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A defesa republicana
Falando, ante-hontem, na Câmara

«los Deputados, a •propósito da defesa
nacional, o sr. Antônio Carlos inci-
toú a siia-maioria, isto é, a maioria
«le que é leader, a uma acção com-
mura dc defesa republicana, por lhe
parecer necessária nos dias que atra-
«vessamos. Nada ha dc cstranliavcl na
ailiUidc assumida pelo illustre depu-
'ado mineiro. Ao contrario, é muito
«aturai no depositário da confiança
immediata da suprema autoridade ro-
ipublicana, mediador cnt:'c ella c a
Câmara dos Deputados, c, dc mais a
mais, um dói muito dignamente pa-
paveis á presidência da Republica. A
Republica; após vinte e sete annos .le
existência, só tem liojc cntliusiasitips
no «imitido official. A depravàção do
rcgimen produziu o amortecimento
das crenças republicanas. São fervo-
rosos propagandistas da Republica os

primeiros a proclamar a fallencia do
rcgimen, cuja pratica não trouxe, sc*
fiundo elles próprios confessam, maior
beneficio ao paiz. lí' incontestável
que a. Republica está laborada surda-
mente por ttm profundo descontenta-
mento. Quem pódc negar a evidencia
desse 'fado? Não admira, pois, que só
açudam em sua defesa as figuras do
mundo official. N'o gesto do sr. An-
tonio Carlos, '.portanto; só c dc repa-
lar que v;csse tão tarde.

'Só (.criámos applausos para o sr.
Antônio Carlos, se a deiesa, para a

qual s. ex. conj«ura todos os rcpubli:
canos, fosse no terreno unico em que
«.Ha se pódc produzir com exito. No
da reforma da Republica, para corri-
gil-n, emcndal-t», de modo que cila
possa corresponder ao ideal dos seus
apóstolos, satisfazer as «promessa-

com que fascinavam o paiz ao com-
liiiter a Monarchia, fazer, em summa,
a felicidade do Brasil. IV o que vie-
mos reclamando, cm nome da opi-
nião nacional, de que nos desvanece-
nios de scr órgão, e isto iia lpngos an
nos, desde que occiipamòs esta" colu-

nina uo Correio da Utmha. Mas os
nnnos 'tem passado, e a Republica,
longe de sc emendar, vciu dia a dia,

pcoran-O, ate abysmar o paiz no ver-
-gonhoso descrédito que «punge a alma
arrependida dos sinceros republicanos.

Quando se lenta a reforma, logo se
levantam bs donos da Republica, os
seus exploradores, interessados cm
mantel-a como está, para resistir a
essa tentativa, sem outro argumento,

porque lhes é impossível contestar a
necessidade da riíonna, que o da in-
opportunidade. O paiz está cansado
de ouvir que os males da Republica
são menos da sua organização do que
dos homens que a têm executado. O
paiz está cansado de esperar a refor-
ma tias instituições, e, dcsengánadõ
de melhoria do governo rela «mclho-
ria dos homens. Dahi as aspirações
iiioiiarchicns que se generalizam por
todo o paiz. por todas as classes so-
ciaes, ganhando terreno todos os
dias.

Batendo, hontem, palmas ao .lisetir-
to do sr. Antônio Carlos, o Impar-
tini escreveu estas palavras: 

"O des-
contentamento geral, legitimo e justi-
ficado, quo se accumula na conscien-
cia nacional, redundará em uma ex-
plosão que espedaçará o nosso syste-
ma político, se este não fôr a tempo
salvo pela válvula do art. fio da Con-
slituição, que stlggcre e regula a sua
reforma." Mais adeante fala o col-
lega no íctichismo da letra constitu-
cional, que ameaça de inconipatibili-
zar o rcgimen com as aspirações c
necessidades da nação". Outra não
tem sido a nossa linguagem; .não te-
nios por outro modo apreciado a si-
tuação em que sc encontra a Rcpubli-
ca. Deante, porém, da obstinação, es-
tupida «Ic alguns, e imnicdiatameiitc
interessei!, da maioria dos republica-
mos, occtipa.ntes das posições politica.1.,
dirigentes do paiz, advertimos, a elles
próprios, de que a nação não se sente
disposta ao suicídio; pelo que, sc com-
prcliender que a continuação da Repu
blica é o seu anniquilaniento, procura
rá salvação, c já sabe onde cucou

a lembrança do passado, e amargam
a aventura a que desvairados pátrio-
tas lançaram o paiz, exige dos repu-
blicanos interessados cm conservar a
Republica, que imitem o Império, e si-
gam o exemplo dos governantes da-
quelles tempos, cujos altos méritos e
virtudes só ousam negar o despeito, a
inveja e a maldade tresloucada. . A
nova geração, cuja educação civica se
aprimora com a ordem e disci-
plina no serviço militar, prepara-se
realmente para defender o Brasil, in-
terna ou externamente, com a Repu-
blica ou sem a Republica, mas sempre
o Brasil, sempre a Pátria, que lhe
merece todos os sacrifícios.

Gil VIDAL
— » ar» ¦> «w
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Xa Prcfcitum pagniii-Bê as folhas dc ven-
ci mentos, referentes ao nícz findo. <fc> I-alia-
rato ri o de Atiàlyaeji Necrotério. Instituto
VaccinÜcõ, Hospital Veti-ri narro, cemitérios c
Inspectoriu Sanitária do Commcrcio do
I.ei.ic.

serviço na "Repartição Central
) 3U delcfiàdo auxiliar-

classificado em logar de destaque, e ti-
nha que eer aproveitado na primeira
vaga que se verificasse no corpo de re-
dacção dos Idebates ida Cantara; quanto,
porém, á nomeação do outro candidato,
ahi é que o carro pega. Assim, consta-
va que o afastamento inesperado e
dispendioso do sr. Eugênio Pinto fora
motivado especialmente pela necessidade
de, creados 03 dois cargos de supplen-
tes na rttíacçã4> de debates, «ser no-
•meado «para uni delles o filho de um
dos directores dos trabalhos legislativos
da Câmara. E' possivel, entretanto, que
tal nomeação não se verifique por oppo-
sição exactamente do progenitor pres-
tigioso do joven candidata sem con-
curso.

A noticia de tudo quanto alii fica
dito era para scr conservado cm sigillb,
tal p mysterio de que ella sc cercou, na
Câmara. Da nossa parte, tornamol-a pu-
«blica por Idois motivos: porque Mia evi-
delicia os honestos «propósitos da Cama-
ra cm fazer economias c porque offe-
rece ensejo a que se preste tuna ho*
menágei- ao sr. Ildefonso Pinto, autor
da einendazinha, deputado positivista
qne gosla, por isso mesmo, de viver ás
claras...

Redacção — Largo da Carioca n. 13
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A POLITICAGEM
EU EXERCITO
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A carno
ftira a carne liovina posta liojc em

c_ii-inno nesta -.apitai foram aífixados_ pe-
los marchantes, no entreposto de S. Díotín,
os t.reços d-vÇróo a $800^0 devendo scr co-
j,,*..- -*,-, pti))Hco o máximo de i$ooo.

Canteiro, 2$i porca, 1$ a iSijo. e vi-
téllis, $600 a i$oüo.

» m

O presidente da Republica recebeu
liontem, 110 palácio do governo, os se-
nadores W.ilfrcdo IyCiíl, Costa Kodri-
gues e Pires Ferreira e 09 deputados
Agapilo Pereira, Octacilio Camará, Bar-
liosa I,i«ma, Waldcmiro de Magalhães,
Augusto de Freitas, Prisco Paraíso, I_-
dro. Lago c Mello F.ranco, sendo que
este ultimo conferencion com s. cx. so-
bre a questão da reorganização do Dis-
tricto Federal, cujo «projeclo, vindo do
Senado, lhe foi confiado para estudar
e dar parecer.

Despediu-se de s. cx., por ter de par-
tir para S. Paulo, o ex-ministro Oli-
veira Lima, c apresentou-se,, «por ter
sido pronióvidò recentemente, o tenente*,
coronel Alfredo Severo.

S. cx. fez-se representar, por sau
ajudante de ordens, capitão _ «Carlos Ei-
r.is, na sessão cominomorativa do «W
anniversario da fundação do Lyceti de
Artes e Officios; c, ainda, mas ceri-
¦moiiias fúnebres realizadas na egreja
¦da Candelária em suffragio dos offi-
cias fallccido. na revolta dos -íarinlici-
ros. em 1510.

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

¦ » 1
lia dias sustentámos a conveniência

de serem elevados a ministros residen-
tes os encarregados de negócios que
ora chefiam algumas lcgacúcs. Trata-se
da nossa representação em Christiania,
Stockolmo, Athenas c Pelcim. Mante-
mos sent alteração tudo o quo disse-
mos quanto ás legaçiíes de Christiani.t
e dc Stockolmo, que têin dc proteger
importantes interesses econômicos do
Brasil c onde convAt que a nossa re-
presentação lenha a influencia e pres-
tigio de qác um miro, enounegeido

O commandante do 2" batalhão de
artilheria iniciou hontem um novo pé-
riodo de instrucção ás suas praças.

Informa-nos o Gabinete do ministro
d:; Marinha:

Tendo o jornal .4 fíiifl, de liontem,
publicado uma local cm que diz não te-
rem sido ainda preenchidas as vagas
abertas 110 Corpo, de Saude da Armada
para que prescreva o actual concurso
c possa, em novo concurso, ser admit-
tido nesse quadro um filho do sr, ai-
mirante Carnier, peço-vos declarar não
haver fundamento em tal local, por-
quanto as vagas abertas não têm sido
preenchidas cm virtude dc disposições
do lei que vão abaixo indicadas.

Diz a lei n. 3.07.', de 5 de janeiro
de 1916. que fixa, a Força Naval, no

negócios nio pude di.-pòr. A elevação I «•*•*.« '?'¦ "*?à vigência" da presente lei

tr;i!-a. Xem terá que a procurar no
estrangeiro, aproveitando a experien-
«'ia de outros povos. Kcíugiar-sc-á em
seu passado, na instituição a qual,
srm mentir á historia, não é li.uto
contestar os enormes serviços que
prestou ao paiz, no império demo-
ernti-o, a cuja sombra o Urasil sedes-
envolveu, progrediu, honrado c re-
.«•peitado de todas as nações, sempre
còm seu credito colado a par dos pai-
-"os mais favorecidos, coberto de glo-
rias sempre que o seu exercito e a
sna marinha se bateram cm sua defe-
sa, pòssijii«.«do e gozando o máximo de
libcrdader, tine um povo poderia pre-
tciiiler, sem casos c sem oligarchiases-
ladtiacs, sem contínuos estados de s:-
tio. sem moratórias c sem baucarro-
Ias, fortes e solides 03 laços da uni-
dade nacional, o, finalmente, coni um
mecanismo de governo que òfíerecia
soluções pacificas e legacs a todas as
crises.

O qtte desespera 03 end
staltt nno republicano, em

dos encarregados de negócios nas duas
capitães scandinavas a ministros resi-
dentes é. portanto, justificável.

Quanto a Pekim e, sobretudo, Alho-
uas o caso é diifercnte. Somente o go*
veruo tem meios de saber sc a nossa
representação na China é tão necessa-
ria que não convcnlia supprimil-a neste
momento. Mas cai relação á Athenas
a idéa de crear uma legação é niadimU-
si vel; deante das ultimas noticias che-
gadas da capital hellcniea.

A Grécia acha-se em tal estado dc
anarchia, e a pressão exercida pelos
alliados, ali, é tão intensa, que bem se
pódc dizer que, temporariamente, pelo
menos, a Grécia perdeu o uso dc sua
soberania. Ter qualquer representação
em Athenas, nestas condições já &
uma despemliosa cortezia ao infeliz rei
Cdiistaiitiiio. Mas dar á essa represei-
(ação um caracter mais pomposo, seria
um acto tão disparatado, que nos co-
briria dc ridículo.

Realmente, nas actuaes condições da
Grécia e nas circiueslancias em que ce
encontram as nossas finanças, .1 unica
coisa sensata que o Senado deve fazer
é siipprimir inteiramente a verba para
áquella representação, q"ue se tornou
intui!. Km favor dessa solução, muita
ainda uma razão política ponderosa.
K.«:is!e tle faclo na Grécia uma duali-
dade de governo e é bem possivel,
senão provável, que mais tarde ou mais
cedo os alliados reconheçam o governo
venizclisla. Sc tal acontecer, teremos
a resolver um problema complicado,
qual o dc escolher entre o governo
reconhecido pelos impérios centraes e
o governo reconhecido pelos alliados.

Para evitar todas essas complicações,
o melhor seria aprovei! ar a opportuni-
.1.-.«1 e de economizar algum ouro, de que
muito precisamos, «abandonando ,1 idéa
da representação cm Athenas. Mas em
qualquer hypothese, pensar em manter
naquella capital ura ministro, é uma
extravagância, que o Senado, certa-
mente, rcpellirá, como coisa absurda.

não serão admittidas pessoas estranhas
ao Corpo i'í Saude e ao dc Fazenda da
Armada.

A lei n. 3,089 (Orçamento Geral
para o exercicio dc 1916) diz no art. 30
(pag. 106, alinea 4°) não devem ser
preenchidas, 11a vigência desta lei, as
vagas de segundos-tenentes pharmaceu-
«ticos no Corpo de Saude da Armada
nem as dependentes de concurso em
qualquer outra repartição, salvo haven-
do addidos que possam ser aprovei-
tados.

IS, além do que acima se encontra,
devemos dizer que o referido sr. alnii-
ranto Garnicr não tem filho medico.

O .ministro da Viação, em resposta a
uma consulta que lhe fez o seu colle-

| ga da Guerra, declarou que, segundo
informações que tevo do director da
Central do Brasil, nenhuma, alteração
oceorreu coin o 2° tenente Onofrc Mu-
niz Gomes de Lima, durante o tempo
cm que este official esteve praticando
naquella estrada.

•O almirante. Alexandrino de Alencar,
attendendo no pedido do representante
diplomático ila Republica de Cuba nesta
capital, mandou enviar ao Departa-
mento Naval do ..Iludido Jiaiz, os regu-
lamentos e relatórios publicados pelo
Ministério da «Marinha, até á presente
data.

medida que o movimento em
prol da organização da defesa nacio-
nal ganha terreno, começa a formar-
se uma corrente insidiosa dc antago-
uismo ao Exercito. Não podendo
mais contestar a urgente necessidade
de sairmos do estado dc perigoso cri-
fraquccitnento militar a que chega-
mos, os adversários da nossa prepa-
ração bellica adoptam outra tactica,
procurando attribuir aos defeitos do
Exercito, ú incompetência da sua of-
fieialidade e á desconfiança que ella
inspira ao paiz, a indiffercnça das"
grandes massas da população pelo pro-
blema da d-íesa nacional.

iim outras circuiiistancias, quando
não fossem tfto melindrosas as con-
dições internacioiiaes c quando a nos-
sa situação domestica não tornasse
tão possivel complicações cm que a
fraqueza pôde aggravar as diffi-
cuidados externas do paiz, a replica
as aceusações formuladas contra, o
Exercito seria apenas uni tributo
de justiça aos nossos soldados caiu-
mniados.. Mas neste momento é es-
cencial que o prestigio das forças ar-
tríadas seja mantido intnctti. A im-
portancia da organização cfficieiile do
nosso apparelho militar é tal que
qualquer attitude, qualquer palavra ca-
paz de diminuir o Exercito perante a
ilação deve ser immcdiatamente reba-
tida, para que não subsista elemento
algum de desconfiança ou de aniniosi-
dade a separar o povo, que deve for-
mar a massa combatente do paiz. c
a officialidade, que se acha incumbi-
da de organizar as tropas dc amanhã.

Pretender responsabilizar, o Exerci-
to pela nossa falta de preparação mi-
litar é inverter a verdade histórica, é
contestar os factos positivos, regis-
trados pelas nossas chronicas nacio*
naes, tanto no Império como na Rc-
publica. Longe de terem. contribuído
para o alarmante declínio do nosso
poder defensivo, os militares de terra
e mar podem ufauar-se de terem ope*'
rado o milagre dc impedir a comple-
ta desorganização militar <lo paiz,
pela qual durante quasi toda a nossa
vida independente se empenham con-
seiente ou inconscientemente os igo-,
vemos.

O «erro fundamental do Império foi _«'escurar Systematicanieilte OS problc-1- BEIWIA-AS — Elegantes e resistentes -
',Câsa Manchester — Gonçalves Dias 5.

Sio de tornar efficientc a nossa defe-
zà. nacional dentro dos escassos recur-
5qs materiacs dc que dispõem o Exer-
cito c a Marinha.

¦Não é aos of«ficiae9 e, sobretudo,
aos officiaes moços que cabe a res-
pousabilidade do nosso descalabro
militar. O motivo da nossa fraqueza
é a falta de pensamento militar entre
i|s-iiossos governantes. Ila ainda nes-
tc paiz a idéa de que um Exercito é
tlma espécie de appendicc ao organis-
mo do Estado, emquanto que a ver-
dade é que a 'força armada constitue
a synthese de todas as energias intel-
Icctuaes, moraes c physicas de uma
nação. A organização dc tun exercito
é um problema de coordenação das
torças vivas do paiz, afim de habili-
tar o Estado a lançar na balança inter-
nacional, não o poder bellico de uma
classe, mas a somnia total das cner-
'¦ias combatentes da nacionalidade.
O corollario lógico dessa moder-
aà concepção de um exercito é que,
iCin o serviço militar obrigatório
para todos os homens validos, não sc
pôde ter força armada capaz dc des-
empenhar a sua missão.

A importância da conscripçãó de-
corre, não tanto da creação das re-
servas como do desenvolvimento de
uma idéa clara entre as massas popu-
lares sobre o que seja a guerra e so-
bre o que seja um exercito. Sob este
ponto de vista, o serviço obrigatório
im 'lima democracia serve não só para
tornar a nação capaz dc se defender,
como para inspirar á opinião publica
mais' discreção 110 tocante ás rela-
ções internacionaes, porque cada cida-
dão fica habilitado a formar um jui-
7.0 sobre os horrores dc um moderno
conflicto arintido.

Emquanto não tivermos acompa-
nbado as outras nações civilizadas,
decretando a conscripçãó, certamente
não teremos exercito. Mas a respon-
sabilidade pela nossa assustadora ira-
queza não cabe aos militares, que cs-
tão trabalhando para preparar o nu-
iclco do exercito futuro. Cabe aos po-
}it:queiros que até hoje não viram no
Exercito e na Marinha senão instru-
mentos para aventuras intervencionis-
tas nos Estados.','« ¦>«»»¦

fazer com que elles trabalhem como
devem, a exemplo dos seus collegas de
outras coinmisãões, j>ermanentes como
a de Agricultura, e obrigadas, por isso
mesmo, a reunir-se de continuo em-
quanto estiver aberto o Congresso.

1 BirtI_OTHF.CA POPULAR — Abcr-
ta ao publico das 11 ás íi lioras, no
Lvreti de Artes e Officio3.
1. ¦ I » » M

O ministro da Fazenda remetteu ao
presidente do Tribunal de Contas, para
os fins convenientes, .cópia do decreto
que abre ao seu Ministério o credito
de 3_:io'3$oSo, para pagamento a João
Pires Branco, em virtude de sentença
judiciaria.

