcy _ C*
RUA OUVIDOR, 58—Rio

A* venda cm toda a parte,
Caixa, GSooo, jiclo Correio

6$óuo. (J 42

Professores e professoras
Aii.i.1.5

JrS. tini.
ILUiMAO, francez, inglez e la-

. c 15$ mensaes. Traia-
das,- 2 ás s horas; beceo da Ca-

rioca n. 18. (4003 S) M

noras;A l"LAS de francez, para senho
-**"*¦ ...'•¦s, 5."s c sabbados, das 2
5 horas; preços de propaganda ;$
mensaes, dc data a data; professor
francez, de Paris; 96, rua Sete de
Setembro, 96, 1" andar. (3S40 S) J

j» dártliros, empin-" ~ 
ysens,\ jczçnias,vfrieir», s.i-h.s,
br.tpdjas, êtc.;

. 'd'«-'ápparecem
fácil e completamsniáflv «th "¦ õ
DERMICÜRA;;. (Não 1 

"pomada).
Vende-se cni todas aí-drogarias
dò Rio e .Nictlreroy.-.qpjúsito' ge-ral: Pliáimaéia": Acre,. tua -Acre",
n.•' 38. T.I.- Norte, '32.5.' 

Pr''?0
2$ooo.- i ¦••Vxi'..-.- • -'¦ \-X

 
'-,';.'.- 

.. _ 
'¦...' •'.';

Perolina-Esnialtl^^
que adqmre e conserva ir1 belleza «Ia
pcllc, approvado pelo Instituto dc
iJelIcza dc Paris, premiado, na Ex-
posição de Milauo. Preiío 3$ooo, Exi.
jam estes preparados, á vèrtda em lo-
das as perfumarias c no depósito des-
te c dc outros preparados,.- á rua 7
Ae Setembro i_6. ,(589 S) A

Casamentos tra ta-se
com bre-*v i d a d e,
m esmo

sem certidões, civil, 25$, e reli-
gioso,; ao$, em 24 toras, na forma
da lei, inventários e justificações,etc., com Bruno Sçhegue, á rua
Visconde do Rio Branco, 32, so-
orado. Todos os dias, domingo,
e feriados, Attende-se a chama-
dos ¦ a qualquer Jiora. Tclephone
n. 4.542, Central'. — N. B. Os
noivos que tratarem de seus pa-
peis nesta casa não terão o in-
commodo de ir á policia; não se
confuudam — 32. (1712 J

faiíLuctoa em bom _ rsus'DE.m.UAFOANA; HSTAUO
DO RIO DE JANEIRO

Oliveira, Vaz & C,
profundain.nto pcnnllza-
ilos polo prematuro pas»samento dn Exma. Srn;
D. EMERENGIANA OAM-

POS DE OLIVEIRA, muito
«llfcua o saudosissima esposa
do sen presadó amigo sr.
Francisco Teixeira dè Olivel-
ra, mandam rezar na egreja
do S. Pedro, sexta-feira, 24
do corrente, ás 8 *J_ lioras, 7"
dia do fallecimento da mesma
senhora uma- missa cm Inten»
(ão do sua alma; e para esse
acto; de religião e caridade
convidam- seus amigos o os
parentes da finada, hypotlie-
cando a todos a sua infinita
gftttídgo.

ALMIRANTE BAPTISTA
DAS NEVES

/. • A directoria do Club
Naval, rendendo preito
de saudado á memória

. dos heróicos companliei-
ros fallecidos por ocea-

slão -dos luetnosos ncontccl-
mentos do novembro e dezeni-
bro do 1910, manda celebrar
uma missa cm suffragio de
suas-almas, no altar-mór dn
matriz da Candelária, nimuihn,
Ba-félra, 23 do corrente, ás 10
horas, o convida os srs. offi-
ciaes dos differentes olusses
da Armada, sub-officiaes o
guarnições, famílias e pessoasamigas dos mesmos para as-
sistir a essa ceremonia reli-
glosa.

t
I?. Maria da Gloria
Maldonado Brandão

9 <3t. Joio Carlos Tei-xeir? Brandão, sua senhora,filhos e Irmãs e o dr. Gon-
çalves Ramos e senhora

. agraMecem aos parentes eami-os que acompanharam os res-tos mortaes de sua filha, irmã.
rfnSh *.,?f.,ln'Kla MARIA DAGLORIA MAI,DO.\ADO BRAN-U-W, <! convidam" para assistir ámissa de setimo dia, que. pelodescanso de sua alma. mandam re-zar na cereja da Candelária, ás9 Hj horas, amanhã, quinta-feira.23 do .corrente, antecipando seusasradwinuMilos. , <[fi[

José
Vidal Domingues Mar-

ques Pir«is e sua familia,
coiiinmnicain aos seus pa-xeiites e ami_os o falleci-
mento de seu idolatrado fi-

tri" r" 
' e 1>:u'e"le' ° innocente

Jü_._,, e ao mesmo tempo os- con-vidam para acompanhar o seu en-torro, lioje, quarta-feira, 22 docorrente, ás 9 horas da manhã, darua Vinte c Quatro de Maio nuniorç^ 242, para o cemitério de

f

f

José da Silva Sardinha
(FAtL-ECIDO NO PORTO)

Balbina Borges Sardinha,
seus filhos, genros, uoras ¦
niais parentes, tendo rece-
Indo a infausta nòtic;.i do
íalleciniento de scu quer do

e saudoso filho, irmão, cunhado »
parente; JOSK' DA SILVA S.\R-
UíNHA, mandam celebrar uma
missa pelo eterno repouso de sua
alma, amanhã,* quinta-fcir_, 23 d»
corrente, ás 9 horas, no altar,
mor tia egreja de S., Francisca de
P__Ji_ T>

3E33±s_xrz:oíaxr
Para o cnibcllczam.nio do

rosto e das mãos, lefrcsca a
pelle irritada pela n. valha.

Vidro 4$ooo. Pelo Correio,
5.000. Perfumaria OR-t-ANDO RANGEL.

FAZENDA A VENDA NA
BARRA DO PIRAHY

Ver.de-se a

____!___ ^a-s''1-'''.
Dona Maria' Émília
Mariano de Camposi

SYPHILIS
-Csüâ^teparaçl
Asséinblca ti. 54;
ras.'Serviço do Dr. __
VHAES. Telènlione. 1009,

e suas conse-
queuciao. Cura
radical, injeccões

completamente
_ INDOLORES,'

lTo. Appl, 606 e 914,
das ia ás 18 lio-

PEDRO MAGA.' Oi a ¦ - a

Electricidade 7-SW
forca c luz.. Altciulc qualquer clm-
unido. II. Teixeira. Teleph. Cen-
trai 3335. — 1'. Américo. 80—Cat.
tete. (a.|_ S) M

Gonorrhéas c h r onicas.e
recen 1 es.
Qm e r eis fi-
car r adical-.

mente curado em poucos, dias?
Procurac informações....com-.0:. sr.
Feijó,' que ''gratuitamente as-offc-
rece, não conhecendo ¦ caso • ne-
nhum negativo; rua Thcophilo
Ottoni 167. 32?i1 T

Creme de Amêndoas ---
O legitimo eslá rc_istradó sob o n.
10.oti, c traz impresso o nome do
fabricante pliafmaceuticõ iSantos' *Sil-
va. etc.
.Indispensável na toiktte..d.is dnma=

elegantes, Embcllcza o rosto, tiran-
do-llie a. .rugas c os manchas. Pote
.5000. Vcndc-se 110 deposito. Droga-
ria Pacheco; á rua dos Andradas 45.

I (S 3-3)

55$ -no *ci<
¦vil t 1<(

- reiigiosj,
< om a u

!•',.' . '. • ,, _eni 
"cer..

Uíioos-c cm 24 .horas, todos os dlãs,
para !provar..qiianto-esta-,casa í' séria;
so pagiu. depois 'dos papeis!'crotm
ptos;.' trata-se á rua Barbara de AI.
varcnga 11. 24, em frento á a" Pre-tonai próximo ao Thesouro, com Ca-
pitao Silva. (R I7__

Duchas
Faculdade,
c intestino,

massagens, etc. In-
stituto Phj.iothera-
pico do dr. Gustavo

Ãrinbrust. Docente da
Doenças do estômago,

. neurasthenia, arlhri-
tismo, obesidade, diabete, etc. De
7 ás 11 da manhã. Rua Senador
Dantas, 48. (S 1135

Ser Bella Creme de Bel-
leza "Oriental",

sem rival para
manter a epider-

me cm perfeita hygiene-e bcllczn,
emolienle, c -refrigerante, cinbraii-
qiicce e assetina a cutis. Não::,
gorduroso, é o nu-lhor para massa-
gens, .e faz .adherir o pó de arroz,
tornando-o invisível. 3?ooo, pelo
Correio Í...00. Leitora, no; logar
onde reside, peça o Creme "Ori-
cntal", ao seu fornecedor e, elle
não o tendo o obterá rapidamente.
Mediante .on reis dc sello envia-
•.nos o calalogo de "Conselhos de
Bclleza". Vendas por atacado: di-
rigir-sc ás casas ae': suas relações
¦nesta praça ou,, ao: deposito: cPer-
fumaria Lopes, r. Uruguayana nu-
mero 44, Rio.

