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0 parlamentarismo
no Brasil

., 'Applattdindo o qtte elle chamou a

profissão de fé revisionista do depu-
tsdo Afranio dc Mello Franco, a

quem com justiça qualificou de "ho-

«ten» político de caracter, competen-

cia, estudo e tradições", o deputado
'Pedro 'Moacyr assim sa exprimiu:
'¦•Píotívcra a Deus que s. ex. viesse

tomar logar nas fileiras da revisão

radical dò parlamentarismo, tal qual
i pregada peitos fedcralistas do Uio

Grande do 'Sul e por outros muitos

republicanos históricos, do grande
.'força moral, pelos seus serviços c
tradições dentro do regimen, e que
abraçaram com convicção o com
ardor essa causa, certos dc que não
é unais possível attribuir aos homens
c aos governos os desastres e os
et ros da Republica, mas também ao
seu apparclho institucional." Inter-
rompett-o o >=r. Joàquím Osório com
este aparte: — "Regimen parJamen-
lar desmoralizado durante fio anncs
dc vigência." dí prosegniti o sr. Pedro
Moacyr: "Antes de tudo, muitos pu-
Micistas, ao tempo do Império, cos-
luiiiavam negar que tivessemios regi-
nica parlamentar, e diziam todos, li-
'ueraes c conservadores, que o que
'havia cra ficção do regimen parla-
iiieritar, mas que, na realidade, o qtte
existia era o poder pessoal do impe-
4-;-.ilor, io famoso lápis 'fatídico que
punha e repunha gabinetes, dissolvia
e constituía parlamentos. Seja como
fôr, tenha ou não sido uma rcalida-
¦Ac, neste paiz, o regimen pàrlatneâ-
tar ou o rçgimcii do poder pessoal do
imperador, .mais ou menos disfarçado
«oh as roupagens do parlamentaris-
•no inglez, seja como fõr, a verdade
o que mmea, alie a jornada dc 15 dc
aíoycmbro de 11889, tamanhos escan-
«lalos, tão escancaradas immoralida-
<les políticas, sc praticaram em face
do paiz, sem que ao -menos ttm dos
poderes nacionaes tomasse a respon-
sábilidade de protestos, platônicos

vlvcz, unas que pesavam enormenien-
*i na opinião publica, contra os cri-
mes e os delinqüentes da alta poli-
tica.''

iRxigcm as palavras do illustre rio-
grandense, deputado pelo listado do
Rio de Janeiro, algumas atinotaçõcs.
li' certo quc os publicistas da velha
vscollii conservadora, tendo á sua
¦frente o visconde ib Uruguay, con-
testaram que o regimen da Constitui:
ção • de 25 dc março 'fosse regimen
parlamentar. Tendo essa Constitui-
ção, além do poder executivo, attri-
buido ao imperador, de collaboração
com os 'ministros de Estado, o poder
moderador, chave de todos os po-
deres, na phrase constitucional,
confiado privativamente ao impera-
<!cr, qtte, conforme disposição cx-
pressa, nomeava c demittia livre-men-
lc seus ministros, a referida escola
entendia qne o imperador reinava e
governava, e tinta y direito dc mu-
tlar os ministros e 'ministérios, inde-
pendentemente das indicações c vota-
ções parlamentares. Kssaj doutrina
'fui ardentemente defendida, além tle
Oftròs, pelo visconde do Urtigiiay c
por um (lo$ mais illustres professores
ila Faculdade dc Direito do Recife,
dr. llraz 'Floretitino Hcnriqtics de
Souza, os (jtiacs discutiram larganien-
te 'o assumpto cm exaustivas mono-
graphias. Respotidcit-ilhes Zacharias
cie Coes c Vasconcellós em outra mo-
iiographia, mostrando que, ainda rc-
lalivamente aos actos do poder neode-
radpr, a responsabilidade dos minis-
tros resguardava a irresponsabilidade
cia coroa. Do contrário, seria adtnít-
tir actos da coroa pelos quaes fosse
cila responsável, o que cr;i iticom-
pativel com a monarchia constilitcio-
«tal. Taitibcm não podia a coroa cs-
collu-r livremente 'os 'seus ministros,
porque estes não poderiam governar
som orçamento, c desde que ao par-1
J.amcnlo competia votal-o, cabia-lhe o
direito de o dar somente a gabinete
ile sua confiança. Sustentou o emi-|
•tente estadista a vigência no direito
constitucional brasileiro da máxima
lie Thiers: o rei reino, e não gover-
11a. Considerando necessária aos
actos do poder moderador, como aos
ilo poder executivo, a rcfereii-
da dos ministros, com a qual |
lhes assumiam a responsabilidade e
estando comprehcndida entre elles a
escolha dos senadores do Império,
Zacharias, presidente cio conselho,
por julgar desacertada e inopportuna
a escolha de Salles Torres Homem,
depois visconde dc Inlrotnerim, para
senador pelo .Rio Grande do Xorto.
visto a opposiçã'0 quc naquclle mo-
mento o mesmo Torres Homem mo-
vw ao ministério, recusou-se a assu-
niir-Bie a responsabilidade. Insistiu-
ilo o imperador, Zacharias demittitt-
se, c com clle todo o ministério.

Xos últimos antros da monarchia,
mesmo com o partido conservador uo
poder, a doutrina conservadora foi
cedendo terreno á liberal, e passou
esta .1 fazer parte do nosso direito
constitucional, da parte não escripta,
porque o direito constitucional não
está encerrado, cm parte alguma, tão
somente nos textos oscriptos da Con-
stituição, mas se contém cm regras o
costumes, em leis mesmo ordinárias,
f. no regimen norte-americano, nos
atestou da Justiça. O imperador, nas
ultimas situações liberaes, sempre es-
colheu o; senadores de accordo com
os gabinetes. G, quando a eleição di-
recta consignada na lei Saraiva lhe
•d¦:* meio de conhecer a vontade do
cVitorado, c que por essa eleição se
constituiu uma Câmara dos Depu-
tados fiel representante da nação.
nunca mais dhamou organizadores de
Iniinisteriaj j:nõ> atten Jendo ii for-

ças políticas predominantes naquella
Câmara. Caíram c subiram muitos
ministérios cm pouco tempo, não pela
arção do Japis fatídico, imãs tão só-
mente pelo voto parlamentar. Antes
pic-smo da lei iSáraivá, uma vez con-
fiada a um chefe político a organiza-

ção do gabinete, tinha elle plena li'
berd,ade na escolha dos iseus compa-
nheiros, tal qual na Inglaterra. Tive-
mos, portanto, regimen parlamentar
no Império, e a historia politica do
Brasil protesta contra a «ca decla-
mação dos que 10 qualificam de re-
gimen desmoralizado e funesto ai
paiz.

Houve tempo, não lia duvida, em
que todo o poder estava em mãos do
imperador. Poi o tempo cm .•jne Sa-
raiva dizia que Pedro II podia tanto
quanto iNapolefuo III; foi o tempo d-?
sorites de 'Nabuco, quc consistia no
imperador nomear os ministros, estes
por sua vez elegerem a Câmara, c a
Câmara a seu turno os impor ao
imperador. Mas isto sitc.ce.dia porque
faltava, até a lei Saraiva, a base do
regimen parlamentar, como dc todo
regimen representativo, a verdade
eleitoral. No regimen parlamentar
ou governo de gabinete, cotn o direi-
to de dissolução da Câmara, 'indlusi-

ve a dissolução pelo ministério, o go-
verno lí da nação, cuja vontade se
manifesta nas urnas. O chefe da
nação, monarcha ou presidente, tem
que sc conformar com essa vontade.
Mas, se essa vontade não sc maniíes-
ta clara, sinceramente, com verdade,
se ella é 'fraudada, impera a vontade
do chefe da nação, em cujas mãos
está a força. No regimen párlamçn-
tar, o governo é da opinião, da opi-
nião quc pôde variar de um momento
para outro, emquanto no regimen
presidencial, se o governo é da opi-
r.içò, 'c da opinião a praz'o fixo. .Vo
regimen presidencial, a opinião só se
manifesta no momento das eleições.
Xo parlamentar, a opinião sc inani-
festa tod,os os dias nas corren-
tes parlamentares, c, se 5ia du-
¦vida sobre a verdade dessa ma-
nifestação, divergência entre a opi-
nião parlamentar e a opinião <Io
paiz, a dissolução intervém par.i des-
fazer aquella c dar a ultima palavra
á nação. Sendo assim, repetimos, a
regularidade c a legitimidade do fun-
ccionatnento da regimen dependem
da eleição real, expressão positiva da
vontade popular, 1X0 Ilrasil, emqtian-
to não houve eleição verdadeira; o
imperador guiava-se por outros indi-
ces da opinião nacional. Elle sentia
quando os ministérios e as situações
se desmoralizavam, perdiani o apoio
da opinião, e então -a demittia. Òs
que caíam, muito naturalmente, sc
revoltavam contra a resolução impe-
rial, e entravam a berrar contra o
poder pessoal, estribillip dos partidos
cm opposição. Mas, passado o tem-
po, acalmadas as paixões e os roscii-
timentos, os propríoi dériunciádqrcs
do abuso do poder pessoal faziam
justiça ao imperador, reconhecendo o
acerto das mudanças políticas. K, sc
não fosse assim, os partidos, 110 Im-
perio, se teriam perpetuado no poder.

Gil VIDAL
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são exacta da vossa noticia é que lia
demora por ser impossível processar
mais rapidamente centenas de proces-
sos que tiveram entrada quasi simulta-
ncamente."
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GRAVATAS - Lindíssimas _ Si nataaa Manchester—Rua Gonçalves Dias 5.
O presidente da Republica, por ser

jiontcni o dia. destinado ao despacho col-lectivo do Ministério, recebeu apenas ocoronel feliciano Benjamin de Souza.Aguiar que se foi apresentar por haverdeixado o cargo dc intendente geral datjuerra.
S. cx. fez-se representar, por seuajudante de ordens capitão tenenteuoclswortn 'Martins no desembarque dcuni poeta.

BLUSAS de SEDA LINHO e NAN20UK11LLL1SSIMA COLLECÇAO;
Cnsa Xusiimciito. — 167, Ouvidor.

Recelicmos hontem a seguinte carta:¦Caixa Uconomica e Monte de Soe-corro. Rio de Janeiro, 21 de novembro<le 016, — br, redactor. — l'oi de-veras injusto o Correio da Manhã,
quando, na primeira pagina de seu nu-mero hoje distribuído, a propósito dadiscussão que ora se agita no Senadofederal sobre a fiscalização das casasde penhores, assevera que no Monte deSoceorro o processo para se attenderas partes i moroso e burocrático, de-
pendendo ás vezes de cnipenliòs.
, 00 uma informarão suspeita ou malintencionada levaria o Correio da Ma-nha, que sempre se recomniendou pelajustiça de seus conceitos, a publicarum ariigo que é uma flagrante injustiçaa minha secção.

Se não fora melindrosa a questãoque da motivo a esta carta, designariaanm os nomes de pessoas insuspeitas aoCorreio da Manhã, que affirmam justa-mente o contrario e isto porque de vistttiveram oceasião de observar como sãoteitos os serviços da secção quc tenho agrande honra de chefiar.
Em um ponto apenas tem razão oCorreto da Manhã. Refiro-me á parteque diz respeito á insignificaneia das

quantias emprestadas comparadas comas das casas de penhores.
Quanto a isto nada poderemos fazer,

porquanto'o particular empresta o quelhe pertence e da forma porque bem lhe
parece, ao passo, que nós, por se tratarue- dinheiros que nos foram confiados,
procedemos com a máxima cautela, se-
guindo á risca o nosso regulamento.

Com este procedimento da nossa par-te os nossos mutuários só tem a lucrar
e a prova está no seguinte e irrefutávelargumento .*

Os seis leilões realizados no anno cor-
rente .produziram 365 :os8$ooo, deixando
a favor dos mutuários, deduzidas todasas despesas, o saldo de i75:o52$5oo,
que serão restituidos integral c pontual-mente com a nossa reconhecida bones-tidade.

Queira relevar, sr. redactor, que cn
haja contestado o que publicastes, mas
se assim procedo, tenho unicamente cm
mira a defesa dos collegas que traba-
lliani na minha secção.

Com todo apreço, vosso admirador e
assíduo leitor. — Ariovisto de Almeida
Rego, thefe da 3' secção."

¦Com todo o prazer, c de accordo com
03 nossos hábitos, publicamos a contes-
tação <lo sr. Ariovisto de Almeida Rego,
a respeito dc quem temos as melhores
informações, notadalhentc como funecio-
nario.

líntrelânto, mantemos os nososs com-
mcnlarios dc ante-hontem sobre a ofga-
nização do Monte de Soceorro. Não
foi "uma informação suspeita ou mal
intencionada" 

"que 
nos levou a fazer,

com tristeza, o «confronto entre as ex-
torsõer. das casas de penhores c a quasi
inutilidade do estabelecimento publico,
julgando aquellas, pela promptidão dos
seus negócios, em condições do forçada
preferencia em relação ao outro, para
os quc tèm a necessidade instante. In-
formações, aliás, temol-os tido ás du-
zias, todas referentes á morosidade c á
insufficiencia das transacções do Monte
dc Soceorro, não por defeito pessoal dos
seus empregados, mas pelos, entre nós,
irremediáveis defeitos de engrenagem
burocrática. As mais notáveis tivcmol-
as ainda liontcm, nn reunião da com-
missão dc Finanças do Senado, perante
á qual o sr. João I.uiz Alves, represen-
tante do distado do Espirito Santo, de-
clarou que o Monte de Soceorro serve
a tudo, menos ás classes necessitadas,
tendo um ministro da Fazenda decla-
rado uma vez a s. cx. que ellc servia
principalmente no Thesouro, nos seus
apertos; c o que inspirou o nosso to-
pico de anle-hontein foram declarações
autorizadas e documentadas do senador
Erico Coelho.

Infelizmente, os zelos dc funeciona-
rios como o sr. Ariovisto Kcgo não ob-
stam a que, por desgraça de uma popu-
lação dc continuo sujeita no recurso
extremo do prego, os necessitados pre-
tiram os 48 "\" de qualquer sr. Jacob
aos 5 "l" da agiotagem official. só ac-
cessivei c só preslativi quando faz bom
tempo e quasi sempre, quando o burro
está morto.

A NOVA EUROPA
Com a morte de Francisco José cn-

ctrra-se o grande c.3-ck> histórico que
culminou na actual conflagração eu-
nopéa. -Apezar da influencia das
idéas políticas, elaboradas pelo con-
stitucionalismo inglez e systematiza-
das pela philosophia doutrinaria da
revolução franceza, o século XX ain-
da não encontrara a (Europa comple-
tamente emergida da longa phase do

predomínio ifcúda'1 entrelaçado com a
ascendência do prestigio real. Dos
restos desse velho regimen, quc ia
sendo destruid» pela 'gradual cvoltt-
ção do espirito europeu, impulsiona-
do por novas tendências e guiailo por
novos ideaes, 'Francisco José foi o
maia característico representante, a
ifigura symbolica do inundo antigo
que mia.

Em nenhum outro paiz, como na
Áustria) 'foi tão difficil c morosa a
grande transformação modernizado-
ra. Nos outros dois impérios, onde
lambem permaneciam fortes ios vesti-
gios do iniedievalismo feudal e do re-
galismo da Renascença — a Alleina-
nha c a iRussia — a'situação politica
c social não se apresentava no estado
d.c equilíbrio que subsistia na monar-
chia dos Habsburgos. A lAílcmanha
era um centro de' tempestuosa con-
fhiencia das 'forças do feudalisano
militar, da reacção monarchica ba-
seada na tbeoria da origem áobrç-
natural da realeza e das energias. r(£
bttstas do mtmdj> moderno, «mofctjlr*
zadas na industria, nio cammercto te
na ascendência do proletariado con-
sciente. iNa) Rússia, a atmosphera
asiática do ambiento tornara ainda
mais complexa, a situação da socie-
d?de c conferira ao Estado uma es-
tranba physiionomia semi-oriental eni
que, por sob as fôrmas illusorías do
occidentalisrr.io importado, sc agita-
v.vm todas as tendências que sc ha-
viam entrechocado ria intricada^ ci-
vilização da iMosciovia. Diífercnfe
eta a condição do heterogêneo im-
perio dos Habsburgos.

A Áustria, aíé ás vésperas da _tter-
ra européa, apresentava o especta-
culo estranha de um núcleo do pas

phase, e de responsabilidade que vj
deve onerar pdios desastrosos resul-
tados do periodo final, só poderá
ser determinada pela analyse muito
minuciosa do seu longo reinado c
pelo estudo aprofundado de todos os
arteeedentes da conflagração. Por
emquanto, a única coisa que os ehro-
nistas contemporâneos podem regis-
trar ié que ao regimen atítocratieo
qtie 'Stobrevivia quasi integralmente na
Áustria e na Rússia, — c dc que a
Allemanha modernizada c culta não
se tinha podido ilibértar completa-
mente — . devido a situação inter-
nacional que acarretou a guerra.

Encarada sob esse ponto de vista,
a morte dc Francisco José represen-
ta o encerramento da cra de prciio-
minio dynastico, et sejam qtiaes fò-
rem ps effeitos immediatos do des-
appa reci mento dio velho soberano
atistriaco, não ié atrais possível resta-
belccer em nenhum paiz europeu o
regimen do poder pessoal •symboli-
zado no chefe dos 'Habsburgos.
Com essa terminação do imedic-
valism», que mantivera afé agora
r.a Áustria um núcleo d,e resistência
ás correntos modernas, não é impôs-
sivel que, sob a influencia do espirito
de solidariedade racial, estimulado
pela guerra em todos os povos da
Europa, os germânicos do sul, acom-
patinando a mesnn-a força de attra-
cção que ha quasi meio século fez
gravitar a Bavicra para o império de
Bis-marck-, sc destaquem das popula-
çoes slavas da monarchia dos Iiabs-
bttrgos para sc unirem aos teutonicos
da confederação allemã. Antecipando
essa.possibilidade, parece mesmo quc
o archiduque Francisco Fernando,
nos^ uMmos. annos dc sua vida, pro-
curara consolidar a sua influencia
entre os Madgyarcs, e nas populações
slavas do império, com1 vistas a
tornar-se o chefe de uma 'federação
sliiva da Europa- meridional.

iMas esses detalhes da nova Etiro-
Pt., que vae «urgir depois da guerra,
não podem ser previstos em uma
época: em que as mutações políticas
se precinjtam com vertiginosa ceie-
tidade. Positivo, entretanto, é o
facto dc que, com o desapparecimcn-
to do representanto symtboiico do
fc-ttdalismo 'medieval c do absolutis-
\W dynastico, fica aberto o caminho

A morte de Francisco José, im-
perador dos austríacos
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O imperador Pmncisêò Josl

sado cnkistado na effervescencia da Para "ma reconstrticção muito mais
Europa moderna. Ali, as 'forças do'1"11?'*» «» também, mifito mais auspi-
novo mundo de idéas .Ç-^snirações j *"10s:* Pafa os interesses geraes da ci-
não tinham adquirido ¦su'fíicTenTecvi- vilização.

.......... ^11

rf;»'r'MLA:l ~ EleS.intes e resistentes
Fãs» Manchester — Gonçalves D

gor.para sc imporcm como elementos
d.c resistência autônoma ao espirito
medieval e á oriçntaçãp autocratica . . _
firinauH' pelas tradições''Mo/SáSfo Im.- j . °l presidente da Republica não
perio, .0 simulam) ctaí^iaíffchtor Sellí-iv^^í^^-^ csp,c]a-'
„„-¦ ,,,„,_ , , , ;- . ' [¦¦¦¦ yut c.s.«*.ví anncxado o carro desti-
que decorava a fachada da monar-pP-iÇo especialmente ao chefe da Nação,
chia, cra um aliachronismo político 1 °?}j^,z,in1io °..«oronel Maggi Salomonl

- r • , ,-,- ¦°.H,'ÇÍW de gabinete de s. ex....10 •frisante como o dos novos edifi-i Algo de importante se tinha a

ias 5.

resol-
cios da Ringstrasse no mero da ar-1 V"' ¦ * ° co''<"'el Maggi partiu daqui i oà nossivet 

'"viv

chitechira medieval
Vienna. 'Todo tesse apparelho exte-
.';or, que disfarçava vj verdadeiro ca-
racter das instituições da monarchia,
como que servindo para dar tuna sa-
tisfãçãip cortez ao resto da Europa
parlamentar e liberalizada, não con-
seguiu, entretanto, modificar ou ate-
nuar o poder absoluto da coroa c o
prestigio da burocracia, que a cerca-
va na direeção do Estado.

IA essa condição retardataria tia

, . ;is I0 e 20 da manliã, com destino ada immovel mrra.do Piraliy, e ás 7 o 30 minutosoe regresso, entrava no palácio do Cat-teto.
O ¦niystcrio. porém, continua...

muii
BRANDÃO ALFAIATE
__________?__ Av. Rio Branco, io>."' ¦>*<! —1

PUNHOS e collarinhos — Especialidade
— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

Xa 1» Pagailoria ilo Tltcso:irò Xncional,)3 procuradores.
Xa

mento
Prcfcir.jr.i p.iRn-i• tio :nr/. findo

n folha dc venci-
limitaria.

A carno
c.-.rt;c lmviiia posta liojc cn.'"ii- mio. nesta capital foram aftitcodos rie-ntií. no entreposta de S. Dinuo,ecos dc.SrSo .1 ?8.*o, ilevcn.lo s.-r Co-1.1 publico o máximo ,!e 1S00Ó.

!'or;o, iSjo.j o vitcH.l,

T.-ir.i
T.ll-lKll

loa niarch

! brado
Carneiro

(,0J 5000,

Escrcveni^ios
Iro da Viação:

" Permitta, sr,
cação á noticia
da Manhã de

gabinete 10 ntims-

Itie
ti;:i

Con-

pro-

redactor, uma rec','íi-
publicada uo Correio

liontcm (.*.'), sobre pa-
ganienlo de addicionacs a funeciona-
rios d.i !•:. dc F. Central do ilrasil.

Os processos de que íc trata e que
também cómpreliendeni funecionarios
dos Correios e dos Telegraplios, êiii
numero certamente superior a mil,
quando referentes a exercícios cm
lia saldo na consignação própria
o andamento que lhes pódc dar a
tíibilidade, mantendo em dia oi
cessos 1!.* outros papeis. Assim, . ...
director!'. subiuclte diariamente a des-
pacho do ministro oí que pódc pro-
cessar, setn prejuízo dos outros ser-
viços a seu cargo, c que, despachados,
no mesmo dia são imr.iediatamcnte ex-
pedidos ao Ministério da Fazenda.

üo facío de não poderem ser todos
os interessados intendidos no mesmo
dia c sendo os p.qK-is processados
pela ordem de entrada, decorre forço-
saiucnte a demora que a muitos pare-
cera excessiva.

Quanto aos pagamentos por cxer.-i-
cios findos, depen lentes dc relaciona-
mento das dividas, a serem encariiirilia-
dos ao Min sterio da Fancnda para os
fins do ped; lo de credito ao Congrcs-
so, o ministro d.i Viação j.i assignou
o aviso n. 3927, de :3 do corrente
mer, rcmeítcndo cerca de 200 proces-
sado*.

Como vedes, jr. redactor, a concl:-

O presidente da. Republica assignon,
hontem, o decreto que exonera, a pedi-
do, o dr. ilíbernliard Ruinani, do catiío
de pctrpgrapho, em comniissão, do Ser-
viço Geológico e 'Mineralogico do Ura-
sil.

l'..=crcve-nos o sr. major Polygnára:"penhor, redactor do Correu» da Ma-itnã, —.. Muito pcnboj-ado e grato vos
ficarei pela publicação, no vosso coneci-
tuado jornal, das linhas abaixo, em de-
fesa do meu nome:

Afim de que os meus invejosos o co-
bardes inimigos não continuem a forno-
cer á imprensa noticias mentirosas e in-

monarchia dos Habsburgos 'é que sc | l!'fi»as a meu , r.espéito, declaro que,
deva attribuir a importância quasi ;.'bJ;0.!»':"!U'",c 

n™ nretendo nem preten-
. , T. . ' u,'tt"y" llMa>í dctci tor.rir patre cm nenhum ínoviiiicn-itnclaria cpte 1'ranctsco José adquiriu 10 subversivo á ordem publica, comi-
nc jogo da politica internacional da | 

ni,!*1Íd.° sempre prompto a stiffocal-ó dc
Europa. iScria difficil distinguir, 110

Etr.noTHF.CA POPULAR — Aber-
ta ao publico das 11 ás ji horas, no
Liceu de Artes e Ofíicios,

Va semana de 1* a íS do corrente, a
csttnistca demograplio-saiiitaria da nos-
sa capital registrou 576 nascimentos, Si
casamentos o 3;.' óbitos, além de 3.*
nascidos mortos.

A tuberculose pulmonar produziu Si
óbitos, seguindo-se as moléstias do ap-
parelho digestivo com 75 óbitos.

Mais de 35 "]" dos óbitos Decorreram
cm crianças ntió 5 annos dc edade, o
que é uma proporção exiraordinariainen-
te elevada; no:ando-se quc das 133
creanças falleoidas ua semana indi-
cada, mais de .15 "i" morreram dc
moléstias do apparclhd digestivo (61
óbitos), o iiuc somente é devido ao uso
dc farinhas nocivas c de alimentos im-
próprios para tão débeis organismos.

'Desde o começo do anuo, o total de
ob los é de 16.659, c Je -'.05- nascidos
mortos.

A MlXniAIi SORTEIOS
Km l!í) ilo corrente — Prcmios ¦

-ill:347!S500

O presidente da Republica assignõu,
hontem, o decreto nomeando commaii-
dante superior da guarda nacional do
ICstndo da lla,hia o coronel João l,rpes
dc Carvalho.

Hotel Globo
o fcu numero
Quartos 3$ c

1.1 tios Andradas'ViçnKTUoti pirale quartos. Diária 6$ c

. A propósito do tópico de um vesper-
V110 .s.°*?re ° preenchimento das vagas
de officiaes medicos da Armada estamos
informados que o ministro não fez no-niea.ção nem promoções porque lia uma!ii de economia do governo o anuo pas-sado. orçamento da Marinha, probibin-do as nomeações: até- 31 do dezembro dc
1016; Quanto as vagas nada ha deli-
berado. visto como os orçamentos ain-
da estão etn discussão.

meio do acaimulo dc aneedotas c de
lendas tecidas em torno do velho im-
perador, .0 perfil real da sua persona-
lidade de chefe de Estado. AtL
tnomento 'em que o barão von Acren
thal fez rèsiirgir a Queslãa do ürien-
le com o seu projecto da estrada de
ferro de Xovi-Hazar, e logo depois
com a aunexação da Bosuiti-Hefitego-
vina, Erancisco José' cra unanime-
miníe considerado como o anjo tu-
tclar da paz européa. A velhice do
monarcha austro-hungaro centraliza-
va as attenções dos estadistas c dos
d-pfomaías, .qua nas 'pscilíaçõès da-
quella uattde precária viam as indica-
ções do barometro político do conti-
[¦ente. Xos últimos annos, a fatali-
dade, que tanto parece ter perseguido
Francisco José, coroou a sua cruel e
caprichosa hostilidade destruindo a
atircola que cercava o Xesltir da Eu-
repa. Quebrado 10 encanto, começou
a obra implacável d.os iconoclastas.
O ancião justo e sereno, que' o Japis
reverente dos cáricaturíitas homênà-
geava com ios attributos de arbitro
da paz mundial, passou a ser o auto-
crata reacciotiario, marihosò e sem
coração, que egoislicamenle desfruta-
>a os provenfos do poder majestati-
co, pautando a politica da monarchia
pela sua axbieào mórbida de domi-
r.io c de ascendência. Hoje, fora das
fronteiras da conféderaçãio militar
deminada pelo sabre prussiano, Fran-
cisco José é encarado como a íigu-
ra trágica a quem o destino confiou
<: missão sinistra de atear fogo ao
paiol europeu.

E' provável que o juizo mais cal-
mo d.o futuro repudie lanto a lenda
bucólica que fazia do velho Habsbur-
go o fiel da paz universal, como a
versão anti-germânica que o apresen-
Ia como o diabólico intrigante quc
picparou a conflagração da Europa.
Fraucsico José não 'foi, talvez, mais
do que o Iiomem representativo de
um regraien que com elle se vae en-
teirar na crypta dos Habsburgos.
Collocado pela 'fatalidade hereditária
no throno atítocratieo de um impe-
no que, pela sua posição geographica
e pclo mosaico etlmico da sua popu-
lação heterogênea, estava destinado
a ser o centro da mais violenta tem-
pestade histórica, Francisco ]-o-é teve
de representar sticcessivamente ps
papeis dc heróe da par, e de vtüão da
guerra. iA sorrtma de mérito pessoal,
que lhe cabe nos louros da primeira

armas na mão, como militar qtte sou
11 Kxcusado é dizer quc, mc sinto cada

vez mais disposto a sacrificar a minha
vida em defesa da nossa idolatrada pátria
e da Republica, a quem lanto quero.

Vill.-i. Militar, ai —.11 — oirt. — Ter-
tuliano dc Albuquerque Polygiiàra, ma-!ía j jor do Exercito. "

¦ • mu mm
Cassolette HOJU, 110 RESTAU-

RANT PARIS.

Theatro Republica

Amor de Zingaro
Hoie

A Perfumaria Nunes é n casa (pie mai^ van»
tagens offcfccc, cm qualidade e preços —
L. S. Fraiiciseo. ;.5.

Xa rna, ans cçm niil freguezes
JXi Ca.;it Muniz csculas ;
— Quc lindos appnreihotí os inglcrcs
Com serviço completo para '/ruelas !

Pingos ÃBespingos
Kslâ pnMieiulo um prnlOíto cõlleclivo

contr.i o monopólio des tabacos.
IJÒiujCtH. depois dc uma icuniüo, cm que

sc diícutíu com calor o assumpto, o repre-
entanto-do "Pé de Cabra.' indagou :

— "Quem foram quc protestaram ? fo-
ram os senhores ?" ¦

M um cavalheiro dj industria: — /:.•¦

íorara liontcm comprados em leilão, pclo
tiucò Simão, 6(*i suecos dc trigo podre ycU
:tcco de S$ooo o sacco.

A substanciai — destinada a diminuir a
população por meio*; brando?, será entre-
gi:c iio consumo ])ul>iien, ouvida préviainen*
tc <i liyaicuc, co:u o nome s^ncrico de ^í7i>.

a *
O governo do listado do Rio redimiu de

95 réis fará 15 rei:; por kílo, o imposto
dc um preparado carrapatkido, o,uc está
lendo muita procura no listado'.

— Mas será possível ? com rt crise 'actual
diminuir impostos ?

Por oceasião de cada nova catastro-
ijiae aia casa d'Aust,ria, at 'Europa tes-
temurrhou sempre á pessoa do «mpera-
dor franc-sco José um sentimento dcrespeito allia-do á curiosidade. Toda a
gente sa «urprchcn.di.-v, dc facto, apósesses 'litros iratltiiplos o excepcionaes,
que se mantivesse de pó, como d'antes,
o ãnoião «oroado.

fará explicar essa maneira <le re-íiigir 'contra o extraordinário enearni-
çninento do infortúnio, dizía-sc, enlão,
que o cgoisníó substituía no imperadoraustríaco a sensibilidade. I'" certo, emtodo o caso, qne o soberano sempre ac-ccitou, sem grande emoção apparcnte,acontecimentos qne, jiara qualquer ou-tro. teriam sido desastres iiumensos.

Adorou toda a sua vida o. caça e otheatro 0 amor nunca ultrapassou,
para elle, 09 limites dc uma agradávelaventura, <le nma ffalahtcria cortez. Astia vida conjugai foi semelhante ;i dcalgumas pessoas da alta sociedade. Aimperatriz era uma mulher ndmiraVcli
de tdeas largas e de conhecimentos ex-tensos para não ter tido „ desejo .dc
se ,evariir do seu meió fictício c clissi-

ua corte, a niais aristocrati-
. viveu o iinperador semembaraços, como o mais faustoso dosHomens, como o -menos tyrannico e omais coticiliantc,

A sua extensa, a sua sitrpreliènilcrite'popularidade derivou dessa simplici-<taUe. Elle era o proprietário que visi-tava as suas terras c entrava nas ehoti-
panas para falar aos lenhadores.

hrió conheceu nunca o rancor popu-lar, e as pessoas do povo iam ao seuencontro, com delicados testemunhos dcai teclo, quando elle apparecia cm qua1.'.quer canto do vasto império.
Mas o qtte tornava ainda 11101-3 ijvter-essante a personalidade do ex-chefe dacasa tíos .'Háosluirgs, foi que-duranteas seis décadas .111 que clle esteve iifrente da Monarchia l>ual, o seu tino-no nunca deixou do ser um centro detempestades políticas;

. Dir-sc-ia nuc uni dcsiiiio trágico re-sidia á carreira desse homem a quem avida nao. quiz poupar nenhuma calalni-dade lanín publica como particular.lyn 2 de dezciiihro de iSatl, quandoa luiropa inteira era abalada pela ondarevolucionaria .pie a scjtimda republicafranceza iniciara, Farncisco José subiu
ao velho throno da Áustria. Nessa neca-
sião a Hungria, auxiliada secretamente
pela Rússia, estava em rebellião. Na
Itaha a situação cra tarhhcni critica.

A revolução húngara foi cruelmente
esmagada c na Itália o movimento anti-
austríaco, capitaneado pelo Piciuonte foi
vencido pelo gênio militar dc Raobtzkv.

Novo annos mais tarde, depois das
victorias franco-pienioiuczas de Magen-
Ia c Sólferiiio, 1'raneiscd José foi ohri-
gado a assignar a Paz dc Villafranca,
pela qual a Áustria i*crdeit a Lombar-
dia.

Km 1SC6. novos desastres vieram Tica-
lirunhar o malfadado imperador, lüs-
marck-, depois de ter induzido a Áustria
a prestar-lhe auxilio na guerra contra a
Dinamarca, provocou o con flido que ter-
minou pela dcbaclc austríaca de Koni-

graetz, batalha tanihcni conhecida pelonome de Sadowa. Km sete semanas, aÁustria estava expulsa da Confederaçãobermanica e a Prússia tinha-se tornadosenhora da hegemonia allemã.
No anno seguinte a auestão húngaraera resolvida pclo estabelecimento da.Monarchia Ditai e Francisco Josó co>

roado como rei da Hungria.
Seguiu-se um periodo dc relativa cal-ma em que a Áustria reconquistou pres-tigio e tornou-se aluada da Allemanha

e depois da Itália.
Uma série dc infclicidadcs domesti-

cas bem conhecidas vieram, entretanto,
ferir o velho imperador.

dim 1008 começou uma nova phaseuo reinado dc Francisco José. A annc-
xaçâo. da Bosnia-IIerzegovina, quo aÁustria oecupava desde o Congresso de
Berlim cm i8;S, deu logar a uma série
(ie acontecimentos que tiveram por epi-
logo a conflagração de 1914,

Francisco José — que era encarado
como o fiel da balança européa e como
o equilibrista da paz— foi, por uma iro-
nia do seu destino cruel, quem deu o
primeiro passo para o rompimento da
guerra.

Hoje não seria possível esperar queem torno do velho monarcha se formas-
se a atmosphera dc sympathia que em
outros tempos > o cercava. Mas apezar
dos ódios e do ardor das paixões guer-rc-iras, Francisco José inspirou respeito
aos seus inimigos. Uma parte da sua
lenda está destruída, mas o prestigio do
seu longo c accidcniádo reinada per-sisic.

Km agosto, Francisco José completou
oitenta e seis annos, dos quaes sessenta
c oito foram oecupados pelas responsa-
liilidades do throno.

Um reinado tão longo já teria bastado
Para (lar ao velho soberano um prestigioexcepcional nitre ns monarchas c esta-
distas do seu tempo. A Historia o jül-ktiti. Francisco José era, depois do
Czar, o soberano mais rico da Utiroph.
A sua fortuna, estrictamente pessoal
l-i-riciicia-llie individiialuienlo e caberá,
agora, aos filhos. IV o produeto de lie-
ranças o de hábeis applicações. Homem
une se interessou, sempre pelas finanças
e fez ila sua capital uni dos principaes
mercados financeiros do inundo, soube
administrar os seus bens.

Cita-se, especialmente, um negocio queo enriqueceu consideravelmente; o dos
caminhos de fer;'.o do norte da Áustria
(.Mordl-alm). Kssa immensa fortuna,
cumpre dizer, foi largamente empreenda
cm fazer o bem. Km todas as subscri-
pções de beneficência ou de soecorros,
o nome dc Francisco José sempre figu-
rava, ao lado de elevadas quantias.

Particularmente, dava, todos os an-
nos, varias pensões. As viuvas c os or-
phãòs de soldados ou de funecionarios
nunca appc-llaram em vão para a sua
generosidade. A's suas pensões insufíi-
cientes o imperador ajtintava uma pe-
quciu pensão supplcmentar, tendo an-
gariado assim,, em grande 

'parte, 
a extra-

ordinária popularidade . c a veneração
que o seu .povo não perderá o ensejo de
lhe testemunhar.

Os Habsburgos, na sua maioria, com

ROUPAS brancas —Sortimento sem egual— Casa Manchesier — Gonçalves Dias 5.

Ou em ?tem Descarrega..:
re os cinemas... Qnc:n
escoro, c tião se lembra

o imposto
fôr, pa^a,

; reclamar.

Be uma noticia policia! :
"O prcFo encontrou díntró da pãa uma

faca queí.'""'
Felizardo I comnienta o p<dire diabo, —

t eu que "O pago tão caro c não encontro
vtVç nad^ que se coma ou que se relacione
com coinn_;\ I

¦ '-• 

«

Dialoga fulítbrc-indtisirial.
'Kstc monopólio que sc 'pretende crear

será a norte da industria do tabaco...
Do facto,, pois já não bastara cs im-

posíc.ç que se pagam I,,,
Que püetn 09 cigarros pela Itora da

marte 1
E mjl ie paga o talor da mortalha I \ possibilidade dc livramento, sem rt-cur

Cyrano A- C.

A comniissão de Finanças do Sc-
nado resolveu hónjem siippriiuir o ar-
ligo 86 da despesa geral da Republica,
approvado pela Câmara, nestes termos:
" li' permiUldo aos funecionarios civis
federaes, activòs ou inaclivos, aos mi-
iitares e aos operários e diaristas da
União, que fizerem parte de associa-
ções e caixas beneficentes,- constitui
das pcias próprias classes, consignar
mensalmente a essas instituições até
dois terços dos seus ordenados ou d'a-
rias, para pagamento das contribui-
ções e compromissos a que sc obriga-
rem para com as mesmas associações
e caixas, na forma dos respectivos cs-
tattttos."

Dcbalde o sr. João I.uiz Alves enca-
rceem as vantagens quc decorreriam
dessa disposição para os pequenos fun-
ccionarios, obrigados constantemente
ao recurso dos empréstimos sobre os
seus vencimentos e que, transigindo
com as caixas organizadas cai mutua-
[idade pelas suas próprias classes,
sujeitas portanto á sua immcdiala fis-
calização c ligadas aos seus interesses
mais directos, se livrariam da exlor-
siva agiotagem dc estabelecimentos
como o Banco dos Funecionarios Publi-
cos e a Caixa do Montepio dos Servi-
dores do Estado, por evitarem ali, com
juros módicos, _a ratoeira dos 27 l'|"
dessas casas de arrocho, cujos nego-
cios a lei continua a.garantir. Outros
argumentos, coiiio o de que só havendo
a garantia do recebimento das consi-.
paações feitas, para excluir a fraude
possível pela revogação das procura-
ções, se poderão desenvolver as caixas
incipientes, e o de que ao funeciona-
lisi-.io jungido aquellas, não haverá

sos de outra origem que os afastem

de unia vez dos sete círculos do in-
ferno, estes e outros morreram na sala
da reunião, como simples ecos, ' mal
ouvidos.' Ficaram a Caixa do Montepio
dos Servidores, Banco dos Funecio-
iiarios e o outro syndicato de. usura
ainda existente com a segurança de
suas transacções privilegiadas, a aper-
tar a corda ao pescoço da clientela,
fisgada para toda a vida e a convidar
a miséria dos quc escaparam alé agora
Moralidade dos tempos.

'O sr. João I.uiz prometteu apresen-
tar no plenário uma emenda cassando
os favores concedidos a cses institutos
c alguns membros da commissão dc
Finanças sc lhe mostraram favoráveis.

Ao menos, esperemos isto, quc sc
não é tudo, é uma providencia dc
moral equitativa. So sc privam os pc-
qticnos funecionarios daquellcs recur-
sos, é de toda j.ustiça que os livrem
do aliysmo do alçapão, donde quasi
nunca se erguem.

A MUNDIAL — Sorteio*; nm a»
do corrente. Prcmios pagos. . . .
44_:_-_7$500.

O sr. Rosa c Silva pretende fazer
uma viagem a Pernambuco, o seu antigo
feudo político. O sr. Rosa soube que
o actual governador daquelle listado e
o general Dantas Barreto estão em ves-
peras de brigar, e resolveu aproveitar
o ensejo para ver sc reconstituo, de ai-
gum modo, pelo menos parte da sua
situação perdida.

O cx-dono de Pernambuco deseja en-
trar cm accordo com o sr. Manoel
Borba no sentido dc que o actual go-
vernador do Kstado prestigie a sua po-
litica, cm troca do apoio quc o sr. Rosa
lhe prestará junto ao sr.. Wencesláo
Braz.

Ha quem acredite nisso. E' uma
prova de quc s; vae formando urni certa
corrente de má vonta.it contra a cou-

fxecpção do ítrcliidiíqtic Frederico, são
pobres: só 'possuem, para viver oi seu
apanágio annual, 100.000 corüaa Com
relação a cllcs, também o veHio impera-.
dor da Áustria foi sempre siimniamenti:
generoso, Idotando vantajosamente todos
os netos,

A archiihtqueza Valeria, sua filha, es-
posa Ha archiduque Francisco Salvador,
mãe dc muito numerosa família, terá
sido, talvez, a que mais beneficiou du
magnificência paterna.

Francisco José levou a generosidade,
relativamente aos seus protegidos, ao
ponto de pagar tres ou quatro vezes as
suas dividas. Assim procedeu com o cx-
ministro Ida guerra Hrieghaimner e
com o capitão Ua sua guarda húngara,
o general Teycrvary.

ilvni muitas questões escandalosas, eni-
fim, e ellas não eram raras na corto dc.
Vienna, o soberano cgualmenle intervclti
com -o seii auxilio pecuniário. A pfiiice-
za Luiza dc Coburgo, cunhada do czar
da Bulgária* que o marido fizera inter-
iriar conío louca, deveu, cm grande par-
te, a «ua libertação a Francisco Jo-y,
quc pagou todas as suns dividas.

O imperador subscreveu, dc uma só
vez, dez niilhões, no ultimo criiprcslnno
de guerra, austríaco.

Desde muitos annos fornecia á egreja
de Rotnu unia contribuição pessoal áva-
liada em dois milhões.

A corte di; Vienna, lão differentc da
dc Berlim, toda militar, assistia todos
03 annos, no mez de julho, ao iim dn
sua brilhante vida hibernai. Km julho,
o vcBlo imperador installava-sc em
Ischl, pequena estação balnear, a cin-
coenta, léguas dc Vienna, quc tem um
aspecto simples e vetusto e oue só so•tornou tinii.ii estação preconizai!» peln
meda, em virtude da fidelidade que o
soberano lhe .testemunhava.

Francisco José vivia ali muito retira*
Ao.. Somente suas filhas, Gisella c Va-
leria, regularmente o visitavam. A sua
corte intimai conipiinlia-sc do seu pri-
meiro ajudante de campo, o velho cou-
de Paar, e dc alguns outros ofifièiaes.

Nesse .pequeno circulo, todavia, o lo-
gar mais importante era oecupado peln
velha favorita mme. Catliarina, Schnaai.

As suas relações com Francisco José
remontavam a um longínquo passado.
Kra a ípooa cm que o imperador, joven
ainda, tinha imaginado lornar-se ãccessi-
vel, a todos, uma ou duas vezes por se-
mana. O palácio imperial estava aberto,
então, a quem ahi sc apresentasse, e os
visitantes eram autorizados a expor ac»
soberano as suas reclamações c os seul
pedidos. .Catliarina Schraat, quc era uinit
actriz na plenitude dos seus dons do
seducção, e tinha queixas contra o di-
rector do seu theatro, foi uin dia apre-'.sctnal-as á Hofburgo.

Nessa entrevista, a actriz desenvo!-
veti todas as suas graças e todo o seu
espirito, alegrou o seu augusto inter!»-
cutor, e estaiielcccu entre ella e clln
unia cadeia quc nunca mais sc devia
Schraat.

A comediante não deixou mais, des-
dc então, -if/rancisco José.

Ella vivia na sua vizinhança e, to-
das as manhãs, o soberano ia, cníre.
seis e sete horas, almoçar com a cx-
actriz.

Mino. Schraat passa, aliás, por ser
uma excellente pessoa, espirituosa n
capaz dc real desinteresse. Como tcvn
o bom gosto de jamais intervir na
politica, toda a gente concordava em
dizer que a sua influencia nunca íoi
nociva ao listado.

Em Vienna, a popularidade da favo.
rita cra egual à influencia que cila
exercia no espirito do imperador. To-
dos sorriam desse velho casal, tão per-
feitanteiitc fiel c unido.

Contam mesmo' que, quando a impe-
ratriz Iilizabeth, torturada pela dôr qtie
lhe causara a morte trágica do filho,
se sentiu incapaz dc revelar a Frnn-
cisco José o 'horrível drama que decn-
pitava a sua easa, disse ás pessoas qua
a cercavam: '.'Encarreguem disso nime
Schraat."

lEm varias circumstancias trágica",
fez-se appello a intervenção da bon
Schraat.

Conhece-se, a propósito, unia Insto-
ria, quc se contava eni Vienna pouci
anles da guerra. O czar Fernando, da
Bulgária, acabava de chegar á capital
austríaca, para ver o imperador u in-
Icrçssal-o nos negócios do seu reino.
Mas Francisco José, que sempre lho
dedicara certa aversão, não se apres-
sava em ieccbcl-o. 'Kra o momento cm
que, entre as relações da favorita, so
festejava Santa Catharina, sua pa-
drocira. Um membro do corpo diplo-
malico, tendo ido visital-a, mme.
Schraat lhe mostrou os numerosos pre-sentes que recebera, primeiramente os
do imperador, do seu "pequeno 'Fran-
cisco", como o denominava; depuis,
dc repente, retirando de um escrinio
soberbo brincos dc brilhantes, disse:" Eis qualquer coisa ainda mais
bella". li accrcseentoii:' " E' um pre-
sente de Fernando, da Bulgária, qui
conta, provavelmente, não esperar mui-
to mais tempo ainda a audiência so-
licitada ao imperador, se) eu intervier
cm seu favor."

dtieia do sr. Borba no governo daqttclit
listado. Porque só uma refinada má fé
pode admiltir quc o sr. Borba, governa»
dor dc uma terra quc o sr. Rosa redu-
ziu á expressão mais simples, consulta
cm entrar cm accordo com esse mesmo
Iiomem, depois que o general Danla.i
Barreto conseguiu fazer com que Per-
iiambueo pesasse nas deliberações refo-
renles aos diversos movimentos polili.
cos do paiz.

Não queremos suppôr: por agora, que
o sr. Borba sc preslc a esse jogo inde-
ccnle do sr. Rosa e Silva. O governa-
dor pernambucano deve comprchender
perfeitamente que, afinal de contas, o
Kstado a cuja frente sc encontra ad-
quiriti o gosto pelos bons governo.", o.
não vae consentir que vingue um poi-
sivel cambalacho entre o sr. Borba e o
sr. Rosa.

di' verdade que se procura reimplanta*
ali pclo norte do paiz a mesma política
de dissipação e immoralidadc que o
povo derrubou pela força. Mas tudo
leva a crer qtte cm Pernambuco não é
possível restabelecer a mínima parcella
daquelle poder que pertenceu ao sr.
Rosa c Silva.

O sr. Boiba sabe que isso I verdade»,
c nesse caso, não i possível que acquies-
ça aos desejos do cx-chefe dc Peruam-
buco, homem liquidado para todos os
effeitos,

CAMISAS—O rjuc lia dc melhor e clegan-
tc—Casa Manchester — fínnc-nlves Diii 5.»?-<'.Voi 

nomeado eserevente dc 2a classe
do laboratório chimico pharmaecutico o
aprendiz de -i» classe Pedro Bittencourt.

Passou a servir cm um dos corpos dal
5" região o capitão José Telles de Mi-
randa.

mm* %*•***
Rna ro7Ínri3- nn Restaurant

De. accordo com, a legislarão em vi-
gor, foram concedidos 30 dias de dis-
pensa do serviço ao general Napoleão
Felippe Ache, inspector dn 4» região,
em Xicilicroy.
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Valor dos fretes
marítimos

A SESSÃO DÀ CAMÍ.RA RE-
SUMIDA

Mais ttm navio • brasileiro vae scr
vendido para a 'Europa. E porque a
lei pro-lii-i! a venda «ostensiva, que
poderia trazer complicações á nossa
j-ciitrallidade, cila será disfarçada sob
a rapa de venda a longo prazo...
tão longo que não lhe resistiria qual-
quer navio niovo, acatado de sair do
estaleiro: cem annos, segundo sc diz!

Assim iremos perdendo os poucos
elementos de transporto marítimo
que possuímos, levacjos pelos esper-
talliões dos grandes ncRoçistás, que
ainda posteriormente, quando toi-pc-
doados os navios que nos compraram,
procuram comprometter o Urasil. ar-
ntstiiiido-o a complicações diplomati-
cá.', como no caso do Rio Branco.

IU que explica o afaii dos homens
dc negócios comprando navios e o
estado actual de gtiírra, que permitte
aos armadores lucros hbu.osos com
os transportes por mar. Assim, um
jornal europeu conta que um navio
francez dc vela de 1.700 toneladas,
que íoi construído em 18S1 _— lia _ 35
annos 1 — e que cm 1910 foi vendido
por 37.000 'francos, íoi agora c_iim«
prado por uma empresa uorte-ameri-
cana por novecentos mil francos (sc-
tccciilos c vinte contos, approximada-
mente) !

'Uma Jouctira, parece, tuna compra
dessas, dc uai navio velho, da um
veleiro que devo estar muicissimo
cansado, pois não deve ler sid? inipti-
iiictricntc que elle tem suportado os
prolongados rigores do oceano. To-
davia, nada mais 'fácil do que esse
navio, cm uma ou duas viagens, ga-
n.har «em. fretes <j quanto elle custou
agora. (Aissini tem suecedido aos que
tinham sido comprado., antes da
guerra, c que... ainda não foram
inetlidos a pique.

Sc'r_- interessante para os nossos
•leitores aprcciar_ alguns _ algaris-
mos que encontrlámos na iinprcn**
ciiropéa.

«A HoHanda possue isele compa-
aihias de navcgação_ de longo cur*o,
c no ttlltimo exercicio essas empresas
puderam distribuir aos seus acçioíii-i
tas os seguintes dividendos:' iDuas companhias distribuíram
joo %!

lOulras duas, 50 %!
lAinda outras duas, 40 fo!
!E afinal a ultima, a mais modesta,

Etirida brindou o capital nclla empre-
gado co;n 25 % de dividendo!-

Foram esses apenas os 'lucros das
citadas companhias? Evidentemente,
não. 'Ein todas as empresas cotwncr-
ciaes, os lucros verificados são distri-
«bitidos cm aniortizaçõòs, cni bencíi-
cios, em trabalhos ou construcções
«novas. Pois, apezar disso, ainda as
companhias . òllándeziis puderam rc-
j-istrar lucros tão volumosos!

iA llolland lAmièricah Une, que tem
o capital de vinte c cinco milhões de
francos, ganhou 110 ultimo exercício
quarenta) e oito milhõos, c todavia
•apenas distribuiu 50 ci'o dc dividendo,
apezar dc os lucros terem corrcspoii-
ilido a 19- c/o do capital. Ao mes-
mo (empo, uma companhia juponeza,
eom o capital dc 50.000 libras, tendo
realizado em seis mezes lucros «no
¦valor de 68.«ooo libras, distribuiu aos
«eus aecionistas 220 °/'o de dividendo
relativo ao anno!

IA companhia ingleza Cimarcl 'Line,
Jicin conhecida 110 Brasil.; distribuiu
.106 c,'o de dividendo, e a Leyland, com
<i capital de 2.600.000 libras, ganhou
•_.200.000! Quarenta e qualro anil
contos ao cambio actual!

IA eloqüência destes algarismos põe
Ijtni cm relevo o valor adquirido
j>cío9 instrumentos marítimos de
transporte de mercadorias, c 05 fa-
cios indicam que esse valor tende a
elevár-sc cada ve;: mais, c em taes
condições que nom mesmo a assigna-
iura da paz os reduzirá promptamen-
te, De faclo, mais de dois mil navios
já foram afundados pelos subnutrir
nos allemães, e essa campanha não
i- ¦ •"" elra está dentro de
11:11 programma de guerra de que a
lAiilonianhai não parece disposta a
atãsuir-SL-. Navio mercante cncoiur.i-
do iu...« coutrauando de guerra, ott
«dirigindo-se a portos inglezes, ott
pertencendo a qualquer das ilações
inimigas, ainda que não se dirija
Ipara portos inimigos nem: conduza
contrabando de guerra, tem maior
jitttncro de probabilidades de ir para
o fundo do que de chegar a porto de
isailvamento. Ora, quando chegar o
anuinc-nto de ser asslgnada a paz, será
títo elevado o numero .ie navios 111 cr-
(.•antes afundados ou arruinados, que
:i substituição delles por outros dura-
r,'i alguns annos, e assim, Iodos quan-
los se consagrem ao IrnhspòH. de
r.rercadorias c consigam salvar-se dos
ataques dos submarinos, terão lucros
certos c muito volumosos pelos fre-
'lcs que possam realizar.

lEntrc nós houve um espirito bem
previdente, que, num relance, com-
prehendcit a situação e a importância
das vantagens a tirai- delia. l'Yji Ser-
vtilo Dourada, que propoz ao sr- Sa
Ibiuo Barroso a acquisição de dois ou
Ires vapores uo Japão, os quaes sj
«destinassem a navegar para a Euro-
pa. ganhandio avitllados lucros. O
«ministro não teve coragem para en*
írentar o problema, e rejeitou a pro-
posta. _Sc o projeclo de Dourado ti-.|
yesse sido aeceito, o Ivloyd, teria ago-
ra imais tres navios de primeira or-
tiem, j.i pagos çgm o vajor de seus
próprios lucros!

lím compensação, o governa per-
aniíic que continuem saindo do Bra-
si!, para a posse de empresas cstrait-
gcivas, navio* brasileiros, que, sob
pretexto algum, deveriam trocar por
otiti'0 «i pavilhão nacional, c que ain-
ii: inenos deveriam abrigar sob esse
pavilhão proprietários ott armadores
«.: tripulantes que não fossem «mitito
ícg'i_timamcnte brasileiros.

IKaztsndo reiircncia a estes assum-
jilós, pulsamos apenas cm descargo
<!e nossa consciência. Ií' dever nosso
pugnar pelos interesse: nacionaes. c
cuniprimoi-o como podemos c sabe-
mios: Mas não temos illusões, Cú-
mhecemos de sobra os homens que
governam esla terra desventtirada, c
sabemos qual o desprendimento com |
que elles encaram problemas que
aliás bem parece que nem sequer che-
gani a comjirelicnder.

lE os navios continuarão a ser ex-
para empresas c mares da
'onde irão servir outros in-
que não aouelles de que u

A sessão, hontem- da Câmara dos
Deputados foi presidida inicialmente
pelo sr. Astolpho Dutra, secretariado
pelos srs. Costa Ribeiro e João Per-
netta, com a «presença de 62 depu-
tados.

Sobre a acta da sessão anterior falou
o sr. Joaquim Osório, que se occupou
do um aparte dado pelo sr. Rafael Ca-
beda ao sr. Pedro Moacyr, quando este,
na vc-spera, orava sobre o caso do
Amazonas.

O sr. Rafael Cabeda dissera que o
sr. Silveira Martins tinlia sido um dos
bata!hadore3 d.a liberdade espiritual, e
que havia «saído do Ministério por
eattsa disto, sendo o seu logar «preen-
cli ido com a nomeação d» general
Osório.

O sr. Joaquim Osório procurou con-
testar semelhante affirmação, Leu tre-
chos de uma conferência do sr, Assis
Brasil, em Santa Maria, provando que
o conselheiro Silveira Martins abando-
11011 o gabinete de 5 de janeiro dc
1.78, por estar incoiiipatibilizado com
o governo c não por causa da questão
dos votos aos catholicos, o que serviu
apenas de pret-exto. Respondia assim
ao aparte do sr. Rafael Cabeda, fazen-
do resultar «immacula a memória de
seu avô.

Após a leitura da matéria do expe-
diente, o sr. Gomes Freire requereu
que fossem nomeados dois membros,
para a coiumissão de redacção, que se
achava incompleta. O sr. Astolpho Du-
tra nomeou os srs. Raul Alves e Elias
Martins, para a alludida commissão.
Em seguida a isso, discursou longa-
mente o sr. Álvaro Fernandes sobre
as condições dc sanidade dos sertanc-
jos patrícios.

O sr. Vespucio de Abreu requereu a
nomeação dc uma commissão dc 5
deputados, para formular as congratu-
lações da Câmara para com ttm con-
ferencista, que acabava dc chegar do
sul do paiz. Desse requerimento se
oecuparam siicccssivaiuentc os srs.
Maurício dc tacerda, Antônio Carlos
c Rafael Cabeda. Posto a votos, foi
elle, afinal, approvado. Finda a hora
do expediente, passou-se ã ordem do
dia. Não havia numero para as vota-
ções,

Annunciada. a primeira discussão
constante do' avulso, falou o sr. Vi-
cente Piragibe, que tratou da falia de
pagamento aos operários da Prefei-
tura'.

Foram dopois encerradas, sem deba-
tc, as demais discussões, ale a do pa-
recer da coiumissão dc Finanças sobre
a emenda offerccida na« .*" discussão
do projecto n. 208 A, de igifi, auto-
rizando o governo a abrir o credito dc
(ioo :noo$, para pagar, peln Delegacia
Fiscal cm .Minas, aos pensionistas do
montepio c aposentados, com parecer
da commissão dc Finanças, contrario
ás emendas, c com substitutivo ao pro-
jecto, parecer sobre o qual sc manifes-
taram os srs. Barbosa Lima c Jusli-
niiino dc Scrpa.

Discursou, por fim, o sr. Jeronymo
Monteiro que, numa explicação pessoal,
deu novas informações relativas ;i no-
mcáçãd dc um escrivão para a colleclo-
ria federal de Alegre, no Estado do
Espirito .Santo, nomeação essa que fora
ohjceto de um requerimento formulado
pelo orador.

A sessão foi levantada ás 5,i5 da
tarde.

*B*|*^-<*lfiS*-<>»tS;

BOAS VINDAS!-
As saudações da Cama-

ra ao sr. Olayo Bilac
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UM PIiâJVODE OPPREStSO*

A ACÇÃO c¥_ÍERCIíltA
INGLATERRA CONTRA

OS PRODÜCT OS BRASüJfe

llom Calo, CliouoliitO e Hunilmns
— Só 110 MOINHO DF, OUTIO.

COM OS CORREIOS
A impertinencia da

censura ingleza
, A censura postal ingleza estende os

seus gadaulfos como polvo insaciável até:
ás águas territoriaes brasileiras. |

A mala do Correio, cnlrc portos na-
cionaes, é aberta a bordo dos navios j
inglezes, sem a menoi' cerimonia, as i

O sr. Vespucio de Abreu occupou
hontem a tribuna da Câmara, para dé-
pois de certas considerações requerer
a nomeação de uma commissão de cin-
co deputados parry se congratular com
o sr, Olavo lüilac, que chegara do sul
do paiz, por onde andou fazendo con-
ícrencias_ literárias a propósito da de-
fesá naoional e da sua possivel organi-
zação. lEsse requerimento provocou,
porem, um discurso vehcmente do sr.
Majiricio de Lacerda, que foi á tribuna
assim que ã deixou o leader da bancada
sul-rio-grandensc.

O Sr. Maurício de Lacerda começou
assignalando que já de lia muito a Ca-
mara _se vem entregando á orgia das
commissões externas'. Qualquer vaga-
bundo, com letras ou sem illtistração,
que se tenha alcandorado na arte de
escamotear a boa fé do resignado povo
brasileiro, encontra sempre quem. na
Câmara, proponha a iioincecão de com-
missões de recepção, cm torna viagem.
Vem sendo um logar commum dizer-se
que noÉ Urasil se faz uma campanha
contra a defesa do paiz, c, valendo-se
desse logar communi surgiram .i.qui e
ali indivíduos, que se propuzeram a sal-
var essa defesa por meio dc um pala-
vrorio mais 011 menos espceUiculoso,
quando é certa que a dofesa nacional
periga somente por estar confiada _ a
uni lExercito sem fé c sem disciplina,
composto de burocratas fardados, fre-
guezes, como 03 demais futiccionarios
civis, doB orçamentos da «Republica.

For outro lado, a enseenação com
que se procura crear a ficção perigosa
e a damninha illusâo de que o paiz já
se armou precisa de ser combatida com
o mesmo patriotismo que se diz andar
incendendo os corações daquclles que
ora pregam o serviço militar.

O «pie vale — observa o sr. Ves-
pucio — é que as palavras do orador
não ab.-idrun a confiança que 11 nação
tem no «Exercito.

ilístas palavras — prosegue o sr.
Maurício — hão dc ser ditas !>Liezai'
dessa confiança «pie os interesses su-
balternps sempre procuram estratifi-
car... j

 Quaes são os interesses sitbaltcr-
nos ? Os do 'orador ou os dos deputados
sul-rio-grandenscs ? — indaga o sr.
Simões Lopes.

Os interesses dos rj-üirlcautcs — diz
o sr. «Maurício.

Os sul-rio-grandeses — affirma
o sr. Vespucio — defendem a verdade
histórica: não tèm paixão para atacar
ninguém.

Hão de ser abalados — contínua o
orador — esses interesses pala voz cò-
nijosa da nação civil, que sú quer en-
trar para o «Exercito...

E' uma exploração de sargen-
tos! — exclama o sr. Simões Lopes.

E vs. exs. — retruca o sr. Mauti-
cio, voltando-se para »a bancada
cha — proclamam a exploração dos
generaes, que baniram o thi-ono, e da
qual têm vs. exs. as suas cadeiras de
deputados; revolução, Entretanto, de
sargentos!

—- V. ex. — diz o sr. Simões
dirigindo-se ao orador — está
ni-iüii com as homenagens ao sr
Bilac.

Xão tenho mãos hábitos secretos «pa-
ra ler ciúme deste poeta 1 — responde
o sr. Maurício.

iPois elle ha dc ser recebido «pelo
povo, tendo á frente o sr. Pedro Lessa,
um dos mais eminentes membros do
mais «alto Tribunal do nosso paiz —
lembra o sr. Joaquim Osório.

O sr. Pedro Lessa — declara o ora-
dor — é auna individualidade digna

.do maior respeito; mas _ Liga da De-
íesa Nacional não é mais para «essa
defesa: ella tem os mesmos intuitos
que teve a junta pró-lHernics-Wences-

Os «pranfemas que ora se nos cfffcre-1
cem n solução e incidentes sobre a
nossa soberania, sobre o nosso .desen-
volvimento econômico e sobre o nosso
futuro «financeiro, são dc certo òsímais
graves que o Brasil tem confrOhtadS
desde a data dsi sua emancipação ..poli-
tica. Questões que oulr'ora poderiam
ser resolvidas com simplicidade, dèpcn-
dendo apenas do tino commum dos diri-
gentes e da actividade natural dqs.nos*
sos diplomatas acrediitadòs nq Exjteriorj
tornaram-se, depois As, guerra, lamenta-
vclmo|iil'c complicadas, em *.irtiide di
revogação violenta, c ás mais dus ve-
zes dispensável, dc todos os preedtos
de direito internacional, praticada- 4
porfia pelos bclügerantcs, e ila quãí nos
teem advindo prejuízos moraes t -jna*.
teriaes que não sc sabe quando pod«rã4
ser resarcidos,

Essas difficuldades oppostas ás-ftiíànfj-
festações da nossa vida c que tem~de
pôr cm prova o valor, sempre tão dis?
cutido, dos delegados do nosso gover-
no nas capitães cstrangciri?'*, estão' sen-'
do, sem duvida, agravadas de modo in-
solito pelas supremas autoridades ínifele.*
zas; que visando apenas os interesses
do seu paiz, attentam francamente con-
tra as n- '.as conveniências, adoptando,
a pretexto da manutenção do poderio
do grupo aluado, medida» que, longe- de
contribuírem para a efficieneia da súi>
acção militar, só servem para a consoli-
ilação dos ''iritsts" dirigidos de Londres
por figuras bem conhecidas que eüão
aproveitando a sangrenta luta para a,
imposição do seu predomínio mcrcãii-
lil.

Os que ciu face do conflicto, pondo
de parte as suas syntpathias pessoae.s. em
favor dc cada 11111 dos grupos belligeran-
tes, encitrqm taes problemas 110 ponto
dc vista do interesse brasileiro, sentem-
se já irritadas com os excessos dessa
atitude ingleza, nuís severa para o
Brasil do que para qualquer outro dos
neutros, niaximé sabendo que as medi-
das adoptadcis uão podem mais ter a
justificativa das necessidades do plano
militar, visto como só interessam á

prosperidade de certos syndiciilos.
Já estávamos sob a pressão dessa ex*

horliitancia ingleza, qttè tolhia a lilíér-
dajdc do nosso commcrcio e que coagia
a exportação dos nossos «produetos.. sem
que da nossa parte houvesse' o menor
protesto, cm razão das STinpathias, ge-
neralizadas c bem cultivadas aqui por
agentes babeis, em favor dos alliados,:
as qiuves nos tiravam ;v 8erenidadè.'-pre-
cisa para o estudo da questão, quando
vimos que, forçando a nota violenta e
desmascarando os seus planos de açatii-
barcamento, vinha a exercer a« siiíüfprfis'

Sobre 95 condições
de sanidade M

sertanejo brasileiro

A GUERRA

Lopes
ei: ciu

cartas são violadas, c o que é
no atropelo do serviço — são

cx. dirigiu — diz o

outros a dirigiram —
pcor —
trocadas

de enveloppe, indo as de um destinatário
parar ás mãos de oulro!

láo,
— Jun'1.1 que v.

sr. Osório.
Eu não dirig!:

! r-elorque o sr. Maurício.
Voltando, porém, a tratar do reque-

] rimento cm questão, o deputada flu-
| minensc relatou que, na yçspcra o sr.
Antônio Carlos buscara inutilmente,

Esse condemnavel abuso precisa ter: «entoe quatro deputados, quem pr,-,«;w-
um paradeiro, pois não nos consta que z"5«- •' nomeação da commissão. Não

,— , . , ., , encontrou deputado algum a isso dis-sejamos algumas colonica bntannca, su-1 p_,st0| ,t;lK.c_. IU,rquc j._ ,_,_.,_,,.,- __„_,__;
jeita ao proiectorado da Iriglalerra. | exiinota a hora destinada ao expedien-

O sr. 'Camillo Soares tem obrigação ' tc. Mas encontrou, afinal, o muito «pa-
« triota sr. Vcs.itcio, que t*e pi-ompt'--
| ficou a solicitar a nomeação de uma
coiumissão de cinco membros paractitll-
priiueiitar o sr. Olavo Bilac. A pi-inii-
itiva idéa era, •aliás, cumprimentar o
Ilustre «poeta erótico, copiador de ITc

são contra o nosso café, principal, pro-
dueto da exportação brasileira, já^pela
creação. dc difíieuldades'dentro dovilhs-
so território, já limitando a. propói-ções
insignificantes as quaritidadi*»f}"^ I exportadas para os paizes scandinavos.

Como se não bastasse a acção òxqiii-
sita e insolcnte dos cônsules brilaniiieos,
na execução da "black list", retendo cm
poder de firmas inglezes a aniagem ne-
cessaria ao fabrico dos saccos cm que é
transportado aquclla produeto, temos I
agora essa nova providencia, na ¦'qual.

Ulav.Oj.í-j.g os ingetmos poderam. encontrar qual-"
quer vantagem p.",-a a ac«.'âo militar «los«
alliados. De nada tem valido as ¦calo*
rosas demonstrações da sympatbia dos
brasileiros pelo grupo bcHigeraiite de
(pie a Inglaterra tem a direcçao fiii .11-
ceirn,; inútil tem sido o apoio moral
nesse sentido prestado «pelas principaes
forças do pãiz, que teem tolerado com
evangélica paciência todos os suecessi-
vos acintes. «-_'

-, Mais irritante se torna essa. attitude
quando se verifica que ús medidas de
compressão contra o nosso café corre-
spomtem cm Londres c<s manobras nu
sentido dc o substituírem nos mercados
consumidores europeus pelo cacau

. Hontenii- no expediente da sessão da
Cantara, foi, de novo, ventilada a ques-tão das condições sanitárias dos sertões
brasileiros e da sanidade das respectivas
populações. Tratou disso o deputado
cearense dr. Álvaro Fernandes. S. cx.,
que foi ouvido com attenção, começou
o seu discurso declarando que, cm ap-
pello endereçado ao Districto Eleitoral
onde nasceu, o qual o elegeu por con-
sideravcl maioria de votos, sc compro-
nietteit a restringir sua palavra na tri-
buna da Câmara ao trato dos assumptos
referentes ao desenvolvimento material
de sua terra. _

Na sessão passada, começou *a des-
empenhar-se desse compromisso, trazen-
do a contribuição de seus estudos sobre
o problema do nordeste. Annuncia para
poucos dias a exposição da questãozootechnica, estudada á luz da climatulo-
gia, naquellas paragens.

. Era, porém, obrigado a interromper
seu programma, attraidò por uma ques-tão palpitante de saude publica, que in-
teressa á sua região. Fez, então, gran-
des elogios ao professor Miguel Pereira,
salientando seu talento, seu saber, o seu
caracter e evocando os "bcllos tempos"
da «velha e saudosa Facilidade, onde
eram •companheiros 110 mesmo núcleo de
jovens espíritos que gravitavam de re-
dor a uma grande luz que se apagou
do mundo, deixando reflexos vivos nas
almas sonhadoras que havia deslumbra-
do. O orador queria referir-se a rran-
cisco de Castro. Disse que as idéas do
professor Miguel Pereira, quando não
sejam de lodo o ponto verdadeiras, são
sinceras, honestas e patrióticas.

Simples medico .de província, por cila
interessado, permittisse, porém, a audii-
cia de diserepar desse exagero, assumi-
do na imprensa, pela interpretação ii.it-
perfeita do brado do üluslre professor.
Analysou, então, :i questito) t!o clima atra-
véz de todas as escolas, desde a hy-
pocraiica até ã tlieniiica, citando as au-
icridndiis cm voga, Humboldt, Jules Ro-
eharó, Eonságrives, etc, concluindo que
o clima, por 'força; resulla da acção con-
jugada de varios 'factores: astronômicos,
uieteòrieòs, hydrologiços, telúricos, etc.

O Urasil, não sendo uma unidade cli-
nintica, não pôde ler uma "constituição 

|
medita", que seja coiiiiinuii a toda sua
extensão.

Nós somos uma integração de diffe-
renciacs. Temos doenças refjioincs que
existem em outros paizes; lemos sido
visitados por flágellos muito mais fre-
quentes na Europa, mas não temos uma
unica -'moléstia, verdadeiramente brasi-
loira, isto é, commum a todo a Urasil.
A moléstia de Chagas circinnscreve-se a
certas zonas de Minas',c talvez da Ua-
bis,, não sendo impbssiW sua existen-
cia íiiríj do Urasil. «Gilott eni seu a:>oio
os prSfêssores l.avvran. Mesuil, Otlo-
lenghi,.''etc. Passou denois cm revista

. .asjendcmins, que disimam as populações
séréni-dn'Europa : febre typhoide, boeio creli-

neso, anhylostomiase, leishmaniose, pa-
ludismo, etc. Esla moléstia, conforme
o:-, autores 

'citados, oceupa quasi toda a
superfície do globo. Na campanha ro-
mana, ás portas da Cidade Eterna, o
Lalium cia dominado pela symphoni.a
infernal dos mosquitos.

A cholera, a tuberculose, a syphilis

A PALAVRA OFFICIAL

De todas as linhas de
frente

2*. — O
cm dala de

Ai.u:m«\niia. — Berlim
quartel-general coninutiiica,
21 de novembro:

Príncipe Rupprecht — Kossa artilhe-
ria bombardeou com exilo as baterias
e os pontos dc apoio do, inimigo. Vivo
fogo do adversário contra, nossas po-
sições cm ambas as ijiarffénjs do An-
cre e no bosque de 'S't. 'Pierrc Vadst.
A neblina que caiu iin.cdiu se cffe-
cltiassem combates de infanteria.

Príncipe herdeiro (liiilhermc —• Na
Chatnpagne e uo Mosa, avivou-se, du-
rante algumas horas do dia, o fogo da
artilheria. . .. - -

Príncipe Leopoldo — Nada de ini-
portante.

Aiehiduque herdeiro — Ko sector de
Ludova, nos Carpatlios Silvestres, ba-
talliões -de caçadores .-illemãcs, voltau-
do dc eiupreliciidhuentos bem suecedi-
dos. trouxeram 40 prisioneiros. Línia
investida russa no sector vizinho, ten-
do por fim alliviar outras partes da
linha dc frente, fracassou com perdas
sangrciüas.

.Nas encostas orientaes das monta-
nb.-.s. fronteiriças da Transylvania, uni-
cahicrilé pequenas escaramuças.

Ao norte, de Caui|ifl!ung as «tropas ai-
temas e aiistro-hungams rcpclliràm va-
rios atnqucs noctunips.

No Alt, tomamos aos «rtimajcos, em
violentos combates, algumas cidades e
alturas fortificadas.

Cfaiova, alé agora sede do coiiiman-
do superior do iu exercito runiaico,, foi
tomada por nossas tropas.

Marechal von Mackensen — Unica-
incute combates de artilheria; Constan-
za c Cernavodii foram bombardeadas
p.llo inimigo. Nossas esquadrilhas ac-
rcas bpinliardearam ns vias de com-
imuiícnçíies de Butóircsl,

Macedonia — Entre o lago Prespa
c o Cerna a vanguarda inimiga avança,
tacteando, contra as «posições allcniãs
c búlgaras.

Fracassaram ataques servios, prepa-
rados por intenso fogo «le artilheria,
contra alguns pontos da linha dc fren-
te, na serra dc Mogletin.

Na .planície inunilail* d« 'Slvi-Jina-
escaramuças entre destacamentos de
exploração. *'

A GUERRA MiYAL
FOI POSTO A PIQUG NO KORlT

UM NAVÍO HOSTTXAn
Arut«íi York, -:. (A- A.) — Tele-

Eramihas anui recebidos aiinunciam que
foi posto á pique 110 mar Egeu, por um
submarino inimigo, o navio-hospital, 111-
glcz, "liiitiuinic", que conduzia 1.200
passageiro s,.

Graças :i energia do coiuiuaiidanle uo
"Uritannic" c ás providejicias tomadas,
salvou-se a maioria dos passageiros, sa-
bendo-sç que desapparcccrám apenas 50.TSjersanõãr

o alcoolismo produzem devastações ter-
riveis na Europa. j

A luhcrculose, flogello social, matou, I
cm França, durante o século XIX, cinco jvezes mais que a guerra. !

Grande é a mortalidade infantil nos
serviços sypbilitieos da França, seguii-
do depoimento dos especialistas Foiir-
nier, 1'inard, cfc. Em França, a cifra
respectiva ao alcoolismo c monstruosa:
atlinge 13 litros de álcool absoluto por
cabeça e por anno. Um hygicnista fran-
cez declara que sc a mortalidade em
França descesse até ao algarismo dn-

iglez, o paiz ganharia, ánnunlmcnte, trc-"ZÊiitas mil existências. Cita varios au-
tores francezes, inglezes, italianos c

OS

pelo chá provenientes das Índias iiiglc-1
zas. produetos estes monopolizados -.oor}

allemães.
Of. professores <|uc desta forma sc

.v-dicârõs'".lie te.m como 
'dircctores 

.-il-' manifestaram não incorreram por lá na

guns argentaiios intimamente ligados*ao pceba'de- impatriotas, porque visavam

À-VrÃ.l)0'»_!S HE-fiAS BOM-
líAlíDKIAM O OAMl'0

I)H AVIA<j.\0 DU üHiSfELÍ.K
liavrc, 22 (A. H.) — Comnuinicado
belga: ."A nossa aviação tem estado em pie-
na actividade. ,, . „

O campo de aviação dc GliistcUc e os
acanlonamchtos inimigos -iroxhnos, fo-
ram efficazmçntu bombardeados pelos
aviadores belgas, «me travaram vinte c
cinco combates. Foram vistos a cair di-
versos aeroplanos allemães.

üm piloto belga derrotou quatro _ l«o-
kkers" c regressou illeso ás nossas inlias
rpezar de violenlainente canhoiieado. U
sen apparellio, 'norém, tinha sulo atlm-
gido c apresentava graves avarias.

de tomar providencias enérgicas para
que o nosso serviço postal seja respei-
tado, c respeitada a inviolabilidade da
correspondência.

O governo lambem precisa agir para
acabar com a arbitrariedade da censura
ingleza, exercendo 'funeções que exorbi-
tr.ni da sua alçada, dentro dc águas bra-
sileiras .a remexer as nossas malas pos-
;:es, com evidente menosprezo das -rc*

gras do direito.

Quando o scnlioi- tiver ile com-
priir moveis. Icmlire-si • ilu

B-STÂR
i.\li tudo í liouito, moderno,
«muito bem iieiibiulo c os preços
c condições de pagamento são

Ineoiiipitrnveis,
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redia, no "Caçador dc Esmeraldas!', do
«qual plagiou "Les conquérauts d'or",
' can-.o ua sua conferência de S. Paulo
! andou a plagiar a do sr. Collatiiio liar-
i roso, j:i realizada ha cinco annos atraz.
j — «Caaiões na poesia «e Ruy Barbosa

na prosa foram já .colmados de pia-
I giarios — observa o sr. Osório. /

Mas 'Camões linha um olho só c
enxergava mails que o orador e o a«nar-

I te.inie — responde o sr. Maurício.
No entanto — prosegue o represen-

| tante fluminense — a coiumissão no-
i meada ipela Câmara não terá como se

desempenhar dc sua tarefa, salvo se
a Câmara já resolveu mandar fazer
visitas et domicilio. Onde, de facto, vão
esses cinco deputados cinupruncnlai' o

chefe do gabinete inglez. Isso prova
evidencia que as medidas adoptadas cm
relafiãò ao 'Urasil estão longe de serem
dictadas pelas necessidades de defesa,
da causa aluada, pois se resumem ntiin
plano organizado de conquista com-;
tucrcial paia cuja victoria; a guerra tem
servido de pretexto. _ . ,

Esses fa.clos que são do domínio pu-
blico e dos quaes o Correio da Manhã,
em brilhantes artigos, tem tratado am-
piamente sem sofírer qualquer contes-
tação, exigem do nosso governo uma
altitude enérgica c luibil, de aceurdo
com o interesso nacional, unico que
poderemos ter cm vista no presente
momento de duvidas e de temoras. As
sugestões trazidas ao poikr le.icral pe-
los poderes estaduaes dc S. Paulo, 110
que concerne ao café, devem, ser quan-
to antes tomadas em consideração, pois.
que a ac«;ãii ingleza nesse ponto, alum
de impedir a nossa expansão econômica,
affccta profundrpienlc a nossa situação
financeira pela depressão súbita que
ra balança conunercial vão soffrcr n.-
cifras relativas ã exportação, de que
nos deve advir grande parle do ouro
indispensável á solução dos nossos
compromissos no exterior. T.
certo que, 2, prevalecerem ""

do governo inglez contra
madiis

netos da prodiicçfio nacional, que teem

o liem geral da Itttmailidlide.
O (professor Miguel Pereira, fcstcjaii-

do com 11 -sua palavra encantadora a
volta, da nossa cmbaixdda medica, re-
cebida carinhosamente ./pi Iiuenos Ai-
res, falou 11 mn circulo profissional, ten-
do deante dc si uma assistência e uma

1 oceasião, que só lhe poderiam inspirar
j assumpto medico e nacional. Aos lábios

do grande clinico aeiidiil; com a scien-
cia. o coração do grande patriota. A
onda dc sua eloqüência, transpondo o

! pórtico sagrado, jorrou inevitavelmente |
pela imprensa profana do paiz, porque I
u illustre professor não poderia çom-
niuiigar inysteriosamciite com o ritual
intangível de uma orthodoxia musul-
mana. A palavra dos mestres europeus,
denunciando os mal. ; que devastam o
velho mundo, não impediu que aquclla
raça de cyclnpes modernos se afftr-
inasse a (erro o fogo no maior feito
das batalhas históricas, Por que, cn-1
tão. íó o brasileiro ha dc succuntbjr ao |
medo? A adaptação c a iminunidade«
garnnfem-ho a sclecçfio naV-iral, fora
das extensas regiões, que possuímos,
indeiniiés de toda e qualquer endoniia

Varias noticias

Nãoé Ministério: é
garage !