O sr. Bulhões persiste no seu pro-
posito de crear novo3 impostos para
equilibrar o orçamento. E' uma idéa
fixa, de que o senador goyano não abre
mão, a troco de coisa alguma.

Nessa attitude do sr. Bulhões salva-
se apenas a boa intenção; mas, como
esta não pôde ser executada em detri-
mento de ura povo cuja capacidade tri-
bufaria já deu o que tinha de dar, resta
a«i sr. Bulhões procurar outro recurso.

Diz s. cx, que ou se criam novos
impostos, ou o orçamento será votado
cem déficit. Pois que o seja. O essen-
eial é que a nação saiba a quantas anda
ein matéria orçamentaria, coisa dc que
não tom conhecimento ha muito tempo.
E não o tem porque os legisladores
organizam orçamentos errados e defi-
cientes, deliberados que estão a votar
créditos suplementarei, desde que se
esgotem as verbas estipuladas na lei dc
meios," c o governo sc veja ha necessi-
dado de recorrer a taes créditos.

Se isso se verificava nos bons tem-
pos, isto é, quando a nação, sem diffi-
culdadeá financeiras, não procurava
saber dessas coisas, a verdade é que
s_« não pôde registrar o mesmo actual-
mente. O Brasil precisa de obter pleno
conhecimento das condições cm que se
encontra, _ com o Brasil, os seus cre-
dores, gente que por via dc regra não
admitte mj-stificações quando se trata¦de algarismos.

E' melhor confessar o déficit Aa que
o occultar, para depois dc decorrido o
exercicio financeiro de 1017, chegarmos
á conclusão de que o paiz não pôdefazer face aos seus encargos apenas
com as verbas votadas pelo Congresso,
na lei dc meios.

ram nesse mosaico chinez de artigos e
paragraphos? a extineção integral do
déficit por alguma providencia contra o
desvio dos dinheiros públicos, que o
contrabando e o peculato, em acção
concorde, deixam escapolir pelas malhas
da connivencia do governo, eterno cum-
plice do descalabro? a sciencia do sr.
Calogeras apontando o eureka ao enge-
nho mallogrado do sr. Bulhões? Tam-
bem nós discorremos esse complicado
art. 99, com a cabeça a tratos, a ima-
Efinar a solução de problemas transcen.
dentes. E a nossa curiosidade percorreu
muito tempo todos os vórtices das ava-
riadas finanças da Republica, a pes-
quirir por onde o sr. Calogeras, de
mãos dadas com os illustres e conspicuos
financistas da Cantara baixa, abreviaria
o supplicio da nossa espectativa de
naufrágio, abrindo-.nos o abysmo de-
uma idéa nova, tão dc receiar deante da
experiência das velhas idéas.

Descançae, porém, como já descançá-
mos, em nossas duvidas, desde que o
senador João Luiz Alves nos decifrou o
enygnia. , Toda áquella complicação de
artigos e paragraphos o leis c datas visa,
SÓ C SÓ,

inspectòr da Alfândega do Rio dc Ja
neiro.;. E vamos c venhamos que era
dc adivinhar. Da cabeça dos autores do
orçamento não poderia sair nada melhor,
nem mais acertado, nem mais patriótico.

MONOPOLIO
CADUCO

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rio Branco,

fmUm£mt§á '

mas •militares. Os estadistas, aliás1»?

An que sabemos, o Penado vae vo!ã,r
nina emenda ao. orçamento, permittin-do que, no próximo anno, seja aberta
a matricula para a admissão dc trinta
candidatos ao curso da liscola Xaval.

Xeste momento, tm que o Senado se
entrega ao trabalho orçamentário, idis-
posto a cortar impicdosameiire logares
c a reduzir 03 vencimentos ao funecio-
na-lismo, não é fora de propósito a dc-
núncio do procedimento da sua commis-
são do Policia, quanto a despesas.

O Senodío vem mantendo ha tempos
dois automóveis de luxo ao serviço dos
seus presidente, o sr. Urbaiiodos .Santos,
c vice-presidente, «o sr. Azeredo. Com o
seu automóvel, visiloso e brilhante lan-
daiilct, começou a implicar o viec-pre-
sidente. S. ex. não se contentava com

a
cs 110
maior

pane ueijes assenta a própria subsis-
lenda e prosperidade, é o confronto
f.o presente com aquclie passado, rfv;:-
tem elles que não po iem üludir a .'a-
cão brasileira, o que i'à«i são s«'«,ne:.tc
ns remanescentes das gerações, que
«viveram sob o Império, qtie .cxpèri-
incutam, no parali lo. en:re o gover-
r.«-« dc liojc e 0 dc hontem, a pro-
funda inferioridade daquclle em re-
!'.«,'.'..1 a c?!i\ mas lambem a própria
Kcração que ra-.\:i sob a Repu-1
h\\-3. a qual nàri tortura o renuirso
r .«a eversão s!:ns;ra de uni re,;:-
«nen que í« i a ordem, a paz. :«. eio-
ria, a ;i:-uça. n seriedade na adininis-
;ração e a severa probidade 110 mane-
'«i «los negócios do Estado. A moci-
«.'.ide estuda, e deante da verdade vios
Factos, constantemente avivados nos
•sus lares pelos velhos que guardam

A Câmara dos Deputados continua to-
mada Mos propósitos c dos sentimentos
de fazer economia, de cortar despesas,
de afinal, defender qs dinheiros do
Tliesouro Xacional. São sentimentos e
propósitos esses que lhe ficam muito
bem.

Ainda hontem-, por exemplo, os lira-
vos economistas daquella casa do Con-
gresso approvaram o parecei' da com-
missão df Policia, «dispensando do ser-
viço. por tempo indeierminado e com
todas as vantagens da cffcctividadc do
cargo, o chefe da sub-.ecçãò da reda-
cção de dobarea, sr. Eugênio Augusto
Av.ya :1a Lapa Pinto.

«A essj parecer apresentou n deputado
sul-rio-grandcnsc positivista sr. lide-
fonso Piuro uma cnicnilazinha, qire foi
egualmente approvada, desdobrando o
car.qo do sr. ílugcnio Pinto, que passa
para uma iiractividade rendosa sem,
aliás, graede vontade, em dois cargos
«iv suppiciltes de redactor de 'debati.s,

cala um com a modestíssima mcnsali-
dado de -íüpíooo. Sáo, pois, Soo$ meti-
saes a maior <|t:e passam a figurar na
dotação orçamentaria da secretaria da
Câmara, — que dc modo algum invalida
ou apòucn os sentimentos «: os próposi-
tos honestos dessa casa «do Congresso.

Para os dois novos cargos de siuíplcn-
tes 1? *• re.lacíor dos debates s.riic- no-
meados nm jornalista e um moço cs-
trar.lio a essa coisa de escrever em jor-
nal. Quanto ao jornalista, a nomeação

Ção das massas populares, preparau
do-nos assim para exercer unia fun-
cção predominante no jogo da politi-
ca continental e «para educar o povo
pelo methodo mais simples c que mc-
llior se adaptava ao caracter primiti-
vo da nossa gente. Entretanto, o Im-
perb não sc preoecupou muito com a
efticiencia da defesa nacional. No
ponto mais vulnerável da nossa cinta
fronteiriça, um estadista semi-barbaro,
'dotado" de «um temperamento liarmo-
niosamente adaptado ás condições po-
litiças então existentes na America
do Sul, transformou as antigas mis-
soes jesuítas do Paraguay cm uma
potência militarizada e forte, sem que
nunca 'houvesse oceorrido aos esta-
distas do Império a necessidade de

I preparar a resistência ao perigo iu-

liquido. Era modesto demais para a àuafí'1-9™'- . 1?0ÍT -#is? f*ue ° ••«deiro
vaiiade. Ora, como o dinheiro não saia tl0 -,rmlc'r<> í-opC'- lançasse contra as

nossas fronteiras a excellente tnachí-
na nvlitar que encontrara organizada,
para que o Império tfesperlassc c, sob
a pressão do inimigo; que violava o
nosso território, «fosse construir ata-
balhoadamèhte o apparelho beilico
com que fizemos a gloriosa contra-
offensiva culminada pela victoria.

Pouco aproveitou aos nossos gover-
nantes a dolorosa lição do Paraguay,
Os últimos dezenove annos do Im-
perio passaram sem qtte pelas nossas
forças dc mar c terra muito mais se
fizesse. A revolução militar de iSSj
foi a justa retribuição, que ao rcgimen
decaído coube pelo abandono cm qtte
deixara o Exercito, desinteressando-o
das suas oecupações profissionaes. c
tornando-o assim prosa fácil da ex-
plpração politica.

A Republica não ¦melhorou a situa-

muitos delles notabilissimos, rda pii-
meira pliasc de nossa história politi-
ca, tiveram sempre na sua psychòlogia
politica uma curiosa lacuna lio to-
cante a este assumpto. A grandeza
territorial do paiz, o atrazo mental da
maioria, para não dizer da quasi to-
talidade da sua população, a multipli-
cidade de fronteiras determinando a
possibilidade dc varios c freqüentes
atrictos internacionaes, a extensão da
orla do litoral c a concentração da ci-
vilização incipiente na estreita facha
maritima para além da qual ficava o
vasto hinlcrland deserto e inculto, to-
dos os característicos geographicos c
sociológicos do Brasil deveriam ter
dado aos estadistas do Império aj
idéa de que o nosso paiz só poderia
integrar-sc definitivamente cm uma
nacionalidade robusta pela anilitariza- • ^ens tem lMo tal J""ova Ac •1,com

'A 
próxima chegada do .sr. Sabino

Barroso eslá sendo coniniciitadá de mil
modos no que concerne a uma possivel
mutação 110 governo.
V.fO sr. Wencesláo ainda não se deu
ao, trabalho de • dizer a qualquer amigo
-indiscreto o que pretende fazer, e nesse
jjêíso as conjecturas convergem quasi
todas para a possível substituição do
sr. Calogeras na pasta da Kazendh.

E isso afinal é o mais plausível, a
menos que o sr. Sabino ache de bom

ROUPAS brancas-Sortimento sem egual— c,-sa Manchester — Gonçalves Dias 5.
A propósito ile uma nota, qne hontem

publicámos, sobre a actual situação po-litica do coronel Marcondes de Souza,
um "velho capiehaba" escreveu-nos di-
zendo que só não triumphou o candidato
do sr. Wencesláo Braz, cm logar do sr.
Bernardino Monteiro, "porque os Mon-
teiros- tinham a seu lado o Congresso
unanime, unanimes as municipalidades
do Estado, e — mais do que isso —
uma policia fanática e brava ás direi-
tas, cujos officiaes talvez dormissem na
própria cama do sr. Marcondes, vigian-
do os seus mais íntimos movimentos".;

O missivista não tem nenhuma razão
nesse particular, A verdade '• 

que a vi-
ctoria dos Monteiros foi devida unica-
niente í pressão da politica mineira.

.'Como se sabe, os políticos das Altc-
rosas, para contrabalançar o jogo dos
seus adversários, ou melhor, para contar
com maioria certa nos Estados, no 1110-
nienio em que chegar ao auge o nego-
cio das candidaturas presidenciaes, pro-
curam, ha muito, dominar a situação,
ou dividindo para reinar, ou adaptando
toda a politica regional ás suas conve-
niencias,

O sr. Wencesláo Braz destoou deste
principio cm relação ao Espirito Santo.
Mas, premido pelos chefes mineiros,
viu-se forçado a deixar o seu candidato
entregue á sua sorte, que por signal foi
bem precária.

Não se observasse essa circumstancia,

Ate que finalmente o Supremo Tri-minai dc Justiça põz termo a uma
questão que já ia creando cabellòs«ranços, e cuja solução aliás interes-
sava muito directamente ao Brasil.Ketcrnuo-uos ao processo intentado
pela l'lie Western Telegraph Compa-
ny, 'Emnted, contra a União, para Ilioscr garantida a posse de suas linhastelegraplncas, escriptorios, balcões,
etc., para o fim de continuar n«> gozodo monopólio do serviço tçlcgraphicp '
submarino para a Argentina e, conse-
quenteniente, dali para todo o globo.O Correio da Manhã occüpòu-si
deste importante assumpto em rq>c-
tidos artigos, demonstrando que aWestern estava prejudicando dirccla
e simultaneamente o Tliesouro e o
publico. A questão, afinal, limitava-

, , , sc a isto: pelo contrato ainda em vi-a manutenção do automóvel do g01. „ „_,__ ^ 
.^ X '$$$$ 

&tre o Brasil o a Western, tem estaconipanhia ingleza o monopólio tio
trafego 'èlegraphico submarino, ligan-
do os diffcreutes portos do Brasilentre si e os estrangeiros, o que, to-davja, não impede que os cabos do
outras companhias telegrnpliicas ve-
nliam do estrangeiro amarrar dirccla-
mente em qualquer ponto do pai;:.tor um accordo feito em 30 de ju-nho de 1S9.Í, foi dado á Western oexclusivo, por vinte annos, do serviço
telecraplnco submarino entre o Brasil,
o" Uruguay e a Republica Argentina.
1 ara a realização desse serviço, a
\\ estern nao teve que lançar nenhum
cabo novo, pois utilizou-se de linhas
que cila já eslava explorando. Esseexclusivo caducou em 191*. Uma das
principaes cláusulas do accordo feito
coma Western estabelecia que, quan-do losse aberta nova concorrência
ulla-i° scn''^° telegraphico entre oBrasil e o Uruguay, c a Argentina,
cila teria a preferencia cm enüaldade
ae condições. Succedcu, porém, quooutra companhia, a Central and .South
(American Telegraph Conipany, quomantém o magnífico serviço entre aAmerica do Norte e a Argentina, porvia Galycstóii e pelos portas do Pa-
ctfico, propoz ao governo o lançamcu-
to dc um cabo entre Buenos Aires cKio de Janeiro, e outro entre Buenos
Aires o -bantos. com tarifas módicas
para os lelcgramríias, c sem nenhuma
espécie de favores especiaes, nem mes-
1110 o exclusivo para esse serviço.'Levada a proposta ao conliecimcn-
to da VV estern, esta procurou illudil-a,
declarando que acceitava todas ascláusulas... mas procurando substi-

aviso voltar á presidência da Câmara !0 al)eZar da unanimidade da Assembléa
depois de ter sido ministro do sr. Wen-
ccsláo, o que não parece admissível

e. dos iminícipios espirito-santenses, c
. apezar mesmo da vigilância dos offi-

O publico, porem, so vê com bons olhos c;aes Ja po];ci_, motltef.rista. o sr. Bcr-

AOS NOSSOS ASSIGNANTES
.-Pliroxinta.ntln-.se o fim do anno,

época, da rcfp.nia do ussigiiatui-us,
pedimos nos nossos nssignnntcs
inundarem rcfurnml-as com a
maior brevidade, pelos motivos
quo abaixo expomos.

Outrosim, todos aquellcs quo to«
murem assi^iiutiira nova IlE-K-
UtiltÂO o "COIIKE10 DA MANHA"
DESDE JA' uão se lhes tlescoii-
tinido o periodo que faliu parn
completar o mino.

Tendo o "Correio da Manhã"
adquirido nos Estudos Unidos
além de uniu nova machina ro-
tativ.11 das mais modernas pura
conseguirmos rapidamente a nossa
grando o sempre crescente) tira-
gem, O macliinas parn impressão
dos nomes dos nossos assignantes
cm cada folha, acabando do uma
ver. com a etiqueta collocadii so-
bro rada jornal, como a remessa
do jornal cin listas pura as ogen-
cias dos Correios — pedimos a
todos os nossos nssignnntcs que
mandem reformar desdo jií suas
assigmituras com todos os osela-
recimentos, quanto a titulos, no-
mes, sobrenomes o moradia, nfim
de irmos desde já preparando os"paquets" 

quo tfim do servir para
a, nossa expedição.

Além disso outros niolhoramen-
tos estamos preparando o que
inauguraremos dentro do menor
praso possivel.

Os preços do nossas nssignatu-
ras, APEZAR DO ELEVADO PRE-
ÇO DO PAPEL, continuam ainda
os mesmos:

a hypothesc de que o sr. Calogeras
deixe o Ministério da Fazenda, para
desafogo do3 negócios do Tliesouro.
Sobre isso não ha duas opiniões discor-
dantes,
...Na direcçao daquella pasta, o sr. Ca-

10 não conseguiria chegar ao pa-
lacio presidencial da Victoria.

E' assim que está organizado o nosso
sesquipedal systema político. Os lista-
dos tudo pedem desde que contra elles
não delibere o Centro, ou as influencias
que forçam as deliberações do Centro.

CAMISAS—O que lia de melhor e elcgan-
te—Casa Manchester — Gonçalves Di«is 5.

p-.icncia, e tem sido tão pernicioso
administração publica, que a sua per-
manencia ali se torna uma coisa
verdadeiramente dcsconçertantc, c só I Entrevistado por nm jornalista sobre
admittida num governo proverbialmcnlc o. accordo poütico que 

"s. 
ex. pretende

indeciso como o do sr. Wencesláo.
. Ainda agora procura o ministro da

Fazenda reformar a Procuradoria do
Thesoüro, para crear tres logares de
ajudantes de procuradores, logares que
caberão ao sr. Francisco de Sá Filho,
a tun genro do sr. Barbosa Lima c a

do seu Uolso, o sim do Thesoüro, o sr.
Azeredo negociou a compra de outro,
por 16 contos. Comprou-o. Ficava o seu
-.ntiízo carro encostadlo. Mas os. secreta-
rios da mesa e, o que é mais, o director
da secretaria do Senado começaram a
pensar que lhes seria mais commodo um
automóvel, do que os bondes da I.iglit.
Pensado c feito. Então a mesa mandou
reformar o luxuoso automóvel que o sr.
Azeredo refugou na boa troca, pela ba-
gatella de 6 contos. E os homens fica-
ram scrvildtfs;

Leram? Mão é só t_so. O sr. Azeredo
pronunciou ultimamente diversos dis-
cursos sobre a politicagem de Matto-
Grosso. O sr. Azeredo pronunciou-os,
mas foi a secretaria do Senaldo que pa-
gon á Imprensa Nacional a Importância
dos folhetos em qtie tllcs sc enfeixarám.

'Preparem-se., pois. os contribuintes
para satisfazer os tributos que o sena-
dor Leopoldo do Bulhões lhes pede cm

nacional

cm Matto Grosso, o sr. Azeredo decla-
rou scr muito possível a sua realização
e disse: "Eu desejo a paz no meu Es-
tado. Sc cs meus amiijos fossem pátrio-
tas, teríamos evitado tudo... Eu quero
a paz",

Eis ahi como o více-presidenta do
um outro senhor, protegido, ao que se I Senado, querendo manter-se ma corda
diz, pelo sr. Antônio Carlos. | bamba do seu fictício prestigio c enfio-

Em um minitsro da Fazenda de um ! rarido dythirambos para o general Cac*
paiz nas condições do nosso não ficam ¦ tano (de Albuquerque, dc cuja miseri-
bem essas preoecupações de afilha- cordia espera a salvação, aprecia 05 es-
dagem politica, quando se demittem 

"forços 
e os sacrifícios dos seus amigos,

funecienatios, e o Congresso tem jien-: na acerba luta daquclle Estado, Xão é
Sado cm fazer demissões cm massa. I a s. ex. (é s. cx. quem o diz) que se

Pois sj dessas coisas é qtte cogita o ' dcyc a conflagração dc Matto Grosso.
ii. Calogeras, quando não entra em ] feita contra os escrúpulos dc um governo

I polpudas negociatas. E' por k?.o que j honesto, «pelo unico n sttbaiternissmo
se deseja que o sr. Sabino Barroso i intuito de se fazerem voltar ás mãos do
a-ísur.iá tt direcçao do Ministério, anár-
cWzado tpclo grego dos sete instru-
tr.entos.