EUZEBIO FERNANDES DA
SILVA VIANNA

_*f_ Muthildo Ventura Viun-
•*!• na, Anvliiso.s de Macedo

• o s-nliorn convidam seus
nmigos' o parentes íiii.aacompanharem os restos

mortaes do seu marido e na-drasto EUZEBIO F. DA SIT/.VA VIANNA, enjo saiiuento
sem da rua Conselheiro Pc-reira Franco n. 106, Estaciodo Su. hoje, 22 do corrente a1 hor» da tardo. Dosdo já

Cândido Ferreira
Guimarães

Alice Guimarães Lopes,manda celebrar tuna missade selimo dia por alma do•seu tio e padrinho, CANDI-
n_',.-D0 FERREIRA GUIMA-
KAIiS, amanhã. «íuinla-feita, 23¦do «orrente, ás 9 11. horas, na egre-
J.Í de S. Francisco de Paula,

____¦'

O ' dr. José Mariano' H
Campos e familia (ausen-¦tes), Francisca E. M. de
Campos, viuva major Mar-
cos Curius M. de • Caiiipos

c filhos (ausentes), i° tenente dr.
Carlos Gomes Borralho e familia
participa'm ás pessoas de suas rela
ções que niaudani celebrar, ama-
«hã, quinta-feira, 23 do corrente,
ás 9 horas, na egreja de S. Fran
cisco de Paula, missa por alma «I
sua saudosa irmã, cunhada, tia <
prima. MARIA EMILIA MA-
J_.1A-ÍQ-'>F__CAMPOS S 4.<i

Alcina Pereira da
Costa

Lande!Ino flai-hosa, irni?,.->
tios e demais parentes da
fallccida ALCINA, penho-ratlos, agradecem a 'todas

as pessoas que acompanha
ram os restos mortao. até á su.,
ultima morada, e de novo convi
dam para assistir á missa de seti
mo «fia, que terá logar na egrej,.
de S. Joaquim, ás 9 horas, ama-
nhã, quinta-feira, 23 do correm,
por esse acto dc religião ne con-

«m_______. .i.,.,

Viuva Adriano de
Mello

i

1

I

t
Sebastião de Carvalho

Hoje, quarta-feira, 22 do
corrente, ás 9 horas, 30° dia
de oeu passamento, sua ma-
drinha Anna C. Leite , de
Menezes manda rezar ttma

missa na egreja de Santo Amo-
nio de Ramos, para o que convida
os parentes e amigos, antecipada-
mente agradecendo. ÍR 4176B_nHa__iM_n_B_i

Alpheu Nogueira
Dario João Nogueira c

familia convidam seus na-
rentes c amigos para assis-
tira missa do i" anniver-

,sarip..do passamento dc seu
inesquecível filho c irmão, na egre-
ja do Imtnaciilndo Coração de Ma-
ria, Meyer, hoje, quarta-feira, 22
corrente, ás 8 1I2 horas, antccipan-
d' seus agrn^ccinn.n*)n-.. fP i t-ri1))

100 cartões de visita
impressos em i minuto
RUA BUENOS AIRES. 4 A. Tel.

i- -;'-¦... _„n! -m do r_t-e!n Ocr-1

1

1

|\I.N*I1EIK0 — Emprestado sob
;1^ bypotliOL-os. com Rodollpíio Tho-
ánrtZi nua do Hospioio 129, 1" íimlar,
»lc 1 ás 4 horas da lorde, (.íosj S) S

COSTUMES 
de linlio cm Iodas ns

cores, por 55$; só na rua da
Carioca j.(, iu auufir. Tcl. 120, Cent.

(416a S) s

CIA..Al.V' una
rçcisa de sala

cónt pen*
\1_ sem íillios, tire

(jnarto, sem mobilia
sãt». cm cisa de pequena familia, pro.
.ximo ao centro da cid.-ulc. Cartas
jcom indicações c prego, a X. Y. 7..
'ic-lc jornoli (44ji S) .1
•j-vOKj.MITOIitü.-i- Àiiigamèe dois'-'.. 

.arejados, cum todas as i-onitno-
Uliladcs para pcíso.i do conuncrcio,
perto de banhos dc mar, nua, Ferrei-
ra Vianna 81—Cattete. T«|',ct(lionei
«loSo, Central; (.49;S)J

PUECISA-SE de um
J. alfaiate, nuo tcnlia
na já montada.
(Jencral Pedra

companheiro
lojas, oítici-

Informações, á rua
165, loja.

(4147 S) R

1}I.EC|SA-SE 
de um sócio com

. . capital _o:ooo$, para industria
muito lucrativa, q_c está já funecio-
uando. Procurar das 10. ás 12 da
mailliã, o' sr. Ccsar, 110 escriptorio•Usma Asplinlto", rna Visconde dc
Itauna 11. 341, sobrado. (4jiiS)R,

DOEHÇAS HEBVOSAS - A TH.1ITISM0- ARTÉRIA ESCLE^OSE
Tralamcnto com completo rnsullado pnl.is Cor-

rentes do Alta ívequeucia o (lintlu-rinicas, da
hcuriistlicniii, nr-vrnlgias, pruridn. arlhritismo, arlerio
esclcroso. Kxamcs pnlos rnins X. Proços mndiens.

Cônsullono do Dr. Reunto de Souza Lopes,
especialista cm doença-! nervosas, do appi«rvlho digcs-
tivo e da nuluição. — UUA S. JOSÉ' 30; dc 2 ás _i

PENSÃO 
¦

mtciliòi
Yalíadares ti

- Uá.sc á meia ou a do-
na Avenida Henrique

30, sob. (4JS7SIS

DINHEIRO 

'— 
Eniprcstá-ie soli"hypothecas, cauções de apólices

rJa divido publica, nuinicípacs e pro-missoria-: Hos.uio 17.-, sala 4, das .1
__JL'__--: _!__ _j l
DIX1IF.Inotlie

tlXlIF.IKO — Emprestavsc sob hy-
Iiccas de prédios a juros ra*

soa veis t grandes c pequenas quan*lias, juros e caução de apólice.*, con-
tas da Prefeitura, herança.-;, inventa;
iio;*, alugueis dc predio. mesmo e:;:
ti-sofrut.o ou 

' 
dotal, compram-se pre-

.liori, terrenos, fazendas c sitiós; nw
ria Assembléa n. 117, i° andar, sala
ai. «|, cem o sr. Moraes. (2.(52 S) S

PENSÃOcasa de fami
tete n, sS;, sobrado,

Foniéce-se bem feita,
á rua do Cat-

(3.iS S) S
'OliXSAO — Eornecc-sc á me-o
X 60?, a domicilio 70$, cozinha cs*
morada I rua da Carioca 8, j» andar.

(43U S) S

pENSAO MONTEIRO - E' a
JL melhor no gênero o tambem for-
nece a domicilio; Rosário

(319 S) R

Dr. Alvino Aguiar
Especialista cm moléstia dc

estômago, rins e jiuliiiõcs.Trantniento das anemias, de-
.pauperamento nervoso, etc.
Mol.slias de scnlioras. Con-
sultorio: rua Rodrigo Silva,
3; teleph. 2.271. C. D.13 2
ás 4 horas. Residência: tra-
vessa do -'Porres 17. Teleph.
4.263 Central.

JIIN'111'.lltoJ lliei-as d(
— Dá-se sob bypo-
prédios, com toda a•..revidado; á rua ArcüiiaA Cordeiro

n. 161, portas de aço, com 1'rcitas,
das 8 ás 11. (4004 S) M
'I-llXUEIKO 

sob hypothecas.
\\J c eáuçâo de opoliceí, nu
lias, etc. 1_. Moura, Rosário

(ioS"

juras
1-0.
SI s

T?M1MIRSTTMÕS — Ptt__hi..s_
¦•-'-sub invontiifios, hcrniiçns,
liypotlíPcns, nltifriiois «le jirc-
«lios, jiiius o caução «le ii[ioIl-
«cs. Fii/cin-sc obras o pjígnin-
si) ini|)iistos «nu ntrnzo pura
recebei' coino s«> conibliinv,
Coiiiprnm-so terrenos «> pre-
(lios velhos 011 novos. Cum o
sr. Carmo, rua Rosário 99
subrmlo, 11 ás 3. (IOS) S

Corrimento»
Ciirum-pp cm _ rlins co*n

InjBGçãoMarinlio
Uua 7 «le Sc.otubrb, 180

Consultas grátis I
Bittencourt*, da
bina da llnlií.i,¦••¦¦cr aUsKi em

t.i
Faculdade de Medi*
medico e operador

PENSÃOá mesa
avulso
dem;
-i" andar.