O ORÇAMENTO DO IN-
TERIOR CUSTEIA
123 AUTOMÓVEIS !

O ministro do Interior enviou á Ca-
mara, e foi lida fio expediente, ã* re-
lação dos. automóveis a serviço do re-
spectivo Ministério. Essa remessa do
sr. Carlos Maximiliiino, foi feita attcn-|
dendo ao requerimento dc infonnaçiW
approvado pela Câmara. Pela alludida-
relação, verifica-se a existência .dos
seguintes vehiculos:

rtircctoiia Geral dc Saude Publica:
i:."landaulet" para serviço da 'Pire-
ctorla geral;. 1 "dotiblc-phaeton", para
vistorias, exames, etc.; 1 "landaulct

para serviço do inspectòr chefe de
prophylaxia; 1 "dotible-phaeton" para
transporte dos inspeclores sanitários,
encarregados da remoção c isolamento
dc doentes. fiscalização ou desinfe-
cções dòmiciiiaríãs, etc: 1 "dottble-

phãetdn" de reserva, islo é, para sub-
stinuir o anterim- em caso de necessi-
dade; 5 transportes tiara conducção de
grandes turmas dc desinfectadores _e
serventes; carros mixtos de conducção
de pequenas turmas dc desinfocção,
material, roupa e outros objectos in-
feetados; 1 roupeira para entrega a
domicilio de roupas c objectos des-
infectados"; ;| abnnilancias para coiidu-
cção de doentes dc moléstias infecto-
Contagiosas; 1 caminhão de transporte
de material, etc.

Colofiíã" de Assistência a Alienados:
2 auto-caniinhiies para as obras feitas
na fazenda do Engenho Novo, em Ja-
carépaguii. Um dos carros fui empres-
tado ií Directoria Geral dc Saude Pu-
¦blica; 1 caminha, para transporte «le
cargas.

Repartição da Policia do (Districto
Federal: u automóveis "landaulct";

"doubie-phaeton"; 1 idem, idem,
Dielrieb; 1 idem, idem, torpedo .Beíiz;

Ucnz de 30 c .-i IIP; 1 Azbot-Detroit
tle 40 11P: 1 Pope Harlford, de 50
HP.; 1 nulo transporte de guardas
civis, e 1 caminhão. Tudo destinado á
conducção do chefe de policia, de de-
legados aíixiliárcs, para serviços extra-
ordinários das delegacias districtaçs,
da Inspcctoria de Investigações e-.Çá-
plunis. da •Inspcctoria da Guarda Civil,
transporte de forças da mesma guarda,
serviço do gabinete mcdico-lcgal,
do de «Identificação, etc; 1 caminhão*
automóvel para o serviço da Escola
Gorrcccional Quinze de Novembro.

Gabinete do ministro: r "landaulct"
Ròils-íRoyll, para conducção de s. cx.

Brigada Policial: 17 transportes pe-
quenos, dos quaes 5 estão cm concer-
10, para conducção dc forças; 2 " elias-
sis" dc " landaulct", que estão sendo
transformados para coildueção di- for-
ças; 1 "chassis" "double-pliaelon", uas
mesmas condições; 4 transportes gr.1:1-
des. para conducção dc forças; 1 auto
para presos, cm concerto; 1 auto-am-
buláncía; para os doentes; 1 "tri-phae-

ton", para praticagem; 2 'dotible-

phaetòns" para serviço da corporação,
um dos quhcs em concerto; 1 vdito
parn ser-viço de promptidão; 1 ' lan-
ilaulel", cni concerto, para proniptt-
dão de serviço ao coiiimandantc; 1
"landaulct" para serviço do comman-
dante; 1 Spider, para soccorro iminc-
diltto, cm concci-to; 1. Spider, para
soccorro de caixas dc nvisn; 1 auto-
caminhão, para transporte de carga, cm
concerto, . .

Uibliotheca Nacional: 1 auto-canu-
nhão para transporte de carga.

Corpo de Bombeiros: 2 auto-ambii
ianciasj 9 autos-bombas; 4 autos-catiii-
nhões; 2 autos-escadas; 10 autos para
transporte de pessoal e material; 9
autos-traiisportes de pessoal; = autos
«para manobras d-.agua; 1 auto-giun-
daste, t auto para transporte de tur.
mas. ,

Instituto Oswaldo Cruz: 1 automóvel
para transporte do pessoal tcchnico t
de peças anatonio-patliologieas; 2 ca-
minhões; um grande c outro pequeno,
para cargas. Todos foram adquiridos
com o produeto da venda da vaceina
contra a peste da manqueira.

Ü1ICÍAS —
I DE MINAS

S, J0A.0 DUil.REY. -1—XI-qiS.
(Do corrcspendème): — íareec defi-nltlyatiiçnto .resolvida a idái da mi-(lança dns africanas da Oeste-para Mat-tdstnhos,

d\^_^t?S^Sta_'i*-- -,<"' insf-incias d.
A_Hrn,l. 

CS:-ri1:Ia e do dr- Odilon de
«IÍ Pr*'s'dcnte ; da «Câmara . loc.il.

•Voíl _„ . ° ?"tr. ona . ftmecionou aJ-seol_a de Lactieinios desta cidade.
_•« %S- o!K"n0 •¦"-lãorameiitoestn cidade, que com 'isso tenâ

para
falai-

nlcí.. t 
í<xtc,ular-se 

;P»f«« as lindas pia- (nicies da várzea do Marcai.
n-T , sr', Fclil>Pc Brandão, ex-admi-
uíiY.,:_10rH'doS_Corrcios * Miias.?-.rÔ^an,LX^.=s«2"S%,s;nv_as!

íerro Oeste <|c Mi-
"a listrada
nas,

O aclo

rosa
narlo
uni ca

qu«

impressionou .íiuito mal, ti.l»Vicente Machado pae de"!_t.Ç

f___íL,ri -"'¦"''/••¦'coiiiiuetteu 1.1.1»falta que o desabonasse.
,. A pelamos .-.g-or.T Candlll.
CoríelosT' ÍBSS fflí&^Sum homem reco n-irá n,,f.C'103 "'

locai, quel c;,'ad!;^l^l'cc;it,,'•l,l;,•f0'"-S-.adeqVrl,íe.nad'etea?0,,,t,V<:,S
em construcção. .p-.ssará no;£t,A,5»SVS'S"£
u»mCmebsr4d1 d*"". 

" ^'^'nicção d.Sa'r.3 ^fl;'^i^ £$•£eontrar com aquclla. 5' W £e ^
.babemos que a idía vingará já l,a.

de s'e° ZTiiS q"C C0,KÍ1;,in' -«iinienl.->|^oi-'r_. ^onrde im»°«
i-cspondènteT. 

~1{^~^:, 
JDo 

">»

) Turvo, Jâ
districto da

hoje Arantci,

.-• ««ir, no aí a_?a rt?dc de 15 do
«Se j;i não

e operoBo

ã bandeira
corretne.

Professor T ^ZSn7 
<Mt

dircctor do modela
e ,1 corporação docente que tão vin.tajosameiitc auxilia-o, j„stü7 fiSbonenutren ca. .para Vecon.tnr, d.l 0,

g-úe',.-^'. 
''f1:"'ia ° l,c,1° «- «>'Pol.tante espectaculo oue ali' !_„*, n ..iccla c crescida

enthusiastica e cominunicativa
A cerimonia ciVióà conicçoú precisa-me. e as - horas, tei-nünand. ã7 iít riii^f ?«• -""—id» -

fina flor do
Goustá'rani

sr. Olavo Bilac? Numa confeitaria  ......
Xa esquina «Ia Avenida? Pois enlão similares nas colônias britannica ,
Gamara já desceu ao papel de Coiisc- garemos a i«ii;« sem termos conseguido
lho Municipal da roça? os recursos para reeiieetanuos

O oradoi votava tcrthiaantcniciilc viços da diviilq externa
contra o requerimento c lastimaria mui- Pódc ser que isso conv
10 sc a Curara, approvaiulo-o, honicas- I ,ie subtil entendimento dos argenlanos

de deputados, "para
Anastácio, que che*

sc unia commissão
cumprimentar o sr
gott de viagem".

ü sr. Antônio Carlos, que discursou
cm seguida ao deputada fluminense,
declarou que a ('amara, votando c
appròvando o requcrimenlo du sr. Ves-
pucio de Abreu, não quebrava a sua
tradição dc compostura c decoro, como

j dissera o sr. Maurício de Lacerda;
I mas, ao contrario, bem nlto elevava
! essa tradição. Nunca, aliás, essa Ca-
I nutra barateara taes manifestações de
I solidariedade e dc applauso a quem

quer que fosse e até aqui só as tem
í prestado ou a personalidades delias
I merecedoras, pelos constantes c rdc-
I vantés serviços prestados á pátria, ou

a individualidades que sc constituem
dccasiònnlmente symbolos de acções,
movimentos e idéas que merecem to-
dos os applausos dos bons patriotas.

S; e.v. comlí.iíeu ainda ar. acciifaçües
do representante fluminense ao Exer-
cito. que o leader julga digno do maior
respeito e sympatliia da naçã«3 pela
abnegação de sua eondueta e pelo va-
'.«ioso da sua decidida attitude, sempre
vigilante na defesa da pátria contra os

Companliia fl. Navegação Pau-
lista

... -VniiV, 22 — (Do correspondeu-
te) — Na próxima semana será apre-
sentado :i Câmara o projecto autori-
zando o governo do «Kstado a organi-
zar 011 auxiliar uma conipanhia de na-
vegação paulista «para transporte dc
mercadorias nos portos nacionaes e es-
trangeiros.

ICoiista que o auxilio será dc uma
subvenção c garantia dc juros, pareceu-
do que o negocio já se acha meio cn-
caminhado com a casa l.agc dahi.

-¦ ¦ ...r(3&rmt**mm\73m.1>-a*lm*m''»-'-- -
TÜAT.VMENTO UAS MOLÉSTIAS j

1 -i'}li.\S GltAXDES MEinOA-
t.ViRS I-1IYS1C.YS l-1'.r.O KsrB-
«'llAIilSTA
DR. ÁLVARO ALVIM — Exame!

pelos raios X. Trat. dos tumores viali- I
«noi, das moléstias da pelle — eeze-«
mas, das hoporrhoides; das articulações,! inimigos externos o na defesa das 11:
atrophias, cie, da astlima, hj-steria, slituiçues republicanas. O Icadi

ligados ao
visto- como assim,
da guerra, mn cx
nos impor o seu
governo brasileiro

O orador coniproine|.;c-sc a trazer op-
é quasi'- «portunailicntc um estudo detalhado so-

„ medidas! bre a nossa etimologia. Di,-. que o ser-
café, som-j tancjii não é um doente. O seu defeito

nue 'lesde muito estão cm vi- é dc educação, dc methodo, no (lcspreii-
¦i-'borracha c sobre outros «gc- dimento de energias vivas. Sobre a

quielude daquella pltysionomia, appa-
lie- i rciv.emciite fatigada. ha um dynantismo

nervoso, accumulando forças qtte se
ser- dcsencadeiaiu, sempre que é preciso

vencer. Esta é a doutrina de EticlydéS
da Cunha. Convém bem
as palavras do professor Miguel Pe-
reira. T.-atemos o mal denunciado nas
localidades cm que elle exista, não o
exageremos. Xão devemos profanar as

olscintillagõcs nltruisüicas do. pcnsanien-
tem odi-|-to, liara servirem ás cnmbiantes cinc

os

venha ao acto

lirigentes da Inglaterra,
iini, a esla ficará, depois

ellcnte pretexto ipara
protccforadó

que não

Ainda as explosões
oceorridas em

Arkangçt
Vui potlitlii tio rei Allx'1'lo no

Vatícund
liavrc, 22. (A. II.) — O "¦Vüigiaeiinc

Siéclc" noticia que o rei Alberto eserc-
veu ao papa Benedicto, ao rei Affonso
dc 1-lcspahlia c no prcs;dentc dos lista-
dos Unidos, pedindo-lhes que inlervics*
sem junto do governo allemão afim «jc
que cessasse a deportação dc civis da
Bélgica para a Allemanha.

! O sr. von .Tiigoiv |k'_ií (Icinissiio
Amsterdam. 22 — (A. 11.) — Infor-

iriam dc Berlim que o ministro dos ne-
goei.is estrangeiros, vim Jagoiy, pediu

: demissão do cargo, por motivos dc
saude, sendo muito provável que lhe
dêciil por substituto o sr. Zinimct-

I luanu.

Uctirniii-se do Atlicnas os repre-
s.iitiiiilos dus nações cm

guerra com os iiltindos
Nova YorI:. c*. (A. H.) — Tclégra-

ph-iiu dc Alhcnas:• Retiraram-se hoje dcsla capital,

verda-
•exposição de traba-

em
quatitos
que «elles so

"Industria e Commercio"
O ultimo numero desla excellentc

revista, consagrada ao estudo i^as ques-
lões econômicas que interessam o nosso

paiz, offerece material para leitura in-
tercssantissinia e de palpitante -icluali-

dade.
Entre os excellentes trabalhos conti-

dor, neste numero da Industria e Com-
mercio seria dif.ficil fazer differencia-

ções íue poderiam ser injustas. Mas
não podemos deixar de «mencionar, ao
lado da interessante palestra feita na
Sociedade Nacional dc Agricultura pelo
deputado Fausto Eerraz, que discorreu
sobre o momentoso tliema da floresta-
ção c reflore-stação do Brasil, o vi-
braiite editorial cm que a Industria c
Commcrcio aborda a questão do plano
de ctppressão que a Inglaterra está
exercendo sobre o Brasil. Xcsse artigo
o problema que nos confronta, cm con-
seqüência da altitude do governo bri-
laimi.co, que está insidiosamente tiran-
do partido do bloqueio ipara deslocar
o nosso café, substituindo-o nos mer-
cidos da Europa central pelo chá da

imernretadas to o almirante Du Fournet ter-se recusa- j 
índia l-Blc-á e pelo cacáo do- trust bri-

iiuçrprç.tnaas iu__ -^.^^ 
a ^üuh expulsão^ os re-j taiinico, é discutido raagistraliin-ir.c.

com prazer que vemos quepreseiitanles diiplõmaticos da Allemanha, 1 r;
f|-a Áustria, da Bulgária, c da Turquia _.na,ysam csl-c assumpto
junto aa governo do ret Gonstanimo. 1 '

da fitrfalhice, ;i anciã do ;to dc csierar mustilmanamente o sa-j matiigrapliica. .....
deixando de attender espalhafatoso, sediço, ao delírio da e.\-1
Paulo, secundado iic-.J-hilrição.•imiradora. A cura dos males,crificio do paiz

:io appcllo dc
Lis demais -Estados produclores, e con-
fundindo a neutralidade com a inércia
c com a pusihmimidadc 110 momento em

que r-('é a nossa soberania parece anica-
cada. • *

(Da In.ldslna e Commcrcio),
 .1 m ¦iai--»-*g]B' ¦» mm*mmmm> ,. •

It-boi'.''.'. todos bebem, iii.-is^.só
bebe liem quem 1i«:1)ií

CASCATIXHA
mu t\ nr t tt ¦ • *—• ——

litiea dos Estados

(iuillierme II ínniitem o clinncc-llor
do império

Londres. -:;- — A. A. I — Dizem de
_.„, 1 Bci-liiii que o Icaiser declarou publica-

""tf !lf. 
ÍSC".-„tó! dn S h onde . •»«¦>'« '!"'' ":;-:"«^ col»° ch;i»*eller lla

bito cauto d., scie.ic.a, onde^^e ¦ 
A)lcnmi,'hu 0 sr_ Bethina.in-Hollweg,

fri-! sendi). portanto, inútil qaali|uer traba-
• lho político organizado pelos 'seus

clianceller

riOCÍCllilí.lt_

jiedidõi
Europa,
itòresses
Tlr^il (

. .tia. etc; largo da Carioca, 11, 1" a
«In- (de 10 t|j ás ,|1.
*. -**«*rg_i:-0.--^-».^HB-R'> '
BOATOS DESFEITOS

O concurso na Conta
foilMai-8 da Guerra

Apezar

".'i-n.: zclosan-ciite cni.lar!
—W.-.-^<*I-» -Q*-_TH-**i'

VISTA-SE r.K.M!
311) nn niiiilii por

Cõinprc
!."í$ 011

.'ip.itiiuyana 1_>5. CASA

um ter-
.".O.., 1*.
PAUTS.

AS KiS DE m.
_ez.
Dr.

lttarc

m-sc as seguintes, pbi- alma de:
«Miguel A. j. Rnnqc! Vascon-
às 9 i',2 i:.-ras, ua Cruz dos Mi-

Almirante Baplista das Neves, á:--
10 lioras. na Candelária.

«Cândido Ferreira Ctiimarãcs, á;
1 i|a lioras, na egreja dc :*. Francisco
«ic Paula.

D. Maria da Gloria Maldonado Rran-'•"."ip. ãs 9 ti.' horas, na Candelária'.
I.« Maria Emilia Mariano dc Cam-

pos,-ás 9 horr.s ua egreja dc 5. iFran-

do extraordinário trabalho
leito pnr alguns jornaes para a anhttl-
Inçãò do concurso ultimamcnle realiza-
do na Contabilidade da Citcrra para o

! provimento «ie ,^ vagas de 4"s offi-
; ciaes naquclla repartição, podemos ga-
I rnntir que o mesmo não será anntillado,

yist.0 íi-ío se ter cncontríi-lo nenhuma
I irre. ularidades das lão áissoallindas pela
I total idade dos jornaes diários desta ca-
i pitai.

O ministro da Guerra anula ante-
hontem fez comparecer a seu gabine-

I te um dos candidatos classificados r
que era aceusado de ter se servido d

I notas dc uni caderno 110 concurso
S. cx, depois de ouvir o

' indicado pelos jornaes
I demos cm que sempri
I verificando de "visu'
' aceu^r-tõe?.

Cli-]

tende que a Câmara republicana deve j
uma manifestação de solidariedade a |
essa obra cm prol da defesa nacional j
que. apreciada cni todos os seus as- |
pectos, envolve necessariamente os ,
cuidados r.a vigilância nor todas as
instituições creadas c mantidas sob a»
é'jide do regimen que proclamámos a ;
15 dc novembro de 1SS9.

O sr. Rafael Cabeda falou, em se* j
giiida, combatendo, ¦dnmo o deputado ;
flutuiiiensc, o requeriniento do sr. Ycs-
pucin de Abreu. Declarou o orador que
a viagem do sr. Olavo Bilac ao Uio
Grande foi diover no molhado, por
isso que era inteiramente dcsnccessa-
ria. Naquclle 'Kstado. na hora do pe-
rigo para á pátria, não haveria um ?«i>
homem que não accorrèsse espontânea-
mc.i.e ao cumprimento _,;> ílcvcr.

Posto, porém, a votos, foi o
I rimeniò dado como approvado;
« Ma;'.rie:o dc Lacerda requereu

,-,. cação dc votação. Verificada,
'-'-"' approvacão confirmada por ;--' " 

i Deante -disso, o sr. Astolpho' designou os srs. Vespucio dc
j Fausto Ferraz. Barbosa Lima,

Campeio e Álvaro de Carvalho,

renovação

i!«is

A eleição estadual da Bahia
D.Mii.i. -i (lio correspondente) — A

(.ommissão executiva do Partido Dciiioçra-
Ia retinc-se amaiili5, e apresentará o; cin
ddatos a deputados c para
do terço do Sçnádo.

Kstão _ss.iit.adns as cândida
IVrcira M'iu«-yr e Queiroz Monteiro .cara

1 sctuiOor,.. estaduaes.
j -A cliapa «lo partido Ciinst.i dc trinta

nomes, sendo oiio novos. Dentre estes sc
!nch:i".i os drs. Carlos Seslir.i. Pacheco 'OH-

; veira. Chastinet 'Contrciros c Ilãptista M-"-'--
quer.

i O governador declarou ene a c';apa não
1 deve íor completa, nÃct inícrviucb r.a c=-
1 co'.ha dos candidatos-
i ü gnU10 chefiado pc!o .
• mi diíficu.dax-cs para, a

cí'apa que será puiiücada
ivana vindoura.

¦-*—¦ i_*tl<>-<__> <*pa

exercita a actividade bemfascja
profissionaes, desinteressados pelas
volidades tyrannicas da meda.

•O tribunal desta causa não era o
recinto da Câmara, é' o areopago onde
sc sentam as grandes capacidades da
Medicina Nacional. A interpretação
leiga dos problemas médicos, muito em-
bora de intuitos patrióticos, não raro
pode illiulir-se, como o batei que, per- j Keichstag
dendo'a bússola, caminha para o des-" "

conhecido. Pertence exclusivamente aos «
médicos a tarefa de combater a dòr. I

ÍO professor Miguel Pereira esta 110 :
•seu papel. Temos adquirido recente- |'nèilte o vezo obstinado, — düceto

anizado
fidvcrsarios uara desviar
com a attitude que terá o kaiser.

Fssas noticias accresçcntam que a
declaração do imperador causou pro-
funda impressão, cspcr.iinlo-se que ha-
ja algumas manifestações hostis 110

contra o sr. Dethmãnn-
Hòllweg,

O

da pragmática elegante nesta
do "snob" — dc. a todo pro-
investir furiosamente contra

que deveria constituir o nosso

{! sport
mansão
posito,
tudo o -,
orgulho, deslcnibrados de que e coin
essa preciosa bagagem que havemos dc
fazer a jornada dò futuro pelos esta-
gios da bis;.«ria americana.

li sertanejo é a matéria prima, o
barro plástico, o solido cimento de nos-'idade. Foi cile quemnactona ven-

nio

doiniriio ! ,
re- I i

é o ;

r. ¦Sevcri-io <
organização

súniente na

reque-
O sr.

Bobcr. .
bebe bem

. todos bebem,
quem bebi-

mn

cendo uma çaTaímdade _
annos, povoou logo apq
-.- inspirou ã diplomac
fundamento jurídico do
sobre o Acre. A reproductibilidade
sitlta da força nutritiva, ü !'i".:'-o
excesso da seiva.

A intensidade reproduetora cavaetc
riza o sertanejo. Não podem ser

Iviiõcs que de todos os recantos , /.
mente partiam, attraidas po_a fctí
tt-ella, flainmula do anjo da 1 ^os¦ .: 1, guiando os exercites da pátria, |

e oue com cl1!-. antes dc todas, pisaram
chc;a3 de ar«:or o solo inimigo; nao
ootlrin scr fiacas aquellai trincheiras
Vivas das Unhas negras, cgides valo-

novo ministro das; relações e.v-
teriores da Alleiiiíuilia

Londres, 22 — (A. A.) — Noticias
indirectas de Berlim informam que_ o

j sr. von JiigoiV; ministro das Reíaçõês
' Exteriores, renunciou esse cargo, sen-

un substituído pelo sr. Zimmcvmann,
I sub-secretario de lEstado.

| O sr. Voii iTiigow será nomendo'¦ ciiiliaixaüor 
cm Vieiinn

' 
Londres. 22 — fA. II.) — Tclcgra-

| piiam dc Amsterdaiii:
iurou tres I '«O Bcríiucr Tagcblalt informa, sc-
Amazônia | gundo noticias aqui recebidas, que o

rasileira o ] actual ministro dos negócios Estvan-
gciros da Allemanha. vpri Ja'ffow, vae
scr nomeado embaixador cm Vienna."

pessoas, entre estas adistricto c do município.
, ,. as solenuidades dc 2C1 _n-trechos diversos: l.ynmos .patrióticos,discursos nccitativos, comedL,'-.iafo-go», monólogos, etc., tudo levado a ef-feito com desesnípenho cabaldeira galhardia.

Houve tambem
hos escolares, num eomputo superiore cn, artefaclos variados, cujo ixamaprovoe0l, a admiração de\,,,amos vi 1-i.it.im os mosiruarius

eiicontrav.-nn.
.Foram frenelica e dclirantemetne nc-clamadas as altas autoridades do lis-tado,..municipaes e dístriclaes, reinandosempre a melhor ordem e disciplina.

J/_. i,roxjmo dÍ.'. -'7 iniciam-se os
íreli -n '^"^ ^"^ d° VÍRei,le *«"•<»
!n =. .i q"C SC cfnc?w*'-'5o i. .io, seguiu-do-sc-Ihcs a co-fenção dc diplomas ao»aiiiinnos que concluem o curso do*quaes, ouvimos, será paranympho, o ve-nerando liarão de Cattas Altas
; Piojectam-sc novos festejos pára ess*imponente solcnnidadc, que não estiainda aprazada.

lBl,TlMtU.NA. 19 - XI-.,.-. (Docorrespondente), — Realizar-in-sc hojeneste districto as solennidades da fes-ta da bandeira e entrega dc diplomas.Ao meio-dia, reunidos no edificio es-colar todos os alumnos, o inspectòrescolar, íi professora Raphaela Iíene-ventilo c grande massa nonular, tevecomeço a festa.
Os alumnos, ,em linha, defrott _ o

predio escolar, 'entoaram byninos &bandeira, quando esta. segura por doisalumnos, foi trazida ã poria do edifi-cio. Terminado o canto, saudou a ban-deira a .professora, falando, em seguida
.-.o hymno nacional, tocado pela banda,o alumno Jacy. Após o discurso deste,
seguiu-se tuna passeata até á casa queestava adrede preparada para repre-sehtações infantis. . Durante o traje-cio foram acclainados us noiucs (lo se-
crelano, do governo, do presidente,etc.

O desempenho nada deixou a dese-
jar, sendo muito applaudida a comedia
de 1\ Braga—Mina de Tiradentes.

O ¦progr.auiiua foi o seguinte:
Saudação ao povo, pela alumna Car-

men; "A boneca", .monólogo pela alu-
nina Doisy; "A mina de Tiradentes",
pelas graciosas Jacy e Benedicta e pe-los meninos Joaquim e Mario de Souza;A copcíi-inha". cançoneta, «pelas alu-ninas (Daisy, Oarmen e Benedicta;
__Mcils parentes", pelo altimiio Mario;

Unia boa mentira", monólogo pelaalumna Carmen; "Mentiroso c pregui-coso , pelas alumnas Daisy. Mercedes,
Oifineii, Diva e «Mario c pela senhorita
Benedicta de Carvalho; "Vassourinha",
cançoneta, pelos aluninos Daisy c Jfa-
rio^ Braz de Souza.'Seguiu-se a entrega dns diploma»,
falando depois, sobre a solcnnidadc, o
alumno Mario.

•Ao receber o certificado, despediu-
se da professora, em noiue das sua»
collegas. a alumna Rosamiira Osório.•P1TANGUY, _u — XI—oif,. (Docorrespondente), — Com a costumada
imponência, o grupo escolar "«D. Fran-
cisca Botelho" festejou a data da «pro-
•clain.ição da Republica, havendo pas-seata, :syniiios, sessão civica. etc.«O Grêmio Literário, brilhantemente
presidido pelo fino homem de letras
padre Jesttino Soares, coiiiniiemorou o
dra da festa da bandeira com uma pa-
lestra literária, nn tiiea.ro iMunicipal,
revertendo o rendimento em favor da
Caixa Kscol.ir.

.— iSejruiti paru o Rio o "dr. Alves
Filguciras. talentoso ' clinico c illustra
snoçò aqui residente.

! TRES CORAÇOBS, ci —*\[ _>i_.' (Do correspondente). — Conforme cs-
tava annunciado, realizou-se o "match"
iiteniacional entre o Athletico. dcsla

ro Football Club, da
de Cruzeiro. Foi

aquellcs,
sob um

ponto de vista exclusivamente eco-
noniieo e commercial, chegam a con-
chisãcs absolutamente idênticas ás que
foram formuladas por nós ao discutir-
mos esta questão.

IWt ti—HE \ mm ' ' —— *

ÚLTIMOS ECOS DA
FESTA DA BANDEIRA

Merece registro especial a festa da
bandeira realizada no alto do Pão (lc
Assucar, não só pelo quadro ¦iiiagnifi-
cente em que ella sc realizou, como
•pc^a expressão de civismo que denion-

Reunido todo o pessoal do Caminho
Acreo. pouco antes do meio-dia, o co-
ronel' Fredolino Cardoso, director da
empresa, fez uma allocução

Sir^ !.•¦*.¦"..:¦ .-d? .'-!» V.-..Í
pavilhão nacional. |

«Ao meio-dia em ponto foi içada a,
.bandeira no grande mastro collocado 110 ,
cimo do Pão dc Assucar, sob as accla-
inações enthusiaslicás dc todos os pre-

ublicoS^...sac.Uonn l?>„ÍÍ>WÇ-_^!2_

sentes.
Xa ." escola elementar masculina
i" districto, na Barra de Guará-
sob a direcçao do professor An-

rancisco de (üqueira, realizou-
sòlcnhidade, a festa da ban-

crsas
cspontünc
mágica

OASCATIXH.-

examinou
estuda o mesmo,

a injustiça Jas

O campo de manobras do Exer-
cito

constituírem
I to ria.

votos
llV.:;..
Abreu.
Netto
para

a comiuis^ão congratula-

i4íSão Lourengo"
r««

Jc
aula.
,.*,^i

ns n noras, na
ração de Jesus,¦anr.

Aiexan.lre dc
Kradc, ;is o 1
f.ivino Espirito

!D. Adclaid

egreia d
á nia 1'

S'(
-ei
clieie

1111 ;ir>5'o.-i

açraJo Co
.'.min Cons

Cíirvnlho
.- horas,
Santo.

Gitahy. na j?gr

Paes dr
a cgrej.i

An-
do

disposição dc coro-
All.vui/.UTqi.e. iSou/a,
ião coiistmctòra do
:'to c manpbras do
ifès officiaes: major
Wevner, capitão Ma-
Castro c Silva e 1

Francisco de Paula.
Francisco Marcellino Pihlo, ;'

,*.-.s. na egreja de S. Franc
Paul».

Antônio de
da cotiimi

c-jrpo ("i- insivii
C\C'.\.'!'0, os scg.
Kstellita Augusto
tiocl líourRartí ti
tenente Joatiunn tle Souza í:
Hstc-s officiaes irão auxiliar
coronel nos estudos para a
«Ias fazendas de Sapopcinba
a campo dc ins!rucção,_ sc
dos servido, qne jíies estão affecío
unidades c etstabcleciaienlos c:n

' ^trvveni

j Kio N01
í brindes

— Cigarros po-
ptilares de fumo

para c«-«o réis. com valiosos
LOPES SA' c'- C.

Os decretos assignados hont^in ^ =:*
11 1 guerra, beijando

m pasta do Interior

., de corações brasileiros, que mi-1
nortalizaram no meio dia americano ,
35 precursores da taclica moderna; ]

podem scr fracos os jovens

Cpmineiitni-ios sobre .i (leiiortaçnp
fracas dos civis belgiís

njrcs, ei ~- (A. II.) — O Daily
jfaph trata hoje das deportações
civis belgas, ordenadas j«cIo go-

I verno allemão c diz que as novas in-
j formações vindas da Bélgica não são
] «ic inolái ;•• diminuir a indignação que
i causou cíi todo o mundo a violação 1
I da; bis «ie humanidade: perpetrada por 

'

1!«

¦*=r*«-<t>,*-Jí_^ •"'í>'C5rww

O presidente da Republica assignou,
hontem, os decretos da pasta do Inte-
rior;

jubilahdo, com os vencimentos inte-
Sraes, rs drs. Henrique Ladislau ue
Souza Lopts, proíet-^or oatliedra'.ico <Íe
therapeutica na Faculdade de Medicina
desta capital, e Augusto Cran: Paes Le*
pie, professor da ta cadeira de clinica
ciruritica na mesma Faculdade:

ndo: para a primeira diquel-

iamente corriam a
mão paterna, qne

i estreme a. c vencendo a pé as remotas
1 <ii-'anc:as'dos sertões adu.stos, para, ao
1 cabo, voltarem ceiicraes, trazendo no
: 

peito ferido a iiisicnia dos combates;'1 
não podem ser ír.icos os lilhos «lo lira-

1 si'., deste aniado paiz, que e p
beilo do mundo, o mais graudi'
mundo, o melhor do mundo.
_—. ¦ 1 ¦ ¦ J^*S^'T->-'-Í«**gg'*

mais
so *úo

de

nao
não

go
ma-

Café Globo tas.ít
í*(i-i!*nn-
''c cho-

Netto. !
referido:
iap tação\

Os leilões de lioje na AlTandega ^^Tò^r^^.
„,_-,_ dr. Agenor Guimarães Porto, e para a

.-.o nr:i:azcr,i iS do C::es do Porto, t«se(_lincla o professor substituto da n1
serão postas cm leilão, hoje, A uma i seci*_0, dr. Augusto P-aulino Soares de

NOTÍCIAS DE PORTUGAL

Geri ¦no
ejui;

t-.;:s
q-.e

Tio peitas cm leilão, lioje'nora da tarde, as quatro malas
fundos falsos, apprehendidas tio arma-
r.etn de bagagens, contendo, conforme
iá noti.iávnn-*-. uni contrabando de

n.o valor de S ;ooo$ooo
1 mais eu menos.

uma i sel*ção «ir. Augusto Pauimo
com | Souza;

promovendo ainda, a professor, catne-
dratico de anatomia e nhysiologia patho-
lógica da Faculdade dc Medicina da
Bahia, o substituto da 4' sec«;ãó, dr.
Mario Andréa do= Saitto.»

Lisboa, 22'¦ rcífr;-n._o-se
I nresentantes
I na T-:a'' Manoel
| este ac
I ssm ui
I cem a

_ (A, 11.-« — Cs jornaes,
â reccuíe rcu-niâo tis ro-
da imprensa monarchicá,

101 lida unia .mensagem dc d.
salientam o conselho dado por

5 seus partidários nara que si-
ia política dc completo accordo
alliança inçlcu.

. lens dircclas
Taes deportações, que «voltam a

consciência iiutnana. são., ciiíretanto.
executadas como se fossem actos
uma politica ««ã e razoável de um :
verno que quer passar por civilizado

j As nações neutras, acerescenta o
:ado ovgão, coinprelienderão a^ora i:

IIhor do que nunca o que é que os
| liados querem, quando dizem que

embainharão :i espada, eniquanto
anniauilarem definitivamente um
verno desta ordem c que de tal
ucira p>'ide as ir.

Semelhante procedimento uão e de
admirar entre os derviches. E a acção
do governo allemão dif fere, por ven-
«cnlura, das "raz:ias" dos mercado-
res de escravos árabes que
cias da Europa civili:
ram por supprimir?

Os crime? actuaes são pcores que os
assassinatos e os saques commettidos
na Bel«r!ca no principio da_ guerra, pois
s..o praíicaâos a

A situação e:
potencias nc
Jíazei: cessar

do .
tiba,
tonio F
se. co".'«
deira.

Esta escola tem uma matrícula de 1C5
alumnos, dos quaes a maioria compare-
ceu na residência do professor, pela m,i-
nhã: formaram •:¦ sob a direcçao do
auxiliar Alberto Vieira Souto, partiram
para a sédc da 2- e-«co!a. Ap meio-dia
foi hasteada a bandeira brasileira, sen-
do erguido um viva geral -pelos alu-
niiins, que, cm seguida, entoaram o
"Hymno á bandeira", desfilaram em
continência e •recolhera.n-se.a salaprin-
cipal da escola, onde o auxiliar Alberto
fez unia demorada dissertação sobre a I
história do nosso paiz, explicando, em ]
linguagem clara, aos alumnos, porque
se festejava aquelle dia e a «nossa,bali-,
deira. aconse!hando-os, «por fim, a estu- j
dareiii «inuito, para saboreai honrai--, j
mais lade.

«Todo o pessoal docente estava pre- |

í

•I Cruzeiro Football Club agiu," .pois em
vez de jogar a "equipe" do Cruzeiro,
jogou a do Ipacaré Club. dc l.orena;
havendo saido vencedor moralmente o
Alhlctico. que, além de ser sua "éijiii-
pe ' formada «lc elementos optimos,
mostrou-se civilizada e educada, o quenão aconteceu com o seu adversário.

Consta que o 2" "team" do Athletico
convidará o 1° do Cruzeiro para a
disputa ile um "ma'tch" nesta cidade.

Tura cstn .secção, ncccitnmos to.
dns ns noticias de intci-t_i.se grrnl,
ficando as mesmas sujeitas ao cri.
tei-ló da roílnccão. .mi i» tsa w m» ¦-,

; LKIAM na io-1 jvigirt.. o planu i!,i íutfria
<!«> Uio Grande do Sul, 40:000$, por 10$

rCÃRNESlEPt!lSS

Uma circular-te Tele^-ptoSiS
O dircctor girai dos Tel.egraphos

expediu a seguinte circular:"Altendendo a que os telegrammas
dc imprensa estão isentos de taxa fixa
c que a linha tronco conto os prir.ci-
paes ramaes do interior estão sendo
trafegados por apparelhos múltiplos,

fi-í!

p;.'len-
se esforça*

snnç-.te frio.
igè a intervenção das

utras, cuja influencia pôde
c;:as atrocidadti

xou cmfica abolida a rc-stricção que
duzentos o numero -le palavra.-, dc
tclegramnia de imprensa. Afim dc
evitar delongas acceitará a estação de
destino ou de, transito (se fôr o caso),
a contagem da estação dc orijjem, ve-
rificando o telegramma collante, pelo
numero de tiras e pc'a média «le na-
lavras de cada uma, se o numero total
está approximadamente ecrío, afim de
descobrir quaesquer omissões que o
ma_iipiil__te P«.,s5a çomineítcr."

5!AT.VI)0riíO IUO SA.XTA CTU3— I*'nram ai j.i i idas honícm nr> ma.adou-*
ro fie Santa Cruz para o consumo desta
«.'•pita! 493 rezes. 63 porcos, 16 carnei*
ros e 31 vitcllas.

A matança fui feita por conta dos sc-
guintes marchantes: Cândido lí. dl
Mello, .:«.« r. e 1. p. : Duriseli fl- t'.. 44
t. : A. Mendes & C. 60 r. ; Uma á
Filhos, ..8 r'., ') p. e 17 v. ; Francisco
V. Gotilarl. ;- r.. -«; p. o i v. : loão

_de Abreu. 23 r. ; Oliveira Ir-
& C, 77 r. e 1; p. : Hasilio Ta-

vares. 3 -:. «• 13 •. . ; C. dos Retalbistasf
f« r. ; Pertinho & ('.. 15 r.: Udgaiíd d«
Azevedo, «:6 r. : F. P. Oliveira & C.
44 r. : Fernandes _ Marcondes, d p.;
Augusto M. da 'Moita. 17 c e ni «:.;
Alexandre V. Sobrinho, 3 p., e Sobrei*
ra (v C. 43 r. o 1 p.'¦ .tkki-osto 1)H .S. DÍOGO —
Vigoraram os seguintes preços: rezei,
de S7S0 a íSro : porcos, «ie 1.. *t, ¦> a

1 ? 15o ; rítmeiros, do l$6oo ,*¦ r;Soo,: o
vitelíaâ, de $900 a i$ooo.

Xota — S"os ovinos vieram iiiclnidoi
cluis caprinos.

MATADOURO DA P13X1IA •—
Foram abatidas hontem iS rezes.

ARMAZF.NS FRIGORÍFICOS -- ÜU
veira irmãos abatarem hontem y^i rf.

1 zes pnra exportação.
I Em Santa Cruz íoi rejeitada un-^j

¦¦«*-•--%&¦-.
_K
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CÕRRÍEIO ÜÂ MANHÃ

ÇâMISARIA
QnJntâ-feira, 23 dc XovenibTò de 1916

¦¦ ¦ M»» ¦*«—«.».-»._* -A^.  ^*^**^*^^*^^*^w*"***»™»»*»**^*»M"*^**^"***^*^*^**^***-»r-r------__*i-»-»
*• ,V- -«¦¦. ,GOMES -34, Travessa de S. Francisco, 36
Para a boa organização e melhor ordem das suas exposições

Só abre ás 8 lioras, funceionando até ás 7 horas da noitc
V. ex." a bem de seus interesses NADA DEVE COMPRAR sem visitar as nossas exposições

Toalhas para mesaBlusas
PEIGNOIRS EM Cassa Suissa* A 0s8oo, 12$50O e 14s?00

ÚLTIMOS MODELOS
EM LINGERIE

Dos PREÇOS ilo

12$, 15$, 18$ 123$
POR

7$, i$, 11$ fi 12$
CRETONE«-_LENÇOES rtZ^M «*-k
CORTINADOS S.S. 19**,., 24*8... 35$ 48j
OOLOHAS e"brancas 3$9oo. Q$5oo. ll$9oo, 12.$9oo e lOí, 500

II WGWUBam mmsmmàmxgxB,

FRONHAS
De superior cretone pelos

preços já reduzidos de
TAMANHOS

»5 X 45 50 X 50 «O X 00 70 X 70
ÍJJ3Õ0. 1&800 2j.ÍÕ0 SjJÕÕO

COM BAINHA PONTO A JOUR
Cretone Schirting

Taniatihnc *r'0x5<> coxns 70x70
laUiaUIlUO 3$4ÒO 35?9üO 38100
Çom bainha larga * jour e

bordado em alto relevo
5o_2E 5o 7o X_7o
3$9oo 4$9oo

Linho bainha laçada e a jour
55) X_50 * 7OX70
4$5UO 588O0

FRONHAS com A JOUR
e FESTONE'

Cretone Francez ^Tamanho 70 x;0 PAR *7$800

LENQOES CRETONE
PARA CAMA

SOLTEIRO CASAL
2$9oo 4$5oo

1DEIM

Com bainha ponto a jour
SOLTEIRO CASAL

3$0oo 6$8oo
TOALHAS DE ALGODÃO BRANCO FAMÍLIA

Grande Reclamo Tamanhos
i.:iox2,oo i.aoxs.tia a.ao.v.j.oo
4$ «00 5$5Ó0 «>$'.»0O

Todas de ponto a jour adamas*
cado branco

TamflnhAÇ!,'50x2:i015°*x300 i50X359

ATOALHADOS
Adainnscatlo Ia rar ura 1,30 va-lor (lc 29 mttro ; . . . . 19790AUamascHilo Inrguru 1,60 ciovalor tio .'ÍS.joo, metro. . . 3$?9oAtfiimascii.lo t'ii('»i-j>u<|o, is.i-s.u-rode metro 1,70 tio 18, por. :í$5«»o

Adamascado Francez
Largura l_Co tio valor tle Síooo
."'«í1.0; 4S*ío«Itlcm, idem ponto a jour mes-mia largura, do valor tle 8$,metro ãSUoe

=___. Bil!!ÜH'i".i !***g**********... , —~-l"g~gggB!^^"",M*'gBB'Sgggg*»*g***»*^^

A morte do imperador
Francisco José

vi Dl Í9H nfvf 1 im 1/vs 11 B" ,_¦ Wç
^~~~~~j~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~|~~~~~l~~~"~~~~^--__^r

^^^^^_S<fb^»?________**^^

Cuihs Irancisco José, V novo im pcraJor-rei, m
esposa e de um filha.

¦omhanltia de sua

O imperador'- Francisco José osten-
lava. 03 seguintes titulos que, são sus-
ceptiveis ele modificação cm coiisciihjii-
cia. ela gitcrrti:

Francisco José ora, além de impera-
dor da Áustria, rei apostólico da llim-
«ria, rei da Bollcmia, da Dalinacia, da
Croácia, da lisclavohia, ila C.alioia, de
Loiluotueria c de i-lyria; rei de Jerus.v
léin, arciiiiluque da Áustria, gran-duque
«lé Toscaria o de Cracovia; duque cie
Loreiiá, dc Salzburgo, dc Slyna, de
Ciriliolc, (le Coryntliu e da liiicovina;
uraii-priiicipe . da Transylva.iia, mai-gra-
ve da Mnravia, eliirjnc ila Alia c Baixa
Silcsin, duque de Modcntt, tle Parllia,
ile Placcncin, dc Guasialla, do Ausch-
ttitz, dc Zutor, dc Tcrclicn, de- Xcrioni,
dt- Ragusa e de /.ara; conde de Halis-
burgo, dn Tyrol, de Coriza. ile Kybiírgo
«- llradiãca; príncipe de Treiilo e ele
Hiixe.ii; margrave .Ia Alia c Baixa Lu-
çiiiic e- (Ia ístria ; e.oiide de lluhe-liii-
riulis*. Kfldkircíi Urigance c Sonicn-
licrjf; -nilior tle Trieslre; dc Cattaro
c tin Marche YVcnde'. lira ainda grau-
voyv.tdf da Voyvadia servia.

A I.EXOA 1)0 COKVO UOS
II VItSHUltCJOS

O;* assassinatos c *os suicídio.? sc ro-
pe-liani cni torno do imperador dá Aus-
(ria, o, decano tios nionarchas curo-
..-eus. li a -desgraça perseguiu de lal
iilodó a familia de Kranciscri José tpic
«•lu-gava a parecer que o emblema dcss.i
ilyiia.--.ia não era mais a águia, o sim
o corvo. Aliás, ili/. a lenda, ns annos
s.'iii sempre os. precursores dos aeon-
teciiiienlos trágicos que lêin enliilado a
casa d'Auslria, dcsle qtte subiu ao
llii-nno I-ranoisco Jose;.

li nara dai- forv-a á lenda, são dia-
dns diversos factos,

Xa véspera, da sua partida para o
HVU-xiico, -ilaximiliano, irmão elt- l-'ran-
cisco José, passeava nas alamedas tio
parque do castcllo tle Miramar, quan-«In .iim cii-,\i> começou a seguii-o, aos
«il-iinliosj p-.-:mi':ro prJSa rcctaguardii e-
«lepois a sen lado, sem, se iiicoiumodar
com os jies-.o.t que fazia o passeante,
....... i-ax.ii tio. Algum lenipo (lepois,
.. in felix imiioradõr do México ria fu-
alado cn Queretaro, c s-.ia viuva, a
iiiiscra Carlóta, enlouquecia puxa sem-
',rt'-

A ,!t tle janeiro dc tí>fl.) atravessou
bosques, nus quaes Rrashavani inniimc-
jns corvos, a carruágeiu que ia liuseár,
cni Meyeilii-.g, os caijavcres do avclii.lu-
<|-,ie. Kodolplio e de Maria Velscra. —
victima tio scu amor pelo uuteo filho
rJi* l*r-;uic:.-i'o Josc.

Mais larde, ,-i o tle setembro de iRoS.
B iiiHicrnl-rlz iilisalietli lia. descuidada,
10 !e,!ermc2:o, de llcnri lleine, Súbito.
o sua -leitura f..i inlei-roiuplda por um
corvo.que, depois de 'i.e- haver feilo
mu circulo sobre a cabeia, foi pousarna. sua niir-usla mão. \'o dia seguinte,
11, íiiiperali-iz ,1a Áustria succmiibia em
Ocriebr.i, íe-r-ida pelo punhal dc I.-.icche-
lt 1...

O archiduque Francisco Fernando
•1'li-le teria também s.do avisado por
algum corvo, de que ia ser assassinado
cm Sarajevo? Teria o corvo pousado,agora, no palácio de Scliociibruun?

O DRAMA DR MKVIiltMXO
lintre os numerosos dramas que té-.ll

Miltilàdo a familia dos ll.ibsliurgos, o
ric Meyerling é o mais misterioso: O
archiduque Rodolpho mantinha rela-
«.õcs ema a baroneza Maria de Vctsera.
lissa baroneita era muito conhecida
em Vienna, á cuja alta nobreza perten-cia.

Apiellas relações eram intimas c a
baroneza costumava viajar com o ar-
c-h: duque em determinadas épocas do
«uno. Visitaram, assim, varias cidades,
Jiotadnnicntc, Londres, onde estiveram,
incógnitos, no ultimo verão. O archi-
duque .Rodolphçi teria revelado a sea
pae, o imperador 'Francisco José l,
o projecto ele divorciar-se da princezaEslepliauia, tle, ido ao seu estado dc
fa.-.de e dada a pouca esperança de
«.ir a ter um herdeiro. O imperador
teria discordado energicamente desse
projecto.

Oíticialincnte, sabe se que o principe
partiu"*par.-i_. a caça na manhã do dia
--15 e o official tle divisão notou que<?!!c se acuava impaciente. Ao apresen-
4.ir-lhe varias canas para assignar, o
«rcliieliiqiie liodolplio, tornando-as, te-
lia di:.-.:

— Ah ! são muitas!

'Depois dessa oecupação, vestiu-se
paia a caça e partiu com destino a
Meyerling; onde encontrou com o
conde de lleiyos c o duque de Coburg.
Xo dia seguinte, pela manhã, o co-
cheiro llratíisclc conduziu o principe
a llrcitcilfurf, situada e muni bosque,
onde o aguardava u .baroneza de
Vctsera. Passearam juntos na -vicio-
ria, Quando voltaram a Meyerling,
era já tarde. O casal jantou cm com-
panhia do conde de lloyos, pois o du-
que de. Coburg já havia regressado
paia Vienna. O janl.ir correu alegre.
Depois dclle, o casal retirou-se para
o aposento nocliirno. -Durante toda a
noite, nada houve de anormal, mas ás
; horas ila manhã, I.oschck, o cama-
reiro, sentiu furle rumor dc vozes no
allmlido aposento c instantes após um
ruido e depois outro dc detonação de
uni revólver.

-Espantado, estarrecido mesmo, não
póde acudir. Afinal, decidiu-se a ca-
iiiinhai- c chamou pelo conde dc lloyos
c pelo duque de Coburg.

Xa manhã do dia 27 de janeiro ele
iSS.j, dois cadáveres estavam eslcndi-
tios uo leito do principe: o da barone-
za dc Vctsera, coberto dc flores e o
do archi-iltique Uodolpho.

Xão se têm dado, como effeito, até
agora senão versões hypotliclicas quan-
to á morte do archiduque Kodolplio.
Assim, é interessante, pelo menos, no
ponto tle vista da curiosidade, recolher
novas informações, que sobre esse as-
suliipto possam surgir.

Um diplomata acreditado cni Vien-
na, quando houve o drama de Meyer-
ling, declarou recentemente a um jor-
niilista parisiense, o seguinte:"O tio e o tutor de mlle. Vcrsche-
ra achava-se indignado com o que
sc propalava relativamente á sobrinha,
Sabendo, um dia, que elle tinha par-
tido para 'Meyerling com o archi-
duque Kodolplio, jiara ahi se dirigiu,
c, ali chegou após uma ceia a (pie as-
sisüam alguns amigos do .irincipe.
Xão vendo com elles o archiduque
nem a sobrinho, peneirou noutra sala,
onde os viu conversando.

Censuras muito vivas foram lança-
das ao principe. que, colérico, sc apo-
deròti de um revólver. Mlle. de Ver-
schera collocoii.se entre o archiduque
c o tio e recebeu o golpe fatal. Caiu
morla, enquanto o seu parente, indi-
gnado e furioso, retirava de uma pa-
uoplia 1.111 sabre e com elle fcntlia a
cabeça do principe. que, por sua vez,
cala inerte.

Tudo isso tinha durado o espaço de
um instante, e o assassino não foi
perseguido, para que não se revelasse o
escaiuliilo.

Ú%' o que explica a -noticia tio s*.iin-
dio, cspaktlidn, primeiramente, para
que não se fizessem investigações jiidi-
ciarias, e a palavra dada pelo impe-
rador. jior tclcgraniiua, ao sober.no
pontífice, dizendo que o archiduque
não se havia suicidado, afim de ven-
cer a resistência dos capuchinhos, qu:
não queriam adinittir os despojos do
suicida na sepultura imperial, a qual
se acha na egreja dessa congregação."

a esse propheta da desgraça que egual-
mente mc affinnou que eu seria o ul-
limo imperador da Áustria..."

Quem escreveu Isto não o escrevia
num intuito de fundamentar animadver-
são ou hostilidade; mero hisioriogra-
jiho, pois acerescenta que Francisco
José era, na vida quotidiana, uma cs-
pecic de nioiiarcha-fimcciotiario, pon?
tual e regrado, c de hábitos duma sim-
püeidade rústica, quasi espartana.

Muito respeitador dos seus devores
religiosos, celebrava as festas ehristàs
com uma pontualidade inflexível;

A uma grande dama que, um dia, lhe
solicitou um scu autographo, respondeu
com este pensamento:"Tome a sério os seus devores e seja
indulgentc para com o próximo."

li o biographo accrcscenla que a vida
do velho imperador tem sido a applica-
ção -perfeita desta máxima.

O XOVO IMPElt.lDOR
O novo soberano austro-lu-.m.aro, Car-

los Francisco,:- é o filho primogênito do
fallecido archiduque Üihon c ela arciii-
duqueza Maria José, irmã elo rei ele
Saxe. Depois de ler completado o 17"
annivcrsario de seu natalicio, Carlos
Francisco fez a carreira das armas, no
exercito austríaco, li era coronel do
regimento ile cavallaria da guaruição
de Alt-Uunzlan, na Hohemia, quando
estalou a conflagração europeu.

O joven soberano da nionarchi.i dual
é casado com a princeza Xita, filha do
duque Roberto de Bourbon de 1'alinã,
nascida cm 1'ianose, na Itália,

COMO SE DEU A MOHTI-' DO
lMI1'K.VDOH-líKI

Nova. York..22 — (A. A.) — Sabe-
se anui ter fallecido limitem, ás o ho-
ras ela noite, no palácio de Sclioeii-
brun, o imperador l-'rana'sco José.

O soberano ela Auslria-iHiuigi-ia, que
se .achava, ha já alguns dias recolhido
aos seus aposentos particulares naquel-
le intOacio, t.inlia sido afastado da dire-
cção elos negoefos, próliibindo-sii termi-
iiantcmcnte, de accordo eom os medi-
cos Ussisitentcs, qne seus gencraes o
visitassem, fifim de não falar o .impe-
rador no andamento da guerra.

Pela tarde -o estado de Francisco
José foi dado como cxt-re-.iianienle gra-
ve c dcscspcrr.idor, -renunciando, ás -pri-
me_ras horas'ela noile os seus nu-dicos,
qualquer recurso para salvar o foberà-no, por ser .isso inútil o em vista <le
have-r sido até prolongada a sua exis-
tencia tii-lii"ici-aliiieute.

A's 9 horas, já sem força alguma o
organismo do soberano deixou de re-
sistir, dando-se a morte.

Vienna, 22 — (A. II.) .— (Via
N'ova Yorl;) — O imperador Francisco
José fallcccu ás o horas ua seu eastel-
lo dc ¦Schociibrun.ri.
GUILlIliUMli It IDA* A V115XXA

Londres, =- _ (\. 11.) _ Com-
municações recebidas .de Uerlini dizem
constar a.V que o imperador Guilherme
vae assistir aos funeraes tle Francisco
José. — » m *>f

O almoço ao senador Rivadavia
. íoi adiada

O prefeito recebeu honteni, pela ma-
nha. um telegramina do dr. Álvaro
l.aptisla, deputado pelo 'Rio Grande du
Sul, escusando-se de comparecer ao-
almoço que o dr. Azevedo Sodré vae
otferecer ao senador Rivadavia Cor-
rea, na liscola Profissional que tem onome deste parlamentar.

Attendendo a este imprevisto, e
como lambem a homenagem se esten-
dia ao dr. AH-aro Iiaptista, ex-dire-
ctor da instrucção Municipal, o pre-feilo dr, Azevedo Sodré resolveu adiar
o almoço, esperando apenas o restabe-
lecimenio do dr. Álvaro Baptista, -pie
se acha. enfermo.

Um malandro como
ha muitos

Josj de Magalhães Castro', ha muita
fçiiipò que andava a finiar as casns
çònVnicrcities da nossa praça, iiiculcando-
sc ageuli- comprador do governo do Es-
ütdo de Minas Gentes.

! 
' Entre as casas "embrulhadas"- pelo

esperlalhão eslava a Oarligo Circia, es-
labelecida cm Copacabana, de o-.ule o"águia" havia conseguido retirar um
auto para a Câmara Municipal dê Biir-
baceiia.

.Descoberta; enit-elanlo, a marosca, o
José-de Mai-alhãi-s foi .preso e recolhido
ao xillrez .io ,.u" districto.

XO SUWÍEMO TKHlUXAÍi

CANELLAS DE OSSO
Coiiipi-it.sc -íiandf (|iianliil;iil.-;

offei-tus á Cuixa do Correto 51.

CHARUTOS

REGENTE
tle Puock,

fracos e saborosos.

oiiii.au uma sala de visitas ou uni
gabinete sem aiialysar a linda ex-
posição da casa M3.\NI)]tO MAU-

T1XS & C, á rua do Ouvidor 93 c 95
e nos antigos armazéns Ourives ..9 a .|j.

UMA 1SOA XOTICIA 1'ARA
n-iTitorojiis

0 serviço ilo bmiibi-iros vae ser
coiiiplt-to

Tendo cm attenção a importância' da
cidade de Petropolis e o seu coinuier-
cio, resolveu o presidenie do listado
do Rio dotal-a com uni serviço com-
pleto dc bombeiros.

Alé o dia 15 de dezembro próximo
vindouro acredita o presidenie tio lis-
tado poder mandar entregar á -Pref-ei-
tua de Petropolis o .material necessa-
rio. *-****»*¦ 

A' venda na Livraria Gamicr
c em ouíras livrarias

iicas s
de Godofrsdo de Alencar

Ultima obra do João tio Rio
Preço 3$OÜ0

A AVEXIDA ATf.AXXlCA

("oinpia iIl- mu ti-eelio de terreno
O ministro da Fazenda, despachando

o requerimento de Aranjo ft Oliveira,
pedindo paia comprarem uma parte ila
praia, comprehendida entre a avenida
Atlântica e o morro da Viuva, declarou
nada haver nuc deferir.

das creanças, tosse dos mocos,* ** » ftosse dos relbos, qualquer tosse,
qualquer doença do peito, como
b~r~o_iehi£ey asthmay coque-
fiuche — ciira~ffltj*--'_»@ coan o

UM ESPERTALHÃO ¦

£ pouco a pouco ia
vendendo

o que não era seu
Proprietário de cerca de diizcntas c

oitenta toneladas ele tubos de ferro, dc-
positados 110 Cáes do Porto e na Ponta
do Caju' o sr. Joaquim da Silva e Sá,
foi procurado por um indivíduo ele
nome José Rufino Marinho, epie se iu-
titulava official de gabinete do minis-
tro da Viajçãn.'Propoz elle vender todo aquelle ma-
lerial ás diversas repartições publicas,
proporcionando taes vantagens, que o
sr. Silva e Sá não vaciUou, entregando-
lhe o negocio.'¦- Partiu .Marinho para o ll-üslado do
S. Paulo e estabeleceu correspondência
com o sr. Silva c Sá. senuire nffirinán'.
do que as trahsacções corriam de vento
cm popa.

Dc posse dos documentos do negoci-
ante, que havia comprado os tubos de
ferro a Miguel I.ie-hmann, Marinho ha-
bilnicnle falsificou-os, fazendo-se dono
de lodo o material, começando audacio-
samente a vcndel-ei, fazendo negocio' no
valor de íi :ooo$ooo com a .Fundição Fc-
deral e a Fundição Americana.

Descobrindo a maroteira o sr. Silva
e .Sá constituiu advog;.|lo, apresentando
queixa crime contra Marinho ao dele-
gado do 2" districto policial, que, pro-cedendo a diligencias; prendeti-o.

Inquirido confessou a malandragem;
dizendo que arranjar;-, o nome de Do-
íniiigues de I.i-.ua. jn.ra figurar como
lendo vendido, a elle Marinho, todo o
material por s6:ooo?ooo.

As commissões no Senado
O QUE FEZ HONTEM A DE

J.EUlsr.AÇivO E .HSTlílA
llisti-ve hontem reunida a commissão

de Legislação e Justiça do Senado, sob
a presidência do sr. Guilherme Cam-
pos e com a presença dos srs. Ray-
mundo de Mir.-.uda e Ribeiro Goriçal-
ves.
: O sr. Rayniundo de Miranda tratou
da,, proposição da Caniara, que conside-
ra de utilidade publica a Associação
Commercial de Pernambuco, o instituto
Commercial da Capital (Federal e as
Academias de Conunercio de Peruam-
buco e Alagoas.

S. cx. combateu a inclusão da As-
sociat.ão Commercial de Pernambuco na
referida proposição, apegando que a
lei n, 1.3.19, dc 9 de. janeiro de 190..,
que serve de padrão á concessão de se-
luelhaiiles .favores, refere-se lão só-
mente as instituições que mantenham
cursos.

Resolveu a commissão retirar do nu-
mero das instituições favorecidas a de
Pernambuco, restringindo, além (listo,
os favores que imporiam ;. concessão
da utilidade publicas ás outras.

O sr. Guilherme Campos pediu vista
do projecto referente á reorganização
do Tribunal de Contas.

Ficou marcada para a" feira próxima
nova reunião.

COMO SE LIQÜIDA O MONO-
POLIO DA "WESTERN"

The Western Télcgraph Company
Limited reqiiercil ao juiz fe.leral da 1"
vara manutenção de --osse dos seus
cabos, linhas e estações leleigrapliicas;
com lo.lo o seu .material, de que estava
ameaçada tle esbulho por parte do go-

I verno da união, a pretexto de já haver
icrniiniUo o prazo do seu contraio.¦Allegou a requerente que o governo
ia abrir concorrência para a exploração
de sua industria, quando, se bem queo seu contrato já se houvesse extingui-
di-, pois que o seu prazo era de -vinte
annos, ainda assim lhe assistia o direi-
lo ao remédio invocado, por/pie a claii-
sul.i II do ix-feriilò contrato estipulava
que. terminado o prazo '.leste, continua-
riam a ser observadas as demais clau-
sidas, alé que -íoase elle .renovado ou
até o governo con:ratar o estabeleci-
mento de oulro cabo, tm cujo caso
teria a Western a preferencia em egual-
dade de condições; e a cláusula NI,
que as questões suscitadas cn:rc o go-
verno e a .'contratante (Western) se-
riam resolvidas por arbitramento.

O juiz- concedeu a manutenção vlc
|)ossc á Western, mas a União ar.icl-
lou. com ella lambem ã.ip.clila-ndo, co.no
assistente, a Central and South Ame-
rican Télcgraph Company, que havia
pic-pòsto ao Ministério da Viação es-
tabélecçr cabos submarinos entre a
nossa capital e a cidade de Sanios e
a. Rjtpul/ica .Argentina, allegaiido a as-
sistcnle que, tendo o contrato com a
Western termina-lo já ha treze annos,
citava, "ijiso fa'e;o". extineto o prazo
do monopólio do aliúÜido serviço, não
liode-ndo, portaiilo, a Western conti-
niiar com a exclusividade do serviço
tele-graphico para a Republica Argcti-
tina, não constituindo o aclo do gover-
no nenhuma illegalidadé, como foi dc-
ci.-.rado.

A União, nelo procurador geral, des-
envolveu considerações sobre a illcga-
lidade 'da p; -. -ão da Western, visto
que,a, IJÜ.ã/. ,-iara apenas os actos
aJmiuiii.-atii.,.-, necessários jiara a con-
cessão do estabelecimento dedoisnovos
cabos -submarinos entre as cidades ci-
ladas, concessão que seria dada -,i Wes-
lern se cila aeceiia-sc as mesmas cou-
-lições admittidas pela proponente, a
American, o que uão se verificou.•Posto o leito cm discussão na ses-
são de hontem, no Supremo Tribunal
Federal, falou a favor tia Western o
sr. James iDarcy, O relator .ministro
1'idro I.essa. dando seu volo, declarou,
i:áo ser çabivcl a .manutenção de possena espécie que se julgava, por não ha-
vir .perturbação nem ameaça de jii-rlur-l.ação de posse 'dos direitos da Wes-
tern, e. por isso, reformava a decisão
rccorriUa.

O ministro Camilo Saraiva tambcm
reformava a sentença elo juiz federal,
O -ministro -Jodofredo Cunha, porém,sustentou considerações em ronlrario e
declarou que confirmava a decisão queconcedeu a manutenção de jiosse á
Western.

Tomados os dentais volos, o Supre-
mo. contra um unico voto. o do sr. Go-
tlefredo .Cunha, reformou a decisão
appellada, nega-udo a manutenção re-
querida.

O DIA NO SENADO
O ART. 142 DO REGI-
MENTO AINDA NÃO

FOI OPERADO
A sessão de honlem foi cheia de altose baixos.;
Presidência do sr. Urbano dos San-

tos, secretariado pelos srs. Pedro llor-
ges e José Mctell-Ó.

Quando lida a. acta dos trabalhos an-
teriores, a sr. Francisco Sá protestoucontra o ta-cto de eslar nella assigiialada
a rejeição pda mesa de emendas dacommissão de Finanças ao orçamentoda Gitêrra, o qúc não era, nem podia ser
yerdade.

. O .presidente declarou que o sr. Fran-cisco Sa tinha razão c a acta ficou paraser_ reel.il-ieada.'Pm seguida, foi lido o expediente queçonsloii, principalmente, de um requeri-me-uio dt- ,.-\. M. Fumes Júnior o outrosdirectores do Banco Cooperativo Com-nii-i-eial de S. Paulo, propondo-se a or-
ganizar o credito agrícola do paiz, pormeio ili- coeperalivas, bancos cooperati-vos o bancos centraes nas capitães doslistados, .- puláido os favores permilli-elos. pela legislação vigente.

Foram também lidos diversos parece-r.s de comnvssOes, já conhecidos, eapecado o projecto do sr. Pereira I.obo,
relativo aos alumnos da liscola do Rea-longo, cujos lermos já estão publicados.Aununciada a orele-m do dia, não ha-via então numero para votações.

Mas encerraram-se as segimldas dis-c.ussões dos orçamentos do Exterior eda Guerra, com as emendas respectivas,
e o projecto qtie dá caracter official aoInstituto da Ordem dos Advogados, des-ta c.ttlatle.

Quando entrou em ..* discussão o or-
ç.-imeuto Ma Marinha, havia numeralegal. ,Assim o sr., João I.yra requereu queelle voltasse á comiuinsão de Finança
e 0. seu requerimento foi approvado.

Vollan-.lo-sc atraz, npprovnrám-sc os
projectos cuja discussão ficara encer-
rada.

Nada mais houve.
A indicação da commissão dc Finan-

cas para a reforma do art. 1x2 do Rc-
gniienlo íoi á comniissão de Policia

A morte do commen*-.
dador Thiago de ^Rezende
|________________________________^__________________________*___p»*i

I wS I~~H 
11 T~~~~~|

I _H____M_________ ¦ -'^'-_|r___^__|

¦lhe.".'. ¦¦¦^•- ¦-¦ -v".-^7i________|

I __¦________[
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URIMAS Kxame completoW " ""Wff-f~~f 
:..$; dc sangue. 30$DR. MAURÍCIO FRANÇA, da Facul-

dade de Medicina — Uruguayana, 35.

•cgaii-
mi

Todas as Noivas ""._"*. 0c0„;.,?L
reiis ciixovacs no PALÁCIO DAS NOÍ-VAS. rua Urngiiaynna 11. 83 — Rio ~
Peçam catálogos.

IXSTKlXrAO l»L'l*LaCA
Dispensa de adjuntas

O iPreeior geral dispensou honlem
Dalila Ferreira Dias, Odetle A'ieira de
Moura e Lauta Carmo, dos logares dc
substitutas de adjuntas licenciadas. ¦» ¦*» »r—
fJZAF * ,'nla Sardinha, actiuliile-lilf*'****•¦•' fi mrlluir do nosso mercado.

Moveis a prestações
Comprei c comprarei na

CASA MARTINS
RUA DA CARIOCA

SOKTKIOS n'A MUXDIAli, eni S9
do i-orri-ntc. l'1-ciiiios imgos....
•1J1:3J17$Õ00.

"PKAXCISÇO JOSK' SEP.A'
ULTIMO IMfEKADOit

DA AISXIMA"

O

Ansignou is, FfJrera

Uma lenda conhecida na corte de
Vienna, di/. que, andando a caçar ca-

I brito moiltcz 110 Tyrol. com seu irmão
I o archi-duque Máximiliano (que devia

ser mais tarde imperador do -México),
Francisco José encontrou um -persona-
gem i.nysleiioso que lhe predisse todas
as infelicidade.*, que deviam cair sobre
a sua pessoa durante cincoenta annos.

E foi o próprio imperador, diz-se.
que contou essa aventura fantástica,
depois da morte trágica da imperatriz,
declarando:

.— Tudo o que me foi predito nesse
dia se tem verificado. Ai de mim!,..
Máximiliano, fuzilado cm Quérètarò; o
archi-duque Rodolpho, morto tão niys-
teriosaiuente cni Meyerling; a duqueza
íTAlenç.011. expiriuido "'*•" chammns Cio
lt.izar.de Caridade de Paris; a loucura
do rei l.uiz d.i Ha viera, a de Otlão,
scu suceessor; a imperatriz Isabel, in-
nocciiíc victim*! tio odiento Ltichciit'; o
archiduque herdeiro succunibiiido antes
de 11-e succcler... Só mc resta des.ip-
parecer para dar completamente raiio

MOVEIS A PRESTAÇÕES I

S. JOSÉ' 72
M. GOMES DE ANDRADE g

A OEXTllAlj DO UKAsiirj '

CENTRO LOTERICO - •Ft*CT_A.
SACHET. 4

I I
ANTE-HONTEM

51367

CONTOS

VENDIDOS
NESTA

CASA

HONTEM

23680
20

CONTOS
Depois de amanhã

IOO CONTOS

O sr. Arrojado viaja
Km carro de inspecção foi honlem a

Belém, onde examinou o serviço de car-
ga»,. o sr.. Arrojado Lisboa.

S. s. fez-se acompanhar dc alguns
engenheiros da Central.

A MUXIIIAíj — Sorteios cm a»
do corrente-. Prêmios iiagosv. . .
441:31741500.

AOAUKMIA DU MHMCIXA

A sessão .di- lioje
A Academia Nacional de Medicina

rcune-sc boje, ás S horas da noite, em
seâsúu üriliiKiria.

A ordem do dia consta da posse do
dr. Arthur .Moses que será recebido
pelo acadêmico Abreu iFiaJho; "Vcrini-
nr.se jntestinal, pelo dr. Jayme Silva-
do; Uin caso clinico, pelo dr. li. Mei-
reiles e eleição para membros torre-
spji-.dcntes.

Dr. Doméquc f/"^.,;''. "«'¦"•»•.
i.L nnanaS, partos"' '" " ' " ' 

T..:

As economias do governo
O presidenie da Republica asslgnou,

hontem.. o decreto da pasta da Fazenda,
siipptimindo quatro logares, vagos, tle
segundos officiaes aduaneiros nas Al-
frindegas elo Kio. Vicloria, Santos e Re-
c;fe, c um de fiel dc armazem nessa
ultima repartição.

A economia obtida com esse aclo do
governo é de iSos;í. na verba "Pes-
soai" daquelle -Ministério.

 —« — »¦ 
DR. ALBERTO DO REGO tOPES _Do. Hospital da Misericórdia. . ,„(, uri-na.-ias, operações cm geral.

DR. APRIG10 DO REGO LOPES _Do Hospital da Misericórdia. Moléstias ela
garganta, narij e ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES _Oculista, pruf. ela Faculdade tle MedicinaConsultório 1 rua Sete dc Setembro 11 90'
->*--- (A 8,,4)

Uma descarga que se não iez
_I)c bordo de uma chata atracada no

cáes Floriano Pcivoio deviam ser des-
carregadas iiontein 30.000 caixas de
hcrozctic, de diversas firmas. Para o
serviço forani contratados trabalhado-
res que não pertencem a S. U. dos lis-
tiv.i.lorcs. Um grupo destes íoi para
lá e impediu a descarga.

Os trabalhadores deante das amea-
ças recusaram-se a agir, pedindo ga-
ranlias á policia.

Ao local compareceu o delegado Al-'
buquerque Mello'.

.-' felicidade dc cada pessoa depende!
de 11111 pouco mais de dinheiro, Teixci-
ra & C.pagam o maior preço por jóias. I
brilhantes, ouro, prata, platina e nioe-
das. Ouvidor, o.;. ..I 4596)'

— » mú mm*

TESTEMUNHO
DE GRATIDÃO

Ao Exmo. Dr. José de
Lima Castello Branco

Ao verdadeiro cultor da seiencia mc-
dica, no brilhante operador que na
Allemanha e na Áustria recebeu dos
mais abalizados mestres as -mais pro-veitosas lições, ao dr. José de l.ima
Castello' Uranco se dirigem estas li-
nhas. que representam a mais sincera
graiidão do abaixo-assignado.

Ha 36 annos que soffria de uma
pan-yniisiie, e para o tratamento dessa
«¦.ifermida.le. durante muito tempo
considerada romo sendo ozena, cônsul-
tei todas ns -nolabilidades médicas bra-
sileiras, Vivia cni permanente agonia,
tal era o fétido que se cxhalava das
minhas fossas nazaes, e que me obri-
gava a fugir, envergonhado, do con-
vivio social!

Afinal, o acaso fez que e-ti soubesse
da existência na Cajiilal Federal, do
notabilissimo clinico dr. José dc l.ima
Castcllo Uranco, especialista elas doen-
ças do nariz, e.-.itidos e garganta, e a,
eljc uie apresentei, como se elle con- I
slttttissc a minha derradeira esperança.
Fui ao seu consultório, na rua da As-
seiiíbléa, 31. 1"; o illustre medico rc-
ccbcii-njc com a mais caiinhosa dedi-
cação medica; não me pezou no pobre
e minguado biilsinho; operou-me, por
duas vezes, fazemlo-me operações deli-
cadissimas, e hoje eis-me curado, Iran-
iptillo de consc,iencia e de espirito,
pois já não sou obrigado a fugir, en-
vergonhado. do contado social, porque
cessaram inteiramente os motivos que
a isso uie obrigavam!

Tudo eu devo a e:.<s moço cheio de
talento, que da seiencia medica fez

I sacerdócio, c que esjia.ha o bem a
I mãos iargas; po:que espalhar o bem é
j dar combate com segurança de êxito,

a innu-.neras doenças que áffectain pes-
i soas que chegam a julgarem-se iiicura-
I veis e que muito se desalentam I
I -Receba; por tanto, o notável clinico,

o agradecimento sincero, a expressão
da gratidão mais intima daquelle a
quem, resumindo a saude perdida, res-
lisuiii la.titiem a confiança uo futuro!

S. Sebastião da Estrella, 13 de no-
lembro dc 10iõ.

Ilclvidio Rodrigues Cosia
K 2S34

«lt.HI»

Só XA CASA l-OUTUGUKSB JOK*
Rua Asscmbléa, xo — í que se cn-

contra manteiga íresca mineira supe-
rior; Itilo, 3.Soo.

A fortuna do millionario Ventu-
ra Pinto em juizo

Aristhcu Teixeira Pinlo e onlros.
filhos naluracs do 'capitalista Manoel
Ventura Ti Pinlo, fallecido ha tempos
em uma água' furtada da rua do Car-
mo, propuzerani uma acção de invés-
ligação de paternidade na i" vara fe-
dera), ao que. os filhos Icgitinios do
extineto opptizcrám excepção de in-
conipclencia dc juizo, allegando que a
acção devia correr pela justiça local, e
não pela federal,

O juiz rejeitou" a excepção.
Os filhos Icgitinios nggravaram desse

despacho para o Supremo Tribunal,
qne na sessão de honteni o confirmou.

Contrabando a bordo do "Man-

CIMENTO ?í&-i:
Alpiia- americano. — Teleplione
Sai, Ccnt.—K. Santa l.nzia 203

— PAI Í.O PASSOS & 
 ii»»— .

Hip ! Ilip ! Jlui-rnli !
HAXSEATIGA !

ma *i «1 ii 

KOKMIOIIIA PASCHOAíi — Omaior amigo da lavoura; íiicontia-Sf
í-ti todas as cas.as de primeira otdemn<*.t» canilal ,• dc iodo» os F.siadns 

.,'¦»»«¦-.Ternos sob medida pelos ul-
limos figurinos de casemira
de côr, azul ou preto. Teci-
cidos Ingiezes Old-ltngland.
22 — URUGUAYANA — ea

A INDEPENDÊNCIA
MOVEIS

RUA DO THEATRO N. 1'
mmMi 1 «1IT iltÉ 1" 11 Itiifn- 11 -111 n—w

OS GÚAUDA.S MUXICIPAJíS

O prefeito faz tínusfoi-eni-iiis
•1'or actos ilt.' honteni; o -prefeito

transferiu os guardas muniçipaes Dco-
eiecio Teiles de Menezes, do 3" distri-
elo para o 29"; Franklin ignaeio de
Castro, do 5" para o iü", e Ernesto
Augusto I.opes, deste para aquelle.¦ » **» o —

Comtudo, cão deixe
de visitar a exposição de moveis l.e
Mobilier, á rna Chile 31; verificar os
preços e condições de pagamento. .

TOSSE ? Use
XAROPE DO BOSQUE

Dep.: Drorr. Paelieeq — Andradas. u

OS AUTOMÓVEIS

Um sexagenário atropelado
, O automóvel 11. ;S atropelou liontcma tarde, na rua tia Carioca, o „r. Manoel i cixvira. de nacionalidade portugticza e residente ã rua Grão-1'ará 11. yoíerindó-o levcmeiile r.o rosto.

O ••chauffeur" f.-._r u, verificado qu.foi o desastre.
O sr. Teixeira recebeu curativos t-i

Assistência, si-i-do em ,v. _:;:idd removi
«o para a sua residência.

tiqueira».
EM UMA CASA OE PEXSÀO

O tij-.il.tntc dn guarda-niór Annibal
Nunes Pires p.r.-cedeu, em oompanhia
do marinheiro Tiiiniotlieo José dc l.-'-.iia,
s\ i*:na l»".**'''i o is^rdo *lo vapor :!".!-;;r.I
Mantiqueira, apnrehendéndo, intui com-
partir.iento necupado por um tl.-.s iri;,-.i-
iantes. xo dúzias dc lenços de seda.
Foi lavrado o auto da anarehen.-ão e
a mercadoria contiabandea-Ja rciiicttrida
para a -Alfândega.

O Mantiqueira acha-se em :\qííq por--.o procedente de Bahia Blanca,.

1 Unia violenta scena de sangue.' Orlundia, ;-• — (A. Al — Em uma
j casa dc pensão da Avenida 4. esquina
, da rua --. desta ,-:da.!e. desenroiou-se
i uma ^violenta scena de sangue, pnr
j questões de ajustes dc contas, saindo

gravemente ferido o portuguez Antônio
! Martins, fornecedor de dormentes da

Companhia Mogyana. !-'e,i instaurado
.o inquérito' policial, lendo sido' preso
| preventivaniciiie o réo Antônio Fer-
j nnndes . que constituiu sêu patrono o
I sd-vogado Sebastiãq José do. Lago,

T n Pniinpp — Knxovacs para bábti-j_d r-oupec M_os, v__ti,|0, paraniocinlias, p vesliJiiiliüs para meiiin*!*" <ie
todas as cilatlc,-}, t> _ mais uiiic c variado
soiiiiucnio. Asscmblca ioo.

Uni desordeiro põe em polvorosa
um botequim

O conhecido malandro Arthur Paes
Machado, de --4 annos, brasileiro c mo-
rador á rua Frei Caneca n. 245, cn-
liou honteni no botequim da rua Ma-
rt-ciial Floriano, esquina da dc José
Maurício, e deu para fazer desordens,
ameaçando toda a gente. Acudiram os
guardas ns. -76 e 854, que foram re-
cebidos á faca pelo desordeiro, quecom elles lutou. Afinal, depois de mui-
to custo foi Artl.ur desarmado e pre-so, sendo recolhido ao xadrez, depois
de- autuado.

Os dois policiaes receberam ligeirosferimentos p-.-lo corpo,

Depois de prolongado so-ffriineiito vi-limado pela septi-semia, íallecea hon-tem e toi sepultado hontem, mesmo, oconuuendador Manoel Thiago Ferreirade Kçzende.
Poucos homens tem tido dentro dacolônia portugueza a popularidade que ocommeiitlador Rezende conquistou, peloseu espirito obsequiador e pelo seu ge-nio; sempre alegre c expansivo. Tendomulo alguns annos na .Republica Ar-geiiliiia, vem tl,/.i_ pa\, 0 i{.j0 ,!_ >_.

iieirç, onde se consagrou a trabalhos detiei-araçao tle edifícios, no e|iie era umprofissional bem apreciável.
lia cerca de quinze annos que re-eleito-sempre, desempenhava o cargo dt-presidenie da Real Associação Condestle Miitlosinhos c de S. Cosme do Valle,a qual se consagrou com a mais sinceroelevo.ao, elfvando-a até o alio nivcl queella attingiu, prestando relevantes ser-viços aos associados c suas familias, e

Possuindo ja 11111 patrimônio invejável.' 
çoinméndador Rezende, u-ndo ira-ua Iludo com tenacidade toda a sua vidimorreu pobre, e deixa numerosa fami-'1.1. qne elle soube educ.-.r cm bons esãos ..princípios de austeridade, séndòum ilelles. Oscar Rezende, soeio da fir-na eoninieiei.il Corrêa 'Ribeiro .v C .desia praça.