Assignatura animal.. _0$000semestral 18$000

Todos os pedidos do assignatura,
assim como ordens, vales, cheques
e valores devem ser dirigidos ao
gerente do "Correio da Manhã",
V. A. Duarte Feliv, Largo da Ca»
rioca, 13.

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

Todavia para compensar, tlnrc-
mos no nosso próximo anniver-
serio nm brindo dn real valor que"substituirá 

com vantagem o ai-
manuk.

Hotel Globo rtia dos Andrnt.ãs —
Augintíntoti para i ;o

o seu mii-.ero dc quartos. Diária 6$ c ;$,
(.Vuartcs .tS e ^Jooii.

0: ministro da Fazenda mandou hon-
tçjli o sen ofiicial de gabinete, sr. Ma-
miei de Carvalho.^ ao consulado geral
da Austria-IImisria, apresentar -peza-
mes pelo fállecimento do «imperador
Francisco José.

legal: ;c:u trso, no qual foi

nome da salvação nacional, e os fun- ç"««>. Durante 05 primeiros tempos do
ccienarios ameaçados com a porta da . novo reginien, as classes armadas to-
rua. mirem-se 110 espelho do automóvel i ram aduladas, mas o cariirho da' Re-
do .sr.: Azeredo ou .110 Aa capa dos. seus 

_ J 
publica não passou das nefastas sc-°.""l°*' I ctttcçõcs com que desviou o Exercito c
a Marinha cio serviço das anna'BOT-SAS. GRAMPOS c NOVIDADES.-" IE S.KDA K FIO D'I

Casii Kascim.iito. — I(i". O-Vidòs.
MEIAS DE S.EOA E FIO DÜÍSCOOtA. 0 _oso _,._ póHtjcàgém.

para

A despesa com a illuminação electri-
ra dcua cidade, incluindo a Quinta da
\'.-.'.\ Vista e o parque do palácio do
Cattete, tUtraníe o mez d_ outubro fia"
do. foi dc 33S :6:.6íjS7.

iisse pagamento toi 3,utonzatlo
tem, pelo ministro da Viação.

hon-

PUNHOS o collarinhos — Espêclslidade— ta£a Manchester — Gonçalves Di.-.s 5,

O ministro, d? Fazenda autorizou o
director da Imprensa Nacional a man-
dar imprimir nesse estabelecimento o
rcl.-vorio do cor.tVrente da Alfândega
desta capital, Manoel Jansen Müller,
referente ao exame procedido no Rim-
que Française ei Italienne pour 1'Amc-
rique du í*u:l, tirando mi! exemplares,
sendo 30 encadernados.

Comtudo, as nossas officialidãdcs
militares e navaes não se deixaram
corromper. Houve casos isolados dc
(lesfallecintentos profissionaes c seria
pueril negar que a «politicagem lançou
nas classes armadas os germens da
indisciplina. Mas o patriotismo c o
espirito militar não se extinguiram ir
iio.ie ha, tanto no F.xercito conto na
Marinha, uma forte reacçãq contra a
politiquice qtte explorava a força e o
prestigio dos nossos soldados. Xão
faltam signaes do cntliusiasmo cem
que a nova geração militar se coíisa-
.era exclusivamente aos estudos pro-
íissionaes, procurando fttfcr o prodi-

'A ccmtnissão de Agricultura da Ca-
mrra precisa demonstrar que tem exis-
tenria real e que leva a serio os ser-
viços de qtie está incumbida'.

ílla muito tempo que cila não se
rame, accumulando-se nas sitas pastas
aáumptos que 

'entendem 
com altos in-

teresses nacionaes, dependentes dos
seus estudos.--

A commissão não ignora qtie isto por
aqui ainda não deixou de ser uin paiz
eminentemente agrícola. Xão fosse a
falta de dinheiro com que luta, e não
tivesse encontrado o seu Ministério cm
cçsndiçõcs de verdadeira anarchia, o
sr. José Bezerra seria talvez o minis-
tro mais oecupado desta terra, porque
é o ministro da Agricultura, da qual o
paiz espí-r," que ha de vir o periodo
áureo da sua regeneração econômica.
Infelizmente, o-. Ministério da Traia
Vermelha está fadado a não scr tão
eiVicit-ite, como fora para desejar, pela 

'

impossibilidade de meios com que luta.
M«;s a commissão de Agricultura não
tem, 'nenhuma como o Ministério, justi-
fica«.ii:.a para não dar tudo o que fôr
pesaivíei á solução das questões •attinen-
tes á-cultura do solo.

. . eiii nenhum favor ao sr. Antônio
Carlos, pode-se registrar que elle anda
um tanto descontente coin a eondueta
dos membros daquella commissão-.

A verdade, porém, é que- esse seu
descontentamento não sc tem feito sen-
tir de um modo enérgico e capaz de

autor dessa exett-a dolorosa as chaves
dos cofres fechados para elle. Culpados
são ç.i seus amigos, que não são pátrio-
Ias, coma s. ex. c não são como s. cx.
amiijos </,! pc:, scrvMores .sinceros e
desinteressados do regimen. O accordo
está por vir c quaesquer que sejam os
seus termos, s. cx. agradece a Deus o
ponto final nessa lula lamentável, cujas
victimas, 110 final de contas, foram o
general Caetano e... c o general Cac-
tano que diga o iiemc da outra.

Esperemos qtie o ;r. Azeredo, mais
dia, menos dia, descosa em publico o
juizinho de palha que s. ex. atirou, cm
fôrma de Judas de Allelúia. contra o
Supr..no Tribunal da Republica,
tença do habcPs-corpus Escolastico,
ex. ha de dizer que o sr. Aprigio dos
Anjos só scr. iu para comproilicttcl-o c
polluir as stvas botts iiitenç«je_«le justiça
ás exceisas qualidades do presidente de
Matto Grosso.

IJaSta que surja um accordo onde sc
mantenha no ar a bolha dc sabão «lo
ioti prestigio de chefe conservador —
conservado cm vinagre.

A Rccebedoria do Dislrieto Federal
arrecadou hontem a quantia de
91 :(Í49$6So e desde 1 do corrente a
de _ 1.900 :o27$;_.|.

Iim egual periodo do anno passado a
renda foi dc 1.914 tiji^JSoS.

¦1 > •

Meus Amores,)C,,;,rt,lc; „__ Per
fumaria Nunes; largo dc S. Francisco, 25,

¦ » m « _¦

e . ———.
perfume delicado e

O ministro da Fazenda approvou o
concurso de ." entrancia Tcalizado ul-
tiinanicntc na Delegacia Fiscal do The-
souro no listado do Espirito «Santo. mtmUM 

Pizcndo que a vida « cara
Quanta «tente hoje se mata!
Vão â Lasa Mutit-t paraVer (pie a vida eslá barata.,.

na sen-
ia

dos

Pingos & Respingos
Protestou o sr. «Maiiriclo de tacerda

contr.1 a representaçãa da Câmara cm che-
gitlas e b'ota*f6ras.

«Esqueceu-se, entretanto, de reclamar con-
tra o còmparcclniento a enterros que por
serem viagens long;t3 n."o dti\aai de ser

Ss

tun- a da livre concorrência, que era,
como é fácil de imaginar, o ponto¦Prtncipal da proposta da Central aml
homh American.

Chegada a questão a estes termos,
a solução que se impunha era simples*
mente esta: o governo autorizaria a
companhia norte-americana a lançar
os seus cabos c abrir os seus halcOcs
cm_ Santos e na Capital Federal.

áuicaminhava-se a questão paraessa solução, honesta, lógica e única
acceitavel quando a VV.stcni se pro-
poz demandar o governo da União, c
reclamar dos nossos tribunaes a ma--intenção da posse das suas linhas c
balcões, que aliás ninguém pretendeunem pretende tirar-lhe, para á som-
bra de unia sentença que por ventura
lho fosse favorável, continuar a cx-
piorar uma concessão que desde 1911
está caduca!

I.' bom, porém, saber-se mais algti-
ma coisa, a que aliás já em tempos
fizemos referencia, mas que muito
convém recordar agora.

Antes do celebre incidente do tele"
gramma 9, com a Argentina, o ser-
viço tclegraphico entre o Rio da Pra-
ta c a Kuropa fazia-sc em transito
pelo Urasil. Depois desse facto, aArgentina contratou com a Western o
lançamento de um cabo entre Buenos
.wes e Ascensión; onde já estava li-
gailo um cabo inglez, dc sorte que o
serviço tclegraphico dos nossos vizi-
nhòs com a Kuropa deixou de ser

ci!o por via Brasil; e como 110 con-
trato com a .Vertem estava estipula-
da uma taxa, que pertenceria ao nos-
so governo, a qual incidia sobre os
telegrammas cm transito para Monte-
vidéo e Buenos Aires, a Western
nunca mais transitou telegrammas
com aquellcs destinos por via brasi-
tora, dando assim ao Brasil mu pre-
juízo mensal de vinte contos, como
foi notificado pelo dr. Francisco Bhc-
nn... engenheiro dos telegraphos ua*
cionaes.

Ouiro prejuízo, porém, tem soffrí*
do o Brasil, c esse bem grave. Desde
qtie rebentou a guerra actual, todo oserviço tclegraphico brasileiro para 03
listados Unidos ou vice-versa, scnip.ro
que seja entregue ao trafego da
U estern, fite' « Londres, á censura
Vf9'esa\ c só depois segue o seu des-
tino! Dahi resulta grande demora na
entrega dos despachos aos destinata-
nos. 1 elo contrario, sendo o serviço
tclegraphico expedido por via Galves-
ton. isto é pela Central, em poucashoras os despachos chegarão a Nova
lorlc, sendo possivel ter-se a respos-
ta no mesmo dia, o que é de indis-
ciuivel interesse para todo o nosso
commercio I

A Westerti, pelo regulamento geraldos telegraphos, é obrigada a aeceitar
e a expedir, via Galveston, os tele-
gramniãs que lhe sejam apresentados
com áquella indicarão de percurso;
mas a companhia ingleza, afim de não
prejudicar os seus interesses, invaria-
velmente se tem recusado a receber o
a expedir telegrammas com a referida
indicação, salvo quando elles lhe são
remettidos directamente pelo Tclegra-
plio Nacional, pois então a repulsa
poderia ser castigada.

O mrr.isto da Fazenda negoa provi-mento ao recurso interposto nor loa-
nuim Alves Vieira do acto ila CÕKe-
ctona Federal em Campos, multando-o
cm -000$ e condemiiando-o á perdade cslanipílhas de consumo dc aguar
dente na importância de .¦} :g_9$_«6o.

Xo projecto do orçamento da Des-
pesa Geral da Republica, votado pela
Câmara, ha um artigo, o 09, dizendo:"Continuam cm vigor: o art. 63 c'seu
paragrapho uiiico, da lei n. 2.8.(1, dc
.U de dezembro de 1913, com a modi-
ficação constante do 11. XX do art. 101
da lei ti. _.•;:•, de 3 da janeiro de
1915; do; arts. 1.-0 e r*j.';'da lei mi-
mero r-9^4, de 5 dc janeiro de 1913;
e arts. 100, tio, 11;, 113 e 115-da ki
u. 3.0S9, de 9 de janeiro de 1916."

Pergunta o leitor, intrigada, estamos
a ver: que sabi.is desígnios os legisla-
dores da salvarão nacional enquadra-

Os np-rarios de unia fabrica em T.islios,
por oceasião da visita «lo sr. Affonso Cos-
ia, offcreccrani.llic uma moldura de cor.
tiça.

-Vo primeiro "31" pclitieo qne por 11
houver não faltará ao «r, Affonso Costa
mcitçria prima para rolhas,

íi' !?.
Tio tun artigo do dr. Cianció so.rc a

i-io.tc do nr_rei_t. Dõycn :"Or-ycn operav;: dcanlfi ua macliín
tographica c cincmatog.aphica i
ior espírito dc reclõnic c por apo.'.a ; mas | incidentes
setrpre scieiiiiflcamenie, o mais possivel." Americana, que foi compellida a rc-"Scientifico" eo-.no o i;o:-so Xilo, que i clamar contra o abuso praticado pela
teiujjém i operador... cincaratographico. companhia ingleza, que sc recusava a

1;: .recçbcrJhc os telegrammas com a iu-
,r. e. I dicação de \ ia Galveston, e ainda

intiito inexplicavelmente deixava de
responder ás perguntas que o embai-
xador lhe dirigia acerca dos motivos
eni que se baseava para não lhe ac-
ceitar c transmütir os despachos
para os Estados^Unidos. ' 

de

pho.l J '«"sta situação de violência prepa-
ravajrada pela Western, resultaram varios

:om a Embaixada Xorte-

'D. um vespertino enbrc a City í
"O numero de prc.lios esgotados cx-ede

já tle ;o.oot), por catla ;..ri do. q\r>c$ vc-
eclie a City uma taxa
etc.''

I'cr ccàa é ber.i o tc
n.at.ria esgotada...

uai dc esgoto-

tratando-se «Ia

BiiExos AiBrs, --  Fqí
hoje iniciado n arrotamentô de

Felizmente, o Supremo Tribunal

todas cs pessoas que se ei:-
centram sem Qrc^l-cçvo.

T*n!r- nós ninguém t tolo
Do fnzer o . rralair.cüto ;
Q;:.-, sendii tão grande o bo'o,
De arr_h!-o no nio::-:er.to

Ha filo.-;.

Não ie compreliende fine não trr.h.-r.
feito o T.aliro 'Miiller pre.'lente Ja J.iga
centra o Aru.li/lia__t.--no,

Porque ?
Puis não é elle o liotnem do A. _. C.:

Cjrano & C,

Ju-Stiça vciu agora pôr termo a todas
estas questões, negando a manutenção
dc pos-e que a Western lhe requereu.
Assim, o governo pôde' desde já e.xcr-
cer a sua acção amplamente, cabendo-
lhe agora, sem n,."1 delongas, dar á
Central and Soiith American a per-
missão requerida paru amarrar os
-eus cabos novos ení Sanlos e 110
Rít Jc Janeiro. Esr.a concessão abso-
lutamcntc não tira á Western o gozo
tias suas linhas, pois que a Centra!
não pede nenlums favores especiaes,,
c irá trabalhar eni absoluta cpiicorj
rçncia com quantas empresa* queiram
disputar-lhe a transmissão dc tclc-
. rammas.

Dc resto, a r.clttal gutrra tem dado
ao Brasil muitos ensinamentos. Um*
«lelles é precisamente o que se refere
ap sírviço íélégraphico. Estamos, hoje

V
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ifi mercê exclusivamente da Western,
o que importa em uin quasi isola-
tmcíito. E' certo que a Western não
tem provocado reclamações «pelo que
respeita ao serviço europeu é que,
sob esse ponto de vista, a sua acção
tem sido effioiente. Mas deve o Bra-
si!, cuidando de fazer uma adminjs-
tração mais conforme com seus in-
teresses futuros, evitar mais monopo-
lios de serviços como os dos lelegra-
plios submarinos, preparando para to-
das as hypotliescs a livre concorreu-
cia. Não lia razões que justifiquem
prorogações de exclusivismos cm ser-
viços que são de interesse mundial.
Tanto os inglezes como os francezes,
os allemães ou os norte-americanos
são interessados na sustentação dos
seus cabos telegraphkos e no alarga-
.mento das suas relações telegraphi-
cas. O Brasil não -pôde continuar cs-
cravizado a monopólios que o entre-
guein manietado á exploração estratt-
geira.

Começando agora vida nova, nas
relações lelegrapbicas com os Estados
Unidos, preparemo-nos para dc 19.13
cm deante podermos fazer o mesmo
com o resto do inundo.

wiiiia 

Criadas que
se matam

Com uma bala no coração acaba dc
suicidar-se um rapazinho que mal havia
completado dezoito annos. £ deixou,
numa carta, ou num bilhete escripto
ás pressas, o motivo por que tomara
tão desgraçada resolução. "Morro por
estar cansado de viver."

Extraordinário c, nos últimos annos,
o numero de meninos e de meninas
que recorrem ao suicídio. Emquanto os
velhos sc agarram á vida com unhas e
dentes e não -perdem u hora do xarope
que o medico lhes receitou .para o
eatarrho, as crianças procuram desem-
baraçadaiuente a morte, á menor con-

¦ trariedade que lhes apparece. De aí-
guns inezes para cá tomei nota dos se-
guintes curiosos suicídios:

de um preparatoriano de 16 annos
porque o pae não lhe permittiu a en-
trada em casa depois dc 1 hora da ma-
dragada;

dc um pequeno de 14 annos porque
ft namorada saiu da janella ao vel-o
saltar de um bonde, aggravando essa
desfeita com uma careta dc língua de
fora e mão aberta com o pollegar
apoiado no nariz;

dc outro dc 12 annos, porque a mãe
mão consentiu que tomasse café com
leite depois de haver chupado umas
mangas;

dc uma menina de 11 annos porque
o namorado, de 13, em carta áspera
llie disse haver descoberto graves fal-
tas que no passado comniettera;

dc uma mocinha de 16 annos porque
não saíra a seu gosto o vestido que
viera da costureira para ir a unia festa
de ánniyersário no Estacio.

De outros muitos desfechos desespe-
radós não guardei de memória as cau-
sas. O tiro deste rapazola de ftgora
teve por nioiivo "estar cansado da
vida". Não é o primeiro que por isso,
mal deixando as fraldas, abandona vio-
lentamente o mundo: no anno passado
houve dois adolescentes que por fartos
da vida se foram desta para peor.

Logo no dia seguinte ao do suicídio
do causado houve outro, de uma me-
nina dc 17 annos, que também preferiu
o revólver para o termo dos dias amar-
«tirados. Nem mais das armas de fogo
iêm medo as crianças.,.

Estaria faligada da vida, como o
ouliro, a tresloucada itopariguinha?
Não o disse. Nem uma linha deixou
escripta. Mostrou maior desprezo ain-
da pela vida que o desesperado da
veíipera. Entendeu elle que devia expor
a razão (?) dc seu acto. Klla não:
«saiu do intuído sem dar satisfações a
ninguém como se amuada, erguendo o
Iieicinlio, saisse de uma sala, apressa-
da, batendo os pés. Pensou natural-
incute como aquelle philosopho som-
-lírio, de máo figado, que achava erra-
das as declarações dc suicídio porque,
nascendo a gente sem prévio consen-
íimento, nenhuma explicação devia, aos
que ficassem, quando resolvesse voltar
jiara o nada...

Porque teria -morrido a dcsílludida
aos dezesete annos? Não se sabe, ao
certo. Algum romance de amor... —
imagina um noticiarista. Ou talvez
alguma impericia de costureira. As
costureiras têm agora nas tesouras fios
de vida.