Dà-se farta e variada.
$, a domicilio 70$ c1.S00; tratamento dc Ia or-

ma Primeiro dc Março n _i,
(.1539 St 

"j

TJLNSAO . Vegetariana -. AcceitaJ pensionistas c avulsds, cu/inha,de i« ordem, dirigida rom conhe-i-
nicrto; ilnic-i casa neste genero• para

| tratamento ibs moléstias do figado
riiH. cura radical do artlirettsmo,
div-pepsia c prisão do ventre; ruaChile 11. o. i" andar. CissS Si I

TI?-\'.V ENTRE N'0'S — De vol-
J-i :t de sua lonea excursão poloínu-nor, fi. extraordinário "Médium
*--!a:'ÍvÍ«cntc'\ nue conseguiu dar no
iuuíiííoV lições do mais alto valor
bcíccíífKo, resolvendo com r. lir.ira-
vel. iaeilidadí: os mais importantes
jir.i''emas, liotando-se a cum da cm-
• iHaEli-3 sem emprego dc drogas c
nicmíj proplietisando acontecimentos,
logo («pois verificados. Occiãtando:sc«oj um psctidonymo, por tr.itnr-.-c

ic-.í.'*! rcctvadfj, promplÍftcá*5C a
u-Ji jvor cario, as indicações que llir
!.';"' £°h*.*M**5' Escrever para —"Aueiiy", rejacç-o do "("orrci.t <h
•l-:'.'''. C+isnS) S

nso'estias dos Olhos,
oujrídos, garganta,

nariz e doençaa ner-
vosas.

Todos os (]i_-. ua» j ás O horas
da tarde. Uua Rodrigo Silva _«. 26,
r° aíidar (entre Assembléa e Sete de
Setõinbró). Consultório perfeitamente

apnarcllia.o com todo o material pro-
ciso part os exames c os tratamentos
constantes dessas esDcciálidãdes",

(.31.1 J)

CURSO, 
feminino dc Artes —Theo-

ria e solfejo, piano, violino e
canto; -desenho, frintura (todos os
gencros), baixo relevo, ccculptura e
gravura, artes applleadas c outros
trabalhos. Professoras diplomadas c
Laureailas com mcd-llihs dc ouro e
prêmio «lc viagem á Europa, pelo In-
Mlituto dc Musica e Escola de Ilel-
Ias Anos da Capital Federal. Cursos
a 15$ e 20$ mensaes, com reducção
de io0!0 para duas ou mais di.ci-
punas. Prepara alitmnas para exi-
mes naquellas Academias; largo da
Ciucclla ti, fi,-, sobrado — S. Cliris-
tovam. (j39i S) J

Participação i Convite
. Adjiicto Fcírcira parlic ipíi á sua numerosa freguc-

zia c ao publico des!a Capital e do Interior, <pic, obri-
gado a li.tiidar- e acabar, até ji de dezembro proxi-
1110 com o seu Estabelecimento de Alfaiataria, lra.cn-
tias, Roupas feitas, Roupas brancas, Chapéos e mais ar-
tigos para Homens, Rapaze s e Meninos, O Rio Triuin-
plial, á rua do Ouvidor 56, convida todas as pessoas
econômicas a virem sem de mora aproveitar os preçosbaratissimos desta oceasião unica para, boas compras
com Grandes economias.

Até 31 de dezembro, lu do será liquidado, incluindo
'Armações, Balcões, Vitrines, Espelhos; Cofres, e todos
os Utensílios.

Traspnssa-se o Predio, fazendo-sc longo contraio c
em vantajosas cpndições.

Maria Queiroz da Silva
Valle

I
lhos,

T.SCl!!]P'rURAi;AO mcroinril peloJL-mcsiuo methodo do profé-sor Ta-
vares da Costa, o professor. Mario
Pires, da Escola Municipal dc Apcr-
feiçoflmento, lccciona á rua Or. Maia
Lacerda 11. 65, Estacio dc Si. Aulas
diurnas c nocturnás, Preços módicos.

(305O SI S

}PRA_*t-GEZ 
— 5$ooo inen&aes; tres

vezes por semana, <le data a
data, por um proíes.or francez, de
P.rris; oi, r.ua Sete de Setembro, oC
1° andar. (3S41 S) J

TXÇI.EZ, FRANCEZ E PORTU-
X GUEZ", pelos professores: Roidgcr
c Hcnri; preço módico; rua da Al-
fandesrá 199. sobrado. (25.. S) J

Mu.
Vendc-sc unia niarquisc de bri-

llianles com uma pcrola, por pre-
ço de oceasião. Cartas á Fix, nes-
to foWia. , (,,_43 J

AVES E OVOS
Compram-se, qualquer quanlida-

de. Cartas a Nazarcth, á rua Dia-
ínantina n. 124, Riachuelo.

J 4397

DR. 
J. PEDRO ARAUJO — Con-

sultorio, rua Sete de Scioir-Iüo
-11 ,de 1 ás 4. (4151 S.l II

"1 
AVAUKIttA -

J-í ra lavar, dc
Avccitn roupa px-casa de familia, |icn*oa üüte!, á rtw dí.s liaranjeiuis

Uns S) j?.i.

7 AMIXAS Gillette - Xí__nj
JJ ,!í*in-. DiiHa i$üoo; travessa ds. . ancisco de P.ml» n. 38.

de

piAíiOS 
— Compr.nni.se em qual-i quer catado c .autor, mandar pre-co e fabricante, para A. M. Caixa

Postal n. 30. 044£ SI J
"OREPARAT01U0S, 

Eseolh Nó..
i mal e concursos. No Curso Pro-
pedeulico — Dr. Washington Gar.
cia, ruadi Quitanda, so-.-. Taxa 10$
iiicH-aesr. Ha oulãs p-rticulnrcs.

(__ri. S) ;T
TJ.-E*_SAO Canabarro — Rua Gene-
J. ral Cana-arro .ru. Tclcnbone
i-i-. \ i. Esta cnti.a c acreditada
pensão, acaba dc passar por uma
completa reforma, que é uma das
n;.V:o:cs desta cidade, tem um .cran-(!e'-t c bonito parque, comniodos t«rc
jadiisimos e de primeira ordem; o*,
rc.is preços são: uma Jiessoa só, ::;¦?
a 200$ (Conforme o comniodo fj:tc-¦.j-.ii;'-r oecupar, sendo mais pesnjaj
110 mesmo quarto, tem 10 c ;n c;" dt".batimento;,tem um perito cozinheiro.
Riiniette ap_í# domieilios, sendo f.ar*
l.is, variadissimas e om a maior lim-
|ic:a possivel. (,.i_-q s 1J

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis ~J£ ^
iencoiirt, parteiro, cara os tumores
doa seios e do ventre, as moléstias
das vias urinarias c pcr.il.ies da mu-
liier, as metrites, os corriment03 u.e-
rinos e vagi nacs e regulariza a mens*
truação por processo seu. Applica o
Cofi c 91.1. com eu sem injccqão e
esta sein dôr. trata o diabcios,
hérnia (íjuebcadunO sem operação.
Cbnsultnrio perfeitamente apparclha*
do; rua Ro(lri._:o Süva n. a6, csqúi*
na da rua. da Assembléa, dxs n ás
2t da íarde. telephone -*.* t;; residen-
cia á' rua Senador Euzebio .11-. Coo
su'las craiis.

_CT_.*Bf-a..''*,._l

DFítílSTAS

ÊÊÊÊã
1)RI'LHti --. A Soctieda
I. t (lota MÒhtc Picdiaí»; á
Jíaio *í8, sri'> , sorle
2- de dcíciu'.»-.., entre
queiram ae*-ci*_r->e i
mensalidade «le 5$.

euí -;-.i-
ru.l

ie .Mcmi_':i.m e
TViuinac-i do
Rio de Jinci-

pratica. Membro da
.VíWjcifiÇhü Ccntíal rt-a^ü.ua ce. Ci-

l"rt-tffiôó-i*l)èG.tÍstBSi L- "••i  •''

es_3____s,1 "__i__i£r.

lum

I ri. 1.111A.u
mais uni,

» ipcsòfíajj
mesma,

(4i3S'S)S

(-'754 S) S

AJttga-se um cou-
i por semana; rua

7 de Setembro 205, (4;.) S) S

qua í.>_..\'i'ISTA" —
pelit I *-svhorio '3 di

mezes. Largo de
W_ a doniiciiio,

Tático, M r.
tíeter: garante
ensinar cm seis

S. Francisco n. 36.
por preços motlieosi

d"?- si \r

ÍTsí.l 
¦.___ — Uma senliora ingleza

ensina cite idioma ein nula c;i
particularmente; na ma S* José ;o,
"__._!liir: _jj__ s> -1

IívGLEZ 
— T.ecciona*se das 6 ás

7 lioras da tarde, á rua da Qui-
landa n, a;, sobr.-.úo. Mus Ailccn
Myero, (.;i47 S) S

T>ROEES.?OR de inpleí — Lcçcio-
X na etn sua residência ou na ria
a.tumno; rua Mariz c llarrca n. .14^,,
eAsajs. (:59o S) R

TOK0P1JSSÒUA c. transpira—
-*- "Bnsinn Fraiiccz, Inglez c
Alicnifiii. l'rp«;os mnili.os o
v:t«' om ra.s.i «los alumnos; na
rua 13 ilo Jliiio 37. sobrado.