'Porque o seu estado se aggravasse elosse necessário submetlel-o a uma ope-laçao eiiuigiea, foi removido para oho_s-jita| da Sociedade Portugueza delleiiítieeneia, onde falleceu. apezar dailcdicaçao profissional do dr. José deMendonça, sen assistente.
A directoria da Mattosinhos resolveu

prestar ao seu anligo presidenie, as ho-meiiageus a (pie elle tinha mui legitimotureiio, e assim, fazendo remover paraa sala das suas sessões o cadáver elocoiniucndador Rezende, ali o teve expôs-
t-i em câmara ardente, até ao monienlode fei- conduzido paia o cemitério";

O comm-.-iidador Rezende contava 68aniles tle edade, dos quaes .S foraniuvtilos 110 llrasil, com pequenas auseii-cias.
Foi sepultado no cemitério de SãoI-raiiçiscò Xavier, na quadra de S. J-c-dro, conforme o desejo por eile niaiii-

_esiado varias vezes em sua vida. O
luneial de primeira classe, íoi leito aexpensas da Associação Mattosinhos.

O cohiiiicndador -Rezende deixa viuva,
a sra. d. Deluiira 'Cândida Rezende,
tine ha poitcos dias soffreu a operação
das cataratas, e sele filhos: Manoel Os-car, Carlos, Gnstão, Iloracio, Antenor,
senliorita Dchniro c d. Helena l-'crrei-

.ia, casada com o sr. João Ferreira, fi-lho do sr. Agostinho Ferreira, impor-
tante negociante desta praça.- - A directoria da Real Associarão
Beneficente Condes de -Maltosinhos e
de São Cosme do Valle, apôs a morte
do seu benemérito presidente, reuniu-se
ein sessão de lulo e volou o ségiunlé:
atinar em câmara ardente a sala nobre
das sessões |iara nella ser recebido o
cór-po daquelle irraudc bcnciiierilo d.i
Associação, realizaiido-se ahi o sai-
mérito para a ultima morada. coUocan-
(leusobre o fcrelro o pavilhão social e
uma grinalda de flores naturaes, tiadu-
zindo tudo gratidão immorredoura; to-
mar luto por trinta dias; cerrar as por-
Ias de sede social até o Setimo dia, e
celebrai- exéquias so.lenr.es no 30" dia
do luiunso passamento; tomar o encar-
go das despesas com o funeral, o qualseria feito segundo as disposições da
sua desolada familia; e consignar em
seus animes um voto de consternação e
pczar.pela irreparável perda que acaba
de soí.frcr a Rial -Associação Peneficeii-
tc Condes de Mattosinhos e de S. Cos-
me do Valle.

A's .. horas da tarde, era elevadissi-
1110, o numero de sócios, familias e de
amigos do extineto, na sala da Asso-
ciação, quando sc realizou o saimento.

O padre Trigo, capellão de S. Pe-
dro, fiz a encoinincndação do eorpu,
acolyUi-lo pelo padre Joaquim Gonçal-
ves Cardoso. O caixão foi encerrado e
coberto com a bandeira da Associação;
Pegaram nas alças os srs. conde dê
Avellar, José Rainho da Silva Carnei-
ro,. actual presidente da Associação;
ec-nmcndailor A. Santos Carvalho, ba-
rão tle Peixoto Serra, limilio Uroudi
e José Corrêa Duarte Lopes.

Dezenas de carros e automóveis,
conduzindo elevado numero d..- |>-s-
soas. acompanharam o coche, quê era
dt; ia classe, tirado por duas parèlhas
de cavallos prelos cobertos de redes
de crepe.

A' porta do cemitério dc S. (Fran-
cisco Xavier, retirado o caixão pelos
directores 'da Associação, íoi elle eoilo-
cado na carreta respectiva e còberio
com as coroas offertaUas pela familia
do extineto e pelo conselho adminis-
nativo da Associação, sendo acempa-
nlia.io até a sepultura peios srs. Ma-
noel Oscar, Iloracio, Gaslão, Antenor
e Carlos, filhos do coniniemla-.ior He-
zir-.do, seu genro João Ferreira ,-¦ José
Rainho da Silva Carneiro e Manoel
Gcm_3 Soares.

lAntês de baixar á sepultura, foi o
corpo novamente cncoiumendado e
••-. :"i a sppüll-.i.-a pelos padres Trigo *
Cardoso.

Dejiois de baixar o taixãc. üs.ju da-
palavra o sr. H. Taborda, que fez'ó
elogio do morto, salientando 03 servi-
ço.i por elle prestados á colônia portu- .
gueza, principalmente quando em Uuc-
r.os Aires.

Seguiu-se com a palavra o padre
Joaquim Gonçalves Cardoso, orador da
Associação Mattosinhos, que enalteceu
05 serviços do commeiidador Rezende á
Associação, serviços que iia 10 annos
vii:lia prestando com alma, vida e ex-
trema dedicação. Despede-se Ueiic eni
ncre.c da esposa, dos filhos e dos ami-
gos, f.J-r.J<_ que. junte, a, Dc,i. . poça
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COMMEMORAÇAO
DE tíQjE, PELA;

MARINHA
A marinha de guerra faz hoje aí 7

horas, da inairhã, uma romaria cívica aos
.túmulos dos ótfficiaes sacrificado» n»
-revolta de marinheiros de 1910, confor-
nu- hontem, já antecipamos.

1-in hondea especiaes quo partirão
aquella hora, do cáes dos Mineiros irão
officiaes e manijos aos cemitérios , de
S. Francisco Xavier c S. João Baptisla,
depositar flores nos túmulos Idaquclles
mortos, .

Uma commissão de officiaes, acompa-
Munia dc uma turma de marinheiros se-
guirá ás mcsma9 horas na lancha ia,
embarcando no Arsenal de Marinha, cm
direcção a Marithy, Nictlieroy, onde será
visitado no cemitério da visinha cidade,
to túmulo do capitão de corveta Mario
liãíiíiicycr. '_'¦ A's 10 horas, rezar-sc-a no aliar.mor
fta matriz da Candelária a nr-ssa man-
dada celebrar ein suffragio das almas
'desses mortos, pelo Club Naval. ,

Ko cemitério de S. Francisco Xavier,
falará á beira do tumirlo do almirante
Baptista ilas Neves, o capilão-tenente
Firtnino de Carvalho Santos.

1 _\ missa a rezar-se na matriz da Can-
Uelaua será acompanhada de canto «pelo
capitão-lcnente Enéaa Ramos c a se-
nhora Fisher.

\ festa de hoje dos guardas-
' :; marinhas

'''A turma de guardas-marinha dc iSni
fcom memorará hoje «festivamente o 23"
/annivcrsario de sua formatura,

A's o -i|a da, manhã serão rezadas na
«matriz da Candelária missas cm inenio-
ria dus officiaes, dessa turma já falle-
cidos, João Manoel de 'S. Juan. Carlos
«Agostinho de Castro, «Rodolpho Alvarim
Costa, iFlavio Mattos, Petronilio Manoel
(Ferreira, iDelrmiarc; Rayniundo Gayoso,
Anlnnio Barcellos, «Honorio Delamare
Koclcr, Miguel Dora., José Moreira da
Rocha o C.odofredo iNatividcflei

«Os lunnilos desse9 officiaes serão
lambem visitados, depositando-se nelles
flores naturae9.

«A' noite haverá um lauto -banquete
jiã confeitaria, Paschoal 'falando por essa
oceasião o calpitão de mar e guerra dr
José Figueiredo Costa.

f>

ÉUMA
Monstruosidade
dar-se medicamentos
alcoólicos ás creanças

Para o seu organis-
mo delicado o jre-
médio ideal é a

EMULSÃO
de SCOTT.

0 anniversario do Lyceu de
Artes e

dn

Êara 
a Associação dias de -progresso.

I diante da terra que vae cobrir o
corpo '.lo extineto diz que -não vê terra
mas unia dor «prdíunda synibolizaudo a
mnis intensa sivuMnde.'JJ os convidados, depois de apresen-
torem os seus suntimentos aos fiMios do
extineto e aos directores da Associa-
ção. começaram a retirar-se üo cerni-
terio. . ,

No feretro foram depositadas ar. scjuin-
tes curi.as: "Ultimo adeus, esposa c filhos ;
"Ao seu benonicrito presidente, a direcloria
da Associação 11. Conde ite S. Salvador lie
Mattosinhos c S. Cosine do Valle": "Saúda-

des da íiiniilia Palma"; "Ao seu pivUriluio -e
e amigo, loão dc 1'reltas l.iina e senhora ;
•Ultima homenagem de Corri-a Kilieiro, «
C"; "Saudades da familia Agostinho rer:
reira"; "Ao querido aniif.0 Kozcndi),1 José
Corrêa Kibeiro"; "Recordação das fanu-
lias Kiliilho c 1'raticisco Carneiro'; "ültiuios
beijos «le seus filhos Jóca c Sniliasiilha ;
"lllomeuagcin ds Hlnie & C."i "Ao bondoso
ainino Kczendc, os condes de Avellar-i
fSaudades «los empregados «lc Lnrrea Ul-
beiro íi C"; "lluiiieiiaguni do Kcal Centro
da Colônia 1'or.ugueza"; Gratidão e saúda-
des di Keal Associação iMeiuoria 11 IJ. .I.uiz
1"; "An ícii rocio heuifeiior, a iliroclnria da
União Social"; "Ao bom itmigo coimnen-
daortir l<ezcnde»'»Bias Garcia «.- família
•'lbiiituoiii-iii do Visconde de S. J011
Madeira"; "Ilonienagem iti Irmandade ne
S. M.inocl da Candelária". 1
, ressoas nuc acompanharam o enterro: 1

- J. I'. -de Souza 5: C. José: Pereira'de.-',
Souza. -'estatia da Silva & C, Almeida Ia.
vfcrcs í. C, l--r.-incÍ5co I.uiz «le Aliiielda, José
l.onc-i Qiiinfclla, Antônio I,opes Qiiimc .a,
TcUciia- Burges & C, Mendonça tiipella-
Visconde de .\l0rac3, José Gonçalves Cultua.
rSes pela Conunissâo Pro-Patnat utunnerto
Tabiirdii, loão «le Souza I.aiiriiuln, AHir-l"
Verrcini, pel.-i li, S Club C.yniiiastlco Par,.'tURiic/.: 

I. A. Rodrigues, Marte Pacheco.
Gabriel I'inu. M. Antunes & Irnifio, _Çon-
stantiuo 1'crcira, Joaquim V.idal. lv. 1 cre;:
Jlolliia, loão Pinto dos Santos. porvAÇosta
l.'errciv.i S C; Antônio da Silvu Uarbosa.
J. biiiilinin, 1-luifto Conslglii Carlos dc Al
incM-i, \. dos Santos Carvalho c senhor.:
Companhia «le Scmirao Vurcaistiu .-viscnmle
ide São loão da .Madeira. Joaquim liou-
raives Cardoso, lereinias Alvc... Aureuo ia-
vares ferreira, Camillo Mourâo 5- C. Ma-
nocl Constantino físplnoln. hraneiseo \ ale"-
tc ifci Silva Sobrinho, Manoel Ignacio Lopes,
A. 1'ereirn Ualthazar, Maneei 1'oreira *>
iCeniio, Almeida Chaves S C.. "íprlutsil

Moderno", l.uciauo faiaça. Carrapatoso t os-
ta íi C. «M. I-'. Moutiiilii'. iRiiacio liuseira
Poiisccn. Pereira Araújo (. C. liiililoüplio dc
Carvalho, minisíio Alberto 1-inllio. nuiire
Carlos l-ialh.i. indo Rc.-il Centro da. Colônia
Portucueza. II. Peixoto Serra. José «Duarte

Lopes Corrêa 1- A. I. Pck.Io 11: Castro;
riias Careia & C. Antônio Dias .Urçrai ;«"
si c pcla Irinaudaile S. Manoel «Ia Cnmle-
laria. Manoel loaiiuán Ccrtiueira cou.ic. «vo
Avellar, Costa Pereira. Maia & l ... Aiuii 1.1I
da Cosia Pereira. Carlos ;'l aveua I. C . Mn-

- fraiicisco Paihna. honsec.i S: 1 "r"',-'-;"-
l-'onsccn M. Pinlo, Salvador Dell Os-
Itninho & C. pelo Rçal S Portuiiuc-
llencficcncia;. Antônio Almeida Car-

Hràiícisco ferreira Real. coiniiieii-
losé Antônio da Silva, Uorlido Maia' 

|.'ernanilo A. dc Vilhcna Ivugçnio
; losé dc Souza Castro Antônio .losie

da Silva 
"Tavares, 

Juüo Nerv, Alfredo hs-
Sio «lc faria, visconde de Castro Cjuilno,
Adrianii de Castro C-ui.lão Castro Uiidiio
4 C fernandes Mourão & C . Mourao !6
«o Pontes, Macedo de Souza, por .si e

reprcsiúitando Miitinel Ribeiro Pinto. Pirinir
no Pontes. Mentido .lunior & C. Vieira Mon.
teiro X- C. Manoel Sá «la l-onK-ca, l.iuz
Velloso. Oliveira Lopes Silva'Ji C, Soares
Ounha S C. lor.é I.uiz da Silva. Anlonio
Leite, Manoel Pinheiro. loaquim hcrnaiiiles,

\. Puartc felix. 1 orivin nu i»";
Amonio da -Silva Mariz. José

,-i nilva Mariz. Aususlo I.opes de Mon-
donç:.. Josó Augusto Pereira .Rego, João
Iliptisv. da 'Cosln, .Antônio Maiiiucs 1I.1
Silva.' I.opes fernandes & C. Leonardo
Ferreiin I.opes, Francisco '». M. Antlra-
de, José 1'elippe Ncry, Manoel Lima dc
Figueiredo. Ilcrliardinn Lourenço Pereira
Pinto, l-loniingos Bnronl, Simões -Diiuz

& C díniiliu Carlos Bronih, iMtinoel \ ns

despesas do Ministério da Fazenda, de
que é relator.

•Discutiu-se em primeiro logar a
questão relativa ás casas de -penhores,
apresentando o irclator uma emenda 00
art. 69 do projecto de orçamento, se-
gundo a qual se estabeleceriam agen-
cias do Monte de Soccorro, com a re-
organização deste estabelecimento, e
se prohibiriam as licenças para a aber-
tura de novas casas daquella iiatu-
reza.

Combatida pelo sr. João Luiz, a se-
gunda parte da emenda foi regeilada, O
sr. João Luiz allegara que, nada tendo
a oppor á creação de agencias do Monte
de Soccorro. embora a inutilidade desse
estabelecimento, .pela sua feição buro-
cratica, achava que não se devia ob-
star a creação das casas de penhores,
onde, apezar de itodos os pezares, os
necessitados encontram recursos proni-
ptos, o que não acontece ali.

Sob proposta do relator, a comniis-
são assentou os termos de uma emenda
si.pprimindo o art, 70 do projecto, <iue
estabelece: "Ficam siippriinidas 110paiz
as verbas para alugueis de casa e de
auxílios para alugueis de casa, salvo
para áquelles funecionarios que tive-
rem residência obrigatória junto ás re-
partições onde servirem, e na falta de
acconimodações nessas repartições."

Egualmente, foi suppriniido o art. 72,
que diz: "Nos serviços, contratos e
obras da União, será sempre adoptada
a concorrência publica, salvo nos casos
de urgência comprovada."

O relator tomou para exemplo a
Central do Brasil; na liy-polhese de não
apparecereni concorrentes para uni for-
neciniento qualquer— suppoiiha-se, para
o fornecím-ino de carvão — o governo
deve suspender o trafego?

Paru, a liypolhesc, havia o salvo nos
casos "de urgência comprovaila do ar-
tigo.

Mas a commissão entendeu dc abolir
as concorrências.

Iinpressionoii-a a seguinte phrase do
sr. Frimcisco Sá: "Essa liistorin de
concorrência é unia superstição."

A conunissâo resolveu snppriniir ain-
da o art. 74, -que diz: "O poder exe-
culivo licenciará por dois annos, ape-
nas com o soldo, e sem prejuizo da
contagem de tenvpo, excepto para a
reforma, os officiaes do Exercito que
o requererem."

Ao aít. .75, prohibindo a concessão
de diárias aos funeciona-rios civis e
militares, cujos trabalhos sc executem
na sâdc das respectivas repartições, -fi-
cou assentada uma emenda que muda
a expressão sede para cidade, villa 011
localidade, para esclarecimento.

iSupprimiram-sc o art. ;8 e seu pa-
ragrapho unico, onde se determinava:"Ficam annullados todos os créditos
especiaes concedidos ao governo .para
serviços não contemplados até agora tios
projectos de leis do orçamento, salvo
na parte sujeita a contratos celebrados
cm tempo pelo governo federal .e em
vl./íude das leis que os consideram.
Todas as despesas autorizadas .por leis
especiaes, que não forem reaHzadas
dentro do exercicio respectivo, «ão po-
derão sel-o nos exercícios subsequentes,
sem que se consignem nas leis do orça-
mento os fundos correspondentes."

O art. 79, determinando qne as futti-
ras propostas kle leis do orçamento con-
terão para consignação dos fundos iu--
cessados a relação completa do« credi-
tos es.peci.ies precisos á realização ou
ultimação dos serviços até agora contra-

_j  . latios je aecordo com o art. 78 c do9
Sociedade de Commercio e Industria j qlle forem desta data cm dcante autori-
de Fumos, e conhecendo, pelo que tem za<los o concedidos por leis especiaes, n
vindo a publico, a orientação assumida ' commissão consíderou-o "prejudicado,
por outra corrente de opinião de niciii- ¦ 

pela rejeição do anterior,
iiros da -mesma cl.-iss-c, resolve: Ainda sc supprim: ram o art. 81 deter

i") — Determinar e definir dc modo ( minando que o governo não poderá orde-
bem expressivo a sua absoluta repro- nar.-por nciiluim dos ministérios, o ]>ag:i;

Terá hoje logar, ás 8 il> da noite,
no salão de honra dessa .instituição, .0
íoalival cojnnicmorativo do 60o antu-
versario de sua fundação.

No interessantíssimo progranima da
festa organizada «pela directoria do Ly-
ceu, figuram os nomes dos carteatu-
ristas Raul. Cálixto, Luiz Peixoto, Ko-
mano Nery, Fritz e Neiiicsio,_«merecen-
do destaque o concurso que irão pres-
tar também Alberto Ncponiiiceno, dr.
Pedro do Coutto, senhoritas Maria Xa-
vier de Brito e Redcnta Mannaro, dr.
Domingos Magarinos. Achilles Alves e
a 'intelligentc poetiza patrícia senhorita
Alva dc Almeida.

Para a referida solennidade, cuja so-
licitação de convites ttm sido extraor-
dinaria, não é exigido traje de rigor.

Só um é o me«
lhor e esse

tim è o calçado

ULTIMAS NOTICIAS
A GUERRA

Rio, 8 c 40 Carioca—13- Rua
Larga c outras.-Nictlieroy 451 v.
Rio Branco eni frente ás barcas
— S. Paulo, Santo», Porto Ale-
gre, Bahia, etc.

vação a tudo quanto em geral constituo
ou visa constituir monopólio, trust, cx-
cepção c restricção de liberdade com-
mcrciíil c industrial, limitando ou an-
niillaudo «a livre concofrenqia «que é
a base de toda u prosperidade eco-
-íoniica.

2") — Verificando que, comqiianto ' bcllas explicativas da proposta do gover
cm duas differehtes correntes de opi-, no c as alterações nella feitas pelo Con-
nião, a classe dos negociantes e fabri-! gresso.
cantes de fumos já tomou posição no j O sr. Guanabara lembrou qua seria
sentido que melhor pensa corresponder, melhor Condensar essas providencias cx-
aos desejos c interesses dos seus mcm- j travagantes e innoctias num arligo uni-
hros, abster-se a Liga do Commercio j co: " Fica obrigado o governo a cumprir
dc intervir por qualquer íorina nesta | as leis em vigor,"
questão."
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Ernesto 5ouzq
Com lodo,

Glycerina e Hypo-
pliosphitos de Cal-

cio e Sódio
BRONCH1TES,

Astlima, Tuber-
culose pulmonar

R.nchitismo
TÔNICO PODEAOSO

OHÍIÍIÍ.DQ S C.-l.° ds Março. 14

O sr. Jioão~Luiz disse que sempre era | destruídas
| licini salicr qual a saneção dessas prohi- em pouco

bicões,

Os termos da ultima
nota do almirante

Du Fournet
Athenas. 32 — (A. H.) — São estes

os termos da nota que o almirante Du
Fournet entregou aos ministros da Al-
lemanha, Áustria, iurquia e Bulgária
junto do governo grego, ¦ ¦' '

" O pessoal das vossas legações está
fazendo obra de espionagem, prejudi-
ciai aos interesses da "Kntente", e
auxilia o abastecimento dos submarinos
inimigos. A sua presença em Athenas
não pôde, por 'conseqüência, ser lole-
rada por mais tempo; por isso convi-
do-vos a deixar a Grécia. Todos os mi-
nislros com o respectivo pessoal, dc-
verão estar lioje no Pireo, ás 10 ho-
ras da manhã, afim dc serem trans-
portados para IDedeagateh."

Os ministros inimigos «pediram pro-
rogação do prazo até sabbado, mas o
seu nedido não foi attendido.

Londres, 22' — (A. H.) — A Agen-
cia Rcuter annuncia em telegraminas
de Athenas que os representantes di-
ploniaticos dos impérios centraes e
seus alliados embarcaram 'hoje no va-
por grego Mykali, que os conduzirá a
Kavala.

*
O gabinete grego ame-

açado de crise li
Alhcnas, 22 — (A. H.) — O minis-^

tro da Justiça, sr. Vocotopoulos, deu
hoje a sua demissão, -por considerar
insustentável a posição do gabinete em
face da pressão exercida pelos repre-,
senlantes dos paizes da "Entente".

*
O naufrágio do "Bri-

tannic"
Londres. 22 — (A. II.) — O alini-

ranlado annuncia que o naviodiospitiil
Britaitnic foi hoje a pique 110 cstrçi-
lo de Zea, mar Egèo. Salvaram-se
1106 pesoas e morreram cerca de 50.

•Ainda não está averiguado se o na-
vio 'bateu muna mina 011 se foi lorpc-
deado.

tt

As operações no Ancre
Londres, 22 (A. H.) — Comniuni-

cado do general Douglas Haig:
"A artilheria inimiga esteve muito

activa á direita da nossa nova frente.
Ao sul do Ancre, destroçámos uma pa-
trulha inimiga."

'{As operações na Irente italiana
Londres, 22 (A, II.) — Informam

de Roma, em data de hontem, que
|>elos relatórios chegados da frente ila-
liana, as tropas reacs tem construído
em todo o' território conquistado 110
seu ultimo avanço 110 Carso, importan-- ¦ inexpu-

:!-
(Icncral para a~ estação de inverno, ás
quaes poderão servir-lhes egualmente
de base .para o próximo avanço. Os
engenheiros civis e militares têm pro-
cedido sem descanso á reparaçfio das
estradas damnificadas pelos austríacos
na sua retirada c já estabeleceram
novos meios dc comiiiunicação. Binai-
mente, reconstruíram todas as pontes

tnò mez, Farâo_ conferências sobre as-
sumptos econômicos, jurídicos e thtelté-
ctjiaes os srs; Herriot, -Guernier, Raul
Adam, De la Barra e De Cquertin.

A Semana será renovada todos os an-
nos, devendo realizar-se a seguinte pro-
vavclmente em llordéos.

«.-.'E'- de prever que uma acção deste ge;
nero, continua e methodica, permittirà
o deseiivolvinieiilo de relações preciosas
entre a França e as republicas latinas
da America.

Críticos russos e a tomada de
Srajova

Petrogrado, 22 — IA. II.) — Obser-
vam os críticos militares russos, a prn-
posito da oecupação de Crájbvã pelos
allemães ,que a victoria dos attstro-
germânicos naquelle ponto é limito me-
nos importante do que o seria a léste
da Valaeliia, onde os runiaicos conti-
miam a resistir, porquanto a victoria
nesta ultima região acarretaria a con-
quista de todo o oceidente runtaiçn,
comiireliendida Bucarcst, ao passo que
o avanço de Falkenhayn para léste será
dos mais di fuceis por motivo dos rios
e regatos que ali correm do norte pira
sul.

9s civis belgas
.... - Telegra-'Londres, 22 — (A,

pham de Amsterdam."Alguns civis de Gand que foram
deportados pelas autoridades militares
allemãs, mas conseguiram evadir-se
através da fronteira liollandcza, refe
rem que, com outros que se recusa
ram a4assignar um contrato de traba-
lho cm beneficio dos allemães, foram
enviados para o norte du França, e,
ahi, em localidades muito próximas da
linha de frente, os obrigaram a esca-
¦var trincheiras e construir cercas de
arame farpado.

Declaram não ter corrido nenhum
risco, mas queixam-se de que foram
pessimamente alimentados;"

m*+ tm % m

ílA vida ao ar livre"

DURANTE 0 MEZ DE NOVEMBRO
Teremos em exposição nas nossas i>íii,iiíw, no interior do armazém e na

secção de Roupas feitas, grandes SALDOS de camisas, ceroulas, pyjanias, ron-

pinhas de creança, roupas para homens, collarinhos c chapéos, mercadorias to-
das de primeira qualidade, que venderemos por preços baratissimos.

AU CARNAVAL DE VENISE Rua do Ouvidor n, 136.

0 DESPACHO
COLLECTIVO

mento de serviço algum, sem que na lei
que o houver autorizado estejam consi-
gnal.los os fundos correspondentes ádes-
pesa.; e o art. 82, determinando que é,.— ----- ,
prohil)id«o imputar a qualquer rubrica do tes obras de defesa, algumas ine.\p
orçamento despesa que nella não esteja | gnaveis, como P.o^L^*mS>'?j?ii-_ís"-i

I comprelieiidida, dc aecordo com as tu-

Â ÜRTE DO IMPERADOR
FRANCISCO JOSÉ

O Ministério das Relações Exteriores
recebeu eomnutnicação do fallecimento
de sua majestade o imperador Francis-
co José 1« da Áustria 'Hungria, por in-
lerinédio de uin tclegramma da legação
do Brasil em Viennii;

O sr. Lsjuro «Müller deu do facto co-
ulieeimento ao presidente da 'Republica

que, immediatamente, enviou um tele-
gramma ao arclii-duquc Carlos Francis-
co, herdeiro do throno, apresentando as
condolências do governo brasileiro.

Ao mesmo tempo, o sr. Lauro Mui-
ler tclegratiliou ao sr, IFranz Kolossa,
ciivi.yJo extraordinário e ministro pie-
nipotenciario da Áustria Hungria en-
tre nós, que se acha cm Petropoíis, dan-
do a s. ex, os pezames em nome do
governo brasileiro e dirigiu outro des-
piiclio ao sr. Carlos Martins Pereira e
Souza, encarregado de negócios do lira-
sil cm Vienna, paraj que testemunhasse
esses mesmos sentimentos ao governo
austríaco.

nocl
Mario
so, .1.
za de
valliiK"-.
daitór
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Silve
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Ptlxolo Serra, C.F.TvlV Caros
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Rainliu «Ia Silva Carneiro ç (alinha,
oisua Uainho, Francisco 1 iu». ila
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AGRADECIMENTO
FEUS-lEKTO BRUM

i\'s almas piedosas e aos coraçiíes
hem formados que souberam, num ges-
lo nobre dc humanidade, alentar, soe-
correr c conduzir Fclisberto Briuii nos
transes afflictivos que decorreram do
desastre de que o mesmo foi victima,
110 • kilonictro 02. entre as cstaç"cs
Jtitiirtiahyba e Capivary, e muito espe-
cialmente aos médicos drs. 'fancredo
I.opes e Calvão líaptista. que á cabe-
ceira da victima, num desvelo pio de
solicitude, cinprègaratn -todos os esfor-
ços scienlificos, aqui deixamos, jior
tão piedoso acto que fica escripto in-
delcvel na nossa memória e registrado
eni nosso coração, a expressão pura de
nosso agradecimento, — Ângelo Bruni
e familia. (M 4700)

Suppriiniram-se mais: o art. S3, esla-
bcleccrldo, que o governo providenciará
no sentido de que não sejam mai.»-dn-
cluidas nas "Collccçõões de leis" orga-
nizadas pela Imprensa Nacional as actas

,de insUillação e assciiililc-is geraes de
coiii'pan«hiiis ou empresas, relação dc no-
mes de aecionist.is c outras publicações
feitas no "IVario Official", as quaes
disserem respeito a interessa privado,
salvo a requerimento; cm tempo oppor-
tuno, dos interessados que se proponham
a .pagar 50 "|° dio valor de tacs pubhca-
ções, o que será lcvsUo cm conta para
o calculo do preço da vc-iitla avulsa; o
art. 85, estabelecendo a suspciiíão, até
que a situação financeira do paiz nic-
lhore, de iodas as obras projeelad.is I J£
ainda não iniciadas, e mesmo ;is ja
autorizadas, para as quaes lenha o
Congresso votado ou o governo soh-
citado verbas, com excepção dos traba-
lhos necessários á preservação dos edifj-
cios não concluídos ou das obras não.ul-
limados; a juizo do governo, e respeita-
dos os compromissos a que se ache vin-
cidadã a responsabilidade da União em
virtude de contratos; e o art. S6, .per-
mittindo aos funecionarios civis _ .fo-
deraes, achivos ou inactivos-, aos muita-
res e aos operários diaristas Via União,
que if.izcrem parte dc associações e
caixas beneficentes constituídas -pelas
-próprias classes, consignar mensalmente
a essas instituições aité dois terços dos
seus ordi'U_wos ou diárias.

Sivpprimiú-sc lambem o art. 93, que
prcihihe habitem os dircctores do serviço
nos predios -particulares alugados -pelo

governo para as respectivas repartições.
Pelo adeantádo da hora. suspenUcit-se

os trabalhos, que continuarão hoje.
¦ ¦¦M'|ll|i l.ftll I.MIH'»" '

.pelo inimigo, transformando
tempo toda a retaguarda da

frente numa organização perfeitíssima,
tanto ipara a defensiva como para a
offensiva,

0 communiGàdo Irancez das 15
horas

Paris, a^ (A. II;.-) — Comnitiuicado
official das 15 horas:"Aetividade de patrulhas na região
ao norte do Avie, na Lorena e a lésle
de Arniaitcdurt. Noite calma 110 resto
da frente.

Exercito do .Oriente — Um intenso
! nevoeiro prejudicou as operações na

de -M«.-.aslir. O inimigo resiste
energicamente ua linha de alturas que
vae de Snegovo, a 4 liilòllictros ao nor-
te de Monastir; até á cota 1.050, a
sudoeste <!e Mijkovp, Capturámos mais
qti-iiilien-tos prisioneiros.

Na iiiargciíi occidental do lago de
Presbã, oecupámos LcsUovcts c conti-
nuaiuos a progredir cm direcção do
norte."

jí;.

A Dieta Prussiana e a questão
Dolaca

Cia.

Vi
. João 1
serra,
I Ui-i I

losé |
Ocinc- )

Silva '

,.%¦!Uinun ;
t, R.
Hi-.üt ;
Mon-
Kcal :

MELISSft lilillWfií

GERVAO

ANIZ

-DE-

Ernesto Souza
Inappetencia,

Eíj Kiiil., Mít Oi;.sl.H,
. Dares de .a!i.;a,

Fi.iil. fiu.ci.üta..,
Uwrias Turvas,

Piipüaiis .3 Caiu-o.
TÜNICO 00 SYSTEMA

NERVOSO

OnríHUBO S C.-l.° tíe filarço,»
za.
cies

nn
mali-
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do c faniilia; Manoel Gomes Soa
nocl Vieira «la Cosia, -hraiicisen

liemos
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Artliur Duarte dc Oliveira,
¦vtirn SM í.tttwrtio Cardoso, p'",;-'i
1!. Caixa ile Soecorros D. P«-«Ir.«
Sibciro Ferreira dr MeircMcs e A
Costo l.ima; pcla S. Uniãn Beneficente -'')
de- Jutlin, JoâoMonocl «1«- Carvalho. Arthur
Fvnaudps Corri"a, lof:; Lopes DMirtu ("nr-
tea ;¦ Costa Iíima. Cregortn Careta Sca-
br.-.. l-:;i:.li«lo «le Oliveira, ninniniju.i Pi-
olíSo, T :!:n CatilliraiiN, João ib Rocha Lu-
«es. Silveira Card.vo «^ C.

A reunião tíe bontem na Liga do
Commercio

GAMARÃO
Estabelecidos á rua Buenos Aires

n. 223, antiga Hospício, cnm conimereio
de electricidade, participam á praça do
Rio, do interior e a quem interessar
que acabam de cré.ar uma sucção'de,-cohi-
missões, consignações e conta própria,
dc- gêneros Uo paiz. o que esperam seja
merecida a confiança do commercio e
mais pessoas do interior, como já se
acham possuídos da praça do Rio de
Janeiro, acceilando todos os artigos
referentes á mesma secção.

Rio. 21 — 11 — 1016.
1 » «Ei o _¦«
FOOTBALL

AMEKICA FOOTI.AM. VLVB
Hoje. ás 4 horas da tarde, haverá no

entre
Ame-

__B» «p «-ta»

conselho ndi'.! ..a:.. da Liga
¦.vinTcif., na sua rcttniâo dc hon-
tomando conhecimento da repre-

,-."ni de diversos comuicrciantc.. «le
:, que lhe foi entregue por inter-

da Sociedade Oe Coimueroio e
.ri.i de Fumos, resolveu rospon-

1 mesma sociedade nos seguintes

,. °
mIo C
itcni,
«ema
íli:::--
¦Itri'.:-
indu
«der
jtcfnios:"li e.)nsc'!io administrativo da I.iga
do Commercio, ivn.io iid,> conhceinicn-
1o «Ias deliberações tomadx. pela re-
«Biíi.Ki ilos negociantes e fabricantes de
[fumos, especialmente convocada pela

0 pão mysterioso
A massa continha afiada

faca
Ma, por parte dos -din-ctores da Cor-

rccçâo e Detenção, o máximo cuidado I
no exame de embrulhos que visitantes,:
parentes ou amigos, levam aos indivi-!
duos sujeitos a acção da policia. Sim, I
porque, nesses embrulhos, muitas vezes, '
ao lado dc uma fatia de salame vae um
pão cujo recheio é uni bilhete acompa- jnhado de uma linha -¦' nm punhal.

Hontem uni indivíduo nppareccu na:
Delençâo com um embrulho para o pre-1so J^s; Calixto dos Santos. Continha o
embrulho o pão c panidn este ao meio,
encontrou o oheft. do? guardas, dentro!
delle uma afiada faca'. O homem çnipal-
lideccu. Qüetn mandara aquilto? Uin
indivíduo que não coirhecc. O homem
foi preso c mandado apresentar ao rhc- •
fe de policia. Chama-se, segundo decia-
rei-, Scvoriano da Paixão Garcia e é.
òm.hareafclíçOi

O .'.ílminis.ravior tl"i Detenção, numa
sj-ndicancia que procedeu checou á cou-j
tlutão de que a faca acima era desrina-
da a um dos detentos "Paulo Ghina","Mario Boneco" c "Paulista". O on-
::¦«>. Jo».- Calixto d«-s Santos servia no
caso, a-íeius de pretexto, 1

ground" do Fluminense treino
os primeiros "teams" dcslc e do
rica.

O capiião do America nede, por nos-
so intermédio o comparecimento de to-
dos os seus jogadores de irt e 20 teams.
o mais tardar ate ás 3 i|e lioras 110 cam
po da rua Campos Salles.

FLUMIMOXSK FOOTH..M, C1.VB
versus A.MKRK.A FOOXUAliL

OliVH
Será levado a effeito hoje. ás 4 ho-

ras da tanle, no campo do Fluminense,
um interessante treino entre os primei-ros "teams" do club local e do Ame-
rica.

Os capitães solicitam o compareci-
mento dos jogadores escalados.

íS lli í:
FJiUMIXEXSB FOOTI.._l,.j CÍ;UII

Realiza-se hoje. á noite, a sessão
inaugural de patinação «leste club.

Os sócios e respectivas familias tc-
rão ingresso mediante apresentação do
litulo de novembro.

* * *
KESOÍ/UÇõES DA OOMMISSÂO

DE FOOT.-AJ.Ti HA 1* DI-
VISÃO 1>A DIGA

A commissão «le "football" da 1"
divisão, em =,:ia reunião ultima, resoi-
veu o seifuin'?:

ai approvàr os "matches" Bangu'
vrrsus Fluminense, mandando marcar
dois pontos -para ambos os "teams" do
Bangu':

b) approvàr o "match** Flanveügo
versus Andarahy, marcando uni .ponto
para cada mu (primeiros "tear.is"j.

Londres, 22 (A. H.l — Sabe-se nes-
la capilal que a Dieta da Prússia ap-
provou uma resolução oppoiido-se for-
malmente á inclusão de qualquer par-
ceila da Polônia prussiana ao novo
reino polaco.

Os deputados polacos declararam que
a .independência do novo reino era unia
simples fari.a c os socialistas -íuanifi-s-
taram a opinião de que o projecto nada
mais era que uma aniiexação.

A imprensa allemã mostra-se eni ge-
ral indignada com a attitude irrccoii.
ciliavol. que ella qualifica.de ingrali-
dão, dos polacos prussianos aos quaes
aceusa do terem sempre alinienládo íis-
pirações hostis á Prússia e previne-os
dc que devem recear as consoqiienciliB
da conlinuaçáo de semelhante aüi-
tilde.

0 B0MBAR.3EÍ0
DE CONSTANZA

l.oiirfrci. aa — (A. A.i — Telegram-
mas aqui recebidos de Petrogrado nu-
nunciain que n esquadra russa não sus-
pondci! ainda o bomha-r-.leio iniciado
contra n porto «le Ooustanza, nn Mar
Negro, desmoronando .por -camplcto as
principaes obras de defesa do inimigo
ali install-ado. ap -mesmo tèinpo que as:
forças de terra corroboram a acção da
marinha russa, canhcm-aiulo a cidade
com a artilheria pesada.

Kspera-se a rada inotiiejíto a queda
da referida praça forte.

Uma inormacão do"Petit JournaS"
Paris, aa — ÍA. H.l — O /Yfií

Journal diz que as reuniões recente-
iiieníc realizadas cm Londres e nesta
capital, as yiagchs do general Roques
c todas as decisões tomadas pelos ai-
liados preparam economicamente, mili-
iarinenle e diplomaticamente a respos-
ta ao ultimo esforço da Allemenhai

*
As fabricas francesas

'de muniçSes;
Paris. 22 — (A. H.l0-- Os addidos

militares é aa missões neutras da Hès-
panha, Suissa, Estados Unidos, Chile,
bquador. Brasil, Peru, Paizes Raixns,
Suécia e Dinamarca, tendo visitado aâ
usinas de guerra, mostraram-se viva-

Nova Vork, 22 — (A. A.l — Di-
zem dc Vienna que o imperador Fran-
cisco losé morreu trabalhando.

Xa terçã-feira, hontem, levantou-se
mais cedo que do costume e mandou
chamar em seu gabinete o sr. de Bit-
riflii, presidente do Conselho, coiu quem
conferenciou den.oradamejite. Fez os
demais negócios em que se dedicava du-
rati.c o resto do dia e, pela tarde, sen-
tiu-se com uni pouco de febre. As sete
horas da noite, como li febre augnien-
tiisSc-:e:o soberano sentisse que seu es-;
tado de saude peiorava cada vez inajs,
retirou-se do despacho em companhia
do archi-duque de Valeria, recolhendo-
sc a seus aposentos particulares, deitan-
do-se. Pelas nove horas da noite, lc-
vaiilou-se rcjudamenie e de um 1110-
mento levou a mão á garganta, como
que sentindo suffociir-se, falleeendo 1111-
nulos depois, com uma curta c suave
agonia.

, 0 imperador, estava entno, cercado
de toda a familia iiripcriál, o sr. de
Ilurir<n, presidente do Conselho, altos
digiiátnrios c fidalgos. _•A nova espalhada que foi pela cidade
causou a maior sensação c sentimento,
coimiuanto fosse o desenlace esperado
a cada momento, graças á gravidade da
moléstia que açcommetterà sua majes-
tnde. „, ,

Nova York. 22 (A. A.) — Ioda a
imprensa desla capital .publica longos
necrológios, acompanhados de biogra-
phia e' pholngraphias do imperador
Francisco José, da Austria-Hungria.

Os jr/naes alliadophilos ou aluado-
pholios mantém a mesma linha dc cen-
dr.cía em face do doloroso aeonlect-
mento, iio''.ici;nido-o respeitosamente,
rituíto embora alguns deiles acccnttiem
eoai cores mais 011 menos vivas a gran-
de parle dc responsabilidade que jios
crimes nue ultimamente vêm se.des-
enrolando na Europa cabia ao extineto
soberano. _. __. ,

Nova York. 22 (A: <K.) — Dizem de
Berlim qne toda a imprensa daquella

i;al publica lon

-TONF_.B_--.CIA «O DR.
IMiAOinO BA1U-OSA,
HONTEM, NA ASSO-
CÍAÇAO DOS EMPRE-
GADOS NO COMMER*
CIO.

Perant» grande auditório, realizou
hontem o dr. Plácido Barbosa a sua
coiíferencia sobre a vida ao ar livre e
11 cultura physica;

Eram 8 i|a da noite, qtianUo assu-
min a tribuna <lo salão dos Emprega-
dos .no iComnier.úo o sr. -Pedro Xavier,
1" secretario da Associação, o qual,
após uma «breve e olòqüehte oração, na
qual resal-la os intuitos da Associação
em proporcionar aos seus associados li-
ções sobre assumptos ile alto interesse
social e attestar o valor da educação
physica, apresenta ao auditório o dr.
1'lacidi) iltaitio.-a. <-uc. correspondendo
ao convite dn Associação, vae «fazer
uma 'coiiacreiicia sobre a vida ao ar
livre e a cultura physica-.

O dr. iPlacido Barbosa inicia a sua
prclcção exnlicaif.lo o .motivo pelo qual
escolheu o thema que Mie serve «le ob-
jeclo. IM'o5tra o optimisiuo do brasi.ei-
ro cm todas as coisas. Elle se julga
em excellenles coiíJições pliysicas quan-
do a -debilidade <toniina a raça. Não
ha -povo iiiientaliiiente ifor.tc sem que
tc.iha o corno forte. íA Allenianlia é
poderosa porque o homem "crinanico é
são e robusto. A Grã-Bretanha 'pode
preparar-se «para a guerra devido ao
cultivo dos desportos. No Brasil cuida-
se Uo preuaro tio espirito c abandona-
sc o do corpo. Queremos que os nossos
meninos sejam desde logo homens.
Não ha niuthodo nos recreios, lv' a
tradição, os 'hábitos a indolência, a
ignorância... 'O nosso povo é pallido,
cheio de achaques. O seu corpo é pa-
lha para a tuberculose.

O corpo Uo -1101116111 e .unia -macliina
maravilhosa. Devemos ser apóstolos da
religião úo corpo e da aluna. «A nação
tem -neecssrdaUe do povo forte. Ser
forte é .nu nos difficil do que «parece.
Xão são iprecisos annos para cSicgár a
esse fim. -N'o Brasil abusamos dos re-
médios chimicos e csiuieccmo-nos da
educação ao ar livre. 1'ornuc descura-
n.os o exercicio iihysico? li' que não
uos ensinam as suas vantagens.

Fala o coiiférencista sobre a neces-
sidude da vida ao ar livre, adaptando-a
ás condições modernas, dizendo que sua
palestra é um appello aos jovens bra-
sileiros fliaitt que se -entreguem nos
exercidos physicos, parai em seguida
fazer a apologia dos desportos, que
crèaiu a disciplina e formam o oara-
eter.

Tratando do "foolMl , assumpto
tão controvertido ultimamente, diz que
e'úe deve ser perniittido ás creanças
dos 12 annos em deante, mas fiscali-
zailiis.

Depois de outras considerações sobre
as vantagens decorrentes d«a pratica
dos desportos, convida o sr. Knéas
Cauipello a proporcionar praticamente
alguns exercícios de «yninastica sueca.

Isto feito, o -dr. Plácido Barbosa
entra a combater o preconceito do cli-
111a invocado pelos que combatem o
athlel iamo.

¦Exalta a importância da, funeção rc-
spiratoriíi e diz que o bo'cejo é a iiatu-
reza obrlgando^nos a oxygenar o san-
gue e dissipar ns toxinas ácouniuladais
no órgiuniâiiiò -,

•Depois de uma proveitosa série de
conselhos pana a hygiene physica, o
dr. Plácido Barbosa termina _ a sua
conferência com um «liyiiiho á belí-esa
do corpo huniiiiio. •"Mas a belleza feminina moderna, a
belleza do futuro, c a da graça revés-
lindo a força, é a da fôrma harmoniosa
feila em músculo; è a do movimento
fácil, elegante, amplo e natural, o san-
gue «rubro sobre a pelle fina, a da mu-
lher forte sem deixar de ser mulher,
como aquellas girls -norte-americanas,
quaes as descreve o -professor Lanson,
esbèltas, bem inusciiladás, olhar vidente,
fr»nco e decidido, gestos seguros e.fle-
xuosos, andar garboso, natural c ivr-e,
cheias de um encanto sadio e forte,
ou como aquellas náiiades que Ramalho
Ortigáo. da praia de Slicveningen, na
Hollanda. viu .nadarem ao largo, sob
a luz doiraila do sol aberto e do céo
azul dcscobriiido-lhe aos olhos dcslum-
brados cariiaçõcs de lampejos fascinan-
les de um 111:1110 epidérmico de liyper-
bole .paradfeiaca,

iE tal belleza só a dá a cultura phy-
sica e n vida no ar livre, como só-
mente cilas nos dão .1 saude normal e
o corpo efficientc."

• mm

Sob a presidência do chefe do Es-
tado. reuniu-se hontem o ministério, no
palácio do Coverno, ás 2 horas da tar-
de, para o despacho collectivo, tendo
sido assignados decretos das pastas sc-
guintes:

Intkriob. — Creando mais uma bri-
gada de infanteria e duas de cavallaria
de guardas nacionaes, na comarca de
Itabuna, no Estado da Bahia;

Creando mais uma brigada de cavai-
laria de guardas nacionaes 110 muni-
cipio do Recife, no Estado de Peruam-
buco;

Abrindo, por conta do exercício de
1916, o credito supplenieiitar de réis
S55 :5oo?ooo, sendo: iSo:ooo$ooo á ver-
ba' "Suhisidio dos Senadores"; . . .
636:ooo?ooo, á verlia "Suhisidio dos
Deputados"; 12:500*000 á verba "Se-

cretina do Senado , e iS:ooo$ooo, á
verba "Secretaria da Cantara dos Depu-
tados"; .

Concedendo a gratificação addictonal
de 20 "|" dos vencimentos ao dr. 'fi1
burcio Valeriano Peccgueiro do Ama-
ral, professor cathedratico de Chimica
Medica da Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro;

-Nomeando coniiuaiidante superior da
Guarda Nacional do Estado da Bahia
o coronel João Lopes de Carvalho.

GuKiíha. — Promovendo: ria arma
de cavallaria: a capitão, por antigui-:
dade, o graduado Júlio Augusto da Sil-
va, sendo classificado no 15" regimen-
to como ajudante; a i" tenente, por
estudos, o 2° Alcebiades Carlos Pinto;
na arma de infanteria: a 2" tenente,
os aspirantes a official Alfredo Soares
dos Santos e Augusto Soares dos San-
tos; transferindo: na arma de infante-
ria: os tcncntes-coroiieis Alfredo Leão
da Silva Pedra, do quadro ordinário
para o suppleiueiilar; Chananeco An-
tonio Fontoura, do cargo de fiscal do
13? regimento para idêntico cargo 110
8", c Antônio José de Lima Câmara, do
quadro suppleiueiilar para o ordinário,
sendo classificado 110 13V regimento
como fiscal; na arma de cavallaria:
os capitães Henrique Vogclor, do qua-
dro ordinário para o supplcmcntar, e
Joaquim de Castro, do cargo de aju-
danie do 15" regimento para o i° cs-
quadrão do 7"; na arma de artilheria:
os majores João Frederico Ribeiro, do
quadro ordinário para o siipplenientar,
e João Baptisla Machado Vieira, deste
para aquelle quadro, sendo classificado
110 2" grupo do 1° regimento; para a
arma de cavallaria: os scgundos-.tcncn-
tes da dc infanteria Agenor da Silva
Mello, All.indar Pires Ferreira, Amil;
car Sérgio Velloso Pederneiras * José
de Oliveira Monteiro'; para a 2* classe
do Exercito, ficando aggrcgado á arma
a que pertence, o 2° tenente do 4o" de
caçadores Manoel Francisco de Vas-
conccllòs; Reformando: o coronel da
arma de artilheria Joaquim Balthazar
de Abreu Sodré c o capitão aggrcgado
á arma de infanteria Manoel Leonel
Coelho Borges; mandando reverter ao
serviço activo do Exercito o capitão
graduado veterinário Manoel Antônio
dc Andrade Filho, sendo promovido á
eífectividade do dito posto com anti-
unidade de 28 de outubro de 1914, e
ficando, assim, sem effeito o decreto

de 19 de janeiro findo, que o refor.
mou coi^iutsoiriauiente; «Iposentandii
Francisco Pereira de Souza no logll
de contra-uiestre do Arsenal de Guerra
de Matto Grosso, ora extineto; conci--
dendo medalha militar a diversos of li-
ciaes e praças do Exercito.

MAR4N11A. — Aposentando o .V pha-
roleiro do pharol de Iiacolomy, 110 lis-
tado do Maranhão, Joaquim Antônio
Dias, por invalidez.

Fazenda. — Sanccionando as resolu-
ções legislativas que autorizam o go-
verno a abrir os 'créditos especiaes:
de 541 $050, para oceorrer ao paga-
mento do que é devido a Joaquim I'e-
reira Bernardes, em virtude de sctiten-
ça judiciaria; de 5:ofii$8iX, para oe-
correr ao -pagamento devido á d. Ma-
ria Augusta Naylor, em virtude dt
sentença judiciaria; de 5 :.íoo$ooo,
iwra pagamento do prêmio a que tem
direito A. C. Pereira Sc C„ pela con-
strucção do rebocador nacional Ne-
ptuno; abrindo os .créditos especiaes:
de 14 :2o6$6o5, para .pagamento do que
é devido á dd. Zulmira Frazão Varella
Barradas e .Chloris Varella Barradas,
em virtude de sentença judiciaria: de
60:654$9jo, para pagamento de diyi-
das de exercícios findos; de réis
I5:22.i$..69. para restituição aos srs.
Marcèllino Gomes de Almcid» & C,,
de S. Duiz do Maranhão, de direitos
alfandegários que os mesmos pagaram
pela importação de 100 macliinas para
quebrar coco bobassú, distribuídos gra-
tuitamente aos lavradores.

ViACçAo. — Sanccionando a resolu-
ção legislativa que autoriza o poder
executivo a abrir o credito especial de
4:666$66o, para pagamento de venci-
mentos ao agente aposentado dos Cor-
reios do .Rio Grande do Sul, Antônio
Dias de Castro. Sanccionando a reso-
lução legislativa que autoriza o poder
executivo 11 conceder ao praticante du
1* classe da iDirectoria Geral dos Cor-
reios Paulo Levei, -um anno de licença,
em prorogação, com ordenado, para
tratamento de saude. Abrindo o cre-
dito de <jue trata o decreto legislativo
n. 3191, desta data. Aposentando Au-
relio Nunes Bandeira de Mello, con-
forme pediu, 110 cargo de anianiiense
dá Administração dos Correios do Es-
tado de S. «Paulo.

AuRicui/ruHA. — Concedendo ao lon-
te cathedrarico da 'Escola de Minas de
Ouro Preto, dr. «Clodoiniro de Olivci-
ra, a gratificação addicional de 5 "i"
sobre os seus vencimentos. Conccden-
do patentes de invenção: a Brasiüo
Nogueira, dc um novo metliodo de pre-
paração da herva uiutte: Mario Júlio
Ayrosa, de um novo processo de f»-
liricação de assucar, pelo emprego da
banana como matéria prima, e machi-
nas para esse fim; a Hõhann I.cfinshi,
de uma nova machina para cortar te-
cidos e semelhantes; a Carl Reuger,
de uma geladeira aperfeiçoada; 4
Schmidt sche Heissdampf Clesellschaft,
de uma peça de unilo para diversoi
elementos tubulares de esquentadorei
de vapor; a George Palmer, de um
capital de cumieira corrugado, dt
qüaesquer metal ou chapa, para o fim
de encimar o tecto corrugado; a Wil-
liam íFrederick Grupe, de aperfeiçoa-
mentos cm freios para machinas fa-
lantcs, fchonogravhos e semelhantes;
a Bcrrogain & C„ dc um processo para
fundir matrizes metallicas para o fa-
brico de saltos e solas de borracha,
para calçados; a A. J. Rcuner & <-.,
de aperfeiçoamentos em capas, ponchoi
ou semelhantes.

HÉRNIA on
quebraduni
Argentina,

Consulta dan
9 ás ia t

5.tias

Morrtfeu o dr. ;Doyen
Paris, 22 — (A. Ií.) — Falleceu o

celebre cirurgião Eiigenc Louis Doycn.
¦¦¦»¦»» P»

Um celebre poeta argentino em
estado grave

Buenos Aires. 22 — (.A. A.) — Em
sua residência particular na cidade de
Tolosa, .província de Buenos 'Aires,
guarda o leito, em estado bastar.ite
grave, o culebre poeta nacional Pedro
Palácios, mais conhecido pelo pseudo-

  ,1151110 de Alma Flicrte, o qual foi -ata-
seiüiiios necro- | cado de uma apiwnilicitc.

Unica e
Verdadeira cura da
Sem operação. Patentes áe Bruxellas e

Medalha de ouro. Paris
fluem c otnpr. um CINTO rpie nSo seja lei-
lo soh meiliiU conforme a gros.ura da IIIÍR-
NIA, na maioria das vc/.cs expõe-se ao cs-
trãngúlamento do intestino e corre o perigo

da morte entre S.orriveis dores,
No Rrumle estabelecimento do Professor

I.A/ÍZA UINI, todos os apparelhos são ia.
«üricatloã sob medida, conforme o caso e n
enfermidade, não tendo nenhuma mola dc

ferro, sâo leves e invisíveis, garant^iulo uma
contenção suave e perfeita, tombem das
Hérnias as mais volumosas; podendo o doente trabalhar, fazer citçrcicins
de gymnastica ou cquitação, ficando completamente curado, sem operaçüo
alguma. As pessoas que soífrem da Hérnia csem-ain hoje uie.ino ao

Prof. l.azzariui, afim de obter o tratamento gratuito.
Declaro que lazendo uso do CINTO do Professar I.AZZAR1XI fi-

quei completamente curado de uma Hcrtiia 12scrotaI, que suífvia lia lon-
gos annos, At testando e-sa cura, também renovo a minha gratidão—Mánoel Garcia do Amaral, Contra-meslre da Fabrica de Tecidos "Coreo
vado". 0

KIO DEJANK1KO-LAKG0 DE S. FRANCISCO N, í S

O domínge
até meio

dia,

dolúcios pelo fallecimento
ãustro-lvingarò.

Segundo esses niesiiios
haiser, logo que teve seiencia «lo iu-
fifosô acbiitecimenl-o, nhandonou o quar-
tel- general, dirigindo-se a Ilerhni.. de
Óhtlc partira inunediatamente para Vii-n-
na, afim dc assistir .aos funeraes dc
Franc^co José.

Biifiio"., .-liir.r. 22 (A. A.. —Segundo
o pr-btocollu, o governo da Republica

'vae decretar o luto official pela morte
do imperador Francisco José, da Aais-
iriarlluiigria.

soberano! Conhecidos, como são, os seus_parcos
i meios, causou a .uais affpadavcl im|>res;

dcspaclips, o'

\m «3 »l

sforco francez para
producção de mater

intcnsificai;ap
de guerra.

Ã "Semana k America Latina"
r»,.-.". (A. 11 .1 •<;..

America Latina or-auixada ik-!o comitê
dn Acção Pai lamentar no Estrangeiro',
com o concurso da. municipalidade
lroneza í sob o patrocínio do sr. Aris-
lides Rrianl, presidente do conselho,
realizar-se-á em I.yon.

A inauguração será no dia 2 de <!¦¦-
zembro e o encerrám.ento a 7 do mes-

O almoço ao senador Rivadavia
O sr. Costa Leite, secr.-tariq do prc-

feito, recebeu hontem o seguinte tele-
granima do dr. Álvaro Baptista', depu-
t»'!o ír-lcral:"Doente, não posso «comparecer,
tcnilqndo ao convite para o almoço
hoje cm homenagem ao meu
patricio; senador
licito apresentar
meus protestos
f.

I são a resolução tomada a propósito
1 ptío actual prefeito municipal, dr. Joa-
| quini l.Iainbias. que. logo que teve
1 sdenmia do estado desesperador do in-
1 feliz poela, lhe -mandou offerecer nu>
I dicação gratuita e solicita da Assisten-
I cia Municipal deslâ .capital.

li' provável que Alma Kuerle seja
i iniiuediatanieiite transportado para esla', 
capilal. onde ficará cm Iratanicntí). sob

I os cuidados di-reclos d«a -Miiuicipalidade.
j Lá cm sua 11'siilcncia 'Alma Fiiertc
I tem .recebido o lenitivo de uumerosas
I visitas dc amigos e admiradores seus,
¦ não -sendo pequeno o numero de tele-

gràni-mas e carlas que daqui têm sido
1 enviados. notinkiniiMüe do mundo iiitel'-

lèclüal c anlistico.
mm » mi o i»

at-
de

illustre
Corrêa,

ns
pela

ao

Rivadav
exnio. '.refeito

de .reconhecimento
;onrosii distineção.'.!

O sr. Custa Leite respondeu
tciegramina nos seguintes termos:

"I.ovando o vosso telograhvnia
i-.u-.lieciuicino do sr. prefeito, deliberou
5 es. aliar o almoço oíiereciUo ao se-
nador Rivadavia Corrêa até o vosso re-
s.alièlcciiiiento, cm vista do seu desejo
.!•;- «me o antigo director de Instrucção
Pi-lilica veia os frutos do ensino -ro-
íijaitfiia.l, íiiiciado -or sua adminis-
l.v.ção."

¦ «_!?<»> »—' "

Espliacellado por 11 trem da
Central

F 40. da
em dire-

ao passar
apanliou
apiiaren-

QUASI UMA TRAGÉDIA

dos
por

O hespanho! Antônio dos bantos,
sexagenário, linha por amante. Isabel
Dõlorés Gomes, e. eo::i ella vivia cheio
de carinhos, dominado pcla paixão.

Aconteceu que o seu compatriota
Daniel Altiano, tornou-se d: amores
pela Dolorcs, fez sentir quanto ia _r«:'-°
seu ferido coração e... foi nttendidò.

Descobriu o Santos que estava sen- | Jos
do enganado, o que ::ão foi muito terição «1
«lifficilj porque a querida a!Dhndonou-o.

Vivendo todos ha mesma casa dc
foimiiodos, da rua senador Octayianp
ri. 164, hontem, pelas onze horas da
noi-e, o veüiote resolveu yingar-se.

Armado de punhal foi sobre o casai
que tanto dt-sgosto causara á alma, _c•eni a menor compaixão sobre elle. ati-
rou-se.

A Isabel apanhou dois ferimentos nn
braço esquerdo e o Daniel uni no
'iraeo direito.

A Assistência comparecei para curar
•;¦;¦ dois feridos, p a pò.íicia do íí' dis-
tricto prendeu etn flagrante o vclhote,
vicúma de serodio amor.

Hontem, á noite, o trem S
C.n-.ra] do Brasil, que descia

| cção á praça da Republica; :
I pela eslíição de S. ühristovão' um indivíduo de c«>r branca.

tando ter ,in annos de edade.
Coinplcíamunte espliacellajo, foi o

corpo mandado recolher ao Necrotério,
som ur (siíl?ò reconhecido,

O commissario M-achfido, de serviço
no 15 districto policial, comparecendo
00 kcal, arrecadou uma correnle de
meta/ amarre)to, tuna chave e 300 rúU;

OS DESPÂÜOSDETECIDOS
NA ALFÂNDEGA

bai-

que
teci-

Pelo inspector da Alfândega, foi
xadn hontem, a seguinte portaria" O inspector, tendo observado
em algumas notas do despacho d

r.tj.i.os ao imposto de consumo
metro, náo indicam, os interessa-
essa unidade, o que importa pre-

; formalidade exigida no ar-
ligo 4)6, da Consolidação das Leis das
Alfândegas, tem por muito recorti-
indiciado ao sr. encarregado da distri-
buição, que -não distribua as refferidas
notas em que o numero de nicíros
seja omitíido, cumprindo aos srs. eon-
ferentes de saida exigirem a alludida
declaração, quando, por acaso, não
esteja ei.a exararia na nota.

¦Devem, oulrosim, os interessados
decl.ir.ir sempre nas notas de despa-
chos de outras mercadorias sujeitas ao
imposto dc consumo, a. respectiva l>ass
para cobrança desse imposto, de ac-
cor.Io com o Regulamento dos impo»-

i tos de consumo.w

Os desesperados
DOIS SÜICIDOS

E DUAS TENTATIVAS
EM DOZE HORAS

A mania do suicídio frutifica. Nada
menos de qualro casos foram registra-
dos no curió espaço das doze horas
decorridas desde meia noite de hon-
tem. O «primeiro foi o trágico caso
de d. Anna da Soledade llenriques,
por nós relatado cm nossa edição de
hontem e oceorrid» na praça Serze-
dello Corrêa, em Copacabana. Dada
uma busca ás roupas e carteira da sui-
cida, foram encontrados um cartão c
uni anel com o nome da tresloiic-ada
senhora, que foi liontem -reconhecida
por um sru irmão, sendo á tarde feito
seu enterro no cemitério de S. Fran-
cisco Xavier, a ex-pensas de sua fa-
milia. Os motivos que levaram d. Anna
Soledade ao suicidio prendem-se a in-
felicidades amorosas, visto que a po-
bre (moça, tendo -vindo de FortugaJ,
sua pátria; aos seis annos. aqui se
criou, alé scr deshonestadn por uni sa-
tyro. que logo depois a abandonou, cn-
caminhando-a para a «prostituição.
Avessa a esse meio. Anna procurou ai-
giiein que a amparasse, encontrando-o
na pessoa dc Acc.icio llenriques, com
quem estalicleceu logo niarital viver.
Uma -enfermidade grave veiu, porém,
interromper o idyllio do improvisado
casal com o triste desenlace da morte
de Accacio.

Logo a seguir encontrou lAnna tim
novo amparo, mas tendoj ha dias um
arr.tifo com seu amante, este a deixou,
calculando-se que tenha sido essa a
causa do seu acto de desespero, visto
que a esposa do sr. José Cascmiro
Branco, cm cuja casa residia, á rua
S. Pedro n. 1S0, lhe tomara, ha dias,', n-pós uma scena ríspida entre os dois,

I um frasco de lysol.
Ante-hontcm o amante de ti. Anna

I Soledade lhe enviara 300? em dinheiro,
I (jnantia que Anna devolvera rom uma
caria áspera, saindo cm seguida para¦ matar-se.

! — Outra creatur.-i que tentou matar-se
foi a -nacional Carmelita de Medeiros,
de ^0 annos, solteira e moradora á
rua Tavares 11. 142. no .Encantado.
Tendo-se inconipatibilizado co-.n fuão
Pimenta, que é o seu "muito do cora-
ção". tomou uma misturada de «permàn-
ganato de potássio e sal d'nzedas, es-
capando de morrer só porque a Assis-
¦tencia a soecarreü a icn.po.

—1 Aristóteles Braga Dias, soldado
do 4° batalhão da Brigada Policial, tam-
bem tentou matar-se, por ter soffrido
unia pena injusta do cominandante de
sen batalhão. Ar.mando-se dc sua pis-
tola de serviço, tAristotcles foi «para
o alojamento c, virando a arma contra
a própria cabeça, detonou.

A Assistência, tendo conhecimento
do facto, foi ao quartel da rua Frei
Caneca, onde o mesmo oceorrera, trans-
ferindo, em gravíssimo estado, para o
1'osto (la praça da Republica, o sol-
dado ferido, que ahi recebeu os -pri-
metros curativos.

Levado para o hospital da Brigada,
o soldado Aristóteles ali falleceu. mo-
mentos depois, em conseqüência dos
graves ferimentos recebidos.

O seu cadáver foi recolhido ao ne-
croterin desse mesmo hospital.

— Deu-se ainda um caso fatal de
suicídio no interior da casa de pasto
da rua Salvador Corrêa n. 33. .em Copa-
cabina. O nacional ),no Benedicto do;
Santos Reis entr.ira ali, logo pela ma-
nhã e. depois de servir-se de uma chi-
cara de café, pediu para ir á retrete.

Ali checado. Reis disparou tres ti-
ros no ouvido direito, ficando logo em
esia.lo de coma. Ainda assim, entanto,
.-, Assistência o foi buscar, prestando,
lhes os primeiros soecorros no respe-

tos demorados curativos, trâhsferi.ido-o
depois para a .Santa .Casa, onde mais
larde veiu o desesperado homem a fal-'
lecer. .

Em seu 'poder arrecadou a policia a
seguinte carta: ".Não culpem ninguém
por eu abandonar este mundo, cansado
de viver que estou. Tudo que estiver
em meu poder será entregue ao meu
irmão Argcmiro dos Santos."

iRcis, que residia á avenida Salva-
dor de Sá 11. spr, deixou ainda mais
duas cartas, sendo uma para esse seu
irmão e uma outra para Francisco Fer-
reira Paes, morador á mesma casa «iu
que residia o suicida,

— A decaída Maria Lúcia Phlloniêna,
de 18 .annos, solteira e residente á rua
de «S. Pedro n. 18, desgostou-se por-
que o atuante a abandonou, iloiitcni, a
rapariga, para morrer, ingeriu uma pe-
quena dose- de iodo com perniaiigaiialòde potássio. A Assistência imedicou-a
e fcl-a recolher á Santa Casa.

NOTICIAS DE PORTUGAL
Lisboa. 2; — (A, A.l _ O Diaris

do Coverno "idílica hoje o decreto do
executivo remodelando o seniço gera'de censura postal e tclegraphica.
..Lisboa, ea — (A. A.) _ Eslá anniin-
ciada para amanhã unia reunião da
conunissâo de Suhsisümcias, afim de
se discutir a questão do pão c das fa-
linhas.

Pela saude do doío
O Laboratório Municipal dc Analyse.

sempre tem julgado bons puni o consu-
mo os produetos I.KAL SANTOS:
CONSI-I.VAS — BISCOITOS —CHO.
COLATES — SEMOLINA PIIOSPITA-
TADA.

Cirandes Fabricas: Rio Grande «li
Sul e Rio de Janeiro. .ir,,.

1 t rn iti — 1

UM S. PAÜI.0

Alguns momentos de aiàsi
A.)

ctivo posto Central, onde lhe foram fe

Í)
S. Paulo. 22 — (A. A.) A nlleiiiJ

Anna Lequcr. de Sn nnnos de edade,
moradora á rua Càravellas 11. 5, bairro
Villa 'Marianna, lavava hoje, tranquil-
lamente 110 quintal de sua cisa, algti-
mai roupa. «Em dado momento Anna teve
necessidade de atravessar n quintal; po-réin ao fazel-o o solo abriu-se ficando
uni buraco que enterrou a desventu-
rada allemã.

Os soecorros da visinliança, que fo-
ram _ immediatos, não puderam tirar 3
infeliz mulher da triste situação cm quese encontrava, pois, que o terreno fa-
voreceu ao desmoronamento chegando a
ter de profundidade 9 metros. Dcante
da inutilidade dos soecorros do.s visi-
nhos, estes coiiimunicaraiíi o facto ao
dr. João Btttptista de Souza. 4" dele-
gado que sc achava de serviço na Cen-
trai de Policia. A autoridade, scient;
do facto, deu as providencias necessa-
rias, transportando-se para o local do
accidente, levando coinsigo uma, turma¦le bombeiros da Secção Centrai. Ot
bombeiros, antes de retirarem a desdi-
tosa creaturado fundo do buraco, cs-
taquearam cuidadosamente todas as im-
mediações do terreno, evitando assin*
..•ue .-\_ infeliz fo..sc soterrada. Após cx-
haustívos esforços dos 1)omlK.Íro3f o
sargento Benedicto Grcn.iii ;ceu
buraco conseguindo salvar Anna, poi
meio de uma corda, F.m seguida, foi
ella conduzida para o posto mtiiico da
Assistência Policial, onde o dr. Curva-
lho lhe dispensou os cuidados dc «)'i--
necessitava,, pois Anna apresentava in-
numeras contusões pelo corpo c man;--
nba-ae cm perfeito eatado Je prostração

2batÍ-- 5 %íí7
t^XÍXi^k^'-'^í.-yje..' 1. -"- tetd. i---ftJtM.SjlC_pm_, f,«w3r_íl--^
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Durante a gravidez
Da sando «1» --•»-• ¦-•-••

pendo a saude
dos filhos

•Durante meus primei-
ros paTtos, devido ao
meu profundo estado
de anemia, devido ao
fastio que linha durar;-
tc a gravidez, meus fi-
lhos nasciam mortos ou
fracos — e soffria mui-
to ao dar a luz — nos
dois uWmos partos, po-
rém, fui muito feliz, e
alimentei-me muito du-
paute a gravidez, devido
ao uso que fiz do "IO-
DOL.NO DE OHR",
poderoso fortificante,
cpm o qual fiquei sem-
pre forte, bem dispôs-
ta, muita fome, e meus
filhos nasceram sãos c
'bem nutridos. Cabriela
Martins dc Carvalho.

Porto Alegre, 24 dc
fevereiro de 1014.

Vende-se em todas as
drogarias c pharinacias.

O BANCO DO BRASIIi

A snccnrsal no Cfics do Porto
Respondendo ao offieio de 22 de junho

deste anno, em que o presidente do Banco
do Brasil propõe a permuta do terreno
adquirido pelo Banco ao cáes do Porto,
para a insta llaãço duma succursal, por
outro coi«J*uo á área destinada á con-
strucção dtS edifício da Alfandeea desta
cidade, o sr. ministro da Fazenda sou-
citou-lhe .informar quaes os lotes da
«rea que o riferído Banco, deseja obter,
afim de poder resolvçr o assunipto.

¦a» «an »¦» -I
NO CLUB MILITAR

Uma interessante conferência
.Hoje, ás 8 horas da noite, no Club

Militar, o tenente-coronel dr. Lima
Mindelio, cathedratico de metallurgia,
na Escola Militar, em sua conferência,
tratará de exploração dos nossas rique-
zas metallurgicas, especialmente do ma-
ganez e do ferro e do carvão, tendo
cm vista a siderurgia. Na parte final
da sua conferência expõe a sua opinião
sobre a fabrica de ferro de S. João do
Ipanema, e sobre o fabrico do aço no
Arsenal dc Guerra, além de outios as-
sur.iptos.

IODOLINO DE ORH

Chegam novas noticias do
"Camellas"

O cônsul do Brasil em Buenos Aires,
telegrapliou, hontem, ao ministro da
Marinha, ter sabido por intermédio do
agente do I.loyd Hollandez naquella ei-
dade, mie o vapor hollandez "Groe-
land" ali chegado encontrara 110 dia 13
do corrente, o paládio "Carávellas"
que viaja para o 'Estado do iPará a 18"
46" de latitude Sul c 36" 7, de longitíi-
«le W tíreenwicli e pelos signaes troca-
dos de bordo daquelle pátacho, corria
bem tudo a bordo.

Verifio-.se assim, que naquella ocea-
sião o "Carávellas" já havia passado os
Abrolhos, navegando enlão á altura dos
arrecifes de Itacolofny na distancia
de 180 milhas da costa.

•Itsjcolomy fica entre Cramienram e
Joassema ao sul do porto dc S. Sal-
vador da Bahia e ao norte dos Abro-
lhos.

l-ltOlC/.AS OM tUliPIDO

Porque amavam a mesma crea-
üira amassaram-se a páo

.Lavradores, ambos portuguezes, An-
tonio Rodrigues e Francisco Ferreira,
moram juntos, na in.sinn casinha, no
legar denominado Sapé, cm Irajá, á rua
Joaquim de Sá.

O ponto de vista nas coisas da vida
era tão egual para os dois que amaram
1. mesma mulher, sem saber que eram
soeios.

Iionlem a murósca foi descoberta, eu-
raivarani-se, melleram-sc em tremendo
durlln a páo, mini formidável jogo. .

Quem mais apanhou foi o Ferreira,
mas, o outro ficou lambem bastante cs-
tragado,

A policia i!n 2,.0 districto compareceu,
mandou os dois patrícios a curativos na
Assistência; sendo o Ferreira inanilado
para a Sanla Casa e o Rodrigues reco-
Ihiiln ao xadrez.

O bom amigo das
creanças

Não posso deixar de
attestar tudo quanto
seja favorável ao bom
amigo das creanças e
santo remédio "IODO-
LliN'0 DE ORH", pois
en. nossa casa, assim
como de muitas pessvaa
de nossas relações, só
temos bênçãos para es-
te .remédio, tão fácil de
tomar, como de bom
gosto, e que immediata-
mente faz grande appe-
tfctc nas creanças e nas
pessoas débeis, anemi-
cas e desatinadas. Tem
toda a permissão para
fazer o uso que ciiteii-
der do que deixo dito
a favor do "IODOLI-
NO DE- ORH".

Fraiicisca Gonçalves
Junqueira.
Bahia, 10 de fevereiro

de 1915. Agentes gc-
raes: SILVA GO-
MES & C. _ RIO.

«OS IMPOSTOS FLUMINENSES -

O do "DermafUiol" foi reduzido,
Communica-h-nos: -"O governo do Estado do Rio d* Ja-

-neiro, considerando que é dever da
administração desenvolver a sua. poli-
tica econômica d-e reducção dè impôs-
tos e at-tende-ndo que,-entre os novos
próduetos industriaes de exportação
•fluminense, o Dermafthol, preparado
carrapatecida e preventivo da febre
aphtosa, já é objecto de conunercio
crescente para os demais Estados cria-
dores do paiz, e itendo verificado que
a -tributação que lhe pesa é exagerada,
Kecretoit hontem a Isua reduteçao de
95 réis -para 15 réis por kilograntma.

«¦¦»¦» *>-**-¦
MOVEIS

Uma idéa sem egual,
Realmente fui, feliz,
Comprei moveis na Ideal.

Vendas a prestações
F. VEIGA & C.

74 — Rua S. José — 74

MOVIMENTO OPERÁRIO

Grêmio dos Macliinlstas da Mari-
nha Civil

Reune-se hoje, ás 8 horas da noite,
esta collectividade, afim de tratar de
interesses sociaes da máxima importan-
cia para a classe.

Massa de Tomate- „,..-_
a da Companhia, , Manuíactora dç
Conservas Alimentícia si

 r

.amplo, conromvffi
Vasta lotação PATH fra' amplo, coram

Yasta lotação

HOJE Além M a- episódio das AVENTURAS DE ELAINE
UMA NOVIDADE £ UM SU0CESS0 HOJE

ESCOLA DRAMÁTICA MU*
XIOIPAL

O exame do hojo
iHoje ás 5 horas, serão chamados a

exame de "Arte de dizer" os alumnos
do 1° anno desta escola.

; O primeiro film cômico até os limites «do sarcasmo «da artisti-
ca e Impeccàvel Fabrica da Moda: a FOX FILM

a 5 actos em que podereis ler e estudar
as theorias do um celebre autor

Wll HEM SIILMANN
que para vosso gáudio escreveu

A questão do monopólio do fumo
CommuiiicVnos a Sociedade de Com-

mercio c Industria de IFiimos, ter en-
viado á Liga do'Commercio e Associa-
ção Conimercial officios. capeando a co-
pia da representação que lhe foi dirigi-
da acompanhada das assignaturas em
numero de oitenta,

Dcclof.i a directòria da Sociedade dc
Conimereio e Industria de 'Fumos que
as questões do monopólio que se quer
estabelecer c da diminuição de taxas
{poderiam, ser (raladas isÃJadatíicntc."'frisaiidó-se os pontos essenciaes das
taxas c especialmente ,1 taxa de 3$200
por kilo de fumo, que- convertidos em
lei, crearão tun "trust" cm beneficio
de inciu dúzia de casas, sem que dahi
a nação possa auferir maiores vanta-
gens."

«ami» '
Fazer nina visita ii CASA
CINTRA, antiga ConfcituHa
Castcllõcs, «5 ter a certeza de
ser servido com a máxima
attenção.

Bebidas finas, sorvetes, es-
pecinl salada «le frutas ires-

cas e em calda! conservas de
todas ns «.nalidadcs, que veu-
«lemos por preços mínimos o
nos encarregamos do entre*
gar a domicilio.

Teiephone O. 5973
(M 4733)

CM-TMO PM
Sabkdo, 25 - A's 8 3.4

ESTRE'A
da companhia portugueza

Adellna— Aura Abranclies
1- representação no Rio da

peça. em quatro actos, de
Pierre Wolff, traducção de
Accacio Antunes
O LYRIO

(Le Lys)
Os prineipaes papeis pelosartistas:

Adellna Abranches, Aura
Abruncben. Mario Duarte.
Sacrameuto, Grijú o Alfro*
do Abrancliom.

Preços—Prizas, 25$; ca-
marotos, 20jJ; cadeiras, 50;
galerias, lflOOu.
Bilhetes dosde já à venda no
theatro, -das 11 ás 6 boras da
tarde J 441)8
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HOJE

O thesouro perdido j
3' Episódio — 3 actos

Difflcil vos será imaginar a obra prima queos actores
DOROTHY BERNARD, bella, ingênua e sem-

pre indecisa
STÜART HOLMES, o chefe dos cynicos e tra-

paceiros modernos
TOM BURROUGH, no papel de W. Shumann

autor de pouco valor

2 V«K**-1» &2WJ I |J* **•'• SÉ"-,-*** W~?W1'^ 7 •
¦•''¦^^isi-.CV?' f£) -^'

—2^». "«iBi^^-j^__^_.: - 1 *..—'- ¦ §

9

_"_»¦- _¦—aa

extrahiram para vos fazer rir perennemente de conceitos como este:
"Dlxor somara para oomslgoa Sou um sor supremo; o mundo foi

folio para mim o osto momonto da quadra da vida é Inteiramente meu
para gomar."

I cuja applicação si possivel fosse na vida seria a fonte das situações quo vos convida-
! mos a vir admirar.
[ O Cinema _P_d\.THE" sempre apresenta os nielUo-

res espectaculos

ultra iutercssuiuca e seusactoniies»
AVENTURAS de ELAIÜE
O máximo arrojo pela mais gentil e captivanto

sorriso de Miss Pearl While

HE ATROS & CINEMAS/
«ssp

FLORES A' SCEKA

Quando qualquer espectador entende de
agradar a um artista, toma, em primeiro logar.
uma iniciativa, manda atirar flores à scena.
Não teriamos que oppôr embargos a taes ma-
infestações, se cilas não, fossem em parte
piejudiciacs. Dentre os muitos inconve-
mentes, avulta o do risco que correm cs
artistas, obrigados ás dansas que todas as

peças tem com .artura, a escorregar, poden.
dk* dar quedas .desastradas. Ainda segunda-
feira uKinia, no S. José, assistimos um
facto desta natureza. Um espectador das
galerias atirou ií gigotettc, do quadro Zo-la-

m"rt, uma porção de flores coitas. Preven.
do, intclligcntemente, os resultados funestos
._iie poderiam advir (depois, no quadro se-
guinte, a sra, Cecília Porto, durante toda
a sua permanência em scena, deu-se ao
ofanoso trabalho dc limpar o assoalho do
palco, fiiK.0 o qual, visivelmente fatigada,
pTo-netteu á platéa ir empregar.se pata
varrer o chão, isto como um desabafo da

enorme trabalhcira que lhe deu a lim-
peza,

¦Este é um uso velho em theatro.
Facilmente, porém, podem oor evitados os

inodiivenientes resultantes dessas manifesta,
ções. Basta qu; o espectador tenha a boa
idéa de reunir as flores em ramilhetcs; sem
grantle trabalho, o artista as apanha, a
scena fica perfeitamente desimpedida, ha-
vendo ainda a vantagem de evitar canscira
para outros artistas, como suecedeu á sra.
Cecília, cuidadosa dos incidentes a que fi-
cavam expostos os seus collegas.