*
A campanha do professor Miguel Pe-

rcira vae scr frtituosa, ao que se diz.
O saneamento do interior do Brasil,
«llie prooccítpn os homens da seiencia,
parece que entrou também a prooc-
cupar os liomens de governo. E contra
o amarcHão c contra a doença dc Cha-
gas e contra outras moléstias que se
propagam nas populações de numerosos
Estados vão iniciar vigoroso _ combate
decididas commissões de médicos offi-
ciaes. E' o que se annuncia. O mais
provável é que tudo isso seja feito
quando houver dinheiro, o que quer
dizer que não será para 05 nossos dias
nem para os dos nossos netos. Mas
cm lodo o caso a idéa do saneamento
está victoriosa, o que já é um consolo.

De que precisámos agora, emquanto
não vêm 03 recursos pura o extermínio
ilos males que estão a enfraquecer c
ji matar a gente do interior, é de uma
olnva de saneamento, mais importante
ainda que a outra c para a qual não é
necessário dinheiro. Precisamos dc um
vasto trabalho de saneamento moral,
ilm .paiz cm que as crianças sc suici-
dam está cm pcores condições que um
paiz assolado pelas pcores doenças.

O Brasil é um grande hospital, disse
Miguel Pereira. E' um grande hospital
som médicos e sem medicamentos. E'
«-.le arrepiar. Mas. ha doentes em cs-
tado mais serio que os opiladqs e os
papudos, São os doentes moraes. A
geração que ahi está em flor — cm
tflorl — é uma geração que vae unir-
«•liando. Emquanto os velhos riem e
lutam, amando a vida, os rapazinhos e
ás meninas trazem rugas profundas na
aima. tim a alma arcada, suspiram c
desanimai...

Aos dezoito anuo? ha corações cansa-
dos da vida que pedem a um revólver
«1 repouso. Raparigas que mal deixa-
ram a saia curta (perdão I agora as
mulheres não a deixai.; nem aos ses-
senta annos,.,) apanham um revólver,
cárregnni-ti'o e disparani-n'0 sobre o
.leito sem um estremecimento dc inde-
cisão. Em vez de balas de assucar,
atintiti.se as crianças ás dc revólver.
Que é isso? Doença, lia o am.itillão
das almas a estender-se por toda a
parte; Precisamos coiiibatel-o. Que me-
.liebs vão ar-, encontro dos atacados,
tom o thymol do cathecismo.

.1. ltKPORTKH.

II — Cigarros po-

A REVOLTA NAVAL
DE 1910, NA CÂMARA

Hontem, 110 expediente da sessão da
«Câmara, oecupou a "tribuna o sr. Souza
o Silva, para fundamentar um requeri-
mento, que apresentou, para que fosse
lançado na acta um voto associando a
Câmara ás homenagens prestadas pela
Marinha Ide guerra -nacional á memória
dos icifficiaes, inferiores e praças caídos
no cumprimento do dever, em defesa
da dásciplitia e da ordem, por oceasião
da sedição de uma parte dos navios da
esquadra cm 1910.

Ipundamentaildo, poiiém, o seu reque-
rimeiito, disse o representante flununen-
se que não ia rememorar scenas que
tanto nos devem compungir, _nem que-
ria trazer á lembrança da Câmara as
scenas de violência e de barbaridade de
que foi tlieatiro o «onvez de alguns dos
nossos navios de guerra. Mas o mo-
mento, cm que uma onda de civismo
perpassa .peio Brasil inteiro, accordando
ao coração Üc todos os brasileiros os
sentimentos mais intensos de patriotis-
nio, 110 desejo fervoroso de collaborar-
mos todos com o máximo esforço para
que a pátria seja grande, poderosa, re-
speilada c invencível; era, sem duvida,
o momento opportuno para trazer á
consciência da nação esse exemplo edi-
{.cante dado por officiaes, inferiores e
praças d-a Marinha nacional, ouando se
tornou necessário o sacrifício de sua
vilia para a defesa da disciplina e d-a
ordem, sobre as quaes repousava a con-
fiança daqueles que em suas mãos ti-
nliani entregue as melhores anuas de
defesa da nação.

Exaltou, antes, a condueta dos nossos
officia-es., confrontando-» com casos
oceorridos «em outras marinhas; Disse,
que, tendo esgotado todos os meios para
agir sobre o moral das guarnições c
manter a autoridade dos seus galões,
não era Idehrais que -elles, compvcheii-
dendo a inuitlidade da sua resistência,
se resignassem á lei do mais forte, na-
quella situação penosa em que se acha-
vam, c dessem por toem cumprido o seu
dever. Mas, continuou, o orador, os
homens sobre cujos hombros pcsíávã a
responsabilidade da disciplina 

' a bordo
da -esqualira não se contentaram com
essa attitude que o deixaria com a sua
consciência em paz perante o paiz. Af-.
firmava, sem cmphase, que foram alem
do cumprimento do seu dever, pois,
quando viram que não estava em suas
mãos realizar toda a confiança drposi-
tada em sua autoridade, mantendo as
guarnições dentro da disciplina, prefe-
riram fazer o sacrifício da própria vida,
dando com tão nobre e heróica condit-
cta uma prova de sua coragem, de seu
desprendimento e de sua dedicação ao
regimen. .Que regimen? pergunta o sr. Moa-
cyr. ,(Ao regimen a que servem, respondeu
o orador.

Dedicação á disciplina, aparteou o
sr. Cabida. ,

Continuou, porem, o sr. Souza c inlva,,
íizendo que o exemplo legado ficara
para sempre nas paginas da nossa his-
toria, cScripto com caracteres dc sangue
nos convezes do "Minas Geraes", do
"S. Paulo" e do "Bahia", que nelle
assentam os alicerces da disciplina da
nova Marinha, cimoritado_s.com o gene-
roso sangue daquelles officiaes c praças.

'"Que orgulho — interrogou o orador
— não devemos todos ter, por uma Pa-
tria, -por unia nacionalidade que póUc
nnfcscntàr ás genaçõcs futuras , some-
lhaiile tropo typico de sua historia? '

Semelhante exemplo, oblempcfoii -o sr.
Souza e Silvia, essa resistência desesne.
rada e indomável offerecida ao motim
por Baptista das Neves e seus fieis ca-
maradas, essa bravura iiidomita, esse
heroísmo no cumprimento do dever é o
melhor desmentido á apregoada 'decom-

posição do caracter nacional, á aceusa-
ção da degchéroscericia das nossas vir-
tudes másculas; é a mais eloqüente pro-
va da vitalidade da nossa nacionalidade,
o melhor nt-testado idas admiráveis vir-
tudes cultuadas modesta e obscuramen-
te «na caserna c nas praças d'armas c
cobertas da esquadra.

«Depois, entretanto, de varias outras
considerações, concluiu o orador, di
zendo que o sentimento que animava a
Marinha na commemoração de liontcm,
não era de luto, de vulgar pezar, sc
bem que Ido saudade pelos camaradas
desapparccidos, mas sim de orgulho,
porque a condueta desses nobre-s com-
panheiros honrou sobremodo o nome da
Marinha e o seu exemplo é o melhor
estimulo para manter a disciplina e a
Obediência no seio das classes armadas.
porque traz constantemente aos olhos da
guarnição o quanto vale a força moral
de uni official,, porque elevou a uma
altura prodigiosa no conceito do -solda-
do e do marinheiro o prestigio c a au-
toridade daqueles em cujos «punhos bri-
Iham os galões e os bordados. E' esse,
declarou o orador, o sentimento que a
Marinha cultua para a Armada, uma
nova era, que se caracteriza por um
verdadeiro sentimento de canVaraVlagcm,
respeito e af feição, entre superiores, e
inferiores, por um accentuado espirito
de ordem, de disciplina, de obediência,
dc dedicação, desde o ultimo marinheiro
alé ao mais gralduado official.

Posto, afinal, a volos, foi o requeri-
mento approvado.

li obrigatoriedade ds
e.u..(M militar

Um projecto do sr. Mauricio
de Lacerda

IRREGULARIDADES DO
CORREIO

«As reclamações contra o cada vez
peor serviço do Correio, suecedetn-se
dia a dia I Não é possível manter-se esta
situação. Nunca os qucixutncs foram Ião
numerosos quanto o são na actuaiida«dç I

Em Bocaina de. Ayuruóca, Minas, se-
gundo nos connnunica um nosso assi-
gnante 011 data ide =0 do corrente, havia
sele dias que ali não chegava o Correio
da Manhã, catando o mesmo assignante
privado lambem de receber outros jor.-
nacs que lhe pertencem:

Da eslação do Bom Suceesso lambem
recebemos uma reclamação: o .maço de
jornaes que daqui foram expedidos che-
gott aquella estação com uma folha _n
ntenos. O ambulante sr. João Gatto Fi-
lho, declarou que recebeu dos condueto-
res de Sitio a S. João o maço já com
a falta de um jornal.

Seja como for, o que é absolutamente
intolerável é qUe continuemos a receber
tantas .reclamações, sem nuc a direcção
dos Correios tome providencias.

tSmt > 'Ul'» ' M '

I A TORRE E1FFÊL í
07, OUVIDOR, 09

co.ri^ETO isor.Tmv.NTO-
Ml TERNOS VK BR13I dt'

linho branco o ilo cor.
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"São Lourengo
pulares dc fumo

lüo Movo, para 200 rc-is, com valiosos
brindes — LOPES SA' Sr. C.

¦O sr. Pandiá Calogeras remetteu ao
(presidente do Trilmr.nl de Contas, para
registro, cópia «los decretos que abrem
ao" seu Ministério os créditos de |
30:32+?, i:;:-t;iS e 32 :i05?oSo, páraí

julgamento', respectivamente, a d. Ama-
lia de Figueiredo llucno e outros, a

riuva e filhos do ex-ministro do Su-
«premo Tribunal dr. Lúcio de IMendbn-
ça. e .. João Pires Branco, todos em
¦virtude de sentença judiciaria.

Í'ÍVATA_ÍGXTO DAS MOT/ESTIÀS
PELAS GRANDES MEDICA-
ÇoES PHTSICAS, PJELO KS-
PECIAIASITA' DR. ÁLVARO ALVIM — Exame

pelos raios X. Tv.strilhiçrio especial para
o tratamento «'as moléstias do peito.
tuberculose, breuchite, empliyseriia. Pe
io 1I2 :,f, 4; largo da Carioca, il, 1"
andar.

iimrjfr rT'|S|7*T'11 J

AS MISSAS BE HOJE
Rezaoijse as seguintes, por alma de;
Tose Corrca Giv-nes Leite, ás S lio-

s..s. na egreja dc Nossa Senhora da
Conceição e Roa Morte:. _ .

Ainalio-jCoittinho de brcitas. às S 112
lioras, ua egreja da rua Cardoso, no
'iUeycr; ,, .

d Emerer.eiana CaT.;ios de Oliveira,
És 91.2 horas, na 

"egreja de S. Pe-

d.' Adelaide Gitaliy. ús 9 horas, na
4g.-i-.ia de .\"o»sa Senhora do Bomfim,
jtm Copacabana;

Iracema Maria do Couto, as o ho-
fras na «p*ja dc Nossa Senhora i-.
q ,'iceitlO « Boa Morte,

M1NMSTKRIO DO 1NEERI0K

O conselho ntlmlnistrntivo tio
patrimônio

Rcune-se hoje, ;is 2 hnras da larde,
sob a presidência do descnibàrgador
Souza Pitanga, o conselho administráti-
vo dos estabelecimentos a cargo do 'Mi-
nisterio da Justiça.
_..... .— 1, ¦ - 1 —mrK].ri>»*jgi»»A-ftaBP"——-¦—¦¦'¦' ¦¦ 1

ATE' QUE AFINAL

A commissão de rsíor-
ma elei.oral limpa

o caminho
Esteve liontcm reunida 110 Senado a

commissão mixta de reforma eleitoral
para dar parecer solire as emendas
apresentadas ao projecto respectivo
pelos senadores uo plenário quando da
3a (Uicussão,

Como era de espetar, a commissão
manteve a proposição na parte relativa
á divisão tios (Hstricíos eleitoraes, ao
voto cumulativo e ás listas incompletas.
Foi um dia, portanto, a emenda do sr.
Mendes de Almeida, approvada na c"
discussão, estabelecendo o voto iinino-
minai, eom os seus co«isc«it-.entes...
Quanto ao Districto Federal, particular-
monte, foi acceita a emenda que esta-
bclece, além «Ias mesas eleitoraes
constantes do projecto, tantas outras
quantos forem os grupos dc 300 ciei-
tores, devendo scr 14 as mesas, ora
orçadas, presididas pcio juiz dc? feitos
da Fazenda Municipal, pelos s?is pro-
motores públicos e ptlos sete adjuntos
e as dotuais eor.5titi.idas caila uma por
tres eleitores escolhidos pelo eleito-
rado.

O resto não tinha importância.
Afinal, a reforma vae desencantar-sc

no Senado.

O sr. «Mauricio de (Lacerda apresen-
tou hontem á Câmara o seguinte pro-
jecto de lei:"O Congresso Nacional decreta:

Art. i°. Todos os cidadãos brasilei-
ros, de 20 annos completos.a 40 annos
nconipletos, exceptuando os phy.sica e

moralmente incapazes, ficam obrigados
á instrucção militar dos corpos dc tropa
do Exercito ou da Armada, na íórma
estabelecida na presente lei.

Art. 22". A instrucção militar ou na-
vai será mitiistrada:

a) pelos corpos dc tropa do Excr-
cito;

b) pelos corpos dc tropa da Ar-
riiadá.

c) pelas policias militarizadas federal
e estaduaes;

d) «pelas Linhas dc Tiro organizadas
na fôrma desta lei.

Art. 3". .Fica, 110 Exercito, creado
um departamento especial, sob a di-
recção de uin general dc brigada -effe-
ctivo, directanente subordnnado ao Mi-
nisterio da Guerra; o qual, sob o nome
de Direcção Geral do Tho de Guerra,
terá por fim organizar as linhas de
Hro {federaes, que o governo «creará
•para ministrar a instrucção militar aos
reservistas.

Art. 4". O governo creará cm todos
os Estados do Brasil, a partir do sul
para o norte, dás fronteiras para o
centro, e das localidades maiores .para
as menores, onde não houver corpos
de tropas federaes ou estaduaes, tantas
linhas de tiro quantas forem necessa-
rins para a instrucção geral dos reser-
vistas. 1

Art. 5". Nas localidades em que hou-
ver corpos de tropas federaes ou es-
taduaes, a instrucção militar será mi-
níslrada aos reservistas por estes- cor-
pos. «na fôrma dos regulamentos elabo-
radós «pela directoria geral do Tiro de
Guerra.

Art. 6". As linhas de tiro serão orga-
nizadas cm companhias de guerra ou
esquadrões de cavallaria. sob a dire-
cção c conluiando dc um "instrueto,
db Tiro", capitão subalterno 011 sar-
gento do Exercito comniissionado em
sub-tenente de reserva.

§. Os instruetores dc tiro ficarão di-
nectamente subordinados á respectiva
direcção geral, e para esses cargos
deverão ser utilizados em primeiro lo-
gar os officiaes de corpos sem effe-
.tivos c, na faita .destes, os sargentos
excedenliís, cotnmissionados em sub-te-
neiite da reserva do Exercito, na fôrma
do artigo anterior.

Art. 7", A instrucção militar será mi-
nistrada aos reservistas organizados cm
companhias de infanteria (ou esqua-
drões dc cavallaria), nos domingos,
pela manhã, obrigatoriamente (e nos
intros dias •fáciiftátiyahieii.è), durante os
doze mezes de cada anno, a começar
de janeiro.

S. Durante o mez de dezembro se-
rão os reservistas instruídos submctti-
dos a exame pratico da instrucção que
receberam, e no caso de serem appro-
vados, receberão as cadernetas de "re-
serv.stas instruídos", que 05 isentarão
do serviço militar, am tempo dc paz.

No caso de não serem approvados,
continuarão- o curso 110 anno seguinte.

•Art. ,S". Para os efícitos da instru-
cção, alistamento c incorporação dc li-
nhas de tfro, os reservistas serão di-
vididos em classe de mobilização im-
«uediata e de mobilização incdiala, e
a instrucção deverá ser feita a partir
diiquellas .para estas.

§ 1°. Foi- classe de -mobilização im-
mediata comprchonde-sc:

a) Os cidadãos solteiros ou viúvos,
sem «filhos dc 20 annos completos a 25
incompletos;

b) os cidadãos solteiros ou viúvos,
sem filhos, dc 23 ánnos completos a ->o
annos incompletos;

cj os cidadãos solteiros ou viúvos,
sem filhos, de 30 annos completos a 35
annos incompletos;

d) os cidadãos solteiros ou viuvo?,
sem filhos, de 35 ainios completos a 49
incompletos.

§ ,2" — Por classes dc mobilização
mediata couiprehehdé-se:

a) os cidadãos casados 011 viúvos,
com filhos dc 20 annos completos a 30
annos incompletos;

b) o scidadãos casados ou viúvos,
com filhos, de 30 aunos completos á 40
incompletos;

e) os cidadãos solteiros, de iS annos
completos á 20 annos incompletos.

Art. 9" — Os reservistas que se des-
tinarem ao serviço da Armada, deverão
receber a respectiva instrucção nos cor-
pos de Marinha ou no? navios de guer-
ra, ficando nessas condições isentos das
obrigações relativas ao serviço militar
terrestre.

§ 1° — Aos reservistas navaes se ap-
plicarão todas as disposições do art. 8o,
relativamente ás classes de mobilização.

$ 2" — O Ministério da Marinha or-
ganizará tim regulamento especial para
a instrucção dos respectivos navais a
exemplo do que fará para o Exercito a
Direcção Geral do Tiro de Guerra, re-
speitados os deliiieamentos geraes desta
lei, incluindo além das reservas já exis-
tentes, o pessoal da marinha mercante,
os sócios do remo e o Tiro Naval.

Art. 10" — Os corpos de policias fc
deraes c estaduaes serão considerados
para todos os effeitos, como reservas
instruídos do Exercito, c deverão ler a
mesma organização, o mesmo armámen-
;o e instrucção adoptadòs no Exercito
c serão regidos por leis, disposições e
regulamentos tão semelhantes o quanto
possível quanto possíveis aos que ado-
pte.

Art. 11" — O (rovcrno fornecera ao3
reservistas es i-nitoriucs necessários.

Art. 12'' — Os reservistas instruídos
pelos cepos do Exercito, pelas poli-
ciaes estaduaes e pelas linhas de tiro,
ficam sujeitos á fiscalização dos cnm-
mandos das .regiões e disirictos milha-
res em tudo que diz respeito á instru-
ccão respectiva.

Art. i,í" — Em todas as localidades
do Brasil onde houver estacionados
corpos dc cavallaria do Kxerciio_ ou es-
taduaes, a Direcçã- Geral do Tiro de
Guerra providenciará para que sejam
instruídos por esses corpos os reservis-
ias destinados .'1 arma de cavallaria.

•Art. 14 — N.iS localidades onde a
instrucção militar estiver organizada c
íúnccionaiido regularmente, os cidadãos
que se .furtarem ao alistamento c á ire-
quentação dos corpo-.; ou tinhas de tiro.
serão considerados "refractarios".