(9 39*2) S

IM \ T TPF
iWÊs * _S_lr^ *-' un'c0 rivri* c'° ^n,v
^»^-^^ffl L-iiiC.i-pprriuno NRW-YORK
|^^^^S 

CONFETI-SERPENTINAS

t£-_S^|?^©e| NACIONAES K estraxgiíikas
^^^PiA^&r^A Vsiidns por atac ido
ii|^| P10ÇARI TAUICI.LAS

{7° DI«A)
Tenentes Mario Pinto da

Silva Vailc, senhora e fi-
lhos; Paulo Pinto da Silva
Valle e filha; Ricardo Mo-
«ira, senhora e filhos; l'c-

dro e Zuleika Pinto da Silva Vai-
le.' suas irmãs, irmão, cunhados,
cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, pri-1 lhos, idr. Mario
mos o primas, agradecem penhora- castro, senhora
dos a todas as pessoas que acom-
'Paiiharam á sita última morada a
sua sempre lembrada mãe, sogra,
avó, irniã. cunhada, tia « prima,
MARIA QUEIROZ DA SIUVA
VAL-IvE, e de novo convidam para
assistir á missa <le 7° dia de seu
.passamento, que mandam ceie-
brar lia egreja dc S. Francisco de
Paula, hoje, ruarta-feira, 22 do
corrente, ás.9 i|_ lioras. Por esse
acto tie religião e caridade desde
já sc confessam stiiiimaménte gra-
tos. (R 4i;o

Professor Dr. Oscar
Nerval de Gouvêa

f A directoria do "Instituto
Carioca", profundamente sen-
tida pelo fallecimento do
seu illustre e saudoso DI-
RECTOR CONSELHEIRO

PROFESSOR DR. OSOAR NER-
VAE OE GOUVÊA, fará celebrar
hoje, quarta-feira, 22 do corrente,
á' o i|_ l.oras na e.reja de São
Francisco de Paula, missa <lc seli-
mio dia, em intenção de sua alma
c convida para este acto de home-
nagem e religião os ".Assignantes"

da mesma "(Instituição", seus pa-
rentes c amigos, antecipando seus
agradecimentos. (S 4.^0;

José Matheus Dutra
(CÂMARA)

Sua 'familia convida seus
¦parentes e amigos para as-
sistir á missa de 7o dia,
que mandam rezar pelo des-
¦canso de sua alma, hoje,

quarta-feira, 22 do corrente, ás ..
horas, na egreja de Santo Anionio
dos Pobres, pelo «me desde já
agradecem. (S 42&S

t

t
LUifUS GILLETTE

-.egiturtas lâminas
caixinhas de nickcl,
rua da Carioca 11.
Acosla.

Gillette, cm
duzia 4$300,
2S, Irmãos

LAVA6EM DE ROUPA
Acceita-se de liomcir, garante-se

perfeição no trabalho c modicida-
dc de preço. Rua Gonçalves. 4n-A,
casa 2. M 3852

"..Knrn.-SORA

Aii,
e:n

O IV
leceiònn .e_
domicilio: á
ca.,-..XX II.
íl.í*:S> R

T>R(iFES_QR dc latira, porlusuoüJL e ftri.hmôíica, para o Gymtia.io
e Commercio'; rua do Rosário, Cr,. í
-" andar. (447} S) J.Í

WHWiaWWiBCBBCiJ^

Rua do Senado H. 35 — Esquina da do lavradio
Aluga-se a _rande loja deste predio, completamente

reformado, com installação própria para bar, café, res-
taurant. — Trata-se na Cia. Cervejaria Brahma, rua
Visconde Sapucaiiy numero _oo. — Telephone Central,
iu.

Mim. Vapimar Lanzony¦O.RQFESSORA 
de canto e piarX prepara nlúmno-s para admí*?s«tu i --, . .

co próximo anuo Ao Instituto de Mu- Participa a suas .amigas e fre-
eica; preços módicos; recados p:ra I gf.ezas que mora ma rua Souza
a casa UeriUic.ja e tel,, Sul 2132. Franco n. 101, Villa Isabel.

<•¦•'''S) Ri (S 3457

Fabrica de Galgado
Precisa-se de cortadores, enfei-

ladeiras com pratica . officiaes
de ponto esteira; na rua «io La-
vradio n. 119. (R4158)

Hermengarda Couti-
nho Pereira
Manoel Dias Pereira. F.li-

za Dias Pereira, Ignacio de
Moura Coutiiiho, marido, fi-
lha e irmão, da faPccida
HERMENGARDA COUTI-

XIIO PEREIRA, agradecem a to-
dos aquelles que lhes manifesta-
ram o seu sentimento pelo golpe
que acabam de soffrcr, e de novo
os convidam para assistir á missa
do 7" dia do seu fallecimento, ás

o i|2 horas, hoje, quarta-feira., 22
do corrente, na egreja dc S. Fran-
cisco de Paula. ÍS .11-10

(D. FliVNiCHrTA)
Fallcceu hontem, ás 6 ho-

ras da manhã, ein sua resi
dencia, á rua Senadc•• 1
Bueiro n. 137, d. FRAN-
iCISCA DA SIEVA Mhl.

I<0. Adelaide de Mello, Anieiia
de Mello, Erriestina da Gama Cas-
tro, Francisca das Chagas Leiie,
suas filhas, d. Thercza Silva Ro-
drigues, sua inniã (ausente), dr.
Chagas Leite, seu genro, Francisco
de Paida Pereira, Renato da Gama
Castro, Nilza Pereira, seus netos,
convidam os seus parentes e ami
gos para acompanhar o feretro, que
sairá hoje, quarta-feira, 22 do cor-
rente, ás 9 horas da manhã, da
sua residência para o cemitério
de S, João Baptista, Antecipada
mente.. _ra-ccem„ .1 4dioc__t_ro«SM_n__a_BS5____t_3_3e.
José Manoel Francisco

de Souza
Maria Orncllas de Souza

e ifühos convidam os seus
parentes e amigos para as-
sistir á missa de irigesimo
dia, quo mandam -delirar

por alma de seu esposo e pae,
JOSÉ' MANOEL FR.__M_I.SCO
DE SOUZA, na matriz do Sagra-
do Coração .de Jesus (rua Ben ia-
min Constant), amanhã, quinta-
feira, 23 do 'CO.rente, ás 9 lioras.

**»l»*«-____IB__Wr?8-**«__i»i154''
Alexandre de Carvalho

Paes de Andrade
> Suas irmãs fazem rezar

uma missa de. trigesimo dia
do falleciineríto de ALE-
XANDRE DE CARVALHO
PAES DE ANDRADE, e

convidam os seus parentes e ami-
gos. para assistir a esse acto de
rfiligiã-, que será celebrado áiva-

nhã, quinta-feira, 2,1 do corrente,
ás o^k horas, na egreja do Divi-
no Espirito Santo, 110 Estacio de
Sá. J .15.19
tuzvnts»" .>¦¦'•_.•'üH^íflJJ.wuuw.w.rti

D. Adelaide Gitahy
~ 

Eniilia Gitahy de Alen-
castro, Blaudina Muniz de
Almeida, Andrclina Muniz
de Almeida, Jesuina de
Mello Cordeiro Gifalív c fi-

caoil.io de corveta Oscar Gi-
tiihy de Alencastro, simliora e fi-

.Git:«liy de Alen-
c filhos, Jiidith

Gitahy de AloncaSro e Raul Gi-
tahy de Alencastro, senhora e fi-
lhos, mandam rezar no altar-mór
dal egreja dc _. Francisco de Pau-
Ia, amanhã, quintnifeira, 2_ ¦ do
corrente, uma missa de solimo. «lia
pelo elernrt descanso de d. ADE-
LAIDE GITAHY, sua p/«ada -r-
mã, cunhada,. tia c .madrinha.

J 4.194

I

tazenila ria "nanuo-
ma e sitio dn "Ponte 

Coberta",annexa a esta 00111 So alqueires deterra de superior qiKiliiliidèi paracoreaes, e pastos, comendo a mcs-ma quatro pastos de gordura roxo,,angola o gr.imma niimla divididoscom atum. fardado. 150 cabeças
gado, sendo a maior parte'va<-cas leiteira, mie produzem 150 li-tros dianus de leite que está sen-«lo bem collocado numa fabrica «lecreme, nesta cltkrd., s animaes dosella, carga e carroças, mna bôa

pmrellia Ae bestas c troly arreado,'1-' bois dc cairos e dois carros e,uma carroça, duas diws de ani-mães; urdia arados, uma Üestoría-
deira e uma c_rpideirn, io o tini-os-parcos de a-irípò; i-,'d:los c'--vados, inuila cfiiíção de g.iiitnlias,li-Rorns c piinioiits, oli; Pa:M.«, gâl-buliolas. Grandes cáhii.ivlues i«ra00 a 100 pipas este atino, catezal
para 200 arrobas e «le fácil trata-mento, dois grandes, pomares dt
.n.ertõs de laranja Uahla, peras,tfaimplsuij serra il';urua e mais di-versas arvores firatiferas, ni.ii.dio-
cal, tetatal e iiibinna. para porcos200 tf.qucires de*arroz colhidos
ainda para liciicfitiar, feijão parao Rasto c 20 carros de milho no
paiol. Grande casa de morada as-
soalhaila e cnvr.Irac>-id_, forrada,
com muitos coiimiodos;-.porém, sys-
tçma antigo, casa -nova de rflam-
bique com toneis, dornas e mais
pertences, um bom ajambiipie quelabrica meia pipa diária, casa 110-
va de machina de arfoz, moinho
dc fubá e .elindro «Éfeanrm; tmlo
movido por 'força elc<51«f+c:i de uma
companhia desta cidade, rllumina-
(lâ om diversos pontas pela mesmacompanhia, grande rancho para ti-ra_em de leite, novo c ilhiniinado,
dito para estabular vai-.as, caso
queira, _allinheiro, mangueira, cc-va, cozinha com fogão econômico,bom moinho pára fubá ,por água,com dois enormes açudes, grande
çapuizal para animaes e tratos debezerros, uma tenda do ferreirocom todos os pertences, Utlhas pa-
mJht' m'°z c, !W&b> 8,,;'"lkrancho para guardar carros e car-roças, uma boa machina para nicarcapim a electricidade, tinia bonmina: de sirpêrior kaòlríri que esla
principiando a exporfeiçãò para acapital, boa agita potável, os po-mares produziram este anno ." :.i05$ooo, vendidos os frutos nes-ia cidade, milho plantado, arro-zttes, abóboras, morangas, ele, umarmazém na fazenda para siippriros colonos, 10 pipas de aguardente
no tonei, diversas casas de colo-nos, terreno baixo e fértil; .grande
goialxal na frente da casa, logarliomto c alegre, distando desta ci-dade da Bana do Pirahv seis kilo-metros, e da estação dc S:iiu',Ann:i
tres kilometros, com bons cami-nbos dc carros. Ultimo preço Sncontos de réis de porteiras fedia-«ias. .0 motivo da venda . o seu
pi'0'inetario não pode,- estar á les.ta da mesma devido a outros ne-
gocíos nesta cidade; para ver cIratar com o iccronei Manoel Go-mes de .Assumipeao; proprietário;
garra 