A idéa ahi fica. No caso de não ser
cila adoptada pelos espectadores, melhor
será que a policia iiitervcnha, no sentido
kj>i aíabar com esse uso velho que, mimo-
ceando, aborrece.

PRIMEIRAS

CARTAZ DO DIA

Theatros
CAUl.OS COMES — Festiva! da actriz

iMcdina «lc Souza. A's 8 3U.
MUNlCll-AL — "Soirée" Després-Poc-

Verncuil. A's 8 3bl-
-•.VI.AOE-TIIEATRI. — Estréa da illil*

sionista Evita Evireb. A's 8 3I4.
REPUlil.rCA — "A viuva alegre" (opc-

rela). A's 8 3I4.
S JOSÉ' — "Dà cá o pé" (revista).

A'_ 7," 8 3U e 10 i|s.

RECLAMOS
Theatros

• * *
Cinemas

• 'Em . i" recita dc assignatura será hoje
levada á scena do theatro Republica, pela
companhia Caramba, a opereta "Amor de
Zingaro", tão apreciada «Ia platéa carioca.

AMERICANO — "Tigre real" (drama)!
"Corsária" (drama).

AVENIDA — "A covardia" (drama).
CINE PAI.AIS — "Amazona macabra"

(drama) •
IDEAI, — "Aventuras dc Elaine" (dra-

ma.: "Ainhie.ío" (drama).
ÍRIS — "A herança fatal" (drama):

"Maciste" (drama).
ODEON — "Vampiros" (drama).
PARIS — "Mistigi.et dftective" (dra

ma)' "O segredo do .pavilhão" (drama).
PATHE' — "Aventuras de 'Elaine'

(drama); "O livro do peceado" (comedia)

Rcali_a.se hoje, no Municipal, a segunda
soirée artística da série organizada por nüue.
'Suzanne Després, Lugné-Poc c mlle. Ver-
ncuil, lv* o scRuintc o proRraiiima -ttc hoje:
Lembranças sobre os Carvalhos e Balkans
em março c abril de ip.C, (M.I.ugué-Poc);
Les deux pc*ger°i\& (r.iIK- A. Verncuil);
tfih.i poesia ile Rostand, (mlle. Siizannc Doa-
prés"); A pròt'°sitó de unia- soirée no Pa-
lai: de Coirocèniclic, (l,ug:ié-l'.K- e nlllc.
Verneuil).

A segunda parte «lo prngr.minia que, egual-
«rente, lem muitos ottraotivos, será inter-
fr-tada pelos mesmos personagens.*

Continua cm franco suecesso. no thcatro
S. José, a revlsta-burleta Dá cá o l'é, origi-
na! de Cândido Castro. O nunilro Zá-tâ-
mart, com o concurso de Antonia De Negri.
Asdrubal de Miranda. Pedro Dias. , loão
Maltos c Vicente Celestino, tem conquistado
exito notável, sendo antilaudido todas as
noites, com eiande entluisiasmo da assis-
tencia. •'..•:"•
Cinemas

Vem fazendo o mais estupendo siicècs;
so em iidsso meio cineni-itogr.ii.hico, lia já

alguns mezes, o maravi'!ioso film de ave»-
ttiraa — "Vampiros", do qual foram aqui
ci.l.ilii.los algum capitiilus. 1'nis é dessa
empolgante drama du aventuras, «nia o chio
Otli-nu apresenta hoje uut novo episódio»
em nada inferior aos anteriores, antes «Ia
lances mais scn.acio.nacs. O capitulo cuja
prnjecção começa hoje, 1109 sulües da Cora-
punida •Cinémalográplijca llrasilbira, deno*
míiifi-se "O homem 'dõs. venenos, e tem

como pr o to ro 11 i sta a fascinante e scduçtor»
actriz 'Musidura, que o nosso publico ja
saRrou com 03 seus applausos.*

O Patlié, o luxuoso salão da avenidt
Rio Dranco, muda boje «le cartaz, como na»
biti.iilineiitc faz ás quintas-feiras, h, e»*
treando novo cartaz, ofcfreee aos seus in-
números "hshitués" um espcct.icu'o verda.
deiranienie grandioso. Está esse programo*'
conslilnido por dois íilins, cada qual «hç
les mais ariebatudor. 'Eil-os: "Aventurai
de (Elaine", o arrojado cinc-drania que Un.-
to tem impressionado o nosso publico, e tK_
Qual a scdi.ctora miss Pcarl White pratiot
actos de uma audácia inconcebível, e «J,
livro do peccador". Hta coniico-sarcaitleà

da Eox I-ibn, reproduzindo seciias domer
lic.13 as mais impagáveis.»

Os freqüentadores do. elegantes salões <_».
Cine Palais terão hoje o gozii dc uni <e*.
pectaculü dos mais deslúmbraiitcs. líxhibl^1
K**à ali, em '.premiére", um film cm que
tem uma creação artistica a distineta actriz
Itali-a 'Manziiii, aquella sentimental erearii..
ra que viveu -pelo seu amor c pelo Kil
amor morreu. ''Amazona macabra ( — tal
o nome dessa soberba concciM,*;"in cinemato-
GMrhiea — é uma .peça cheia tlc episódio»

i_yi^i^(^u^.®.-_*i^i'_,i^

INEMA ÍRIS
fC*_M0O*.tC-0MMM«*MMfMC

Cinema-Theatro S. José %
Carioca, (D
n.49e5l §

e i
Um suecesso invejável e sem egual - Uma victoria incontestável

dó mais popular dos cinemas
|j HOJE - Continuação de um triumpho esmagador - HOJE
©í. 3«o».-rir ai<n..<. !._.•£_._# obtevo enchentes como nenhum outro llltri eonseguiu—ROI.LEAUX, um dos mais queri* (S)Juí.Vw. M ll%slt> X-ílí/lfe- (]0S artistas do clnotua, nao poude ser apreciado por todos, pois quo sessõos completa* /g\
((3) ntonte cheias obrigaram iionsós frnquentaduros ,1 llctir sem ver nosso prògramina — Eis porque HERANÇA FATAL nao sae V_V
zã> du iirotr.iimmfi mio, altíi" disso, tipreserita mais dois films inéditos, em unidos quaos apparecem os dois «enfants gatés» do fêj)<® publico - G1VAÇE CÜNA11D e FRANCIS F0I1D. V

è
®
®

EMPPESA PASCHOAL SEGRKTO
¦Compnnliia Nacional, fundada em i «Is julho «le .9... — Direcção
secniea do actor Eduardo Vielra—Maestro da orchèstra .1. Nitiio..

HOJE- 23 de novembro do 1816-HOJE
Tres sessões — A's.7; 83[i e 10 1)2—Tres sessões
20ft. 21a c 23-* representações da maRiifica revista em 2 actos, 7

quadros e duas npoitiieoscsj ori ginal de Cândido de (ostro e Oilti-
vaido Vianna, musica dos mae stroü Felippe Duarte e Holicrto
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O mais soberbo film de aventuras
ULTIiMA. PALAVRA NO ÜENERO

20 series — *_t__ partes
1* episódio, em 3 partes

O TESTAMENTO
. Os applausos retumbantes, a saraivada do palmas, o delírio dos~espectadores no

verem Rollenux apparecei' novamente na tela, demonstram bem o valor do Illm quo
i.os orgulhamos de haver apresentado.

Aliás o povo já sabe e proclama que: — FILMS EM SERIE, SO' DA UNIVERSAL

_w* jh' mu' @ pii
EXITO EXTRAORDINÁRIO DO QUADRO

ZA-LA-JViORT
HrílhaiUc iloscnípcnlio d«: toda a companhia

A MAIOR VICTORIA -DO THEATRO POFULAR !
Os espectaculos começam pela exhibição de films cinematogra-

lihieos. Amanhã e todas :.s noites — DA' CA' O PE'. Domingo —
Grandiosa matinée infantil. (R ...14)

ÍÚmNIM*MlMNie<em3SI989MN****)NM^

mmmmwmmm
Theatro Caríos Gtames mm^Ê^M j
¦ ¦/-Vir» BSPECTACIJLO COMPLETO U__ 117 i
rlQÜE. As S 11*3 «Ia noite nUuC ,

—, Festa anistica «Ia actriz cantora MEDINA DE SOUZA '

; G-rande soir-âe eieg-aiite dedicada ás Exmas. famílias ;Primeira 
c única represen tação d-,i peça cm um aeto, original do escriptòf poriugtwz Uenio Ivlaiuua ',

Vivificasão do celebre quadro do grande pintor José Malhôa («In reperlorio ; «lo tlmitio INneioiial, de
Lisboa)? — Paisinlio, HENRIO 1715 AI.VICS: Joanuim. JAYMF. Sil.VA; Manccas, JOSI-. MORAItS,

_ A Mie:is__lIEI)l.\'A BIS SOUXA_

A CRUZADA DÃ^MÜLHESiÈS PORTUGXTEZAS'"
Cüi-iiereneia pela Sra. D. MEDINA DE SOUZA. ________ ,'n _L'riizada" ua Aincrii-a du Sul.

Ultima representação da celebre revista de grande cucceiiso

r

^gjF
Pico-pico CARLOS LEAL — Caminheiro. Ultimo amor, HENRIQUE ALVES,

TOMA PARTE TODA A COMPANHIA ,
Números «ovos por BERTHE BARON e MEDINA DE SOUZA, que cantara uma canção eaucl.a,

acompanhada a violões. ___________________________________________ _ -„.-,„/-. um *
AMA.VHA — Festival «le Margarida Velloso e Plaç.io 1'cricira — O DIABO A QUATRO — UM *

ACTO DE VARIEDADES. (175»)

Theatro Recreio

CUBIÇÂDO

feafes;£:.'*';.,!¦ |j_._g»i\

Mas os nossos lairos nüo flenm por aqui,
apresentamos também

UM PROGRAMMA NOVO
como fazemos todas as quintas-feiras. Como-

.amos por apresentar
GRACB CUNARD e FRANCIS FORD

ss artistas proferidos do publico do ÍRIS o d.
todo o mundo, em um romance empolgante

e r

w&mêm
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m EENERQSO

ÊmmwSr' U '** ^^S _P__r^'^^^SM

^S___i í!j_-í__-_i_ ___i--^

Coiiiiianhia Alexandre Azcvçdò •-.-*¦
Toiirnce CRBM1I.DA, D'01-I.Vh 1RA

HOJE nao lia espeetaeulo
Amanha-Sexta-feira, 24

A's 8 3.-1.
Recita <le lioinenagcin a

üremllda «'Oliveira
i* representaijao da notável

opereta

CINEMA PÁTRIA

A Bupeza
Bal Tabarln

Os prineipaes papeis por
ÇreintldaiVOiivolrii, A (Iria-

na «lo Nornnlia,
Alexandre do Azevedo,

Antônio Serra,
Bailes Kibelio o Juditli

Rodrigues
BILHETES A'. VENDA

73 - - JEÍVL&, S. Luiz Gonzaga - 78
Largo da Cancèlla - S, CHRISTOVÃO

HOJE e AMANHA — 23 e 24 de novembro — HOJE e AMANHA
O MAIOR ACONTECIMENTO DA ETOCA

3 — OBRAS DE ARTE E VALOR — 3
Km primeiro logar

A MiiUlí-r rlp riailfün.. GRANDIOSO DRAMA-. Extrai, ido «lo celebre romance «Ic^Alexandre
H. IVlUiner UC yiaUaiO--_,_,_.,. [r;n.0 __ Edição Eclair — 4 actos de LUXO e AR1E.

l.iii segundo logar --.,, ./.-»„ ,
A SOGRA DE BILLIE RITCHIE - "^.IveiTomic3,; 

_!lli0bVtcthi9_. 
píto

Km lercciro logar ... .,.
Reappaiiçiio da querida e fcstc-a.la artista MISS PEARL VHITE-conhecida do nosso publico como

— MISS ELAINE —
A sraciosa e inseparável companheira dc Jutitiiioaare^iio. desempenho dos saudosos "MYSTERIOS DE

Brilhará cem ft.lgor no novo e tiunidluario romance policiai americano, dividido em NOVE EMOCIONAM-
TES EPISÓDIOS- ..-.'. '¦"', . .,_" ___

AS AVENTURAS DE ELAINE - T^^^^^^ZT'^
Trágica Ascensão ou Para a Vertigem... Para o tfogo 1 TES, de i_i...

terruptas sensações — QUATRO
X. B. — Este film será exhibido todas as <]iiintas c sextas-iciras. _„.. _ -., -p_
Sabbado e Domingo _ A CRUZ DE BRILHANTES - Drama «le aventuras; AMOR E CALOR-

Cômica, de BILLIE RITCHIE. PAPA' HULIM — Piedoso e comniove.ilc drama. U 4S»U

••••••—9WW9W
í THEATRO MU.HCIPAL

Suzanne Després \
! Liigné Poe-MIle. Vcruenil!~~HoJe, 

23 de no-
vembro do' 1916

a HORAS _U, .
Segunda "soirée" urtisüca :

RECORDAÇÕES DOS BAL-
KANS", durante a guerra.

Versos de Vcrhaercn, Ron-
sard — Csse. de Noailles.

le
de Murger

Sccne de Ia "RUPTUR-r.
DE SAPHO". 'Cantos e dan-
533.
Oi billietes acli.im.se na

Cnsa Xapoleão. aos piecos de:
Krizas o Caniarott-.t de il,
50$; lialcoc», A o B, Mi
íla.cõea outras filas, 5$» Gg-
lerins, z$ooo,

A ultima e 3" "soirée" te-
rá logar em -5 de novembro.

(S *«S->)
•9Q9»—9——9t9—S

ti, em
rraiicià Ford

-t.iruid.n

Grate CuAard
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fechamos com chnve do ouro o
sensacional film

A do
i
mão

antepassado
¦ÍD Grande ROMANCE | POLICIAL, empolgante, de sensação.

partes da fabrica CO RON A FILMS

® Um episódio bmoclonnnle em quo nos e dado ver um auto
movei, tendo uma passageira* despe.,har*se

do alto precipício ! 1

iHiíí-aiiOTiffiHiiaiiíKMiiaBii-i-S'!

1 Palace-Theatre_|
| ESTRÉA ESTRÉA gj

AMANHA B
Espeetaeulo completo gj

Sexta-feira, 24 ic novembro gj
lg A's 8 c 3l4 da noile _ g
: Só estreará cniallhã. devid.i á g

demora na redrada do mate g-¦•->. «li A'.i.'.ii.le_a grs

IlMISSETOli.

®
®

írS* NA PRÓXIMA SEMANA - O 2- episódio doTllERANGÀ FATAL o mais o formidável drama p° 
l" 

^
f ciai VAMPIROS nos _• eO- episódios: O HOMEM DOS VENENOS. r /j732 ®

SENSACIONAES « EMO* g
CIONANTES TRABALHOS __
dt HYPNOTISMO - MAGIA g--ILUSIONISMO-PRÉS* |

M TIDIGITAÇÀO •-„I.E__,n B
1 ÇAO-SOMNAMBUI.ISMO. jj

I M EMPOLGANTE _ã-'«^I.xIShenteíI
B -speotacnlos completos. n 

g
Ü preços populares: — frizas, g1 15$; camarotes, i-'$; auteuils, H

- H i|i cadeiras dc i», a?: cadet- g
®| I ns dc z», c galeria», nobres, =-

1118500; entrada geral, ISO 0. jj
Cl-465-1) Si
iiiiiaiBip

A PARIS
50 — Fraca Ti»*adentes — 50 -- Em-

presa Couto Pereira
.Eiojo-Sensacion.l programma novo i-Etoje

SuciPiso dos Eucctssos (-_- Inncgavcl triumpho de MISTINGUETTE,
a deUciõta "i;ar.iinc" parisiense, '.ias varias c Snrprelicndentes transíor-

maço es tle typos, na protagonista da:

MISTINGUETTE DETEGT1VE
Monumental acção dramática policias, em 5 longos e interessantes acto3

da fabrica ECLllSE. Entrecho de aventuras, na qual patenlêa as di-
vcr.ai modalidades do seu talento artístico, transformando-se em pro-
fer.sora, navegante, "chauf.iv.-r", creado, actriz c tc!-gri.phista.

O Segredo do Pavilhão
—RKS exicijsos aetus, «lc SÚRlDlSK.

O GUARDACHUVA
,1.1 artista cômico CARLtTO.

, Original comedia do irre^

i-te -n.uii.li cn

CARLITO E

I THEATRO REPUBLICA f&M- I
| Últimos espectaculos da Grando ComiianlUa

Italiana de operetas
CAI.AMB A-I.IJOGN AMIGLIO

| HOJE — A.'S 8 3x4 - lioJKS
A PEDIDO GE «AL

âVlBVA
- «I

MISTIMDETTE
Oá^tr. 

-Px,n VP.f %'íãt. fíi Original comedia do irre-
UOJàH H/rrimiC sisfivel graga, de Nordisk.

Segnnda-Ieira-BARRA ROXA-M.gniüco drama em J lon- j

Estror.dosissimo exito ! O máximo deslumbramento dc montagem
AMANHA — ..* rtrci.a de as^i-riintura _ Festa artística «e

STEKI CSILLAG - A opeteta BELLA RISETTE e grandioso

SAlilÚDO — Ultima recita de B9sipm3ti»ra: a opercla AMOR
DE ZINGARO. Domingo — GRANDIOSA MATINÉE — Stgun-
da-feira — Despedida da companhia.

Bilhetes á venda das io is 6 horas ,no Jornal do Brasil, c
depois r.o ahéatffò.

BRÈVÉMEXTE — Estréa «Ia Companhia Lyricó Rotoli &Bil-
loro. >ie que faz parte a notável soprano Adelina Agostinelli —
PREÇOS POPULARES.

^^•feS_*Kr_íi*_*H3»-^^^

CINSMI^ _I-DE4^*u
mm

Rua da Carioca ns, 60 o 62 -Proprietário M. Pinto - Teiephone O. 1937
l__jg__6_jj_s_ — m Plienomeiial programma novo -*-*¦-.«*• H

0 OMnlõStavol triumpho alcançado pela ultra graciosa artista Miss PEARL WfUTR, a Miss ELAINE 2
dos Mvsièriõs dc Ne\v York, dispensa qualquer futura reclame, porque ella tornou-se o ídolo querido do 2
publico numeroso, que freqüenta o IDEAL. Basta que digamos somente que hoje na nossa tela oxhibsremos |
em conlinuaçfic

_t ^jj__B!'::a(«s*> -*a_»-_

^***Sa<T-J--l-M^

«,- ...intrica .:::

AS AVENTURAS DE ELA!
Em quo a sua notável e applau.lida protagonista, so aprc-.j

senta no SEGUNDO EPISÓDIO, sol. a insinuante denomi- jnação do _ ____,
A DEUSA DO FAR WEST
3 longas partes dc profíiuda sensação

irônico ([ue occulta ns mala ter-' 3 seus falso? amigos
por uma trtbu de

P«Ue \"e7mel1iã'e siibmettida .'í duras provas de divindade. Assistiremos
entilo os seguintes terriflcnntes quadros -i„L„

O rapto-O .imordíicainonti)--iJina nova cilada—O noivo de Kiaino
dcsDrazado-A viagem para o incogni:o-Um mystorioso destipptueci-
mente-Uina fuga precipittida-Dois cavados correndo vertiginosamente
pni paralello-Em plano matto-Soccorrida-Sob a tenta do ciciqne-A

DEUSA DO FAR-WEST è o nome irônico que (
eiveis e colossaes façanhas. ELAINI! allrahidi pelos :
«) abandonada em pleno sertão, onde e aprisionada

urova da divindade—Nas penedias da mnrte—Lanr.ada pel'. despenha-
ileiro—Um enorme pedrêg.illio que.iola vertiginosamente pelo dec.ive-
fcmorte quasi imminente de Elaine—Laçada pelo noivo que consegue
mlval-a-Uma scena pungente-A volta aos penates-O cynismo e n in-
amla em acçioetc. etc... SahirA vuricedora a grande Llaine . O mm

gos actos. 11 4738 mMHNKHN*rMMN«Mm»NM*MM*MHM

dade,
Ao ine-iT., programma a souerana

denominado

¦fcl.
snl
r.imla em acçao c._. ... ,
o descreverá com sensaçüo e muita verdade. Vinde ver q'te es.e epi-

jê sodlo vos reí-ervará novas e inedttas emoções.
¦...•ricana FOX FILM CORPORATION* apresenta uni estudo social de intenra d.-ar-atiei*

AMBIÇÃO!... -
Protasonista a consciente e em.riti «rtista Rerilie Knich, qtie imprime a maRis:

sereno, tumultuàrio e calmo, a 
"iei..io 

«jo enredo s do desenvolvi menio.

5 violentos
aotos

ai .peça o entr.iin do temperament!) irrciju.c.o

SSIvC.UNDA-FIilRA 
— Keoppariíio do apreciado artista Jus tino_ Ciarei e

novo e -ensaeional drama policial americano — O SEGREDO DO l.sl-At L U.
Ciarei e do celebre "I.uc .Irri,," dos •'Mysterios de New Yorl- num

.  po. .
serie dn MXJL'11'BR AUDACOIOSA. 

OUIXTA-FEIRA — Conlinu.icJo das AVENTURAS .DT
Ã SRGUI-K — Em cada seumida-feiri
TORAS D li ELAINE.

"¦..í, UNI", 1 episódios, sob o titulo
düás'sírias" da MULHER AUDACIOSA e Iodas as q

\U10, seis Ioiikos actos. Km continuação a quarta e quinta

) Tllli. .i','HO riiftOIDO, 3 actos
episódio das AVI."-

(R 4;J>)
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UM MUNDO DE OURO

LIBRAS 410 LIBRAS
Distribuídas peta easa VEADO aos fumantes *Jo»l*»e«_ c'a»*_*
ms por melo da Loteria Federal de _8 de Dezembro de «16.

41 P!.BBIOS constando cada prêmio do
uma bolsa de prata contendo

•fl_TT_ LIBRAS 1Q
EM OURO

Que srrtp entregues ¦ quem apresentar bilhetes fornecidos pela casa
VEADO com numero» eguaes »os primeiros 41 prêmio» mniore» da Uo»
•cria Federal do NATAL de 1816.

CONDIÇÕES
A oufiti apresentar na casa Veado a Rua da AssemhKa, 94-98 o coupon'

anui iimto acompanhado de 10 valera das nosias cattelrinbas de cigarros,
receberá cm troca um bilhete numerado cujo numero correspondendo
aos primeiros 41 prêmios maiores da Loteria Federal de 23 de Dezembro de
1916 ttra direito a uma bolsa de prata contendo dez libras em ouro.

A troca dos bilhetes para o concu.fo terminara em 15 de Dezembro de
1016 Serão attendldas as remessas pele ijorreio quando acompanhadas ds
um sello de 100 reis para o porte.

Os prêmios estão em exposição nas Titrines VEADO

___. "A .l«ran£lu™V*, pe* &&&
Istontnadorc™ c "D bandido gcnerW*. sen-

reeion™ 
' comédia- dramática, em cinco par-

tes de intcnsissinia acç3o.

Os "liabltu™" «lo querido cinema Paris
est5o hoje dc parabéns, -lv que a»;*».-"'
n substituição do iprogranima em exlubiçlo.
e Ae uma formii qtft a todos ha dç agra-
liar imuicusainentc, taorextraordiiiarios sao

os films da "iiremiçre" de hoje. O pu-
blico que leia .1 simples enumeração e corra
a ir assistir a um espeçtaculo deveras iiiex.
ccdivcl. 'Kit-a: "-.Mistinguet deteetive , pe-
ça de monumental acção policial, interpreta-
da por aqueüa apreciada artista; O segre-
do do paiSItião", drama da vida real, çm

c "Carlito c guarda-cir.co vigorosos aclos
chuva", cômica* *

No conceituado cinema Americano., o pro-
curado cinema do aristocrático bairro de
Copacabana, cxhihc-se hoic o mais deslum-
branfê prògíamnia, que muilo deve agradar
«o clcuauii: pulilico que o freqüenta. J:ss=
pvcuriinuiii está assim constituído : "ligre

real", film dramático, cm seis sumptuo-
íos aclo.--, tendo como interprete a notável
artista 1'iíin Mcnichclli, c ••'Corsária",, film
de episódios eniiiieiiteiricnte sensacionaes;
eni 4 actos, pela reputada Maria Jacoliine.

tH ij; ti:

Circos
O popular circo Spinelli dar A uma ex*

cellcuie funecão, ilotada de totlos os ma-
tmlnrcs pnra agradar cin clieio,

* >Ü #

Varias
0 FESTIVAL DF. MEDINA

DE SOUZA
No tlic-otro C.irlos Gomes, realitá.le hoje

c festival organizado pela querida artista
Mcdiua dc Sóouza, valiuso elemento da

lipr

VNATAli»M9ÍB
aGRANDÍCONClIRSO

tf-'EAÍM-

Corte este coupon,

junte-lhe 10 vales

dos cigarros

li

sor3o int*m&eorílctS^M8 3U,*?»*»__.¦
nolteíl Na sfe'èi '«WWr&iJtpiaarSo«i
todo» w «rli-ins .iue coinUfuein o a,'.u»l
elèhÉ6-«fo-f™liW. ST 

-'"^'"t *"-,. -™5

4» Tclcgramma da Agencia. Americana!!
"Curityba, 22.,— Continua obtendo suf-

cesso-a companhia lyrica Rotoli-Uilloro, que
aqui trabalha, tendo niaitctlrado o theauo
Cuayra. "4

Os seus estiectaiculos tem sido muilo con-
corriilos, a elles comparecendo o ir. Afiou-
sn Cãmar-zo, mepidente tio Estado,1'1
^ Margarida Velloso e Plácido Ferreira,

duas figuras estimadas da cmnprrfihLi «lo
Iiiicn-Tlicatro, «de Liiboa, rcaliiam amanliã,
no Carlos Gomes, irei grande festival, que
promttte ser brilhante, lv' o seguinte o

progranuna desse festival: i" pai-fc: O Diabo
11 ginitro, como foi representada na primíti-
va, com o quadro O ciumiirnfn 1Í0 colla-
tudo. 2a parle: grande aeto de variedades»
eni que tomam parte Bertlic Baro», Mct&pa
dc Souza, Tima Coelho, Henrique Alvei;
João Silva e Luiz Bravo. A festa, que é
dddica-da ú Caixa Particular dos Inferiores
do Coutpo de Bombeiros, será abrilhantada
pcefa Inunda dcaca crporacão, que executará
a protophonia do Ciiarany. Será também
recitada uma bellissima poesia, O Bombeiro,
escripta pelo poeta Bastos Tigre, expressa-
meonte par C390 festival.

¦¦ « » if
NA SOROCAKAXA

Sociais

o troque por um bilhete numerado da casa

TE™LDO
para se habilitar ao GRANDE CONCURSO do

UM MUNDO DE OURO
M mm M PRATA iiiia

10
i>-, mais cstonteailorcs, qife se sticcedem
numa série ininterrupta üc perigosas aven-
turaa, K' um trabalho dc emocionar fun-
«lamente o cspccta.ór.

A CI.uxo film, a notável fabrica erne-
mntogropiiica que adquiriu foros de iucxce-
ilivel crcadnra do obras d'arte, .í.iz hoje
«s honras dó programai» que estréa o con-
ítrtavel Avenidít. "Covardia" 6 um drama
b u pj* cs tivo, em cinco actos tnngístracs, ur*
lüoiís pw-í^culonreniie. Nelrés se desen-
rolam scenas ile uin vicor e de um colorido
extraordinários, ad iii iravclm ente t jogadus poriirtistas de iutliãculiv.cL merecimento. An-
«iniciado esse film, estaria constituído uni
brilhante c majestoso prograiiiiua.

us seus "habilites" com os mais assombro-
sos films. Além «lo segundo cjHioilio ua
cVctrisantc peça— "Aventuras de lilimic ,
crisodip «me se denomina — "A acusa no
Far-West" ou "A imagem branca , peca
que Uo excepcional exilo tem causado «ai;
tre nós, o cinema da rua dn Carioca tara
mais a projecção, na sua tela, «lo roonti-
mental film — "Ambição", de aceno vio-
lcniissima, em cinco surprclie:rdcnte-« actos;
ilcrcnipetitindôs stípcridriiientc pela fcstjada
actrii Dcttha Kalicli.

O popular cinema Ideal, cujos prograin

O rt-piitailo crncmii íris esiá alcamjando,
lia tres dias, um suecesso dos mais nota-
iiis com a cxliibição dc um programma. que
é uriiu maravilha. E tão retumbante ten.
sido a sua acecitação, que a empresa Cruz
Jniior, solicitada por pedidos .sem couta,

.. ,.„,  „., .,.,... ,....,  sc vc coinpcllida a continuar ainda hoje a
luas são suiii;;r<- primorosos, 'deleitará, hoje sua exhibição, apezar de ser dia de mu-

celiipanliia dò Kdcn-Tlieatro. dc I,isboo.
lvm prenilêra, será representada a peça

cm 1 a«o, O l!cdo, original dc Bçiiito Mar-
tins, premiada polo "Salon", ,dc Pririü. lvm

seguida, a. festejada artista fará uma con-

fcrcncJa sobre a—Criuarfii das mulheres par-
tiigiiesas, da qual "oc dizem coisas brilhan-
tes. lvnceirará a esplcndidac festa dc hoje

a revista portilgucza O .-lmor, que, duran-
t: muitos "dias, o nosso blico leve oceasião
di> iidriiii-r-ir e oppLauúir, com muito cntliit-

aauino. No desempenho «1'0 .'.'iii^r tomará

parti- tr.rulicm a actriz Ilerthe Jlaron, por
nua deforcuein á homenageada.

Nome feito c extraordinariamente consiile-
riído pela platca carioca, Medina dc Souza

terá hoje mrcasião dc sentir o quanto é cs-

tiinaii cilrc nós, pelas manifestações que
Vfle roceljtT, logo, á noite,

4> l*,ir uin lc.r sido possível retirar ila
Alfaiídegii a tempo dc ser montado, iro l.«-
lace-Thcatrci Icrln o inateri.il de miss Ivvita
liiirab, a afamada ülusioiiista c, rcatiiligita-
è:ra. a sun ainniiiiciaèi estréa sn sç realiza
aiiuuiliü; Cc-iiforiiie iá íui annuncia.Io. os
e«iv«rt:;«iiJos -.io cõnipletos, n preços popula-
,iv'i o duranic os mesmos tocara uma or-
cluvilra -te dez professores.

Of seus trabalhos üii mragia. illusipliismP,
nreslirligitação, niagnetismo. soniiinmbiilisino.
levitacão. transmissão de pcnsánientp, são
apresentados com grancd luxo c aparato.. .

^ W. amanlião. nue, no theatrn Kccrao. | c|iic se traia
s6hc a r.rai.i. om Pretnicrc, a opereta ri
diuiúezá do lal 'Fabariu, que vem ilirsncr-
tando grande interesse.. Além «los artistas
«ln companhia Azevedo íi Serra toniiirao
parte no desempenho «Ia onerela Adriana
de Neronlra, Snll.'s Ribeiro e outros.

O espeçtaculo de amanhã e cm hoincnao
gem :'¦ Cremilda «te Oliveira c começara
ás S 3I4.'?'A 

actriü Bcrtlie Baron, dedicou o seu
festival, que terá logar no dia ali, em
iimfiirir.*. 110 tlicairo Cariou Gomes; a Lniz
Vcrmellia rortirgueza e Francesa.

4t> Kcalizn.se uo sabbado a reabertura uo
thcalro riionix, a clcciuite casa d.e «diyçr-j
sões da rua Barão de S. Gonçalo. fcstrya.oli |
a coinpaiiliia Adclsna-Aura Abranchcs, com-
mnliiri querida do niibüco-c que esla sendo <ai.i ™-n roí.pa

eS".rra.ln c&in niiciedade. A peça de apresen-
lacão é O /.vii™ de grande suecesso. ongi-
nal de Picrre Wolí. o consagrado; autor de
Ia Rnisssaii. ha oouco levada nu Municipal,
nclii ¦companhia Ilucuciict. tom a neca «c
estréa a companhia apresenta o novo. «uai o
autor Mario Duarte, oue, <ieh or.niclrn vez,
vem ao Brasil Os csncctaculos do Phcnix

Vm choque dc trens
S. Paulo, 22 — (A. A.) _ No kilo-

metro 16, «ia Sorocabana, próximo a
Osasco. deu-se lioje, cerca das io ho-
ras, um encontro «lc trens. A carga
que os mesmos conduziam ficou bas-
lante avariada, não havendo cntrctaii-
to, victimas a lamentar. No local do
acciileute, os passageiros fizeram liai-
deação, por ter ficado a linha impe-
diria. A. direcção da Estrada «lc i^erro
Sorocabana, providenciou pura que
fosse desimpedido o 'o.-iil do desas'r'1,
¦coiTcndò este serviço -' as ordens ilo
engenheiro dr. Cuspar .icardo Jtiriiof.

ESMOLAS
Das senliorilas Maria do Rosário,

Maria iln. Gloria e Nora e Manoel Ma-
llieiros recebemos a quantia dc cinco
mil réis para a- viuva Ângelo Pecnraro.

HASl-OU APK-VÁS UM SlíSTO

O sr. Pandiá ileu provimento no
1'i'cni'S.i

O ministro da Fazenda deu provimen-'
tu ao recurso inlerposto «leio inspector
fiscal dos impostos de consumo. Hora-
cio da Costa Ferreira, do nelo da I.lelt*-
g-acia Fiscal de Pernambuco, ouc inti-
mou a recolher aos cofres publico» a
quantia «le S :6K}$5oo que a maior lhe
foi paga com abono de tuna revista, e
reformando a decisão recorrida, o mi-
nistro mandou abonar no recorrente a
totalidade dns mídias impostas a Arnoul
«t rC, e a Moreira & C, por sonegação
dc impostos, cui iface cio que dispõe o
art. 2.1. da lei n. 

'.211.2.11, 
eni cuja rc-

giineii foram impostas as consulta» de

Calmamenta levaram o que
puderam

Os ladrões; q.;è têm campo dc opera-
ção na Villa Proletária, visitaram hon-
tem a casa 11. 20 da Avenida Primeiro
d? Maio, residência de João I.ourcnço
Goulart, isso pela madrugada,

Quando o dono da casa açconlou, teve
,1 trrãtiile decepção de -verificar que es-

upa c seni jóias, dinlre as
-quaes uma medalha com brilhami-s, e
um relógio dc ouro com corrente do
mesmo metal, ,"A 

policia do 2.1o districto, a rjnal foi
expandir a sua magna o roubado, pro-
tnettcu empregar todos os esforços, afim
ile encontrar os objectos.

m iii ,i **********I

m!t-vs intimas
¦Vuzcin ann-os lioje:
«O «r. Antônio Jorge da Silva, anti-

go .-funecionario dos Corraios;
a era. d. .Mociiilia Jacoine, es-

posa do sr. Gonçalo Jacoine, 2" offi-
ciai dos Correios:

«a sra*. d. Ormiiida Parente da
Costa, esposa <lo «r. iAôberto Parente
da Costa, funccioifario dos Tclegra-
pitos;

o sr. Alfredo Clemente de Uli-
vorra. sócio da firma Ulivcira, Wiewe-
ger & C. ; .a senhorita Sophia Araujo;

o menino Leopoldo de Sá, filho
do sr. Antônio dc Sá Junior, gerente
dai casa bancaria Borges & Irmão; .

o dr. Servido de Lima Filho, 111-
srpector sanitário nesta capital:

a «ra. <1. Olga Assunipeão, espn-
s»'do coronel Raphael Ferreira de 'As-

siunpção;
o sr. loão Rodrigues vorol;

_ o *r. Francisoo GouC-i-rt, nego-
ciante desta íapital e sogro «lo sr.
Gervasvo iFêrnamlesji fuiiccionario da
Central do Brasil:

a senhorita Deolanira Gomes -Mos-

quéiro, , filha do sr. Joaqiiiiu .Maria
«Mosqueiro; .. . ,

o dr. Pinto Portella. conceitua-
do citnirgião do Hosp>rJl de S. Zacha-
riis. on«le teni .prestado tnesliuiaveis
serviços; V . .

a senhoriUi Cinu-a «le Araujo, f;-
•lha do negociante Antônio Pereira dc
Araujo;

Fez annos 'liontem a graciosa sc-
íiliori',:! Julia. Midosi: de Sampaio Vinn-
na, filha do s:\ Haul de Sampaio A'i:ui-
na e neta ilo fallccido barão dc- Sam-
pain Vianna.

«A aimiverscVàiilo teve oceasião de
receber muitas foiieitações c tambcm
dc receber-muitos mimos.

u_.'Passa boje a. «laia dc seu tercei-
rn aiiaivcrsar.i-u o interessante menino
Samuel, fiiiio do sr. João do ltcgo
Barros, dedicado secrctíirio «Ia empre-sa
José Loureiro e poptilar çoniediogra-
pho.

Fez annos honiem n sr. Manoel
Brandão, conhecido negociante desta
cnpial, <|ue foi muito cumprimentado

Ipelos iimigos!
i;. i;. >!:

CASAMENTOS
Realizou-se liontem o casamento da

scnliorita Carliiiila «Monteiro de Barros.
com o dr; .Manoel .Castello llrauco.

1» * <<

BÀVTISÀIMJS
' Voi honlcm levada á pia liaptisuinl a
interessante menina, filha do sr.. Ar-
naliln 1'itilieiro drj Silva c il. lílvirn
Pasárilli 'Pinheiro dn Silva, que rece-
licu o nome de Wonl.í. ,

Serviram de par.-inyuípbos o sr. \.
üiugenio Mottn N'almi:o. ilo coiiiiiiçrciíi
dcsla praça c a scnliorita Cclnia Ma-
llieiros.

1'.: «: 1
FESTAS

Festejou honlcm mais um aniitversa-
rio de casamento o sr. iM. Pereira de

secretarioivíiÇoriàllin*"9™»-Sè -Aljretlí
thesoufeiro,-João .«Peneira Brás. -. t*-

* * *
CONFERÊNCIAS-;' f?J. '

O -Io .tenente dr. l*'elisUerto dc Car-
valho, fará hoje As S i'|*2 «Ia noite no
Grêmio dos Macííinistas da Jluiiuha
Civil, uma conferência sol.re o thema,
"As 

pátrias são liiais os mares e liie-
nos os continentes."•** •*• *Jlij» .,. .\i

VIAJANTES
A bordo do "Itapema". parte boje

para S. Paulo devendo nrgrcssar_ na

próxima segunda-feira, -pela manhã, o
sr. Cândido Lobo Junior, nosso que-
rido companheiro de tniibalho e estima-
do cirurgião dentista.

*-:¦*:,:*

MISSAS
Com grande assistência realizaram-

se hontem. no altar-ntór da egreja «lc
S..'Francisco de Paula officios lime-
bres, de sétimo dia por alma do sau-
doso almirante Pedro Velloso Kebello.

Rez:*,-se amanhã, sexta-feira, tio altar-
múr da matriz dc S. José a miíaa de
sétimo dia por alma de d. Lcocadia <lc
Andrade, mãe do sr, Arinos pimentel
e sogra do sr. «Luiz Antônio da Cunha
Junior, sub-oííicial do «Registro de Tim-
Íos 1: Documentos .

EXTERHAMKXTOS
No cemitério de «Mariiliy, em Ni-

ctlicroy, sepultou-se lioiitcni, a venerau-
da senhora Alftta de Souza Lobo. yiuvn,
do saudoso almirante José Porphirio dc
Souza Lobo.

O cnierro foi realizado á larde com
grande aeompauliamenlo.

m
SÜPERIDRES

UM MA.O FILHO

£ AGGREDIU O PRO-
PRIO PAE

Qlic hr-iali.filciritivp (nirrcce 11111 filho
que aggride o próprio pae, alqucbrado
pelo vigor dos annos e lutando com ri,
sorte adversa ? lista 'pergunta acóde a
toda gente dcánte do caso apavorante
(lescnrolado ua casa 11. 167, da rua
M.-,lvino 'Reis.

Ali residem o septuagenário Bazilio
Velloso e o scu filho José, de 10 an-
nos, rapaz sem occup;,ção e que absolu-
tanictite nunca quiz procurar trabalho.
O pae queria encaminhal-o e todas as
manhãs, ia acordar o rapaz, aconsc-
lhí'|inlo-o a «iuc fosse procurar emprego.
Honlcm José acordou indignado c ag-
grediu o pae, ferindo-o, na cabeça, com
11111 caldeirão. Aos grilos do infeliz ac-
cudirani visinhos, que prenderam o mi-
seravcl, cntregando-6 a policia do g"
que o está processando. -Bazilio Velloso
recebeu curativos na Assistência e fi-
cou cm tratamento na residência.

A C01J,I.< TOUIA FEDEIIAL
NATIVIDAllE

I.K

Vol nomeado hontem o escrivão

Foi nomeado hontem, o sr. Jeronymo
dn Prado, para o logar de escrivão da
collectoria dc rendas federaes de Nati
vidade, listado de S. Paulo.

¦¦» «¦»>»¦ "
VICTIMA DE UM DESASTRE

Souza, conceituado negociante de nossa
praça, tendo recebido por esse motivo
muitos cumprimentos das pessoas de
suas relações,

* si: *

ASSOCIAÇÕES
(Foi eleita a 12 do corrente, em as-

sembléa geral, a direetoria da União
Kspirita Uiopedrcnse, que deve dirigir
os destinos desta sociedade durante tun
anno. c ficou assim composta: Presi-
dente, José Luiz do 'Espirito Santo; 1"
secretario, Kdnuindo José dc Mello; 2"

wttuaBM™

FACUI.llAl?!-; Mi MiEl .CIOíÀ — Re-
Irura.i pura os exames . de . hoje, 23 do cor-
ruite,;: .

iu,áimo medico — As 10 i|2 horas —
Ki.berlu Ferraz dc Abreu, José CardamO;
ne, Carlos Odilon de faria Martins; .lose
ib Cunha Tagarrb Lima, Humberto Ca-
bfal! Hugo Leal fia', rCurlos Luiz Malfer-
vavi. ,„ , _,. , .

Turma supplemcntar — Moriano 1'inlieu
ro Ibiítisln, José Kcis -Uias, Luciano 1'es-
tro, Miirillo Pires, Gentil Telles C. doa
lieis c Jorge Barreto.

2" anno — Hlstologin — A s 10 lioras
— Numa A. Corrêa de S. Carvalho, Jono
M. de Araujo Junior, Ostalrio Haziii, de
Mello, Américo M. dc Castro Junior, l*ran-
cisco Capobi.inco. liustaquio L. Ititteu-
courl Sampaio, Jayme (le Mendonça Castro,
..i3V._l.lu ltraiuiiiiu Corrêa, Aristides Cunha,
Antônio Pinto de Carvalho 1*illio, Brasibo
ile Vasconcellos I.ima, Jorge dc Soma
Asiiiar, Albett Ision Pontes, CIovis 'lon-

tcuelle Guimarães.
Turma supplemcntar — Altino Costa,

loão .Moreira dc Andrade, Bernardo An-
íüilul 1%, Albcrico .Custodio Ferreira,
AsriBin U, de Vasconcellos, José de «Mo-
racs Silva'! - Guilherme Gonçalves Viauna,
jo»é 'M. JCarnciro Leão Junior, 'Manoel

Tfcvares Neves 1'ilho, Jesuino A. 1 ensse,
Wa.ilemar Costa e Silva, Getulio Pinheiro,
Fiancisco dc M. Modesto Guimarães, João
Soares de Sampaio.

3" mino — Anatomia descriptiva — 2"
parte — A's o horas — «.Maria Alcântara
dc Vilhcna, lsmar Tavares 'Mutel. José
Geraldo Vieira, .Alberto de Luca, Oswaldo
Goulart Monteiro; João Prado, Henrique
Mucjldo, Guilherme Jorge dos Santos,
Carlos Bcnjaniin da Silva Araujo, Heitor
de. Oliveira Cunha, Lahirc larino Pinhei-
ru. Jocl Antônio 'Sotto Maior Lagos, Os-
v.aldo de Freitas Assumpção, Miguel. Cal-
mou du Pin c Almeida, Diogeríis Lincoln
l'ercir.1 da Silva, Josú dos Santos Dias,
Alvim Teixeira dc Aguiar, Pedro Luz, Ma-
r. 1 Corrêa de Lima, Sylvio Kapliacl Bal-
ceiro, Arthur Paulo (le Souza Martins,
Olyutlio dc -Castro, Anionio Gonçalves 'Li-
nia c Jaciutho Alvares da ,Silva Campos.

Turma supplenietilar — 'Gilberto da Sil*
va Preire, Jayme Waldemar Cardoso, An-
tonio dò Arca Leão, João Alcindo dc Je-
sus Ilenriques, Álvaro Leite . Oitacica, Be-
r.eveiiuto Tcreira iSo;ires, IMiirio. de Paria
Bainlcira, Jgnacio ilariauo Laillla, Astro,
gihln Osório, .peruando Carrazeilo, Olney
lunqiicini Passos, .Antônio IRòdrigucs Sea-
bra, João Penido -Monteiro, José Leal Bur-
laniaqui; Abelardo Calmon de Oliveira, l.i*
nririo Uibciru Quinta Filho, ¦jimtiianiicl Ne-
ry. Dcrmcval Monteiro de Carvalho. Ncl-
snn Monteiro de Carvalho c Sinval Augus-
to Lins.

4" :11111o medico — Anatomia -pithologi.
c.l, ipatliologia geral e pliarmaeologia e ar-
te de formular — A'a io horas —* Rival*
da Varandas dc Azevedo, Lafayctte Pc
riesé ísodre, Ary de dánia, Nelson \'elloso
llorges, José Ribcirn Nogueira, José Ivpa-
minotiúáa de l**Í**ucÍredo,: Newton Vieira
liamos. Oui>fre Infante Vieira, Artliur TAtiz
Luiz Augusto de Alcântara, Leonidas Dcizl
Pillio.

Turma supplemcntftr — João Octavio
iliobo; Antônio Pereira Nunes, .1 nl io Vieira
Díoro, Polymnia Dutra, José Rodrlpucs dc
Mira.itit, Álvaro Cumplíuo de SanfAnna,
Adjajma Martins Carneiro, Antenor Mar-
mo, Leopoldo da Kosá Torreilo e Hilário
Gurjão.

5" anno nicdtcõ — Anatomia o opera*
ções c tbóranciUic. — A's u horas —
João Kstanisiáo Peixoto do Amarante, IMi*
nio -Caiado, dc Castro, «Cândido Hrtiin Caí-
free, Itt.itri™ do Amaral. João M'orcira Pin*
to, Tl.Vophilo ^^oreira Pinto, Joaquim Pe*
reira da iMotta, I«ui™, de Azevedo Sodré.

Turma supplementar —- João de Souza
Campos Junior, Paulo César de Andrade,
liiucu IXlrJiaguela de Poules, José Júlio
Velho tia Silva, Alberto Veneza «Moorc,
Antônio Americano Brasil; Olymplo dc
Oliveira Chaves e Gcncsio Pacheco.

5° anuo medico — Clinica cirúrgica —
A's io horas — 'No Pavilhão 'Miguel Cou-
to «lo Hospital do Misericórdia — José

de Carvalho T.ima, José tSàvaresc;

T»j*me d» Ajerédo Villa» Boas, Domingo»
Kibãro de OjiVéira é^Silva e Annibal Bit-
tcncDitrt. I™ -

jf 6° anui? medico — Iíyfíícnc c medicina
legal — A'a n horas — Celso Ferreira
Nunes, Roberto Pereira dos Santos, lten-
riquè Moss de Almeida, lírncsto Pentaga-*
na, Jiilrah dc .Moraes Martins, ¦litulain Au.
tran, Mario Augusto de Figueiredo, Aillie-
mar Adhcibnl ila iCosta, João Pires de Sou-
72. Pilho, Antônio 'Pavão .Martins.

Turma snpplciiiciitar — Aristóteles Luiz
Lias, Lonrenço Otloni Porto, lvilmar Sil-
veira, rirnio Maciel Monteiro, Oscar «loa
Santos Pimentel. Carnlino Ribeiro iMuura,
'Manoel dvsteves Oltoui, Gilberto Goulart,
llicobaldo roUchdal e 'Ernesto 'Crissiuiua
Paranhos.

6" anno medico — Clinica medica -.
•;; » io horas — Waldemar Leite, Paulo

ií s .m°- 0llVt-'i™, Oscar Augusto Voa-zella,. Albino Sartori. Deraldo Rinlrigue»
jonlao Junior, José Piedade da Silva Pon-lcs, Armamlg Fernandes Lima. Prãncise»
íi?. M 'i • .l*1' M,'B''"-'1 Cúrvello Ju-mor, Maxiiiuano -Ferraz de Souza.

1 urma supplemcntar — .Anionio 1-reíla»t-eryallia.;, Waldemar Pcckolt, Gabriel Pi-ulicirn Frgiieire.lo, Francisco Pcrrohe, Mu-noel Nogueira berra, José de Azevedo .Ma-«,cdo. -Mano dc.Castro Masall.nes, Sylviode Sa Freire, Júlio César iKi .Mattos eHenrique Moerbcek Drago.
6" anno ineilico — Cliniea obstélriiiá —

A s io horas — Armando José Je Carva-lho. Ahpio; Gonçalves Símios, fosè OsórioNogueira ila Silva. Samuel Teixeira Si-queira .Magalhães. Anfrisio 'Freire Ribeiro,Oswaldo Moura Nobre, loão lorgc PauloProcnça, l-.leysun Orirdoso, Raiil Vieira «leCarvalho e Fábio Martins «Palhano.
Aviso — São convidadas a comparecera secretaria os srs. Altivo Rodrigues Sar-mento c Uirnani Werna-k dos Passes.'
FACULDAM-; LIVRE CD15 DIKIÍITO-• Serão chamados hoje. ús ri hor.-H, ,-,

piova escripta da s« cadeira do 5" anuo,os (ilumnoj ns. Si n i-*j.
-V 1 hora da tarde —• 3" cadeira (me-ilicina), ns. t a 40,
A's .1 horas da tarde — -Mesma cadi-ira—.Ns. 41 a Su.

Prova escripta da 3" cadeira
.1* parte — 1» turma, ã 1
alumnos iuscriptos de ns. 1

A's ,1 horas — 'De ns. ji

4° anno —
("direito civil,
hora) — Os
2 50.

2"tiir:na —
a ifo.i;

rliSCOLA NACIONAL Dli BÉIiA-S
ARTF.S — ¦ Kcalizaiu-sc hoje os seguinte»
exames — Geometria descri-tiva Uu série
do curso geral) — A's u iioras -- Prova•ini.tica — Desenho geométrico 0a série ilo
curso geral) — Prova pratica oral, ás 2
lioras da tarde.¦ São convidados a comparecer Iodos o«candidato.! iuscriptos.

S FACULDADE Dli SCIENCIAS lüRIB™
CAS E SOCIAES _ Currucani hofe. 23, aJ
4 «Ia tarde, .-.s nrovas ora.-s ,1o . anuo Oaeto realiza-se na sala Visconde de iltiro
l'rclp. .Min chamados- os srir Adlieriial
Salvador Catle:-.-, Alberto Beauniont .le
Abreu. Alberto Jooe de Araujo Cunha: Ale-xandre de Barros Rego, Alfrv.l-, lirito! Al-nicnmlo Affonuo Ferreira. Alvarj de Castro
Neves e Almeida, Américo Relrêllõ ('.iicii'«-s,
Américo Viveiros Custa Lima e Ariisio Viei-ra de Alnieidii Ramos

.Turma siipnlemeiHar: Antenor Dnnta.
Fialho; Anloiuo Aiitòiielli d,- Castro lli-z.-r-
ra. Antônio Augusto de Souza Ihirideirsi;
Antônio Carvalho Guimarães e Antônio Vi-Hiena ile Seabra.

Os nlumnos «ine faltaram á prova escri-
pta da ciilrira de liratii™ .1.. iirocescò civil
ç iroiniucrcial, serão chamados á niesiiia
hora.

As inscripções terminam no dia 35, ás 6
horas «In larde.

As provas oscrípías dos \n r
cõmc.arilo no dia i.° de dezembro
4" anuo, 110 dia .1 de dezembro

ESCOLA l*OI,YTi;i:ilNH.*.\ _ n„j,.,
ás 11 libras da manhã, continuarão us pvas (.runhicas <1« desenhos de asfitada?,
poííraphioo, cartoftrapliíco «i dc estrttdás'.

3" tinmn

Morreu o fiscal da Jardim
llOtllllil'0

O fiscal da Jardim Botânico, Fran-
cisco Gonçalves diastos, victima, de um
desastre de qne noticiámos hontem, 
veiu a fallecer na Santa íCasa, O seu I _>tAro
cadáver foi removido para o Necròte-1 Alaor liarbosa Nogueira, João Themlnro
ilo di* onde, á tar.le, saiu õ enterro. O Lima. Dccip .Parreiras, loão Uaplista Lis-

iiíféliz erii.de nacionalidade^[I^eTr^ ^Tostâ^arlf™ 
'"^ ^

solteiro, tmli. 42 annos de-ednde l resi-, ^^ 8U|ipicmcl„ar _ Agenor Mcnes-
dia á rua Laurmdo Kabcllo n go. I cfll Campos; Sebastião Kapliacl Scbas, Ser-

0 seu óbito íoi couiliiuilicailo a poli- ,.;0 ¦ Augusto Banhos, Antônio Gavião Gon-
cÍ*j>t zíiBii, Joaquim t.uÜluTiiia IMòrcira Porto,

MM S. GONÇlAIiO

deA iiianguraeíio de um*, fnliiicu
ccràinicn

O pesidente dn listado do Rio «nar-
cou o dia dc domingo próximo, ás o
horas da nianliã, pauji assistir á iuan-
guração de uma fabrica apcrfeiçoaib
de ceraiiiica. (|ue vae começar a traba-
lharcmiS. Gonçalo. com inacliinisníos«
¦processos iiioilcrnos, dc que tem privi-
Jegio!

A alludiila fabrica requereu tambcm
os favores da lei fluminense.

_____________________Mi^^_^l«l-B-**'****»MW^^^*>">^>***1"l*t**jl^l^_t_>!l^^*_________Bmmm_^"m^^^^mZ 11 ... """"'

C. faESEBROU GH ^«^-^-^í__P

BORATADA
A "1'iiíf/iltt C!ieuíreitg!i'.' BiraiaJa deve ser üsida por tod»s a'
l"araiii.i>, quando sc necessite de um. unguento que cicatrize e
acalme. Insistam em receber a "Vauline Cheicbreiigh" Beratada,
_mo originalmente acòpiliclonada e vejam ijue tem o nome da*.

CHESEBRQUGH MFG. GO.
ICtnuolJdilul)

KW YORK IOÍI0RIS MOBIREAl

A' VENDA EM TODA3 AS PROCAR1A3 E PHARMACIAS j

COM MERCIO
Rio, 2.1 de novembro dc 1916. ,

NOTAS DO 1)1.1 , !' lioje, á 1 hora da larde, deverá |
realizar-se a asscmblca di Compatium
«lc Ácidos.

Na 'listrada de Perro Centra! do
lUrnsil.termiiia luvje, ao melodia, o
il.rruo para o recebimento dc -propostas
¦para o fovnccimento de 80.000 dor-
uientes dc nraileitri de lei, e nò Lajjo-
«¦aiorio Chimico Pharmaecutico iMili-
lar, ás inclinas horas, para o fora--
cimento dc drogus e mcditaiucnlqs na-
«.•ionaei.

Hoje, h 1 i!n hora da tarde, dei
Verão reunir-se os credores da íatleu*
cia dc !L. 'Scari-s 'Filgueiras.

ASSEMIÍIitUS C0XV0C1PAS
Companhia listrada de Ferro Cabo'Piro, dia :=, ás 3 horas.
Sociedade Aiionyma Fazendas do

Carmo, dia 23. á» 4 lioras.
Moiiilio «lc Santa. Cruz, dia sr, us

a horas.
Como mira Grande Mantifactura de

Purrios Veado, ili.i 28 ás 2 lioras.
Companliia Industrial Santo lana.

cio. dia 19, á 1 hora.

COiVCOBKKNCÍÀS
ANNUXC1ADAS

Escola Militar, para o forncciinciitb
«le fardamento e calçados, dia 24, á 1
liora.

Direetoria Geral dos Correios, para
o serviço de conducção de malas c d
collectu da coircspoiidencia nesta ca
ipiral, dia 27, ús 3 horas.

lietfndi de Fervo Central do Brasil,
i.ara o fornecimento dc 230 tonela-
ilas ile mil hilos, de creosoto pnr.i lu-
jecção de dormciitcs, dia, 29 no meio-
dia-

Minisl-.-.-io itn Viação e Obras Pu-
bUcas, para o forueejineuto dc obje-

Vendedores
2S a -'iSooo,

álíIO™

LlHlt.VS
a -i?ioo e comprado*
com negócios realizados

Caixa de Conversão
pomo & o.

São iiiiem inellinr ng'0 pagam.
- AVENIDA RIO BRANCO, 49.

LliTUAS UO TUliSOUUO
As letras papel foram negociadas no

rebate de ,1 i|2 o 4 1'or cento, fican-
do sem vendedores conhecidos e com
compradores, conforme a data da
cmissüo, aos extremos de 4 a 6 por
cento.

ri.Vl'0, LOPES & c.
Rna Marechal Floriano, 174.

Comuiissíirioo de café, uianleiga <
ccrcíics",

CAFE'
.MOVIMENTO DO MEHCÀDO

Kilos Saccas
Existência eni 20. de tarde, .tjj.jb.i1 Kntradaí cm .it:
li. F. Central . . ,l|..lSo
li. P. Leopoldina . 3iS-f'-io 6.3S7

Total .159.750
1*.nbar.ues cm ^i:

Europa. .... .l.cío 4™;o

Existcnci.i em 21, de tarde. 3.-5.500

:ti).*t de t.xpediculc e «liticos de escri*
l.torlo! ''ri.! j-i, á, 2 liorac'.

Estrada dc Ferro Central dn Bra-
sil, p.-.ra o fornecimento dc toras fal-
nticjailas ilo madeira Ai lei, dia ,'.0,
110 meio-dia.

imi c*< ti 1 Cera! doâ Cjrruiof?, iara
o fcrii'*:i:i'.cu.-.1 de mr.^iat, d a 3-*.
ós .1 horas.

Entraram, desde o dia i dc julho
. aió h ontem, i.225,084 saccas. e cm-

brirciii-arn, cm egual periodo, 1.647 • -17'
dilas.

Ainda liontem. este mercado abriu
gutenl;wlo, cnm rccular procura ç

«reRÜIár ouantídade tio citfc exposto á
venda* tendo :;iJj effectuadiis, de ma-
nhã, transaeções de 4.037 saccas, aos
•preços ¦de q§4Òo e ^'v5^l.'t^ a arroba,
pelo typo r.

A' tardei foram realizados negócios
dc cerca de 2.pon saccas. ins bases da
abertura, fechando o mercido om po-
siçfio sustentada'

A 1*.d!s:i «le Ncvi Vork abriu com
;l a 4 popios de alia.

Passaram por Jundiaby _?.50o snc-

REUNIÕES DE CREDORES
Palicncia «le

137 â 1 hrr.i.
KaMéncia dc

12, ás 2, horas.
r*al!encta de •**

«lia 15. á 1 li-ri
'Fallencia de Cui

,8, ii 1 hora.

Giusc;r.c,

Filho,

. dc Souza &

IhertM Carreira,

entradas

0S400
qSioo
SJSoO

t)S3oo' Q$500¦ 1)52011
! S$J)Ò0

CAES DO PORTO
_ embarca ções .que r«. achavam, otracadoj¦Relação ilo. vaporci

«-ic, do Porto (no trecho entregue .»acs üo ««¦;." , . 6 ^s io horas da mnnliri
Coiiiliagiil» du Port)

no
dia

He novembro dc_io:6

SMDARCAÇAO

CL/lSS» NAÇÃO

OBSÜIIVAÇOCS

P. carvão 1,. • •••
i Vapor.'..
2 

,1—7 [Chatas;.,.
4—r jCliiitas'.'.

0 1 
si

Pátio IChatas..
P, S|'agi IChatas..

I

V. io
111

P. n
II.r. u
15
Ki
¦ 7

H-.— s
P. Maná

Iiigtcrç, ¦

[Nacionacs
, .INacionties

,i

..N.iciouncs
.jNaCÍi*iii„cs

i.lNàcionál •
..1 Nacional .

IVago.
|"Trirv.-.l!(.:ii" IDi-ic. de carvão

IVji^o

| Vapor.
I Vapor.

Vapor......Iljuiler:
[Vapor.
iViiiiiíl'.

Vapor,
Vapor.

I

Nacional
lf rance:'.

italiano .
llol!aiul«7

llliversns..
Diversas. •

I Divcr-sn?
I Diversas

l"Nib fcçanlíá'
|"l-'i.ieli::isc"...

l'''Í{V'i)l'.r:iii<ii"',.,.'
!*'Mautltiucira".
l"An:i.'«"

,iClc.Mi, «ln
do

"lowan .
Mont Uo-

|".P.,(l,eUiidiiie".
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ilCabbtngcm.
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..IDcsc. dc
.. iliec. eom
;-V|.vãBo.
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iTrans. dc pn

Saii!:'3 cm 2i: S.n fardos.
Desde i": 7..:.-" ditos. -,
liíistrnicia cui 22. de tarde: 9.0(17

farílos.
Posição do mercado: firme.

COTAÇÕES
Sorlões .ioSooo a .iiSqoo
Priniciras sortes . . 285ooo a 29$"oo

UODSA
Aiuila hontem a Bolsa fitncci.onou

animada, ncrími. sjin dcsenvoíviniciito
de negócios rcrili.ra.los.

As apólices geme?, ficaram fracas;
as «fo C. tio Thesouro. as dc t . dc
K de Ferro, as d» S. da Baixada, as
Mineiras. asMuuicipaes e as aeções
dra .Minnso S. Jcronyino. sustentadas;
ar. das Docas da Bahia, ns (Ias Lote-
vias os do Duttoi do llrasil c ns da
Rede Mineira, mantidas, e as apólices
Popular'», firmes.

VENDAS
ApoPtCês :

Gcnieo ile 200S. ar a. .
Ditas dc i:poò*S, 1. 1, :

5, 5. 
Ditas ido::', 1, 2. -- 7

IT a.
4. S a.

1. o 0.
Perro,

CAM IUO
liontem, este mercado abriu firme,

com os ha:*-'os Facamlp a n i5llf* e
,11 31I.Í2 d. c comprando as letras
de cobertura o 12 ihó d.

iLok') deitõís de iniciados o5 traba-
lhos 0 mercado tornou-se ainda mais
líirms, obtendo-se camliíacs a 11 3' 3--
r 1 j d. e cjUoc:. .fio para o papel
(particular a 12 i'ió e i-* 3\32 d.

No eurrtr do dia 0 mercado clifra*
jltteccu. sendo feitos os Kiipics a
Vi 31I32 d. e n compra das letras
je cobeKura a 12 i|iã d.

O merendo fechou fraco, vipor.indo
j. ara o fornecimento dc cambíacs

du

ihai :

taxas de 11 15;
para a aõquüiçãb
tura a u il

Os negocio
rrs.

I;oram aífi
J-ancos :

A 011
B.onilrc5
rilimburgo. .
Pum. . . .

A* vista :
(Londres. . .
•Trais. . . .
Hamburgo. .
•Ii.V.iri. . . .
¦Portugal. . .
üVova Vork. .
IMontevidéo, .
illcspaiilia. ¦
Blüenos Aires.
iSirissa. . . .
'"..les do café.
J ide» qu.i.... .

Ias Ic.r.is de

dra foram

d. c

regula-

Em »: 
SANT0S

entrada : jo.rrr: s.-.cr.i=.
Desde 1": S47.707 saccas,

; Média: ^0.367 saccas.' Saidas: 4,oS,í caccas.
EsUtencia: 2.417.05(1 saccas.
Preco por 10 kilos: 5Í69.0,
rosiçftD do mercado: estável.

Lf™ Irmãos ciniririv.icnrn , que ns
! èoUçôcs de café são as seguintes:

Typos I Por 15 kilos

3. . .*,,». . io$;oa
.1 Íi)$-.0™

10$ioo
o$.iíoi)
9^5011
, , oíjoo
1 SS900

1 ASSL!C-\Rl*!i:írr.vir.s eni 21: S.^'t» . saccos.1 Desde i": 147.5S2 di:o;

Ditus idem. i
O. do Porto.
C. .de li. «'

15 •
Ditas idem. i. ,í. 5.' 7.
S. dn Baixada. :. 5 a
C. do Thesouro, :. i^
Ditns idem. i. 2. 6. 1

17. 20, ao. 53 a. .
Muiiiolpaes dc 190O. p«

55, 20, (ío a. . . •
Dii.is dc 1914. I"1".- ,

fü a.
Bancos;

Conuv.ercio. t6 a. . •
Brasil, 5. f. 10, 40 a.

Cotnpanluas :
Doc-.s da Bahia, 100 a
Minas S. Jeronymo,

1 ,*íoo a
Tnwiáporti

20"  ¦''
"iA Noite". 25 :«)'

DcbClitiircs :
Tcciilo.. Carioca. » 1 . • . IP.'
Calçado Clevcland. so. 75 a ,,-'!:

VENDAS POK ALVARÁ'
Apólices Municipais dc 190O

port. 1C0 "1;

01 rv.r.TAS
Apólices Kend.

Geraes dc 1:000$.
O. do P.-.rto. . .
C. «lc li. lie Ferro
C. do Tlicsoitro .
S. da Haixadn . .
Provisórias. . . .
Tudicirías
li. ilo Rio (A ,»)
lí. do Uio, de 5r-o:

Carruagens,

7Co$ooo

8™0?ooo

Pr^Çooo
_35$Ò00
945$opo

siííoüo
SiiSSooo
800S000
808$o00

8io$ooo

10.|$000

iS4ícoo

r725o.oò
™05$òoo

™4?00O

27$5Po

Magóensc 4.;Sonu
Ciimeta —
Tijuca iSoJooo
ln,!. du Valença. 4oo?ooó

C. Diversas:
Docas dn Bnliin . 2-is-roo
D. de Santos, nom. 4So$ooo
Ditas ao port. . 4708000
Loterias i.lfon-i
T . e Carruagens fuSoo.ti
Centros Pastoris. 205500
Melh. do .Maranhão
T. e Colonização 7$5DO
Melh. íio Brasil, .
I.avd Confiança r*20$ooo
Ccrvei; Brahnio. —

Ucbchlnres:
Docas dc Sintns .
America Fabril. 205?óoo
llraril industrial iparSoóu
Tecidos Carioca. -i)™$ooü
Mere Mtuiicinal. aorSocio
Progr. Industrial ioS$ooò
Antarcticn Paulista —
Tecidos Alliança 2on$oòo
lt. E. S. Paulo Sdíooq
Tecidos Magécnse. i.to?imò
iBom Pnflor. ...
lud- Mineira. . •
Conf. Industrial 209
Corcõvado. . , -
Cervejaria Iírnhma 2íh
Tecidos Tij'-i.'-i . .
Nav. Costeira. ioSr
Teci tos Bolafogo.
Luz Stcarica. . .
.\1. Fluminense. 175
U,. de SitlNjpemba --"¦¦
1. Campista • ¦ ,7."
S. Üclix . mo
llrasil Industrial '195

Caravcllàs, Ilhéos, Bahia, Aracaju ,
Penedo, N. Vork, Maceió e Kcciie,
recebendo impressos até ,ito nicio-ilia,
cartas para o interior alô ás 12 i|-',
idem com porte ilnplo nté á i dr;
tarde, o objectori para registra." ale
ás 11 da manhã:

ítmn-iBU. para Santos, Paraná, c
.Uio Grande dn Sul, tccerbcmla im-
préssos alé, ás « horas da manhã,,enr-
tas para o interior até_ ás 8 t|™, idem
com norte duplo até á.i .)..

Firoi/, para Livcrpool, rccdicndo
impressos alé ús io ,lioras ;da, manhã.
iartas para D ç*tcriò. até^áfi n e
objectos lará registrar ate ás 10.

Amanliã:
Ayinorc, parn Sanlos, mars portos

do sul, e Monteviilco, recebendo im-
préssos alé ás 3 horas da ni.mh.., car-
tas Unra o interior até ris S ijj. idem
com porte duplo c cartas para o ex-
terior até ás 9 c objectos para rc_
(listrar até ás 7 horas da noite dc
hoje.

Uyron, rara Montcvidéo e Buenoc,
Aires, recebendo , impressos até ás 6 '
horas ila manhã',' crrrtnr, para ri exte-
rior até As ; e objectos para regts*
trar tité ás 7 da noite de hoje.
—.— i™gg m g. m »¦"

Gottas Virtuosas ¦!' Emes-
to Souza.

Ctiram hcmorHioidcs; males do utero,
(uvaririo; urina* e n nropria Cysttte

25S000
1205000
idoÇõòe
3'jp.í.oo;

2.*i*\700
46q$ooò

I2.*-'50
5..S000

4p$òoq
7? 000

0Q$OQp
20 Oi? O O fi
1.to íoo O

2Õ6$'tiob
107?,IOO

l!5$õno
200-$000
IO2SÓOO
io:Snoo
igfiíoop
Oflèoóo

JjnídOO
ip5$o*oo
ip5$oop

ipojooo
aòajoop
igpÇopo

70$òdo

LOTERIA
CAPITAL FEDERAL

llosutrio tios prêmios dò plano
11. ÜDO lonlisadii em 22 no vem-
bm do 1*)'i>.
PHK.MIOS DE 16:000*5 A 5OÜ5OO0
Z%¦. vond. Capital Í0:00Ò«0O0
lü'.i .) 3:0Ci0jnoO
«',78 S!:0'r*08tiOO
riTiiii  íiooosnoo
3SS-0 l:OOJM00
355511 BÜÚS000
3:-ll!« " 

' ""

28?'"!)
1081ÍÍ

PP.EMIOS 015 2CO5000
4-Í6P6 Iim 53361 85G1EI /i81'J8
10410 35101 4üiH B3S53 11577
SIS13 53:120 4S255 (iO',1 19951

C«7T 420S7
PflüMIOS DK 1005000

compro-liende que o famoso dieta-
dor da cincinalogi-anliia tcuba pro-
ferido os conceitos absurdos sobre
a lei, não menos absurda, votada
c saiicçionada pelo governo intmi-
c'|ial desta cidade,

Já mio era a primeira vez tine o
sr! J. 

'U. «Slaffa vinha applaurlii'
actos que prcjuilicãváin sobremodo
o coiumercio que explora, sendo
preciso, portanto, que uni protçSr
lo. menos .platônico que os -ante-
riormoillc fc-tns, fosse levantado
centra este scu gestn ile -bajula-
mento aos autores da lei draconia-
na. ou, .melhor, da sentença dc
morte votada á ciiiematoíjraphiii
no Brasil.

•A Ki}» de resistência contra os
seus golpes de riri.lric':!, . formada,
neles -importadores trle "filnis". foi
recebida pelo -sr. Sta" Cf ri «conio
uma pilhéria -de poupa importância
c de duração cpíientfira.

Quando, -porém, viu mie se trata-
va de -uni convênio firmutlò por
hoiiiciis dc ben^ c «uio não recua-
rin-m assim tão íacilmcme. n .sr.
Sta fia resolveu correr a S. Paulo,
onde contava alguns ainüíos c fre-
giiezís. afim de solieitar-lbcs o scu
apoio: pois què. dòziti

lido victima ile um

UM DKLEGADO
KPILEPTICO

Para evitar o esquecimento do
publico c prevenir os bolsos dc
quem tiver de entender-se com trat
apopleetico de oriiiem, que, a titu-
lo de fiança, custas c sellos.se apo-
derott criminosamente do dinhei-
ro do queixoso, reproduzimos a se-
guinle publicação do "Jornal do
Commercio", de 21 de abril do
corrente anno:
JUSTIÇA 

"¦•VliR.SUS" POLICIA
¦A vendado; por mais que sc pro-

cure occullaí-a, apparecc sempre
brilhante, rcsplumlesccutc.

liste conceito vem a .propósito
(Io ca'™, oceorrido no - 6" .districto
policial, em que. iiifePzinenle, se
viu envolvido o dr. Luiz Alves da
Cesta, cm «lefesa de sua. «lignida-
ile, ostcnsivarnenle ofiend'da pelo
delegado FRAXCISCO 'BULALIO
DO NASCIMENTO E SILVA VI-
LHO.

lvsla .autoridade parcialissinia. no
interesse perverso 

'dt: -tur-bar a
traiiquillidade do i*ar de um cliefe
de faniil'-a, póz cm pratica rceur-
sos que seriam c.vniicos, sc antes

-Ue. estava I não fossem unia. covardia.
'Iriist". oi Publicou injuria'» om fôrma de

COMPANHIA FER1ÍO.CARUIL
JIO JAK1MM BOTÂNICO

KMPUEÜOS
Iloiiicns dc bom caracter e de

boa apparcncia que saibam ler, es-
crever e tnmboui respeitar e saber
tratar com o publico, podem obter
collocação como conduetor uos
bondes desta capital.

Trnta-se ás b' horas da manhã,
nas terças e sextas-feiras, na esta-
cão do largo do Machado.

Kio, 2i de novembro 'de toiíí.
¦ » «Ml > —

Icrrivc! -poli o comíncroial, nue ein-l «f&çio, d-.ngi.lii ao chefe de Poli-
br-eve estenderia «os seus -lenta-j cn, -contra o dr. Alves da Cosia.
ciilòs a todos os cinemntograpliis- Çom as -declarações qeste. toma-
t.-.s, esiiiag.iiido-os mo emiiiaranilia- «a's ataballioadainonte, adulteradas
.rli dns malhas de absurdas iinpo-; depois, varejou pelai redacções de' nlgiins jornaes e, citando trechos,

declamando outros, conseguiu il-
siçucs. I

Levando esta noticia Aquelles I
que dcscotihcciniii a origem da'
união dos importadores, era natu-1
ral que cile tivesse conseguido , o !
;rao'o tle alguns ciiieinatograiiliis-1
tns daquelle grande Estado, «ipoio j
csie que lhe foi negado logo após
,:>or quasi todos quaintos subscreve- ¦
ram o celebre manifesto, e isto |
Ç*Jgo que a verdade dos factos foi!
amplamcnti: diviilrada.

Sim. porque a idéa do "trust"

armado contra cs peiiucncs cxh!i>:'a') SOU-') | dores só pódc sor tomaria
500$ QO.¦''- 

' • '

50J™00
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Í5'i0'fr
34050
301-73
591111
3077

«JO? 40S13
30703
173Í9
-iWlilj
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45G41

6910
3S010
18171
5IBI)

3H17J

oSiü
330-15i \m
31IS0
2317-'
24120

APPI.OXISIÁVOliS

:-o:í3
:,:,VCk'>

501:.!
35357
310:;,'
511)75

i;s$ooo

ISjÇobo

Sj.-5ono
q^oSooò
8iS$oop
SiòÇqoo
8ó8?uoo

Comp,
SjòSooó
045SÓ00
èijSpõo
8ò9$boo
?00$.100
Bi6$òòb

S.ilooo 8j$òoò

$750 :.
S64J a

iÇSçiu fi
S8.T5 a
í.-.)5 a

Desde i,°r
l;NÍsteiLc:a

$763
hão _

;;„,, Branca ¦
a?.i.|íi l rysial n
4$ÕSo Mascavo.

L. io 3»ranco, ,
i£« Mascavo'.

-1: ...po saccos.
.i.;.*i' dito?,

cru -•;. dc l.ir'.c: 20>).S.

nom. .'.".. —* 426S000
Dito dc M. Geraes S 105,100 ?o6™oo
Dilas do li. S.-inl.i 695S.00Ó
Municip. de I9"t>. i95?ooo nj4™00
Ditos nom. ... 195S000
Ditas dc io!|,n>-:t. 322$ooo .iioiooo
Ditos, noin. . . 320-oon —"
Dito úi^ 190.1. , 1S0S000 iS6?ooo
Ditas dc iiii.i.p-iri. 185S000 iSafcoo
l)iir.s A: Bagc. . 1r.j30i1.011 —

COXAÇOES
tal. . . .
¦¦-lio. . . . %'s.o a ?f;o

5;..>i a $400
S5S0 a S:-qo
$ i.-j a ?5oo

KntraAis
Dcsie 1"

ALGODÃO
III .-:: A73 urdo».

14.1,6 dito».

Bàttcosi
Commercial. .
llrasil. . . .
Lavoura. . .
Conuncrçio. .
Xacional. . .
Mercantil . .

C. de Segui
Brasil. . . .
Minerva. . •
Garantia. . .
Integridade .
Varçgistas. .
Confiança.

listradas dc*r S. Teronymo
N-.ro.stc. . . .
Goyaz. . . . .

N.i.-«c do Urrr*i'.
I. Botânico . .' 

C iíc 7,•...(....
Cor. Industrial .
1*. Industrial .
S. Velix. . . .
Alliança. . . .

Pciropõlilana'.' 
'.

Carioca. . . .
Anreric» l-ubril.

I51$030 1£0?0C0

QÕO 2O5$O00
1405900

000 i;ci$ooo
00- ir.Spoó

30S001 35$ooo
40™O0 

' —

í-'.-r.

32ÓS00Ò
5SÍOÜO

212*000 j
7B50001

27$500 i
^_$ooo 1

MAP.iTIMAS
VAPORES ESPEUADOS

Nova Yuri; e eses., *'livrou".
Norfolk r esc-s., "Paraná . . •
P.iiiins, "Jaguaribo"., ... . .
Portos do norte, "Ceara". . .

Porlos do sul, "AíSU".t . . »')(<
Nova Vork e eses.. ">. L*atilo
Outhciiil.iiig e vses.. "Osrar Pre
drich"

Tonv \ ieza. '.Í.Taiiuary . . . .
'I.tordéòs e esc3.', ''í.iger ....
Kiu ,1.1 Prata. "Demerara", . .

DEZEMH.RO r
Rio dn Praia "Amazon". ¦ . -
Portos do Sul " Sivio'*. ...
Amstcrdam c eses.. '-Zcelandia"
Inglaterra i- eses., "Oroiisa''. .
Porlos do norte, "Olinda . .
Inglaterra ir .--.. " Dcscado".
Inglaterra c eses., "IhirroV. .
\'igo c eses.. "I*. dc Srnurslcgtii'

VAPORliS A SAIR
Uio da Prata, "Ctuahyha1', . ,
Recite e e.-cs.. ".lavary" . . .
Portos tb snl. *Mtapcma" . . .
ííahtns, "Tap.ijo;;''. .^ • _•_ • •
Portos do norte. "Ceará",
ifiò da Prata, "Uyron". . . .
S. IMilelis e cs™., "lüdeleíisç".
.irácajü! c c-'cs.. "iPhiladclphia"
Montevidéu c c.-c*. "Ay-.rn.rc*. .
Kio (Ia Prato, "Oscar 1'mirr.h"
iMontevidéo e eses., "Taijuary".,
Pcrnamhúco e er.es.._ "JaguaribeV
Recife c eses., "itatinga'*. . .
Portos do sul. "Itatilm"., . .,'Amarraçiin c eses, "Capivary1'
Portos do Snl "Assu*". . .
Portos do sul '!Jtaipier.a". . ,
Irr-.ra.;.' c c.--s., !'Itaptirii'" . .

. lUin da Prata. "Ligcr?t. . . .
: lagunu e csís., "sMyrinck". .
j Inglaterra e eses.. ''Demerara".
: Pelotas e eses.. ".Itaituba". .
ItRcòife e c.-.-s.. "Jtapurii". . .

Porlos ilo Norte, "Ceará". . .
Aracaju1 c eses., "ltajacy''.
Vcaembro :

Inglaterra e eses,, "Amazon". .
Santos, "S. Paulo''
Rio d.i Prata, "Zeelandia". ...
.'\n:,.rra';ào e cks. "Pyiinc.ií".

I23070 o 2SGS1
íuass o íouoo
43172 o 43474

DEZENA;
236S0
10990
434S0
CENTENAS
™I700
11010
43500

Todos os numerus terminados
em 80 tírni jS;0üü

Todos os niímeros terminados
em 0 têm 2$ exoeptuahüo-so os

23071
10931

, 43-171
1

23001
i 10.101

ÍOI

fantas-ià dc um cérebro doentio.
Não liouve pressão nem iuiposi-

ludir ri boa fé dc nolioraristas Ua
imprensa, pedindo, com insinua-
ções mentirosas; publicações de no-
ias. que transformaram a sua victt-
111a em algoz.