5 — Os rcfr.ictario'3 á instrucção mi-
iilar ficam sujeitos ás penas:

a) não poderão ser nomeados para
nenhum .caitro, emprego ou locar -ti.
blico; .

1«) não se poderão matricular em ne
nliiiiiia escola superior da Republica;_

c) não poderão scr eleitores e serão
inelegíveis;

d) 110 caso de serem sorteados para
o serviço militar 110 «Exercito e na Ar-
mada servirão o dobro do temoo normal
da incorporação. . .

Art. 15 — Revogam-se as di.-posiçuc-s
cm contrario.

O mesmo dentitado apresentou a se-
guinte indicação, relacionada com o as
sumpto acima: ..,,.,."Indico que a commissão dc Consti-
luição e Justiça emitia parecer sobre se
na Constituição o serviço militar dc oue
trata o art. 86 para "instrucção.nacio-

nal" se entende obrigatório e universal.
0:1 se o rcstvinp-e o paragrapho 4° do
art 87 que apr.ias cnsita da 'Composi-

cão" do Exercito e.fcctivo: se. neste
caso", a ambos sendo contraria a lei 602
de iSío, pódc a mesma impor o serviço
obrigatório na Guarda Nacional: se ain-
di 110 mesmo ca=o. não foi a lei refe.
rida revogada nela lei n. 1SÍ0. dc
«,ioS; que, assim opinando, nroponha a
dita commissão em projecto o methòdo
de composição dos Exércitos nacionaes
de aecordo com os preceitos constituçio.
ttacs. (A) — Maurício de Lacerda.

 Mia o i_Tifs>.-»«

DE S.J>AULO
O EMPRÉSTIMO .MU-

JNICIPAL' S. Paui.o, 22 de novembro — Esti,
finalmente, assignada a escriptura-entre
a Prefeitura e banqueiros norte-america-
nos, para uni empréstimo de 5.500.000
dollars. IN o mesmo dia| em que esse
facto se dava aqui, o empréstimo era
coberto duas vezes em -Nova York. Já
temos contado, mais de uma vez, a his-
toria desse empréstimo, cuja ultimação
foi retardada por dois obstáculos impor-
tantes, um de natureza exclusivamente
interna e outro de caracter externo.

«Primeiro obstáculo: foi o sr. Rodri-
gues Alves, então presidente, e quando
ainda não era .prefeito o sr. Washington
Iaiis, o primeiro obstáculo, providen-
ciai, á realização desse empréstimo, '

tEstavamos na época memorável dos
esbanjamentos municipaes^ Desapro-
priava-se q torto e a direito, arraza-
vam-se quarteirões, riscavam-se aveni-
das e parques no papel, com a firme
resolução de executar materialmente
todos esses sonhos. -Gratificava-se ge-
nerosamente a um celebre architecto
eslrapgeiro, por ter vindo a 'São Paulo,
percorrido a cidade, examinando-a çm
dois dias a vol d'oisscau e dado as tin-.
tas geraes de uma remodelação com-
plel/a... idéa que foi desprezada.. O
sr. Rodrigues Alves teve o bom senso
de intervir a tempo, impedindo a nego-
cinção do empréstimo projectado. _

Travou-se a autorização cm anda-
mento 110 Congresso. iFoi uma dece-
pção para inuita gente, mas era pre-
ciso. «Pôz-se- uni tampão na bica dos
esbanjamentos. O segundo obstáculo
foi a guerra. Este não foi providencial,
foi talvez calamitoso. lEntrando para a
Prefeitura o sr. Washington Luís. bom
administrador, com um passado brilham
te 110 departamento da. Justiça e Segu-
rança Publica, que o actual prefeito
organizou e superintendeu de maneira
modelar, ficou impossibilitado de exeCu-
tar desde logo o seu programma. Ha-
via muitas dividas e não havfa dinhei-
ro Os encargos econômicos do mutuei-
pio eram, como ainda são, considera-
veis. O prefeito não -podia fazer tnila-
gres Não obstante, tem feito ja alg.li-
ma' coisa, «pie attesta o seu exeellente
tino administrativo. .;.-". J „_

O empréstimo de cinco milhões e 500
mil dollars foi relativamente, negocia-
do em boas condições, attendendo:se a
situação anormal do inundo inteiro -;e
ao valor que tem presentemente o di-
nheiro. Duas condições, .pelo menos,
das oue constam da escriptura desse
empréstimo, dizem bem alto que elle e
relativamente vantajoso: o prazo Ue
¦1- annos, para sua liquidação, e a
cláusula que estabelece que a sua
amortização só começara a ser leit.
en ioio Sem embargo dc serem nud-
tiplos os encargos da municipalidade
u&ulista, uma boa administração, capaz

e impulsionar e «fiscalizar rigorosa-
mente a arrecadação, dç par com uma
escrúpulos,-! applkação dos dinheiios, e

larcfa que baslará para que tudo se
'T&tização 

da divida fluetuante
do municipio, a qual é avu tad-a, 

;|e»
fogani o thesouro municipal,, predispon
do o a fazer frente ás owgencia.s de

üiiiã proveitosa administração — C .

A FALLFJCIU i COMPA-
MA "BOTAFOGO"

\ fabrica dc tecidos Botafogo, talvez

a niais importante de quantas existem

nesta capilal, foi, como já sabe o pu-

blico, declarada íallida pelo juiz da 2

Vara Civel. ¦ --','¦- .
Fm tomo do processo de fallcncia

da grande Companhia varias questões
lúdidacs tem surgido, sendo a mais m-

teressante deltas a acção summaria que

„,„ credor, o dr. J. -Nunes Tassara

intentou, para o fim de aiinullar a

hypotheca com que a poderosa empresa

abonou o seu ultimo empréstimo dc

seis mil contos por debentures. r

Fssa acção, por seus fundamento'?,

sciii duvida tem causado abalo aos por-

tadores'daquelles titulos, o que deu

logar a um incidente curioso: O Banco

do Brasil, cm longa retição, requereu

ao juiz da causa nada mais, nada

menos que o trancamento da acçao, re-

qvierimenlo esse que obteve, hontem,.o

seguinte despacho:""A 
reclamação de íis. 31 <-'« extempo-

rança pois, uma vez que a acção ta foi

posta' em juízo, tem ella de correr os

seus termos até julgamento, cm cuja

oceasião -poderá este juízo conhecer da

inatcria allegada c própria da defesa

a ser apresentada por parte dos Reos;

isto mesmo sc deprelicndc dos julgados

invocados pelo requerente c que sc dt-

na Rcv. do Dir., vol. 25.

a 568. Para que portanto,
não fique o processo tumultuado; des-

critranhe-se o requerimento de folhas

3: o documentos oí.erecidos dc folhas

33 a 35, que serão restituidos ao reque-

rchtc,' íicando-lhe salvo apresental-ps

na oceasião opportuna, nos termos dos

artigos 23S a 239 do decreto 737. de

.5 de r.ovcml.ro de 1850, ex-vi do

paragrapho 2" do artigo 88 da.lci 2.0-.,

dc 17 dc dezembro de i9«iS."
A concordata proposta pcla Botafogo

a seus credores já foi homologada, teu-

do a Corte dc Appellaçao confirmado

já a .sentença bomologatoria.
Tela concordata, os actuaes credores

passam a ser accionistas,
Registramos, com prazer, para breve,

reorganização definitiva da empresa,
obremodo honra a nossa indiisl-

conlram
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a
que so
tria.

Quando o senhor tiver tle com-
jirnf moveis, lcuil)l'C-sé tia

POR CAUSA DA REPU-
BLICA...

A sessão da Câmara teve, hon-
tem, certo interesse -

Ao ser annunciada, hontem, no fim
da ordem do dia da sessão da Câmara,
a 2" discussão do projecto n. 245, de
1916, autorizando o governo a abrir,
pelo Ministério da Viação, o credito dc
4:5635086, para pagamento dc gratifi-
cações aos funecionarios dos Correios
do Maranhão, oecupou a tribuna o st.
Joaquim Osório.

O deputado sul-rio-grandense come-
çou fazendo um appello á memória da
Câmara, que devia conhecer perfeita-
mente a obra critica do Império feita
pelos próprios monarcliistas, a qual con-
stitue os melhores argumentos de que
lançava mão o orador para mostrar que
a Republica não pôde temer nem sc
envergonhar do confronto.

No terreno do ensino publico, da via-
ção, das finanças, da pratica dos pro-
cessos politicos, não ha nada no Im-
iperio que possa ser considerado melhor
do que na Republica.

O Império — declarou, com emphasc,
o orador — foi o déficit...

Mas a Republica é egualmente o
déficit c também a bancarrota — apar-
tearam,

Nesse particular de finanças —
objectou o sr. Bueno de Andrada —
a própria Republica tem andado tão mal
que se assemelha ao Império.

Proseguindo, porém, no seu discurso,
o orador entrou em recordar á Câmara
a opinião dc publicistas conhecidos, ci-
tando sobre os vários assumptos con-
dizentes simultaneamente coin a Rcpu-
blica e edm o Império, o que declara-
ram e escreveram, conforme publica
seiencia, Lconcio dc • Carvalho, Ruy
Barbosa, Euzebio de Queiroz, Silveira
Martins, Silveira da Motta e tantos ou-
tros grandes vultos da Monarchia, fui-
minando os males do Império e con-
demnando-o como uni regimen que não
cuidara dos mais sérios problemas na-
cionaes. Continuando, o orador com-
meíitou faotos históricos qüe mostram
quanto, tio Brasil, a idéa republicana
ganhava os espíritos sobre os destroços
do Império que, nem doutrinaria, nem
praticamente, estava á altura de reali-
zar as esperanças e as justas ambições
de progresso do nosso povo, sem instnv
cção, com a magistratura também villi-
pendiada por ataques inclementes, pela
falta de vias de communicação, pelo
dominio incontrastavel dc endemias e
aberto o paiz á devastação dc terríveis
epidemias, pelo aviltamento que nos
trazia a escravidão e pela falta de en-
sino profissional e technjco que nos
poderia ter livrado do vicio do buro-
cracisino c do bacharelisiuo, discipli-
nando as energias econômicas do paiz.
Affirmou, então, o orador, contrarian-
do o que fora dito no discurso a que
respondia, que o partido republicano já
trazia para o trabalho da propaganda
e da formação institucional do Brasil,
com a queda do Império, 11111 «program-
ma nitidamente definido, em que cs-
tava inscripta a necessidade de federa-
lizar a nação.

Concluiu o orador essa serie de con-
siderações, citando palavras do sr.
Campos Salles que, sem repudiar o prin-
cipio da execução constitucional, se
reaffirmou collocado entre os _ que
acham que federação c presidencialis-
mo são termos coordenados do mesmo
progranima de governo c que, portanto,
não admitte o parlamentarismo.

Na fluencia dessa série de conside-
rações, o orador alludiu, de passagem,
á proclamação da Republica c ao modo
como foi ella levada a effeito.

•O sr. Rafael Cabcda apnrteoti-o, fa-
zendo significar que a proclaamção c o
advento da Republica foram obra exclu-
siva, 110 seu momento «histórico, do ma-
rechal «Dcodoro, que muito problemati-
camerit- agira em nome da nação bra-
sileira.

O sr. Álvaro de Carvalho, deante
desse aparte, entrou no debate. O lea-
der paulista mal podia conseguir doini-
nar-se, tomado de visível agitação. E
exclamou, entre uni surdo vozerio que
sc estabelecera:

—, O que é csfranlíavcl é que os
suffragados pelos votos do eleitorado

#epiiblicauo se transformem cm disfar-
çados propagandistas da monarchia,
que são tantos quantos, sob vários prc-
textos, fazem a campanha de achinca-
ihamcnlo e dc difamação da «Republica!

Esse aparte, «articulado com certa vc-
hemeiicia nervosa, provocou um pro-
longado murmúrio nn -Câmara, findo o
qual se estabeleceu uma perturbadora
troca de apartes entre o orador e os
srs, Rafael Cabeda, Osório de Paiva,
Álvaro dc Carvalho c Bucuo de An-
drada. 'Em dado momento, o presidente
teve a necessidade de pór em funeção
os tympauos, reclamando a attenção
dos deputados.

O sr. Joaquim Osório sentou-se. En-
tretanto — inesperado phenomeno! —
mesmo sentado, continuou o deputado
sul-riograudeuse a soffer os apartes —
o apartes calorosos — do marechal
Osório de Paiva.

O sr. Cabeda procurava, por seu
lado, rclorquir aos apartes do teader
paulista. A acção demorada, ensurdecc-
dora dos lympanos conseguiu, todavia,
acalmar o enthusiasmo dos lycurgos^

O sr. Joaquim Osório voltou, então,
á tribuna, para continuar a tecer as
suas divertidas considerações cm torno
de regimens de governo. E, recordau-
do-se do apoio que lhes emprestara o
íeuder paulista, alludiu, como este, aos
traidores da Republica. Novos apartes
surgiram, entontecedores. O sr. Rafael
Cabeda defendia-se, procurando conveti-
cer com o auxilio poderoso dos seus
órgãos vocaes. O sr. Bncno dc Andra-
da dizia, por sua vez, que a argumen-
tação do sr. Joaquim Osório, eslava
falseada, O marechal Osório de Paiva,
pondo as suas 

' 
manguinluis dc fora,

apoiava os srs. Cabeda e Bueno. dc An-
drada, dizendo oue a Republica que
abi está não era a Republica que ahi
devia estar.

O sr. Álvaro dc Carvalho, em -vi
alia, que se sobrelevava-no,ruido d'
tyirjiano, continuava, dirigindo----

Politica dos Estados
Chapa de duputados estaduaes

bahianos
Bahia, 23 (Do correspondente) — Sob

a presidência do governador do Estado,
reuniu-se hontem, no salão nobre do jor-
r.al "O Democrata", a commissão executi-
va do partido situacionista, que resolveu
apresentar chapa incompleta para as ciei-
Çücs estaduaes.

Nessa ehapa, figuram os seguintes no-
raes, para o terço do -Senado, -Lauro Villas-
Boas, Sotcro Menezes, Abrahara Cohun e
'Eduardo Velloso, que terminaram o man-
dato, e os srs. Queiroz: Monteiro e lP*-
reira Moacyr, ex-deputados estaduaes.

Na chapa para deputados, figuram, en-
tre outros, os srs. Carlos Pinto, Cândido
Villas-Boas, Xavier Marques, Thcotonio
•Martins, João Pimenta, Pedro -Costa, Tet-
ve Argollo, Ângelo Dourado, Alfredo Ko-
clia, Euzebio Cardoso, Kafael Spinoh, Ra.
miro Villas-Boas, Baptista (Marque*. César
Cabral, Pompliilo Carvalho, Jcrouymo So-
<lré. Armando Emguso, Fiel 1'ontes c Vilo-
baldo .Campos.

A conimi-são executiva resolveu submet-
ter a chapa á approvação do dr. J. J.
Stalira. " ' . .

* *
O "caso" do Amazonas

Na ordeni <lo dia, hontem, da sessão via
Caíram, íoi apiirovado, cm discussão uni-
o. o parecer n. 36, de 1916, opinando
l.clo nrchivamcnto da indicaçío do sr.
Agapito Pereira e os DUtros deputados
amazonenses,' com os documentos que a
acompanham, com votos cm «separado dos
srs. Prudente dc "Moraes 'Filho, Pedro
¦Moacyr e Aruolpho Azevedo, \

* *
O futuro governo municipal

de Manáos
ManAos, =3. (A. A.) — Reilniu-se ante.

h.ntcm a directoria do Paçtldd Republica,
no Conservador, afim de escolher os caii-
didatos ao governo municipal, no futuro
trienuio. Foram escolhidos, para super-
intendente, o dr. Ayres de AlT.c.da; para
intendentes, os srs. Nunes Iàma, lácinio
«Sih-a, Patrício Bentes, Seraphim Torres,
etrs, Fulgencio Vidal e Jtròiiynio Ribeiro,
deixando livre o terço.

* *
Homenagem ao sr. Jonathas

Pedrosa
JJaüAos, 23. (A. A.) — Forem inatigu-

rados, no dia 19, na Assembléa Legislativa,
e anta-Jiontcm, 110 salão do Iwtituo Ben-
jíiniin Constant, os retratos do dr. Jona-
thas Pedrosa, governador do Estado, tendo
o acto assoistoncia numerosa e sclecta
pronunciando um dis;urso allusivo á ceri-
monia o deputado Aristides Rocha, que foi
muito applaudido.

$ 4! $
A defesa do general Caetano de

. Albuquerque desappareceu *
Cuyaba', 23. CA A.) — Aute-hontem

embarcou para Corumbá o dr. Amaro Lo-
pes, procurador seccional interino, acompa-
nliado de seus amigos.

Corre aqui que foram subtraídos dos ou-
tos do processo contra o general Caetano de
Albuquerque, a defesa -do seu advogado, as-
sim como todos os documentos que a acam-
pautavam.

* *
Uma adhesão ao P. R. C. cearense

F011TAI.EZA, 23. (A. A.) — O órgão of.
licia! publicou um telcgramnia do coronel
Domingos Furtado, confirmando a sua adhe-
sao ao Partido Conservador.

-S *
Eleição municipal em Fortaleza
Fortaleza, 23. (A. A.) — Foram con-

stituidas as mesas para a eleição municipal
do 1" ide dezembro próximo.

Uma numerosa commissão de operários
publicou uma circular, indicando as caudi-
daturas dos srs. Tlieophilo Cordeiro e Rc-
r.sto Vianna, pelo i° districto.

* *
• Apuração eleitoral em S. Paulo

Saxta Cnuz 110 Rio 1'Aimo, sj. («A. A.)
— Foi designado o dia 19 ia corrente,
Tera a apuração «das eleições para vercado-
res da Óiniara Municipal deste municipio,
110 triinhio dc 191" a 1919.

Foram eleitos, sem concorrente., os coro-
ucis Antônio Evangelista da Silva, Olym-
pio Braga, Luiz Pereira Leite, major Leo-
r.iúas do Amaral Vieiia, e os capilães Anto-
nio Botelho, Syrandro Conzagi. Norberto
Cruz e Pedro Camarimba.,

NOTICIAS
DE MINAS

,BELLO HORIZONTE. 12 — XI—
916. (Dó correspondente). — lEntre ei
zona urbana c suburbana desta capital
já se conta mais de um «milhão dc pes
de manga, c com tendência a sCr au-
ginentado o plantio dessa utii e sabo-
rosissima fruta, que tio bem prospera
nesta terra.

A» sua abundância, dentrode dois an-
nos, será tal. que «provocará, por certo,
a sua absoluta desvalorização ,e con-
sequente desanimo aos chaeareiros, sc
para isso não for tomada alguma me-
dida -salvadora. Torna-se, portanto, «ne-
cessario que a secretaria da Agncui-
turá e por sua vez a Prefeitura, offe-
Teçam meios e auxílios a quem «se pro-
puzer fundar nesta capital uma indus-
tria capaz dc «\plorar » wanga l«>r
diversas «maneiras.