do Pirahy. R .,,,,,

OURO

f
Manoel Roberto da

Silva
Raymimd- Maria da Sil-

va, sua tprezada mãe, seus
parentes, muito gratos a to-
das as pessoas que se di-
guarani acompanhar á íílti-

ma morada do seu prezado esposo
e genro, MANOEL ROBERTO
DA SILVA, convidam de novo
para assistir á missa _e setimo
dia que, ipor sua alma, será ceie-
brada na egreja de S. José, 110 dia
24, sexta-feira, ás 9 horas, fican-
do desde já summamcnte agradeci-
dos. J 4393

Francisco Portella
F. Portella & C. commu-

,**» nicam aos seus amigos e
pessoas de. suas relações o
fallecimento, <eni Paris, de
seu amiiio e sócio FRAN-

CISCO PORtELLA, convidando-
os para assistir á missa dc 7" dia,
que será celebrada hoje, quarta-fei-
ra, 22 (U corrent-, ás 9 1I2 horas,
na matriz da Candelária.

t
Francisco Portella

í Os empregados ua casa F.
Portella & C. mandam ceie-
brar hoje. quarta-feira, 22
Üo corrente, ás 9 i|z horas,
na matriz da. Candelariaí

uma missa pelo eterno repouso de
seu saudoso chefe FRANCISCO
PORTELLA, e nara esse acto dc
religião e caridade convidam os

n-rt.-n.e5*. g ami—1- do finado

Praita, platina, compra-sc, assirticomo cautelas do Monte dc Soccoi-
ro, a casa que melhor paga. Rua
Uriigiiayana 154. 3;oo j

SALTO DElSÜST
Para calçado Goo rs. o par, 111

fabrica de artigos dc vime da rua
bote de Setembro 211, perto da P.
liradentes. J 454*i

Situação m Fazendola
Vendc-sc uma grande situação

ou fazenda, 110 Districto Federai,
com espaçosa e solida casa de 1110-
radia e dependências, assoalhada e
forrada, água magnífica c abiuV
dante <lo rio, que atravessa a.'pro-
pnedade e dc nascente, na zoui
mais saudável, fértil e pitlofcsca
de Jacarépagua, cerca de 100 metros
acima do nivel do mar. Terra.-,
próprias, parte cultivada contenda
pasto cercado, .extensos bananac,
grande e variado pomar com mu),
tas fruteiras nacionaescêstrangei-
ras, e parte coberta de capoeira.)
e tima ponta dc matto virgem,
abrangendo na totalidade uma arca
de 40 hectares mais 011 menos. .-\
propriedade dista da estação Cen-
trai 1 1 |_i hora c possue carro,
animaes de parelha e sella, vacca
de leite, alguns carneiros c porco»,dispondo de boa estrada dc roda-
Rem. Trata-sc com o proprietário
dtrectanienle, :í nia do Ouvido,
n. 7?, Alfaiataria Torres, de 1 ás
4 'toras. (3038J

VE •SE
dios

... -.. de r.._
boa renda, informa-se na,rua 7 de
Setembro, loja de calçados n. 121,

dois magnificos predios na rua d_
Riachuelo, esquina de rua. dando

com o
horas,

Guimarães, cas 12 ás u
sem intermediários.

(39.19 J)
Pilulas Purgativas e

Anti-biliosas de Brito
Approvadas ie ipromiadas com

medalha de ouro. Curam: prisão
de v.-ntre, dures de cabeça, vomi-
tos. doenças do figado, rins e
rhçumatismo. Não produzem co-
licas. Preço, iJ.íoo.

Doposilos: Drogaria (Pacheco.,
rua dos Andradas, 45; 4 ma Sctj
de Setembro 115. Si e go. Fabri-
ca: Pjiarmacia Santos Silva,
Dr. Arislidés Lobo n. 220.
lephone n. 1.400. Villa.

rua
Tc-

iFrancisco Portella
VJrginie Portella, Fran-

cisco iPórteüa Filho (aüsen-
tes). Uodolpho Domingites
da Silva e sua esposa, Tho-
inaz Augusto da Silva. c=-

posa e filhos, Chriv.iano Ottc-ni
lunior, esposa c filhos, Henrique
Leal de Miranda e sua isposa. An-
tonio Portella (ausente) e far.ii-
Ua. Rav.inunda Portella e Philo-
mena Portella (ausentes) commu-
nicam ás pessoas de suas relações
o fallecimento. em Paris, de seu
esposo, pae. sogro, avó c irmão.
FRANCISCO PORTELLA, convi-
dando-as para a missa de 7° dia.
que será celebrada hoje, quarta-fei-
ra, 22 do corrente, ás o i|_ horas,
na matriz da Caniiclari».,^

COKO.VS E PALMAS DE
FLOlins NATURAES

Prepara-se qualquer cticommenda

Casa Arte Floral
Rua da Assembléa 113. Teleph, Cen-

Bran__c________^__!_s____3n*
Francisco Marcellino

Pinto
Seus irmãos c rtiiihados,

mandam celebrtr uma mi».
sa amanhã, quinta-feira, 23
do corrente, ás 9 horas, na
egreja de S. Francisco da

ratih, trigesimo dia dc seu pas-s-imen:o. [ _,„„"*&*^S__S__^__vr_7^_^__BS_8Rn

Portella
Ci: ¦

(ausente),
lhos. grnro
municam a-
relações o

i
Frat

¦ •-tonto Porícll:.
:a senhora, fi-

e noras, com-
pessoas de suas
fallecimento cm

Paris, de seu irmão, cunhado c t:o
FRANCISCO PORTELLA; convi-
dando-as. para assistir a missi ds
setimo dia, que será celebrada lio-
je. nua:t_-f''ira, 22 dn rorrente, ás
9 i|2 bor-5, na matriz d.i Can
delaria. r ,,37,

iniiiiii

Vende-se uma nos subúrbio?»
com sortiincnto e com moradia
nara familia, fazendo bom negocio.
Informações com Nino Vieira, rua
Marechal Fioriano, ...,?.. (S ,5941

Desej.i-ss alugar uma, nn Est*
do do Rio, com 2 ou 3 alqueire!
de terras para plantações, casa
para moradia, boa ngua cm logiw
saudável.;Aluguel 80$ a'100$ men-sans. Diritrir propostas ao sr.
.Toso Raniqs, rua do Mercado 38.R:o- (3 3910)

Predio á Mra-mar
Próximo ao centro a!t!?,-.-;e nm,

por contrato, contendo sele «Íor-
mironos, boa sala do jantar, doi»
barale>rps c iiiai. comhiodidades
para uma casa dc pensão.

Trata-se á rua Augusto Severo,
72. Praia da Lapa. (|24? !

11!
Vendem-se: um f-nlamento confé

pleto, novo, de official; uma nis-
tola automática, calibre ., Bro-
nnig; e bons livros, um cursocompleto de engenharia civil, cm
inglez c mais 8 Atlas esplendidos,
4 Jnstus Perlhes; na rua Honorio
n, 127, Todos 01 Santos. 4j6« }

,**..¦¦_¦-.- ' t ¦-¦ a
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^tJORBEIO BA MASHX—*- Quarú-feir», 22 dc Novembro de 1916

ODEON
Companhia Clnsmatograpülca Brasileira

HOJE- Ultimo dia - KOJE
Este bello programma cedo a vez a VAMPIROS

que amanhã tomará a tela —
Quo aproveitem, pois as ultimas sessões

do fino trabalho de

HENNY PORTEN
-BM

Ennocencia e Peccado
O fllm mais interessante — O romance mais

delicado — A artista mais bella

®

®

l™0 J k |
Wufa^e «parto de uma com Ul-

reito a vitrine, tervtmlo para offi?
ciná dé costura, ot. congênere.
Rua Sete de Setembro 191.