De posse de lestemunlias do "vi-
vçirp" policial, pessoas ordinárias,
sem independência, íncliscrclas,
sem bom nome c *som a necessária
isenção dv 'animo oara -dizer a
verdade, conseguiu foreicor um ár-
razoalrlo de mentiras cm fórina dc
relatório. Sem o escruptilo que de-
via ter, publicou ostensivamente,
seniellinnle estopada, illustradã com

cão dc -espécie'alguma «contra" os! a sua estampa ridícula, o nuc -mai;
cincinatoprslphistas que. fosse ferir j fez ,rcsai5tar a .taeanliice dos seu;
ou prejudicar os seus liutciesses

Ciin-matographica da I fim <le 'lociiiiie,nl:ir-pe para a
1 ¦"•*"•"¦ •¦ 1 viçtoria. Falharam-lh

2D0S00O
I01,v>00;
505000 J
COJOOO:
-1 SOOO!
305000

205000'
10IOOO!
ssooo

Apenas ris diversas companhias
sião ctlivcui que era seus "[il-ms"

sejam cxJiibidos- juntamente com
os "films" da ciiipreeà Slaffa, c
por isso não alugam a su:'. p.rnilii-
ccãu ..-i quern preferir a da Cirrca
Empresa
America do Sul, mas isto'sem ini-
posições c sim livremente, .pors
não sc pódc compreluinder o com-
mercio a não ser num meio Saiu-
rodo d: liberdade.

\'n «rciumoreio de "films* não
deixou, portanto, .nunca dc have
a liberdade de c-collia:

d-ífen-nça pnlpnve

sentimcnlos do que deprimir quem
sabe prezar a 'lioura.

i.Mém de toilns estas misérias,
X.AFCIMEXTO E SILVA, 110 in-
terosse de liem uíiliz.-.r sua força
policial, dirigiu cartas a diveríus-
pcssoíJs, segundo se soube. ,co:n o

ua
execra
entretantn, todos os planos: mas,
empenhado na ingrata tarefa, não
trepidou em apparecer covarde-
mente nesse ataque inglório, va-
lcri-tlò-se do anonyiiiato.

Se 'hoiivcssc eslp.rlailo mars na
n que ha J profissão, devia saber que a pre- j
de pro.lit-1 suniipção da legalidade cessa div

cção. ficando os léxliiUidorés com j proteger .os aclos da autoridade",
o «lireiro ouc lhes é assegurado de j quando é a mesma culpada do iiibti-
darem preferencia a esta ou áquel- • so de poder 011 cia violação fia-1
Ia Producçao. | t-*.ranlc de uni direito. ,

¦M;r.« uma vez o fogo de arlifi-1 ,, Pois bem: Como todos sabem. |
cio que elle fez queimar não sar- iá foi reduzida a seus termos essa
tiu .-> rffeitn desela-clo. c o celebre Perseguição inaudita, 'tendo os
manifesto publicado em S. Paulo, Juizes da Alta Çórte de Anaçlla-
no joriia! 

"«A Capital", e transcri- ção, em sua unanimidade, despre-
uto na A i\'OITE desía dr-dade, j zado todo esse enredo inaligno,
ficou sem effeito, pois os que snh- ¦ coi-.rleinrinndo os processos dessa
screvèrani aterrorizados pelo fan-j (U^or-xlade ii.coriinctciite. ;

MEMil™ MATTOS
JIANICURE

Parn senhoras e cavalheiros —
QlIllilIldH, 24... 

EORMIOIOA MKUIXO
O unico exterminailor das for-

migas, Mcrino íi Mauvy, rua do
Ouvidor 11. iÇ.;._

dr. liiioNimo 111 mu uo
Especialista ua cura de qiml .der

liydroce!« pulo scu processo de ema
radical e ça rantida, sem dór, nem fe-
bre e rem operação cortante.. já re-
rtcüSOU da sua excursão eljnica ao.i
listoidos do Sul. tendo reaberto o seu
consultório, á rua da CònstttuicSò n
i.í (Pliannacia Mello), do meio-dia, ás
2 horas da larde.

ilXSTUUTO X. 1)11 MCSlCA

rroclssiio de dcsaggrávd
Tendo havido manifestação c

banquete ao cx-director, não . sc
¦deve esquecer os justiceiros ju!-
gadores do concurso, pelo que são
-convidados .professores, altiinhos,
amigos e o povo em geral para
realizarem unia procissão de des.
aggravo, amanhã, 24. 3"" <lia do
jiussanicnlo do concurso dc sol-
fejo. Reunião no largo do Rocio,
ás 20 horas,
(lí <I5«;0) Piau.

— «> «CT ¦*> !»¦¦¦¦"SOALIIO 1>I3 MOSAICO i»lí
MAUEIIIA"

A 'Empresa Industiial de Ha-
deiras "'São 

João da Malta", ces-
sionaria da -patente dc soalhp dc
mosaico dc madeira sobre betu-
me, denominado "KEVlvSTUIENi-

TO BRASIL", previne aos srs-
¦proprietários e construetores que
vae proceder judicialmente contra
os que estejam explorando a cnllo-
cação dc soalho imilaçfio do re-
vesiimcnto acima .citado, sendo
õompeliila, para salvaguarda dos
seus interesses, a requerer, o em-
burgo das- obras onde esteja sen-
do por outri-m collocado .revesti-
iiieiito de mosaico de madeira Jo"
bre betume. k

Para evitar que ns srs. propric-
arios o construetores sejam de boa
fé prejudicados e .para que os de má
fé não possam àllçgür ignorância
dn facto. a Empresa faz a pre-
sente commiinicação.

A DlRKCTÒnt.V.

OKNTIIO DOS COMMBItOlAX-
TES 1>K UÒTBQÜIXS. O.
I)E 11ASTO K VK.ML1S l>0
RIO 1)15 JAMUHO

«De. ordem do s-r. presidente,
convido -os srs. associados a coin-
pai ceei- á asseniUC-a geral cxlnior-
dinaria, cm 2a convocação, (pie .se
realizará hoje, 2.3 «lo corrcnle, ás
ij: horas, para modificação do li-
tido deste Centro c mais inlcres-
ses sociaes.

1RI0 dc Janeiro, 2,1 — u — 016.
— Anionio Pereira I.jsboa. 1" sc»-
cretario. (R -I74<í

íiorV-NOAiVirTío-».*.!vnssi.
MO SACKA.MIINTO l.A

<'AXI)KI/Altl.\
REPARTIliÃO DE I 

"CARIOAIUÍ

Pagamento dc pensões e
cs ti tolas

«Xa sala da pagadoria dcsla Ir-
uirniilailc, serão pasas, no dia 25
do corrente, das 11 ás 12 lioras
as ipctisões aos irmãos graduados
soecorridos e viuvas dc egual cale-
goria; das 12 ás 14 horas, nos ile-
mais irmãos c viuvas soecorridos,
e no dia 27, das 11 ás 15 horas,
as esmolas aos pobres de liuinc.
ro, soecorridos por esta repartição

Rio de .Ianeiro. 23 dc novembro
¦de 1916. — O thesoiicirò da Cri-
ridade, Alexandre Ilcrculano Ra-
drigues.

cÓmiianhíã T>™ SlíGUHOí?
TKHHUSTIIKS UNIÃO UOS
rilOlMUUT.UlIOS

DüOLARÁÇAO
•Eduardo ile Souza Coelho da

Rocha, proprietário da offieina 'lf
ferreiro e serralheiro sita á rua S
I.uiz Gonzaga 11. 7, ,1 qual fo:
sinistrada por incêndio Decorrido
uo dia 20 do corrente, vem, cm
virtude de algumas pessoas alie-
garein a recusa desta Conipaiihiíi
uo prompto pagamento dos sitiis-
tros, declarar que .nesta data li-
quidou com n mesma Companhia
o referido sinistro, ficando assim
liquidado, dc cotimiiim accordo, dt
ambas as partes,

li, ¦por ser verdade, me firmo
¦Rio de 'Janeiro, 22 de novembro

dc 101 fi.—Eduardo de Souza Coe-
lho da Rocha, (.1 4C23)

EDITAES

lllllil
Saraiva da Fonseca.

O escrivão, Firmino d,

23 FÜBÜOAGÕES ESPEGIAES

Mas o procedimento que em
. tiulo isso teve NASCIMlifTO li

SILVA, nãn é exti-anliavel. pois es-
tá cohereiHe com o feiüo do seu
Caracter.

li o dr. Luiz Alves da CosXi. I
que. chegado ha pouco 'tempo do i
norte, sem ligações politic.-.s .nem I

Diabéticos! Tomai
np-ui da
Melgnço

, | terminados em í:0.
, I O fiscal do governo, Manoel Cos- f_sma do' "tpust", assim 

'que 
refie-

3 « Hlfl Pinto. ctira-111, vieram formar "as fileiras
.1 i O dircctor-assistcnle, dr. -''"'"- contra o fí.iuosn dictador.
A nio Olyntho dos Sumos Pires, vice-, ,i|oio. 0 sr. Slaffa vê-se repellido, ... ...... ™... « „ *,„ ay„ _...... iti-vi-i-ir-i-vTi-'¦1 presidente. por todos os olne!niátographislas-| Caracter. l'''"' ' «*.v isi.-M'..'... .'.-> 1 r.
5| O director-pi-csidentc, Alberlol (com raras excepções), não tendo! li o dr. Luiz Alves da Costa, BBHXAliniXO.'.'MACHADO ;

adcanlado em absoluto ns pérfidas ouc, chegado, ha poucn 'tempo do MUDANÇA Üli Sli'Uli 1
Canina- ! mentiras das suas reclames, nas .norlc, sem ligações uolitic.15 nem j -São avisados os srs. associados

quacs elle se diz victima dos seus | dc 'imprensa, passou pnr todas da mudança da sede do Centro «ia
. 1 c.ri-ií-ir-reiitcs. sendo, entretanto; -essas dunas yexações, cabendo-lhe, rua Se:c de Setembro n. 31, para j' sabido que cm todos os tempos foi ¦ finahiiohte. o triunipho da verdade. | 0 largo do Uosario n. 34, para !

elle o maior algoz d«a classe a que «írlpparcce nfror* ti cavalleiro do ini-. onde podem dirigir sua correspon-
1 pertence. I niig.i c hoinlireado com ¦>• homens . denein ou reclamações continuan-

- ! .Acha nuc não é !.:c:ta a campa-1 de bem. pois n fraca*™ ria trama i (]0 0 scl| expediente a ser das ij I

INTKXD11XOIA DA CÜMllHA
COSTURAS

Distribuição de ipeças dc farda
mento a iiianufacturar ás costurei-
ras inntiículadn* sob ns. ,423 a 5^0,
nos dias 20, 22 e 24, até ás ; lio-
ras!

Previnir-sc ás sras. costureiras
que só serão nllcndidos os niiiiie.
ros annniiciados, assim como o
não coniptirccimeiito implica nn
perda da ilístiibltição a que tini «ir-
reito.

I. G. cm ip dc novembro di
19KJ.

Capitão Bpamiitondas Cunha.

ANNÜNCI
RODA DA FORÍU™™

camp»!'
1-.I1» c.iiilra elle levantada, bsqitc-|urdida por NASCIMENTO veiu

j cendo-se. entretanto, tle que o nn-s-i elevo!'-o nia:s nn conceito das pes-
j mo processo cí-lc já tem procurado| soas dignas. Elle deve dar a es
• |njr cm iirntim contra outros cen-

iiuniios i.iíhòs
^levantados c nobres do q;:c os do

AVISO
i45uoo i»Sooo CORI.iüO — Esta reoirlicão <¦¦«.

1755000 iiedírá malas pelos seguintes pao.uc*
íoi r

t..oSoon i4i?ooo Hoje:
170S000 Itafema, para Saníos. Paraná, San-
eoèoop 4,S'.'Ort ta Latharíua e Kio Grande dn ?ul,

iSo$i!ioo 163S00Ó recebendo Impressos ate as '¦'¦ horas
t,*.o$ooo da manhã, carta; para o interior até

i;o$oo.i 150Ç000 i ás 8 1 j ™f. idem com porte dup'o até
i:-?ci.j -- ris o.

30™ooo /™'.rjr, ,"»ra Caho 'Frio, \ rcíoiia,

Fugindo ao replo, te-
mendo a luta

Ao cíivés d? apanhar ua .-.rena
cia imprensa a luva do desafio, que I "íorroiUes e com

eu DE FRONTE ERGUIDA ali-
rei-ihe á face. desasspinbrada c
corajosamente, cm nome do uma
classe, inteira, o sr. J. R. Staífel
preferiu apanhar . novamente a
mascara ila hypocr.isia, através da
ilual continua a dr.ar a seus famtt- ¦ ,
Ins as pérfidas c mentirosas mo- ca'?!1-
finas que filtradas apparecém nas
antri-Müiias, dos pomposos reclames'
da sua colossal empresa. I

Não leve .-. coragem dc terçar *-'"'¦"". 01urura.no
armas com o humilde rablseador í ":"*''i:"" r'3 vlct,nin5 /!a niepu-teri-

desras. linhas, porque sentiu desde
logo que o,braço .que o rcptav.i , 

- v,:, ,.,,, W[pt?*RADOR! OS
MiORREB Tli SAC

ciío actual.
O dictador (como cllc mesmo sc

cl-.r.mai queria matar a conror-
¦ r.cncia c cs cininíatogrei-pliistas cm

geral e não quer sentir agora os
' effeitos dc uma res:stcno:a justifi-

«Naturalmente, na frrahdezh dns
seus sonhos de grande scnhoT, jul-

deve da
.perseguição desfeita o desprezo
merecido. Nem todos os homens
são sensíveis ás offcnsas moraes:
muitos só se retorcem com o chi-
cote, remédio unido e efiicaz para
taes azemulas.

O sr. «Ir. .'—.'ino Leal é o
responsável por- essas degradações
que ameaçam as mossas garantias,
Protege escandalosamente todos
os seus subalternos, desde que te-
nli.-.m ligações cnm pessoas que po-

va que
¦circc-s romanos

' cm e Ha a
zendo:-,¦¦<•• «2..VLVE Icom firmez.1 empuniiava o gladio ;_•;,:' ,-VA

ila verdade, que. brandido com i-e- 1;,,, _,-¦¦« n -.-•¦.r;..-.-. 1 •
hemencia. iria destruir por . com-! PA*1. CÉSAR :.¦¦'!•:«' .-"

píeio tndo o castello de ment «ras e
"oliantagei", onde sempre se
acruarfelarão as forças do seu pre;-

GosUndo ãenipre
ne csiampaliia em PÜBLÍGÃOGES i FEDIDOconimerr

de ver seu no-
letras redondas

na improiisa, o sr. J. 'R. Slaffa] _~_
não perde vasa para Ul o conse- ¦ 

A3fTlCAL DO DR, MACHADO
guir, muito embora eom cs' .-s ges-!
tos de vaidade, manejados pclu K' o melhor remédio,
sua pouca cultura, lenha compro: gástrica, para curar a
metter os interesses dc terceiros e, 1 E" de ge«ro agradável c não ^tem
quiçá, os seus próprios. dieta. Veudç-se_ eu» qualquer phar-

™ «óuientc por «.aiJade tola se. macia. -*--—**•

todos deviam morrer i dem influir na sua conservação no
cargo de chefe de Policia. E' por
isso que os jornaes. dizem .que a
sua justiça, «íe cátadura sinistra,
tem um dos olhos vasados para
não ver -as violências dos compa-
dre? e afrlh-.dos c o mrlro bem ar-
regalado, para enxergar a; culpas
Je iminentes desprotegidos; a bo-
ca desdentada; a murmurar caiu-
mnras; cm vez da espada, um ca-
çetè; cm logar ria balança, aferr-
d 1 e honesta, uma balança viciada,
de 1.recra.iro sem escrúpulos, que

t'T
gacá™-^J-»™ai™<wti

José Alves Neto.
11'pto 'VA Noite.)

ás 1; horas.
Rio, 23 de novembro de loifi.-

O i" secretario, Jayme Serpa.
(J dC',15

por via
syphiiis,

escandalosamente engana o tre-
gaez incauto,.

\ figura é completa...
Pclizínenle, para todos esses hor-

rores do despotismo , poricral —
nous avons encore des jujes á Ber-
im..

(M 4«S3

ASS00IAO.V.» I'H0J' KCXOR A
DOS KMlMiliOADOS

KO COMMEROIO
14" ANNIVliKSARíO DE SUA

FUNDAÇÃO
Secretaria, rua da Carioca. 31, sob.

De ordem do sr. presidente, .
convido a todos os srs. associados. |
cm geral, e suas exmas. famiiias,
para assistirem á sessão solenne,
que se realizará 110 dia 23 do cor-
rente, ás S horas da noite, 111 sc-
de social, cm, coimuenioração do
14" anniversario de fundação des.
ta associação. Não ha rigor dc
"toilcttc".

Kio de Janeiro, 
-q de novembro

de H11C. — O secretario, .'. (.'.
de Oliveira.

SOCIEDADE BENEFICENTE
DOS EMPREGADOS NO

COMMEKCIO DE CAPE*
Será possível que a il!iur're corri-

missão nomeada cm Assembléa Ge-
ra! para (raiar da reforma de ai-1
guns artigos dos nossos estatutos, •

ainda não tenha encontrado o X?.:.
Kro. 22 r- 1» — igiC. — (ri- ¦

gante.ir S* 443.1

17'tS í>75l

„71™_ 751
j 

" 
\2, 

~'~ 
54

3579 514™

I 
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I 4734 6308~73jT "SOS

34 ": yy

B.-¦- |3*J!™.,.

¦StjSWg-*JWW~H*ff
'•Ei?KSâ^''SSferr.-S-í^533B^ WM:

"V

mssx$i&èéxmi3lZ-£-*Z^



_—__, — Wlii.iii..lii'l .1' I. I. IM II ""'  -"¦¦"¦' '¦¦.."¦¦ .1..1.L. ii.i Jli.llw.n.iWJJ.1... i'l.J..i.in... ilil Wl.,.,1.'...., .u ....... .. ..iiiiiiiiiMi
H ¦-— ¦"* ™*—!*»* *V' ¦'•:'/" '".".¦' "".-;•• ¦ ¦" '*.'¦¦.'¦';>*'¦>¦" 

r 
'"-""' 

.'•'.'.' -¦,.,¦¦ ¦',¦'.'*¦¦ ,. 
;:" •-,, '..'.:'. ...J'.: ' ;.,-¦.'.

CORREIO M màmX;— &frferfdn,:- 23 de Novemlíro 3e I01íO '7
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|JJ'____^

2740
746
4(i

DEIÍÀM HONTEM
Anligc ^0 Peru
Moderno ...
Hio
salteado.. •
il- piemio
3' •
V •
5, .

342 Cavalio
219 Caçliòrro

Cachorro
 089
 472
 8SI)
 914

MMBMQL
STENOUNOÜ!

988
920
866

j icríi

Agava
A Hora
A Real
Çarantia
Õ LOPES

• quem dá a fortuna mais rap,-
da nas loterias e offerece ma:-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Quitanda 79, esquina da Ouvi
dor; 1° de Março 53, largo da
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
JS de Novembro 50, S. Paulo.

A Fortuna
319

«io 22-10-916. M 4GS7

(cm lórma cie pílulas)
O mais poderoso especifico para a cura da Sy-

_»liilis e de todas tis doenças resultantes da im-
pureza do sangue. O DEPURATOL 6 im-
minentemente superior nos seus cíTeitos a todas
as iiijccçõcs. Garante-se a cura.

Tubo com 32 pílulas, 8 a 10 dias do tratamento,
rr$0O0, polo Correio mais 400ráis; 0 .tubos, 27SO0O, paio
Correio mais IJOdO.
DEPOSITO GERAL: Pharmacia Tavares
63, Praça Tiradenles, 63 — Rio de Janeiro

Mesa de operações
Vende-se uma nuási nova, ttm

lavatorio c um portai irriiiadores;
preco barato. Tratar com João. á
rua 7 dc Setembro, 133, sobrado.

(M 45=5

A Cruzeiro

\ ¦¦/%¦¦ 1.M"
;¦*:... % ~,^*?f '

iA.iéi:^>A-.-i' ¦ ¦ ¦ ¦ -''""'V__.

j

mobília estylo inglez
Vende-se paira sala dc jantar de

modelo Mayple. guarneciua de ri-
cos espelhos; e tampos <le crystal.
Raia Senador Dantas, 45. lerreo.

CM .1515

jje o unico tônico receitado pela
classe medica!,

Na fraqueza pulmonar, lülicrc.úlosé, anemias, cores pallidas,
moças c creanças rachiticas, ueurastiicnias, com dyspepsia, ilnpo-
tenci.i fastio, fraqueza geral, garantia das senhoras grávidas, pra-
duzindo bons partos c evitando aborto, aiigincntaridd o leite. A
sua fama eslá na vóz do "povo! Estupenda descoberta do sábio suis-
so George Wartzcnl

Nas boas pharmacias c drogarias. Granado 8: filhos, rua Uru-
guayana, 91. Granado & C, rua i° de Março, 14, Vidro, s$ooo.

iBrogaria Rodrigues, rua Gonçalves Dias, 59. (R 4590

PHARMACIA
Vende-se mna, tendo casa para

faniilia. Trata-sc á rua General
Roca 11. 1. 04670)

Trilhos para construções
YYndc-sc grande quantidade na

rua General Pedra n. 77.
t.I 4640.

liULliUitu LÍjLUUI_U litl uUIlílU/lU

TUBERCULOSE
tias glândulas, (scroplio-

Ia) rijpliilis
Tratamento sem òpòrrtçnu resul-

tado completo su-n do.tur'paçft'0
pelo motivado

»r>T_r_=__a-Txrm3"

E3r. D. O. Battendáeri
Especialista

Doenças do Estômago
CONSULTÓRIO:

Asse i_il_»íéálQ
I)C 10 íts 13 c :.' ás í

AVES DE RAÇA
JAccefltirn-se á consignação para

faster venda das mesmas muna
casa du mesmo gênero.

1 Trata-se á rua Visconde dc
It.r.in.-r, -•«. IM 4C"J,1

PHARMACIA

A cura Eii te obtém eom o CAU-DIOORNÓJY; Grande descoberta aa-
provada pela Directatia Ceral da Saude Publica, nos rasos i!'i cmlòcardi-
le. pcrlcárdltc, liyilnmsiis, cansaço, pés inchados., nneltrisma, 1'A'l.TA DU
AU, syphilis e rlicumritfsmo ilo coração, produzindo dores, itgitllmdaa, ptil*
pitaçüés, lesüçs dd aorln, batimento exagerado itos artérias e veias do pul-
fo c do iiescoço. Kspectfico nas vertigem, artcriu-sclerose. puVi .irregular,
urinas escasiaa c com «Hniniina. Medicação de fama universal, descoberta
pelo urandc saldo dr. Kiugls FÜInier o rccòiiiinendada pelai notnbilUlailes
do Ilrasil. rjivonl ra-sc no Rio de laiieirp nas Puarmni.-i.-is c Drogarias
dc i" ordem c na Drogaria Oranado-J* líilIiQS, Rira da Uruguayana n. 91.
Vidro. 6$; i cio Correto; S$5qo. (.5&) H)

ROA OCCASIAO
Vende-se ttm grupo de seis

casas na rua liarão de Amazonas.
Pendem 8on$ e já renderam mui-
to mais. lJreço 55 :ooo?ooo. Tra-
ta-se na rua liarão de Mesquita
n. í?49. (-J:4*»3)

Moveis a prestações
Por que v. cx. não visita a

Casa Sion, na rua do Cattete, 7,
que entrega os moveis na 1* cn-
trada de 20 T c os seus preços
são baratissimos; Cattete, 7, tele-
plionc .17UO, Central. J 304*

O especialista — DR. CARI.OS DAUD.T — garante a cura da
IMPOTÊNCIA cm 20 dias de Uai anientu, nii.-il.pier que. seja a sua
origem, Mctlioilo moderno, perfeitamente iuiloíor, ilo resultados seguros,
c com apparelliagém especial.

RUA URUGUAYANA N. 43, sobrado, das :i(; ás 5 lioras.
(J4440)

Vende-se por S :ooo3ooo, tim-a,
dc esquina, desembaraçada, e pro-
ximo ao eeiitro.

Tratar á r. da (¦Yssctnblca 11. .14.
(XI 4708

ÜiO, 22-11-010. J i

732 ITINTURARIA RIO BRANCO
r,i.i-2;:- 11-010 .1 .{7-18

29 — AVENIDA MEM DE SA' --- 29

Íi 
. ÍTÍT A 1 _l_í _» li Attende immediatamente aos chamados pclo tclcphone —

«V7 l^Uiil/l.lV" I Central 4934. para buscar roupa nar, residências — Limpa o
31 temo por 3$ooo. lava por s$ooo; tinge a roupa sem desbotar —

Especialidade cm trabalhos cm roupa de senhora.
r>RI_Ç5©_§ MÓDICOS

Resultado clc liontcm:

lt /JUVjjf.
¦1—_—aaa

Veuileiu sc, ur-ados, de diversos
fabricantes nacionaes c estransei-
ros, de auoS a íioooS: comprain-

troeaiu-M'. Rua 1:rei Caneca
o e 11. Tclcphone 509a

, Central. OM 4517

COLCHÕES
Para solteiro a .1$, 4$ e. 6%;

para caiai ¦.-. 7%. <A c >=?•! •".° tl.c"
posito e ófficina da colchoana S.
Joié, na rtta. Frei Caneca. 3119,
próximo á ma de CattHiiby.

(M 4703

Antigo. . . Touro
Moderno. Biir.ro * -„-„r«
Hio Iiicii.ro COFRES
Salteado. . Cubra ü U ' " L a

Variantes
,-,[_!>>_.0'i -'Co-

líio, 32-11- «16
ti j 11111.

I AMERICANA P-5ac»ce»e»i»so©»e'Ce®«í)Sos©»»*et»»flsepc,»«««««»««¦! 063 
™ 

| Exíinctor de Saúvas-Z. WEBNEGK J
l'lo-'.';'-ll--'.'IB _lj -Í7H «1 Preço d» npptuelho 25O$00O _'—í-í'  1 

 
í 8l'osio na òsliiçüo dc cnibiirquenesta capita Unais GjJOOO

I rOpnffníHlJl • Consumo, por formigueiro (cm modin), um kilo de1 074. ; S enxofro om pedra. Guslo do exlinceâo, por formi-
n '-!=•' í .-"rim (aclualmentc), 500 ruis.

nio -23-H-mo. 11 "•- a (;i;A pos AUVOH, líiJ-.^-lüo rte Junuiro
À<nú'i do ()ui'o •^3»083S*í8^MW®9Me*_*e^M*®^8^5__?*e__!

133 . n

SALA '
bem mobilada, aliiga-sé, cnm ou
sem pensão, a casal oil pessoa de
tratamento, cai casa de familia
franceza, cm losar saudável; tem
jardim. Teleplione 5.1159. Hua Dona
Luiza 11. lio (Glória), (J.io.pji

AUTOMÓVEL
Vende-se um iloulile-pliaeton (Jlin-

si novo, americano, forca de
30 II. P. 4 eylindrcis. K. Alían-
ileea, 4ü. sala 9, Ae 11 ;'is 12 e das
4 ás 5 lioras (entrada pelo eleva-
dorl. J 31«o

Moveis a prestações
Querem vv. cex. comprar. mo-

veis cm melhores condições. e por
preços baratissimos. poi* visitem a
Casi Sion, na rua Senador Euze-
Wo 115. 117 e 1.19, telephone 5209
Koitc. J 3041

0-12-11-8
. 52 -11 -016Ilio

700
lliij 2:;-U'-!)!0; M IA

(Jciridade
987

M í''.

Fluminonso
3217

BICYCLETTES
do typo mais moderno para crean-

cas, movas c rapazes <le 5 a 15
annos.

CASA CIíAO TURCO
Ouvidor 00 -Tel. Norle 4054

SITIO
Km S. ('.nr.calo, vende-se um

sitio coai -Ii.ki casa, -constritcçãp
nuulenia, «randi: terreno plano e
arborizado com arvores frutíferas.
Informações, roa do Ouvidor 162,
?om o sr. Soares.

MOÍESisiDAFÍCÍ"
E CABELLOS

Kspinlias, cravos, rugas, man-clias, t|úéda do cabello, 
"etc., 

con-
servnção da etitis do rosto, por(inal-juer alteração quc tenha. Ap-
plieações de uiiissagetls lunnunes,
cleclricas, vibratória, luz, clc,, poriiiassaeist.is com doiiRn .pratica!•Instilulo de Piiysioter.ijiia. Ave-
nida Gomes Freire, o'). Consultas
das.o íts ii di niauli.i, e por caria.

K. li. Para as -pessoas sem re-
cursos n Instituto faz o tratamen-
to diário, craíiiito, a duas senho-
mis 011 scivhorittis,

etADA cPWIMnRAS — somiAno— í... .,í:-c:.r-aii;u;T ma' rrime-ro -BtBllBT -fle ^OQStlira
rAKfl Otnnwnn» Dlsnõe de boas _?a- -*10 Manco, 10 e ,n; á rua Sete -dr lraspnssa.se um licin monlado

•P QPNHnRITAS i »__ _» _ _ I Scti-mliro, Si c S<_ c 11 rua da As- ntelicr dc costura no centro tia ei-fc ôtHriUmiftO la8 elegantemente scmblcn n. sV. Fabrica: Phanna- dade, cm 1" andar
imiior sortimento mobiladas nara 'fa-!Si;l ¦f!".lll,s Siiv:1' "V ,1Jr' Arl3""

Siina casa 1 IS""""" ** ,_" , 
*" des Lobo n. 229, telephone 1.400,

• ii .iminniu nrn-iirniro *"dias e cavalheiros]\dh.a mm des mus mmsmm^^"ísss*0 A!j___s&aas_s_! m m mm,
*- — --  • Vende-se t-.tna de 24 tonclaflas, Conibátc as doenças do estorna-

Una Coronel Gomes Machado, 23. go. do ficado c dus inlestihost

Xarope Peitoral de Oeses-
sartz e Alcairão da

P

ril&PlM I Pensão Uineira
\\ BI íi 8 lii V |3 | 13. AVIIXIOA CÜÍNTilVr,, 15

KÒRMÜIiA Dli Í1RITO.
Approvado pela Inspectoria dc

i Il.Ví-ietie r premiado com medalha
,!c ouro na ISxposicão Nacional de
190S. iísic maravilhoso -peitoral
cura radicalmente |iroiichites, ca-
lãrrhos chroriicns, coipieluche, as-
Ilinm, tosse, tísica .pulmonar, dores
de peito, pneumonias, tosse nervo-
sas, constipaçoes, rouquidão, stiffo
rações, doenças de Rargaula, la-
ryngc, deflttxo asthinatico, etc.
Vi Im, i$;oo. — Depósitos: Uro-
¦.'.árias Pacheco, rua dos Andradar

mmm
INTERMITENTES,

SEZÕES,
PALUSTRES,

MALEITAS, etc.
Cura radical cm 3 DIAS, pelo

ANTISEZONICO JESUS
Rua Marechal Floriano — 173

Tel. Norte, 4013
R 4.1:3

CAFE1 DOS ESTADOS
A i?ioo O KILO

este delicioso café é sempre o me-
llier e sempre o üiais barato Kua
da Uiuf.iay.ina. fsqf.ina da do
llospicio. Botequim. (S 3020)

NEGOCIO
Traspassa-sc unia casa dc ar-

marinho á rua Sete <le Setembro.
iDíritíir-se a M. 1^., caixa deste
jornal. (R 43S6

ELIXIR DE WHAME
¦Cura syphilis, purifica o sangue

e faz engordar. Preço 3$.soo em
i|Viali|iiér drogaria. (aSnoJ)

.VS PAMW/IAS
I.ambary, Caiiibuqiiira c Saiu-

taris a s$onó a dúzia. Caxambú
f>?ooo. Preço para caixa co;n aba-
ümenio. Teleplione 2uoi Central

0. Rodritro Silva. (J 4676

SARNAS E 15CZRMAS

KXJUOXSSXZ

CURA A

Sanacutis

VIDROS PARA PULSEIRAS
I'az-se dc qualquer feitio. Rua

dos Ourives n. 3J, sobrado Te!c-
phone 4314 N. (J 4=^dl

DEZ CONTOS DE REIS
Dá-se esta importância a quem

arranjar um emprego, de 500?
mensaes. Carta neste jornal para
A. 11. C. C*.-:;iJ>

.¦tSbw •__3S$r*

FAZENDA A VEIIIIAlfA
BARRA DO PIRAHÍ

Vende-se a fazenda da ".Harnio-
nia" c sitio da "Ponte Coberta",
anncxa a esta com So alqueires di
tenra de superior qualidade, pata
careacs, c pastos, contendo a mes
ma quatro pastos dc irnrdüra roso.
angola e grainnia niiuila divididos
com arame farpado,. 150 cãbcçaií
de Rado, sendo a maior parte vae-
cas leiteiras ctuc produzem 150 li-
tros diários dc leite quc está sen
do bem collocado numa fabrica dc
cremes nesta cidade, K animaes dc
sella, carjia e carroças, unia Uóa
pairelha de bestas e troly arreado.
12 bois de carros e dois carros t
uma carroça, duas ditas de ani-
mães, dois arados, uma desforra-
deira c uma cãrpidcira, 30 e van-.'.us parcos dc campo, 15 ditos cc-
vados, muita criação de iralliuhas,
lcgorns e plimotits, etc. Pafos, sai-linholas. Grandes cannaviaes p*'iraSo a 100 pipas este anuo, eaféza!

para 200 arrobas e de fácil trata-
mento, dois Rrapdes riomiares de
enxertos de laranja Hahia, peras.campista, serra d'amia e mais di-
versas arvores frutiferas, inaiidio-
cal, batatal c inhanial para porcos.290 alqueires de arroz colhidos
aimla para beneficiar, feijão parao gasto e 20 carros dc .milho no
paiol. Grande casa dc morada as-
soalhada e envidraçada, forrada,
com muitos commodos, porem, sys-
tema antigo, casa nora tle alam-
bique com toneis, dornas e mais
pertences, um bom alambiqiie que
fabrica meia pipa diária, casa 110-
va de machina de arroz, moinho
dé fubá e 'celindro de cáhna, tudo
movido por força electrica de uma
companhia desta cidade, illumina-
da em diversos pontos pela mesma
companhia, grande rancho para ti-
ragem de leite, novo e itluminado,
dito. para estabular vaceas, caso
queira, (jalliuheii*o, mangueira, cc-
va, cozinha com fogão econômico,
bom moinho pára fubá por agua.
com dois enormes açudes, grande
capinza'1 para animaes e tratos dc
bezerros, uma tenda do ferreiro
com todos os pertences, tullias pa-
rá café, arroz c feijão, grande
rancho para guardar carros é car-
roças, mna boa machina para nicar
capim a electricidade, uma boa
mina dc superior kaolim que está
principiando a exportação para a
capital, boa agua potável, os po-
mares iprodtizir-.ini este anno . . .
1:365$ooo. vendidos os frutos ues-

ta cidade, milho plantado, arro-
aies, abóboras, morangas, etc, um
armazém na -fazenda para suppíir
os icolonós, 10 pipas de aguardente
no tonei, diversas casas dc colo*
nos, terreno baixo e fértil, itrande

Cartas no escriptorio desla fo-
lha, para ser procurado, a M. M.

(S 303S

COGGÜLOS

MMl_. V1EITAS ain-
da raóra na rua Marp-
chal Floriano Peixoto
n._ii7, sob. ^

FONSECA - NICTHEROY
Vende-se 011 •pcrmuta-se com uni

predio na cidade que não temia
impecilho' a situação da rua ilo
Telhado n. 18 mitigo, tendo bom
predio de moradia, muito icncno
lodo arborizado, com um bom ba-
nanai c capinza!, bella agua nas-
céntc e cachoeira.: !•!_£:* •

Atriidã 'WMttWÊoè WÊÈh km
i-^¦——m*mm¦—mtwmmm iwi , ¦¦ .,,_ ^ >. . , —_, _,„._. , , m

LLGTD 8RA.1LEIB0
Praça Servulo Dourado

(EXTUE OUVIUOIÍ K ROSA-UIO)

l

LINHA DO NORTE
O PAQUETE

CEARA'
Sairá qitartàffcirà, 20 do

corrente, ás 12 horas, para
Victoria, Bahia, Maceió. Re-
cife, Cábedello, Natal, Ceará,¦Maranhão, Pará, Santarém,
ObMos, ltacoatiára c 'Manáos.

LINHA AMERICANA
O PAQUETIÍ

.an
Sairá no dia 11 de dezem-

bro, ás 14 horas, para Nova
Yorh-, escalando rui llahia,
Recife, Pará e San Juan.

UNHA DO SUL
O paquete ,

AYMORÉ
Sairá amanhã, sexta-feira,

24 do corrente, ás u horas,
para Santos. Paranaguá, An-
toniiia, S. Pramvisco, Itnjahy,
í'lotiüuop.)lis, lüo Grande c'M.ántewilco.

LIXHA ÜIO SBRGIPS
O PÀQUET1J

JAVARY
Sairá hoje, quinta-feiri, !J

do corrente, ás 16 horas,
para Cabo prio, Victoria, Ca-
ravcllas, P. Areia, llhéos, lia-
liia. Aracaju, Penedo, Maceió
e Recife.

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos paque-
tes levar ou receber passagei-
ros, deverão solicitar cartões
de ingresso, na Sccção do tra-

. i\«» »».».. 11-

ACTOS FÚNEBRES

golabal na f rente dá casa.
bonito e alegre, distando desla ci
dade da liaria do Pirahy seis kilo-
metros e da estação de SantVXniia
tres küotnetros, com bons cami-
«lios de carros. Ultimo preço Sò
contos dc réis de porteiras fecha-
das. O motivo da venda é o seu
pronrietario não poder estar á tes-
Ia da mesma devido á outros nc-
nocios nesta cidaile; iiiara ver c
Irattir com o coronel Manoel Go-
lhes de Assiimpção, proprietário,
llarra 'io Pirahy. R 4413

COUPON DE BOAS-FESTAS
(Valitla alé 20 ile D.ir.euüiro

dc 1916)
D estaca iulo*_ê c-Ae cottpõn e

envianilo.ii 'á PERSEVERAN.
ÇA 1NTEKNACIOHAL. 171
Avenida Kio Branco, Kio de
Janeiro, açotripiniliiidb dc (|iii*
r.licnlo.s réis cin «elloi do Cor*
rcio ou e .LnmptUuis íedèraes,
com seu nume c endereço 1-ciu
Iççivclménlc escripto, rect-be-
rciti, j>eJa volta du corrciòj
uma inscripção etn seu notne,
que o íiir:i líarticipar ;»=. van-
tagena do Grupo Cooperativo
Predial "E.icelsior" du 3' sè-
fie, sem mais nenhuma con-
tríbuiçãu n pagar,

JOSÉ CORRÊA GOMES
LEITE

P.\l,l,i:(!||)(> KM l-OUTlCiAI,

ÍO. 

MiuiJimlo & (;,t ,„,0.fuadiiim-iiii- |n>iiali/.iulos
P<*lo liifimslo passaitieii-
<i> il» smiiloso ninigó

• i..n.:'OS,,:' PÓKKfiÁ GOMKS
ifV,n 1'., iiiiimliiiii irlcbiiii. na

| egrejn do x. s. a» Conceiçãotogar 1 o Iiua Morte, niiiiiiiliii, sevta-
j 

ft'ii'11, 21 dn nõri-ehtc. ás 8
I liprns; 110 allar-iiiiir, a missa
1 ilo 7°_ Oiu; iiai-a esso neto «Ir*

ivligião convidam (aãiis as
pessoas rte sua amizaili* o anil-
Ros «In finado, Oesile já agra.
(Icccnilo a íuilos a infinita
«wttUliio. (,t .«38)

Dr. MiguelA. J. Ran-
gel de Vasconcellós

2° AXXIVKH.SA1UO

tStia 

família manda ceie-hrar uma missa, hoje, quin-ta-lçtra, 23 do corrente, se-
Bundo anniversario do seu
fallecinienlo, ás o i\a lio-

ras, na egreja da Cru?, 
"dos 

Mili-
lares-. ____&•*

DENTADURAS
COMPSA-SF.

• qintipier trabalho velho dl

OURO E:P_ATÍNA
R. Assembléa, Jü, loja di-

louca. (J 3413)

Prata e Nickel
Onde e-u meliiorcs condiç"*?

vende-se e compra-se ,. .italnHer
íiuantia é na rua da Candeia 1.1

¦orretor A. de Mo-
1.1 .P.t»

¦211. com o

. , de4SySSc 6SOOO.inao, imagem da alma1 &w
A

M ir,*

IfBQB^fflPBa ¦¦IIÜ
422S

M MSÍ

í—so17-23-Ii'
nio—23— 11-016

AM W|") |iillli
912

ClIHtdMANCIA sriUNTIIHA \
cie os olli.os são o espelho .ia I

«'ma, 1* a mão o reflexo da nossa j
jfcfsimalidadi'. .lá n liscriplura pu-•'•.-.a na lioca de Jnh, estas pala-
nas: "Inscreveu 1'eus SlOiVALS
nn mão dos homens, afim de que
todos com AXXKCII-AÇAO pu-
dessem rniilieccr os seus desti-

: uos, As liiilias das mãos são eduio
| '.mi alph.íhcto que ipêrinilte lçr nò
1 tKissd próprio coração e 110 cora.câti

,'dd! onlrns. São sigtiaes moraes i'
sl.ir.aes physicus, o retraio irac,ad.r,

í pelos fios nervosos e extriiseui -
I veis do cert-liro. He o cérebro '¦' "
I coração pensam, i a r.ião que exc-

ctita e iiciiin.
A nrofe-sora M. M. Air.ir.. re-l -.. , .

! tenente el"-.ula a esta capita},' ,<*rconftce_o noderna de dontadtiras
:.;"„,:., ::¦;:.. ;•.:. a,,.,.!,- >i>"i«« a ú» processo íntei.
h. ' nnex s;:ça -.i U Aiiç1 a .KAMKNTE NOVO. dc fúrraa a ha-.diplomada na icitiu.i «U.is 111111.1= ver pcrfciu -nlita5no dos dentes na.
jdiis mãos t— iissitincuo em que se lucacs. a|ím da |,enc.a. f0|i,|c2 c

.1 durante o annos. .-. Utarantia do trabalho. ESTE NOVO

(11 ,iSS.( 1 todo aquelle que usar o Goccitlos' j não terá mais tonteiras, iVm-Lustre para engommados ^íi^í? sslsgg
O "Hrilho Maciço" comnitinica ^r^ti^inS^^ra

uu. «iraordinario. uslre a c.111 - n mbíM „,,,;„ vU, „',,,.,.,. j, -;H
sa. punhos, collarinhos e a ,al- lriÁ(es (.sq..,eci,„-:,r.os, Fra |üewquer peca de roupa, hnuurcce C|ü,.....i „., '..,

prolonga a duração ac^tecidos. f K.;1,^''pXoso remédio par, a
X t. ?S íets^nr%ut\^'^^T^-m ^h *"'
pilhas. Na "V Garrafa Grande" ,'cintos uial. .
.ia Uritgiiavaita, 66 e Avenida !:,,;"^°silo .na hlora" Med.emal.

Passos. ,06. Km Nictheroy. dro- | 
' '* 

!»« ^ P«I«> »¦ 3». P««m ca-
liaria Darcellns'. (M .\u<\ . *.?'?»'»• ÇN rl35*l

¦'%

Eüxir de Pepsina
Composto

('Caitiomillà. Rhiilbarbò, Caliiihba
e Fepsiiía) Iwrinula de Frito
Approvado c pieuuado cotn m**-

i dnllia de ouro, Kf&eaz nas iliges-
tões mal elaboradas, dy.ípesias, vo-

| mitos, eólicas do. figado c intes-
i tinnos, inaimctencias dores d.i oa-
| 'neça « verlig-íiis. Vidro 2$ooò.

¦IJuposiSiis: 'Droitniias iPaelieco,
rua ilos Amlradas, .15: Carvalho.
1" dc Marco, 10; .Sete de Sctctttl-
bro ns: 8i c S9 e Assembléa, i.|.
fábrica: Pliarmacia Santos Silva,
rua Dr. Atistides Lobo 11. 229.
T.elcplionc 11. i..|oo, Viila.

?mmm

<iío -jr-ii-tuc m

Ãmericium
627

ltlo.-S2-ll-ltHC Jiôiij

SANGO LOTEíiiCO
l;. Rosar/o 74 e R. Ouvidor 713!"O PONTO"

ile haver [icroomilo ;
ia inteira, onde teve a supre

PROCESSO

.Aa pessoas obesr.", barriittt.
inehailas tl«vnn usar o Porai
o niclhnr 1: mais activo lor

ab.
! M.IÍL rjig

¦6

TUOERGÜLOSE
•\ " \lieiiia", cm cuia conjpo-

Siçiio fisurum o alho 11 .p asnao.
dois vritctaei lecunliçcidos poi
vários fi.-.enlisliis como veni.i-
deiranieiito maravilliosos n a
«iim da lubcrciiíose, OTOiluz
resultados 6tgur«s cm todos os
prrioiiai ilestii icrrivcl enferini-
linde e cura couiilelanícntc .no
:'j e 2" e.i.ií.í. Na lirotielinc,
astlin-.a, influeiizii, coqueliiclie c
urtncipatiueiite nu lironco,pncu;
ir.onia o resultado c itnalivel.

.llepcsilàrios: Silva • t-.omrs .v
C. Kua dc S. 1'cdro .10 e .1*.

IMPOTÊNCIA
Cura iiifallivel e nbsolutaiiieiite

certa dos ORGAOS GliNITAES,
tltihlquer quc suja « caujíi do
cnfv.iinieciiiu-nto ou ctladc, com o

Mt-iieiixorio Jilcelii.-0'.MaKiiclieo
do Í)i\ WÜsoii, Depositários —
Mcrlnn Sr ('..", rua do Ouviiltir,
iC,i, Kio. llcinctteiú-sé enlalogòs
deste apparcllio, JíeprcsetUante

I cm S. Paulo: Januário Loureiro,
! rua 15 tic .Nmembro n. 7,

que
¦Uva a nnfnçno c ;

concorre para que aigaiUSlUO

c cabelleireira nara senhora--, pcn-
teados cotn tniditlaíão Mareei, c.;\

as trocas orminicas, faíenü. cliiiii-1 !,',»,,'-"*ns '''•. ""'»* "soiriVi", etc,
'¦tinge-se cabellos '.>¦¦•:¦ 15S0O0, Ira-

ballia-çe em cabellos postiços e.:

iir..-.'!ii,;" liliol j Pomada de R. L. de Brito

AmalÜa Coutinho de
Freitas

(8° '.\X.\'i\-,lvliSAK!0)

Í 

Domingos Krcitas, esposa
e filha faz m celebrar uma
missa amanhã, Ecüla-fcira,
=4 do corrente, ás S i]j
boras. por alma' de sua quc-rida filha e irmã, na egreja <lo

Sagrado Coração dc .Maria (ruaGnidbSQ, Meyeri. (1{ ,tfu0

D. Adelaide Gitahj'

ÍKníÜ'i.1 

Criialiy de Alen-
calstrò c fíUios, IJIaiidina
Mliniz de Almeida c filhos,
Andrelina Muniz de Aliiiei-
ila e filhos, Jesuina de

Mello Cordeiro l.litahy e filhos,
mandam rezar unia missa de 7"
dia, íúnnnliã, sexta-feira, -\| do
coneiile, ás ij horas, na er-reja de
X. S. do Mpmíiiti, em Copaeaba-
na, á praça Miilvinn 1'i-is, por
alma de II. AUlvüAIDlí CITA-
HY. sua inc.-i|uccida ínnã. lia e
cunhada. (U j6qc

Anna Meias de Gouvêa
Joaquim Meias de Cou-

Ívêa, 

e suas (ilhas. Anlonie
•tá Gouvêa, Idalina (lon
via, (Maiia Gouvêa e Alui-
ra Goiivêa, convidam seus
parentes e amigos para ;

sistir á missa de trigesimo dia,
que, por aina dé, sua extremosa
mãe e avó, fallecída cm Portugal,
mandam celebrar scgunda-feiia, 27

| do torrente, íts o i|ü lioras, na
I e.íre.ia <lc Nossa Senhora do Par-
I to, o por lão piedoso «etn desde
; já 'agradecem .jiouliofaddssiuios.

-M-aWBH-i I I—míii711 1
Olga Kopal Malcher

Serzedello

nar a spiuií v uesinl Itrar u or

......  pronuncia das palavras seja clara Deposito na Flora 'Medicinal,
iiua ventura de predizer, jiela fi;»'! L'°f sS.Vn lfc,Noi,í™ líf' "ia de S. Pedro 11. 38. Pecam ca-
!,.,.,..!,!.-, da ii-.á.i. os destines das •'"•>¦**> 

^PECIAL siA DR SIL- , , («''<(«'.?',„.;¦,..„. „;i-.,i,.s dt, velho VIN0 MATTOS,, lia urna bsi!;, e¦__"___ '-—
I tntuons _S1 ).i•-..uia. 1 

„."rn" '¦ custosa exposição de trabalhos den- _._._.^!--' 
-«¦; uuimlo. 11110 sen;, senão cm um ca- : uriür,. CHJ^ c;íp|ica,.-j„ s5o dadas na *5VP!_TI 1*5! racter toilo iineiltiivliU-, ulll e pra- occtisiio !.cm nenhum comoroniisso. «JiXllllrlCJ

ide

da

lie,. :: sociedade brasileira tsy
vira aqui apresentar, concit
,. Ilrasil politico. iiitell-.ctual e í
i'..".•.-•. iro a retratar os seus dcsl
nós traçados iuilelcvclniente nas I
nhas da vida, da cabcvA do cor
cão. da saiide, ,1o casamento

.130 
— R. OUVIDOR — :3o \rÍ!U"fui' pot::il renun cognosecre

São as casas que ofierecerti as ' ruiu \s
maiores vantagens e garan- | RUA VOi.UXTAKIOS DA PA-

tias ao publico TRIA, -7'. SUÜUAD'.')
IK 3S.4-S

C,« .in.mnni ¦„ fi «K*iHaíSli™m^^SraBlpltKIHiS«E!

jAOMONOrDUO | ifi OURAM i

occnsiao s.ciii nenhum compromisso
para o visitante, pois não sc cobram'I.Esshnciu lleniirnlivil llOnecn-consultas. iPcdo-íí, poitaaio. a todo; ,„,,,;', ,.., , ,aquelle que desejar trabalhos dc ul¦uaiurejta, o faver Oc primeiramentevir examinar o &V.V SYSTEMA
NOV.O DE DENTADURAS, cujos
preços estão ao alcance de to.ln a
bolsa c cujo effeito ò deveras agra-
davel.

IS, «IA UIIUCUUYAXA, a
Ciiilío ila rim ila Cnrioua

ü .}ÓJ6

Vem

Fogão a gaz
eom pouco Rua

Mm
© NATAL,

Mil. CONTOS

'¦ -¦. l'; ? " :;'

R." SACHET, 14

I
si

13924) i 1,'obo

1'ÍKln ilo carobii iniini,t
(Formtila de lírito)

Approvada 1* premiada com me.
dalha de ouro. Cura: empiges.
boiibãs, sarnas, doenças do nariz
e dos ouvidos, borbulhas, comi-
clidcs dartliros. pannos eczemas,

crysipela, syphilis " rlieuinatisnío
anliso c recenti*. 'Preço 2S500'.

Depoíitos: Drogarias Pacheco,
rua dos Andradas -js; Carvalho,
mn i" de Março 10; 1
?íite:iibro Si c oo c á rua d:x As-
sembléa i.f. Pabrica: Pbarinacia' ntos Sitva. rua Dr. Aristides

lambem caulo, a preços haratissi-
, nios. Iiua ci. Jo?.; 1:2, 1" andar,
í Teleplione 3.41 a, C. (.15-^ J

Convém a iodos
saber qtte o "Tridiscsiívo Crux" í
o unico remédio auprovaUo pela
Direetoria de Saude Publica, iptç
cura as ntolesáas do cstoniaào e
intestinos.

GHA MINEIRO
(MARCA iRF.GISTRA.DA) 

'*"

Ninguém deve deixar de usar o
Chá Mineiro como tim poderoso

Sete 
"ile 

I cliininador do ácido urieu, o cau

Altiiiam-sc bons c r.rit.iadns com-
mudo.-; ,-t senhores s'--i-.-.. r;-s "'¦."
do Mattoso ti. 51, perto da praça
da llamleira. (1>_^_!

914 e 606
ORIGINAL DA

Fabrica ftaechst
Rua G. Gamara 88-Soiir»

o

ina-se r. todos '.1111 mei
tem sypliilO ja de «1I11 1

_ v? 1 .;.;.!
vemgji u-'.-,a 01• v © ir. „, . '„
;,?« fe 1 ,"ím ,

ê> f-.i em toda
:"".~,' ® Í3 ¦ pcrioii' si Corr• i-H : -,. .i..«.es9seesaosso3s-cse««a k _:'_,'._...,. „ _ ,, .. _._

(elií
Fraiu

hcrcíUtavia, in*
ernii c como 'fi I

i a [acilmeiite Lil
manifestações >J

liscrtvcr: Cal. _j
iliMi. cin iando Kl
sposla. P?

Ilill
í.G !!UA DO OUVIDOí: t '.

Filidl ò pinça it de Junho .*>: -Kit
úc janeirocor.iMisr.OE_ _ descontos

Bilhetes de Loterias

FERNANDES & C.n
_'IV. m.-.i. N.irte _

Cadeiras m Mm%

ua c;o.voí!H!íi-(\ cirnoxi-
C\ mi HKOKXTK, em poucos

Vias Ognafar-.as
S.vylilli.s <• iiiolestiiis d

senhoras

OR, CAETANO JOYINE
Pormado pela Paciddade de

Mediciiia 1 e Nápoles e habi-
lilado por titulos da do Kio
de Janeiro

Cíirr. especial e rápida (1?
estreitamentos nrethraes (sem
operãijãò), Epnorrliéas chroni-
cas; cys.litcs, liydrocelcs. iu-
mores, impotência. Consultas

das o ás ii c das a ás 5 —
I^argo cia Carioca, io. s^b;

.:.! S\",l:'.
V. Wi

6,:t,
Asse:

.-0. Tel. 1.400. Villa.

TIJUCA

sador do arlliriiisino. rliéunintisino,
eescnias, dartliros e outras moles-
lias da pelle. Quem liver ;i fe.li-
cidade e constância de usar por
longo ienipo este Chá está livre de
artcrin-sclerosc e tircinia, r,t:e i o
ultimo perio.lo -Jas doenças dos
rins.

O seu uso é uma garantia pari
a boa rande c íxi.-ieneia lontra, fa-
zendo desapparcccr as dures e as
iufillraçijcs (inchações) do corpo,
das !".'.i-ikis e do rosto por sua
:ic,-âo ditirctlca, laxaliva e diaplio

SIKVICO XO.OTUUXO, 8
! 10. 

'l)r. 
Pedro Miiijai:.á«s.

OURO

! PLATINA
Compra-se qualquer quantidade;

pasa-íe bem. na Joalheria Oscar
| Machado. 101; rtta Ouvidor, io.*. 1

1)1". HKilClTtiAXO ÍMXIIF.IUO ^.^_.:,™-í::
Xrntaiiiciitn poi

Nsurasíliesnla e Hysferla
11:. i;i;i:c!'!,av(> imxiif.h:

'Xrntaiiicnli) por processos 
"«ftat«r»v>?*isr. 

. «~Z\ li, rcal.nente7n;" cftlcãcia deste! S. K.anci
espocinos. Umis. I i'tiíílin.Vllli:i I _ || l^ii KK H1H hi% 6 nicdicimcnt.. comprova se logo \ .$•?. pro*
11. 105, 1« tis 17 lii.t.is. 1,'í UUiülUiSilliL ÜO I 

'após 
á sua applicação, porquanto Mesquita.

RÊKUGIO PAPA O V!'.RÃO
Aluga-se, com mobília, o apra-

zivel sitio da Oavca Pequena, com
boas accommodações e conforto
para íamiiia de Iralamonlo, grati-
tle terrena c csplonduló l-aii^iic
de natação com cachoeira, a aojietica; e fan engordar c fortalece.-
miiir.fòs do ponto tcninnal dn» as pessyaí? magras e fracas, pur ser
bondes do Alto da ílon Vista (Ti- lambem uni estimulante d.i nutri-
jucá). Muita agua, vciretaçâo e ção. Xo verão é a bebida quc d;v.'
elirha ameno: trata-sc .i rua dn | ser preferida na maior rlóse possi-
Alfândega, ¥ó, sob. (.1 464.S vel, como mais saudável e puriíi-

lOTT/lÍFOLMOlHEr | ^§1^^*11
l'..-"e novo medicamento, forniu-] XA1. -.-. Kua dc S. Pedro n. :S.

lado pelo dr. Camillo 'Fonseca, no- j Muito cuidado com a falsifica-
lave! clinico desta capitai, é ctu- c.ão. Peçam cal.-iloiiqs. iK ,155a
pregado para combater as moles-! _.._
tias tio peito. j

rias i.í(.m r.-::c!ii'S. Goiistipa- i
ções rebeldes, Galharros chroni- i

cos. Cooiieliiche. Astbmas-. etc. as Vende-se ttm no-o e iperteito
GOTTAS PULMONARES, já para t.; e SS notas, com banco,
a;i.i;iirira:it rennnie peln seu iiulis- \ estante, e S,( n';r.s ilé musicas va-"•^^SÜSJ'Cutivci valor tltecapciitico. I ríatlas. Ver c \----^ t-nn •: •]>

nt:heo I
rua Ha rão de

poríiu.-. ¦¦¦ ¦'¦' U-'-'õ J
o doente sente l..>;:o des.tpj

Auto-plano ílex

PÍIÃRMACEÜTIGO
'Plinrmaccutico mineiro, pela es-

cola du Ouro Prelo, eom dois pre.-
parados de já reputada fama. Aé-
seja encontrar 11:11 soei., cnm ca-j 1
pitai dc io:i-..'i'ío,)o, [V.iarmiiceuti-
co ou não, .para se eslabelçcereh.i. j 

*
Deseja qtte o seu so.-in não tenha .
gerènc;a alguina ira pbarmaeia e. I
que *ú no fim de cada mez, vá!
sy.ndic.ir dos '«cios a-.iferi.les. De-
seja boa cidade e quc seja servida
por K. 'Perro.

Ecsposlii nesto mesmo lortar e. o
nome para se entabolar ne?ocia-

UílíSC mobílias
9 |ieças60S o 7"SOCO

63, IIUA DA CARIOCA. 63
Ttflepliprio MCI, Gonlról

AOS SBSi FAZENDEIROS
í'n',1 pcssna Hoiiea, dando de

si a» inoliiores referi nc tis e dis-
pondo de longa pratica de com-
mercio e lavoura, ofíereee se para
ndminiítfar mna fazenda, mediante
condições que se convencionará.
Quem precisar queira dirigir car-
fãs eom informações precisas a
li Mendonça. Avenida Passos n.
2); e 30 — líio. (li 45"S

(AXTí-HURPKTIC.M
; Approvada c p.-cmitida com meda-

lha de oii.ro
| Infallivcl nas empigens, dar-
| (liros, espinhas, frieiras, sarnas,

lepra, comicliõcs, eczemas, pannos,' feridas e todas as moléstias da
i pelie. I.ata iSjoo. Deposito: Dro-,
: jiaria Pacheco, rua dos Andradas j'ti. .-j3, c Sete de Setembro St. !

íilLÉÍf
¦que durante i!5 annos soffreu de

broncliUc lastliinat-fca, lendo-se
i curailo na líuropit, com a receita
| dc um medico allemão. envia gra-
| nulamente a cópia da receita a

quem a pedir .por escripto, reme:-
! lendo cnveloppè com endereço para
I resposta. Dirigir caria a A. R. Sil- j
i veira, raa da Relação, 3 — Rio.

(J 3367)

(30" DIA)
José dli Onina M.tI-

cher Serzedello c filhos, Ri-4»I caruo Kopal c senhora. An-
JL- im Kopal, Américo Kossi,

senhora c filia, dr. Ilenri-
qne Costa e senhora, e mais pa-
remes da finada O1..0A KOPAL
IbALClllvü SEHZ1ÍDKLI.0 con-
vida:s os scits carentes e amigos
para assistir á missa que, por aluía
de sua idolalracSa esposa, mãe.' ir-
illii, cunliaila e tia, niandam rezar
amanhã, scxtn-ifcira, :'.| do cor-
rciüc, 30" dia de seu falicciraen-
to, ás 9 horas, na matriz da Can-
delaria. 'A todos hypofchccaüi a
sua eterna gratidão. f.u.io I
Bas^sig_8_aaa___PBg__3B__B

Bibiano dos Santos
Pinto

PENSÃO
RUA MARQUEZ DIÍ AP.RAXTI'.S
X. i,-o. TF.Í.KPIIOXK. .-.-.Cil SUI,

1 Accommodações para familia de
j tratamento, cozinha dc i* ordem.'
Imobiliário completamente novo,
| magníficos quartos de banho, in-

j stal|ação clectrica, parque ajardi-
'nado. Preços módicos.

ie

QVU15UIS THAVAi! IIKI.A
''•li'* ('(»>! A FOliTiN.'.?

miiriu* bilhetes 11:1 liO.liSA il"I.OTKKlrA. 
Av. Uin liimnrnj-

n. 1 12, esquina dn run 1I.1 :
.'-.••¦'¦nililiVi. I.ú oneontriireis iu
ivaliziiçíio ilo vosso iili?:i1.

f:!!i.!£::^:Banco Sporüvo Iii^::M|P^S- _.«gi ;,
BOLSA mBm C',:„,.,, 

.billietcs ues, easa, e I ^ «íg^^ C^°t 
1! ^^^dtljf ^ ^^'fS^la íl^íl. 

*."
J.LOH LUÍLHIs^ tercis o i:i.«ro S«|»|h;k»; . «tc Ú \4mw'ia Tavares. praça | J»' ^ 

a 
fj""* 

''° 
^ 

^H ta:Kh a hcmorvhagia c os corri-

(,'uKH CO.M A l.'01tTi:XAV da Ouitaiiiía..' F. D!;TRA & C. _,,;.:^^.-™.-.-r---^.,„ 
' !' Vende-se nu i-las as pharn-.a- 

*?.,,""* 
f'*?* 

Jm,iíS
<¦»,„,,  l,:ii „ .... isai.ua U-',...?  1 ?Tt>'„.,..í;.;.-1:v.í.-.. .-.:....¦.. __5S „¦.. .. ,-. ;... ., .. .....' .' , Para r-.-.r.-.r inetrites e endo-nictri

GRANDE HOTEL I SAOGOSDEPaPEL
IMlCO
para faV I! UIAS I ,

,, de ira:anv;a:i!.1 on-pra-se maracujá, figo, er.Jir. I tos licameuli* li
pecego, marmelio, man.:,. ,-.. r-._, | :\ccessores 

'\en

í'*".- j<ui' D- Mai-.oel, 33—Couipi- de ;"" ordem.tthit _i Coaíervan, I _ndp Telegr.

DA I.APA -

iiii...:o< de ni
iiadotes e co:
"Grandhotel".

ii.*. augmentanila
peso do doente.

Vehde-sc cm tA<Jas
c; drcgaria-i de i' ordem e no | [(s Hm fcnvcr ncj:c^di„le da rashleposito liera!: Pliarmac-.a Ko- • pa"cin tite-ma

limeira Pinto, ã nm dos Ourives j 
' 

Deposito' iin Flora Medicina!
|"- 

-"-'• R *n"sj Rua .i- S. Pedro n. 38. Pecam ca-
ii -'_— ' ¦^-¦'¦y (R «53

Consulte

— li. sor/.i .v. o. — i/'"..
il, ilu.-i dn Misericórdia, ."1 í João /

Telephvinc Ccntr.-.I u. 3.V-1. | i; £.,- 1!
K. 3436 Sto, 64

wi^imis Estômago
ieeiir:s e rapüos. Dr."S l'.nu:_çstiv0 Cr';-. .- o nr.-.-r. ¦

JliEU. Dis s ás n e .'as médio qt-.e cura ns doenças do
haras; í.(. rui tic h. l'e- , tomago c ia:..-:;"..-.s. Drogarias

pilara: aciís. Vidro. :>5mj

Prata, brilhamos, cautelas do
I Mo-.ite de Soceorro, comprain-se e

pagam-se bem. ua praça Tiradcn-
tc-'. 64. Casa Cíircia.

EI8ENH0 OE CHÃ
Vrndem-se 11:11 barato, conjuga-

do, c um motor ,1 vapor. Ver e
travar á rua Coronel Pedro Alves
n*jmer___). (Ií if.io

D, Gao_!íJa Píü-BUfe. de
Senzo Gaüado

das 2 ás 4 lioras. (3930 J

Mine. Ribeiro particularmente
tiu.^c cabellos com um preparadí
vegetal inofícnsivó, <le sua pro
priedade, á rua de S. José n. (.,-
sob. Próximo á Avenida. Telepho
ne 5.01S, C. (J 3376

MAB DE HESPANHA i
SERVIDA PELA E. F. LEO- í

POLDINA
Vende-se uma situação Oc 2^ ai-1

fliieiroij geométrico?, com' 21 n :;o J
mil pés de café dc diversas ctlade3,!
prótltuindu de 600 ,1 .'vio nlq. dc jcafé, pequeno pasto, tendo ainda cer- •
ca de 13 alqiicirc-i cm matta e ca-,'
pociriío, casa dc vívenda pnra peque-;
11a fatnüüi." ttdlia e outras dependen-i ], lias. pro::ímo á Cã tação tia cidade, j
4 kilomvtros, boa estrada. Traia-se:
com sou proprietário Carlos .To?é,
Machado, nu com o sr. Luiz d'Ari- ;
drade Machüdo. á run dc Santa t.rá-.
zn n. 62, c. XI — S. Cliriftováo —
Rio. (J .1302) : 

SÜOH FÉTIDO
(!;•>> pês e dos sovãco3, caiiiijr.?, fri-'
eíras coinicliõcs, etc, desappart:-
cem raiiidamcntc con: o uso do"Suorol". Preço a$, pelo Correio
s$50o. Kão ?p acceita sçüos nem
eslampiihas. Vcnde-re cm i -das
as drogarias, perfumaria?, plianiia-
ciar, e á rna Uriigttayana n. 66,
lVresirelio & Pilho e Avenida
Passo- to(i Iim Nicthcroy. dro,

1 garia Barcelloi. (M 4103

t.Sua 

esposa Angelina da
Silva Pinto e filha, so^ra
filaria José da ^Silv,^. mãe
Placidina de Jesus Pinto,
irmãos, irmãs, cunhados, so-

lirinlios e parentes do finado lil-
UIA.VO DOS SANTOS PINTO,
conv'd.'im loiliis ns pessoas dc suas
relações para assistir á missa de
50" dia quc. pelo seu eterno des-
canso, mandam celebrar amanhã,
sexta-fei-ra, 2.\ do eprrcttrei as <>
horas, r.a cjjroja de r;. Pnaiicisco
dc Paula, por este aeto de reli-
sião e caridade se canfessjun cler-
namciile aumdecidns. f_I 4__i
____s^^:áKZSEsasB55;__sss___

Felisberto Brum
*> .lo.íé íirum cóninuiiiica ao;

tç^} =e-js amigos c pessoas sra-
das o faV.cciincntó do sei
idolatrado irmão l'l'.I,IS
IBKRTO DRUM, oceorrido

r.o dia ir: oulrosim convida-as
para assisti- á missa dc 7" dia, ás
1 horas, amaníiã, sexta-feira, aa.
do cerrenie. liii eirreja de S. Kran-
ei-eo dc Paula, pelo que antecipa-
damente agradece, CM arot

Iracema Mana do
Couto

'Al.aro losó Pernhndes
convida a familia Cosme
namião do Couto c seus pa-
ri ires e amigos para assis-
tir ;i missa tpic '-será ceie-

brada amanhã: sexta-feira. .2.1 do
corrente, ás 9 boras, nor alma de
IRACEMA MARIA HO OOUTO,
fSinliá Velha".i, na egreja ile N.
$. Aa Conceição dn Boa Morte, á
rua do .Rosário: canto da Avenida

Antecipa seus agradecimentos.

 ÍM 
4743

José da Silva Sardinha
(FALLECIDO NO 1'ORTOl

Balbina Uorges Sardinha,
seus filhos, f;tnros, noras e
mais parentes, tendo recc-
bido a infausta i:aíís;i do
.fallecimento t!'.' seu «tncr do

c saudoso filho, irmJo. cunhado f
parente, JOSÉ' DA SILVA :-\li
DINHA, uiandr.m celebrar uma
missa pelo do-fio repouso dc s«a
alma, liojf, quinti-íeira; ::.t do
corrcnle, ;.; 9 lonas, nn aliar-
mór .i.i e«: ia dc S. l*',-a-i.:c.' P
Paula. R «N

D. Maria da Gloria
Maldonado Brandão

tO 

dr. João Carlos Tei-
xeirp Brandão, sua senhora,
filhos e irmãs c o dr. Gon-
(.•alves Ramos e senhora
agradecem aos parentes e

auiitfòs que acompa nha ram os res-
tos mortaes de sua filha, irmã,
sobrinha c afilhada MARIA DA
GliORlA MAUDONADO BRAN-
DÃO, e convidam para assistir á
missa dc setimo dia, i|iie, pelo
descanso de sua alma, mandam xe
zar na egreja 'da Candelária, áí
o i|i 'horas, • hoje, qiiinla-fcira,
23 do corrente, antecipando seu?
agradecimentos. ) 4464e&ms________n9H_BOMn_i

COROAS M IMl/SIAS DK
FliOUMS NATl'RAKS

•Prepara-se qualquer encommcniU

Casa Arte Floral
Rua da Assembléa 113. Telcpll. Ccn>

liai 18,1?

D, EMERENC1ANA CAMPOS
DE OLIVEIRA

1 Ar,i,ncii)A \m oom -amw
i)K ITA15.M-OANA, KSTADO
J)0 RIO KM JAXHIKO

t 

Oliveira, Vaz & C,
|irofuil(luiiitmtu poiiiili/n-
dos peln prematuro |im>
sunieriti, du Kvniii. Sm.
IMOMKItlíXdlAXACAiM.

l'OS m OI.IVKIR.V, niiiilii
di(*na o isaiiilosisslinii csinisn
dn sou prestido iiniijjo sr.
liirimòiscV) üei.xeiiu de Olivei-
rn, íniiiiilinii nviir 11:1 cgrojii
rto S. riiilro, srvtii-1'eli'u, Si
rto corrente, ás 5» íó linins, T'
rtia rto fiiMerinifiidi dn ínesnin
senliorii 11 mu iiiissti em inten-
efio de sim tilinn; e pura esse
neto de religião e caridade
convidam seus amigos e os
imieiites du finudii, Ii.vputlii-
eniido 11 todos 11 sim iiifiuilti
Briitidão.

100 cartões de visita/»
impressos em i minuto
RUA BUIÍNOS AIRES, 4 A. Tel.

api,ií A dois ii.issos do lorrélo Geral.

Dona Maria Emilia
Mariano de Campos

tO 

dr. José Mariano ile
Campos e familia (auseii-
tes), Praiicisca IJ. .M. de
Campos,, viuva major Mar-
cos Curius M. dc Campos

c filhos (ausentes)', 1" tenente dr.
Carlos Guines líorralho e família,
participam i'ls pessoas de suas rela-
cões rpm mairlaiu celebrar, hoje.
quintal-feirn, 21 do corrcnle, ás
9 horas, ma egreja dc S. Piau-
cisco de Paula, missa por alma de
sua saudosa irmã, cunhada, tia r.
prima. MARIA K.MIUA MA
___NO DK CAMPOS. S 4.tói

José Manoel Francisco
de SouzaI Maria Ornellas de Pour.a

c íMitos convidain os scn-i
parentes e antigos para .as-
sistir á missa de lri(tesiiii'i
dia, que mandam celebra:-

por alma de seu esposo c pae,
JOSÉ' MiANQEI, PRANCISCu
DE SOUZA, na matriz do Sagra-
do Coração .de Jesus (rua Benjii.
mini Gonstant), hoje, qúinta-féira,
23 Au corrente, ás 9 lioras.

.1 -15-17

LOTOS
Cuidado com os intrujoes
Os nrpiirictiirlos da Casí
dns Ifiizeiiilns Pretas, ten-
do subido nuc continua a
e.viiloraefio do credito rto
iioine de, seu estabeleci,
mento iinr parte rto indi-
ridiios suspeitos, nvisiini
no nuhlico de uue a ünsn
rtus Fnzeiidiis Pretas não
ler.i nKontes de liilos e não
ninndii seus cuiiircciidos n
domicilio —- sem receber

pedido pnra (::! iim.
Meras exploradoras e tnm>
nem suspeitas são nuiielln?
<ine se nprnscutnm como
antisas eontrn-mcstrns de
Cnsa das l>'nzondns Pretas.

PlíTOíO K. OUHIROZ
& IRMÃO

Tel. O. 101.

CampeHo & C. Rua Luiz
de Camões 36

Paxem Irüão no dia 23 dc fln*
vembro de 1016, das camelas ven-
cidas, e previnem aos srs. mutua-
rios fjuo piidem refòrmal-as ou
rcsga.tal-a's até a hora dc começai
o leiião.

COJi.JHiRCrp 13 1X1)1 .STIMA
J..itriptas no piariò c RazãOi

atranailas ou cm dia. Abertura di
escriptas novas ..Serviço exacta
permanente dc um bom guarda-
livros tle absoluta confiança, In-
formações: Casa Faulliauer, Con-
stituição 36. J si4n

TERRENO
Vchde-.sc um bom terreno, com

7 metros dc frente por 50 de fun-.
dos, ã rua Coronel Pedro Alves
n. 100, prompto para ser cdiíica-
do, os fundos vão até á rua Sár.i.
Para tratar rom o sr. Jatahy, á
rua General Câmara :;. 397, 

' 
das

3 ás 5 'horas. *í?í6 1

MALAS
Artijjo solido, i:

tissiuio, só na .-!
R::a Lavradio, 6:,

cpante e i)ari<
Mala Chinesa.,

.1

..*«..>«.*-?¦> >*^*W -T-- 'K^S?*^'1 ""*' ^¦•ty^pyifè 'í* .y^i •••-**., 2sí2 ''¦'-r<

¦4,..



'CORREIO BA UÁKSÍ — tíúatíi-ictrá, '23 dé -ST^íõaFro 3e lOtÓ,

PEQUENOS ANÍfU*iJCXOS
VENDAS EM LEILÃO

PENHORES
LEILÃO DE PENHORES

Em 24 «le novembro de 1916
L. GONTHIER & C.

HÉNRY & AISMAXDO,
suecessores

CASA FUNDADA EM iSfi7
45, Ií. i-UIS. DK CAMÕES, 47

/•'artm leilão dos penhores vc-.ici-
dos e avisam aos srs. mutuários que
(iodem icformar 011 resgatar M suas
cautela, até á véspera do leilão.

T AVADETRA e en_omm_deira —
JL-Precisa-íe de perfeitas, á rua Sas
Laranjeiras n. 304- (4186 C) R

OFFKRECEJSE 
um habilitado ele-

ctricista, trabalhando tombem, de
bombeiro hydraulico. Quem precisar
dirija-sc, á rua Senador Alencar 168,
casa 4 - S. Chri<tov_o. (4614 D) R

PRECISA-SE 
dc umn menina ate

12 nnnos, pura serviços leves,
com bom tratamento, cm cnsa dc pe-
nuena Iamilia, não sáe á rua, 011 to-
ma-sc conta dc menina orpba, 110
mesmo sentido; não se faí questão
dc cor; trata.se ,i riu d.i Carioca
n. 27, loja. (4177 D) J

FIÍECISA-Sll*, 
para casa de peque-

na laniilia dc todo respeito dc
uma pequena, para serviços leve*; de
preferencia portueucza, na praça li-
-..dente* 69, -"' nndar. (4706 D) M

________S_______2__S_-__-_-2--

IA [.UGA-I-SiÊ casa» «i- -vemda
.rllConceiçío Bastos, i ma Mene.
zes Vieira n, 65, antiga dos Invali-
dos, com duas salas, dois quartos,
cozinha, irea e Installação electrica;
as chaves 110 armazem da frente.

(4369 K) J

ANTISEPTICO MacDOlíGÂLL
(e.CCEDANEO DO LYSOL (le MacDOUGAI.L)

..PROVADO PELA DIRECTO"H.IA ÇilCRAL DÊ SAUDE PCHI.U
__S_3___-_~-3

A 
LUGA-SU ou vende-se o magnifi-
co palacete da rua Francisco Mu-

ratori 42, com optima!* accommoda*
ções para iamilia de tratamento; tra-
ta-se na rua General Câmara n._ 3;,
sobrado. CE) J

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Se-

nhor dos Passos n. 32, próprio
para casal ou atelicr. <4=45 J) K

A LUGA-SE a casa da rira Sena-
X-k.dòr Pompeu n. 229, tendo um
«bom armazém .próprio. >*>ára qualquer
negocio e com nccomniodaçõr-. para
fámüia e o sobrado, 'pintado c 'forra-
de movo, as as chaves estão uo • nu*
mero 231, c para tratar na avenida
díio Uranco 11. 9.1 e 97. (4244 J) 'l.

A 1,1'GA-Slv. para dentista, líw ga-i".Vbinel_, Ires 1I2 dias, das - ás
12, segurteus, quartas c sextas; na ru»
7 de Setembro 177. i° nndar.

(2.M0 IJ) J i

ALUGA-SE 
nm escriptorio de fren-

te, na rua da Carioca n. 51. sob.
(4242 E) T

LAPA E SANTA THEREZA
A~ 

LUGAM-SE umn sola de frente e
alcovL. para casal sem filhos ou

senhora de tratamento, a avenida
Mem dc Sá n. 101, 20 andar.

(4566 F)

ALUGA-SE 
uma sala -mobilada ou

inão, a casal ou senhor; _na rua
A«iu.«l.iiç.to n, 290. Santa Thereza.

(438; I) J

A I.UGA-Sdi um bom commodo com
-Ti-muita água, luz electrica c areja-
do. preço 50$; na rua Costa Dastos,
n. 10. (4340 S) -

t LUCA-SE uma casa. á rua Costa
fVllaslos 10;. com .1 quartos, vista
bonita1, terraço, etc. chaves no .45'S.inta T.cre_a). <30=i *) .

sa'à de frente na'reirc n. 6, sob.
C.43'3. S) 1'ALUGA-SE 

uma s;
Avenida Gomes F

IMPLORANDO Ã CARIDADE
AMANCIA, viuva, com 68 aniu-f

de ediide, quasi cega,
ANNA DO AMARAL, viuva, e.-.r

e além disso doente e sem ninguém
para sua companhia, recolhida a um
miarto;

ANGELA PECORAKO. viuva, com
Í6 annos de edade, completamente
cign c parnlytlca;

ANNA EMII.IA ROSA, pobre ve
lbinlia. com ro ãtinos dc edade;

CARLOTA, pobre velhinha sem re
curso-;;

ELVIRA DE CARVALHO, pohr.?
c(g* e sem amparo da família;

ENTREVAr.A, tua Senhor de Mal-
tosiiiioH 31, doente imiiossiUjlliiadn
de trabalhar, tendo duas lillus, sendo
uma ttibercolosa _.-...„'- i.FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cé_a de nmbos olhos e

.'JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
éijtrcvndo sem recursos; .

LUIZA, viuva, com oito íidio.8
menores;

SOARES, viuva
trabalhar:

MARIA EUGENIA, pobre velha
Geni o nicnor recurso para a sua sub-
sisteiicin: ,

SANTOS viuva, com 6S annos dc
edode, frr-vemonte doente dc moléstia?
incuráveis; , . .

THEREZA, pobre ce_uinb. sem
niixilio dr ninguém.

velha sem puder

Desinfectante

1)li|._,'ISA-. 
E (lc '.una moça para

todo íorviço dc pequena iamilia;a Sampaio n. 25 — Villa
(44J. C) s

JUVENTUDE ALEXANDRE
Faz com que os cabellos brancos fiquem pretos, nâo quei-

ma, uno mancha a pelle.
A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do ca-'bello 

e extingue a caspa com tres applicações
VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS

PHARMACIAS E DROGARIAS — Preço 3$000 rs.
IKilKiKC&iíiiBIS _ll!ll!_SSIBI!íl!l

AI,Ut',A-..E 
nma casa com 3 quar-, A LUGAM-SE. coi

tc«i, 2 salas, - cozinha, etc. Preço,'_ÍTLe cavalheiros de
150$. Kua Silveira Martins, 6.

C..51 S) G

a rna
Isabel

TpKECISA.Sl* de mim copcira para j
JL ,-..«.1 de Iamilia. no boulevard 2b

ANTISEPTICO MacDOUGALL
(SUCCEDÀNEO DO LYSOL de MacDOUGALL)

PARTOS LAVAGENS -..- CIRURGIA c ASEPSIA

de Setembro 11. 34" Villa Isabel.
(4445 .Ç) ,

I>IM£('IS.A-SE 
copcira c amirnadoi-

ra, em i-asa de pequena familia;
rua da Candelária n. 9c 2" andar.