«Grandes certamente serão os «lucros
de quem tomar a iniciativa de tal in-
dustria,. procurando couverter a manga
cm preparados medicinaes, em doces de
diversas qualidades, era xaropes e en-
fraseando o seu sueco para grandes ex-
jiortações; talvez seja esta a «melhor c
mais JucraMva fiórma "de exploração.
Ha quatro annos passados comprava-
se cada manga por. 300 e 400 réis, che-
gando a descer, tio anno passado, ao
inweravlel preço de 100 réis por tres c
quatro mangas.

A producção se manifesta em «on-
stante crescimento.

Pode 'bem ser essa industria uma
grande fonte dc riqueza, com muitos
e reacs benefícios, não só para seus
exploradores directos, como para a vi-
da geral de Belló Horizonte, dependendo
isso da boa vontade dos governos cs-
tadual e municipal, não regateando at-
guns favores a quem se propuser em-
prehendcr essa «futurosa industria, ipara
a qual não será preciso grande capi-
tal.

— A estação de Bello Horizonte pro-
videnciou para o fornecimento ás sc-
guintes estações da Central dc carros
para transportes:

Sabará um carro de 20 toneladas
ipara lenha e dois de 1-2 -para «'erea-

CARNES HÍMÜ
MATADOURO DR SANTA CRUS.

No matadouro de -Santa Cruz foram
abatidos hontem 460 rezes, 49 porcos,
13 carneiros c 31 vitcllas.

Marchantes: Cândido «E.. de Mello,
39 rezes e 3 .porcos; Durisch & C.„
34 rezes; A. Mendes & C. 54 rezesj
Lima & filhos, 34 rezes, 8 -porcos <
ia vitellas; Francisco V. «Goulart, 51
rezes e 21 -porcos; João Pimenta dl
Abreu, 26 rezes; Oliveira Irmãos & C,
74 rezes, 10 porcos c 9 vitellas; Ba-
silio Tavares, 10 vitcllas; C. dos Ke-
talhislas, 7 rezes; Portinho & C, 13
rezes; Edgard de Azevedo, 26 rezesj
P, P. Oliveira & iC., 42 rezes; Fernáh.
des & «Marcondes, 4 porcos; Augusta
M. da Motta, 23 rezes e 12 carneiros;
Alexandre Sobrinho, 2 porcos, e So-
breira & C. 34 rezes e 1 porco.

Foram rejeitados; 4 rezes, 1 porco e
1 vitella.'

Foram vendidas: 26 rezes, com 5-201
Uilos, e 43 fressuras."¦Stock" ein Santa «Cruz: Alexandri
V. «Sobrinho, 81 rezes; Cândido iE. d«
Mello, 15S; Durisch & C, So; A. Mcn-
des, 529; Lima & Filhos, 118; Fran-
cisco V. Goulart, 452; C. dos Hctalhis.
tas, 9S; João Pimenta de Abreu, jSú;
Oliveira Irmãos & C, 582; Basilio, 10;
P. P. Oliveira & C., 1S4; Augusto da
Motta, 23S. e «Sobreira & C. 107. To-
tal, 3.18õ.

MATADOURO DA PENHA —
— No matadouro da Penha abateram-se
hontem 15 rezes.

FRIGORÍFICOS — Tara os srs. Cal-
deira & Filhos foram abatidas mais 48J
•jura a exportação, sendo rejeitadai
seis. e duas para consumo ncsia ca.
pitai. i

KJÍTREPOSTO DÈ S. D10GO —
Vigoraram no Entreposto de S. Diogo

os seguintes preços: bovino, $760 a
5800; carneiro, 2$; porco, 1? a i$iso;
vitella, $8os a iÇooo.

ii «¦««>¦ ¦
EM S. JOSÉ' DO RIO PARDO

Projecto de uma taa ao auto)
d"Os Sertões"

S. José do Rio Pardo, 23 (A. A.) —•
Sobre o movimento que se está acceii-
tuando nesta cidade, para a crecção da

, „„., _ „,„c „r- ,. .,.,-. 5„c,i<«- hcrnia de Euclydes <la Cunha, a Gazeta

SS^rrptòi^ci^m deRio Pardos, seguinte "nola":

1°"Ônelòdas para cercaes; Morro Gran- 
"Estamos informados de que. um gru-

èS9.e«_4HN0flSNMM*M0
m» mA

% PARA A PRIMEIRA COM-

| MUNHAO ROUPAS PARA
• MENINOS, SORTIMENTO
S COMPLETO E VARIADO na

A TORRE EIFFEL
07, ouvidor, oa s

w««feiiS899Q«eMCdM'M-tQ»tt09

de, dois íe 20 toneladas para leulia;
Prudente de Moraes, um de 00 tone-
ladas e um de 12 para ecraes; Arco-
verde um de 20 toneladas para cal
virgem e um de 12 para cercaes; Ves-
pasiano, um de 20 toneladas para ce-
reaes; Pirapòra, 10 carros de 20, to-
meladas -para transporte de 130 bovinos
destinados a Paracamby; Buenopolis,
quatro de 20 toneladas para transporte
de 160 suínos; «Mascarenlias, um dc
120 toneladas .para 40 suínos; Santa
Barbara, um de 20 toneladas para 4°
suínos.

Foram nomeados: o sr. Joaquim
José Baeta, para o cargo dc escrivão da
Collectoria de Queluz, e o sr. Godo-
íredo Lara de Rezende, para colleetor
das rendas federaes em i'assa-Te:npo.

•S. Siíiiastiao do Paraíso, 20I11I916 —
(Do correspondente) — A gloriosa data
da« proclamação da Republica, foi condi-
gnamento .festejada entre nós, pelos
alumnos do -Grupo «Escolar "Campos do
Amaral".

0 illustre educador Gcdor Silveira,
director daquelle estabelecimento de
ensino, que não poupa esforços em -prol
do adeantaineiito das creanças, organi-
zou, com o auxilio do esforçado corpo
docente, um festival artístico levado a
effeito no "Cinema Brasil", no qual to-
màram parle creanças de ambos os se-
xos.

O programma, caprichosamente orga-
nizado, nada deixou a desejar.

Todos os alumnos desempenharam íi-
cimente os papeis que lhes foram con-
fiados, sendo ruidosamente applaudidos
pela numerosa assistência que enchia o
vüjsto salão do "Cinema Brasil".

Ao professor Gcdor Silveira e seus
incansáveis auxiliares, as nossas felici-
tações pelo suceesso que vêm de fazer
os alumnos do Grupo Escolar "Caiu-

pos do Amaral".
0 0 Libertas órgão do partido rc-

publicano mineiro, que sc publica nesta
cidade, devera, dentro em breve reap-
parecer novamente, com uni formato
aaigmentado e obedecendo novo pro-
gramma.

Este órgão, que de lia muito -vem

prestando innumeros serviços ao nosso
municipio. será redigidodo pelo dr.
Souza Sdaras, festejado jornalista c
deputado estadual por este districto.

Viajou para «França. Eslado dc
São 'Paulo, o sr. José Aristides de Cas-
tro, jornalista e advogado aqui resi-
dente.

O dr. Newton Luz, actual dele-
gado de policia, está movendo tremenda
campanha contra o jogo, que campeia
livremente nesta cidade.

RIO PRETO, 22 — XI - 916. —
(Do correspondente) —• E' muilo inter-
essante o que se está passando com os
práticos dc pliarniãcias neste Estado.
Sem outros cominentarios vamos trans-
créver aqui alguns artigos da nova lei
que regularizam a profissão <lc pharnia-
ecuticos, approvados c que vigoram des-
de setembro do corrente anno:

"Art. 1" — A profissão.dc pharnia-
ecutico, sú poderá ser exercida pelos di-
plomados. nas 'Escolas de Pharmacia
officiaes, nos institutos a ellas equipa-
rados, de conformidade com a legisla-
ção federal e que tiverem seus titulos
registrados na Directoria dc llvgienc,
Art. 2'' — Ficam mantidas as licenças
concedidas a práticos de pliarmacia an-
teriorniente a esta lei, ele. Art. 4", § ?°
— -Serão cassadas as licenças dos prati-
cos que trausíerireiii suas pharmacias de
uma localidade nara ouiral Art. 8" —

í Continuam cm vigor as disposições do

po dc homens intcllectuaes da nossa
sociedade pretende elevar junio á me-
moravcl casinha onde Euclydes da
Cunha escreveu grande parte dos "Ser-
tões", uma hcrnia em homenagem á
querida memória e ao seu grande livro.
A bella c justa ddea, certamente encon-
trará as mais cntluisiasticas adiiesões,
não só ria nossa terra, como em todo
o Brasil, a quem ,0 grande cscriptoi
tanto honrou em vida, pela sua inielli-
gencia -e pelos seus serviços. Nós temos
para com o grande brasileiro a divida
sagrada de perpetuarmos em uni nioiiii-
mento, a sua figura e a sua obra sober-
ba c grandiosa'; mas a esse dever rio-
pardensc, juntar-se-á, estamos certos, a
vontade unanime do todos os nobres
brasileiros ciosos de contribuírem;pára
a realização dc tuna idéa tão justa,
quanto -perfeita e eloqüente cm toda a
sua plenitude,

Euclydes da Cunha, sob o tecto da-
quella casinha á beira do rio Pardo,
escreveu' grande parte do niagnifico
livro que lhe valeu a palma de escri-
ptor dos mais notáveis da sua geração;
essa obra, é uma gloria brasileira no
fundo e na íórma; portanto a home-
uageiit que se pretende prestar ao gran-
de cscriptor, deve ter caracter geral.
Assim os iniciadores do opportuno 1110-
vimento irão pedir o concurso dc todos,
•lançando um appello, pelas columnas
dos órgãos de publicidade, de S. Paulo,
para que seja o monumento de home-
uagem, também nacional."

A revista Ultistrãção Portugueza,, re-
ferente a 30 de outubro, chegou já_ ao
Kio de Janeiro c está sendo distribuída.
E' inexccdivel de perfeição e de actuali-
dií£: ¦*.«=«—

O CONSELHO MUNICIPAL E OS
ESTRANGEIROS

A! Liga do Commercio, cumprindo
uma resolução tomada, unanimemente, • "'_,«. ,,-,t-'i-,„„irr,
na ultima reunião plena do eommercip regulamento 11. 

J-M.vde.^.-".££.%¦¦ £(](, di-1 ('= 1910, revoltadas a«« em contiaiio as
desta praça realizada na sua sede,

¦ í I f*if*in nos «.cmMftres Rtiv Barbosa, Jcão c.c.->l;l .im. , _':' 
I uiz AvesAmouio Azeredo, Epitaeio Como se vê, ninguém, mais po< e^ fa-

-Pessoa, depu.ados Antônio Carlos, Pru- zer exames^eJiab.li taçoes d sde isuta
'.dente 

ile Moraes, Pedro Moacyr, Gon- se Cubro; como -que oilMs Gaaes

sr. Rafael Cabeda, a acoiniar de trai-

«a íSi i llo,'es os 'lue ora <l»ímavam a Rl'r''"
ilS [TTl 

' blica c áquelles que contra cila pegavam1 u - em armas. E exclamava, nervoso:

Ali (mio ú lioiiiío, moderno;
muito bom acabntlo o os pri-çnH
c coíit-ições do pagninentú são

ineoinpiiravcis.

GONÇALVES DIAS 71
UlirtiUAYANA S3«.

jt d.pfo.érSai

'¦!:.]:¦

Do capiião R:card«« Bcrredo recebe-
mos um exemplar da sua bella conferen-
cia solire o marechal Floriano Peixotp,
realizada no Grêmio Nacional B. Elo-
riano Peixoto, n 29 ,;«.• junho ultimo, por
oceasião fio 21" ánniversario üo passa-
mento do glorioso so.dadi»

Desde o começo da epidemia de d|*
phteria até íS do correnle o nr.inciií»
de cases íataes registrados é já de 6o-,
Digamos com verdade que á perícia, e
presteza dos nossos médicos se deve y
não s«'r aquelle numero muito ir.ait
elevado.

iNa ultima semana dc 12 a iS de.no-
vembro, morreram duas creanças vieti-
ma.las pela diphteria, tendo-se declara-
do esses casos nas ruas: Conselheiro
Octaviano, 12 c Inválidos, ips-

As creanças affectadas foram remo-
vidas para o hospital de S. Sebr.stião.
onde fallcceram.

Nunca é demais insistir com todos
quantos tenham creanças a seu cargo,
para que as vigiem attentamente e pc-
çam ;\ intervenção medica sempre que
cilas se queixarem da garganta e apre-1
sentem febre, A intervenção, a tempo, jdo medico,'será a salvação dos doenti-j
uiios.

wn n)i. i'_Jl>. < 1 M—1'.

Bolier. . . toclo<. bebem, mus só
bebo bem quem b.íbe

OASOATIXÍIA

O CONTn.VV,A.*T)0 DAS HOI.SAS
DB VIÍATA

Do como so prova quo os oseri-
turnrios são bons avaliadores
Conforme noticiámos, realizou-se hon-

tom, 110 ariiVazem íS do Cáes do Porto,
o leilão das bolsas de prata trazi.ias.de
Portugal por José Marques Loureiro,
eccüi-.-..- cm fiuiUos falsos de quatro
malas Í2 sua bagagem, afim de pas-
s.il-cs 001110 contrabando c que foram
apprebcndiJas no armaZi-m de bagagens
pelo escriptiirarío Misacl Penna.

As bolsas avaliadas por escriphirarios
da Alfândega em 8:onoS mais ou me-
üoi, foram verididas por iS:;6o?ooo,

A secretaria 6a Câmara dos
Deputados

A Câmara, na ordem do dia da sua
sessão de hontem, encerrou a discussão
unica do parecer n. 3&, de iqi6, dis-
pensando do serviço, por tempo inde-
terminado c cem todas as vantagens da
cffectividade do cargo, o chefe da sub-
secção da redacção de debates da Ca-
mara, Eugênio Augusto Aritta da Lapa
Pinto: e, após o encerramento da dis-
cufsão, votou e approvou o parecer.
Também approvou a emenda offerccida
a esse parecer, hontem mesmo, pcio sr.
Hdcfonso Pinto.

Essa emenda, cuja approvação se vc-
rificou sem que sobre cila sc tivesse
r.-.at-.iiestado a commissão de Policia da
Câmara, determina, cm ultima analyse.
que o cargo do sr. Eugênio Pinto seja
desdobrado em dois cargos de supplen-
tes do corpo de redacção de debate?,

Sejam francos I Descubram os
desígnios. Venham de novo para

;-. luto, que nos encontrarão na defesa
da «Republica.

Novos e calorosos apartes estrugi-
ram, depois desse convite momentâneo.
Os lympanos voltaram a funecionar,
ruidosamente.

O sr foaquim Osório sentou-se, \ae
nnvo/á espera que o forte nordeste
tempestuoso se apaziguasse. E serenou,
de facto. O grupo de apartcanles iy.-

persou-se, c o joven deputado sul-rio-

grandense, com a sua voz de discípulo
adèantado dc uma cuidadosa academia
de oratória, concluiu, por fun. o seu
di-enrso, lendo, com freqüência, uma
encadernação vermelha de assumptos

politico-bistoricos:..—<c-e>-aE»ot»»~- -r_r—

OS ORÇAMENTOS NO
SENADO

A conunissâo de Finanças do Senado
está hoje convocada para uma reunião,
á i hora da tarde, afim dc ouvir e
discutir o relatório do sr. Leopoldo de
Bulhões, relator do orçamento da Re-
ceita e para outra, ás 3 lioras, com o
objectivo de terminar as apreciações
sobre o orçamento das despesas da^l-a-
zcr.da, de que é relato:- o sr. A. Uia-
nabara,

Não funccionott liontcm porque tres
dos seus membros tiveram de tomar
parte na reunião urgente da commissão
mixta da reforma eleitoral.

está publicando diariamente exames d
práticos cm pliarmacia.-- Innumeros sao
os práticos que estão transferindo suas
pharmacias. Breve enviarei uma lista
das pliarniãcias transferidas.

PROVIDENCIA. 21 — XI — 016.—
(Do bòrrcspoiidchle) — As reclamações

Leopoldina suece.
verdadeira ala-.--

¦alizada em sua sSdé, resolveu, con- i mante. Ainda ha dias o sr. Henrique
íltando -os altos interesses desta corpo-1 Penna. estimado proprietário da A Ri

çalyes Maia, Alva.ro de Carvalho, Gu-
merciudo Ribas, e a todos os represen-
tantes dto Districto Federal no Congrcs-
so Nacional, o officio abaixo:

"A Liga do Commercio, no intuito de
satisfazer antiga aspiração dos commer-
ciat-tes estrangeiros, residentes nesra ca-
pitai, c cumprindo o desejo por elles I contra a Companhia
externado cm uma das ulfmas reuniões dem-se de um mo;'

VISTA-SE BEM! Compre nm ter-
no nu moda por 45$ ou 50$, lt.
Uruguayana 145. CASA PARIS.

ODIA™NCrsÉNADO
UM DIA DE SESSÃO
COMO OS OUTROS,

NEM MAIS NEM
MENOS

A sessão dc 'hontem não leve numero
para votações, -quasi .não teve expedien-
te, e só teve um pequeno discurso do
sr. Mendes de Almeida, sobre a morte
de Francisco José. 1.

Na ordem do dia, entrou em 3" dis-
cttssão o orçamento das despesas do
Ministério da Agricultura. Mas foram-
lhe apresentadas muitas emendas e con-
forme o Regimento o projecto tev: de
de voltar -á conunissâo de Finanças.
Entre as emendas, lia uma do sr. Ber-
nardo Monteiro, autorizando o governo
a auxiliar a propaganda do mate dc
Paraná, podendo gastar nisto até réi»
43 :ooo$ooo; uma do sr. Francisco Sal-
les, mandando que os Aprendizados
Agrícolas, dentro da verba orçamenta-
ria, possam funecionar sob o regimen
do internato, e modificando a tabeliã"material" dos mesmos Aprendizadoi
e a n. 18 referente á Estação Sericicola
de Barbácena; uma do sr. Abdon Ua-
ptista, adiando por um anno a execução
do art. 6" do l.eg., «pie «baixou com o
decreto n. 12.025, de 19 de abril deslo
anuo, na parle referente á acidez da
manteiga, c outra do sr. Pires Ferrei-
ra, autorizando o governo a destacar
da verba 11. 21. 40 :ooo$ooo, para, de
aecordo com d. 'Paladina Travassos, im-
primir a obra do dr. Joaquim Carlos
Travassos, sobre os peixes da costa da
Brasil.

lEuccrrarani-se as discussões de di-
versas matérias sem importância.