J 4476

{§) Completa o progranuna .*

1 Mulheres de cabeça...
Cabeças de mulher f

tClilsiosa 
comcaia, affirmação do quanto ó forte o ®

sexo fraco no emprego da astucia (g)
<§) aai™™*™™™»™»™™**^^^ <D
• VAMPIROS Amanha VAMPIROS M
5? Depois do uma espera que mais serviu para W
© avivar a curiosidade, o para aguçar o appetite, ]«j

tappareccm ®os terríveis — os sensacionaes — os malditos (§)

1 VAMPIROS I
Ir. - 'iiiiiiM^íai ¦
!_______, vii%R_lfl •W^*'__9_k _H

***__ _B__.'__

- '.'^B _3_H_^^' II
^P^i-ll1^™™™™^™™* '-S^l¦ O '.-• ¦ v-T^^*™**f*l,******%.* • jg'«-' '«'--" ' ' ¦-'¦¦'. ¦" ¦ ¦ ¦ •'v''''''''|.|.V'__i|'_n-___il

B. BALDAS VON PLAN-
CKBNSTEM
(DENTISTA)

Communica aos - seus amijros' e.
cxmos. clientes que por motivo de
crescente desenvolvimento de sua
clientella, ficam prolongadas oté ás
7 horas. da noite, suas horas de
consultas. Rio, 32 — 11 — 91-.

J 44»o
MME. FONSECA

Communica ás suas exceltcntis-
«imã» fregitezas, «ter entregue a di-
recção de seu "atelier" de colletes
á hábil contra-mestra, podendo
fornecer qualquer enec-mmenda sob
medida em 24 horas. Novos mode-
los de colletes e cintas e grande
variodade em sotitien-gorges. Es-
pecialidade" em colletes, cintos para
as senhoras artistas de theatro,
pois, facultam livre movimento.
Rua do Ouvidor 148, telephone
5.107. Nofte. CASA CARMO.
Ztjfrt* f

GRANDE FABRICA DITLUVAS
- A MAIOR DA CAPITAI.

Premiada na ExposIçAo Nacional de 1908 com o -
GRANDE PRÊMIO

Fabrioçlo: t mais perfeita, pelo tysienu JOVIM, de luva»
de pellica, «uede peite m cio, etc, etc.. Gr«odo variedide de co-
re» cm pelltcu e «uede».

Depositários da» afanadas luvas pelle de cio, para cuiar car-
ros, marca CONDE'. ...;.--¦' '

Ultimas novidade» em luva» de seda e tio, em leques a ultima
creaçlo pana o verSo próximo. GOBELINOS, grande novidade . emleque» cstylo, boba» de leda e couro is mal» lindas, meias de se-da, fio e algodão, variedade infinita .em cores e preços «em com-
petldorcs.Tem sempre grande "stock'' de hirss de pellica e suede parao» Srs. atacadista,, com descontos.

A GOM RS. k\ C.
TRAVESSA S. FRANCISCO DE PAUL \ 

*n. 
38

Telephone n. 3.459. Central — RIO DE JANEIRO.

ATTENSÍO!
Ao Chie Parisiense, ternos sob

medida a prestações, variado sor-
timento de casimiras estrangeira»
e nàcionaes; entrega-se o terno
na primeira prestação. «Rua Sam.»
Anna 66, T. 1756 Norte. Adolpho
Kang & C.

Homoeopathlcos videntes
A todos que soffrem de qual-

quer moléstia, esta sociedade be-
neficente ttrnece, GRATUITA
MENTE, diagnostico da moléstia.
Só mandar o nome, edade, resi-
dencia e profissão. Caixa postaln. 1.027, Rio dé Janeiro. Sello
para a resposta. ... ' J 5891

LEILÃO DE MOVEIS
O leiloeiro Virgílio venderá um

leilão, amanhã, ás 4 i\a da tarde,
á rua Haddock Lobo 199, rlquissi-
mas mobílias, grupo de couro, es-
tylo Maple, secretarias e estantes
americanas, cofre de ferro, . per-
feito bilhar, piano e pianola
Steck, quadros, estatuas, jardinei-
ras, finos metaes, porcellanas e
pratas, baixellas de crystofle, cor-

tinas, tapetes, tudo novo e mo-
demo. J 4501

ESCRIPTORIO
259000

Aluga-se em unia vasta sala dc
frente, á rua da Alfândega 293,
sobrado. S 4149

TURBINA
«YDRAULICH

Venae-se uma,do fabricante-Hí-
niriger " Suissa**, cm perfeito es-
tado, de 9 polegadas de diâmetro,
com dynamo. 23 metros dc tubo
de aço, reostatò, etc.. Informações
á rua do Cattete 285. 38.3 J

TERRENO
" Vendt>se um bom -terreno, - com

7 metros de frente por so de fun-
dos, á rua Coronel Pedro Alves
n. 109, prompto para ser edifica-
do, os fundos vão até á rua Sara.
Para tratar com o sr. Jataby, •' à
rua General Câmara a.:397. .das
3 ás s horas. 3816 J

TERRENO
Vende-se um bom terreno a rua

Santa Clara (Copacabana), com
sm,6o de frente por 21 metros de
fundos, prompto para ser edifi-
cado. Trata-se com o sr. Jatahy,
á rua General Câmara n. 397, so-
brado, das 3 ás 5 horas, 3817 J

Ouro a 1J850 a gramma
PJotiMiT, -rata 30 a 60 réis a

gramma-. brilhantes, cautelas do
Monte de Soecor-ro e de casas ae
penhores, compram-se á rua do
Hospicio 216, hoje Buenos Aires,
unica casa que melhor paga.T 4482

PRATAeOURO
Compra-se qualquer quantidade.

Rua Sete de Setembro 181. 1
3815 J '

A NQTRE-DAME DE PARIS
GRANDES SALDOS EM TODAS AS SECCÔES A PREÇOS

SEM PRECEDENTES

DINHEIRO
Qualquer quantia, d Juros modi.

cos, para hypothecas, antichresis,
penhores, cauções, descontos, con-signações, addtcionacs, inventários,
coiistrucçCcs, contas do governo e
da Prefeitura, alugueis de casas e
impostos; compra, venda, permutae subrogaçScs de predios, terrenos.
6Ítios e fazendas; com J. Pinto,
á ma do Rosário 134, loj'a.

.3818 J

Excel lentes escriptorios
no

Aluga-se o grande sobrado Ai
rua da Oiitanda n. 24, próprio
para escriptorios, com -nhias, so-
ciedades. Trata-se na loja.

3686 J

SALA 6 GABINETE
Aluga-se nova instaUação, par*

itclier, medico ou-dentista. Opti.
mo local. -Constituição, 36, sobrn-
do. J 448S

_/i^«^i^i^\^«^i^'^i£y\_y\_/i«_y\_/ig/\^/ij

PATHE
Amanhã — Quinta-feira

O thesouro perdido I

lotaçüo

HOJE — ULTIMO DIA -- HOJE
JUSTINO OLAREL

(dos Mysterlos de Nova York)
personificado pelo aclor Arnold Daly representa o papel do deleetive

' 
[ *¦

em um dos mais bellos episódios, cm um do w
capitulos mais interessantes (g)

O homem dos venenos §
Triumpho completo da fascinante o seduetora _)

ItSlle. ACXT™SZZ>OJFt™%. (§)
o demais artistas da grando fabrica GAUMONT (_)
Vampiros - Sono ODEON - Vampiros ®

>*?.- ^'^rii-i.':_f_ei:.':- 'ípVfr; ivf.i ¦''--' ¦','.'"'*"''}¦

•m__^___' "*****¦ ¦¦¦ ¦!mmmmy,mr^mz ¦¦;¦"¦:

Tres actos ultra interessantes das sensacionaes

Aventuras de Elaine
O masimo arrojo pela mais gentil o captivsnto

sorriso de Miss Pearl Whito

f©) ||j=™___==™™™_® Vasta<©) Hl

Ílll 'x-.'-___É____K™\. 

•>
IH ¦¦•MmW^MmP \

III 'íX™^'-'i^^^ÍMà- ¦'•
lu '^S^^_| IliÉÉt

^L\ m^Mí!^\\mM\^Mm\

Arnold Daly - Justino Ciar.ii

PATMI

Amplo o
£vreÍ£ido

ictn__eua_i_i__ciemcuctEU3gicmciEuguaiiJuiJuuiJMUiJui-íMiJUUMiJiJiuuuiaia

CINE PALAIS
HOJE Vitimo «lia deste pro-

1 frraiiuiia que t nto
euceesso alcançou

das ECLAXR JOURNAL -.
O mundo á vol doiseau ¦ |

?» ?» 4» »» OTT»» 4» «¦» *)»

O SE6REQ0 DO E8CAPÜURI0
Seis actos ¦- 6 actos

. Problema policia! complicadissimo
em que se degladiam 3 possantes pdi-
zes para obter um documento que só a
argúcia do dctcctivc pode descobrir
apezar do mil obstáculos o aventuras

sensacionaes.

As ultimas noticias mundiaosde Paris, Rússia e Grécia pelo

QUINTA-FEIRA - Amanhã:
Além do 3* episódio das Aventuras de Elaine, o PATHE' exhibirá o pri-

meiro film cômico sarcástico «ia primorosa Fabripa da Moda : A Pox

O LIVRO DO PECCADO
Scenas domesticas diaria3 criticadas pela artística c impeccavel FOX

CI™ST™_™_S™CA. ™™™.Tr_™3_ST13D-™-.
<$>  ;> U/*\ T Z? —Novo c «ensacional programma com as Inconceblv- it» e arrlaoadns pc« <', nV/uu loja» enja protagonista I1J0XjIS*™A. HOLMEâ no grandioso romance !