(4455 <-¦) S

'3_S_B_53íK-S33QBlffl**-^

\ LUGA-SI. o predio novo «In
¦ -^nin «lo' Rozo 14, com ma-
| gui ficas ,1.00111 nioiliições. O
í mesmo está aberto e trata-so
! nu ruu Soares Cabral 63, I.a-

anjelras. (S :.-_50) G

cotn pensão, a casaes
ino trato, silas e

quartos bom mobilados, com todo con-
furto r.ioilcrnu, cm casa emn jar Um e
mande chácara, situada á beira-mar; ] tartie.
craia do Ritsselt n. O4. (4584 G) 1<

A IX C-A-SI'. o'-'predio üà rua (.ene-**f«l •.lemes Carneiro, -,4, Ipanema,chaves ua padaria iinixini.T irata-sc árua da Alfândega, 28, ás .1 lioras da
(.11" J) H

ALUGA-SE 
o sobrado da rua do

cattete n, 130; trata
rua n. 144.

IJltl.CISA.Sl. dc uma moça para
I. lodo serviço de casa, (menos co-
ziuliart, em casa de pequena fami'
lia; para intnnnacões. á rua Aííis
Carneiro 11, -ji. venda, na Picd-ide,

(4iP5 ü> K

IjüiliCISÃSE 
um _aspe:idor; rua

<_i Alfândega ii, 101 — Adão
Neto. (4<i94 D) JI

131RBCISA-S.E 
de timo empregada,

. branca, desembaraçada, para ser-
viçòs de um casal estrangeiro; rua
'.'onde de Doinfim 11. 1-79.

(IJ--7 a) .1
"IJKRKCISA-SK de 11111 rapaz jiara
i vendedor de miudeza*, (pio co-
nlicça bem freguc-ia, centro, llolaío-
ro, Villa Isabel, S. Oliristovão, com
o sr. I.opcs, «Ias 9 ás 11 horas, rua
dn Rosário li. 129, Café Avenida
Central. (4^9 13) .1

})IÍ„'CI-A'SK 
moça para todo o

serviço de peciucra família; rua
Frei Caneca n. 90i sob. U&59 I-*,) J

m. o. b^>-^

MacDOUGALL

AMAS SECCAS
PREOISA-SIÍ 

de uma creada, para
ama secca e serviçc-s leves; nn

ladeira da Gloria n. 52. (4658 A) J

I3KECISA-9E 
de uma moça bran-

ca, com pratica de nina secca c
<lc uma copcira, á ma das Palmeira'!
n. 54 — llolafogo, (3920 Ü) J

PRECISA-SE 
de unia rapariga pa-

parida para ama secca; na rua
«lo Ouvidor n. 1:.. (41-8 C) SI

PRECISA-SH 
dc uma pequena pu-

ra ama secca, á rua Pereira Nu-
nes ii, 79, (4157 A) I!

Cozinheiros e cozinheiras
A 

LUGA-SK uma boa cozinheira,
do trivial; na rua Barão dc Mcs-

«lúita 1.12, Andarahy (4.180 I.) S
* M'(ÍA-5K n1*1 bom cozinheiro', ria-

jtXn commercio on casa de familia,
dali tio referenciai: de sua comEúctiâ*
rua Ferreira Vr.nna n. .'í. ca si iy.
Cattete*. (j-fí? C) .1

4 LUOA-Sjí uma etupreí."üla para
J!*\co.tnIi*.r ou lavar; uat rua Dos-
cmbarK-idor Izidro 75, Fnbr.cn das
Chitas. (4149 K) 1

A LUGA-SE uma senhora, porta-
-áVRucza e dc boas dualidades, para
cozinhar n trivial, e tambem para Ia-
vnr c cnt-ominar toda roupa e lustro;
rua YpiraiiRa SS, casa 3, (4164 l')U

'Ad.UGAJSE unia boa cozinheira,
JT-Viloriu^uio, no n-lugliel, bem accía-
«Ia. Kua Paula Mattos 11. 17.

(422.I J) E
1 A I,trCAM-Sl'. bctvs cozinheira.. c
£Y mocinhas _ da roca, gente honesta
« fiel. Pedido, a Agenor PortuR.il,
na ilístáção d« Vassouras. (l.i.vlcm
sellos). (.t.líióU) .1
"DRE-ISA-SI* de unia cozinheira dc
X forno c fogão, riue seja limpa c
<Ícscmbaraçí-da, para casa de pcqiic-
na iamilia, á rua Nova !**<, l.eopol*
«Io 11. 97. (.1051 R) .1
"ORKÇISA-Sü de bon ereadii por-
JL tugueza \nm cosinhhr e lavar,
que seja perfeita; rua Conde Itae-
pondy 11. 4. UC>72 H) J
OJÍEGTSA-S15 de uma cozinheira;

mocinha de
tios, para serviços clc

um casal, na rua do Senado n. 85.
(.531 T» J

I>UI*iG„ISA"SE 
dc uma

1: a is anno

\ LUGA-SE o picdio da rua da
__kCiin«Ici-TÍa 11. 76; trata-sc a rua
ila Quil-nda 64; (4574 ''¦) )

A LUGA-SE, por ro$. a casa da rua
_"*_Ttilia 28, em S-n«o Christo; tra-
ta-se na mesma. Í4ci^3 R) J

ALUGA-SE 
uma hoa sala dc fren-

to, com ou sem pensão, em casa
Ae familia, á rua Senador Dantas si.

(46J0 U) b

A LUGAM-SE, na PeiiòSo Rio Gran-
_"i.d2 do Sal, esplendidos quartos, mo-
bilãilos e com pensão, á lainilias e ca-
valheiros; rua Senador Dantas n. u

(472q L) M

ALUGAM-SE 
bons quartos, em pre-

dio com duas entradas) uvenida
Gomes 1'reire n. 133, e P™«2_'*"i:5?S;
vcmoitíorcs n. io. C40S0 Iv) *»*

LUGAM-SIC oplims saals de fren-
le, nau escriptorios. noa i° e 2"

lindai O da rua 1" de Marco 21, proxi-
mo á do Ouvidor. (4090 Iv)M

ALUGAM-SE 
uma sala e quarto

.indeperdcni., com pensão, a mo-
ços ou casal sem filhos jru. Marechal
Eto.-iimo 223. (4li94 E) M

ALUGA.SE 
uma sala nurto. arejadaI

rua S. Pedro n. 300. sohradí».
(4;14 E) R

A LUGA.M-Si* bem mobilados, sa-
-TLlas de frente e quartas arejjid.çs,
com hoa pensão, a caail ou a rapazes
de tratamento, ajeço módico, cm ca-
sa dn familia efe todo .««.peito:»}
rua do Riachuclo, 158. 0377 F) J

ALUGA-SE 
em casa

nn
._, ^..f  de família.
«ma iindà sala bem mobilada, a

casal distiucto 011 a cavalheiro, de
tratamento: na avenida Mem de»»
n. 111, sobrado. (4493 l') K

A ,I.UGA-_E espaçosa e arejada si-
-TVla, entrada independente; «..assia-
no 47 (Gloria). _Í__t..1_l.i

• LUGA-SE o predio n 18.1, da rua
_ldo rtezendo; chave e tratar, 110
la.R0-da Carioca 11. 18. Hrzar Inter-
nacional: (4193.. F).:L

A LUCA-SE a casa, com dois quar-
Atos. duas salas, nenueno _quarto c
mais dependências, á rua Conde dc
Uirc 44. casa 4. a chave 110 n. 50;
.-.li.Ruel 130$ e taxe: tratar rua do
llospicio 230, 11 ás 5 «".ras.

(aC;7 !•) .1

ÍJREpISA-SU 
«le uma menina pa-

ra fcivícos leves de uni casi-ll
á ruu Senador Furtado' n. 121.

(4214 C) n

-«.Ka-ram-a-H-Bi
¦ Desinfectante 1

I MacDOUGALL |

rP.EGISA'SE 
do um carregador

para entrega de mercadorias;
exi.-re*.'- condueta afiançada; para
tratar das ua 1J2 á t hora da tarde,
á rua do Hospício 172, sobrado.

(4671 D) J

1>l?EriSA-SE 
de uma arruniadclra

portuguez»! o;l 'hesnanhola; rua
S. Luiz 11. .19 — Haddock Lobo,

(4=33 D) -J

PRECISAM-Slipateiros, aeabadorea; rua d
bons

vradio n, 08.

officiacs sa*
La-

(39.10 D) .1
"DIcKCISA-SE dc lim babil profis-
X sjo-ml funilciro com pratica dc
matfiirias t tle es.ta 111 paria, para dirigir
a respectiva secção dc importante fa-
brica. Paga-se bom ordenado, Quem
estiver nas eondiçõci dirija.se com
urgência, á rua de S. Pedro n. 20;.

(3629 D) R

1JRE01SA-S1! 
de uma copeira arru-

madeira, edade 15 a 16 annos,
á rua Ibit-urunà n. 67. (4560 C) J

P_ 
RECISA-SE . dc* pc. feitas corpi

irliciras u saieiras; na run da
rioc.l n, 34, 1» andr,r. (.|Cj7 D) J

ALUGA.SE 
um bom quarto n-obila-

do, a cai.nl on doii cavalheiras de
tratameiiloi rua Selíado- Dantes io.

(47:n E)M

ALUGA-SE 
uma boa sa'a de fren-

te, a casal, para ecsriptorio ou a
ínocOi; aluguel 70$: rua Uruquayana
07, sobrado (4727 ly) M

Tl,ÜGÃM-SIv sala e quarto «le
t_\frentc, próprios paira escriptorio
ou moços decentes do commercio; na
rua da Candelária, 73. (4534 M J

A 'LUGA-SE para negocio 011 e.icri-
^-LPtorio, uma hoa loja; na rua da
Qt!Ít,.nda n, 152, tem tres portas.

(4499 'E) J

I Desinfectante 1
1 <^To. h^> I
I MacDOUGALL I

A LUGAM-SE boas sáhs c quar-
_"Vtos com pensão, a casaes c senho-
res com todo o conforto e muito a'-
seio. b,.iihos- quentes e frios, preços
módicos, tambem se acceitam pcnsio.
¦listas para comida; na rua da I.apn
n. .15. (4405 í) «

A LUGA-SK uma mia de frente.
---rua da Lauriia da Iiapa 0;. i° andar.

^VilSayíej Praia Formosa '

e Mangue
ANTISKPXICO Mti.J)Õür_AÍiIi I

(SUCCEDÀNEO DO LYSOL de MacDOUGALL) H
Indispensável á asepsia e perfeita Mygirne. ¥l

A* venda em todas as pharmacias e drogarias. H

A Lyi.AM-SB, por 172S. 00 prédios_"\.ns; 46 e S2, 1" e 2» andares da
rua Conselheiro Pereira Franco, iHu-
minados a luz electrica, com quatrolion.i (innrlus, duas salas e dependeu-•hitvcs estão no it. 56 c ira

ALUGA-SIE 
uma casa pequena pin-

tada de novo com «imita água, na
rua Visconde Sapucahy n. 310- 1

(4220 J) J

A LUGA-SE, em casa de familia, 11111
_\bom quairto com ianella. n luna sc-
nhora jeria e que trabalhe fora: rua
Sonhor de Mattosinhos n. 15.

(4715 J) M

HADDOCH LOBO E TIJUCA
A LUGAM-SE bons aposentos, com

Aon sem pensão; na rua lladdoçk
I.ol-.o n. 422. (3837 K) R

A 
LUGA-SK o predio da rua Conde
de Hom fim 791, com cinco quar-

tos c hom porão; chaves no açouguc
lrata-fc na rua Moura tlrito, 10.

k LUGAM-SE 03 predios da rua Gon.
i\de de Domfiui ns: 861 e Sfi-, com
boas accoiiimniiacôes nara familia de
tratamento e nara tratar com Santos,
Moreira e C, á rua Visconde dc Jnlia;
uma n. 38. (H37 J) I.

A 
LUGA-SK. a familia de tratamen-
to. a esplendida casa d." rua Ilwl-

doc_ Lobo 11. 310. inteiramente refor-
muda, com dois pavimentos sete quar-
tos, etc ; as chavcá no ..*.¦;.

(4>6. W J

A LUGA-SK confortável predio á
_rlriia Haddock I.obo n. 319, com 2
¦pavimentou, sele quartos, ele; chaves
110 n. 315. (4217 .) «

A Ll
AUo

ta-.se na rua da Alfândega n. 86, sob. tá no 147.

oca 130, pintada c forada de no-
vo; 2 íalns. 3 quartos, cozinha, ha-
nheiro, t.tnque para lavar; a chave es-

U.U7 K) S

ALUG.-.MÇE quartos com ou sem
pensão; rua do Cattete n. 290, i"

nnd. , (3980 J) G

ALUGA-SE 
por ioi$ooo a casa da

ru'a 8 de1 Dezembro n. 156, cisa
IX; trata-se ina mesma rua n. 148.

/. (4200 R) G

ALUdA-SI? 
o predio n. 123 da rua

Tavares Bastos, com dua, salas,
dois t*tiari03, cozinha é um grande
satão. Está aberto das 11 ás. 4 da
tarde; trata-se na egreja de S. I'e-
<lro; á rua Tavares Bastos, principio
da rua Bento l.i.bo., no Cattete.

(3270' G) ]

Ã LUG.VSE confortável casa para
-HL família, por _So$; na rua Cardo-

LUGA.SI
familia, 

so Junior 163.' I.a.ánj .irnsi (343('G)J

ü

ALUGA.SE, por 40$, em casa <*e
faiuilia. uni quarto de frento. nio-

hilado, com <raz e rouna de cama; rua
D. C1.I03 I 11. q.|. Cattete.

(4280 G) .1

ALUGA-SE. por 180$. o sobrado
_ .11. 15 da rua Barão dc Guàratiha

(Cattete); as chaves estão na loja, e
trata-se na rua Sachet a. ií.

(4201 G) I

ALUGA-SE 
nm rapaz, nara servi-

Cos de escriptorio ou em casa dc
familia: liata-sc run S. João Baptista
11; tclci.lioiic sul 18.12 (463C G) J

AI.UCA-SÍ*. 
a excellent-t casa mo-

der.ia, paia família, da rua Barão
dc Ita-ntby 21; trati-se á pr;>ia de
BotafoKO 166. (1608 G) K

ANTIH!íl'TI<: O Mn. DOUGAIifi
(SUCCEDÀNEO DO LYSOL de MacDOUGALL)

ANTISEPTICO INDISPENSÁVEL NO TOII.ETTE.
PODEROSO INIMIGO DAS SECÜEÇOES SEPTICAS.

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

,4 LUGA-fOv por M-'$ a boa casa
Ada ladeira do Ascurra n. 131,
Anuas Férreas, com jardim, água nas-
cente e pomar; a chave esta com o
vicia da casa- eni obras, ao lado.

_ i*,_i° _¦_-__
A I.UGA1M-. lí uma sa'a e dois

_nLüp„at'toi, eom entrada indepcndcn-
te, no sobrado da praia de Botafogo
n. 362; trala-sc no n. 35S.

(4127 G) J

AI.Ul-A?.I-Sh. 
bons commodos de

frente, á rua Real Giandeza n.
121, próximo á rua Voluntários da
Pátria (4147 G) S

ALUGA-SE 
o àrnia-om da rua Se- j

nhor dos Passos u. 24. ..A cha* [
\-c está no botequim da esquina; tra*
ta-se eom o administrador do Patri*

mouio do 'Seminário de S. Jo. é,
Avenida Rio Branco n. 40 1° andar.'De 1 ás 3 (Ia tarde. (3935 .') K

A'LU('rA-S'U um bom quarto bem
<04in<''Ã_.d'>, imlcrwiidcnte; na rua
Ila.-ão de Giiaratiba n. 27. Cattete.

(4377 G) R

ALUGA.9E 
na rua Senador Dan-

tas n. 93, em casa de família, um
bom quarto, com janella c luz' electri*
ça.  (4331_ S) li

\ l/UGAM.Sli na rua Senador Dan*
tas, 52, quartos, com luz electrica'.

(4330 S) K

Desinfectante
"M. O. H." de

MiicDOUGATjTi
mata a cultura do typho em
7 W minutos — certificado pelo
methodo P.edcnl W?.lkcr.

Não comprem remédios
sem primeiro visitar a
Drogaria Granado & Filhos

RUA UJWGJL\YANA N. 91
Pesagem gratuita em balança sen-

sivel a 1 cjramma

A LUGA-SE. liara licencio, a hoa.lo-
__Lj'a n. 201. da rua de Santo Clinslo
dos Milagres, iá com arm.lües e copa.
para um hom botequini ou tciuliilha;
trala-sc á rua de S Pedro II. -Md.

(ífrS.t 1) .1

.. por prece., baratos,
com dois quartos, duas

salas e lii.m quintal; iuio.-inii-se á rua
Cardoso Marinho n. 7. escriiitorio.
Praia formosa) («i84 I) J

ALUGA-SE um bom commodo, com
XVtnlnqílc cozinha e lo>rar para cs-
tender roupa; aluguel ..o$* rua JTiui-
riiv n. 14. (4102 I) R

ALUGAM-SE,boao casas, c>

ALUGA-Slv 
unia cisa cnn 2 quar-

tos. 2 salas c quintal, na avenida
da rua «le S. Clcmeiue 11. 147- Alu-
guel 86$ooo. (4241 .1) G

ALUGÃ--E 
por 250$ uma casa com

7 grandes dormitórios, duas sa*
Ias, banheiro, despensa, cozinha bom
quintal « bondes á porta. K. G. IV
lydoro 30S, Hotafogo. (3039 J) <¦•

A LUGA-SE uma casa assobradada
p.ir 1...',$. com 5 quartos, i sabis. pran-
de quintal outra nor S8$. tem urande
(luiulal; na rua do Cattete 214.,

(3240 S) G

A"LUGA-SG a casa de sobrado, com
___cx_ellentes commodo3, á rua das

! Laranjeiras, 451, servindo fiara resi-
dencia de familia ou pequena pensão
Chavei no n. 378. (.1021 J) G

rui- A I.UOA-Sl. um quarto de frente;
__.l'_-_-rua da Assembléa. 8. <4;S6 10 S

PRECISA-SE 
dc unia creada para

um cawil, todos
José Clemente n. 4.1,

serviços; rua
(461C C) R

PRECUSAM-ÍIE 
boas corpinheiras,

saieiras c ajudantes; 110 atelicr
dc mme. Laura Guimarães, largo de
S. Francisco ri, 25, sobrado da Per-
fumaria Nuric.*.; (4514 D) M

PRECISA-SE 
dc uni ofíicial ínpa-

teiro, para montar obra a taxa;
nn riu da Alfândega n. 176,

(4737 D) M

de uma mocinha
branca e de bons costumes, ser-

viçou leves; run Itapiru' 11. 330.
(4740 C) . I

T> RECUSA-SE

iço:'aga-sc bem.

Casas e commodos, centro
cm S. CIiHf*

(.|(io.l II) R
JL Kmcrenclnna n.
iovão.
"OIU3C1SA-SE dc unia hoa co/inlici-
JL ra, n.i rua 1'ruguíiy n. 144 —
Tijuca. (4452 II) S

1JRECISA-SK 
de uma rapariga sc-

ria, nue gníba cozinhar, lavar e
engommar; rua Fioriano Peixoto to,
Copacabana, (a;-j 11) J

1.1'ECISA-S'I' 
de iima perfeita cod-

uheira de forno e fogão; qvc seja
branca, limpa e fiel o _ que durma
fora; ínngo dc S. Francisco dc Pau-
Ia u. 25, 2o andar, cima da Perfu*
niartri Nmiesi (*(S*.9.B)J

ALUG.VSU 
uma cnsa toda limpa,

na praga dn Castello. Trala-se na
rua «Machado de Assis n. 2. Cat-
tcle. __ _ (4.iq-_lí)_ J

A I.UG.SiM-SE bons comniodos para
_í"\mocos solteiros, com luz electrica.
sendo alguns de frente; na rua Ma*
rechal 1'loriano Peixoto n. i-j.

(4411 íi) R

,i LUGA-SE o 2o andar, á rua t?
^Xde Março 117; trata.se na loja.

(-303 E) S
A LUGA-SE

-fjLbilado, com
um bom auarto, mo-

rapazes; a tralar, Kvaristn da Veiga
1" nndar. (4316 K) S

ALUGA-SR 
uma linda sala e quar*

tos bem : mobilados independentes
itr casa de famÜíi a casal ou cava-
ibeiro. lVaves-a Muratori 11, 22.

(4210 K) H

A 17UGÀ*S15 excellente escriptorio
XXpor 70?, mensaes, com telephone.
Rosário, 172. t4-*t.. lí) K

A LUGAM-SK dois bons nuartos de
-fJMrcuto com ou sem mobília, em
casa dc familia; rua Marechal I.Iõ-
riano Peixoto 16, sob. (4147 K) T

4 LUGA-SH, na rua Ssnador Dan-
-A-tns n. 15, um quarto de frente,
mobilado, só a cavalheiro de trata-
mento. (4146 10 J

A 
LUGA-SK um bom quarto a pes-
sons serias que não cozinhem nem

tenham creanças. La vradio, 7 o. 20
andar. (4.124 li) J

AXrCA-SK um bom commodo, â
_fc*\.ri.a Sete de Setembro o", i°.

(4531 K) J
*f____i_í__5íS

KSl*KO!l,ICO SlnoDOlíJAIifi
Usado ha mais de 6o annos. O unico E:.pecifico que não é ve-

tienoso. Cura da SARNA, CAKR APATOS, BICHEIRA, BERNE, etc.

A LUGA-SE o bom i" anda: do

ALUGA-SE 
o predio da n.a Real

Grandeza n. 211, com tres quar- I
tos, duas calas, mais dependências e I
Ri-ande quintal; trata-se na rua 1'"- I
inciro de Marco n. 3". (-1353 G) J

40 da tra- '
110 á praia

dc l'.otaío_o. Aluguel 110S. Chaves
110 n. 30, onde sc informa.

(4134 G) J

A LUGA-SE por i2o$oooo o predio,
.__.332 (ia rua Real Grandeza'. T«s
quarlos. duas salas, sozinli.i. etc., clja-
ves, por favor no n. 3..0. Tratar Ge-
n*r.il E.U-doro ni 272. ('S4Í -«) G

A 
LUCA-SE a casa
vessa da Lagoa, próximo

A LUGA-SK um ou dois quarlos,
/iem casa de pequena faiuilia, a
casal ou senhoras de tratamento; na
rua S. Clemente oj. Botafogo.

(-162 G) S

A 
LUGA-SU uni bom precio, com
Ires quartos, duas salas, porão

.dares quartos, duas salas, porão
por 150$; na run Alice 11. 8a. Laran-
jeiixis} a-v chaves no n. o_t, e IraW-se
na riu da Constituição n 62,

( 603 G). I

Desinfectante
"ji. O. H.".de

SraüDOUOAIjTj
mata a cultura do typbo em
7 yz minutos — certificado pelo
methodo Redeal Walker.

A LUGA-SE un-.a casa nor .132.. 3
__.'Ã.qi'.arti'S. 2 salas, giandè quintal, na
rua do Cattete 214 e outra nor \22%
com 2 quartos. 2 salas, ffratwlf* área, e
outra por S7S tem grande ouiu.al, na
rua Bento Lisboa 8q, Cattete.

(3241 J) G

A LUGA:SK uma boa cnsa com \x\i.
-tiooiistMicoão nova. rua Daniel Car-
neiro n. 6o( itiforiiia.se com o sr. Lei.
tc. Confeitaria E. de Dtniro.

(.-,Soi R) G

A -jUGAM-SK «'111 Cisa (lo flt- \ < LUGA-ST, a casa da run das
•tt-niiliil hons nutirtos, fi-çntò 1 -ÜPalmciraj n..80, em _aia{o„(ij
pnrn jnnlini, sem pensão, mo- *r___n.n _.'_.¦? mú° " ,r:,a'
iiililllns, a cavnllmirns; nn rna j Ã TXfiAM-Sl!
...nilpaile Pcrtciico 3^*

A IiUGA-SB uma sala dò
 .. ...  -...-iJa-frcritó 1'icaiiicnte íiioliilmla

-"-.predb da rua-:«Ia Candelária 7«>.l0 |,nm av.jailn; na nta Hciltopropno pftra /faniilia; trata-se na rua i _ , , nmr'da Quitanda C4. (jits li) R | IilSUOa 2o.

rasiiihas na
-í"«A'Vvcnicln «lã Gloria, rna do

(J -lOSOJOlcattoto ia.'.. As clihvçs na ca-
sa 15. Trata-so com Paulo
Passos & Comp., rua Santa
I_U7.ii; n. 202.

A LUGA-SE n casa da rua da Ame-
_Ci.rica u 86; -t n

¦..

quintal.

A 
LUGA-SK uma excellente sila dc , jSiífrente" '" ~"~ ~ ~ 'rua Urusuay.in.i 123, rob.

(|9fi2 li) J

G
(,m:.so) (;; gíiaííiiHisaísiaiiffliiíiBiiBiiKtsíiijaaíiHn

Al.lTGA-SK iinm sala 35 1 ^^Íííí-W/ CAIIX DK%,,,,. R> i<i _7.fr«tiitc inobllailn, com ln_l.s _"! loctrica, om casa «le familia; \m Gllfíl'(MeSMl @
ua Corrêa Dutra 78. | g  S_

(,1 -1125) G I EnKBCIliSriliRiaiiaiaaEiiif-liS-itlIBílSiSE!1!»1!1

Síilas".

ALUGA-Sl? 
uma linda sala hem | * I.UGA-SE nm quarto a um moco ] \ l.uftA-S'!'

mobilada, a casal ou cavalheiro. 11\ solteiro, em ca;n da fami ia de |._rVou á cavalheiros, uma
cm casa de família.
Travessa -Martins 2:

cavn
Tem telephone

(3'44'E) .1

A LUCÀ-Sl*. uma cozinheira para o
-A.Vuiviai; na rua do Riachuclo 4i6\

(4602 11) M

GREftDOS E CHEUDâS
pRBCISA-SE dc uma creada para

X copeira c arrumadeira, que seja
moça e limpa, em casa de família
de tratamento; na rua Riachuclo n,
67, (nú6 Cl S

1>KECISA-SR 
de uma creada de

meia edade, que cozinhe c faca
mai-: áerviços, i-ara casa dc periucna
família, em Thcrczopoli-*. ''¦'¦•'¦¦ lri1'
tar, na rua liarão do Amazonas rt —
Eúgeübo Velho. (14.13 U) J

TJRECISASIi 
«le uma creada de iS

a ,.0 annos, limpa, para casa ile
útil senhor viuvo, que vive . õ, cs-a
que seja digna, assumir a re^pon^a*
liilidoíle da nieáiua. Kstaçâo do Kn-
Kcnho Xovo, rua General Itclcgarrio
ti. ; 15, das o da manhã á* o d.i
noite." (.151S D) .1

A LUGA-SE o 1" andai do crande
_fj_t)tedIo da rua 1" de iíarço n. "50,
esquina da rua Conselheiro Saraiva: jas chaves estão na loja. (4538 10 I i

canal tle tratamento
. jrda sala

tratamento, ecm todas ns commodi-1 ,|c írcnlc c um excellente aposento,
dades, com on srcu mobília; na inalem easa do faiuilia. próximo ..-•¦« ba-
Dois de Dezembro n. 141. (4.13. G).( j nli.s de mar; _ rua Uuarque de 'Ma-

A LI'(VA-SI*, mil bom auarto inohi- '*"" .^ ,""*, "' '" cedo n. .16. (4-4*5 J. (í
-írVlxb. com peíi.áo; na nn Senador* ÀLUtlA-Sh o ehalct da rua Doze-|;7-.*J *— :——
Dantas 23 (J72R li) M -Ti-iiove de fevereiro 11. 69. As \ \ LUGAlM-SE dois dormitórios, comchaves eslâo no armaücni dn sr. Ser- ÀXtodn a commodidadò, perto dos
\ LUílA-Sl. uma hr>a casinha, na Ira. na mesma^rua, esquina da de Vo- j banhos de mar c com telcpho-ric; rua¦sc na ri.a rei reira Vianna n. Si (4307 G) j

cm Cn*! 
(437(1 Gl ií i 4 Ü.UGA-5E . o esplendido nredio

ripara negocio c moradia, á rua

.CjLr.i.a Bcncdicto Ilypníito i.o; trata- luntarios da l\,tria. Trata-í
íe na rua Haddock Lobo 3r. 'Carolina Revdncr n. ;;,

U--: E) R tiimby

ALUGA-SEfatídepa u.
o sobrado á rua Al-
165; trata-',' ua loja.

(.145 E) S

____-È__3í_l_____S__-_-_? '

KSI'1.0I1*IC0 M:iiI)OU(iAI,Ii 1
Scni veneno; O ort.;ir.al dos Específicos. Garante em ahyolut-*» n PJ

'•etedas_ns__Pji;as(qjicjiffecjani ncj: anlmoes. FEBRES—LOM

(.riianabára n.
açòUJEiie..

.-;; chave est i no
(4.'-- G) I

15 «UIGAS — MOLÉSTIAS DO 1'IGADO, ete
4 LUCA-Sdí o sobrado do predio

_ 1'jX.ix. ^o da rua Dr. Corrêa Dútra,
|_5, próximo mos banho*; .le mar ;a chíive

T>KEt:iSASE de nina creada para
X .*i serviço ilomcíiíco de iun c.i-al
ecm filhos; á rua Bento Lisboa, ~,
casa III. (C)

1">REÇISA-SE creada íranceza,
arrumadeira e serviços leves;

para familia tle Irà.ameiilo, em Co-
pacabana. Trn:;i--e na rua S. Pedro
n. i il, loja. (4593 C) 1!
p___P3'll I ¦ —il IIHIII II1WIIIWI II IIIIIIIII

ÉfVIPRÉGOS DSVERSOS
A LlV.A-Sl. uma lavadeira c cn-

X\ ROnunadeira, ha rua Pedro \iiic-
rico n. 124, easa 2. U-'o })

* LUCrÀ-SK uma moça. portnp-.ie?.!.
_rVtM*"a copa, arrumadrira ou ama
lecea dc uma creança, a uma moça s_-•i;i; rua Pioriaiio Peixoto n. .:\ fun
Ios. Coiiacahana.

IA IIKUMÀDEIRA — Precisa
_*\ tinta petfeila c une Iraiia curta
ríe caivdueta; á rua dns Laranicira-*
II. 104. Í4I-S C) lí

A LUtíAM-SlC as scRuintes casas,
X\.p,irn familia;
Kua General Pedra n. 159.

para nti;pcÍo e iamilia. . ijo$ooo
Rua Maria e Barros n. í:q,

diversaá casas, na " Vil-
Ia" Kuccuie". desde ...

Uua José Clemente n 47Kua Santo Christo daí Mila-
Kres 11. ios

Kua Santo Christo dos Mila-
(.reá, a luj.i do n, ioo. .

Rua do Cunha, a loja do
n. di

l.ua Viuva Cláudio n 3.1,
próprio oara negocio c
iamilia

Uua dc S. 1'edro. a loia do
n. 283
José Clemente n. j ... .
Ladeira da João Homem fi'. i.(_i$ooò
Luz, hcije Contra-Almirante

Uaptista d.L. Xcvcs n, .0 202$ooo
Jogo da Bola n. 11S. . . . 12JS000
S. Pedro 11. 251, loja. . 101 $006
24 dc Maio 2S0. ... . ,*.<\.$t«oo

Trata-sc á rua dc S. Pedro 11. 72,
com Cótiln Mr.ua & C, 1568.1 li) J

está no 'ii. 41 v trata-se na rua Pri-
meiro de Marco li. ;!?. (4.153G) J

A J.UOA-SIO nm predio mo-
¦£*«líMno, rom 2 pavimentos,
com li sulus, suletii, 4 «iiiaidis,
lmiihi.ro, copa; luz electrica.
quarto paru creado, fogão a
gaz, água quente, etc, com
todo o conforto para familia
de tratamento; na rua Ccsa-
rio Alvim 19, .jnruiijciras.
Aberto das 11 ás 14 horas.

(J 4124) G

AI.UGA-rI.IC 
uni _oiu predio con-

.cinco quartos, tres salas e maii
dependências c „ran«le quintal, por20u$õòoj rua General Severiano, 18S;
trata-se ma rua da Passagem n. 1..3.

(4^4.1 .D C.

X I.ÜGA-.SK o predio novo,
¦^em 2 pavimentos, com ter-
raço, 2 salas, sal etn, 5 quar-
tos, dependências, banheiro,
luz electrica, etc; nn rua
Alice de Figueiredo 53.

(.1 4125) G

A I.UGA-SE. ora Hotafoeo, á rua.Ç-.I., Mariauna n. 229, canto deGeneral Polydoro. uma caia nara "Ki-
qtiena familia. nor 140S; chavea 110
armazém; tem Raz c electricidade.

(4-, 10 G) JI

Desinfectante

MacDOUGALL

A I.UGAlM-SiE quartos a casal ou a
-t3-.nlocos solteiros, frente de rua, com
ou sem pensão, desde 4°$, 45$ e 5*'$-
Tensão com seis «iralos, 6o$ooo. tem
electricidade, chuveiros etc. Santa
Anna, 33. Praça n. (3949 S) >\.

A I.UGAM.SE com pensão, preços
___iu'odicos, a famílias 011 rapazes,
limpos arejado-- nuartos, rua Haddock
(.nho 11. 96. (4-"" I") K

A I,UG.\-SE uma hoa casa,, com
-Caldois uuarto3. duas silas, cozinha c
outras dependência... t completamente
nova. com lu?. electrica em toda a
casa, á travessa Affcnso n. 25, casa
11; chaves, por obséquio, na casa 1;
trata-se á rua Gaiihaldi n. io.., Muita
da Tijuca; preço 71$- C-i 16s K) R

S. Christovão, Andarahy
e Villa Isabel

———— —, ,,, —_. 1 . „.t

AI,UGA-SE 
uma boa casinliai, na

rua S. Erancisco Xavier 147, cas»
3; trata-se na rua Haddock t_bo 37.

(4«54 D R

A I.UGA-SE. por 101$, o oredio da
rua Santa Luiza n.„ Maracanã,

com bons comimodos, iardim. e quin-dal; as chaves estão no n. 6o.
(.1552 ro 3

A LUGA.
-t-ia casa

LUfiA-SK, nor 70S e 1$ dc taxi
;isa ila travessa Álvaro n. 8,

lvnuenho Novo, com duas salas, dois
quartos e mais dependências, luz ele-
ctriea é ouintal; trata-se .* ruit I.eo-
pqldq n. 186, Audaraliy; n chave esta
por favor líá casa n. 10. (4146 _.) S

AOS DOENTES
CURA RADICAL da eonorrhéfi

clironica ou recente, estreitamento da
urcthra, em poucos dias. por preces-
sos modernos, sem dor. Garante-se o
tratamento impotência, syphtlis e mo-
lestias da pelle, appl. 606 e 914. Vae-
,c!oa anti-Onococciga. Pagamento
após a cura. Consulta:*, diárias, das
I ji 1: 1 das 2 ás 10 da noite. T,
C. _s_i. Avenida Mem de Sá, nj.

AI.lJorue Rudue n. 149, com ^ salas,
,1 quartos, despensa, cosinlia, lauhei-
ro. W. C, Ianque, quintal, saz «
electricidade; aluguel ijoti ns chave!"
na mesma, coni o mestre de obras;
ilata-se na Casa Marinho, á rua SeU
dc Setembro, fabrica de malas, n. 66.

(_.»63 Lí R

A LlIGA-SK. na rua 1'araliyh.i 2.1-A,
£X.i casa 11. 111: a chave nor favor,
uo 2; trata-se Senhor do;; 1'assos 76.

(.ris. d j

ALUCAM-SI". 
a 70S. as casas «Ia

rua Aratiio Uma i^o; as casas
-*, .t e 4. com 2 salas, 2 quartos o
mais dependências; trata-í.: na casa 6.

A LUGA-SIÍ o novo predio da nia
i"5_0eneral Argollo n. 229, assobra-
dado, com tres quartos, _ duas salas»
electricidade, eozinlia; quintal, etc.;
paar ver as chaves no «portão junta
ao n. 2-5; Iratar na praça da Kepi*
blica u. -íi, Oasa Cahoc'o.

(450. L) J

A 
LUGA-Slí a casa da rua Cunha
Barbosa .15. Saude; ureço de ocea-

sino; as chaves estão. u.<r favor, no ]
n. 31; trata-sc na rua Uriiisusyiiua 174

(17.15) lt

ALUGA-Sli 
nor n.iS a casa n. .17

da rua Luiz Ancusto Pinto (ave-
nida do Mangue); informacres 110 .}S.

(46.IO I) .

LUGAM-S1Í lions «luarios. a .10$
e 35$, na ladeira do ll.irroso n.

-, perto dn rua Senador Fúhijicil.
(46.1- D J

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

A 
LUGA-SIÍ n boa casa n. 20 da
rua dos Coqueiros, por i6o$ooo

incnsae5; r.s chaves estão na rua Ila-
1,-ru* 11. 7 e trata-sc na rua do liis.
pu n. 219. (4'-'l J) J

A LUGA-SE o .predio da rua Ur.
XVAristidcs Lobo 11. <io com dois
quartos, duas salas, mais dependen-
cias e grande quintal. Aluguel, 100$;
a chave ctá defronte. (-1.157 J) .1

A 
LUGA-SH n casa da rua Macha.-
do Coelho 11. 103; a chave eslá

.10 101 e trala-se na rua Primeiro
de Março 11. .17. Preço, 114000.

(4.136 J) J

OPOL
Indicado uns anemias, nos cngoi-gi-

tainentos ganglionarios, na
éstafii physica ou intellectual, debi-

lidado, ncurastlicnin, impoten-
eia, íastio, fraqueza pulmonar

e tuberculose.

ALUGAM-SIÍ 
os baixas darual.es-

te 22, Uio Comprido. (4=6. J) J

A LUCAM-SLÍ uma sala de frente c
-£4.ilois ouartos, juntos ou scp.ir.ulos,
cnm direito ao resto da casa. Uua do»
Coqueiros, ifi. (.1027 J) J

A LUG.V-SE, por 140.. o predio es-
.("ipacoso. á rua S. Aljxandrinn n.
200 (ladeira do Martins, casa XI),
••om tres SttlíiS, quatro quartos e mais
dependências, em centro de terreno
siboriüadot iogar elevado e aprazivcl;
trnla.se no n. ifii. (4844 J) J

* LUGAM.SH por 200$ as boas casas
-Ada rua Augusto n. 2- e 27 (Santa
Thcreza) com cinco quartos t salas, co-
•unha. banheiro; ouintal c jardim, as
cli;'ves estão no barracão ao lado c
trata-se na rua Sachct n. 12, sob,

Desinfectante

E' um enérgico tonico.e fórto mo-
(lificador do estado depressivo..

Diaiiainente indicado pelos Pro-
fessores Drs. Miguel Couto, Heiiri-
que Duque, Bastos Nctto, Brito c
Cunha, Lobo Antunes, Monteiro da
Silveira, Figueiredo Ramos, Curva-
llio Cardoso, Pires Ferrão e outros
distmetos médicos.

Encontra-se cm todas bons plutrmaclas e drogarias.
-IISPOSITARIOS :

Ttragmt.u, Ci«I & O. — Ilua «lo Hospício n. O
Grnnaiio & C. — I_nn Io «le Março n. 14.
Tlicodoro Abreu- Voluntários da 1'ittriii, 215

w
(II 3659)

AILUGA-SIIÍ 
uma ca?a com todas

as dependências para Iamilia de
tratamento, no n. 8i da rua Vis-
conde de 'Figueiredo, 'que principia
na rua Conde de Uomfim, ao lado
do Club da Tijuca; as chaves na
mesma c trata-se na run do Ouvidor
n. 57. Tclcplionc -93-\ Norte.

(4618 K) R
#-

A 
LUGA-SK, por cem mil réis men-
saes, a casa da travessa 'Maga-

i ibiics '11. \2, fim da rua Barão do
; 'Pilar, Fabrica das Chitas, com tres

n/r t-í _tt_-< « t . ¦ Kl' lúartos, duas salns, cozinha e Rran-*jV_acDOUGAI-L a\^Q <l,1i"la'. com entrada independeu-
H te; a chave no u. 14 c trata-se na

EBg___B_l--___-Sa_____BB-_BBa i ma Uruguay -<o.-. (46..'K) .1

Lsme Copacabana e Leblon
AtjU.GA.SK. 

em Copacabana, rui;
Fioriano Peixoto n. 21. uma casn

rara pcnncna família; alucucl noi;está a'bcrt„ ¦ até ao ipeio-dia c traia-se na avenida Passos 11. r..
(.'5.1- II) J

Boa opportunidficl- para as pnssoas ínlclligenlcs ejjps
adiviis. Sn V. S. quer vencer difficuldades da vidà,ganhar'
muito dinheiro em negócios, ter coragem e aifdncía, boa
voz, olhar magnético e alimente, vencer c dominar
vossos inirr.igos, ganhar no jogo, recuperara saúde c ser

!M feliz em amores e em relações dc'«TIiSO todaa especie, escreva-me imme-
dialamenie, pedindo o meu livro

__, iulitulado TALISMAN DE PE-
DUAS DE CEVAIÍ, onde conliccereis as virtudes das
maravilhosas retiras do Cev»r, recebidas da índia.,
Escrevia para : Sr. Aristóteles Itália - Iíuj. Senl.or j A_imG*f.5i."<iaPC.S™ 0. Aràujosdos Piissos u. 98, sobrado — Ciiixu do Correio
«04, Rio.

| Desinfectante 1

I MacDOUGALLl

AILUGA-SIi 
a excellente casa da

rua Ur. .lo?é Iljgino n. 31 j a
chave no 11 ¦ -•', fundos. (4«ij- .h) J

familia

.4 I(UGA-Sl. uma casa acabada do
.-ficou st ruir, com quatro comniodos
i>n'ra ,pcque,aa familia. Alusuel, 100$,
tem quintal c terraço; na rua Pe-
reira topes n. 7j; trala-se na rua de
S_ Christovão 607. (4508 1^) J

A rvlí;GA_&R a boa loja, á rua São
-í». Christovão n. 515, para negocio
limpo, com moradia rura iamilia: as
chave.1, estão ^na *>harmacia ao 'ado e
trata-se na Crande 'alanufasüira Pen-
na Fiel, á rua da «JuitiVnda, nlí a 118.

 (3618 l) J
X LUGA-SE a confortável

¦^**.casií da rua Monics o Sil-
va 11. 143; esta rua nuabn
1111 rua São Francisco Xa-
vier, om írcnío ,110 Collegio
>Iilitar. (L4166) R

A I.bT.A.Slí
-"J-ncral Cnnãliarrp n. 19. novo, il

lu:

o predio da rua Ge-
o n.. ig. novo, il-
electrica, com bomluminado

ouintal c optimas accominoilaçücs
1'rata-se na mesma rua ii. 32.

(31» I.) J

A il,Uí..A-f*?JÍ, em Co| acaibana, pre-•f-Vçò 160S, easa noVn, cr.paçosa, com
boas accoiniucidaçòes, rodeada de ja-uellasi iiiíoriuiiçõis na ma dn Ko-
sario 'Í9, :-"'. andar. 14513 II) .1
A I.UÓA-SIÍ a ..asa I da Villa Mi.^ 4-m:. á rua líarroso n. Cr. Cc.ic.i-

hr.na, com l)'-is accomniòdacões. parafami Ha regular.; as chaves esião uo
r.. ;¦,>. e trata-se na rua da Alfande-
.-1 u-i; p.-e.;,) 110S (-¦-18 11) J

101Sqoo
122>600

QlSüOO

-,:b$ooo

Çl^ÚOO

I3O$000

233S000
o6$ooo

\ l.l'1'.ASl-'. em casa de familia
-_"___ reçficitavcl, utn comomodo mobila-
<!«» e com pensão, a uni c.-.il decente,

í por 200$; na avenida Central ,.5-A, 2"
nhdar. (ir.io \\) M

A I.rf.AM-Slv por 50., sala ds
-ÇXfrente e uuarto, n pc»soa de trará-
nieuto; -*c minutos de bonde: cuia*:
ne.-aa red.icc.iú. a I.. M. (irjulí) .\l

\ l.l'i".A Sli unia loia. pronria para
-T-k-ncpócio lümio. tendo duas pnrlas,

c (jrandes fundos; na run da Prai-
nha 7. (16S8 Iv) I

< l,U(',A-SE, eni casa de familia. uni
/''¦.,""',-\u"í 1 Xiiiuarto. .1 rao.i7.es do cóiilnicclo:
_í-:±_J___J.(-rua da Cario,. 40. (4402 K) R

.le

(lOIT.IRO 
— Precisa-se de lim per-

..' iiitc e que traga carta dc condu-
cta, ,i mia das Laranjeiras n. .-,04.

(41851-') R

JTVXIPREGADA 
p.ir.a copcira ou ar-

Li runiadeira, aluga-se |»ra casa de
.1. 6.

SI S

i I.UGA-SK mn inaa.iifi.a sobrado,
^"A-.i ma Senador Eoieblp 5--S.. tra
ta.se na rua úc S. l-^auc-sco X.vier
3*i*„ ou na avenida líií l.rm.->- *5-

(j.|So_!Jl _J
t I.UCiA-SK um eoniniolu indepcn.

_í*Vdeiite, mobilado, com luz, »*tc. a
um nm.o do coiiitnercto. com petisco.

ido. em casa de familia. ua rua

8-^^^^g^^^^g|**^^gE---___S^-_EB_35-g_^-iS
Ã U*C;..-S1"! a rasa dc um só 1 ,{ },\c,.\-HV, boa rasa cotn ;.'¦^pnvimeiitp 110.-.mcllipr logar _r.V S.,!;IS « qná,,(„S) bniiliei-

«In r. ii» do Iltv.ciKli- 183, com ' 
,.0i dispensa, cozlnlm. a W.

5 quartos, 2 bons sulns, bon , c„ jardim, luz _.e.t-i_rij fo-
área 110 centro «Ia casa, fo-1 „,-,(. 11 gnz, grande «luiiital,
gão a gaz, luz electrica. cnm- ,.(,.., t\ ,,„,, <v,_.i„ Alvim _
Vaiiiluip, «iiiiiiliil e limpa; ns „, 21, Liiranjoirtis; \tígm%£ffl8E^8ZBtiBBtâEfâB%E&8B&fàWfâ5Sfàl
chaves por favor, ua luesmtt; ' ((5'.J2'»§) j'\ •—
rua SOS. I.ntn-sc no líazar; Z-L—! *
Intcriiucional, Tiurgó <la On- a;i.i;ga.sk. por .63$ mensaes, (
rioca n. 18. (.1*4634) E L-*^°l»''><5° 'I" l>redio,.;i ma do Cat

"£_-S__-3_iS__3__-S______
i:.si*i:oiFit.o .MucDorr;.. u,

Sem veneno; A unica tiaraniia dos Srs. Criadórea. O Kipcc-C;..-.
M.irDOUGALI. não envenena o I hsectos ou Parasyta para depois pr,*>-duzir a tua morte — csíe Especifico Asphixíá o Íu_ecto ou párasytãf).tl_ní.nándp*p immediatamcntc.

!ü_-_ã

4 I;UCA-SE, a iamilia. a boa casa 30-TÜ-da rua Coutra-Alinirai.te líaptista
das Xevcü. antiga rua da \.\u. pruxi-
mo á avenida Kio Cmnnrido,

¦ ¦¦¦' (3.-V- J)::J

V I.ÜOA-St. o nredio d.i rua Dr,
£VCampos da Vaz 11. So. cem 2 sa-
[ns, 3 quartos, cozinha, banheiro e
ihacara; trata-se na mesir.a rua n. 7,
lí:o Comprido; f|.*S4 J) S

43, esta «berto, junto á Conde de I
Uomfim. |4_i,i K) J i

AI,t!CA-Sli 
o cr.-11n.le nredio, com

.chácara e jardim, .-í rua S. Vran- 1
cisco X-ivier 19, nroxímo _io largo da !
Segunda-^ci-ra; esná aberto á qual- i
quer liora; nara informações. toc;ir o !
teléphònc 6T.ü sul. 11166 K) Ji

K LUGA STC uma bonita casa para
-í-V-peqücna faiuilia de tratamento:
na r.ua Itapiru* n. 144. C4514 J) J

«i I.Uf',A-SI-" o ,predio da rua São
-tTJuClaudio j... com 2 ralas, 3 quar-
los. (julntal com arvores^ frutíferas:
chaves na rua 'Maria Jüsé 45, ¦ lista*
cio. (4301 .1) J

A I.UC.A-Sr*. _>o:rio pira familia
nt-uieroa, o confortável e crande so-
hrado da rua Conde de ílèiiifiin af-

«41H4 K) R

A I.UCA-S1Í a hoa casa da_ rua
_/"%. A.miinr n. 31 ;as chaves estão no
n. .13; trata-se nn ConfeMaría Bom-
fim (lareo da SeRiiuda-Ft-ira).

(4184 K) |

A I.UCAM-SK as casas -r, e f'i da
Ariia rir.itiny (Conde Bonvfim) ;
tratar, á rua S. Francisco Xavier 391.

C4424 K) .1

í.eiue, rua 5;
le um

4 I.UOA-SI? um ho_i quarto, (fri
-Ticaoa dc peoiicna fiEiiili:, distincln,
a uma casal serio'e sem -filhos oú a uma
senhora oue trabalhe fora. com ou ie:n
pensão, tini Iii-i electrica, banheiro,
tanque, etc, na rua Visconde . H'°
Uranco íi-.\. ca*a io. (l- l<i li) T

JoãoALUGA-SR n casa dn rua Jo
-txCaetano n. * .1, com bons còmn
dos, bom quintai e luz electrica; a
chaves no n uo. nor i-'o< mensaes.

(4-1.1 Kl -I

A I. VI*. AM-ST. dois eraudes anna-
zcnst juntos ou «¦cparados, tendo cada
um, í-i ms., dr- fundo, por 7 11 -? tie
frente á rua Come.. Carneiro, ns: 32
e .14. 14.114 SI li

A il.UC'A-SK n 2» andar dn predio
d> rua do Rosário n. n... p_r.*a fami*
Jia; trata-se n.i loja. Í4-M- J) K

tete 11. 114. com optimas eccotiimoda
ções liara fnmilJa de tratamento, todo
cintado ,- íorredo de noi-oj lendo 1
quartos. 2 ..!¦--, W.-C. bnnlieira es-
nialtada, despensa, cozinha e uuarto
nara creado; todo o pred'.i é iilunii-nado a electricidade e eaz . tem uraii-j ,de terreno; êntá aberto d:-.»* _• ás .-. i A _,UGA*SI*- optima :i!a de frente
n.i lande, e nara tratar, á rua da As- A.oiii 011 sc"'. mobilia < pensão.
Bcmbiéa u. .13. sobrado; bu no próprio : Voiuhtarioi cb Pátria u. 4-'f)
predio. (i$40 (',) J j

X IiUGAM-SR perto «los Iitt
Ánlios «II* mar licllil Slllli «le -f^Corrèa 130,. em casa dc um cava.

..„ kii ._!_._. lnc.ro sem íannlia, meir.de de tun ltn
frente e quartos mobilados do sobrado c.m rI,,.,s ejitrflí|,s hvk.
preços muito rciluzitlos, luz] pendentes, to-liis a- coinmodidadcs hy-
electrica o (clciilione; pensão I pi-nicas. banhos de mar. a 11111 casal

. ... ¦> .. t-~_ ,i„ ti_„ decente sem filhos 0:1 a cava o ei ro dcfamiliar. Praça José (lo Alen- ,-imi lrl|0. T.a,_.se ,,., ,m,5„n 0„
cur 1-1, Cattete. (.1 4131Í) G: tt-1.-pli.mc -viSi Norte. (4330 in .1

*. LU(i.V-StC o esnlend'¦¦b nredio ii;i
_T\riirí¦ P.-.rro.n 2[j. Copac.*bana( com
dois. pavimentos; ns chave? na venda

I"._^:"r.S r I próxima; tratar UruRuayaiia *>».
iii _! Z.LJ (.100- m 1

vádor | TztBÊmBBBSimBmvmmm^mmBaWmmwm&ssmss*
ESPECIFICO MácDQIJOALTj

Sem veneno. Protege o animal contra as moscas de toda espécie.
Garante o crescimento da lã c:n .0 0,0 — Sedosidade e finura de seus

Vcllõcf*., prorjorcionando-thes maior valor.'ZivzKSBZi a*M-***g**gs hZTMBmmaafKZ}.

\ LUGA-SK uma casa nova. com
-f-Ldois Ptiarton duas salas, despens-t,
fojíão a Raz, electricahde, nor íor.*-;•i rua 1.) ,:e Fevereiro li. =ü llolaío-
«o; trata se nu rua Set:* 116

fi:-.i 
''".> 

.1

X IjUGA-SE uma porta para
-¦"i-inn pequeno varejo, em I de
ponto muito transitado; tra-1 "
ta-se com o sr. Uuarto Feliv,
largo «Ia Carioca 13. E j

(\ I.U'.',-\-SlC cspltndida saia de ji~Vfr.n{ê e mais um quarto, ambos
indepethlentts, tem luz electri?a, c\-:., •
caía do pe-iní-ia familia de Irata*
niciitii: na r".i Printtirj Ai Mat p I
u. ir..., (.••> aadarA. (36=0 lí) K,

4 l.CC.A-SK uma «n.ule casa. á rua-TVÇardoso Junior 274, com 2 trran-
des quartos, 2 salas, cozirla. quintal,nniita aioia. n:.r 0=S. (j:q-, (*,1 H i —-7-,-.-;.-,—r".

» LUGAM-SK hons conimodou e>ii K-ifioítta fcó.a sabi, eVini
j __^Leas»t de família estranceira provi-
[ mo aos banlios de mar. a contar do f.m i rua »*'! '¦• me.:; na ma Dr. Corria Dutra

BB-BiiJ!afflraifflifs™aais| a,ui;a.si, „„r 145$i f„. Copnra.
H _f3-bana, nas pro.tiinida-Je-' da rua

UM C.-.'/./*.\" 01 tã Constanla Ranios, uma pc(. fena casa.
b| .om tres quartos, duas saias, saleta
tt c'c estica, ir. K' nova e ainda não
l_3 teve inóraidores; mfori:iat;Õt» e tratar,

no Banco do Brasil, secção dc cau-
_S!!:.i_a:!Hs;::i-afií:'S^;*3:;::!E_iii:,;H!;!:it--:!:;!_â!í!:;__{!i!_' i»«s- <.-s. id r

1 Á'S REFEIÇÕES:..

% Guaranesia

(.1.1.'_• si li

A 1.1*r. VM-SI* ,-,s boas c.153- da ma
-t'.\ Wliiliiai 11. 107 e in c casa. I,
II _ V dã na Delpbini 11:. avenida
DeHiim. (16:2 C.) 11

M

~. r"'v', I _ LUO-V-SK a excellente c_sa da r.de f_.„i,.i.. _J_-r s. i]e Copacabana n. ;i-, compens.io. a casa . quartos, salas, quarto, indepcn-senho: de tra aineiUo loreço inod.co , 
' . j b 

< . •, - 'd-

____H________.___i_i__._Li1 -[.trata-se á niesiua rua n. 5S-. Alu-
I.UCA-SI- o sobrado da rua do 1 ___________?___.__. .¦"¦"

ttetc u. 41; chaves na loia.
S) II

(4705 G) M

4 LUGAM-S). quartos mobilados e
_C_Lc\>m excellente pensão. í rua Car-
valho dc Ni n 25. perto do largo do

tio$ ar boas casas I -Machado. (4=68 G) J

AI.l*ÍÍA-SK 
um confortável predio

recentemente acabado, com as de-
ma'*, accpmmodaçòes para familia de
tratamento, .á rua Santa Clara, 148,
(iunto des bondes. Chaves 110 nume-
ro 150. Co.>ocabana. '4201 lí) lt

Belleza da pelle
Obtém-se ¦ com o uso do SÜDO-

familia; rua Silveira M.iriin-
(in

dos Inválidos n. .6. s^b fJ4Si Kl 1 '-alanicnto
 iillins:

X Í.DfiA-SE o sobrado «lu rua | __._'ií[

,4 I.UOAM*_vR magnificos -qjartos c
-C-Líula dc frente, bem mobilados,
com optima ipensâo, a senhores de

udantes on ca-aes sem

Us: 10 J
-''^«lo l.nvrailio UO, com

/MRAVATAS — Precisa-íe de boas ¦ salas, 4 (luaHoSj etc; trata-se¦«¦.costureira,, 
para trabalhar na raa d» Quitanda «S, soli.

bbnea, 4 ru BwtKK» A're(^.sj'j| (J -U35) R

4 I.UOA-Slí n ootimo sobrado ila rua
__"-L.Sen-tdor Dantas. 84; com uarto, 2
salas, varanda e mais dependências, il-
ItnTiinado a luz electrica. ac chaves na
leio, onde »e '.rata. (.4S9 Si l'°

* i.i'i'. \m . !•:
-i.i.i rua General Polydoro i _. e \~ ,..,-..,,_,. . , ,i;i.. com boas accou-.niodaç.Vs c gran- X T.l. C!AM-!"h perto dos lia-
Í£_______: i_5_Í_í_____ I ¦í**-nl"''" <liv mai'i quartos o

l I.UGAM SR boas casinhas a i ponsão, desde -l!»! por dia, e | N*OI., unico «pie tira saídas, pau-
AjoSjoo e 43$ mensaes somente a unia sala com pensão, para nos, manchas da peile, espinhas,
apues solteiros on a casats sem fi-! casal ou S cavalheiros por I cravos, marcas de vnriola por

200!*t mensaes, Iuz electrica, mais profundas que sejam, bro-
o telephone. Pensão Familiar- ¦toejas- e tod?-s.-í" nianifestações

lhos, *;-.!? trabalbé*n fAraj ver c tra-
tar, no local, á rua Carvalho dc Sa
n. 6, próximo ao largo d. Machado.

C.o6_ G) .1
4 1.'" G A - S!•* ura a esplendida sala de

-r\frr-ntf\ muito fresca tendo todas as

Praça José de Alencar 14, ' cutâneas Vidro. ;Sooo. Vende-
.-. ..... /. .-..,-¦, A \sc nx Drogaria Rodrigues, a rua
g__!____: (J 

--131) G ! Gonçalves 'Dias u. 30. e na Phar-
A I.UiVA-SK a casa I da rua General' m?cia_iIedina.' à '»*> 

,'Luiz de Ca-
ixSeverieno 122: alimuel 00S; tra-i_?oes .6. próximo ao .argo «ie _aocommodidades tclephone. t*n casa dc

iamilia; na ma D. Luiza, .fi. Gloria. .. .  - -, 
(1457 S) - ' u-se no n so. Bot.íi^o. (4<>67 G) J r rancisco.

A I.UGA-S1!. por i;;S. o prodio do
-\lar-o das Neves 11. 7. Paula Mat-
teu, ponto dos bondes dessa linha;
todo murado, com gradil de ferro,
portão, ••¦'iiuer.o jardim boi vnrnnda,
duas salas, quatro ouartos, boa banhei-
ra. de.iotnsa, saleta de cneommar,
coínlia. cum doín fop"cs t sendo uni a
paz, muita água e chuveiro, Üluminn-
cão electrica e a ít-ií". nóds ser vista
á qualquer hora do din; estando atn-
Aa lÍRüdos luz. eaz. aiiueccdor e te-
Icphonc C. ..-.j.i. que sc rode fazer
a trauferencia, em vez 'li cortar.

(4744 J) M

.4 LUGA.SR. por unoS. o nu.gnii*ieo
a\ç confortável predio da rua Paula
Ramos n. 142. lendo 6 espaçosos
quartos e ;* grandes salas; este predio
está situado em local aprazível, rodea-
do de frondosa vegetação, com clima
ameno; a chave está .no mesmo pre-
dio, c Irata-sc na rua Alfandepa n.
86 sob. (4212 JI J

4 IfUGA-SE boa casa. com 2 salas,
à\i quartos e elt-ciricidadc: Macha-
do Coelho 44. (4208 J) .1

4 I.UC.A-SK um bom quarto, a tun
-tlLcásal que tralmllic fora ou a mo-
cos. cm casa de um casa.; na ruatMa-
chaJo Cocüio ti.í, Kstacio de Sá.

(407.1 d j
A LUGA-Slí o cnníortave' pro.lio da

-Litravessa Soledade 27; trata-se.por
obseriuio. no n. 29. (4435) J

Í i^UO.\-SH -por 120$, uma casa
-Í-Lcorn 2 salas, 2 quartos, cozinha C
mais dependências, e porão liabitavel;
rua Conde de Bomfim n. 67. Cha*
ves e tratnr 110 armazém, junto.

(4181 K) J

MacDOUGALL
BRES., Ltd.

Estabelecidos cm 1S-1.-;. Fa-
bricantes dc Aiitiseiiticos, Des-
ijifectãntés, Insccticidas c de
Produetos Chimicps para Ve-'.erinaria c Agricultura.
Manchester Inglaterra.
IJilicu In;ro.!.ult1or: ROGKRTO
ROCHFORT — Rua do Mer-
cado 49 — Rio de Janeiro.

A UUGA*SE ; or 220$ uVèusacs a ca-
xi-sa nova de sobrado, á rua Oito
de Dezembro n. Si, lendo lio pavi-mento superior quatro iwa.i quartos,bom «vjarto de banho, com banheira
«ervida por água quente c iria, la^
yatono e W, C, e 110 inferior, sa-Ias de visitas o de jantar, copa, co_
zinha, despensa, \V. C. c uni quar-to. Para informações á mesma run11. 110 e trata-se na rua Thcophilo:Ottoni 45. sojirado, (314a D) J

AI.UGA-SE 
um quarto ile frente,a um senhor, cam janella par.an jardim; á rua Souza Franco 101—¦Villa Isabel. (,m3 r.} 3

A I.I'GA-SK na rua São I.uiz Gon-xizaga n. .198 sala quarto, cozinha,etc, a casal serio. (4-,^ j) 1^

4 I.UGAM-S1* bons quartos, mobila-
-Tidos a senhores c casaes dc trata-
mento. dá-se ucnsão. Rua Haddock l.o.
bo. 1.1. C..4..Í S) K

ÁGUA DE COLÔNIA
SUPBRlÒli

Para.banho e touca.or:
1 litro .?$5oo
i|- litro -$000

Pharmacia Mcdina
RUA LUIZ DE CAMÕES, 6

Largo de S. Francisco

ALUGÀ-S12 
por 1 no$.00 a casa da

rua Gonçalves Crespo n. iO; e'chave está na casa da frente.
(4£4P D R

A LUGA-SK. em Catumby, boa loja
-tXpãra loterias ou qualquer negocio;
trata-se á rua Magalhães 21,

(4128 j> j

4 LUGAM.SE os prédios dn rua
-tXItapirú 1..0, ijo-A e af8-A; o"
ch.ves a» 184. . (4_-r U B

,4 LCGA-SK a ampla c moderna
-"-.casa n. 24 da rua V. de Ca^o
Frio, Muda; chaves rua C. Bomfim,
372, trata-se r. Carioca, 31, Dr. Mon-
teiro. (4219 .") I;

4 LUGA-SIÍ o predio da Estrada
-INova da Tijuca 157, eom duas
saias. dois quartos, grande pr.rãn.
installação electrica. cozinha, tanque.
banheiro, ele; as chaves na casa 1^7,
com a sra. d. Albina; aluguel io'jS.

Cl-07 K) R

' I.UGA-SK 0 grande prclio da rua
__"__.Dr. Tose Ilygíno 252, cornt sete
nuartos. A casa pôde ser visitada.
Trata-se na rua Salgado Zer.ha. 47.I46;i Kl B

Especifico
MacDOUGALL

Livre de todos os effcitos da*
mnosos das preparações vene-
nosas. Asregura a efficiencia
sem nenhum perigo. Unico In-
troüuctor, Roberto Rochíort
Rua do Mercado. 49 — Caixa
1911 — RIO DE JANEIRO.

Í-?S_-_______-____2___S_
X LUG.\__.src ns rasas da rua

^1). Maria 71 (Aldeia Cam-
pista', transversal á rua Pe-
reira Xtincs, novas, com dois
quartos, 2 salns, cozinha, ba-
nheiro e tnnquo de lavagem.
Iodos 03 comniodos iiluniiiin-
dos á luz electrica. As chaves
110 local. Trata-se na rua Gon-
.alves Dias íJl, próximo da cl-
dade, n poucos passos dos
bondes de Aldeia Campista,
cuja passagem om duas so-
c«;õcs é de 200 rs. Alugueis
90!. e 1009.

—— .¦.¦¦_¦ ¦(
A I.UGAM-S1J as casas da rua Dr..

Xi-Josc ílygino ns. 265 c -'ó;; aí
chaves estão na rua Antônio do?
B-ntos n. 50, onde se trata.

C3101 I.) M

AI*L 
GAiM-Síí bons commo

pendentes, a 35S; na rua
>o_,

inile-
ia do Mat.
4-3* h) X
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CORREIO DA MANHA — Qulnia-fefra, 23 de Novembro de 1910 9

-II SENHOR
' 

Que eítevo atacado por uma
íorte toiliarculose e rJe extrema
«ravidade, offerebe-Be ipara Wdir
(car gratuitamente a todos (pie
«offrem de enfermidades respira-
jtorias, assim como tosses, bron-
«abates, tosse, convulsa, astltma. tu-
Iberoulosc, pneumonia, eftc, um re-
«nedio que o curou compktamicri-
te lista indicação para o bem da
luunanidade, é conseqüência de
«mi voto. Dirigir-se por carta ao
sr. liugeiiio Avellar. Caixa uo
Correio, 16S2.

ALUGAM-SE 
na rua

Haddook Lobo n,
252, magnlfíoas sa-
ias e quartos aoava-
ihelros, oaaaea e fa-
mlllas de tratamento.

Conti»
normal

Cora.la do
kíbeder A CURA DA EMBRIAGUEZ

é rápida e radical com o SALVINIS e as

formulas do dr. Cunha Cruz, oom 16 itnnos de pratica dessa especialidade. Vendem-
se nas drogarias : PACHECO, rua dos Andradas 45 — Rio, e Baruel & C, rua, Direita
n. i-S&o Paulo, (M932)

AMIGA-SF. 
• casa da rua Souza

Franco n, 207, Villa Isabel, com
2 salas, 2 quartos, corredor separado,
cozinha, banheiro e auintal, pintada de
novo c asseiada; as chaves estlo
no 205. (38JS W J

M Í725

A l.UGA-SE; oor 170$, o sobrado
Ain rim S. l.uiz Gonzaia 66; trata-
•e 11a rua Alfândega 12, Peixoto SC.

(4262 L> I

A. LUGAM-SE, em casa de família,
-Aaima sala, por 35$ e um quarto,
t»r 20; rua Francisco Eugênio 251.

(..iBi 1,1 R

1 A I7UGA-SE a casa da rua Alzira
._\Uraudão n. '120. A chave esta com
o vigia. Trata-se com o uiliiii..ustra-
Jor 

"do 
ratiiiiionio do Seminário de

IS. José. Avenida Rio Branco, 40, I»
andar, de 1 is 3 da tarde.

(3934 J> í_

ALUGA-SlE 
uma boa casa para fa-

milia na travessa ií do Dczenibro
n. 15. Próximo á Praça da Bandeira".

(4344 SJ I-

: A LUGA-S15 a casa n. III da nia'_"VNogucira da Gama. Cancella; duas
catas, dois quarlos; tem electricidade;
as chaves eslão no Ji. Ji trala-se na
iria Senador Alencar tia. (430S _______

AMIGA-SE 
por 142*000 a boa ca-

sa da rua Major Fonseca n. 34,
tom 3 quartos, 2 salas e bom porío
Milàvcl; trata-se na tuo S. l.uiz
<'.<itizagu 11. 108, onde ie acham as
«liavca. (3069 J) L

AU.UCA-SE 
a *a«a nova da rua

do Mattoso n. 91, com seis quar-
tos, tres salas e quintal; trata-se na
Titã do -Mattoso n. 96. onde estão as
.chaves. (4209 R) I.

A LUGA-SE a casa da rua Escobar
XjYin. Sj. com 2 «alu. 3 quartos,
mr i2o$ooo; trata-se nr» n. 64.

(420* It) I,

• A LUGA-StE por I32*,ooo, uma casa
•com ires quartos na rua Senador
.l-urUdu n. 109; trata-se .no n. 99-

_(4.,ojJO U\

1A LUGA-SE a família dc alto"Vtrntnmento a excellente
«asa á rua Bella de S. João
11. 2!i, S. Christovão, muito
pi-o.viiiui no Campo. Trata-se

íx rua Vasco dn Gama 160. L

ALUGA-SE 
a casa da rua Major

Fonseca n, 27, S. Cliris-.onão, com
a salas. 5 quartos, luz electrica e
filais dependências para familia ue
tratajitietitoi até ás 10 horas, tem na
'.risa uma pessoa, e trata-Je na rua da
Quitanda 11. igs. (22?" __) J

fami-
Nery

A 
I.UGA-SE um bom armaj-em. na
rua Miguel de Frias n. 26; tratt-

sc na rua de S. Francisco Xavier
345, ou na avenida Kio Branco 45.

(4490 V) 3

SUBÚRBIOS
ALUGA-SE 

uma casa nova, com
grande quintal arborizado na tra-

vessa Gloria n. 7.A, lado da Boca do
Matto; os chaves estão na rua Dias
da Cruz 307. (4147 M) a

A 
I.UGA-SE uma casa, com j quar-
tos, s calas e grande auintal. na

estação do Kiachuelo; rua Victor Mei-
rellcs 11. f'29; preço 8o$ooo.

(41..1 M) S

AI,UGA-SE 
uma casa, na rua Vici-

ra Ferreira n. 74. Bom-succcsso;
preço IoS. (1438 M) s

A 
I.UGA-SE uma casa nova, cm Ja-
carípaguá, lendo 2 quartos, 2 sa-

Ias, (utiia. luz c tudo mais necessário;
preto 6uS; para tralar, rua Baroneza
11. 149. (4140 M) J

ALUGA-SE, 
a pesoa de tratamen-

to, por 140$ mensac;, com con.
trato dc, no ininimo, um anno. ou
vcndc-sc nor 13:500$. airazivel c
confortável casa, no Meyer; cartas
neste jornal, 1 C, G, com indicações.

(4165 M) S

AI.UGA.SE 
uma .sala. nor 15$, a

pessoas nuc trabalhem fora, cxchi-
sivtuuente, á rua Argentina Reis 37;

(4401 M) J

AI.UGA-SE 
uma esplendida sala,

com 3 saoadas de frente mobilada
011 não.a 11111 dentista ou professor;
vista a diialquer hora; rua Carolina
Meyer 66. (4j8r M) S

AI.UGA-SE 
a casa da rua Barão

tio Bom Retiro n. 502; a chave
cota no 500, e trata-se na rua 1° de
Março n. 37; preço 80$. (4353 M) I

ALUGA-SE 
por 50$, boa casa para

.pequena familia, no logar mais
saudável dei Mever, informa-se á rua
Dias da Silva n. 35, quitanda.

(3967 J) M

AI.UGA-SE 
boa casa, por, 50$. *

rua Uranos 364. proxinu a estacio
de Bdmsucceaso, com a quartos, a
saia*, auintal, água, lua, etc, e por
15), um bom armarem, i Estrada d*
Penha 1372, Olaria; chaves ao laeüo;
tratar, bete de Setembro 100.

(4(68 M) J

AMIGA-SE 
.uma b.oa casa. com 2

quartos. 2 talas, cozinha c despen-
sa; tom alua encanada, -lus eelctrw»
e grande terreno cercado, por 70$; na
rua Noeraia Nunes n. XXII, na es-
taçio de Ramos; póde ser vista a
qualquer hora do dia. ______* ______

ALUGA-SE 
uma boa essa, com •

quartos, 2 salas, etc.; ns rua Dr.
Manoel Victorino n. 413 (Encantado).

(4»44 M) J

ALUGA-SE 
uma casa de avenida,

aluguel 66$; Ha rua Joio Rodri.
«ues, 69. (4599 M)

AI.UGA-SE 
por 5i| unia casa para

pequena família; sa rus General
Bento Gonçalves n. 70, cau II. En-
(tenho de Dentro. (4i« M)J

ALUGAM-SE. 
com carta de fiança,

na E. de Ramos, boas casas de
moradia, a 50$. 60$ e 65$; tem agiu,
lus, W.-C. e quintal; trata-se no mes..
mo loa»-, oa "Villa Andorinha". _ _

(2271 M) S

ALUGA-SE 
irmã essi, com 4 quar-

tos, 2 salas e maio dependências,
chuveiro, grande auintal •«. bastante
água, na rua Aurelia 31. Meyer; as
cliaves estão, por favor, no n. 33. e
trata-se na rua do Hospício 102.

(3840 M) J

HOMCEOPATHfA
________________________________aa 1 1 en*>JWCBn***4*~***~**«*fc-

Grande Laboratório e Pharmacia Homoeopathica de
LAGO & COMP.

Matriz: rtia Senador Euzebio n. 53 — Kio| Filial: rua da Con-
ceição n. 26 — Nictheroy. Preços: 3» ou 5* dymnamisação, $çoo;
i" ou 2>, i$ooo cada vidro. Pelo Correio, para qualquer -logar,
mais $300 por vidro, devolveu do-se o excedente em sellos.

GRANDES DESCONTOS PARA VENDAS EM GROSSO.
CM 4522)

A 
(LUCA-SE uma casinha com sala,
quarto e cozinha; na rua Clari-

mundo de (Mello n. 234, casa 4.
Aluguel 31$; a chave esta no n. 3,
junto e trata-se na rua I-igueira
207; E. Rocha. (4604 (M) R

ALUCAM-SE 
exccllcntcs casas nc

vas, cor 60$ « 70$. com 2 quartos,
ehtan salas, terraço-lavatorio, cozinha,
fogão econômico. W. C. com chuvei-
ro, bom quintal todo murado, tendo
cada caia 2 entradas independentes;
servem oara 2 pequenas familias cada
uma; â rua Silva Heeo 35. Riachúelo,
junto aos bondes linha Cascadura.

(3530 M) J

AÜJ.UGA-SK' 
uma boa casa, asso-

.bradada e com porão habitavel,
dispondo de todas as accommodaçSes

Íara 
familia; na rua Marques de

,eão 43, Engenho Novo. Ver na
n:csma c tratar com Luiz dc 'M-ello
á rua Acre 82. (4206 M) J

A LUGA-SE. por 86$, mensaes, o
XXprcdio á yua Souza Barros n. 189,
tpiiifo perto da estação <lo língeifho
Novo < com bondes á porta, com 2
bons quartos, 2 espaçosas salas, cozi-
nha c aiiarto pequeno para creadsj,
toda illitminada a electricidade; além
ie quintal murado, com W.-C, c
guarto com chuveiro e tanque dc ta-
vagem, tem grande terreno nos fim-
dos; está aberto das 3 ás .. da tarde,
c para tratar, á rua Flack n. 133. es-
tação do Riachuclo. (3841 M) T

ALUGA-SE 
a casa n.. o da rua

Ainaoa. com 4 uartos. 2 salas, etc.
As, chaves estão no n. 25; trata-se na
rua da Alfândega, 28, Aluguel 150$.

M

ALUGA-SE 
o .predio n. 263 da

run Imperial (Meyer), cinco pe-
ças, gaz, quintal e bonde i porta;chave no 261 e tratar na rua Sete
de Setembro, 171. (3427 M) J

COMPRASSE 
um sitio, com casa,

fruteiras, boas terras e água
abundante, em logar aalubre, não
longe de estrada de ferro. Offertas
detalhadas e com preço, dirijam-se a
Tandil, no escriptorio deste jornal.

(2221 N) J

IPANEMA 
— Vendem-se barato,

doi» lotes de terreno, na quadra
6, com frenSe para a Avenida Mcrt.
dional e rua Prudente de Moraes.
Tratar com Mario Ribeiro, na rua do
Rosário 142, sobrado. (4194 S) R

TERRENOS 
— A' rua Barão de

Mesquita, em ligação, mac-ads-
misadas ele soo a 400 ml réis o me.
tro de frente. A' vista ou a presta-
ções. Tratar, Meira; Uruguayana n.
3. Teleph. 4654. C. (11 N) J

VENDE-SE, 
barato, um bom ter-

reno com .60 de fundos por 11
de frente, tendo um barracão com
4 quartos, 2 salas e anua; na rua
Dr. Clarimundo de Mello 12a, esta-
ção do Encantado; trata-se na rua
D. Julia n. 56, esquina da avenida
'Salvador de Sá, com o sr. T.ameir.i.

I (4367 N)

VENDEM-SE 
terrenos a 2-1$ o lo-

tc dc 12X50, tendo mattas vir-
(Tens, cm subúrbios de duas estradas
dè ferro ele 500 réis, dé.'I*- e 300 réis
de 2*: tratar com o Quirino, á rua
da Prainba n. 7. Telephone 4088.
Norte. (.1687 N) J.

Evi-
ta-seGRAVIDEZ

un a n*
do es velas antisepticas. São
inoífcnsivas, commodas e de ef.
feito seguro .Caixa com 25 ve-
Ias 5$ooo. Pelo Correio mais Coo
réis. Depositário! Praça Tiraden-

tes n. 62, pliarmacia Tavares.
 (1504)

\rEXDEM-SE duas boas casas, uma
V na rua de Sant'Anna, na Cidade

Nova. .por 12 contos, e outra na rua
da America, por 14 contos, casas no-
vas. sólidas, boas para grandes fa-
«nilias ou .para renda; tratar ua rua
da Prainha 11. 7. com o puirino.(36S9 N) J

TTENDE-SE um solido, predio, com-
T ijiiletamejnte reformado, flim ,p_.

cão habitavel, jardim c quintal; na
rua Bittencourt da Silva. n. 69, onde
sc trata. (lv. do .Riachuclo).

<4í«N)S

CONSULTE V. EX. QUE...COM

"ITÍÍNDEM-SB em prestaçõesV magníficos lotes de terras,
na ma Silva Tel les, yn Copa-
calütna. Trata-js«r na rna da
Alfândega n. S8, Companhia
Predial. Jí

mENDEM-SE, 22:000$, duas casas,
a travessa da Universidide ns. 25-

27; trala-se na primeira. (4426 N) J

VENDÒ.MÍSE por 16 contos, 4 cs-
sas e um terreno, rende 320$ooo,rua Barcellos n. 4$ a 54, próximo a

praça da Bandeira. Trata-se na rua
Uruguayana, 42, loja de louça.

(3841 J) N

VKNDEj9E 
um terreno na rua do

Ctniy, estacio de -Madureira, pre*
Ço módico, ver para crer, medindo 10
metros de frente por 45, de fundos;
para tratar c mais informações com o
sr. Piulina. Estrada 'Marechal Kau-
gel n. 459. (4150 J) N

INUNDEM-SE em pequenas^ prestações de 8»' 9$, 109,
etr.r -wçnsaes, magníficos lo-
tes de terrenos na magnifica
localidade denominada Sapé,
serrida pelos trens da Linliu
Auxiliar. O escriptorio é em
frente da estação de Sapé.
Ainda existem alguns lotes na
Praça das Pérolas, muitos nas
ruas Opnlas, Turquezas e. Sa*
phiras. Os prospectos com
plantas são distribuídos no es-
criptorio da rua da Alfândega
n. 28, Companhia Predial. N

VENDE-SE 
o predio da rua o de

.Fevereiro n. 68, em Copacabana;
trata-se Avenida Cáes do Porto 800;
tel. 2334. Norte. (4106 N) M

VENDE-SE 
uma casa para peque-na familia, á rua André Pinto

n. 65, Estação de Ramos.
 (4162 R) N

"YTENDE-SE uma boa casa de pastoV com contrato da mesma, tendo um
bom sobtatlo para moradia, cm bom
ponto; casa antiga, fazendo regular
ncjçocio, auc poderá scr verificado pe-
lo 'iretendente, a quem se dirá o mo-
tivo da venda; cjuem pretender, diri-
ia carta com Iniciaés, a B. F. M..
no escriptorio desta folha. (400 iN) M

os preços baritisstmos que vendemos
os bellos moveis que possuímos
as facilidades de pagamentos que fazemos.