E nada mais houve.
A commissão de Policia, a quein. íoi

presente a indicação da conunissâo de
Finanças para a reforma do art. 14J
do «Regimento, accordott acceital-a, iu-
cumbiiido o sr. José Mctcl-lo, 2" secre-
tario, de lavrar o parecer.

ração; dirigir a v. ex. a presente para
o fim de. confiando 110 alio esbirito dc
justiça que lhe caracteriza, solicitar a
sua valiosa intervenção no sentido de
ser encaminhado, discutido e estabelc-
cllo em forma lega! nesta Casa do
lamento o grande dèsideratuni

-.-a/, importante caía commercial, com-
prou na ostação dc Teixeiras, vinte sac-
cos de assucar pesando tudo 1.200 lu-
bs. Effectuádo o despacho para á esta-
ção da Providencia, no dia 9 deste, alé

do Par- j i10jc „ão chegaram os referidos saccos
dorefe-1,^,, seu destino. Ura, os trens inixtos

rido commercio estrangeiro isto.é, ou-1 fazem, ordinariamente o percurso entre
!orgarJllies e.n« lei o direito de intervir! aquellas estações, em dois dias. gastan-
na constituição dos futuros Conselhos .j0 0 expresso um dia apenas. Por ahi
Munieipacs desta capilal, podendo votar j S(, vg 0 relaxamento, a desidia com «pte
e ser votados, , 1 a Lcopoldina serve ao commercio, cau-

.Ora. a titulo de equidade, pareceu " I sarido-íhe assim enormes prejuízos. E
Liga Ido Conimorciò — o dever de aco-1.preciso pór cobro ao abuso; bastam os
lher e amparar a idéa, c, se a estes ca- jretes caríssimos que o povo paga á
bem -os mesmos ônus que aos nacionaes Lcopoldina.

 isio é, sujeitos á satisfação dos im-1
postos, c demais exigências de adminis-1 ENCRUZILHADA, 21 — XI — 916.
tração publica, concorrendo em egual-1 (Do correspondente) — Revestiu-se de
dade dc condições para o engrandeci-1 grande brilhantismo a sessão festiva r.ea-

Nação Brasileira, qual o mo- lizada pelo Club Recreativo Literáriomento da
tivo plausível ou justificável, para pr-.
val-os das vantagens concedidas aos na-
cionaes, Idesde que, "a Lei é a arte do
bem e da equidade?"

Xa adeantada Republica Argentina os
estrangeiros já gozam desse direito, que
lhes foi concedido pela lei 11. 5-<"jS, de
24 de julho de 1907, que amplia a dc
ri 1.260, dc 1 de novembro Ide 1SS2,

JARDIM ZOOLÓGICO

Realiza-se '.no .próximo domingo,
um bello festival

Em beneficio dos pobres da fregue-
zia do Espirito Santo, realizar-se-á no
próximo domingo, 26. um bello festival
no Jardim Zoológico. Haverá varias
attracções para creanças c um especta-
cuio theatral, cujo programma agradará
muitíssimo; um grupo dc creanças.
vestidas a caracter dar.sará e cantará
fados portuguezes.

—ÍB f TiTT» f\ V»"

NA AI.FANDKÍ.A

O leilão de lioje
Nos armazéns 3. 4, 5, 6, 7 e S do

Cáes do Porlo, haverá heje, ao meio-
dia. leilão de mercadorias caidas em
commisso, havendo entre outras: ui.iott

abrindo, destarte, mais duas vagas na | '.crias dt «tunho_ .amostras de divers
numerosa e caríssima corporação de mercadorias, (reclame), barris vasios
íunccionarioí da Câmara- 1 cbras de borracha.

O art. 6c da referida lei reza:
Sãc> elegi-veis para membros do Con-

selho Municipal da cidade de Buenos I
Aires:

j")  Os cidadãos que tenham 25 |
annos de edade, saibam ler e escrever, 1
paguem contribuição Idirccta, dentro do j
liiunicipio, no mínimo de 500 pesos, ou í
patente industrial, ou commercial de:
cgual valor, ou exerçam alguma profis-;
são liberal e sejam res:dentes no muni- \
cipio -.mi anno antes da eleição. j

2») — Os estrangeiros que reunara as
condições do paragrapho anterior, e que
naguem uma contribuição directa, ou
patente commercial ou industrial, no
mininio de mil pesos, e estejam domi-
eiti-idos 110 municipio ha cinco annos
antes da eleição. „.-.'-.. ,

Aqui, tica, pois. o appello da I.iga do
Commercio que, ora. tem a subida hon-
ra de dirigir-se a v. ex. aguardando que

. o seli nedido seja objecto de c.iiulo por
i parle do Congresso Nacional, expressão
i viva da lei, invocado em seus doutos' 

supprimcntos e na überaliHadc com que
int»rpreta as necessidaldes do Paiz.r.ão

1 recusando o seu " benp pbcct" á justa
-1 aspiração do commercio. estrangeiro.

Encmzilhadense, solennizahdo a data da
I festa da bandeira.

Eram 7 horas da noite quando a phi-
j lanuonica Lyra Éncruzilhàdense «fez-se
.ouvir com 05 seus vibrantes dobrados.

O Club encheu-se logo.de grande nume-
j ro de familias dc sócios «; convidados.
j No sr.Iio de honra do Club via-se des-
| fraldado o glorioso pavilhão auri-verde
I A's 8 horas, o presidente do Club, coro-

nel Serafim Pereira, abriu a sessão,
dando <i palavra ao orador official dr.
Luiz Nogueira, illustrado direcíor do
Collegio S. Sebastião, que falou cora
geral agrado sobre a data. O distineto
orador recebeu, ao terminar, enthusias-
lica e justa salva de palmas. Em segui-
da falou o professor sr. Manoel Maciel
que, cm cloqeulcs phrases, se referiu au
15 de novembro

03 ESTIVADORES
- Uni ameaço dc crise na
ío.rncci.mcnl.0 dc gazolina

Já hon!cm tratámos do ziiin-zum lc
vantado pelos estivadores filiados á Re-
sistencia, em torno do caso dc serem
admitlidos indivíduos estranhos á refe-
rida sociedade uo serviço de descarga
de varias empresas. Entre estas está a
Standard Oil Cy, que tendo um grande
deposito dc inflanimayeis ua Poma da
Ribeira, na ilha do Governador, emprega
ali, e biun assim em seu serviço de des-
cargas diárias, no Mercado Novo, traba-
lhadores estranhos á Resistência.

Os estivadores filiados não querem
que a -Standard Oil os prelira, e nesse
sentido dirigiu uma nota á Standard,
nota que não foi allendidu. Devido a
isso c não salu-inos c^m quç fundamento,
circulou á tarde a noticia de que os es-
íivadores da Kcãisicncia atacariam oa
depósitos da Standard na Ilha do üover-
nador, que foram logo guardados por
2ü praças embaladas, sendo o Híloral
oircumjacente policiado por duas lanchai
da -Policia Marítima.

Nada oceorreu, porém, dc anormal cm
toda a ilha, que, á noite, quando dali
nos retiramos, jazia cm absoluta calma,
sob a vigilância do respectivo delegado,
que pernoitou em sua delegacia.

A "oliria, á -requisição da Standarl
Oil. mandou egualmente guardar por
força armada os armazéns dessa empre-
sa 110 Cáes do Porto, para os quaes de-
verá ser feita esta manhã uma grande
descarga de gazolina.

¦¦mil ¦>"» ctíi i[i pi in

EM RAQUETA'

A policia do 29" salvou
dois menores

á festa da bandeira
Esse discurso foi, também applaudidis-
simo. Por fim, orou a directora do"Collegio fama Maria"', d. Maria Ma-
ciei. A illustrada senhora produziu uma
feliz e formosa oração patriótica. O
brilho dc sua phrasç colorida e senti- mbrio t caiu ;
mental, a que sua declamaçao artística . A .a
realçava extraordinariamente, enthusias-'
màram o auditório selectissimo. Ao ter-
minar, d. Maria Maciel foi vibrante 1
longamente applaudida por toda a as-
sembléa.

Em Paouetá, hontem, achavam-se pes-
cando, 110 cáes do Jeronymo, os menores
Waldemar dc Freitas, áe íS annos da
edade. e José da Costa, de 8, ambos rc-
siderites á praia do Estaleiro, naquclla

A uma di:

,:-.i-sc üinaío

ÍPrcvalcço-me do ensejo para reiterar
e ! a v. ex

Encerrada a scrsaD
Itilão de prendas.

*
Tapa esta sroção. acceltamos to-

tias as noticias (lo interesse geral,

^oZoT^iÍZ c= «cando as mesmas sujeis ao cri-
»a consideração, "• tcuo da rcüac£«o_I e rtspcits-a çe.ns;dcríi_;ão,

icção. Waldemar perdeu o
ao mar. arrastando,
rio, também o José.

Logo que caíram os dois menores, a cor-
rente começou a afastal-u cada vez mau
da ilha e alguns rapazes que assistiram
a tudo deram o alarme, indo prestar
soecorros aos dois meninos o delegada
do 29" districto. dr. Dorvai da Cunha,
e o cqnimissario Silvino, que,, numa ca-
nòa governada por Ciegorio Souza, cun-
seguiram a cusio salvar os meii-jics,
trazendo-os para terra, onde foram re.
animados.

, Esse facto íoi registrado nu Uvrç «5
fttuct, Ja dclegaçiâi

:*¦*¦¦&>*-..
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NOTICIAS DA GUERRA
¦ í«»saw»-. _¦

Está travada uma grande batalha na
planície de Monastir

 -¦ ' • "¦ m% -»•
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Carpentier, o famoso "boxeur" 
francez, actualmente na Vnha de frente francesa, diverte ps seus campanha-'" ros 

de armas, cm' um r -nítido encontro de box fr

AS OPERAÇÕES -
NOS BALKANS

Est;i travatlia uma grande
batalha nas planícies

de Monastir
7,0lirfr

inatii ile
-*.t — (A. A,);— Infor-
aiimica, quc está travf.Ia

unia grande batalha na planicc dc Mo-
liastir, cnlrc Uehrida e l'ri *ba.

Segundo essas mesmas noticias o
desenvolvimento da lula lem sido. até
agora, favorável ás anuas dos alua-
dos.

Os servios aviiin.nui em dlicccüo
u nordeste il,* Mimando

Londres. 21 — (A. A.I --- Os ser-
vios fjtié continuam nvniiç.inUo, ajiode-
raiam-se -Je Hiidimirci, l'ai'alo\o e Uo-
lirpiiniircl, fazendo alguns centos ,le
prisioneiros allemães e búlgaros, listas
aldeias estão situadas a, nordeste de
Ji„.iastir.

l*iii« violoiila luilallin na região
ilo dilll

Londres, 23 — (íA. A.) — Sabe-se
ai|ni. por noticias de .Korii York, i|tie
eslá travada, unia violenta batalha nn
região do Jiul, tentando os nustro-
alléuiãcs abi 11111 violento avanço, com o
auxilio de massas cerradas dc infante-
lia. ,

Os 1'iimaii'ns 1'0,'iinm 110 vitllo
Ue Jiul

Vienna, 23 — {Official) — O estado
maior do exercito coumiuiüícu cm data
de 2i dc novembro:"Forcas auslro-alleniãs obrigaram os
riunaicos n rectiãr aitula anais no valle
Jiul; Progredimos nas proximidades
«las montanhas an sul de Seaiicni.

O inimigo comiuoti. infrutifêràmeiile,
os ataques ao norte de Campehingi

Os iialiaiios contra-atacaram, em for-
mtteão cerrada, as trincheiras ao sul Je
Jiigli, tine t-oiKjiii^i-niKis recentemente,
*uido ro-ha-sados."

A coniioraoão das forças italianas
ua tomada Ue .Mouustir

Roma, 23 -- (A. II.) — A Agencia
Slefani publica boje unia noia sali-
«marido a pane que tiveram us italta-
i.os nn to.inaVIa de .Monastir.

Üs iialiaiios formavam p ala esqttcr-
«Ia das Iropas que ali operavam e esta-
iam incumbidos de expulsar o inimigo
(ias .encoslas dos montes de Baba, queUcminrim -Monastir. .Estas .posições
«•ram importantíssimas, visto pcriniiti-«•em aos búlgaros conservar a posse da
Cidade e fortalecerem a resistência qneoppunhain aos alIW.Ios, npoi.-tii.lo.se nas
poderosas .íortificaçõès do monte 1'cris-
Uri. a 2.632 .metros de altura.

Durauic cinco dias o avanço das nos-
sas tropas foi difficil, c iienoso se lor-

-LE ROI EST MORT..

CARLOS I, IMPERADOR DA
ÁUSTRIA, LANÇA A SUA

PRIMEIRA PROCLAMAÇÃO
Copcnhagiic. 23 — (A. II.) — O

Polililtcn publica um telcgraihma de
Ucrliiu inforinanilo que o novo sobera-
110 da 'Austria-Hungria tomou o ütiiiJ
de impi-raíor-rei Carlos I.

Londres, 23 — (A. II.) — A A cen-
cia Keuter rdceheu o seguinte telegram-
ma ile Amsterdam:

.".Segundo informam <!e Vienna, o
Wiener, 'ieilititg insere hoje nas suas
columnas a pruclaninção do novo impe-
rador Carlos Francisco José ao povoSiiistro-ÍHiiiKarò".

Depois de prestar homenagem an ex-
.'neto inonnrcJia, o imperador Cario-
rliz que "vae continuar a sua obra,ape-
zar de subir ao 'throno nu época 'láo
tempestuosa e quando a Aiistriã-l-lun-
gria ainda não aflingüi o seu fim: —
destruir as illusõcs que os nossos ini-
iiiigos nutrem de derrubar a minha
iiionarchia c denotar os nossos allia-
des.;'"Snbeis, diz a proelaninção, quc es-
tou de perfeito accordo com o meu
povo c conservo inflonvel a decisão
dc lutar iAé conseguir a realização dc
tima p.iz qne a__i-,nr_ a existt-aciíi e
o desenvolvimento da monarchia. Fã-
rei 'todo o possvel para acabar quantoitnl.es eom os horrores c os sacrifícios
da guerra, isto é. para alcançar a paz
logo que o permitiam a .honra das ar-
mas, as condições dc vida do meu pai/.
c dos paizes alliados e o desafio que
«os atiraram os nossos inimigos."

nou (depois cont uma tempestade de
neve que caiu cm toda a região. Os ve-
tcrànos «lo 'Carso conseguiram, porém,th pois dc sérios obstáculos, oceunar
siicccssjvaniénle divér<=-_i .posições for-
tificadas do inim.go. A ala direita de
GrndcsÇo chegou até ao norle de Ve-
li zina, ocçupando vários entrincheira-
inenlos inimigos, cmquanlo a ala es-
qtierda sc assenhoreava vle uma ciiíi-
noncia a noroeste de Kisovo, nas pro-xiniMades do desfiladeiro de Ostrec.
Uni seguida, tendo-sc deliberado ata-
car o inimigo, a ala direita tomou uma
írrte posição entrincheirada nas encos-
l,IS de ¦Veiiisina, aprisionando os sobre-
\ i*.ente* da guarnição. Aq mesmo tem-
po a ala esquerda, galgando numerosos
e elçvaUos colitràfortes e vencendo in-ni.im-r.is difficuldades ,1o terreno, con-
quistava o desfiladeiro da aldeia de
í.lstree, numa extensão approxiinada de'dois mil metros, capturando os soldados
que não tinham conseguido fugir.

A cooperação da Itália nos Balkàrís
ccniççou com o transporte das tropas
strvias ile Corfu' c conipietou-se agora
eom esta vigorosa acção, na qual toma-
ram parle as nossas forcas, para a con-

I quisla e proleição de Monastir,

enfermeiros c 300 médicos e maqueiros,
O " Britannic" foi iminedialaniente

soecorrido por uma esquadrilha franco-
ingleza, que, tendo recebido ajviso, par-
titi sem perda de tempo para o local
assignalado.

Os jornaes desla capital dizem que
o torpedeamcnlo do " Britannic" íoi
proposital, pois o vapor ostentava o
emblema da Cruz Vermelha cm lnga.r
bem visível e não podia haver engano.

Yarias noticias

que o navio
um torpedo ás S ho-
afundaudo-sc

A GUERRA NAVAL
UM "l>lç.STKOVI'R" 

IKAxriíZ'¦'0151 .:i)i:.\Do XA MAXOIIA
AWn Vork, 23 — (A. A.) — Umrailiogiamina aqui recebido, áiinuncia

que 11111 sulmiarino allcmao poz a pique110 canal ,1a Mancha, um "destroyer"
francez, do typo do "'Fourche".

Até agora, nenhuma confirmação of-Iicial foi aqui recebida, dessa noticia.

Aimla o (ni*|ioi]i<iinionto Uo¦llritnimle"
Londres, 23 - (A. A.) _ Os nau-tiagos do vapor-hospilal "Brila.hiiic",

torpedeada por uni submarino inimigo110 mar b.geti, declararam
foi atlingido porras da manliã, .umiuauuo-se emllIIlllllOS.

Dos passageiros, cm numero de 1 200pereceram 5.0. Apezar da g-a.nüe con-lusao, oeeasionada pelo ataque traicbèi-ro, o embarque dos passageiros foi fei-Io nas lanchas com bastante calma eontem, graças ás providencia tomadas
pelo coiiiimindantc e offieialidade, 1* sehouve vietuuas a lamentar foi devidoa precipitação de algumas pessoas dif-licil dc ser evitada, cm circumstancias
lao criticas.

O vapor •'Brilnniiic", 
que désióc-*,va

47-500 toneladas, era o mais modernodos vapores da "White Star I.ine"
Londres, 23 — (A. II.) — o DailyA.wj publica o seguinte telcgraníina dbseu correspondente em Athenas:"O vapor-hospital "Britannic". tor-

pcileado por um submarino inimigo aolargo da ilha Kca, 110 arciiipelago elasCyclades, foi ao fuíido nu espaço de
qtiarenla e cinco minutos.

A bordo, além dos doentes, havia 120

O IMPORTANTE
ASSUMPTO DO DIA

ç a chegada das noyi-
dades e obras de arte
exposlas na Joalhcria
Adamo. Única casa que
òftcreçc as maiores

nos preços.

Os ministros da AN
lemanha e da Bulgária

recebidos pelo rei
Constantino

Londres, a.i (A. A.) — Telegram-
mas de Athenas dizem quo os ministros
da Allemanha é da Bulgária, que foram
recebidos em audiência de despedida
pelo rei Constam ino, declararam ao so-
berano, que reconheciam não caber ao .
governo da Grécia, culpa a'gtmia pela l1'
expulsão dos mesmos diplomatas, por
lhe ler sido esta imposta pela Kntente.

A FESTA DA BANDEIRA NA
FABRICA DE POLYORA

• DAESTRELLA
Com grande imponência realizou-se

na 'Fabrica de Pólvora da iRaiz da Ser-
. ra, a festa, da bandeira nacional, pro-
movida pela direetoria da mesma fabri-
ca, com Brande assistência.

Antes do meio dia, já era numero-
so o movimento de novo nas imniedia-
Ções do edifício, central do estabeleci-
mento; notando-se a alegria,, o con-
tentamento e a anciedade com qne o
4>ovo aguardava o momento da bella
apotheose do Itastcaiueuto do pavilhão
pátrio.

O edifício aclirjva-se bellaincnte or-
naincntado a capricho, apresentando um
aspecto festivo quer exterior quer in-
tcriorinciite; a sua ampla varanda quc
acconunoda seguramente duzeiitas e
trintas pessoas, estava ao meio dia rc-
pleta, assim como todas as demais de-
pendências em que funecionam a sub-
«irectoria, museu e bibliothcca, sala e
gabinete do director, etc.

A's n horas e meia, aproximava-se
desse ponto a banda de musica do Club
dos Cirondinos. seguindo o collegio da
fabrica de tecidos America Fabril, que
marchava á frente, empunhando cada
."'üninò uma bandeira verde-aiüarella e
guiados pelos respectivos professores
sr. Luiz de' Carvalho Tavares e sua
digna esposa. .