A MULHER AUDACIOSA

SALA

^orijgrps ¥«frios,: troca a vida suave o dülçtíròsa dôs' salões pÇlos. encantos que lho proii^prcionàmaffrontando, sempre?a sorrir a morte trágica
Episódios empolgantes !
c arrebatndores 11 Sce-
nas altamente dominantes _

; on quo os espectadores medem o pcri.o e quo Helena venço e sorri—Uma alma máscula c inte- _\ Souza Báptista & C
• morata num cornn frneil ilo mti11 cr.

i 4o e 5o
; epi ódios A MULHER AUDACIOSA

I Como coHipkmcmo- tSBCj FRjQJR,DOjb OVOS 
'¦

.- A COVAílDTA .. 5 aotos suggestlvos-Drama supe-¦- .fe WW V «™T__-WJJ_._™™ -- rio- da D _^.Xo j-ilm, 4568

•Aluua-se com boa mobilia e
pensão, casassem creanças ,c de
pequena íamui.i, a casal sem fl-
lhos, ou a senliora de tratamento.
Rua S. Clemente 8g, sob.. Bota-
fogo. ___.rJ

g, Largo da Carioca, g
(Grande armazém junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, capas para

mobilia, 9 pecas,: 60)000; oleado
de-4),6o-e:-.0,7O, à 3$soo.C 4$ooo *&
metro; dito para mesas de 3 a
5 taboas, 6o$ooo e tio$ooo; capa-
cbos de im e im.io a S$ooo c
9$ooo,

-HOJE [1
i|

Bs balões espheric-S na guerra ||
MELHORAMENTOS DE CAMPOS 1

1I
Film tirado por òoónslflo da visita do S. S. Exa.i. os
Srs. Presidente da nopubllca e du Estado do Hio,- a cl-
dado do Campos, cujos melhoramentos municipaes fo-

ram inaugurados com grandes festas

LEDA CYS, a interprete do drama dc paixão

A Divette do Regimento
5 actos, edição da grande fabrica Cine-Ruma

AMANHA

V. Ex*. NAO QUER MOBILAR
SUA CASA SEM GAS-

TAR DINHEIRO ?
E' o que pódc conseguir fácil-

mente, por aluRiiel mensal c modi-
co, todos os moveis; rua do Ria-
cliuelo n. 7. Casa Progresso.

THEATRO REPUBLICA Emprosa •
veira «fc C.

ÚLTIMOS ESPECTACULOS DA GRANDE COMPANHIA
ITALIANA DE OPERETAS — CARAMBA-SCOGNAMIGLIO

HOJE! _:_ As 8 3*4 -:- HOJE
Fes.a artística do tenor WALTER GRANT

O lenor WALTEu GRANT can-
tara num intervnllo os seguin-

tes números
MAUECHIAKE...... Tostl
IDKaL  Tostl -:
NON PENSO A LEI l*'erradina
L'AV1AT0HE ...... Testa-

EVA
AMANHA — ,ii* recita «1» assignatura:

ZlSfiARO.
a operctri AMOR DI3

Scxtá-fcira '— Ultima réclt a «le assisnatura
luraliranto muntacem BELLA RISETT13 —
STEFI CSILLAG. -

— A opereta «le des-
«Festa nrtistica tle

lültietcs á venda daa 10 ás 6 horas no JORNAL DO BRASIL
c depois no Theatro.

ltREVEMENTE: Estréa da Companhia Lyrica R0TOL1 fi* BlL-
tO dc uuc faz parte a nola vel soprano ADELINA AUOSII-

- PREÇOS POPULAAiRES.I.ORO
NELLI.

íamazona macabra

ti
-\i
í
I

A grande
creaçüo de

ITAUA
MZ1|

viveu pelo **"A que
seu Amor.b

pelo seu Amor
morreu 1

». que soffreu o
pungirdasmaiores dores
humanas 1

*-m-——¦mm™Mmm»_ei_n_«

A que fez á sua
vida um longo

Calvário de
Amor l

í

AJVIAINMA

CINE PALAIS I
MMMIMMIMMMMMMMMMMMMMMMm J^j^íJÍ^^^^

_ C INE MA JR! IS_
—'— Empresa J. Cruz .Innior— Rua da Carioca -10 e 51 ——
»0 GRANDE TltiU-PliO -O HV101C SÜCCES-

SO D-\ SEMANA!
HERANÇA FATAL é.i ultima palavra no gencro

ROLLEAUX— ó o hércules moderno
BIARIE WALCMIP - é a mulher audaciosa

por cxcelloncia o o
ITxltS — 6 o primeiro entre os primeiros>"" HOJE

llepetiçao das .!
gratiuèB enchentns,

com ns inais omocio*
nnntes avonturas .

— Os lances maií arre-
batadoros no mara-

vilhoso fllm

A Herança:
Fatal

(Litoerdacle!)
20 sérios—O maior ilra-
ma de aventuras - Ti
partas da fabrica linl-

vitSiil.
1* episódio

O TESTAMENTO
• CUBIÇADO •

3 parles
PROTAGONISTA!
Eddie Polo

Ma4ie Wáicamp

Iflpp
i

.zr- i
fe vtV' /
i-r- " \ 

' •'

te»

i3j HÈi-ÍÍÉÉÉ

Cinema-Theatpo S. José |
^~ EMPRESA 

PASCHOAL SEGRETO
Companliia Nacional, fundada cm ¦ dc- julho Ue 19111 — Direcção
sicni.". ilo acnr Eduardo Vici-.- Maestro da orclicitra J. N"-c?.

HOJE-22de novembro de 1916-HOJE
Tres sessões —A's7, 83|i e 10 112—Três sessões

17*. '8* c 10* representações ,i niauiifica revista em actos, 7
quadros c «luas ape-theoses, ori ginal de Cândido dc Castro c Odu Ivaldo Vianna, musica dos maestro.» Felippe Duarte Robertc|

Soriono

ÜHF* OA' GA' 0 P_
EXITO EXTRAORDINÁRIO DO QUADRO

ZA-LA-MORT I
Urilhante desempenho de Ioda a companhia

A MAIOR VIÇTORIA DO THEATRO POPULAR I
0» espectaculos começam pela cxhibicão de films cinematogra-

pll.CO-l,Amanhã c todas as noites—DA' CA' O PE'. (M 41,0)

THEATBO MUHIC1PA1
; Suaanue Després!
; Lagné Poe-Mlle. Verneail:
.Amanhã, 23 de no-\

vembro de 1910
8 HORAS 3l4. .

Scirrni-™ "soirée" artística :
RECORDAÇÕES DOS UAI,-
KANS, durante n guerra.

Versos dé Vcrli.ieren, Kon-
sard — Cssc. dc Noailles. |

le Boniionime Jadis
de Murgcr

Scíne de Ia "RUPTURÜ
DE SAPHO". Cantos e dan-
sas.
O» bilhetes acham-se n:.

Casa Napoleão, aos preces de
Frizas c Camarotes dc >*.
ío$; Balcões, A c B, 6$;
Ilações outras filas, 5?; Ca-
lerias, 3$uoo.

A iiltiuta c 3" "soirée" te-
ri logar cm 23 dc novembro.

(S 4-i5f>1

CIRCO SPINELLI

WffWV

Crandc Companliia Equcstrc Nacional
da Capital Federal — Empresa Af-
fonso Spinelli — Companhia de
Benjamin de Oliveira „„»_

HOJE — *— HOJE
MONUMENTA™ ESPEÇTACULO

, Finalizará a a* parte do program-
nia eom a representação da peça fan-
lasticn-«li'amat;ca em 1 prólogo, ,3 netos,
e uma apotlicosr. de Benjamin, com
vaíius iiuineros de musica do saudo-
so maestro Irineu de Almeida, inti-
tulado

A Princeza Ghrlstal
TODOS AO CI.RCO SPINELLI

— Krcvcmcute inai«uraç5o do panno,].. "ínermeave, já chcommen-'¦<•¦, Ao Norte.
PRIÍÇ03 ™ HORAS DO COSTU-

. .j aciivo a peça
, iwitcta , musicas do mães»
r-, TA JUNIOR

! Os Mysterlos de New-York
Aniiiiliã — Maravilhoso especta-

culo — — Todos hoje ao CIRCO
6'1'IN'EULI.•Brevemente — "A Barraca do Ci-
gano". V4.SM

CASIHO - THEATRO PHEH'X
Sabbado, 25 - Ã»s 8 3i4

ESTRE'A
da companhia portugiipz.1Adelina— Aura Abranche*.

1- representação no Rio da
peça em quatro actos, dc;
Pierre Wolff, traducção de jAccacio Antunes

IMMtMMtMM8MtMMMMMMM«MMMMM»• _TH^TÍÍ0T™J{1^
Companhia de sessões, do Eden-Theatro, de Lisboa'

_hmpresa feixeira Marques — Gerencia de A." Gorjao
HO TE — ESPEÇTACULO COMPLETO ZTwnTt?""nv/ja •— A,a 8 ,|a da B0|M — ttüJU»

Fest» artística dos «dores JOSÉ' MORAES e AUGUSTO COSTAem homenagem ao Sport Náutico e aos bravo» reserrista» da armado•i» e unica representação da peça burlesca, "áe exito garantidodc gargalhadas.