A 'I.UGA-SE para negocio e
i"lli.., a casa da rua D. Anna -.-..
•11, 74, canto da rua Nova America.
Trata-se na rua Uruguayana «. 116,
<lis'2 ás 3. (3121 D J

Vl.UGA-SE 
o predio da rua São

l.uiz Gonzaga n. 306, próprio paru
í.uiiilia de tratamento, c «ara tralar
comi. Santos Moreira c C„ i rua Vis-
onde tle Inhaúma 11. 38. (.U38 J) '• [

^LUCA-SE 
o predio n. 147. da rua

Senador Alencar, S. Cliristovão,
<--o..i iiceoiiimodaçêes para oeauena fami -
lia de- tralaniento. (3___3 J_)___-

.. I.UGAM-SE bons e grandes com-'./"Vpiodos, a 2..$ e 30$, casa com gran-
• ít- Icrrctii) c muita água; rua Coronçl
Cabrita 57, S. Jatuurio, (3642 L) R

Martins
Só não mobilia a casa quem não quer•o & C. Rua da Alfândega n. 111

i A LUGA-SE a casa fi r. Barão
-í*de S. Francisco Plllio 365,
recentemente- reformada; tem
lions accommodações para rc-
Kiilar familia; ns cliaves es-
tão, por favor, no Boulcvard
as ilo Setembro 405, com o
si-, 1'nstlioal. (J 42'*«)1j

V]SjGA-SE 
o predio ossoliratl.itlo dn

ruu Dr. 1'orrcira Pontes.n. 42 (An.
il.-ir.nliy); está todo reformado, tem 3
qnários, 3 salas, oorão habitavel,, lia-
nheiro, tanque, puchado com cozinha,

• !.-í|)i'iis:i, latrina, craude quinta! todo
iiiusáèlo, escadas dc cantari-i ao lae.o c
ni>3 fuiiclos portão e gratlil de fcrrti
na frente, c jardim, installáção ò.e-
ctrica, bonde iiiuilt) próximo: tiata-sç
mi lado, n. 40. ílülil-i

A LUGA.SE uma boa caca, com ,2 I
iVsnlas, .1 quartos, despensa, cozi- j
ulia, \V. C. banheiro, tanque e quin- j
tal, entrado ao lado, com r:i/. c eleetri-
cidade, teda nova; aluciiel 1,10$; os
cliaVis na mesma, com o mestre dc
..liras, rua Jornt- Itudce 140: lrata.se
na C:is.i Marinho, rua Sole de se-
le-iilbro 00, fabrica de malas.

 L) S

VCUCA-SE 
uma boa casa, com 3

quartos, 2 salas, área. porão: rua
julio ile Castillios n. 6, csquiiiii do 11.
100, Boulcvard 28 de Setembro; as

cliaves n. 4! trata-ss na rua Ouvidor
10. sr. Matlieus. (.1736 I,)R

V 
LUGA-SE um espaçoso quarto,
com jníiella, a casal sem filhos ou

l-csjoa su, á rua S. Christovão, 523.
sobrado, (-t<i74 L) J

IA LUGA-Sli, por 182$, o .nia-ftnifico
./¦jLprctlio n. 15.1, da lua General
Gurjão, com ouatro quartos, eluas sa-

! u e dcncndcncias, illuminailo n luz
clcctrica, com bondes á porta e perto«los banhos ele mar-, a chave esta na
Companhia Edificadura, a rua Gene-
mer»! Gurjão n. 4, onde se trata.

(42 n L) T

1,1 I.UG.VSE. por 117$. ,0. hem ]»-
XXcalizndo predio da ladeira b. Ja-
ir.i.trit. 11 13. com dois estiaçosos quar-
tns, duas inagnifiiias salas, dependen-

cas c Rt-aiidc ouintal: a chave esta no
-n. 17, c trata-so 111 rua ila Alfau.lc-
üa n. 86. sobrado. (4211 D .1

' Ã LUGA-SE, por 182S. o p-ramlc
^'Vnreilio da rua Tavares Guerra S;.
<ivu quatro grandes quarlos. duas sa-
l.is, lii-i.cnicnci.-is c auintal. perto dos
lianlios tle mar; a chave eslá na t.
íEitíficadorn, á rua General Giirjno n.
j, on.ie sc irata U___l L> J

AI.UGAM-SK
NA

SliaÇAO DE PRO-
PIUEDADES

DA"SUL AMERICA"
IC11.1 do Ouvidor 80

Os scBulntes predios :
As chaves 1103 mesmos,

ou conforme indicação nos
respectivos cartazes.

Para tratar das S ás 6
da tarde.

S. CHRISTOVÃO —Rua
General José Christino 44,
com magníficas accommo-
Idaçõos para familia de tra-
•lamento, porão habitavel,
luz electrica, girando quin-
tal, ete. Alufruel 7o$ooo.

SANTA THEREZA—Rua
Santa Christina 104, com
lioas accommodações para
grande familia dc tratemon-
to. porão, quintal, etc.

MATTOSO — Rua Cam-
po Alegre 89, com nvagnifj-
cas accomraodações para fá-
milia de tratamento, porão
habitavel, luz cleotrioa.gran-
de quintal, -etc. Aluguel
4oo$ooo.

ALTO DA BOA VISTA
¦-• Travessa da Boa Vista
n. 20, com 4 quartos, 2 sa-
ias, luz electrica, etc.

ALUGA-SE 
uma iboa casa com dois

quartos, duas salas, logar alto e
saudável, com água e luz clcctrica
c grande chácara e jardim; nn rua
de S. José n. 88 (Madureira)''.

(4120 M> J

GATÂRRHO DOS BJP
Cura rápida com o

PEITORAL MA-1NHO
Itna 7 do Setembro, 180

ALUGA-SE 
a casa da rua Fran.

cisca Meyer (>6, Engenho ele Den.
tro; aluguel ....$; trata-se á rua Tel-xeira Júnior 134. (4Í64 M) J

ALUGA-SE. 
nor 25$. a casa da rua

Saldanha da Gama n. 164, em
IIomsuccesso, co.u 3 commodos e cosi-
rilin, bom terreno todo cercado e «ir-
iKirizado; trala-se na rua 20 de Ju-
nho 37.   (4009 M) M

A LUGA-SE a nova casa nl 192, á
rua Dr. Dias da Cruz (Mevcr), com 2
salas, 3 cuartos. com banheiro dc chu-
veiro e immcrsão. cozinha, ouarto fora,
para criados, gaz. luz electrica, a fo-
gõesi a gaz ç lenha, e grande quintal;
as chaves no n. 13 da rua Magalhães
Couto, próximo, e trata-se no n. 12.
da rua Sachct. sob. (3341 J) R

A LUGA-SE a casa o. 58. da rua
ÃC-jbuçu' aluguel 130$ As chaves
estão uo n. 56. trata-se iu rua da Al-
fandega. 28. (M

ALUGA-SE 
a casa da rua Francis-

co Manoel 11. 31, quasi esquina da
rua Vinte c Quatro de Maio, coai
duas salas, dois quartos, cozinha, des-
j-eiisn, gaz, Im clcctrica, forrada c
.pintada ele novo e quintal.

(1836 M) R

A LUGA-SE, á rua Francisco Fra-
Xxjíosõ n. 2\ (Kncantado)i uma pc-
auena casa, com uita oçua e bom
quintal. U120 M) S

ALUGA-SE, 
barato, o predio. no-

vo, com tres quartos, duas salas,
I112, gaz, terreno, logar saudável c
rcconuucndatlo; na rua Dona .Honin-

TUBERCULOSE e mais mo-
lestias infecto-contngios ^
Ouereis t)V^
evitar ^\V^

•tíO Aiuga-Sv, .-
_. \H|i>*' vende-se moveis. Grando
?*1*A" fabjicj, de colchões e moveis
1 B. do Cattete Ns. 55 e 57

/%*k/ Telephone 8591 Central
CORRÊA DA SILVA

O a verdadeiros levam a mttrca acima. Pregos commung

***0^i
|Vv ^^* **-• 1

Usae ^y*A^

linuiMon

ALUGA-SIf-l 
uma casa á rua Dr.

Pereira Landim n, 57, não c dc-
vas5ada. Preço so$oo, por mez.

(43.12 S) M

A LUGA-SE a casan. 6 da rua Luiz
.£*udc Andrade cm Paquetá aluguel
i5o$noo; trata-se na rua da Alfanaeg.-i
n. 28. N

ALUGA-SE 
uma casa, cnm chácara,

muita água, bondes í porta, mo-
bilada ou não; á ria Ilarro Vermelho
n. 140, cm Jaoa.-dpaguá; trala-sc rto
n. 145. (3180 M) J

A 
LUGAM-SE duas casinhas, com
quarto, sala c cozinha- rua V.az

ele Toledo n. 178. Etiçe-nlio Novo;
picço 30$. (4145 Mi

A LUGAM-SE, na Villa Savana,
>f3LPctropolis ,ilos Pobres, rua V. Ni-
ctbcroy Oo, estação Maiuniclra, casas

_„„.„„  .  .que deram 110$, a 70$ o d.S; preço
63; trata-se no 66. (46.i7-M)J de crise; aproveitem. (41 ;3 M) R

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Ouitanda - 72
— A. PINTO & C. —

VENDEM-SE 
uma casri eterretto,

por 000$, na rua João Macieira ii,
estação D. Clara, dois minutos da es-
tação. (45..0 N) J

VENDE-SE 
uma casa a prestações

mensaes de 80$, sendo a primei*
ra prestação de 500$, tendo tres quar-
tos, duas salas, grande terreno e agna,
«ia estação de Iloinsucccsso, !., F.
Leopoldina; tratar com o Quirino..Prainha 7.  (3690 N) J

\/*"EXDEM-SE «m pequenas* prestações, ao alcance rte
todos, magníficos lotes do ter-
renos no magnífico e novo
bairro denominado "Campos
dos Cardosos". Estes são os
melhores terrenos e quo são
vendidos em prestações. São
servidos pelos trens da Linha
Auxiliar, com ns estações"Cavalcanti" e "Engenheiro
Iical", bondes dc Cascadura c
Estrada de Ferro Central pela
estação do Cascadura. Escri-
ptorlo, rua dos Cardosos 352,
Cascadura. Prospectos com
plantas na rua da Alfândega
n. 28, Companhia Predial. N

VINHO
lodo-phosphafado

cie Werneck
Poderoso medicamento no tratamento da

Tiiberovilose,
Escroplivtlose,"Xettra.sthettia.

consecutiva a excesso de trabalho
intellectual. etc.

E' diariamente prescripto pelos Srs. clinico? nos
casosde rachitismo. lymphatismo, anemia e
depauperamento geral de qualquer origem; as-
sim nas moléstias ligadas ao crescimento do indivíduo.

VlvNUl'-SE 
«n Ipanema um ter-

reno com 10X50, na ru» Nasci*
mento Silva, proxi no i Jaime de
Amoedo. Trata-se ra rua Vinte t*e
Novembro, 214. (2699.N) -M

Gonorrhéa
cura-se em 3 dias com

Bua 7 de Setembro, 186
llTTENDE-iSl. um magr_ifi..3 terre-

V no todo arborisado, em optimas
condições; na rua Küsa de Albuqucr*
que, .próximo á cstyção de 'fodoa os
Santos, preço de oceasião; trata-se na
rua dos Andradas ri. 64. (4628 N) J

VENDE-SE, 
por 50 contos, grande

preilio a chácara, á rua, da Passa-
gem; informa-se e trata-se » rua Bue-
nos Aires n. iq8. (4607 N) M

\fENDE-SE. 
por 361000$ Jindo çre-<üo moderno, perto da praça Ser-

zcdcllo; iníorma^e e trata-se á rua. do
llospicio iq8. (4M N)M

VENDE-SE 
solida e elegante casa

nova, centro de terreno, com sa-
Ia de visitas, grande sala de jantar,
quatro quartos, copa, despensa, quar-
to- de banho com aquecedor e chu-
veiro. 2 W. C, varanda ao lado,
jardim com gradll de ferro, grande
.•porão para arrumação; para ver e
tratar a rua Ambrosina n. 30. Al-
deia Campista. (41.23 N) J

VENDE-SE. 
por .istoooí, dois pre.

dStfs modernos; á rua Theodoro da
Silva ni 412-A e 4I2-B; traiam.se ;rua eto Hoopicio 108. (4699 N) M

DOENÇAS NERVOSAS - AHTHRIT1SM0 - ARTERIO ESGLERQSE
Tratamento com completo resultado pelas Cor-

rentes de Alta freqüência e diathermiuas, da
neuraslhenia, nevralgias, prurido, arthritismo, arterio
osclerose. Exames pelos raios X. Preços módicos.

•Consultório do Dr. Renato de Sonza Lopes,
especialista om doenças nervosas, do apparelho diges-
tivo e da nutrição. — RUA S. JOSÉ' 30, de 2 ás 4.

"ITT.NDE-SE ft rua Marquez de Abran
V tes, confortável predio para grande

familia; trata-se â rua Buenos Aires,
198, com Figueiredo e Comp.

(.1453 S) N

\7,END.F,-SE por preço razoável i
t chalet, e uma avenida, com 6 ca-

sas, rende 3;70o$ooo, por anno; tra-
la-ss na rua .Clarimundo da Mello
n. 177. (4155 R) N

T/IEND-ÉM-SE em prestações casas
T e terrenos, no Realengo, na Es-

trada Real de Santa Cruz; trata-se
com o sr. Marques, na Estrada Real
dc Santa Cruz n. 165; mais informa-
ções á rua da Alfândega n. z8, t-om-
panhia Predial. •*

"y-ENOE-SE toda e«i em partes ou
V arrenda-se uma situação em supe-

rior clima, logar alto, tendo dois bons
prédios, água nascente e também en-
canada, medindo 93,524 ma. distante
da estacio de iRamos da lí. F. Leo-
poldina 15, minutos. Trata-se no lo-
cal, -na 'Estrada do Itararé 363; parainformações com o sr. Henrique
Walter, á rua Buenos -Aires 109, 1°
andar. (3820 N) J

VENDEM-SE 
casai do preço de

21500$ e 3:000$, a .prestações de
40$, 50$ e 60$, respectivamente, ém
superior terreno, ja com. algumas¦plantações, entregrfndo-se tmmediata-
mente a chave, na crescente e saiu-
lierrima Villa de 'Sarja Thcrez.-i, cm
Honorio Gurgel, I.ínlia Auxiliar; tra*
ta-so aos domingos com Henrique
Walter Júnior c nos-dias- úteis, á rua
do Hospício, 109,' i* ' andar.

03.| N) J

\7ffiXPE-SE l>or ¦ Soo$ o superior
loto dc terra da rtia Tavares, rs-

loç:--. ,!i -linc-intado, junto ao. n. 247,
!.-..' medindo it por 33 de fun-
ul-?. itvito a edificár; traía-se com
o pi-d|irio, na rua Dr.. Art-hias Cor-
deir.t 654. bondes do Engenho de
Dentro. (3824 LM) J
TTE-NpEM.SE loles de terreno n di-

V (nheiro ou a prostaçõos; na rua
Curuipnity, entre Todos os Santos e.Engenho ile Dentro, a 300$, 400$,
500$, 800$ e ,i:ono$; trata-se com o
próprio, na rua Dr. Arei.ias Cordei-
ro n. 654. Bondes elo .Entrenho de
Dentro. (3S23 N) J

A LUGAM-SE confortáveis casas, de_\Y-n$ a 61$; tratam-se com Aihcr-
to Rocha, á rua C. licniciu n. 502,
Jac.-irepae.ua. (3853 M) R

iT7.l-.ND15.915 um lerrciin medintlo
T 32 metros de fre-ute por yo dc

fundos com tres casinha5. .precis;indo
de concertos; na rua I.opes ns. 43,.15 e 47, na estação de 'Madureira,
distante dos bondes de Jacarépaguá.um minuto e dos trens tros minutos.Preço. 7:ooo$ooo. Trata-se á rua S.i-nalorio 18. Casc.idiira. (4-1. |N) S
TT^ENDE-SE cm Jacarépaguá, umaT casa nova, cnm lioa chácara, parav ver e tratar na mesma rua Emllian. 1 D., ponto dé 100 .reis.

(3937 J) N

>l«M~X»M~X»t*<"H»X^

. i LUCA-SE a casa n. 41 da «a
jTVCosta Guimarães. Retiro da Ame-
trie-a. S. Christovão, bondes ele t-ao

I iminrio; an chaves estão cm treine,
ii.i artiiazom tio sr. llrandão. c trato-
ne na rua da Alfândega 122; nreço j
110S000. (.11-5 L> J j

VLUGA-SE 
cxeelle-iitc casa, asso-

hradida. entrada ao laje.. 2 salas, |*¦¦ duartoa.» poriío habitavel. grande ter- ;
T.-nt, arborizado, oor 112$- ;i.\ chaves-,
11 rua Cliaves Faria 72, nrmizoni, l an- I
edilaj S. Clirlstovão. (33-9 L) J

\,LUGAM-SE a 70$, ns casas (li
.»Vriia Araújo Lima, 120, casas ns.
•', 3 c 4, com 2 salas, 2 quartos c raai
dependências; trala-se na casa VI.

Í'.*-*5T'*Mr

WOBA1NMO
U>A£ SEMPRE 0ÍARDAS,

SABÃO
ARI5T0LIM0

e para as PELLE
SIANOHAS. VER-MEIiHünCES, OASPAS.

COJilCHõES.
ESPIXIIAS. mniTACÕES,
RUGOSIDADES. pnrETRAS,FErilDAS.CRAVOS.

GOIjPES.
PERDA 1)0 CABELT.O CONTUSÕES.
DORES. QÜEniADURAS.
ECZEMAS. ERYSIPETíAS.
DARTintOS. *WPIiA5IJrAÇõES, j

Deve-se cmprcg.il-o sempre ile accordo com as Instriicçües qne
V__ND« CM TOOA DABTB aconipanlitun endn vidro.

^-m-x*-*K~M**$^^^
A l.UGA-SE. 15-$, predio novo;Fran-

Xi-cisco Manoel iS, 15. Riachuclo; 6
qaurt-os, 2 salas; trata-se Victor .Mei-
rellcs .12.  (___68 M) J

ALUC.Á-SF, 
um bello n-edio, com

chácara, jardim, abundância dágua,
K.-iz, a familia dc tratamento; a rua
Joaquim Mcyer n. 85; a chave na
ines.iia rua 11. ;S. onde sç trata.

(j.íqi M) .1

IH.UGA-SE á rua dc S. l-ran-
/Xcisco Xavier n. 635, b".i3 casas
com dois quartos, duas salas, co.tt-
nha, quintal c installáção com abati-
nicuto dc aluguel, por 73?, I''',-'V.'.'.•10 Ccnlro Kspiríta. 'l-í ,',

t II.UGAMt-SE iper 140$ e i;o$,
.'Ias c.vas ela rua Jorge Rlldgc ns.

«4 e 66. tendo duas salas, quatro
quartos, despensa, cozinha, luz clc-
ctrica e quintal; as cliaves nn.nu-1
mero 53, (-159? U «. |

i LUGA-SE um predio cm centro
-rvdc terreno com muitos commo*
«Itjs; ver e tratar no Campo de Sãrt
Christovüo, 5-, (4626 I.) J

* LUCA.SE i-or SC?, casa eom tres
¦itXsalns, ¦'¦-dois quarlos. cozinlu.i ba-
ithi-iru, despensa, reservada, quinta*!t
i ir.iint, i-.u electrica. avenida sá Ires |¦.'.•.?;'<: na rua de Santa I.ui/.a ca* I
?í III; chave no 61 (Maracanã).

U630 D J
ALUGA-SE pnr 120$ o predio 3-1-8

^"viU rua de S. Luiz Gonzaga. As
chaves estão por favor uo armazém'.' trata.9e na rua Sachct n. -i*.

(420J d j

.•.LUCAS!' por 80$ mensaes a ra-
-tJ.il 11. ; ,1a rua Visconde le Sío

. no Andarahy cnm dois mfar-.•juas sahs e dependências. Tem !
'¦'. ao lado, pequeno quintal c;
tlccUíca. ,.-\s chaves estío noi. .10 lado. Trata-se á avenida Rio j'• •'-'¦ (4655 I.) J

AILUG.A-SE 
-.un predio com dois

quartos, tl-.tas salas," tanque e la-
Irin.i. com 11111 srande quintal, cnm
arvores frutíferas c produetoras, h.
Novo, rua General Dellegarde "5t
trata-se na mesma.  M) J

A LUGA-SE uma cisa com 2. quar-
__"\tos, 2 salas c cozinha» \> . C,
quinlal, installáção electrica; r.a rua
Prudente de Moraes 11. 102, perto
da estação Quintino llocayuva; as
chaves cm frente, no deposito* tra-
ta-se na rua da Republica n. 03,
fundos.'.' Aluguel, 61$. (4504 -M) J

< LUGA-SE a rasa th rua 'São
-fVBraz 11. 25. toda reformada, 2
quartos, 2 sala-, luz electrica, quintal
jardim. Aluguel 70$ ns chaves no
ri. 27; trala-se na rua do Rosário
ti. .3:. (3933 .1) M

A LUGA-SE l»r 120$, a casa ela
x»;'ri.ça Marechal Peotloro, iS; tra-
ta-se na rua da Alfândega n. ia.
Peixoto e C, (4263 J)IM

A I.UGA-SE tuna casa com 3 quar-
-í\tos e 2 s.Vas. c grande quintal.
R. Manoel Victorino n. 415,

(3923 J) M

\ LUGA-SE a casa n. 48 da rua
tS.Ü, Euceiiia, na estação do En-
'eu!.* í\-2 Õuilro. com boas acconímo-
iações. (4309 SI)J

,4 T.riiA-SK uma casa, nor 45$ poi*
-tJLinez; trata-se rua Henrique Schcid
u. 7, E. tle Dentro. (1167 Si) lt

A IjUCrA-SR a casinha da rua Costa
-OLporeiui s«S; aluguel ,;-.S; r.s chaves
:io n 6o, c trata-so na nrr.17.1 do ICn-
genho Novo .;... (4.05 M) 1(

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Xenrnstlienla,
Esiiornintori-híja.

Cura certa, radical c rápida
Clinica cléctro-hiedica, esne-
ciai do

Dr. Caetano Jovine
das Faculdades dc Medicina
de Nánoles e Rio de Janeiro.
Das 9 ás 11 e das 2 ás 5.

I.urgo da Carioca 11. 10
sobrado

A LIK.A..SI-, a esplendida casa da
XXrua Alice de Figueiredo 3$, esta-
cão do Riachuclo, com gn **• eleetri-
cidade; as cliaves na rua 21 dc Maio
2.\y, 1» trata-se ua praça dc Kngcnho
Novo 30. (4194 M) R

1
\ IvUtiA-SK una casa, em Merity,

_t*Vp"or 25$-. per;.» da estação: tratar,
rua Uruguayana 8, com Michaski.

(4187 Mj R

K LUGA-SK. por i-*5$. o pre.lio no-
O-vo. da rua Honorio u. 1S2, cm,
Todos ns Sanlco. com 3 s.i!--"", 4 quar-
tos, et.i (41.1 -M) J

NICTHEROY
ALUGA-SE 

a casa da rua Pinhei-
ro Freire n. 92 na ilha de l'a-

quetá. A chave está na residência•rtiroeliial. .Trnta.-e com o adminis-
tradqr dp Seminário de S. José, ave-
nida Rio Branco -to i andar! de i ás
3 da tarde. (3033 J) T

Compra e venda ds predios
e terrenos

COPACABANA 
— Vendem-se ter-renos, nas r-uas N. S. de Copa-cabaiia, Dr. Domingos Ferreira e 011-trás; 7 dc Setembro 133, sob., como proprietário. (4156 N) S

COMPRA-SB 
urna casa moderna

ate 30:000$. nas ruas Conde elellonitim e Haddock Lobo ,com qua-tro quartos, duas salas, copo, mais
dcpemfencias, porão alto e com quin-tal. Cartas a II. Boptlsta, rua Fon-
seca Tellcs 11. 13S. (4225 N) J

(?tOMlPRA.SE até 13:000?. próximo\J ao bonde, um predio tle constru-
cção moderna preíerintlo-sc Villa
Isabel, S. Francisco Xavier ou emuma dás mas transversaes a 24 dc
Maio. Carta"! go escriptorio desta
folha, a Vieira. (.1617 N) R
/^OJIPRAM-SE iate predios r~~~
\J. inunediações ele Botafojro e La-
ranjeiras, um até 40 contos e üm
atei 70 contos; trata-se com Michalski
rea Urui-iavatia S, sobrado, das i.i
ás ifi 1..;.-t. (462.1 N) J

l U'(U-SE por a?o$,a easa da rua \*,7"'''J4»,V'* i',t":" •"' Xavier ii. 389,'¦r"1 d? t rrcr.o, c-xn grandes jfc',;'.,;: /x'- .:i'v'!'jl. c A***"»™¦ j
di Asieaibu', ,,'. (,'~ 

'|,;|_~' 
\^'_ ;

______ _2__° 
'-«'.-.-¦:. (22:6 1.1 j!

-rt-fVD^Vina^.rvI;. :e;"tm 3 1

H^lSC3n.'"Lo.~ 
'"^^'ljIÍ

\ LUGAM-SE. na rua Magalhães
ílCoutei (Meyer)., esplendidas casas
coiin 4 quartos, 2 salas e mais depcn-
liencias, luz electrica. etc; iilfornia-
t:.'es no ii 121. e tratn-sc na rua l'.e-
neral C-imara n. .ít. sob.- aluguel
gs$ mensaes. (l-'2S 11) J

("iT.n.ATí-Si:. em hòmsucicesso,
X-idcsie 3;$ a 120$. hoas easas
próximas da eátaçáo com tres quar-
tos, d mi 5 sala?, água, U:z electrica,
tons qtiintacs; tratar e choves no
botequim n. ;|t. (4598 M)R

A d,UG/Esi5 por -'5$. . hom apo-
-Ti, .ano tie frente, cqni todas us
commodidadcs; n.i rua Dr. liarbosa
da Silva a. 42, E. do Riachúelo,

(464.? -M) I

CUU ifiuuüíi mm
(¦SOOi:'? HEGISTHAüO)

©laipsi m infflammaéAdi e mm*
gasai m s @its©s

\^IvNDtiSl5 
uma boa situação, cnm' muitos arvoredos frutíferos, boacasa ele constnicção. dislanle ,1a esta-

ção de llamru 10 minutos: ver c tra-tar. r.n Morro de S. lkntr, 11. ;;. comü próprio dono, Manoel Moreira
(4121 

N) J
""TEXlJErU-Sí. 

cm Vigário Ce-v ral, E, Perro Ticopoldina,
lotes de fiHTCiios de 10x50,
10x07, 50 c maiore*-, á vis-
tu on em prestações conforme
a tabeliã abaixo; Tôm nítita
do Rio do Ouro. canalizada,
HS minutos de vitigem, pns-
sageni do ida o volta 500 rs.
em primeira classe, c 300 rs.
na segunda:

Preços Signal Prestações
3:000$ 150$ 75ÇS000
2:000$ X00$ 50$000
1:500$ 75$ 36$000
1:200$ 60$ 30$000
1:000$ 50$ 25$000

800$ 40$ 20$000
700$ C5$ 17$000
«00$ 30$ 15$000
500$ 25$ 12 $000'150$ 22$5 11$000
850$ 17$5 0$000'

No local se encontra pcssnaencarregada de isiostror os
terrenos, c trutti-se com o pro-
prietario nos (lias ntels ;i ma
S. tTnnuario SO, dns 4 ás 8
da noite, e nos doiiiin-
gos, das S da manhã íi 1 lio-

; ra da tarde, em Aigurio Geral
 (H 1471) X

VíNDE-SE por 2: c-atos, o c;.a-
l V Jíortavcl cuta da traveíaa t'er-
queira Lima 29, no Riachuclo, con-
struida lia seis m*"****.?, roiti s salas;
5 qr.a-.ys, ¦ corrciiur, désgeiisa, banhei-
ra coni água «iuente c fria, bidet, W,
C. iníe.-no c externo, quarto paraorçado-., magnifica ínstalíação elcctrí-
ca, vastissiniu terreno 'é uma nci;uciia
avenida, rendendo 150$ mensaes. Ver
e tratar r.a mesma, i qualquer hora.

(3.141 M li

\TENDEM-SE lotes do terre-
V nos bem localizados a 100$
om prestações, medem 12x50
logar alto, saudável c do mni«
to fntnro, estação de S. Ma-
thens, Linha Auxiliar, passa-
gem ida o volta SOO reis, es-
criptorio om frente ii estação.

(J 3405) N

VENDE-SE 
o superior predio da

rua Dr. Lins dc Vasconcellos
n. 206; trata-se na rua da Assem-
bica n. 65, com o sr. iMaia, das 3
as 4. Ü829 N) R

TTENDE-STS o predio da rua do
V Aquciltictor n. .138. Santa The-

reza, Largo do Guimarães, com ter-
reno para S rua Mauá, podendo ser
edificado; trala-se com o sr. Tinoco,
das 3 ás 5 horas, na rua do Ouvidor
n. 146, loja, fundos. (3960 J) N

VEN 
DIvM.-SE um barracão por

800$ podendo ser metade .1 vista;
dit.13 casas, 2:000$ e 3i4o.o$, vtom luz c
agua, podendo ser parte A vista; infor*
ma/se na listrada Real n. 2230, ;bon*
de de Cascadura. (3955 S) N

Corrimentos
Guram-scem 3 dias com

Bua 1 do Setembro, 180

T/ENDE-SE bom terreno arborisa-
\ do, medindo v\ metros de fren*

te por 55 de fundos; para ver e tra-
tar na rua Prudente de Moraes 45.
Quintino Bocayuva. (4606*1) R

\7-ENDE-SE 
uma .pequena avenida' íoin tres casas e terreno paira

construir mais; rendem 240$; com
J. Pinto, rua do Rosário n. 134,
loja. '4*>4 N) J

ViENDE-S-K 
um toilctte-conimoda,

de canclla. espelho biseauté. 75%;
um bom iiuffet credtince, 160$; um»
mobilia de .sala dc visitas, ioo.; um
Ruardü-vestidòs, claro, 50$. c mais
moveis; na rua Mari ze llarros nu-
mero 334. (4237 O) J
"17EN.DE-SE 

um excellents piano,» iPlcyel, quasi novo ;na rua da
Alfândega ri. 261, sobrado. (45.40)1'.

\7-ENDEM-9E vestidos de "soirée"
* c passeio, novos c outros ele pou-

co uso; na rua 'Senador Vergueiro
n. 102, por preços muito reduzidos.

(4577 O) .1

\rEND15-SE 
uma boa riiacluna phu-

tOKraphica. 13 x iS, eninplei.tinctite
nova e completa; nreço de oceasiSd;
rua Silva Manoel 2S. (4741 O) M

VENDE-SE 
i«n foRão. nroprio para

hotel; informa-se á rua l;rci Ca-
rreca a. 7. (4516 E) M

\TENDEM-SE 
óculos. pitice-hçz,ioatriniientos de eii-fenharia.nauticn

e auriiuensura, na Casa Rocha, rua ela
Asscmbléa só, onde ha bem montada
officina, com pessoal katbilita-dü pam
todos 03 concertos que dizem respeito
aos mencionados árticos (4323 COM

\TENDE-SE 
uma mobilia de peroba,

para sida dc jantar, com as seguiu-
tes peçus: etâger. buffet, gtiarda-comi-da. mesa elástica c 6 cadeiras; prct;o
340$; 11a lua Visconde de itauna 157»
praça n de Junho. Uiío O) M

VENDI-SE 
uma mobilia para quar.

to, com us Reguintes peças: guarda-
vestidas, toilettc-commoJa, cama t
iiicsni de cabeceira; preço 220$, m
rua Visconde ele Itauna n. 157; nraçi
li de junho. (4519 O) M

VENDE-SE 
«111 bonito piano fran.

ccz, com pouco uso, de particular,
baratUsimo ;avcnida Passo» 30, loia
de elecürlcidade. (1704 O) M

VENDE-SE 
uma agencia de .lote-rias, ú avenida Salvado,* de Sá n.

7, ponto magnifico c paga poRco^alu-
guel; o motivo c condições se explicará
ao comprador (4691 O) M
"17ENDE-SE um bom niano allemão,

V cepo dc. metal e cordas, crtuadas;
negocio decidido; rua S. Leopoldo 160,
Cidade Nova. (4717 0)M

ítiTjENDE.SE n prestações cm Jaca-
V rêpagui, i rua Emilia A .1 2", uma

casa e terreno; trata-se na rua Ç-an-dido Benicio 402. _________________ •'

\7ENDIC-SE 
uma meia mobilia dl

peroba, com encosto de ef.iu.fo. ivira
sala de visitas; preço 120$; ua rus
.Visconde ele Itauna 157; praça 11 (le
Junho. (4727 0)M

VKN;L>lvSK 
60 metros de assoalho

usado, serve para sala dc visitas
é para desoecupar logar. (4óòoOi.i

\rENDi;-.SE uiiu liKicliiha "Sin-
t uer", com cinco gavetas; nia do

Theatro n. 7, 2» andar. (4640 O) .1

\JTENiPU-8E 
um den^sito de aves <

ovos, fazendo optimo neçoeij,
pois tem diversos fornecimento*, pi*
fraudo pequeno aluguei; para tratar
á travessa do Senado 11. 11.

'4210 O) J

VENDE-SE 
um magnifico predio

de eonstrucçao moderna, quasi
concluído; trala-se á rua José Hom-
facio n. 45. Nictheroy. UmMJ

VENDE-SE 
a casa da rua ele Sito

Valcntim n. 5.1; trata-se na m-s-
roa rua 11. 55. Preço barato.

(4207 N) .1

VENDE-SE 
umo boa casa com

tres quartos, duas salas, etc., cm
rua dc bonde; com J. Pinto, a rua
dn Rosário 134. loja. (4204N)J

UTERO Todas as moléstias titerinas são curadas com o
uso do ELIXIR DAS DAMAS, do dr. Rodrigues
dos Santos — A' venda em todas as -pharmacias e
lirogarias — Deposito: São Pedro, 137.

VENDE--SE 
o predio da rua I,o-

pes da Cruz n. 187, Meyer, com
tres quartos, espaçosa sala de -antar,
todos os confortos da nvgiene moder-
na e grantls terreno. As chavé.i na
mesma rua, n. 177* (4137 N J

Gonstipação
Tomo

PEITORAL MARINHO
Rua 7 de Setembro, 180

\PENDE-SE 
um visto90( solido e

confortável predio, muito próximo
Â estação do Meyer. Preço 15:000$,
amplas informações, á rua do Hos*
picio 131, loja. (461.1 N) R

"VjrENDE-SE, por 8:000$. ultimo pre-
V ço. um bellissiino predio, na rua

losé Vicente, próximo á rua Barão
de Mesquita, eonstrucçao excellente.
bondes á porta, dois quartos, duas
salas, cozinha, W. C, dentre de
casa. agna, installáção electrica, oda-
ficado ha oito mezes. As cliaves es-
tão na rua da .Alfândega n. 130.
i" andar, das 2 is 6, onde se trata.

(4678 N) lt

.T7ENDE.SE um deposito de pão,
V fazendo bom negocio; na rua Ur.

Farnesc de Amoedo n. 05, Ipanema.
O motivo se dirá ao pretendente.

14205 N) J

VENDEM-SE 
em Bangu', 2 carro-

cinhas com duas mulas especiaes e
iportãn de ferro, duplo, medindo 2,5»
de altura e 1,40 de larirura; trata-se
com Victor Ribeiro; negociante no
Marco 6. (39.13 J) N

^o9^9yxceoQ^e^eaaeeeeiseexaaf.9oysaasaea»8 ^A T TOTVffÀ "M" itera obter emprego; sorte em negocio*», lo-

\7EXI)E-SE uma pegnena ca-
y sa com varanda ao lado em

cenlro de terreno, com um
lindo jardim na frente c dos
lados, medindo o terreno 11
do frente e 61 de fundos; tem
multa fartura d'agna o tem
esgoto: o jardim 6 todo ci-
montado o tem um lindo ca-
í-aninnchão; preão 8:000$;
póde scr vista a cjualquer
hora na rua Guineza 78, En-
genho do Dentro. N

\rKNDKM-SE, 
no E. Dentro. 6 ca-

zinhas ,rcnda 250$, .oor 7:500$;
tratar com sr. Affonso. Carmo 66. sala
4. ás 3 horas. (3285 N) J

T7ENDK-&E uma hoa casa com sete
V iq-.iartos c mais um fora, duas sa-

Ias, saleta. Iboa cozinha, banheiro
quente e frio, excellente varanda, gaz
c electricidade. Treço rasotivel; na
rua P.arão de Mesquita n. 785. Ari-
darahy. Chave na .padaria. Tel.
Villa 2493. (¦«¦)

T7EXDEM-SE nas ruas Jar-
X dim Botânico, Oitis.Magno-

litts, Accaclas c outras, cm
prestações mensaes do 70$
em deante, magníficos lotes
do terrenos em mas recente-
mente abertas e onde já evis-
tem magníficos palacot.es. Os
preços variam desde 2:500$
o lote do 10 metros de fron-
te. informações na Companhia
Predial, r. 

"Alfândega 
28. Jí

Ul -¦ -- .rua c í"M"*,i curtir*sc; libertar*se de mal.

8™ 
.ficios; harmonisar o casal ou sócios; casar bem ou ter o amo*
de quem se deseja; descobrir segredos. Verdadeiros iiniins nalu-

| raes do Ccylão, conforme verificareis pela eiltracção numa busso-
A Ia e pela reducção a pó, o que não aconleee ós imitações, por-
O que o aço que imita pedra, não se pulvcrisn pela esmagaçáo. E'

para andar no pescoço sem mcommodo, por dentro da roupa; e
não necessita de instrucções, porque já recebeu toda preparação

Bs/ciliicn, 
afim de beneficiar á pessoa que usal-o. Ide á CASA

IXIE, rua do Rosário 147, e fallae reservadamente eom o sr. l-'cr.
reira, para que elle vos forneça um TALISMAN dc DEZ MIL
RÉIS, ou dc maior preço, pois que oa ha com carga mais jiera-
ela, 2, 3, 4 011 5 vezes. Confiae, c sereis feliz ! O Talisman in-
flúe sobre o Invisível creador !

Pedidos de fora. devem vir com vale postei!, a MILTON a C*.
Cíiixa 1734 — Capital Federal. (M 4015)

fT7EXDE.SE uma excellente casa
V provida de todo o conforto mo.

demo c situada na melhor rua ca
Boca do ..Matto. Informações á ave-
nida "Rio Branco. 48. (4654 N) J

IU
Tomo PEITORAL MA-

RINI10
Rna 7 de Setembro 186

fVTlEtNDE-SE por 13:000*. (ultimo*?' preço), um predio novo, próprio
para familia de tratamento, com duas
salas, tres quartos, porão habitavel.
electricidade e fogão a gaz, terreno
de 11X68; na-rua Minas, 102, Sam-
paio. (sioa N)J

"VTENDJí-SR um piano magnífico,
V com pouco uso, dc família que

se retira; na ma 'tfuírasia Corrêa 26
(largo do Machado). (-)653N)J

VENDEM-SE 
bons lotes dc terre-

no. em frente á estação Leopol*
dina. em Komsuccesso; trata-se na
venda do Aguiar. (4441 'N) S

VENDA DIVERSAS
ATENDE-SE por 4$, em qualquer

T pliarmacia ou drogaria, um irás-
eo de ANTIGAL, do dr. Machado,
o melhor reniedio da actualidade ps-ra curar a «yphilis e o rlieumaUsmo,

O
"\7ENDK-SE um varejo, por 2:000$* avenida Kio Uranco r$5, casa -de
balas. U-61 O) J

DR. CRISSIUMA F.'

,\? IÍNDK-SE definitivamente c por
t preço de occn?Íão o novo e con-

fòrlavel predio da rua do Mattoso,
117; ara família tle tratament. ver c
tratar no mesmo todos o? dias.

(.161.1 J) N

Cirurgião da Santa Cttsa
dtepondò de instaliações

aproprinrlas, trata, com especialidade, os doenças da urethra, bexi-
ga, testículos, próstata e rins, utero e ovarios. Cura radical tias
hérnias, estreitamento da urethra. hydroceies e tumores do ventre.
Operações em geral. Cons.: rua Rodrigo Silva, 7, nas terças, quin-
tas e sabbados, das 2 ás 4 e diariamente, á rua dos Inválidos 16,
sobrado, ás io horas.

T_7F.ND1:-SE, por 4:300$, um bom
Y predio, novo. com 2 quartos, 2

salas, cozinha, banheiro e W.-C. e-om
luz electrica. acua com abundância,
auintal todo murado e entrada no la-
(lo, frente dc platibanda, moderno c
cimento branco; i travessa Francisco
Ramos n. 3, transversa! á rua Pelo-
tnena Nunes, estação de Olaria, lv.
!•'. Leopoldina; preço de oceasião;
ir.ila.TO nu lucsnto. ((3C-3 N) R

rÍ7ENDE-S.E um grande terreno,
%' prompto para ser edificado, com

22tn, dc largura c uo de comprimen-
to, próximo a duas linhas de bondes,
i>ar.i a cidade e da estação dc Todos
03 Santos; na rua Zeferina; trata*
fc com o proprietário, á rua Senador
José Bonifácio n. 81, armazém.

(837 N) R
"Ç7EXDEM-SE cm pequenas

V prestações mensaes, lotes
de terrenos de 7 e 8 metros
de frento por 44 de fundo,
situados na rua Araújo Lima,
esquina da rua Barão de Mes-
quita, Andarahy Grande. Tra-
ta-se na Conipanliia Predial, ti
rua dn Alfândega 28. K
"í TENDE-SE um nrodio novo. que

ainda nâo toí habíta'do com 2
boas saUs e 2 bons quartos, cozinha,
banheiro e reservada tlentro dc casa,
uma boa varanda ao lado. Illumüiada
í luz electrica. bom ouirtta: todo mu-
rado, gradil c .oortüo dc ferio, cm rua
catçííila a paíclloKnioedos, perto da
cstaçãQ de Todos os Santos* bonde ,a
porta; trata-se na rua Jos^ Bonifácio
Si. armazém, com o proprietário

(.143.- N) R

ilTENDUM-SB lotes de torre-
nos íi rua Dr. Kego Lopes

(Imvgo da Scgnnda-Feli-n);
trata-so á rua do Carmo 66,
1" andar; tel. 5S4S, Xorte,

(XTE-NIDE-SE em Copacabana, um
T hom terreno, á rua Quatro de Se-

lembro n. 40; trata-se com Luiz. á
rua da Carioca 3. (l230 N) J

TCrivNDI-.-SlC uma superior machina
>' photographiça, 13X18, com chassis

á Rideattx, e lente de Zais; na rua
do Senado n. ii, com o sr. Manoel.

(3692 O) .1

Cura rapi 1 a com a
INJECÇÃO MARINHO

Rua 7 de Setembro, 186

T7.ENDE-.SE meia mobilia. clara, cs
V tufada, por 160$; uma cama Maria

Awloniettã, por 50$; um guarda-lon-
Çi. 30, e mais moveis, por preços ra-
zoaveis, á rua Visconde Sapucahy 278,

(:>695 O) J

VENDE-SE 
a travessa de- Santa Ri-

ta um preilio com armazém; infor-
i:.a-sc á rua Buenos Aires, 198, com
l-'i_-.ie;retlo e Como. (.1432 S) N

Vl'iXT>E-SE 
esplendido terreno, Ica*

rahy; trata-se á rira José Bnni-
facio n. 45. Nictheroy. (-1:21 N)J

Tri-.NDivSf. .imã licüa e chie molii-
v lia, para sala de jantar, constan-

o dc 1 linda nrgenterie, i buffet,
credance, mesa elástica, e 12 cadeirasicomj encosto dc couro, venda de oc*
casiao, rua I*uÍ2 Barbosa n. 08 (V.Isabel.) 4229 J) N
STENDE-SE uma boa vitrine para1 inos.irtiario, para desoecupar logar-,rua de S. José n, 50. (JI 3.119) O

dirijn-so fi caixa do Correio
1947 — Rio do Janeiro —

Enviando o nome, residência e o sello para resposta.—
OURA RÁPIDA E GARANTIDA — GRATIS.

com J. Soinia. (S 4035)N

Em todas éLB ~pii.air-_xièir ¦ .V^-MâVS.; ^«'«iSSSí:
___ forrado o assoalhado; preço barato-,

rCTENDP.-SE um encantador palacete
na avenida Atlântica, á quem te~

nha gosto: i-ifoima-s-e e trãta'-se*:a rua
lii-.enoa Ayres. Eiguciredo e ('.

(3452 S) N
"?_7.ENDKsE jma linda casa. nova,

própria :- ra residência particular,
com lin-io jardim, grande pwnar c
gi*aiwle auintal; •- rua Uruii-.uv' tra-
ia-se á rua Sete ' c Setembro n 40,
com o oroprietariu. Negocio directo,•40348 N) J

TrUNDK-SK um r'ande terreno,
com j. frentes, Ã rua Urujçuay;

para'(ratar. A rua Sete de Setembro
n. 40, ioja, Kéífocio dirociv 'U4S-V,)J

¦\7EXl>n-SE em Jacarépaguí
* uma chácara a 80 metros

do bonde, com hoa casa tle
habitação, tendo 5 quartos, 2
salas, saleta, cozinha, banhei-
ro. W. C, tanque, ngiia c luz
electrica. Pomar com diversas
qualidades de arvores dc fru-
to, terras próprias, por 19
contos. Vendo-se também um
grande terreno próprio, per-1
corrido por um rio cm toda |a sna extensão, sendo parte jcm cnpimz.il, matto, pomar
com diversas arvores írutife-
ras, tendo uma industria de!
grande futuro. Informações [
com Jucá do Rio, Estrada dn
Freguezia S25. (R 4602) N

X/-END1.-SE tir.-. lindo t elegante, cavallo russo queimado com sete
palmos dc altura c 4 i|: anos deedade. Serve para pessoa dc muilo(tosto, e um bello e legitimo cachorro
de pura raçd Ulmer. muito bom vi-
Kia ;n,i rua D Pedro 127. Cascadura.

_Jjt3f>3 O) lt

TiXlvND.lt-SK uni bom c harmonioso
? DÍino, em muito bom estada; na

rua Dr. Pereira Franco 87. Estadode Sá. ÜM8 O) J
"",7liNDK-SE 

uni auto-tr-iiiS|.orte,-pro-
V nrio para entregar a domicilio, cm

neríeito estado: rua Senador Verguei-
ro 14.1; teleplione ndo, su! (36,-2 0)R

T71.NDE-SE um deposito de pão, na
? rua João -Romazins n. 109-A, ein

frente a capella de Santo Antônio,
ua estação dc Ramos, com ' dou
quartos, e .sala, cozinha e quintal.
O -aluguel c <le 70$ mensaes, o (ire-
Ço de nrROcio è de 500$. (4615O) j
trENDE.SE um hom niano, graiidí1 modelo. 4 bis, novo, dc pessoa qitjrolitou-ss; irata-se, por favor, avenida
Passos 34. (4533 O) J

A 1-lX'D'M-SK uni et.iser, espelho 'bi<
V sauté, 80$; na travessa da Solcda-

dc. 22. .Mattoso. (4161 i<) O
T^FíNDIvSi'. ?.in:o u-ndi m.idtlr.ts,* de lei e rit.a c*.ixillios, írar.cis,
alavanca, ba-.ideii-.is de ferro, cnncel.'as e iiiubii outros ar.t^os, mais iu
do bar*» 0. iíar< íi.»s,iccui:a» 'cgar na
rua S. tuiz Couzaga n. 207, Sãt
Christnvn, 1-318.. |)
JVJT Ii N D lí • S lí um ipar de -pratos tnr.

T cos novos, para banda ou orclies-
Ira. á rua lluenos Aire- n. 17S. co.i
.. sr. Miranda. (|.-t.o Rj O
A^ENDE-SU. unia copa e balcão pa-? ra teiidiuha, junto ou separado; ü
l.raça da Ri-puirica, 25. (4215 J) C

\T. 
15NDli.SU um dormitório de ca
nella. com 5 peças, preço 3S0?,rua uiz Barbosa, 98 (\illa Isabel).

(423.1 .1) O

T^ENPE-SE uma barata, islao H, VT llaiar.l Clcineut. em perfeito estado: rua Senador Vergueiro 143; ieleplionc nfio. sul. (,.671 O) I

TflASPA S SES
fpRASPASSA-.SE um bem" montadi¦i. hotel mobilado, com commodoi
para familias c yinjat.tcs, próximo .i
Estação Central da E. V, Centra'do limsil, livre c desend-nraçadocom longo contrato; pa^i iuforniii..ve--. com n sr. .Martins, rira General Pedra '104. (|...| pj jf

deposito pü(
OSÍ

(.iCtí.lP).!

'1*1
X bcm.-ifrcqiici.-ido; rua llarrbsí
HiriJÍASnASSA-.SE um

lt
:Çopacuibnn%

nORASPASSAJSE -um bom botcquiir-1. tendiubei e deposito dc carrinho-e_ outras Arrumações1, para informa-
ções, com o sr. Adriano, á rua tiollospicio 11. 161, tcndinba. (4C80 P1R
lípUASPASSXsÊ uma \ii-iicari~~~7,'.
X zendo .bom negocio 011 admitte-se um sócio; rua M. elo Pombal 11.
37. t>nde se trata. (4393 P) S

TRASPASSA-SE 
um bom armazémnos subúrbios, próximo da ca-

pita], fazendo rogular negocio; nmotivo c que o dono tem outros ne-
(rocios. Informa.se e trata-se com o¦sr. J, Marques, rua M. do Pom-bal ti. 37, das 2 ás 5 horas.

.(4502 P) S

ri-lRAS PASSA-SE um réslnttráht- deX 1» ordem, 110 centro coinmcrciiil,fazendo bom negocio; para infonnn-
ções, largo do Kosario 32, eom o-srs. Oliveira Leite 4 C.'. (4132 P)j
rpiUSPASSA-SE um bom~~m~~"~í"i
X de sceeos e molhados, bem afre-
gttczailo, tem boa moradia para fa-milia c uma entrada au lado, que se
presta para uma tendinha; os ino.i-vos, expüear-se-á no pretendente: preco ele oceasião; negocio serio e garantido; rua ela Passagem 11. 141 —
Rotafogo. Urgente. (3810 P.

ACHADOS E PERDIDOS
lí

T r.ülF.ltAL *•J Camões n. 60. Perdeu-se a ea

T7ENDEM-SE dois nreíir.s. na rua
V Pruderte de Moraes 65 e 67. Ipa-
nemn. (1506 N) J

TTlvNl>K-SK uma armação em bom
.» estado, própria para armarinho,'lrata-se na rua Barão de 'Mesquita
11. 2jr. Pharmacia Sinta Sapbira.

(3248 I.) J
TfENDEM-SE cabras, cabritos, um> casal de macacos c um cão Ulmer,tado riuito cm conta: na rua Dr.li.as da Cruz n. 663 bonde- de Pie-dade. (...., O) J

EMPRESA DE LAVAGEM DE CASAS
Esia empresa encarreça-s-2 de todo serviço concernente a soaliios edisr.ondo de pessoa! idôneo, a empresa torra a fi toda c qualquer res-

ponsabütdade; abaixo damos o nossa tabeliã ie. i.rc.o.. Kicrinto.-io¦RUA GEtIERAL CÂMARA oi... Tel 3795, Xorte
TABELLA DE PREÇOS: "

Quatro commodos s^ooo
Cinco eoniraodoa .. ..'.'. 7$.„oo || Seis cornmodoí.. 

'..'.. 
.. sJaoo

[ Accei'ím-5e propostas para ssstcnaturas.

ENRY & ARMANDO; rua lyt.iiue Camões ns. 45 c 47. Perdei-1 camela 11. 177.369, desta casa.
(45.76 Q) .1

C, rua Luiz de--. --. Perdeu-se a cau-tela n. ...357, desta easa. (4417 Q) R

I>E!i.pi3LÍ'SE 
a cnderni-iT^a ".:Ca"xs

Econômica desta capital de n.31.1.256, (fa 3": série. (4173 Q)R

Í>15RDEU-SE, 
nn perimetro da Aea-. demia do Commercio, rua da As*sembléa até ii esquina da rua do

J.ariío, nm monogramniíi cravejado :ibrilhantes. Pede-se á pestéw qutnri..-,r, c nue queira ter a fineza .!<entrega.-, diri_ir...c á rua ,l:i A«;etnl.léa n. 16, loja. onde será ge-iiert>samente gratificada. (4707 Q) ,\|

TTíWTtWF
"M"~T.ísl~MOS 

gallos 
"novos 

(Rtiõ"X> de-lslãml e Orpington branco),
vende ou troca-se i>ur gallinhas damesmo raça; rua Dr. Lins Vai.--.n-
cellns 509. (3B92 S) I

er_J.AI-I.INlIAS: Rbod Island Red,\J «lo mcllior criador, vendem-se a(>o$, terno; na rua Sele dc Setem-bro n. 3, Cooperativa. (45115 S) J
n CALOR" dã^-rãcãdcirã-' Tfiòno"
V^ phc" c sempre cniforine; regu*
iador niathematicüj liumidade nulo*
niatica; rua Padre Miguclino (ant.Elòresla), 77 — Catumby. (2217 V) J

OVOS 
tle roços finas, n 10. e Ma duzia, trocando o? claros, ga-rantídos; só na cooperativa, AvtétiJa,

tía rua Seíe de Setembro n. i.
(4348 S)

PINTOSX Só na
dc Sütcmbn

OVOS 
tle raça Htymonl

vetidem-se dc reprodiietores pre-míaidos. a 10$ a duzia; troram-se os
claros; assim como ovos frescos ga-rantiidos a i$joo a duzia; entroga*¦se .1 domicilip. Caminlio de Itararí
370 — Cascadura. (3635 S) R

1 2..Ü00, dc raças íi.: is !
cooperativa da rua Sr-tí

. 3. (4.1:0 S)

R-.

PINTOS 
das melhores raças, a 2%

na Cooperativa, rua 7 4t Scterá
bro n. 3. (45.J6 V.) J
"ÍTffiNDA DE PESTÃs""-- llons"~~ã-

1 saes e ternos tie Ra.linhas das me*
lhor es r.iça*, franKOá e pintuã bem
desenvolvidos, ovos r*ara reprbdiicçáo,
tudo muito ein conta, vende-se na
Ajcurra liasse Cour, ¦.*_, ladeira do
Ascurra, Águas Férreas. Tel. 54.1S.
Central, Incumbe-se do despacha,
para o interior qualquer pedido de
uves ou ovos, e entrega a domicilio
r.esia capital. (4'S7\')S

I T1í-;.\i>l-;.\l-r,E rhocade.ras do sj-s-
I ^ tema adoptaâo nas escolas dt
I avúiilitin na Erança. Rua Pudrc 7.1 i
i iruclúio (ant Floresta), n. r;. Cátum-
I by. (42F1 J) C

} '..."•cÍJ^...

X-'-X2\1
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DIVERSOS
I 1 IGÉNTES — Pessoas habilitadas
_f_L _ eom rüa.õcs; poderio Banhar
com facilidade dc 6 « 8 in.l reis dia-
riu". Informações, á rna dos Anüra-
this n. 85, ." andar, «Ias «j is .o da
manhã. 

'Convém tarahcin as senhoras
. . c-iUioritiis. (389' S)J

I A CCKITA-SE roupa de . casa de
t___ .família para lavar, e cngomtiiar;
rua Tllcodòro da Silva n. >-'. -"-Vil-
Ia Isabel. (-443- a) J
•".' RI'A Assembléa, 79, 20, para
U\. cxoine de admissão e concurso,
hii des 10$, prof q. convém te a
edosos c principiantes de ambos se-
xo-: não ii curso. (15.3 S) J

A 
FINA 1)0 II

harmonia, mala
ile pianos — Hoa

os bitíl.os se os
tiver c pequenos reparos, tudo, 10$.
Chamados 110 café Gúarany, tcleph:
4H.I, Central. (•(•'-'S ») )

ÃA Í'ÕSTÍN'T0. —-i-Aliiga*EC uni. cum
_ÍT_ pensão, em casa de família, a
11111 easal «le tratamento; rua Silva
«iniiiiarãcs 11, 5 — Fabrica das Ciu*
tas., (l"33 S) J""—"

;t"A DE VIDAGO — Duzui 7%
cnliega-sc «i domicilio; nua Luiz

Gania 11. .5- Tel. 322, Cent.
;A';

404
MARCA REGISTRADA .

o allivio da mocidade! Expcrlnienfae

' CONORMEA
. 

'.'¦• 
ou qualquer corrimento da urethra, cura radical
em 4 dias! Com a maravilhosa injeccão seccativa

e'cápsulas "404". .'Quando tudo falhar, este cx-
traordinario preparado sempre triumphara. O

è vereis o effeito assombroso! Não lia gonorrhea que

resista a esta prodigiosa descoberta. Vende-se na Drogaria Granado, á Rua _• de Março,

prineipaes pharmacias e drogarias desta cidade e de todo o Brasil
14-18

c nas

ÍriM 
cosa de familia — Aluga-se

!_ uma «da com pensão, com ou
sem mobilia; ver e 'tratar, rua Lm.-
lia n. 7 — Jararepagua. (4201 a) J

("IKAMOPIIOXES 
e cliapas—Ven-

T dem-se de $50" a ->$• Trocam-se
«le S..00 a 2$. Compram-se usadas.
Concertam-se gra.nopl.oi.es e ven*
dem-.e a -••>$ e 23$;- Compram-se. a
rua Uruguayana 11, U_. (3.22 ê>; b

TTYPOTHECAS

(V.tanda n. 7.1.
ras, com Freitas.

Fazem-se no
1 nn rua da

loja, dc 1 ás 4 ho-
(,.l.'J S) S

(3.33 S) ]

I A GENTES nos Estados, Dcceltãin.
U\ se na fabrica «le carimbos c
gravuras, á rua Sachet ... .8—Kio.
Peçam condi.úcs a José -Xavier. Op-
.iíiia conuitisstão. U'7i'**> «) J

-l.rME. Clara Coudere — Man.cnn,
1_L pedicura, massagista drp ornada;
rua S. Clemente n. .o_- lei- 1=7»;
Sul. Vae a domicilio. U-193 ») B

OTJRO, prata, christotles e mais
*_.' melaes finos, em obra, mesmo
usados, compra-se na jo.lheha Ando-
rinlius, rua Uruguayana 164.

(4156 5) S

OLHOSção
OUVIDOS — Extirpa-

completa das cataratas sim-
nles sem o auxilio de ferros c bem
assim das belides. Poderosa desço-
berta com a qual tanibcm f.ea-sc li-
vre da siirdez. Informações,, na rua
Alegre 47 — Aldeia Campislaj das
- às 4 da tarde, (4282 S) J

PREDIO 
— A Sociedade Ldi.ica-

doro Monte Predial, a rua .3 dc
Maio 38, sol)., sorteia mais 11111, a
2. de dezembro, entre as pessoas que

associar-se á mesma, pelaqueiram
mensalidade dc 5.. (4U8 S)S

SO' 
pódc ficar chie quem mandar

seus collarinho", punhos c toda
a qualidade de roupas, para 11, La.
vatidêria Modelo", não tem rival cm
lustre, engommados bnanqueameuto
e desi.ilccçáo; manda buscar c levar
a. domicilio. Telcplione Sul, 570.

{SENHOR, estrangeiro deseja cn-
l__ contrar moça modesta ou viuva,
sem compromissos, que possa prote-
_er com certa quantia por mez. Kc_-
pouder para F. II. 3". , neste jor-
nal. -4575 S) J

rpeIOMA-SE creança porá criar dc 1
_ mez, até um anno, dando o lei-

tc por 4(i$ooo c sem dar*-o leite, por
6o$ooo, Diiíhciro adcanta.lo e ira-
Ia-se como filho, á rua Alzira Itraii*
dâo n. 25. casa 9. (4C0. S) II

A'UTOS iu-:n'7. O unico

Ei, Únicos depositários J. ,M,
liai., s C"; ruu du llosp.ii.io

(¦1417

óleo
lt.
Si
III'.
S) R

].>Itl'NO> uni bonde ti
te Vallc Loureiro, em

1 Caju', esqueceu uin
«¦iiviilii.ro c sua caderneta matricula
jí if._; quem eiltregar os iliK.s ob-
jcct«>-, n.i rua Menezes Vieira 11. 4'J.
ecrã BralTIcado. (4400 (.') .

]"" 
JÜLTÊZÃ-~~cõnsll.o_ gratuitos—
J Tinge-se cabello, na perfeição,

j.neão iiiiiravilhosa para seios. Con.
«lilás das 10 ás 5 da larde. Mine.
KI.SA, rua Tavares bastos n. (".
Cattete (a dois pas-os da rua Bento
Lisboa). _________! _

lOMPltA-SK ouro
ob.C10MPUA-S' Ba "'_.'li

_p\o>ri'it.\S'i-:

velho ; rua Lar*
í.|.|7-'S)J

por preço dc o.ra*
SI80, uma eadeira de pressão,

)>ar.i dentista, -um motor, clcçtrtco; e
«una csciirradcira hygienica ¦(fonte1;
rua Larga 41, sob. (4408 b).I

10STUMES de linh
55*: 5

111(1-
(1()S'IJ cíii
Carioca 34

Cl n

Tel. 120,
(410.1

todas as
rua da

Cent.
S) S

I.TAS espiritasflinie Mane
acccila _tn.tifieii.fto de-

_>ois du pessoa conseguir o .pie dc-
seja; Mattoso .1.1. (4.l-'j!'i S
("1ÜXSCJ l.l

ANGICO COMPOSTO
O XAROPE MAIS ANTIGO OOBRAZIL .

CURA RADICALMENTE.QUALQUER TOSSE AiSTlGA#RECENÍ|:;
-.. • A venda na .pj^AflMAG1ft.JBRAÕA#lNÂ L .•*$>,/

on, .'OMn.avÀijU-n^^^t-.TODÁ-l-A^P^R.A URUGUAYANA N :05

rVPOTHECAS
urbins, grandes

«inaulias, juro h.odict.
Iiifiitnia. por favor, o sr.. Pimenta

cidade c sub-
oti pequenas
ha capitalista.

rua do -Rosário 147', sob. (,1'.|"S) J

(lAUAMAMHAO 
— Vende-se 11111

.' adapii.mliise a vivein.; rua Ha.l-
«lock Lobo 11. 157, armazém..

("IliÁI-ÉOS 
últimos modelos, a 12$,

.' 15$ e 211$; lingeiti-sc, relorinnrii-
**!-• a ..$. s$ c 6$; mme. lios; á rua
«l.i Carioca 11. 10. (2.191 S) J

Cí:' 10LLETES «lc senhora, sob 111.-
dida ,12$, compleln. Mme. Miir.e

Lemos, ru.i «Ia Assembléa n. 35, !*¦
andar, (.baixo da Avenida Itio Bran*
co. 0--I S).l

p()Mri(A-S!-'- qualquer qiiahli«laile/^1()'*..' «1-. 
«Iras de qualquer valor e cautelas do
iMoille de Snceorró; paga-se bem;
na 11111 Gonçalves Dias ... 37. Joãll.e.
ria Valentini. Teleph. 994. Central.

(4137 í>) R

IMPOTÊNCIA 
— Cura-se com ns

garrafas dc ca.uába, remédio ve.
getal vindo do sertão do Ceara. Ln-
eontra-se na rua de Sumo 1 hn5to
11, gç. _____ S) '-

JARD1NEIU0 
— Xáo vic.le, como

soffri I Nâó podeniln ser na...
venha nn odtiidjq. Tragc lenço eom...
sinào perdemos 11 lua Beijos eternos,
imagem niiulin. <-l504^) -^

MA 
DAM 15 Sergipe mudou-se para
.1 rua tia Alfândega 11. ..'4.

(4=47 S) J

O 
ESPIRITISMO NA INl-AN'-
CIA, 1 vol. íSoiur, venda, nas

livrarias Alves e Garnier. (-08 S) R

PRECISA-SE 
— Um casal precisa

dc uma pensão, «luasi cm família
sem etiqueta., que seja séria e bem
localisada, lias immcdiaçiics de hao
Franeiseo Xavier, Mariz c Barro.,
Boulevard 28 de Setembro, (f.rc pas-
se bonde, terJl.a poueos hospedes c
bom trati.mc.itoi espera-se propostas;
.10 Boulevard 28 dc Setembro 43..
das 11 cm deante i urgente. ¦

(17=3 Si M

PRECISA-SE 
de um companheiro

alfaiate, que .tenha lojas, oltici-
na já montada.
General 1'ejra

M«^»l

blusas, modelos oliics c
por preços inferiores; na rua da

Carioca 11. 34, 1° andar. ¦Tel. _i=o,
Central. ____ -s> _

OAIAS

ALA — Precisa-se de uma mobi
lada e i.idepenilei-.tc, para ilcscan*
durante o «lia. Cartas neste jor-

uai, a M. S. (443-1M J

s

• (Succetianco do t-yaol de Mac üougall)

ÜiL _
LEILÃO DE MOVEISmm Álvaro Ferrei-TSENTISTA

Cons.: das' 12 is 6 da tarde. Gon
çalves Dias, 78,' Tel. 347. Norte.

(4641 S) J

COMPRA-SE dentaduras velbas,
para o aproveitamento da plati-

na existente tros dentes artiiiciaesj
na ma llmgtiayaua, 3, sobrado, com
o sr. Antônio. ,. (412= S) J

PARTEIRAS
-t-

PARTEIRA MADAME
PALMYRA—Com longa pratica, trata de moles-

tios dc senl.br_• je suspensão, I>or'iim
processo rápido 'e' garantido, Acceita
parturientes cm sua residência, á rua
Camerino n. 105. Tel. 4428, Norte.

( J 5784)
ÊS

PARTOS
LÀVAC3ENS
CIRURGIA
ASEPSU

PROFESSOR 
de inglez — I.eecio-

na era sua residência ou na ao
alumno; rua Mariz e Barros n. 34b,
casa 5. (,5W S) "

Casamentos _5. no ei-
vil t 20.
reiíkíoso .
< o ... o u
-cm cer.

tidões e em 24 horas, todos os dias,
para provar quanto esta casa é séria;
só pagam depois dos papeis .mm-
ptos; trata-se á rua Barbara de Al-
varenga n. 24. eni irente á 2* Pre*
toria, próximo ao Thesouro, com Ca-
pitão Silva. (R 1726

paxwVi.—

_____SS"

A CURA OA SYPHILIS
Adquirida ou hereditária, interna ou externa em to-
das as raai.ifé|tãi;õês«j Hlieumitismo, Kczenuts, Ulccras.
Tinnores, Kscrolulas, Dores musculares c ósseas. Do-

, res d: cabeça noclumaa. Ulccras do Estômago, etc,
sc consegue infàlH vclmentc com o
LUETVL

; Poderoso nmisy*
. . ..liiliticò. Eümi.
« _._dor das impu-

reias e micróbios
do Sangue. Cuia

. .yphilis, tanto ex-
¦tema (pelle, olhos,

] ouvidos, nariz, c.ç.)
! coíiio interna Idos
h-Pulhiõesi Coração,
' Estômago, Fígado,
¦ Rins, etc.) Peçam
igialis o impresso
.••O 1'ai'ipo da S.
i /.iii/i'. Meios i/c ia-
!,' ,*r si tem "ii .«']»

_v/-/ii/.;í". á C.
. Postal 16S6. O

Leiilyl vende-se
uas boas .pharma.

!' cias. Preço, „$uoy

DENTISTA 
— Coroas da ouro pu-

. ro a 5$, 6$ e 7$; chapas dc viil*
cantte a 9$; no grande laboratório
de pro these dentaria, da rua Uru*
guayana n. 3; sobrado, a cargo do
notável professor J. Machado, espe-
cialisla cm, todos os trabalhos deu*
tí.rios. . (4121 S) J

Gonorrhéas c li r onicas e
recentes.
Q ií e r eis fi-
car r adictil-

mente curado em poucos dias?
Piocurae informações com o sr.
1'eijó, que gratuitamente as offe-
rece, não conhecendo caso no-
nhiim negativo; ma Theophilo
Ottoni 167. 3273 J

O leiloeiro Virgilio venderá em
%-cilão, fio/í-, is 4 i|i da .ar--.'
á rua Haddock Lobo 199, riquissi-
mas mobílias, grupo de couro, es-
tylo Maple, secretarias c estantes
americanas, cofre dc ferro, per-
feito bilhar, piano e pianola
Steel:, quadros, estatuas, jarditiei-
ras, finos hiciaes, fiorccllanas c

pratas, haixcllas de crystbflc, cor-
tinas, tapetes, tudo novo e 1110-
derno. "" ('M 45ia

PO' DE ARROZ

M9Y
lv' o me-
lhor c não

é o m a i s
caro. Ad-
li c r e nte,
medicinal

e muito
pèrfiinia<lo. 2?5oo, pelo Correio...
..S_>oo. I.eiiora, no logar onde re-
sido, peça o Lady ao sen fornece-
(lor, e, cllo não o tendo, pode
ohtel-o rapidamente. Mediante 100
réis dc sello enviamos uma amos-
tra do Lady e o catalogo de: Con-
selhos de ilcllcza, Vcudás por ala
cailo: dirigir-se :'is casas de suas
relações, nesta praça, ou ao depo-
sito: Perfumaria Lopes,, r. Uru-
Bttuyaiia, 44, Rio.

UMA 
sent

gar-se d<
(az

c.
preços c íãurica.ntc,
Caixa Postal 39.

-.'¦

riOMI'RA.M*SE pianos eni qua

paia A. M.
(319. S) J

«pOMIMiAM-SE dente
\! velbas,

dentaduras
qualquer; tralmWio ve-

ll.11 «Ia boca, qualquer porção; 13S,
Avenida Central, 1" «in.lar. t,p..oSl.l

/"tARTCÉS DE
v.' In _{_! O-.uives 11,
l.iria Oscar N.

VISITAS — Cen-
Co — Pape-

Soares. (3-l.o S) S

/¦*ABEI.I.1-IIKI5IU0
\J CURE, precisa-se

uma

f.ira trütn.sc
uíi.

MANI-
para ir para

Avenida Rio Bran-
(.4-1.5 S) J

CO.MMOIJO 
— Aluga-se bem es-

paçitso, tendo luz, banheiro c jii*
iicllii, com ou sem mobilia, com nu
sem pensão, tendo limpeza; çása sem
creanças, para um senhor só ou ra-
lia/cs do eonunercio; rua Chile n. o.
." «inila.r. (4722 S) M

/CARTOMANTE habilitada, conhe-
\_A'Ída e uuiita procurada pelo acer*
to de suas pr6i>licciasj única que faz
tr.ili.illios garantidos para realizar lie-
Kueios coinmc.ciae_ e reconciliações:
na rua de S. Pedro 33.1. (4511 S) _.

cConsultas grátis-Mme. Tiir-m,
resvrtnsos. casamentos tltfficcís, paz
110 lar, etc, Kivearrcga-se de traba-
Pios paia os Estados. Pagamentos no
fim. Máxima reserv«ã e seriedade;
f.l, rua Miiiitity. Mangue. Ao lado
tia antiga Comp." do Gaz. (4317 S)M

——1_
I^OI.I.UCACAO COM ORDENA-

1)0 PARA SENHORA activa
.le» expediente commercial, no

"C.tuli IVrisiei.se" (Sociedade Rio-
•Granden.. de Sorteios). Rua (Ia Qiü'
t.-iniia !-. 127, i" an.lar. (lt .|i«i")

SÍIASSIDO & 0.
CASA FUNDADA CM 1870

.'raiiiitrfos com o firtiiiilc IVcmio e duas Medãllius do
Ouro, ua Exposição Nacional de IS

CASA MATRIZ:
14, íó c 18, Rua 1.' de Março, 14.

ÚNICA FILIAL:
Rua Visconde do Rio Branco. 31

LABORATÓRIO A VAPOR:
Rua do Senado, 48

RIO DE JANEIRO

producios chimicos e pharma-
ceuticos, de legitimidade,

pezoe medição garantidos,
A PREÇO FIXO.

Vejam os nossos catálogosm

Ir.formaçucs, u rua
11. 1C5, loja.

(4M7 S) R

ML

tf 7A^b&

16 e 18 ^S

1

senhora viuva, dc*cja enipre-
gar-se em. easa de uni easal

para todo serviço, ou em casa
senhor viuvo de tratamento! não
«lues.ã.) de ir para na subúrbios; a
rua D. Laura de Araújo >:. n.--C.-
dade Mova. _it___L__

_TM ex-negociante «lesta praça. dar..
LI do as melhores informações, de
sua con lucta e iiador, olferçee-ie
para faze- cobranças de nltiguç.s de
casas, contas no Tliesouro c rre:ci*
tura. Ca.'.a, nesta redacção, a C. A.
v (s ;..«)  __~f_T"senh«>r *!-.i'.'iti. 

sério, (le.i'ja pro-
teger qccultamcnte

ta.vJ.c.n muilo
liem edeeada
Cartas nesta
P. O.

lima menina,
seria, (le boa familia,

sem compromisso*,;
edaeção; para — II.

l.ir_o S) -M

UMA 
senhora muito carinhosa dc-

seja encontrar creança pequena,
paia criar ;rua Evaristõ da Veiga n,
i.lo, quarto n. 23. (.19.1' S) J

MA moça fninccza, ensina o fran-
eez, em easa das familiiis, .20$

por mez; 39, rua da Constituição

Mine. Margliiiritti Solenni Dn-
hnniol, parteija, diplomada pela
Real Maternidade dc Firenze (Ita-
lia). Acceita chtíinados á qualquer
hora. Tel. 3159, Villa. Kua S;
Miguel 11. Ro,, esquina da mal S.
Kaphael (Tijuca). 3.lS J

PARTEIRA": Mn-.e.
l>raii-isc_t
ila, diplo*
nada pela

Ei dc M.
de Boston, faz apparccer a tiieifstrua*
C«"io por processo scicnttfico c sem
dor; trabalhos garantidos e preços
ao .ileai.ee de todos, sem o menor
perigo para a saude; trata «le doçn-
cas do mero; rua General Câmara
11. 110. Tel. ... 3._fiS, Noite,, prosr.no
da avenida Central. Consultas gra-
tis. O >°.u'

Evitar a gravidez

praça lirauenles.

SYPHILIS

sem to-1
mar me* I

(licamentos, nem operaçõe.-*, leiam o!"Pliarol da Felicidade", que se ve:.- I
de fi 1$, no engraxate do Caíé Cri- i
leriuni, na avenida Passos, junto ;i
praça _l'ira_len_ès; (421(1 S) J

e suas conse-
qtienclas. Cura
radical, iiijecções

completamente
INDOLORES,de sun preparação. Appl, Ooií e 914.

Assembléa n. st, das .2 ás 18 bo-
ras. Serviço do i... PEDRO MAGA-
LHAES. Teiephone .009, C.

SENHORAS
(..2. S) J

"^/"ESTIDOS de lii.ho, seda 011 qual-
/ quer outro tecido, por preços

que não admiltcin cpinpetcic.a; so
na rua d.i Carioca 34, i" andar, lei*
Central 120. (4'_5_ ») n

T fl7~ lixa. eslá passando mal, de
V noite ? Mande reformar os seus

coleliõ.-s 011 comprar os novos que
precisar, na Colchoarta A Preferida,
a única que dispõe de m-iehinas .aper-
feiçoadas nara «Icsiiaçãu e ilcsuifceção
dos ciíclihucntos, assim cc:r.i se cucar-
i-citu (!>! fazer cm cisa do freguez;
rua Visconde Slipucahy =7Í:, tçlçjilio-
ne a.i.O, Villa. (.lio-' b) )

Partos. Mo.
lesiins «Li'JVataín.-iUo
dos abortos (
suas t çpnsc.

quenejas, dos
corrimçiitbs, - ¦

«Ias eólicas utoro-cv.irianas e «Ias regras
irregulares e prolongadas. Assembléa,
«4. das 12 ás 1S. Serviço do «Ir. Pedro
Musalliões. Telcp. 10.19, Cent. (R34O.

Casamentos t r a ta-se ]
com hrc-

v i d a d e,
111 c s 111 o

sem certidões, civil, 2$$, e reli-
yioso. 20?, cm 24 horas, na iónna
da lei, inventários e justificaçõe.,
etc., com lliniiio Schegtic, ;i ruu
Viseoude do Rio Branco, ,v. s.o-';|
brado. Todos os dias, dóniinsojij
e feriados. Atlendc-:e a eha.iia-
dos .1 qualquer libra, Teiephone |
11. 4.54., Central'. — N. B. ""

noivos que tratarem dc seus
pois nesta cisa não terão o m-|
commodo dc ir á policia; não se
confundam — 32.

Os i
pa-
in-

. «UllCA 01 FABRICA,

SAIÍXA,
(JAllRAPATOS,

1.1.I.XK,
IIICIUIIKA,

MAXQHKIllA,
PIOLHOS,

MOSCAS,
LOM1UUOAS.

o (lcniiiis praniiH dt)
giidii, ciifiiiii-se coin 11

Esp.ci!ico Mac Bougall
O oi-iKinal «lo* especi-

ficos e o unico «jue
uno c o 11 t«'i tu veneno'.

Usado lia mais «lo
6.1 annos.

Aiiíjinciiia « lã cili 209Í.
Pi-otcgi! o couro ctmtru
us moscas, vnlori/.iiiiilo-u

l'nico Introiltictor:
ROBERTO ROCHFORT
Run «lo MoitjkIo -49 —
Caixa «lo Correio, 1011
* 11101)13 «JAX11IH0 ..

Excellentes escrlpforios
no centro da cidade

'Aluga-se o grande sol.ra'do da
rua da (¦•litandn n. =4. -próprio

para éscriptórios, companhias, so*
ciedades. Trata-se na loja. _

36S" .1

9, Largo da Carioca, 9
(G-ande a.mazein junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, capas para

mobilia, 9 peças, 6o$ooo; oleado
de 0,60 e 0.70, S 3$500 ° 4Í000 c'
metro; dito para mesas de 3 a

5 taboas, úc$ooo e uo$ooo; capa-
clios de 1111 e iin.,10 a 8$ooo e
9.000.

Souza Baptista & C."

EXTERNATO CUNHA
Fundado em 1009, composto de

bacharéis em scieiicias e letras
pelo Gvmnasio Nacional. Preparo
especial pata .idinissão ao I edro
II, escolas superiores e concursos
nas repartições publicas. Preços
módicos. Curso commercial :i noi-
tc .para empregados 110 coiíiiiiercio;
mensalidade: io$ooo, sem jóia.
Kua da Carioca, 49. 2° andar.

(3020 .1)

a. 1S.S..11. platina a «1S500, brilhan-
(cs. prata, dentes usados, em qual-
quer quanlidadò c ao-, melhores
preços da praça; na rua Uru-
guayana 77, loja de ourives.

(-M 45.1.

ATTENÇÃO!
Ao Chie Parisiense, ternos sbh

medida a preslações, variado sor
liiiíéiitb dc casiiniras estrangeirai
c nacionaes; entrega-se
na primeira prestação,
Anua C(i, T,
Kaíig «S: C.

o terno
 'Kua SanU'1.56 

Norte. Adolpho

Gravador sobre crystal e
porcelana

Especialista em nionograniinas
sobre copos, jarros, pratos, taças,

1 e:c. Rua 1° de u.arço S*. 2", Te-
lephoiic Noite 4072. (S3024)

Loteria do Estado do Rio
Grande do Sul

AMANHÃ —*— AMANHÃ
40s000$000

POR 101.000

Distribuo 75 % em prêmios,
soi-tenndo-os om globos; «lc
ci_still. — ROI.AS NÜMKRA.
DAS — por inteiro.

IA' venda em toda luu-to

PRÊMIOS SORTEADOS
1 prêmio de p. :oooí
1 prêmio de i ;o'uo_
1 prêmio de ... . _• :onu_
6 prêmios «le 1 :ooo$ . 6 :oor.<
9.prêmios de ,.00$. . 4:51-0.

20 prêmios de mo. . . 2 ;ooo$
58 prêmios de 50$ . . 2 ;oooS

1904 prêmios de 25. . , 46 :b-...$

1004 prêmios de 2.,$ . . 47:0.1...
liillietes & venda

em toda paite.

DINHEIRO
Qualquer quantia, a juros modi*

cos, para hypothecas, anticlircsis,
penhores, cauções, descontos, con-
signações, adilicioiiaes, inventários,
construcções, contas do governo e
da Prefeitura, alugueis dc casas e
impostos: compra, venda, perínuta
c subrogiiçõcs de predios, ler.rciin...
sitios e fazendas| com j. Pinto,
á rua do Kosario 134, loja,

3S1S J

MT. ROMANELLI 1
Professor estrangeiro, ha 7 an-

nos mora na praça da Republica
11. 84, esquina Senhor dos Passos,
attende a sua numerosa clientela
das 9 ás 11 da manhã e d.i 1 ho*
ra ;is 6 da tarde, dias feriados ale
3 horas, tratando com a mesma
attcn.ão como sempre. Praça da
Republica S4, sobrado, esquina
Senhor dos Passos. 32. .'

TURBINA

LOCOMOVEL
Vende-se uni, da força «le 12

IIP, trabalhando com dois c.viin-
dro-., em bom eslado dc conserva-
ção, do fabricante Marshall, por
módico preço. Trata-se á rua Sao
Tose 11. 64, da 1 ás 2 horas.