(Le Lys)
Os principaes papeis pelosartistas: " '%

Ad Una Abrancbes, Aura
Abrnncbes. M rio Duarte,
Sacramento, Grljó e Alfre-
do Abranche*.

Preços—Frizas, 2õj|í; ca-
marotes, 20$; cadeiras, 5$;
galerias, iJflOOO.
Bilhetes desde já á venda no
theatro. J -«OS

O l_VRIO ii Hão aPertem i «aif acha i
' ' Km aue tomam narte nu Htctínr*ti%o -»*>-*--. /»_.i.- t ._* ¦«• •Em qne tomam parte os distineto» artistas: Cario» Leal Henrl-que Alves, Pl.cido Ferreira Augu.to, Co.t«, Margarida Velloso.Ameba Perry Barah Medelro» e Tina Coelho* "u""°-A representação da mais bella peça do repertório.

INO PAIZ DO SOI, |
_ consagrada pelo publico e Imprensa.Completa este attrahente espeçtaculo UMA SURPREZA CÔMICA, desempenhada pelo actor AUGUSTO COSTAJ>os intervallos a «juciido banda do batalhio naval, eneoutarábellos numero» de musica.

AMANHA -
za — O FADO

Fnl»ií«nllca da actri!1 c*ntora Medina de Sou-** O AMOR.

¦«¦¦liK«lii:iii!í»lli!«a»il5«il!i!llll

§ Palace-Theatre _
1 ESTRÉA ESTRÉAÍ
¦Quinta-feira, 33 de novembro ¦

As 8 c i!|*

MISS EVITA ENIKEB ¦

£l£f2liSI™fitfiüí!fiSf.!
CINEMA PARIS

HOJE » Ultimo dia deste programma - HOJE
CINEMA IDEAL

™ i

de pasi-aijcm pelo Rio, onde B
chegará lio dia 2;, a bordo do ¦
"Krizia", «Iara um resumidis- jsimo numero dc cspcctáçülôsi B
com os seus Sensacionaes e M
Emocionante» trabalhos que 11 S
tornaram a Grande c Afamada
artista mundial, unica no seu S

gênero, B
IIYPNOTISMO — MAGIA ¦
ILLUSIONISMO — PRES- g

TIDIG1TAÇ.0 — LEVITA-l
CAO-SOMNAMBULISMO ¦

ATTRAHENTE - EMPOL- 1
GANTE — SENSACIONAL, gjEspectaculos- completos n H
preços populares: — Friíasi ¦
¦ 5$; camarotes. ¦ 1 r:$; failtcuils, H
3$; cadeiras dc I", 2$; cailei- B
nis dc 2a, c galeria» nobres, gi$50o; (,::l<s;ta fer.il, i$ooo. p

jeUi--<^r^r.*)ess^

0 DESTINO
HOJE XJL-TIíí-fõ

NON PIOS ULTRA, 0 RECORD DA~C1NEMAT0GRAPHIA POLICIAL HOJE

Faz parte do programmn:

MACISTE
A grandliisà comedia dram-itlna em õ partes da fabrica

Ítala. 1'ioiagbnlsta: O homem mais forte Uo mitiiilo ! Esto
6 qútru tiabalho sensacional 4351

1
1

Sensacional drama em 5 longos e emocionantes actos, de "VHa-J
grapli". Enredo de grande vigor dramático.

DUQUEGABY
(Entro a arto e o amor)

Maravilhoso drnma passional, em 6 extensos actos — Xfagnilica J
producçao nacional interpretada por arlista» nossos

i O PODER DO CIÚME Espirituosa cliarg»
(2 actos)

AMANHA -. MISTIN GUETT DECTET1VE — Momtraen-1
tal acção dramática policial, em 5 actos, interpretada por essa co-
nhechi™ artista querida do nosso publico, e "O Segredo do Pavi*
llião", drama da vida real, em 4 aotos. (R «143)

f™™™-™n!^™-™-H?™^^

CINEMA AMSHICAHO
0 maior tio Rio — Orchestra de 1- ordem —~Qiinsfao ar livro — Nâo lem ventiladores

EMPKK.SA K* A l_*>IJ«U IX Teleplione: ?=ml 2233 OOP ACABAI* A
HOJE - Sensacional programma novo, constituído por dnas maravilhas cinematographicas - HO«XE3

Film dramático em 0 aclos sumptuosos — Amor violento, pela Deusa fascinante da Arte c da Belleza—PINA
BIINK HELLI, artista que no menor lapso de tempo empolgou uma sociedade inteira.

Sublime fllm dramático em 4 actos superiores, tendo
como principal interprete

MARIA JACOBINB
AtteneSo—Sabbad", Dia Chie dedicado ás Exmas. famiiias de Copacabana — Sensacional programma novo,

constituído purdois filma maravilhosos: Infldelidade, da Pox Film, em 5 actos grandiosos, tendo como protago-
nUta a Sereia Satânica TBEDA BABA.— Alem da Vida, Alem da Morte, em 6 actos magestosos pelos celebres
•rtistis de fama mundial DIANA KARBNNB e ALBERTO CAPOZZI - quem vencerá neste triumveratum ? nesta
IriMlade sublime?

IThoatro Recreio
ntiia Alexandre Azevedo —

«!!-'.Mll.l)A D'OI 'V'IRACom
Tou-Hoje e amanha

para se realizarem i!>s átimos ensaios
da nòtavél o-r-cía

À Dnpeza do
Bal Tabarin

qyr «n^e á sce***'
SEXTA-FEIRA PRÓXIMA
em recita do homenagem
á «listinctt* aetrta Cremilda

d'01lveira
que desempenha a parte de

protagonista
Estréa «tos artistas Adriana de No-

ronha e Salles Ribeiro.
A'S «1™ A'S S}',_

«Espectaeulo completo
BILHETES A' VENDA

A MULHER ADOACIOSA
15 series — 2 partes cada uma — Ao totlo 30 capítulos

Protagonista i HELEHE HOLIHES
Esbibiçuo das 3 primeiras series, sob os títulos respectivos

DESAFIANDO A MORTE, 2 partes de emoção.
SALTO VICTORIOSO, 2 partes de forte impressão.
UMA VIDA EM PERIGO, 2 partes de iutensissiuias sensações!...

HELENE HOLMES
que começa defendendo a morte do pae, velada por um profundo mysterio. Enfrenta
os adversários e com elles tr.va lutas ferozes : Envolve-se cm arrisca Ias

reirotfas — Se immiscue cm temerosa» pelejas — Montada cm fogoso puro «iantrite.
atlra-so de uma ponte ao mar — Frnjecta-xc na água de enorme altura — Lant-a-se
«obre trens e automóveis cm movimentos —Guia machinas de estrada <lo ferro, lanchas

vapor e aeroplano* — i ilota liydr«plan«s e outras aeronaves — Kscala muros e
escarpadas — Atravessa pântanos snl.ro fios clectricos— emitira-
|e em cordas deixando-se cal.ir sobre trens cm movimento* e
outras mil diabólicas façanhas, durante as quaes desalia o peris e a morte.
Vence e triumpha porque defende a causa da justiça contra malfeitores o
ladrões. ____________________________

Completa o programma o monumental drama, interpretado pelo grande
trágico KRAUSti, o inimitável creador de_I__o_.VaIje.in* dos MISEIIÀVKIS de
victor Hugo PAPAE MULIN
5 soberbas partes pela afamada fabrica Pathé Frares. Obra grandiosa imagl-

n_t™i*e escripta pelo grande actor francez Frontignan em que a fabrica editora empregou os_seus melhoras elementos.
como ExTRA-NA-i™TiNE*-E]m>partedem_doactuall|—_t BATALHA NO SOM31E

fiill

Amanhã - Continuação das AVENTURAS DE ELAINE - 2- Episódio sob o magnifico titulo A DEUSA DO FAR-WEST
mi a IMAGEM BRANCA — 3 partes. E mais o cine-drama da prodigiosa o inexcedlvel fabrica amencaua FOX FILMS
roRPORATION. em 5 partes - AMBIÇÃO, Interprete a genial artista yankee BEitTA KALJCIl.

Secunda-íeira -èContlnuac_o da MULHEIÍ AUDACIOSA, 4- e 5- series, sob A LUCTA NA ESTAÇÃO - UMA CORRIDAücgunda-ieira.,_. uonu.u™^ ua ,^u romi,noe 
poUcial em 6 actos O SEGREDO DO ESCAPULAR10 por JustinoDESESPERADA

Ciarei o o Enco"
A seguir — Todas as

Ciarei e o Encoberto dos Mistérios de New York.
uir — Todas as segundas fr
AVENTURAS DE ELAINE.

s feirai'duas 
"urlea *dã 

MULHER AUDACIOSA • todas ai quintas feiras um episódio daiRtólO

£¦„.¦.•.:.. ,.V̂ ^^^^^^m^^^^^êi^^^^^^^^ yt*!___»™B '¦-"1' TÍ-sasaK-Tíic; ™S5j*«SÍI-^S«=S™5tíi™_ ™aá™™á;*K.;'«,í.-™ar.^L'.i-;. -. ^_J^t.i™i'.;™._-j___^;í,5j««--£ _S^_a___íMl£'3^!M^_:;-»^