.1 4-107

lIVDRAlLfOA
Vende-, e uma, do fabricante Ile-

iiiiiger "St.issa", cm pcrfeiio es-
tado, de 9 polegadas de dianteiro,
com dyuamo, 23 metros de tubo
de aço, rcostatb, etc. Informações
á rua do Catlcte eS... 3S12 J

VENDEM-SE

PREDIO

(.-.2 j

wmm
«lc

Cc

_"IO.M.PRA-SE qualquer
V*' dè jóias velhas, com

quantidade
ni sem pc-

ilras oc qualquer valor e camelas dò
Monte de Soccorro; paga.use bem;
¦1:1 roa Gonçalves-'Dias ... .17, loiilhe-
ria Váleiitiiu. Teleph, 001. Central.

(4612 lt) S

/'WS.YS modernas para pe-
*-'(liienns famílias; trata-se na
rua Maxwell 1-I9, pelo niodl-
có nliitíiiel de 81$. (IU.IS5 I.

L(.l!<;,\ 
1IARATA — Pratos

pranito legitimo, füiiüos 0.1 ra-
éop, «luzia 7.000; pratos inqitchr.i-
veis, «luzia ie$; apparclhõi i|-', por-
celb.na «le cor, para jauliir, Sn$ c
9u$; apiH.eU.o_. .!-• porcellana de
cor, para Ol.á e caie, 45$; guarni*
ções i|-: porcellana dc cor, para loi-
letle, 30$ c .|oJ; chicaras c pires, bran
cos paro chi, 5$3°o, para cale 4*1
chicaras c pires de eor para cha, 7?
e 6$; para caíé, 5$ e (.$; «'"Pos sem
pé, dúzia 3$50o, ^$500 c (.$000; co-
pos de pé, «lii/ia 7$. 8$ e .-$.ioo; rua
da Assembléa 11. 16, Jorge de Souza.

(..-,607 S) lt

r/AXl-CUItE c massagista — Vae
domicilio. Aue::..ie de . ;ií 5

loriis, ..«. rua da Alfândega ... .24,
.» andar. (.|Mn S) J

ms

RBCISA-Sli uma rala imlepciidcn-F
.Mattoso

tc para dcseãiiiaò"; so serve ilo
Cartas a VV.para cima

ãíxa do Correio 75 (.iriouS) U

PENSÃO 
— l;on.ece-.c á mesa ou

a domicilio, cm easa de íanú*
lia: rua Senador Dantas 11. 25.

(47-'6 S) M

PRMitlTPA-SE 
de um sócio com

capital 20:000$, para *¦ industria
muito lucrativa, quo está já íunecio-
iiíimlo. J'ro-jurar ilas iu ás _u da
manhã, o sr. Ccsar, uo escriptorio"Usina Àsplialto", rua Visconde de
Itaimn 11. 341, sobrado. (4211 S)R

\r__>TI.DOS, 
lindos modelos, em

tafetá, ile«dtí i"«-$: voile, limio,
«lc«lc 50S; cliapéos novidades, só nu
Maisoli .Mti.it-t. ma Sele ile Sete:..-
bro, nn. Mine. Pereira. (1500 S ).M

MÉDICOS
para o .lagiiosti-
co e tratatncnlo

d;..í dõeiiçar. do cs-
táinágo* intestinos,
ficado, pulmões,

coração, rins, -ossos, etc pelo
OR. KEXATO OU SOUZA 1.0-
PUS. Preços módicos. Kua S...0
José. 39. das 2 ás t (menos ás
quartas-feiras). A 20_

RAIOS X

1>KXSAÜ 
— Dá-se á mesa ou a_do-

micilio, na Avenida Henrique
Valladares li. 30, sob. (4287 s.s

1) IMIKliRO -- Kmprcstn-se quaes-
qircr qtiíintin, so!> inveutíír.iÒ3,

de apólices, inonui
ibrc hypothccas; nnii*
que represente valor;

.ras. encarrega-se de
üccu.as na Pre*

juro c caucao
cm (tãiòírnito, s
«•I.reses C tudo
1crmÍuam*-*e o
Unlb que for papei',
feitura 1: Tliesouro, por preço inodi
co v com brevidade; .rafar com Mo*
reira, rua do Ouvidor n, OS, sobra*
dO. (2220 S) I

1'llMIKIKO 
— Einpresía-íe* notheciis _de prédios a juro

ob liy-
ra-

qua ri*íoaveis, grandes e pequenii,
tias, juros e caução de apólices, çoii-
Ias da Prefeitura', heranças, inventa-
rins, alugueis dc pic.lios mesmo em
wsofruto ou dotal, compram-se pre
ilios, terrenos, fazendas e sitios; ru-:
da Assembléa n. ur. '" andar, sala
11. -t, com o sr. MoraC3, •,-•15-* ^.) 9

1"\l.VlllílR0 
"— 

Kinprestii-sc. sob
\J liypothccas, com Kodoilpho 1'bo.
ma:', ínui ilo llospicio i_"). i" andar,
•de 1 ás a horas da tarde. (395-•*>).**:

I^IXIIIÍTrO 
_: Di-se soli l.ypo-

/ ilie.iis «lc predio*. eom l«>l;i a
.trcvidtide; á rui Ar-iliiati Cor-Utíiro

11. nu, portas de aço, com preitns.
«:..s S ás 11. (1 ¦¦oi S) M

TIIKI CJkNlITTI
Cura radi:ç_lmcn.b n r.uúda do cabello, destruo

«a caspa, evita o embranquccimenlo o faz nascer
novos cabellos - VID1ÍO 4SSO00.

Vcnde-so nas Perfümàriaa c Drogarias. —•
Em São Paulo: Casa Lebre, c Baruel & C.

MAlSSAGli.VS 
liUK-CTRICAS - -Se-

iihdra Jiabilitada, appüca desde
da2$. O uso

c mantém o1*
nas, pãralysa
Avenida Riu

massagem nperíeiçoa
contornos, evita as ru*
a quéila dos cabello*-;

Hranço 9. ("iS S) .1

"ílTOCO, com boa caülgrapliía, ;a-
1*1. beiulo escrever A machina, sys-
tema americano, e com bastante pra-
tica dc escriptorio, precisa de uma
colloèa .ão; nao faz que-lão de grau*
de òr/lenado, Cartas u O lia na, parti
cia íéillia. (40.1 S) M

ORiMITOUlOS
com

pC'
J 

" 
nrcjad

«lidailes pa
perto iie baiiíi
ra Vianna. S
ííuSo. Central*

Aliig.iinie dois
das as comttio*

isoa da eotntiicmo,
de mar, rua Forrei*

Cattete. Tíeiilionc,
(4-197 S)J

m
1:0. Aires 11.
ras.

Illll.o tapido sob hypotlhceas,
¦s sérios; na rua Uuc-
10S, das 12 ás 18 bo-

(7.|<i S) M

M ODISTA (úila inglez e portu.

qualquer vestuário, taijleur, dc soirée,
etc, por preços módico*; riu Uru*
y.iayana :i. 137, 2" andar. (1541 SJM

Dr. Alvino Aguiar
Especialista em moléstia de

estômago, rins e pulinOcr..
Tr.1lame.1to das anemias, de-
pai.peraiueiito nervoso, etc.
Moléstias de senhoras. Con-
sultorio: rua Uòdrigo Silva,

... tcleph. 2.271. C. Das 2
ás 4 horas. Residência: tra-
vessa do Tones 17. Teleph.
4.2(1-, Ccnt ral.

Quereis ficar oom os vossos
cabellos pretos e brilhantes
sem precisar de TINTURAS
de cabellos? '¦•*•¦!¦"..•¦-.-'

Usae somente r

VICTOSY
kXo ê TTOTURA '.. ;

NXO MANCHA NEM SUJA A ÍEUE
NAO COSTÉU NITRATO DE PPJ.TA

Ttestltue a cor vordadciranionto natcral do csbíllo, sem doixor
o menor vestígio do plnturs. FRASCO 5$000. - Formula
American ProdueiB Chomlsts C.-Kow York. KM»_a_ipa.s _h__.

; macias o drogarias e nasca3as: do pcrfumaiias

PARTEIRA Mine. Maria
Josepba, di-
ploinádn pc'»

Faculdade «lc Mcilieina dç M-a.lrid,
trata dc todas .is doenças das sciilio-
ras c faz õppàfecc. o incommodo, por
processo «'cientifico c sem dor nem
o menor perigo para a sa-.ule, tiv
baibos garantidos' d preços 00 ojcan-
cc de todos. Avenida domes trcire
n. 77, telcplione 11. .1(142, Central, cou-
sultas -iratis. lim irente ao tliea.ro
Repul.liea. (33-'. S) M

e mo.csli-.í.
de niulhet o
DR. II. J-í

ANDRADA cura corrin:cntos: hcinor.
rliagi.Í3 e susp.onsões; cc modo sim-
pies evita a gravidez nas casos indi-
e.idd., fazendo apparcccr o incomnio-
do sem provocar he.uorrhagia, tendo
eomo cnferniciia ...me. .I0SI5PH1NA
C.AIiUNDO. tiarteira du Hospital
Clinico dc Barcelona: consultas dia-
rias, f.ratií3 aos pobres. Acceita clien-
les cm pensão. Consultório e resi-
delicia: rua do Lavradio 11. n.,sa-
brado. .53=4 h) J

Consultas grátis |
Faculdade «lc r^í -^ii-

, médico e operador

pOl.TCfA AMADOR - Traliatlian-
L do (.or eonta propria c iKirti.•tilaiinenie, encarrega-se de iiuail(|iíér
trabalho de investigação de caracter
privado, assim eomo da deicoberta
le roubos c paradeiro de criminosos,
fiiaulando o mais absoluto segredi) e
garantindo dispor ifc pessoal 

" 
labili-

tado. Kscrever para iTo.la restante
Io "Correio da Manhã'', eom o ti-

:ulo acima. (4.50 S) S

Bittencourt, da
chia ilii Báliiu
e^pçcíãlisUt em
moléstias dos Olhos,

ouvidos, garganta,
nariz e doenças nor-

vosasi
Todos os «lias, das 3 ás 8 hora'

da tarde. Kua Ho'drie;o Silva u. 36.
i° aíidar Centre Assembléa r Sete de
Setembro). Consultório ¦pcríeifauiçn.c

njipárcllia&o coin tn.lo o material pre-
ciso par i os exames c ns tratamentos
constantes dessas especialidades.

CjSi __,'__)
Con-I)R J. PEDRO ARAÚJO -

ultoriò, rua Sete de Sctcm
le i ás 4". (41.54 S

plí.NSAO MONTEIRO — E' a
L melhor no gener,, e também [or*
tece a domicilio; Rosário 105, 1".

(31- S)y'R

;tn-sc cm qual*ijuer e?tado e nu tor, mandar pre*
CO e fabricante, para A, M, Caixa
l'«is.al 11. ,.o. (3449 S) J

PIANOS 
— Cumpriu

iiüèr estado e riutòr,

}>STÁ* 
KNTRF. N'0'S

i ta d<

T.1X1IF.IR0 sol. hs-potlieças dc pre-
XJ dios e terrenos, (pialiltier (|iian-
li.i a juros módicos, límprestimos em
inventários, a herdeiros. Descontos
«lc juros dc apólices, ncçues, amsueis,
mesmo de menores un usoíruto. Com-
pra t- venda dc prédios e terrenos.
Trator com o corrc'.or E. Ferreira;

11 ;va do lío.-iirio 114. loja- (,!!-"' _j_J
De vol-

sua longa excursão pclu
interior; r. extraordinário "Médium
c.a.tvide.-te". que con..cgu|u dar ao
mundo, lições «lo mais alto valor
científico, resolvendo com admira*
vel facilidade, os mais importantes
problemas, uotu-do-sc a cura ila em-
Iniagucz sem emprego de dfogas e
meimo proph et usando acontecimento.-,
iojío depoÍ3 vcriticado*. Üecultamlisse
^.)b 11111 pscuilonj-mo, por tratar-se
ile pciSca rcsenada, prompttfica-^e a
í!ar por earfa. as indicações que lhe
forem solicitadas. Escrever para -•
"Araouty", redacção Jo ''Correia d.
Manhã". (U5«S) h

ESTÔMAGO - FIGADO E INTESTINOS
lligcsiõcs uifficcis, gitsti'lt«s, «lôr o peso 110 estômago,
vui-tifjciis, iisi.l, «'nU-1'itos, lii'|)iitit«-.s c totliis as moléstias
«Io iippaicllio g;isti'0-iiitostiiial ci.riin.-sc t-om o I.I.I.MH
l-lül-FUlCO «1« 1.1'bfesspi' Dr. lípnicio «lc Aluou. — A'
venda cm totliis as pliiirniaciiis o «Iroi-iii-ias «lo Itio c «los
Estudos. — Depositários: Alfredo de Carvalho «Sc O.

 Io de Mari.o 10.

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis -J* 

Jfc
teucourr, pari ei ro, cura oi tumores
dos seios r do ventre, as moléstias
das vias urinarias e genitacs d:i mu*
lher, as metrites, os corrimentos iite-
rinos e vayinacs e regulariza a 'meus*
truáçüo por processo seu. Appüca o
606 c o'4. com ou sem injeccão c
e.ía sem dòr truta o diabetes,
hérnia (qucbraunrà) sem operação.
Consultório perfeitamente íipparelha*
do; rua Rodrigo Silva jí. 2íi, esqui*
na da rua da Assembléa, dns 11 «is
2 du tarde. Teiephone 2511,; residen-
cia á rua Senador Kuzebio ,;.):, Con
sultas grátis; ij .1247)

Professores e professoras
4, UI*AS tlc francez, para senhoras,

-tV .Vls. 5*Bs c sabbados, da:i 2 ás
5 horas; 

'preços 
«lc propaganda 5S

mensaes, dc data a dala; professor
francez, «le Paris; «jd. rua Sele de
Setembro, .0, i" andar. (.1840 S) J

_ AK.MAZESES novos _ Alugara-
* se, no o.ithnó ponto coiumeicial,
á rua da lístrclla ns. 47 o 47 A —47 e 47 ,
Kio Comprido; as chaves no 45.

.. 08.3 S)

COLORINA, gâriS, \Z?
reslituir ao cabello a sua cõr, ori-
giiial .píeta ou castanha. — Pre-
ço 10S000, pelo Correio, mais 2$.
Deposito geral ma 7 de Setem-
bro n. 127. R. KANITZ.

SABÃO RUSSO, Maravi.
Kiòsá C1?-

sciiciã preparada por Ja.mc Piirod.:*
«Ia, napprova.la pela exma. Junta «le
liygiehe Publica, desta capital. In-
números certificados de médicos (lis-
tínetos c de pessoas dc todo o ente-
rio aticstám e proclamam o SABÃO
RUSSO para curar queimaduras, nc-
vraljiiàs, contusões il<vrlhros, cuipiti1
gens, paunos, easpas espinhas, dores
rheumaticas, dotes dc cabeça, íeri-
mentos, sanla*. chagtis, rugas, cru-
pções cutâneas c mordedurás de \\\-
sectos venenos.)-, ele., <".«-,. A única
e melhor AGUA DE TO11.KTTK. e
reunindo em si iodas -as pro. ric la-
«les iimís afamadas, Vende-se em lo-
das as drogarias, pharmacias c lojas
dc peiíuiuarias, fabrica e deposito:
rua D. Maria .1. ."7 ,~ Aldeia Cam-
pista, caixa do Correio, i.-*.}|»

Vcndc-se uni novo com dois pa-
vinicntos, em centro dc terreno,
cm tuna das primeiras ruas trans-
versaes ,-i Conde de llo.uíim, logo
acima do largo da Segunda lfci-
ra. Informa-se á rua de S. Pe-
dro. .60. (,,.,.( J

"I'ó de arroz DORA"
"Medicinal, adhercnte e
perfumado. Lata. s$ooo.

Pelo Correio 2$soo
Perfumaria

ORLANDO RANGEL

Comiehão da.ll-.ro_, e.npiti-
gens, cczcn.as,
frieiras, s::rn-,s,
l.rotocjas, etc,
dc sa p parecem

fácil c complclan-.crnc com o
DERMIC.URA.; (Não c pomada).
Vende-se cm todas as droga ria»
do Kio c Nictheroy* Deposito ge-
ral: Pharmacia Acre, rua Acre,
11. „S. Tel. Norte, 3265. 1'rc.o
2$000,

Perolina Esmalte -
que adquire e con-serva a heílcza

"Uuieo
reparado

con-serva a tiellcza da
liellc, approvado pelo lnstitiito.de
lle-Hcza ile Paris, premiado na líx-
posição de Milano. Prçço ,1?ooo, Exi-
jam estes preparados, á vendacm to-
das an perfinn.iri.is e no deposito des-
lc e de outros preparados, á rua "
de Setembro 186. I5S9 S) A

Agua Sulfatada Maravilhosa
CONSERVA A BELLEZA DA VISTACura e previno toda a inflammaçio

ÚNICA PREMIADA NA EXPOSIÇÃO N-'C.*.NAL QE 1908
A! vciúla-ciii loilas as boas Plitirmacius c Drogarias

DliVOSITAUIOS
OUitAKS GRftfiAOO 1 C. RIO DE JANEIRO

A JM.EM-M-,
_"Jl .lim, io$
sc das _• ás 5
rioea u, 18.

fraiiccs, iug-C-i e !tt-
15$ mensaes. Trata-

libras; beuco <la Ca-
(40Ó3S) M

JTISCUIIPTÜKAÇÍVO nie-oiulil pelo
Xííiiicsnio melliodo do profe-.-or Ta-
vares da Costa, o prtifci.sur Mario
Pires, d.i Escola Municipal dc '\per-
féiçuaincuto, Icccioiu á rua Dr. Maia
Lacerda 11, 05, Estacio «Io Sá. Aulas
diurnas e uoetliriias. Preços niòdicos.

(J.56SJ.S

%

DENTISTAS

DENTISTA
W PI..VSAO -

I. casa de fs
lete n. 287, sobrado.

IliVEIJ — Moilista particular con-|T>l_.VSAO - l-'oriiccc-se bem feit,.;feccionn vestidos por «iiinhiucr j J. casa «lc íainüi.i, _ lui _„ (•figurino, rreços módicos; ita a Wcn-
ccsláo 9;, esquina da rua Magaltuiés
Couto. <__________ I P.EXSAO Caiiabarro

ODISTA — P112 -—"  '

(.1028 S) S

M mes,
moda, 11 !
Uriiguàv ...

e eliap
treços
. 250

vestidos, eu
rij-or

baralissunoí; t
— Andarahy.

(Mio S)

FERIDAS
dartliros,

einpi-
gens,

sanla-,
.. des-

.emas.
pannos, coihichucã.
apparecein irapidamenlc usan-
do Pomada Luzitana. Caixa
1S000. Deposito; Pharmacia
Tavares. Praça Tiradcntes
ti; Ó2 (Largo do Ro'io.

A 4030

Rua tíene** ral, Caiiabarro 2711. Telcplione.2..-. Vi. Esta amiga c acreditada
pensão, acaba dc f-ssarcoinpleta reforma, que é

t—A. ].np_i
Ribeiro, cirnr*

Riâo - dentista
pela Ifíicu.ldade
de .Mclicina v
Pliarrivicia do
Rio dc .lanei*ro. com longa pratica. Membro da

Associação Central 11 ra.*-tleira tlc C'i*
rurjyiÔes-DentisUts*. Cons.; rua da
Quitiindai ,|S. (2754 S) S

D'

1,'.MI*I!IÍSTIM0S — Fazem-se
J'-s»l) inventariou, heranças,
lijputhecas, iilugueis do pi'.-
dios, juros o caução ile apoli-
«¦es. Fazem-se obras e piii;ani-
se impostos em atra/.» pnra
reitebei' como se combinar.
CÓiiip-'nm*K<i terrenos o pre-
«dios velhos ou novos. Com o
tir. Carmo, ma líosaiio 00.
«ohriillo, 11 »s •»•

"STOVEIS — Deseja comprar, ven-
i'L der. troear 0:1 reformar os seus
move!?, ou colchões, n&o deve fazer,
Min primeiro ver c* sortimento e os
preço*. «Ja colchoaria do Vovó, que é
nbs .ubarbios; o casa mais compie-
•-i neste itcne.-o e _jr.iiie competir
com as melhores casas úo centro.
Fabrica c deposito a rua ... dr Maio
... 5"5 — Sauipaiol Teleph. Villa ..-
i.£_ _ XI. Costa e S.i. (1057 S) K

mcjliores «lesta cidade, tem um grau-de.c bonito parque, eoiniuodos ore-
jadissiiiios e de primeira ordem; os«seus preços são: uma pessoa f**-, i.o$
a 20..$ .conforme o commodo que
quizer occtipar, sendo mais pes-oas
no mesmo quarlo. tem io c :o cif dí
abatimento; tem um perito cozinheiro.
Kemettc aos domicilio-*, sendo f-nr*
tas, variadissimas e eom a niüipr lim-
pi'2.1 possivel. (4125 S.-J

KNTISTA a -j^non mensaes para
obtura^tio a granito. platina,

por uma etirativoá desue o primeiro dia-. Tra-
uma das [¦*,a-hos dc chapa; coroas, pívot, etc

por preços niinimos c trabalhos ga.
raiitídos, na Auxiliadora Medica, na
rua dos Andradas u. Ü$. sobrado, es-
quina da rua General Câmara. Ulc-
phoue. Xorte 3157. 120;. S) J

1)EN'SA0 
— I)a«t (arta e variada,

á mesa 00.. a domicilio 70$ c
avulso íÇãoo; tratamento de i* or*
«lem; á rua Primeiro de Março ... 2.1,
2" andar. (4S2Q SI f

DENTISTA

iÒÉEÒ.RMÁS gratuiins de chapeos
J.V de senhora  M;ne. Rcnée —
73, rua Maurity. Matiçuc. Ao lado
da ontiífa Comp.11 «do Ga.: — Maxi*
n.a pcrleicão, (4518 Sl-M

Heitor Cor-
réa, cspecla-
lista cm tra-
ball.03 .1 ou-

ro c dentes àrtificiac.'. Oabinete
montado coin apparelhos mddcr.
nos dt- electricidade. Preços 1110.
dicos. Das 7 ás 6 horas. Domin-
gos até ás .i horas. Travessa de
S

i-RAXCKZ — 55000 n-.eiifoes; tres.
;s por semana, de data :i j

luta, por um professor (ranee/, «lc
Paris: .., rua Sete de Selcmbro, 00,
1" andar. 1.184' S) J

]K(H;EZOUEZ
e llenri;
faíidega

FUA.NCK/. E PORTU-
pc!o.. pr«T'e.;coies: Kodgcr

preço módico; rua d.i Al-
190, «sobrado. (25.1 S.i J

Como è sabido, os prin-cipaes propagadoresdas moléstias inficio-
sas Síü:

A MOSCA-O MOSQUITO-A
rULGA-0 PERCÉVEJO

Elim-nam-so jsando:

D B-OIHlSSAL
Rua Urugfiiay ana, lo

HOHHADO

Mr. Edmond ~ .^^i!,.:
dium" clarividente, ilLsiintriiilo pelas
imprensas brasileira c cstra.j_eira pc-
lo acerto das suas predições, coiiti.
nu'a a dar consultas para descober.
tas dc qualquer espécie; na rua dó
Maltoso. 2.7, .sobrado. Mr. Eilmo-.ul
tem íiído freqüentado c admirado por
numerosos clientes da mais alta ca-
teporia, a quem predisse o roubo Uo"Miijcti Nacional", a morte d.i sua
irmã, a celebre "Madamc Zi/ina" e
outros acontecimentos notáveis.

(S ...S2)

O Palace-Hotel
O mais importante dc Caxambú,

dispõe de superiores quartos. Dia-
ria completa 7$ e S$ para adultos.

COSTUMES e VESTIDOS
A. Silva & C, fazem, cm qual-

quer tteido. Tendo tuna gran-lc
varieiladc em tecidos de lã, seda
c linho, podem confeccionar qual-
quer modelo por preço que não
admilte competência. Carioca ,14,
I "andar. Teleph. 120 C.

S .1-I..3

APOSENTO
Uma senhora muito decente,

protecida poi- cavalheiro distineto,
precisa de dois aposentos c pen-
são cm casa séria c socegada, que
não seja afastada do centro da ei-
dade. Cartas á esta redacção,
J. B. J -ISO*

Cachorrinhos Sabonete
Diclc.i

para lavar cães dc luxo. Destrui-
dor da sarna, carrapalos c .pulgas,
vende-se nas ruas Hospício n.|,
Gonçakcs Dias 3S, Ouvidor C.t, 7
de Setembro ns. .1 e 151, Catlcte
01, I". losé de Alencar ri, 3.

(R 16S9

FRIBURGO
IIOTl',1. 1.RU1.XR0TH

Com (,'rande parque c optimat
accòinmoda.õcs para familia.

Proprietário, Adel.tano Silva.

Situação
Deseja-se altígar uma, no Ksta-

do do Rio, com 2 ou 3 alqueires
de turras para pia.ilações, casa
para moradia, boa anua, em iognr
saudável. Aluguel So$ a 100$ men-
sues. Dirigir propostas ao sr.
losé Ramos, rua do Mercado 3S.
Rio. (S30.0.

VERA
-Muita- saudade. A noticia me

deiNou iiiiiiieiisameiite alegre, mas
unia hora de fe' cidade é lão pou-
col... Ao menos duas. sim? Mui-
to saudoso, e tu? Sempre leu

Xelson.
.M.471.1

2 INVISÍVEIS
ra.

A todos
05 que sof-

f r c 111 de
<| u a I q 11 c r
moléstia cs-
ta socieda-
d e envia.

curar-se. HNÍ-
n.iiie, morada,

infestações da moléstia — o sello para a re-
recciicrão l.a volta lio Correio. Cartas aos IXVI-
Caixa do Correio, 1125,

S.',
qualquer

rv. 11
livre de qualquer retribuição, os meio;

YÍliM 1'Kl.O C0RRU1U. cm cana fechada
symptòuias ou manifestã.õ '

sposta, que
SlVEiS —

dc

MCKMI. K rUATA
Xotas da Caixa c letras «lo. Tlie-

sotiro, compra-sc c vcndc*sc. Vincar-
rcga*se da compra e venda de titu*
!os d.i llolsa. Casa Reis. Rim da
Candelária 32, Cone 41.2 Xorte,

M524 .1)

Aposento para descanso
uni.Cede-se

ve\ cm ci =
toda «ilisçrct
onde r.áo p
vizinho, cm
da Gloria.

Curtos para
criptorio.

d

ssa
rua

se.ido e conforta-
: senhora só, de

c rua socega-da,
bon.le o não tcui
transversal á rua

BONS APOSENTOS
•Aluga-se cm casa de familia es-

trangeira unia grande saia coin
entrada independente e um grande
quarto com 011 sem mobilia, a casal
011 rapazes do eonunercio, logat
muilo saudável. Rua Santa Ale-
xandrina n. 126. S 4339

dois niagiiificos prédios na rua do
Riachuclo, esquina dc rua, dando
boa renda, infoririá-sc na rua 7 dc
Setembro, Joja de calçados n. 121,
com o sr. Guimarães, das 12 ás 14
horas, sem intermediários,

(31)39 J)

Situação pu Fazendoia
Vende-se uma grande siluação

ou fazenda, no Districto Federai,
com espaçosa c solida casa dc mo-
radia c dependências, assoalhada e
forrada, agua magnífica o abtin-
dame do rio, que atravessa a pro-
priedade e de nascente, na zona
iriais saudável, fértil e piltoresca
de Jacarépagiiá, cerca de 100 metros
acima do nivel do mar. Terras
próprias, parle cultivada contenda
pasto cercado, extensos bananae.,
grande e variado pomar com mu)*
tas fruteiras nacionaes c estiangei-
ras, e parte coberta dc capocirão
e 11.11:1 ponta dc matto virgem,
abrangendo na totalidade uma área.
dc 40 hectares mais ou menos. A
propriedade dista da estação Cen-
tr.il 1 í .2 hora e possuo carro,
animaes de parelha c sella, vacca
dn leite, alguns carneiros e porcos,
dispondo de boa estrada de roda-
gem. Trata-se com o .proprietário
directanientc, á rua do Ouvido,
11. 7S, .Alfaiataria Torres, de 1 ás
4 horas. (3938 J]

PENSÃO TORINO

VENDEM-SE
Dcspolpador de café;
Eólias dc ferro e de madeira;
Kixos dc ferro com polias;
Volante, ferro';
Mancaes de bronze;
1 sino grande dc bronze;
1 descascado., catador e polidor

dc café;
1 polidor dc arroz;
Fazenda Roa Vista — Agencia

Rosòta — Kslado do Rio.
(R 419*1)

D. Maria Ipacia M. Gui*
marães

Precisa-se fulur com esla sc-
tiboia. á rua Conselheiro Saraiva
11. 2(1, das -' ás 4 horas. (3931 J

..TT1.N0ÃO
Vende-se nina boa pensão. Ver

para crer. Min bom ponto da Ave-
nida. O motivo se cx|ilicará. In-
formações 110 café Tinoco. Ave-
ilida Rin Branco, 40. ..."18...)

Escriptorio de dactylo-
Hgraphia

Copias a machina cm diversos
idiomas c boa redacção em portu-
gticz.•Rua do Rosário. 136, 2° andar
— SAL.A DA FRUiXTl.. fS 3941

Alugam-se bons'e confortáveis
quartos a rapazes «lo eoiniuercio,
cavalheiros e casaes sem filhos, a
5$ooo, 6$ooo c 7$ooo diários, com
ou sem iiensão, Bons banheiro»,
agua quente e fria, .elecricidadr,
teiephone e todo o conforto, rua

Teiephone 5853, Central
EMPRESTA-SE %\

dinheiro sob l.ypotliceas), tiro»
missorias, avisos ou contas do go-
verno, caução ou juros de apo-
lices, penhor mercantil de merca-
dorias. alugueis de prédios e to-
dos os negócios comiiiereiaes e ad-
voeacia. R. Alfândega, 42, sala 9
de it ás 12 e ,1 ás .. lisras (en-
trada pelo elevador). (2930 J'

HUMANITÁRIOS VIDENTES
Quem desejar a cura dc qual--

quer moléstia, bastará enviar no-
me, edade, syniptomas da doença,
aos Humanitários Videntes, caixa
postal 1835, Rio de Janeiro, .ií.
gratuitamente enviarão o allivi.
¦para os vossos soffrimeiilos. En*
dt-rr.ço c 200 reis cm sellos paia'
a resposia. (R4igS

—¦'- ' ' ' '- "-¦ '¦¦_<

As pessoas de cor
Gonscttuem tornar os seus cabellos

lisus, por mais ondulados ou ciicrespa-
dos que sejam, com o I.ysòdor. quo ò
infnlliyel. A' venda cm tolas as uer-
fumarias de i* ordem e n,i "A' Gar-
rafa Crindc", á rua Uruguayaua 66,
v Avenida Passes iò6.

., PEKKSTREIXO & 1-11,110
Vidro .iÇoio. Pflo Correto ^$ooo.
Não se acceita sellos nem cw

taiiipilhas, Km i\'ictlieroy, droga-
ria Barccllos. (M4101

'Bcinji mm, ncí
(M .1313

meses
\'ae *

pratico, M r .
l'clèf : garante

i-iiur cm seis
I.arpo dc S. lfrancisço n. .16.
domicílio, por prcçifi n.o.li.-os.

(JoS

INGLEZ
S) M

rXCLEZ — Lcc'çiona-se

Franc dc Paula, 12

landa i
Myero.

da tarde,
r. sobrado.

da*. 6 ás
1:3 da Qui-

Mus AiTcen
(4i.47.S);S

PROFESSORA
prepara 

~ *•" de canto piano,
X prepara áhminos para admissão
ao próximo a:::;o do Instituto de Mu-
tica; preços tnodicoa; recados para
3 casa Bcvilaciltia c icl„ Sul 21,-3.

(43'ji S) R

Dr. von Dollinger
da Graça d0 .!Ius-.da_Gi;-w *--»•_»• ncfiocuoia Por-
ttigucza e com estagio na) Real
Universidade dc Berlim. Doenças
do rim (exames com a luz). Ci-
rurgia, ciíra radical das hérnias.
hèniorrhoides, estreitamentos da
urethra. Operações setn chloro-
formio c com a anestliesia regio-
nal. 'Mem de Sá 10 (sob.), 11 ás
12 e ás 31I-'. Teleph., 4.810 Cen-
trai.

Veterinário
do

OEÜTISTâ
OCIO

limpo
er,.|..!i.i v
muita sai

S — Pre
c to

muda i
1 aqui

itlVO,
po

Ecn«í
negocio

'3 a mer-
j a dinheiro, tendo
na praça; sendo o

uin. «».». ¦ -»TA Avenida
(¦IOS) S _\ do, «toga

Avenida Mem sobra-

•An

com
L-ili.i.

tuas socau
rrlONOIUtlIÊAS chron.cas or

¦•¦•ra certa e em poucos .. —•—
Kibe.ro. informa -. me* /\FFERUCE-SK 111

k5icrrr.èrit«>"«iue c uma maravilha ni; \J ra casa de i.un*t..rae.iio A^^ ^ ,,,..„„ „. jo. figurinos; maS__. (..«niemem-u.nr»

próprio caixa; tambem tem uma
niarca registrada dc (tramíes lucro?.

ila j Claráníersc. boa rctirtãdá, Carta_ nes*
in-jtc jornal, a 11. K. C. (4702 5) M

. : DALA de frente espaçosa, cm caça
w eóitureira pa-TO de familia, n!uÊa-sc com pen«-ãoor-.^i.uo por a 2 011 3 MPascs; Iravesta S. Vi-

¦ 4_|-çêntè .le Taula n. 4, esquina de llad-

ma espaçosa o
com ou _-t-:n 1

(4-.ll

\S_iÍ_____.„a-l- .Luho.V^'

R , Unidas Von
Espl

rinn.Kcustein
cm ttiraçof, a ouro, p!a-

tina, esmalte e •• .racções com-
¦' lamente cem .-eir; coUoca deu-
tf.; com ou serr chapas, a preços
reduzidos. Cai _nic todo e qual-
quer trabalho e acceita págamen-
tos parcellados. Uas S da manhã,
tis 7 da 110,te. 'Aos domingos só
a.j ái ' .uras. Rua Marechal Fio.
riano 1 eixoto 11. 41 (sobrado),

v_i_____.JJ.P___3..'__._á ma .y.™__-)'»,il»__y''''

"DROFESSOR.V estrangeira—
A KrisiiKi Wy"iiccz. Iiislc/. o
Allemão. ríè.os íiiouit'.- o
vae em cnsa «los alumnos; na
rna 13 «le Maio 37, sobrado.

(S 304Í) S

lt. Cardo-
so Júnior,

Instituto Pasicur, especialista
nus moléstias dos cães. Consultas
e chamados, rua do llospicio, 114.
Tel, 19..!., Norte.

PROFKSSORES 
— _c':a>.i:<io Ar-

ruda c Francisco Kolim; diplo*
maldos p-la Escola Normal de Sã.i
Paulo, prepararei candidatos á mat ri*
eulc, nos Gymnasios c Eseola Xor.
mal, para concursos, ms .«v.artições
publicas, ele. Au!..-t das -' . * 4 lio-
ras da urde, i rua Maré. ..il Floria-
no Pejxiiio _.'.4'i S"1' .(S)

;Br. Ed. Meirelles -
I Doenças internas, creanças. Vias uri*
I naiías — Appareí.c- microscópicos,

dectricos, de illuminação para exa*
me3 e tratamento das doença-: ure*
tlira, bexipa, rins. recto," inte-uinoí.
estômago c;*.-. — Trat. rápido da f.o-
norrhéa. syphilis, hydrcccle. Appl.:
6u6 e 9:.» — H. Sete de Setembro
96, dns ,i ás 6—H_d. Lobo ._5, Tel.
...4, Villa. <¦"—* —«1*.

ExcelSenle emprego capital
Vende se por 200 :oooí, livre e

ctcsc.itbJtvaçíítJa. ne^o-cio directo
com o proprietário, cxplendida
propriedade ciii fôrma de villa,
com mais dc 40 casas novas de
solida construcção ha pouco aca-
badás. com ruas calçadas a para!-
lelepipedos, {Iluminadas a luz ele-
ctrica. daiido. apezar da crise, a
magnífica renda de . 35 :ooo$ an-
nuaes. Informa-se á rua TJrit-
guay.ina 11. 13, ourives, 011 carta
ao _r. V. h. _4T 4527

Mobilia para quarto
Vende-se por pre-;o razoável

uma linda mobilia comp.ela de pe-
roha clara para quarto, de casa-
dos, verdadeiro trabalho dc arte e
nunca visto egual: c uma mobilia
de gosto e cónipletalmente ..ova.

I Cartas nesta redacção, a M. C.
(430S

TOf.LEG IO
Traspassa-sc acreditado coIIcrío em

bairro c ruã dc primeira ordem. Tem
boa freqüência e é commodo o alu-
gucl. Ir.fornta4r.es com Kaphael Tei-
xeira. por carta neste jornal.

i4<i;'J 7)

VULCAXITI'3 VARA GAMARA
J)H AH H PXKUMATICO

1 kilo ., ..- -. -,i 12$000
5 " a. r.i -. .' 11$000
50 " a. .- . .- 101.000

Maniifactiira Xacionul dc
Ariefactòs «1<» Bori-aclia.

Rua Lavradio 70 a 74, Te-
leniioue S357, Central

(4233) ,J

TERRENO
Vende-se um bom terreno á rua

-Santa Clara 1 Copacabana), eom
Mii.rto dc frente por 21 metros de
fundos, prompto para ser ediíi-
cado. Trata-se com o sr. Jatahy,
á rua General Câmara n. 397, so-
brado, das 3 ás 5 horas. 3S17 J

"MILA" 'ií
Brilhantina concreta, com pílro-Ico, deliciosamente perfumada com

penetrante c escolhida essência, dá
brilho e firma a côr do cabello, ao
contrario das demais brillinnlina.
que tornam os cabellos russos. Vi-
dro, 3$ooo. Pelo Correio, 4$ooo.'
Xão sc acceita sellos nem estani*
pilhas^ Na "A" Garrafa Grande",
rua Uruguayana, 66 e Avenida
Passos, 106. Em Nictheroy, Dro-
garia Barccllos. (M'4103

Syphilis

V. V,x\ XÃO QÜKR MOIIIÍjAII
SUA CASA SEM GAS*

TAR DINHEIRO ?
E' o que pode conseguir fácil-

mente, por aluguel mensal e inodi-
co, Iodos os inoveis: rua do Ria-
chuclo n. 7. Casa Projírcsso,

PENSÃO RIO 
~~

RUA SENADOR VERGUEIRO
XS. in E 113

Excellentes commodos. cosinha
dc primeira ordem, máximo «..sí-cío,
proxinin aos banhos dc mar, gran-
de jardim. Teiephone, sul 1383.

J 30'O

Casa em Petropoiis
Aluga-se uma, mobilada, com 3

fituvnl* .ARMA7.RU TOM! sr',:'3'i 7 'V^''^ copa, banheiro c
(jKA.MIL aitHMWl « t..'i . Rra:ide quinta, na rua Thereza nu-

CHÁCARA POU 135$OOO ! mero Ú80, a 5 minutos da estação
MENSAES | Trata-se lá r.a Avenida 15 de No-

S I.uiz Gonzaga I vcn>')ro "• 4',r>' com a sr- Medei-
ros, oa no Rio, á rv.a do Ouvidor
n. 67, lc ja, cem Ayres* (42.-2 J

Syphilis de qualquer gráo, mo-
le.-lias dc pelle, manchas, cczeaias,
alterações do sangue, darlhros, fe-
ridas rebeldes, rheumatismo chro-
p.Ícü ou ugttdo, corri mentos, curam-
se com a SPIROCIIETINA, o ver-
dadeiro depurativo do sangue alten
nulo descoberto pelo sábio dr..
Willi.-i.ii Grecn, Drogaria Granado
_. Eilbos. Rua da Uruguayana, 91,
Rio de Janeiro. Vidro 51,000.

(R 4198)

Aluga-se na.
u. 1.15. próprio pira fabrica, -leposí-
to ou __S__l_£ rcgocloj' _| <4'j56) _tU_m«

Viila com 8 a 10 casas
Compra-se unia, de preferenciano Mcyer. Laranjeiras ou S. Chris-

lovão, tendo Iodos rs requisitos de
liygienc, em logar salubre.

Quem tiver nestas condições c li*
vre c desembaraçada de qualquer,
omit. queira dirigir-se por carta m
F. M. G., caixa postal n. 1.104,
dando todas as informações depro
ço, renda e local. Pagamento a cli-
nheiro á vista e não se acceita in-
ter.ncdiario. 2144 J.

Mine. SÁ, MASSAGISTA
Diplomada pelo Instituto doPortugal. Especialista em massa-,

gens manual c electrica, e garu.uo,o tratamento e ehibcllczamcnto daí
pelle, ..$000. Extracçâo dos pelioado rosto por electricidade: garan-]te que não volta. Penteados pára,'senhoras. Attende-se chamados a'
domicilio particularmente para se-.,,
nhoras. Rua 3. Tose, 67. sob.-l
Teiephone S-..IÍ. C. (JjS7_)«i
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Tratamento rápido, radical, racional © scientifico
_D._ve

Feridas
A SANTOSINA (pomada sec cativa) é o remédio aconselhado

para o tratamento rápido, radical, racional e scientifico de qualquer
ferida nova ou antiga.

A SANTOSINA desfaz as carnes espoi.jo.as, amadurece e faz
rebentar os buboes venercos, os panaricios, os unheiros, os anthra-
ses e os tumores de qualquer espécie, «em ser preciso rasgal-os a
ferro, impcde-os dc gangrenar e ci catriza-os radicalmente

Cura as chagas oü ulceras, os golpes e as cortadutas.
Desincha as inchações, taes como as eiysinelás, as pernas incha-

das, restituindo-as ao seu natural.
Cura as empigens com bolhas e

sarnas.
A' comichão

ta pomada,
, Cura 89 hemorrhoides externa s, allivia como por encanto o pru-Tido ou comichão desesperada no ânus e desfaz completamente os tu-

mores hemorrlioidarios ou mamillos. Cura as queimaduras.
Esta pomada _ muito fresca, não exige resguardo e deixa tra-

oalnar.

Preço da lata a$5oo,
los nem estampilhas.

A Casa Lucas ao publico
Cremos d« nosso «dever prevenir

os consumidores que «tn virtude do
exito alcançado neta nossa

vermelhidão, os destróe e as

dcsapparece cm poucas lioras com a applicaçao des-

pelo Correio, 3$So4. Não se acceita sei-

Encontra-se ii'A GARRAFA GHANDB
68 RUA TJRTJGTJA1TA1VA 66

PERESTRELLO & FILHO
c- ix .A-veiiicl.» Passos 106

lv em Nictlieroy, drogaria Barcellos. (M4106)

Ouro a 1$850 a gramma
PLATINA a 8$000

prata, brilhantes e dentes • de den-
.fwUtías velhas a 500 rs. cada um,
Av. Central n. 105. Casa de Cam-
líio. S 4141

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-se, por prazo determina-

do, boa casa mobilada para fami-
lia de tratamento. Informações
na rua N. S. de Copacabana nu-
mero 1.057, das 14 ás 17 horas.

¦ l''V \m\.
.ÁmW v v ^^k.

I w 1

MICROPHO . D ETECTOR

tem apptrecido á -' venda por preçosmais vantajosos numerosiu imitações
que, embora tenham um brilho .pare-
cido, tua intensidade apparente desap-
parece rapidamente, «lendo o seu «on-
sumo cgual ao ds qualquer- outra Iam.
pada de filamento de oielal.

Por isso, quem deiejar uma lampa-
da de i|n "watt",--deve-comprar só-'
mente em casa de toda ,*araiitla ou
constatando ante os apparelhos a eco-
nomia real da lâmpada que lhe offc-
{oíam- 

—Avenida ÍPassos, 36 e 38

Nãa comiwflrt. ABADOS, DES-
CASCADORES de arroz ou café,
ENGEXHOS de canna e nem -
qualquer'outra machina, sem pri- «'
meiro verem os nossos, pois são su-
periores lâ qüaesquer outros sob
todos os pontos de vista.

Este apparelho, 011c podemos deno minar ".loanlia-segrodoo", está hojertdo*
ptado pilas policias da America do Norte c dos pai«s europeVs, c, hein
asshn,^ pelos principaes advogados, commcrciantcs, hoteis, casas de fami-
-ia,.-, etc. Collocando o ¦ transmissor om lojrar invisível; mcn aposento, conse--Kiie-sc ouvir, pelo receptor cm um outro quarto distante, tudo o que ae
diz, por mais baixo que sc fale. -l-azcin-se de -dois modelos, de confor-
mildade com o fim a que s; destine. A quân interessar, daremos todas af
explicações, fazendo demonstrações praticas do apparelho.

•Toda • correspondência é t-nricta mente confidencial.
Com o representante da Micro-rlio-Dctcctor Cbmpàiiy, larso da Carioca

ia, Io andar, Rio. Caixa l'osial 903, (4ÍÍ.2 II

11 '-'-'•¦'% WÈ

"*'fe3BENgg

COFRES
V«__nd-em-se 4" usados, no deposi-

to dos COFRES AMERICANOS,
a rua Cámerino 11. 104. (S 39(8

PENHORES
'As melhores vantagens — á rui

7 de Setembro, 233 — Antônio
(4232J)Vieira.

A Companhia Nacional de Armazéns
•Geraes einltte WAltRANTS, icom descontos
módicos garantidos, sobre «mercadorias depo-
sitadas em seus armazéns, libertando o eom-
inercio do vexame de solicitar /endossos gra-
ciosos para descontar títulos, e liem-assim faz
adiantamentos .para pagamentos dc direitos e
fretes, mediante jnro bancário. Para informa-
«fios nu sede da companhia a

Ma General Câmara, 33

reuniam mtm*n

tftcenm oe CAHtiA"OMfTwWOOffÀ"
ffOHÇê4mMH

U

im
l£^13!

CompauMa áe Loterias Nacioaaes doBra.il
i S-rti^cçõaspabllOM sob a Hscalisacão do governafedera! ás 2 li2 e aos sabbados

ás 3 horas, áHua Visconde de Itaborahy N. 45
HOJE HOJE

340-.31-

Por 1$G00, eu meios

Amanhã,

15:OÜ|000
Por $800, cm inteiros

lacticinios
Vende-se um apparclho de va-

«uo, próprio para uma fabrica du
lacticinios I

Ver e tratar
ga u. .44.

rua da lAlfatuli
(4227

PHARMACIA
Ven'dc-se uma bem montada,,

com commodo para familia. In
formações com Virgílio, na rua
da Assembléa ,.4, preço S :ooo$cioo.

.1 44'i

mwíímlm.

WmVÀWl!\WtMmnP\iyJ5Ju3J*'

lltmo. Sr. Ph. ABELARD9 DE BAHROS
Itxiu Marechal floriouo 55

At».0 c Sr.
E' com :i maior satisfação que lhe commumco ter

os meus fülios José, Antônio c Maria, ficado radical-
mente cumilos com o uso dos primeiros frascos do
seu preparado phannác-H-tí-fo, denotft-iindo XAROPE
dc S. BRAZ, ile umn terrivcl COQUELUCHE, que du-
-Uiile mezes, o; aERigiu noite e dia .Todo., os xa*
popes a ii nu n ciados, por màm foram cmprcgmlos. po*

rim, imDroficlratii «inte, 110 eratanto. com o XAROPE
DE S. BRAZ, eliès sentiram olllviò logo na primei-
ra colher. Escrevo-lhe esta, pedindo-lhe que a publi-
que, pontue assim presta um grande beneficio, prin-
cipalmcnte, ás creanças.

Sem mais, süJiscrevo-me, n..n cr.0 ;ob.°
JOSE' KERREIRA UA SILVA.

1-Uia Cunha Barbosa ri. 69.
Rio, 1 dc outubro de 1915.

S.\n. João Mendonça
Residência : Bnliia — llnlmonte.
Curado com o Elixir de Nogueira _

do Phco. Chco. João da Silva Sil- \veira, dc terrivcl moléstia, a sua
cura foi um verdadeiro milagre.

.Agenda Cosmos — Rio

A NOSSA CASA
ó a única quo fec dedica EXCLUSIVAMENTE
jí venda de machinas para lavoura e, impor-
tando direclaiuente dos fabricantes nos Es-
tados Unidos da America do Norte, vende
qualidades superiores por | preços mais BA-
RATOS do que qualquer outra casa do
Brasil.

€OMÍ
_EU<«*Mj «

'• 'rtfr,ê. ¦*

Especialidade em :
bas ^'agiiarTarrinhos

t MIAU •»AMte:*$

Araflos "CIIIATT.VXOOGA"

Balanças Hatedeiras, Bom-
-., iifersus, Caladeiras, .Crf.-atleiras, Ceifa-

deiras, «Corretas, Corta 1 ores diversos, 'Cultivadores, Debulha-
dores de milho, Descascrilores <le arroz e ca-fó, "ENGKL-
IIiH-WG, -Desdobradorcs de canna, 'Desiiitcgraitores. Dcsnatadei-
ras. Encerados, Engenho de canna, "OHAT_.\_\TOQüA", 

En-
xadões com 'machado, Esbulliadores de caifé e arroz, Korj.-»..,
Grades de dentes, Machinas para fazer cangica, Machinas
diversas. Moendas de.canna á mão, 'Motores a vapor e a"kerozene,' «Niveladores Óleos 4tibrlficp,ntes, Pas de cavallo,
Polias dc madeira, Quebradores de torrões, Rolos de ferro.
Semeadciras diversas; Seccadeiras, Separadeiras de café e
arroz, Seiras diversas, Torradores de caifé.

\,Vy
ttturt

O liquido
maravi

Iboso

PHARMACIA
\'-ciitle-sc uma nos subúrbios,

com -soitiiucnto c com morailia
para faniilia, .fazendo boni negociti.
(ufoiiiiaçGós com Nino Vieira, rua
Mlli-l-elvl F'o»i:i!io. 223. (S.W.I.,

LOJA
Aluga-se parle de uma com »1

rcito a vitrine, servindo para offi-
.cina de costura, ou edilgenere
-Kua Sete dc Sclombro 191.

I I !"("l

À'S SENHORAS E SENHORITAS CARIOCAS
Fareis griinilu econoiiilii o aiidnrcls soiiipro clegán-1

tes si iiprciHlcidijs a cortar c n fazer, vós mesmas, vos-
sus vestidos e vossos cliapfos. Garantimos que íienreis
liiibilitadas cm S MEZES, c só imgareis os 2 1'KIMEI-
UOS, sendo o 3" gratuito para a pratica. Mandão pedir
prospéetos ií Avenida Rio Branco, 106 - 2o andar, á
díreclora do Curso de Prendas Femininas.

VACGARIA
Aluga-sc vasto terreno com ea-

jiiiiznl; casa e aguaila. 110 Engciilio
«Ia Rainha, Inhaúma, bondes tio
«M .'.ver. (K-1..S-1

FQ6UETEIR0
Aluga-se uma <:asa apropriada a

«esta industria; no Engenho <la
Rainha — Inhaúma — Dondcs <lo
•Meyer. (R43S3)

:>:Ri::i^Ei<:R!l!l!!!<!!iBilBl!líini!IHIIIiniilllHi;iaii|i:iHIIIII_ai:l!IHi!n^

USINA OE LAOTBOSNIOS
Barra <3.o lE*±i?i%lcxy

Coinpra.e qualquer i]uhntiid«i«le «le leite. l--azeni.sc contratos parafornecimento por todo o anno.
Dirigir a J-.ilio llarbuiu. & C.» — Rua Barão du Rio Bonito n. 27.

H
SI

RAZZIA
E' maior destruidor d'insc-

ctns. U unico premiado 
'pcla So-

cicdtide dlAgricultúra c Insecticida
<le Paris. Deposito: Casa llorlu-
lanlá — Ouvidor 77. (.1 .1641

CONTRA-MESTRA
Unia modistacom longa pratica

de "ateiier" offcrece-sc para con-
trn-mestr.. de corte e costura. Kua
Bento Lisboa 11. 99, sobrado. Cat-
'«e. (J .,203)

Moléstias
d» Pelle

_i_C_-tc__Ebím3_RÍ1í_b_i-I^.

.mOf^m^^fsF<*\!k_ul

CASA'MATRIZ 11

S. f»AULiO

Ca?a Filiai - AVENIDA RIO BRANCO N.
RIO JDE JA-NTELlr-O

18

Não devem cuimiicner u gr_i.'.dc
erro de se recusarem a usar esta
grande descoberta medica. A co
michão — as dores — c queima
duras, tudo desapparece dentro dc
ip segundos. Feridas de apparcn-
cia desagradável, escamas e feias
erupções desa-pparcceiu dentro di
uma semana. Vende-sc em toda
as drogarias c bolicas principaes

Granado & C: Araújo, Freitas
& C.; Drogaria Pacheco.

. RIO .DE JANElkQ

Para Ser Feliz
Obter o que sc deseja, o amor,
a paz no lar, a rique_,., a po-sição merecida! realirar casa-
incuto, desfazer Atrazo.. da vi-
da, e tudo, enifim, basta fa-
zer unia consulta, cratuitii, á
reilaeção dn "Hrasil Esotcri-
co" — Rua Tupy 11, 1  São
Paulo. Xão retarde swa felici-"
<tade, mande lioje mesmo o
sou pedido de consulta gra-ij
mito. (J 423O ^

FERIDAS!
Chagas, ulccras, cczciuus

o f liei ras
ÜXGÜB-VXO SAXTO

imA/IMEXSK"
R. T.iirgn 173

A. Gi-;sTi.n.\\ ruimxtki..
(It 4374)

SR!nele ,\Ai£Í-

íáülun"io ostorilisaJí» para anosthosia local om
peqnen.i cirurgia e cirurgia i_—'jrj

'ilovWjÜ— EffoitO
immediato ssgtt-

ro o iiiof.«3;t.ivj -Kio cjti-
lem cocaína nem seus derivados .— A'

venda nas casas : Ilermai.y, Cirio, Moreno, Uorlido & C.
etc. ltio de jáilcifo—Preço caixn tle 24 atnp. USOOO.

l'01t NOVO VROOKSSO
Grando perfeição. Mais du-
rnbiltdiide. H multo ni,iis
baratas do que as fabricadas
atiS hoje

,, FUNDIÇÃO INDÍGENA
KVA CAMKKIXO I

ALTO BOA VISTA
TIJDÓÀ

Aluga-se unia ^ casa mobilada,
paia grande faniilia, ou também
se vende os moveis; para tratar
;i rua do General Cantara .|i, com
o sr. I.eite. S 44^7

GATO PRETO
Desapparéceii sabbado passado, 1

¦1«- noite, da rua Uruguayana 32,
lo;" ¦ dá-se 50ÍÜ00 a (iticiti o cn- j

PHAROES BLERIOT
COMPRA-SE, de segunda mão,

um par de grande formato, cie-
ctricos; tiata-sc na rua da Canele-
laria 11. 26, (J4621)

ÍS J! 149 Rua da Quitanda, 149
RELOJOARIA E BI-

JOUTERIA
— Especialidade em concertos de relogics e jóias a preços mo-
d cos. Grande sortimento de relógios Vigia, Torre e outras
qualidades. "Clubs Maisonneüe". Jóias e relógios a presta-i;õcs semanaes de s$ooo. Recebem-se assignaturas.

IGOÜRETO de potássio gasa para negogio
Uu particular compra t-ni rçser

va duma outra pessoa. Cartas -.
Jeremias, no "Correio d.i M.utliã"

(i? 459

Traspassa-se uma para-qualquer
negoo:«o, ponto _ exeellente. Trata-

, sc na rua de tf. Oiristòvão, 207.
I (4281 J

piifflilsPiores brancas
(Icucorrhéii)

Curam-se radicalmente em
poucos dias com o XAROPE
E AS PÍLULAS DE MAT1-
C0_ FERRUCI-NOSO.

Vende-se unicamente na
pharmacia. 

' 
II R A G AXTINA,

rua da Uruguayana n. 105.

Fabrica de Calçado
Precisa-se de cortadores, enfei-

tadeiras com pratica e officiaes
dc ponto esteira; na rua do La-
vradio n. 119. (R4158)

ESCRIPT0R10
25?«Ò0

Aluga-se cm uma vasta, sala do
frente, á rua da Alfândega 203,
sobrado. ; • , S 4149

Depois <ie a>xxiebxxliâi
A's 3 hoias <ia tarde—300 — 30

100:000 OOO
Por J8«?0p0, em dcciuios

Grande .e extraordinária Loteria do Natal
Sabbado 33 de Dozcmbro ás 3 horas da tarde

l.OOQiOOOftOOO
Por 5G$000 em octogesimos a 701» rs,

premfosimt,ortulUo Plano' a;,im do prêmio maior, distribua outroí
ile 100:0008,-30:000$, 10:O00$, 5:000$,

^lOOOüil, l:OOC»$ O 480aOOOOs iicdidosrte lilllietes do interior devem scr ncM-ipii-uiindos .de mais 700 rs. pnrn o porte do Correio e dirigidosaos agentes geraes NAZ._ni.UI £ C, RUA 1)0 OUVI DOU
.,'.?,.',^iU;VA N* S17, ri'lIt,S- WSVlül,, o nu cjisa P. GUI-MAHA1_S, KUA DO ROSÁRIO 71, esquina do beco das Can.ecllaa.— Caixa do Correio n.. 1.27...

AOS NOSSOS PRÊGÜE25S DdSlfflm^
Pedimos que, desde já, nos façam seus podidos para a ~""""*

LOTERIA DO NATAL
Em 2H do Dezembro

1_0Mfliflflfl-I*-UflA-Jnlciros 
em ílúarids 52*801.

UUti lliEif_iK lllil Inteiros era octogesimos 50Ã00O•UUUiVVU^ J?UU octogcsiimos 700 réis
3XTA.Z-A.n.^E3T5-X Se CS.

Únicos Agentes das Loterias Federaes, nesta capital. — Caixa dí
Correio 817 — llua do Ouvidor, 04

SALA e GABINETE
Aluga-se nova installação, para

nlelier, medico on dentista. Ô.pti-
mo local. Constituição, 36, sobra-
do. J 4488

OURO
Praita, platina, compra-se, assim

como "cautelas do Monte de Soecor-
ro, a casa que melhor paga. Rua
UriiBiiayana 154. 3700 J

. .^H bÊÊ wm~ LO
de Hí^inssizens F^sgo^ifecos — Cáes do Porto

Avenida Lauro Müller n. 431 — Teiepl|on|,1\Iorte, 1355
Entrega diária a domicUio

Segundo andar-Flamengo
Aluga-se a casal) ou pequena fa

milia que não tenha creanças.
Pessoas respeitáveis. Traia sc na
rua do Cattete 299. J 4126

Mme. Vaguimar Lanzony
Participa a suas amigas

Kiiczas que mora «na rua
Franco n, 101, Villa Isabel.

(S

_ fie
Souza

3457

Assignatui.is monsaes do 1|3 pètli-a ou 13 kilos.
» í. ; OU 35 » .

süinestraes» li3 » ou 13 » .
1.

Ií3 
'¦»

i... »
tonelada.

ou

o » 75U, 80§, 9OÍJ5O00 o.

. 138000

. 308000
, 9S000
. 158000

tfSSOOO
1008000

por inoz

LINHO LINHO LINHO
r»articlas para fa>xxiillas

VENDA A PRESTAÇÕES
JLeopold Strass

109, AL i^DARÍOBRAWííO-Siala^
•n_-I_i-í--l»I-It_>Sí'IS : NORTE S3M

Assignaturas poircoupous 1
5

consumo diário.
A empresii faz saber no ptiWicò e aos sons elientes qtie acaba de tomar provideitcius que lhe pormlttem ga-1'nntlr uni jierlmto scryifio de rtisU-ibuieãd de selo, podeíido attciidcr n qualquer pedido que lhe seja feito.A empresa dispõe tnn.bciii de espaço ein suas câmaras frigoríficas, com temperaturas adaptáveis a cadamercadoria, podendo portanto receber qualquer quantidade tle feijão, cebolas, batatas, frutas, pelles, queijos,niantei"-!!, conservas o quaesqner outros seneros sujeitos a deterioração pelo calor, assumindo

pela sua conservação, de aecordo com a seguinte tabellu:
TABELLA DE PÜEÇGS PARA ARMAZEVAGEM8

conformo

responsabilidade

Taxas poi* volumes Taxas por .kilo

Ml.r.C.-\l)ORIAS 1'IOSO Taxa
30 dias ..MERCADORIAS TAXA PRAZO

Frutas verdes.

Frutas seccas.

Castanhas, etc.

^m ti'
fOtorAS) \

1Iw;^

fa* nascer novos
a C\r\\l C 1|II2CS

pliarma

1'.' CATiA'0 QUEM QUER.
iniUOK CABl.CT.OS Q1I-I.H QUER.
TK.M UÃRUA KALIIADA QUIÍM QUER.
TEM CASIM QUEM QUER.

l.ll-'l'U.-\-l.

PILOGENIO
cabellos. impede a f-u qtió.lã c

3.111.T i).!i-,.3it.is «in c.ilií\-.i. barba ceus. «irosari.-.s «• pcríuiiiarias e i:RUA PRIMWRO D-

Doenças Gur{i:g.arftiitid«
de' c rápida do

garganta 05a_esiNT_A.
liariZ (fetidt-z do nariz)

OUVidOS processo inteira-
llOCa mente novo.'
DR. EURICO DE LEMOS

professor livre il-.-ssn especialidade
n,i K.icnldiule de Medicina do Hio
«lc Janeiro. Consultório, rui da
Assciiiblca, 63. sobrado, das 12 ás
6 da tarde. J 44,-4

Cereiics.

Batatas.

Queijos.

Manteiga.

Bacalhau.

Camarão secco.

Carnes Salgadas

Toucinho,

Presuntos.

Banha.

61

'. O- >

fito ks.

26

36 45

46 65

66 85

S6 105

106 115

116 125

126 135

fTara l.OOí) voliiiuci

L Desconto de 10 101

S 100

$500

$600

$700

$soo
1$000

1$500

2$000

2$500

Carne verde.

Peixe fresco. . ,,, . .

Peixe salgado. . .: ..-
«,/V

Galliaaceos. . . ... .

Ovos. ...."... . .

Cebolas :. :

Couros, . -.- -.- . -.'• ,-

Pelles confeccionadas.

Tabacos • .: ,

rRcs.fr... $030

LCoiigel. $050

("Rcsfr... $030

Icongcl. $050

.- :.- . I $050
«rRcsfr... I $030

Icongel. | $050
'• • ¦>¦¦ I. 

Legumes. . .

Leito e creme Litro.

Cerveja

Flores.

Iturris 25 litros.

Semana

Casa em Petropoíis
Aluga-se a da rua Montccascros,

2op,*noi-à c liem iniiliiladii. Trata-
se na rua Sete de Setembro, 122.
Casa Guaraiiy. (R 4212

GABINETE OE PHYSICA
Coiiipr.-1-sc uni, urgente. Es.rei

ver ou dirigir-se a F. Fontes, nu
Visconde de Nictlieroy 11. 45, Man-
gueira. (.1 3397)

$020

$080
I

i$ooo !
,1

$100

$0.10 I
$030

$100

30 dias

• Se.i...ja

30 dias

W BA PÉRSIA
êarrüíâ (rrande

Esle celebre c ..fainarlo pó. pe los seus rcaes effeitos na niortiiíi-
dade das-pulgas, pereevejos, inosquitos, fonuigãs, baratas, lagartas,
piolhos, l)ic!ieiras_e cocclrás dos an imaes, tem conquistado o primeiroIogarenlre-todos os insecticiilas.

Tornou-se'uni indispensaVel familiar.
Não stija a roupa. Não i venenoso. Seu aroma em nada preju-dica a saude. Pode polvilliar-se na cama <le qualquer creança sem

perturbar-llie o somno.
No rotulo vão indicados os differenlcs modos de applicaçao,

conforme a espécie de insectos nuc se queira destruir' 
0_ que convém é procurar o PO' DA P.ERSIA DA GARRAFA

GRANDE e para obtel-o, o tinicq .meio é dirigir-se a nós.
Nosso PO' DA 1'F.RSIA ó preparado unicamente com as flores

frescas das plantas e não é para se comparar com o pó de acção
quasi uiilla, feito das raizes ou dã planta toda, quando não é com
substancias òffensivas á saude. ,:

Cuidado com as IMITAÇÕES BARATAS (inertes ou prejudiciaesa saude e á roupa).
. Sempre que os freguezes se lêm queixado que o Pó da Pérsia

nao dá resultado, tem-se'verificado que não compraram o verdadeiro
PO' DA PÉRSIA DA GARRAFA GRANDE.

ATTENÇÃO — Em ledas as latas com o PO' DA PÉRSIA yao
grudado um rotulo com a sçgii!tiliyij'arca registrada

.Semana

'" "

extingue compiclaitiente
sobrancelhas. A- venda

deposito! DROGARIA
MARÇO N 17. antigo 11. 9. RIO DE

mm
pro
po.
<j-:e

tle um armazém
píer negocio lim-

ara pe-
ii:- rua
I.I-I--M

M"

odaç
infor

-li.

VENDEM-SE
Vitrines com \i.Ir':s

niostradorcs, balcões, c
e&tantes c \ario» pertci
círl-eid-clde, ;i rua da Qu
sóbradi).

anda,
1 t:S

3

CAFÉ'

CAIARA
Moendo seuipru

PENSÃO
VeiiJe-se uma, em Kolafogo, de

alto .iixo; receuteinet-te inaugura-
«!:'. «!- um lindo pala-.etc, no centro
kU be!b parque, o paííicetè acha-
se íicaiiíente inobiláuo; tnlo novo.

i inoveis o que lia de mais finos e
modernos, o salão de jantar «I- de

Ouro a 1$B50 a gramma
Platina, prata 30 a 60 réis a

gramma, brilhantes, cautelas do
_\Eonté Soccorro c -de casas dc pc-
nhores, compram-Se á rua do Hos-
picio n. 21Ú, hoje Buenos Aires,
unica casa que. melhor paga.

(R 4679)

"LA HACIENDA"
Revista mensal, illustrada, sobre

Agrici.ltiirn, Avlctiltiira, Cria-
ção dc Gado c Industrias Ruracs

AGKNTE GERAI-
ULYSSES DE OLIVEIRA

Rua dos Ourives ri,
Caixa Posta! 468—«Rio «lc Janeiro

(XI 4SgS

89

l^n, õ soh fSSiiiS mm]mm mm m mm
d« BI.AÜKSTEIN Irerês - PARIS

Tiinti.iiti íi tim: ru:.-!! • .13
ftlítljltl Il.llíl) JHIlKlill

pura PAPEI, ile EMARROS
em Keemas e Bobinas

^ora de Cpnciírsò
Lüiulr». I'j03 _ ri:!-:n l«>lt

f_¦DORES, Exlj-im em todai «is lübücürl39'1 fe-!

CASA
Torna-se por contrato uma casa

que tenha seis quartos com janel-
Ias, e as <lemais dependências.
Cartas para J. A. 110 escwp.orio
de.--te jornal. Aluguel .|oo$ooj.

(J 464.O

AODIGiONAES
Descontam-sc c -cnipresla-se

com garantia dos mesmos; trata-
se dò seu ciicaniinhainento nas re-
spòçlivas repartições; infqninações
eom .1. Pinto, rua do Rosário, 134,
loja. (J 4

MARCA 1 i__ltíl8TRADA
Portanto, rejeitem as latas que não tiverem esla marca ríiíistradí110 rotulo, como não tendo saido da casa Garrafa Grande 

ITg'3lrI0¦

,'í11» -7'-°"' st',s ',or '"'.uoa c <l»w por ^oSooo. i.«-n,ètle-se peloCoircio 1 laia por 3$opo, seis por i2$joo e doze por zsíooo;

EarcelioV0 
"""^ " "'"' csl:,,'Willlas' El» Nictlieroy, drogaria

m -GARRAFA GRANDE
86 RUA ORUeUAYASgll 36

Perestrello ® Filho.
e AVEXIDA PASSOS 10C. (jj 43.11)

OFFICINA DE SE6EIR0
Precisa-se de um official fabri-

cante dè rodas, na Companliia
1-ornecedoia de .Materiacs, á rua

& O*
I Frei Caneca n. 33-

CASA FUNDADA EM 1S78
Únicos «íe'posítàr*íos «lo cimento iii^leü

tinta Ijygíoiiica OLSIISA, fé.VKINOLirr'ííIl3I_J5 para matar o carrainitó «Io
TELEPHONE 274

sacio
Rua do RcGaráo BB,

Vende-se uma. em Nicthcroyí
ír.'il.'i-sfi com o sr. A. J. p, de Bar-

. rellos, á rua Visconde dn Kio
3? 4.175 ' Hranco n. 413, Nictheroy. ,lí 43U2

IIP E lli!
â!_pga

Accciln-sc de hòi.ien*,
perfeição no trabalho i
de de preço. Rua Goiií,-,
caía 2.

Saloí. pour ManScore

Praia do Flamengo 84
PENSÃO FAMILIAR V.IENNÀ

Alugain-se bons quarlos com to-
Io .conforto, a familias «¦ cava-
lieiros. Tclcpli. 3S04, Central.

3964

13, SENADOR EUZEBIO, %
Onde ven lo moveis em presla-1

ções e em boas condições por pre- jcos baratos: entrega na 13 presta-
cão se:n fiador. Telephone 4.: 1., |
Norte. fS 27S6)

J-lIIIICII
1

JülTlil
Fl-XDADA KM 1902 — PH..ÇA QUINZE \)K NÒVEJtBRp

iiistitiikiio de Ensino Siipnrior do Coiiiini-rcio, 110lüo di- «Tiincirò, qm- còhfcro tliplonins do "cani-
eter ofliiiitl" (l,ii i-Ydi-riil n. ia_lí), de O do Ju-neiro de 190S).

imi-ii prepítrò do
segunda síi-U

i-;-..-a:ilc-se j Pedi
nioílicida- ! Mine.

lves, 40-A. «.^.41,),
M ,l8s2 l.sobr.

Alexandre
Cen.. Rui

»^, dctpilíição.
<ilplo:iiada. T.
S. losé, 122.

OASASEGURÃ

:nAI.0í'í..\ST1-:u
síncnic 1

KODRII l-E
SS; P. dc C,
mí^i-^it ii so dtitir, bux.

P«

existe no^ mundo um rrni-.iií;,
iu;, t: us íaí dcsaoo.ircccv t.íi

preiiaratíó ecrío, cfficar, c ru
as Vraujo Freitas & C. O:

M. paçhcço, Andr.trl.is 4.1. Basia
no outro «.lia. nio se:u« mais óorc>. (J 4Ô-.2)

Imhtíyá e jnaiã ti;Jo de pevoba, cs
salões estão ricamente guarneci-

j dos, com ijatieíoi. c reposleiros dc
¦ dainassé de seda, cortinas c s'orcs
! lie finas rendas muita acua, boa
1 «estavão, cie. ; está própria'.' para

tietiíão thic e jogo: iniorni.i-se,
I por favor, na casa «la Onça, á rua
I Urugitayana a.. 72., _ 4 = -.«j

O

iaessleralÉloÉàieiFolaiels
67, Kjsa Frcsííeicfo de KlS3s4eí30 S7

I^abrica tlc malas c objectos dc vime
maior sortimento e os menores preços do mercado

CURSO OE FEÜIíIS
paro do e.vnme dc- hiliulssiio «• matrieiiíadn sírii- do Curso Geral (Dezembro ti

Aulas diurnas e noçturnas
ÈSéliNCIÃ.l

veíe-se
KXSIXO KSSl-:.\C'lAl.MF.yTIO PRATICO—I',-(;i„„ urospcetos.

67, .SUsa Frcsííeicfo de üap.çpj
Presidente— Joüo Ribeiro de Oliveira Souza

Director —Agenor Barbosa
Banco de Deposkoà e Descontos

FAZ TODAS AS OPERAÇÕES ÍÜXCA1UAS

: ülG&llUQ
|
1 -

de vime e
tapeçaria

5 para cima e liaixo
1AÍ* do ineza. paraforrar salas o

prateleiras

Roletas, .l.ilmríis,
íí-.?f_-P Masoottes, Xadrez

Dominós,Lotos,
.tinas, etc, etc

uma pn
I autista,

A. K, 1

Ja de objectos de
Sp$oóo n kilo. Car
;e jornal. r.

prata

ÍRS
Foot balls e mais;
artigos liara sport;

m pf
I P PammI íill-PiMl-l

SEGURA CAMPOS &C - 84 Rua Seta de Setembro 84Remette graus para o interior o catalogo geral illustrado a1 quem a requisitai.

ms
Para nçòugiies, cervejarias,

lleitcrias fruetas, residências, etc,
i Fabricante: l. Rumer. Rua

PffleOlIHÕ
:-.-i?-.- rittalqncr quantidade.
lt-' <!'* Setembro iSi,

3S15 j

>. m ,«rtq
• '& ÍMÃ PviAr__ÍJj- CTÍ iStaT-S

botequins, armazéns
etc.

Vasco ÚGiUtl
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» /MBBEIQ DA MANHA-m Quh^Mfa, m mSpSMfe I9Jf
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OINT
y eOKRISlU 1»A MA«üA -— mumu-it-ira, _:-> g»_-««'r-Hww u* i.«-^» ._-_______________________________________________¦__¦_______

O cinema preferido peta familia carioca - Ponto dè reunião da elite elegánié e intel^|uoÍ - Os meteores prpgrammas, os fllms de maior valor, os trabalhos de maia arte

Eiloa que resurgem, em mais um episódio monumental, cheio de sensação, cheio de vicia,
. . lances terríveis ....¦¦',-¦¦¦;'..,¦ .:.,;..: • ¦•

de

••• < nM%-,
Os VAMPIROS, os terríveis bandidos, apparecem nos 8- è 9- EPISÓDIOS de suas aventuras em

O
Em que é protagonista a seductora e linda

tt

l',;.í'-l

NAS
VAMPIROS

é a ultima palavra no gênero

t.»

m
é o romance policial em que se

desvenda a
VIDA DO APACHE PARISIENSE

AVISO
-*• Fnnccionantlo oè tíois salões simultaneamente HAVERÁ' POUCA ESPERA PARA 0 PUBLICO

'. 

:• 

;*- 
¦

GÒMPLETAÒ ÜPF-tOaRAMMA

IGIGETTA E OS ALPINISTAS
I! Graciosa e interessante comedia interpretada pela bella artista da iabrica

t__3130131

•üitz

GALIM O NT-ACTUAL IDADES -Gonl.?(I?i entre outr03' os seguintes quadros.-A MODA, por
!?• mr !-Í5-?»r, ¦ U fclU -t0 GeorgettoMadd} do Palais Royal, com vestidos de Oeorgett.&Comp.—Mr. POINCARE' inaugura o monumento a memória dos compositores e autores mortos na guerra.—O casamentodo tenente Jean Nicolas.—A obra da mulher na guerra.—Aa bandas de musica dos caràbineiros reaes da Itaíia o da GuardaRepublicana dão nm concerto cm beneficio.—O aviador italiano ROBBA, caido no campo de honra em frente de Verdun —Uma cidade inteira destruida pelo fogo nos Estados Unidos.—O novo dreadnought OKLAHOMAcm experiência, de vcloci-dade.—Uma festa do sport dos soldados-irlandczcs, etc.

X scguir-S. Ai o PRÍNCIPE HENRIQUE. — Graode drama do suecesso, desempenhado por, AitlAS, o príncipe dos acobratas — Bnífalo, o homem mais forte do mundo; mais forto que MACISTE I

''.¦_-, ... T'. w&> mmÊmmi
__ij§í

¦____<*?

_«._-«*'.

«.-

ií
««P-

-Primeira, projecção

HOJE - Novo programma em que tres films superiores da >D LUXO FILM trazem aos chies salões deste cinema uma selecta 1
concorrência 1!

Resenha -Ilustrada .das ultioiàs novidades ®j
____ ;; do Universo! # iR5 actos impressionantes, de emoção e dor! A luxaria, §

a vaidade, um coração íragil .de mulher aberto ás illusões do mundo!!

.»"':

Original interessante comedia- Novo gênero da D Luxo
BREVE-.AVENTUREIRA MEXICANA

Le Cinema du
Grand - Monde CUME PALAIS Le Cinema des

--Ccla.ii.s--

HOJE # UMA GRANDE ARTISTA ITALIANA, CELEBRE PELO SEU TALENTO E FORMUSURÃTT
<3j *g UMA PAGINA PA VIDA MODERNA, DE ENTRECHO ARREBATADOR 1 & ffc-

4% <S% UM SÚGGESTIVO ROMANCE TRÁGICO EM 7 LONGOS ACTOS í fc k Í

K--t HOJE
AMAZONA BI AC A B

 Grandioso drama em 7 longoa actos, edição fla ftetTorlca, G-lacaLiator pums

A INTERPRETE
Difficilmente se poderia encontrar uma acção

dramática mais adequada á affirmação do tempe-
ramento artístico de Itália Manzini, a grande
actriz italiana, do que lhe foi offerecida em
AMAZONA MACABRA. Drama de grandes emo-
ções a cada momento rasgado por um sopro de
tragédia, applicou-se-lhe com grande vantagem
a modalidade ardente da formosa interprete dan-
do ás scenas um destaque poderoso, mercê do
qual o entrecho nos arrasta irresistivelmente no
torvelinho impetuo. o das suas empolgantes si-
tuações.

Extremamente formosa, daquella formosura
rara que tira o seu principal encanto da har-
monia das feições todas entre si, da harmonia
esthetica dos gestos, das expressões, das attitude.,
vel-a representar AMAZONA MACABRA é um
deleite, tanto para o espirito, como para a vista.
A linguagem da representação cinema.ographica
que tem como seu orgam os olhos de quem re-
presenta, adquire, como não poderia deixar de
adquirir, uma grande eloqüência quando fallada
por essa actriz impetuosa-, senhora dos olhos mais
perturbadores que jamais se abriram á luz do
mundo, sob o ceu italiano.

_________ ______-'^_________^<___t_^__!^<^______h_•**___^_S ^PlURril ^^fc_.
__^il_l ____S__Pfl ___Wx

-__P____J___ ____r __.'•'__! K_%_?i_ _ü'l i\*

li Lm y
I ____¦_____________________ .______!_____ I¦¦___. '__¦ _____¦

¦¦ ^F • ''« __K^.^' ^^^B 
___¦_¦

^B,«H mmW JJkr^ "" *.iSH i ''Jií"-Vr"' *"¦ - .'^^-B ____r___r'^__L^_____J__I W..y '. ¦.£wH 
H__líwi*^.^*.-^'i.V* '¦'.'¦• '^Hllfj-r

^Kt_P ___^*¦' **-^I!*-S^^Pfí?^SKE? * v*^___F

^^^_ 
?,•'¦ ***' ,**.'.-^ "-___^^

1TAUA MANZirVl

A OBRA
O entrecho dramático que fornece a trama

ém que assenta a acçâo de "Amazona Macabra"
faz honra á fertilidade de imaginação dos libret-
tistas italianos. As paixões que perpassam no
drama emprestam-lhe um crescendo de intensi-
dade, do primeiro ao ultimo lance, e culminam na
scena macabra do ultimo quadro, quando Lia,morta por obra de cruel vingança, é conduzida
pelo seu cavallo em sua tetrica peregrinação pe-los campos. O personagem da grande amorosa queo vendaval da vida sacode de paragem em para-
gera, como uma folha ao vento, desenha uma
figura de grande soffredora que attrae e commo-
ve, que seduz e enternece. A' acçao principal da
obra juntam-se episódios secundários que a valo-
risam, e no correr dos quaes os excellentes
artistas a quem foi confiado o desempenho affir-
mam a justeza de distribuição de que resultou
para a fabrica editora a producção de uma das
suas incontestáveis obras-primas.

„—\ I
AVISO A* PET1SADA

AücnJcndo ao pedido dos nossos pequenos amigos, daremos domin.o,em ullirati Matinée Infantil
o Chiinpanzé prodígio, juntamente.9 com AMAZONA MACABRA.

UM IIROORAMMA DES 12 ACTOS!

GRAVAE NA VOSSA MEMÓRIA...

Como Medéa amou...
por Maria Cel lio

que amou como Medéa.

S_E3G_TJ_XT_C>_A.--F,_E_IR._A.
Dois films de grande metragem :

Sepultura branoa, ^Rf^ofe_lLA VISCONTI
Coração em Torvâlinho protiis;°n'-'-a ° notavei actorww_«v-rw <=,_-___ éWiVC-UU_g, fancez: M. ROUSSEL.

»»1alB^mmmm^mVmmWmm^m^LmmmmmWmmmWm ^^

HT VEJAM OS ANNUNCIOS DOS CINEMAS E THEATROS NA 5.a PAGINA
**-_.*'•**-."i -*-,;-*-"
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