Ao chegar cm frente ao edifício, fi-
zeram unia bem dirigida manobra-, para
dar passryréni aos collegiòs dc Raiz da
Serra que. puchados pela banda da So-
ciedade 'Musical Recreio da Kiiiz da
Serra, o seguia, puchado no som do
mavioso dobrado 11. 9. ,

Nessr, oceasião, era indiscriptivel o
aspcclo quo mostrava toda a praça
fronteira ao edifício, tal a massa com-
pacta de povo que ahi af fluiu.

Tomando log.-,r na vasta varanda, os
referidos collegiòs, sendo estes dois ul-
timos dirigidos pelas distinetas profes-
soras, estadual, senhorita Amélia de
Almeida e municipal, senhorita Pergcn-
tina Cozzolino, aguardavam o momento
da solennidade.

Ao meio dia, cm ponto, presente
toda a officialidade da fabrica, convi-
dados e povo, foi o pavilhão colloca-
do na driça quc o devia conduzir ao
alto do mastro, offérèceiidò o tenente
coronel Veiga Cabr.',l ao i° tenente
Marcolino Fagundes, representante dó
general Mendes de Moraes, a driça do
hastcaincnío.

Dado o sigual pelo corneia do pique-
le, a banda de 'Raiz da. Serra executou
o hy.mno naciónajl e aartilheria salvava
com íi liros o niiri-vcrde pendfio da
pátria brasileira e as duas gentis íi-
lliinhas do tenente coronel Veiga Ca-
bral, 0;ihelia c Necandtii vestidinlias
de Kcpublica, solta, am duas filas ver-
dc e amarello que acompanhavam a
bandcir.-j que nesse momento, já bem
alta, desfraldava, recebendo as houiena-
gens do po\o que a ácclamava delivau-
temente. „-.'•'.

Após o hasteamento, o collegio da
America Fabril, cantou com muito bri-
lho, o liyntrio á brjndcira, que ptodu-
ziu brilhante effeito; passando-se en-
tão para a grande sala onde se acha
installado o museu e bibliothcca da fa-
brica.quc se achava completamente trau-
sforniado e lindamente condecorado

A QUESTÃO DO FUMO
A reuniãcTde hon-

TEM NA ASSOCIA-
ÇÃO COMMERCIAL

¦Presentes a Uireotoria e grande .nu-
mero de interessados na industria e
commercio de .fumos realizou-se hon-ten a sessão . semanal da Associação«s-omnieraal. sob a presMencia do dr.rireira 'l.ima.

¦Abrindo a sessão, o presidente decla-rou haver convidado os representantes•ia ciasse de ifitmos por ter' recebido
para tanto 11111 pedido subscripto por jllimportantes firmas desse ramo.

Quando o secretario terminava a lei-tltra dc vários telegranimas reci-h.Uosuas Associações Coinitierciaes, dos F.s-ledos, deu entrada na strla em que es-ieva reunida a assembléa o dr. Miguel
wmon, «ue foi convidado pelo presi-dente a tomar logar .na mesa.

! p dr. Calmon, agra-lcceiidd a distih-cc.no que lhe era conferid-., pronuncia•Uin breve discurso, omle, mais 11:11a vezutixa •transparecer o seu modo de pen-sai quanto ao monopólio etn face doslavradores, sendo muito applaiididò aoterminar.
¦Pediu depois a- nalavrá o sr. Joséf aos. 'de llartos. presidente da draiíde'¦Manufactiira dos Fumos Veado. Oorador, depois de várias considerações

a respeito, nas quaes salienta que acnnpanhia que preside, sempre Ueieii-tieii os interesses dos pequenos iudus-thiiçs e dos peqv.cios fabricantes, porlainoem j-.i ter sido pequeno e eunse-
guir chegar an que é. por essa nòrinane conliicta, termina ilizeudu qtie -i suacoiií;iauhia não tem relações de natii-reza alguma com o numopoliu tla in-*lt:slna dc fumos 110 Brasil, que niesinor.ue seja exeqüível tal projecto. i "Casa
\eado nao entrará no monopólio.

lermina fazendo 11:11 appello ao go-verno, aehanUo não haver razão liara ir-nier-se <]ue este problema, em que sechocam tão grandes interesses seja rc-solvulo sem grande discusãò, e por is-so. propõe, que a exepnlo do que fez aS,ocicda'.!e Nacional de Agr.icuittirá; sejanemeada uma comniissão pata em' con-juino com aquel!a c eom a que o Ceu-l.ro.. liiUiistrial possa vir a nomrir
acompanac a discussão do projecto do.Vnaio cm que figura a:*, maioria nni|t:<slao.

Fala cin s.yiida o dr. Ile-bcr Mo-st.-, darílo. a sim opinião' sobre o mo-ucpolio do fumo, que c ta*i:'oi„, a daConsparfhia fcouza .Cruz, da qual ia/.Itaitç; ... s, c formalmente contra oprojecto'; que pretende àsphvxiiif ooomiucrcip, a imlustria e c agricultura"
o dr'r"M 

""¦¦'? " S*U llU:1;rso' <l"»lavou
"A Companhia Souza Cruz está. por-Iviito onde esteve quanto aos infere"'ses ia maioria da classe que sãò os seus

limlo definho ,-, sUuaçno, quero-,,,.-congratular com a classe nelo brilho daassistência; .pela vomiiüi de ter encon.i:'.:o o çtfienz: auxilio via AssociaçãoU iiiiiereial, pelas palavras confortado-ras e brilhantes do illustre dr. Miguel' alittoil, q,te estiniou o prcWenia de'mnlliodo superior."
A' vista do* que expoz o dr. IlerbertMos.cs apresentou a scr^uinlè pronosia:

.1 roponlio que a coiiunissão pela As-sociaçao Commercial represente aos po-utreji pt-.o.icos, contra o monopólio pro-

COM A INSTRUCÇÃO

Se íoi procedente
preciso uma providencia

"Sr. redactor do Correio da Manhã—
Cansado de reclamar da directora da
Kscola Pari-lo uma providencia contra
os abusos praticados pelo servente da
mesma Escola; venho rogar a benéfica
interferência de v. s. 110 sentido de se-
rem attendidas as recIainaçõe-J feitas
contra as irregularidades que, como pae,
lenha procurado pôr termo.

Já pela terceira vez o servente da
Escola Ptireto um tal Ignacio, homem
atrevido e bruto para as creanças ma-
triculadns naquella Kscola, deixa os
alumnos expostos ao sol durante 11111
largo 'tempo, lão somente, por não com-
'preíicrjier as sitas obrigações e o seu
logar, arvorando-s? em educador* amea-

j <;,'tuta «"¦iiií.vir «Juninos c fazendo ob-
I servações iiicompativcis com as fiuicções
j <U> tua serventes
j Ainda por oceasião da festa da Ivan-
j deira, os pites rissstirnm a uni quadro

.-hastauVe wvolU*in|c( yemio seus fiíhosj
j durante meia hora, exposlos ao s-il dc

11 lioras e 30 minutos, porque o lal ser-
j vênttí éttwndcti não ;il>rir ». portão '.hi
I líscola. apezar de es:ar dentro do esla-

belccilueir.o. de. mãos aos bolsos, apre.-
claradõ a importância estúpida "e ábsur-
da do seu aeio. quc outra coisi não é
senão o resultado de sitlti ignorância.

Na cjàriihOnia ila bandeira, estando
formado IcMos os aliiinuos, nenhum dei-
les foi escolhido para içnr a liiiii.lcira,
eoiiv> era natural; coube ao periióst-CÕ
servente ie/ar a bandeira nesta soletiui-
dade, eniquanto os alíuniios entoavam o
'hynino. Realinente este servente parece
merecer uma distineção excessiva, qne
¦precisa ler um termo salisfáotprip.

Cerro de quc v. s. tomará a defesa
dos aliimitos da líseoln 1'areto e pro-
curará evitar esses abusos subscrever se,
agradecido. — Um pae revoltado."

com flores c guirlandas de uni magiii-, jeetado e a laxa votada nela CVnVirn
fico effeito, tendo ao. centro 11.111 artis-1 nos 'Deputados, afim d, ' 

' '"' ''

vantagens
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, Os operários da Prefeitura
ü)c ordem do prefeito, a Direetoria

de Fazcudr-i já providenciou nara que
sejam hoje pagos os sala'ios dos ope-
raiius municipaes referentes aos mezes
du agosto c üdembro findos.
''¦ '«1 . «Hi O g—-

Ura banquete olíerecido ao pre-
leito de S, Panlo

NAO QUIZ SER_MAIS "BRIOSO"

M soldado do 11* da Guarda
Nacional deserta com a

íardae o armamento
O tenente-coronel Alfredo Ismael Pc-reira da Cunha, comiuiiudante do ii"

batalhão de infanteria da Guarda Na-
cional, iYircscntoii, por meio de um cir-
ciiinstaneiado officio, ás auloridádes do
J.l" districto uma queixa e pedido ile
prisão contra o soldado daquelle bata-
ibáo Augusto Ouvinho 'Pai. aceusado de
deserção e furto do armamento c do
uniforme quc usava.

O desertor e ladrão acli.-\va-sc dc sen-
tinella á porta do quartel do batalhão,
quando achando melhor a liberdade, se
pòz no trir-sco, levando, paia melhor so
garantir, o uniforme e o armamento...

As autoridriics do 23" districto toma-
ram na devida consideração o òedido do
tenente-coronel Cunha e estão diligen-
ciando para a captura do fugitivo.

¦ I ¦ !¦

A convocação «lo Ituiçlistiig
A'oni York, 23 (A. 11.) — Radio-

grapham de lierlim commuiiicaiido que
o Keichstag foi convocado para depois
de amanhã, 25.

A cohtrlbulçno «le suorra quo 11
lluljrieu pugi» inciiüaliiiçiite

Amsterdam, 23 — (A. H.) —O Echo
Belge informa que os a'leniáes aiigmen-
taram para cincoenta milhões a contri-
buição mensal de guerra da Bélgica,
quc até aqui cra de quarenta milhões.

Um attentudo contra o ministra
russo «mu Atlifiins

Paris, a.i — (A. II.) — O Pclit Pa-
risien publica um telegramma do seu
correspondente em Athenas dizendo
quc as tropas realistas atiraram sebre
o comboio cm quc viajava para Saio-
nica o ministro da Rússia junto ao go-
verno grego.

O alludido correspondente acerescen-
ta que, quando o ministro russo regres-
sava a Athenas, o mesmo bando cri-
uiionso fez descarrilar o irem cin que
clle ia, sem que entretanto dahi resul-
lasse qualquer conseqüência desastrosa.

Xo primeiro attentado tanibcm não
houve victimas.

O governo si'i*j*;o está crcuiidò
coragem

Londres. 23 -- (A, II.) „..\ Agencia
Reuter recebeu um telegranuna dc
Arlicnas dizendo oue o irovernn o-f")
negou-se a entregar as armas e muni-
ções recentemente pedidas pelos állia
dos.

NO RIO DAS PEDRAS

Maltratava o irmão
barbaramente

Ao comniissario 'Roe.ha, dc serviço iiidelegacia do 2.," dist,-ie!o, diversos 1111-nores apresentaram tuna queixa contraoperário hobastiáo Moreira Tavaresmorador a rua PJiilomenu Fragoso 1111-
¦Os menores Ueiiuiieiaram o operarij

como 
algoz de se:, próprio irmão e seumivado, o menor José,.de 9 annos de

CílílOC.

f) eotniiiissario Rocha foi ter á eas-iaj ma indicada e lá pôde verificar: a
jooe-.leií.-ia da Uçiimicia que lhe fura'•..!a..(. desdnoso menor foi encon-tr..io ainda a Iam ¦ntar-se de «ma sovade bolos que lhe dera seu irmão, tendoas mãos o forte sigual 'dessa brtfali-

O menino foi ccndiizido para agacia atim de ser stínueltido
oe corpo de delicio e o algoz, seu per-
p^essi/ir0' 

'Í0Í ',r-í0 * CHA S"Ul°

dele-
a exame

.T. Paulo •¦3 CA. .1 — Realizou-senomeai, no saão do Trianoti, o ban-
quete cm honra ao prefeito desta capi-tal. por haver levado a bom termo oenmrcsiinio para a Municipalidade.
. 1 ornaram a .-en:,, ¦', meía os srs. dr.
Washington l.tiis e senhora, MendonçaiMilio e setóora. lioover, cônsul ame-iicanq; K/iscr, viec-consul americano;1'rontini e filha, Rossi e senhora lígan,
Çassio Prado c senhora, Cyington eJTcdcrico i.age e senhora.

Ilip 1 inp! iiui'1'iiii:
n.\.vsi:\Tir.\ i

AS VICTIMAS DA SKCCA

Os (.«>n|.|>itsi.>s n-tinuiles vão
i-fSritssni* ai» lisliiilu

F." •:,¦:.,. ex (A. .\.i ... d prc5;.«"' ' ..o hslaiio providenciou para queffi-gresíeni para aqui, por conta do go-ni-in, os cearu-.s. s que, acossados pela•secca, se rciir.in.m para 0 interior doiMarau.ião, onde sc acham em condiçõesiçree.irias. A imprensa cindia < ísj reso-
tvãj aa pns;_i;ni« úo. ít.ado.

Bebam só Café Ideal

Ia roubando a cabra e os cabri-
tiniios

. O conhecido ladrão João 'Evangelista
Felippe, quando hontem passava pela
rua (];"¦ Serra, trndo encontrado uma
cabra e Ires cabritinhos, uâo pôde con-
ter-sc e levou-os, como sc fossem pro.
prie.lade sua.

iFelippe, porem, foi bastante caipora.
porque, tendo sido presenciado no seu
acto, por um guarda civil que o vinha
observando, foi preso cm flagrante,
sendo conduzido para a delega,eia do
16" districto.

A cabra e os cabritinhos foram resti-
tuidos ao seu dono, coronel Trajano
Louzada.

«a * mm •**• —

E a Assistência Policial íalliu I
Vei.o dr. Paulino d.i Siiva. juiz da 2*

vara eivei fei hoje, decretada a iiqtii-
dação da Assistência Policial, tuna em-
presa que linha com a Policia mn con-
trato para sc encarregar do transporte
dos enfermos ;- feridos.

A medíida foi tomada a requerimento
dns socc.-f que coniYs.-í.rirãtn a i:npos>i-
liiiüad.* de continuar a cumprir o cou-

i****í tSi f**i'-a *^c recursos, "' 1

Optima/v^

/4y Cemja

trophéo, encimado nela bandeira
nacional e ao fundo a effigic da Ue-
publica, com armas eusarilhadas.'fiiíi redor desse trophéo, formaram as
escolas de Raiz da Serra, que entoaram
os hyinnos da bandeira e o nacional,
tendo sido pelo 2" tenente secretario,
Otlrélo Carvalho de Oliveira, lida uma
bellissihia ordem do dia allusiva a essa
"•¦•'ii' .. , 

, 
'

:\'cssa oceasião, o menor dc doze an-
nos, Julio Pereira da Costa, alunino da
escola dirigida pela professora esta-
dual d. Amélia dc Almeida, proferiu
um be'lo discurso, historiando a insti-
tuição da nossa bandeira, sendo, ao ter-
minar, muito cumprimentado e abrar
çado.lUtpois de ligeiro descanso, foi ser-
vido profuso ltincli aos presentes, to-
cando na varanda do edifício, intercala-
danienlc, as duas bandas de musica,
regidas, ,-, dn Club dos Girondinos, pcloeximio professor sr. 'Henrique Righi ea de Raiz da Serra pelo provecto ma-estro sr. iManpcl J. Ootncs Ferreira.¦A' tarde, ao descer a bandeira, for-
maram novamente os collegio e a rc-
spectiva banda de 'Rrj!z da Serra, en-
tregaudo o coronel Cabral a drica ao 1"
tenente adjunto da fabrica. Heitor Pi-
res dc C, Albuquerque, tocando a ban-
da, o hyiuiio nacional.

Houve farta; distribuição de balas e
bonbons ás creanças, começando as
dansas, que se elevaram alé ás p ho-
ras. quando terminou a bellissima fes-
ta da bandeira.

O serviço de liuffèt foi presidido pelotenente intendente 'Dario Castello. quenão linha, mãos a medir para satisfazer
aos estômagos que constantemente o
procuravam i* que eram todos prompta-
mente attendidos com a maior attenção
c solicitude, cm doces, chopps; frutas,
cie.

.Vo vasto campo fronteiro, cm nm
bem arranjado carramanchão. foi egnaj-
mente servida lauta mesa dc doces c
frutas aos operários c pessoas do povo
uue então enchia a extensa mesa em
fôrma dc I.

A oihamcnirção do edificio. foi a
uais combinada possível, pois presta-

ne este muilo a esse fim, sendo esta
parte confiada ao amaniicnsc Guilher-

jnie Alves da Silva e Carlos Augusto
da Cruz, encarregado dos serviços de
transportes do. estabelecimento, auxilia-
dos por demais empregados.

A' noite, houve illtiniinação das fa-
cbadas do edificio principal e do quar-
tel do destacamento.

\V. foi assim que a direetoria da Fa-
brica de iPqlvpia da. lístrella. soleiini-
zou eoiuliirnanicnte, covn uma lie Ila fes*
ta, a bandeira nacional — (Do corre-
spoitdenle).

m %

11 a tabeliã que seja accéi-
,, 1., 1 " i.|l|.rfse»l!"'da e approvadaP Ia classe .11, Associação coniii,e,i-idou.,se possível, outra ma!.,- favorável,Un seguida p sr. Aeeaeio l.eite pediua pala*.ia para ler um officio que re-
çebÇti da firma Benevides Pinna & Cno qual e solieitada a inierferericiá des s, junto da Associação Commercial,no sentido de ser pleiteada no Senadoa reducção das taxas do imposto dcconstimo 011 a approvação da emenda.Uialiabara.

Pede em seguida a palavra o dr..Miranda Jordão, da Companhia Manu-laçlora Progresso, que faz varias con-SHler-yjues sobre as pesadíssimas taxascom que sc pretende onerar a indus-tria de fumos, concluindo por eoiicllara classe a trabalhar pela reducção des-sas taxas.
Terminando o dr. Miranda lordão oseu discurso, falou o sr. iPccaiiha, quedepois dc breves considerações; envioua mesa uma, proposta tendente a bar-inonizar os interesses do governo comos dos negociantes e industriaes de1111110 c seus preparados.
A 'proposta do sr. lVçanha cstabclc-

ce as seguintes taxas:¦ 
.iPuiiió desfiado picado 011 tnigado, pnrkilo. i?fioo; ciganos 011 i-igarrilhas alé

t<$ooo por mil, 1Í500; idem, inem. de
8S000 alé i(í$ooo por mil. a?ooo; idem,
idem, de i(,,sooo até ;4$ooo por mil.2$50i>; idem, idem, de .>4?ooo alé 114$
por mil, 3S500: idem, idem, de mais de
24$uoo por mil, 5$ooo; idem, idem. de
procedência estrangeira pòr mil, 10$.

Usou da palavra novamente o sr.
Aeeaeio Leite para declarar que eslava
de pleno accordo com os conceitos
emittidos pclo dr. 'ilerbert '.Moses.

Palou, então, o dr. Pereira l.ima. O
presidente dü Associação Conunciiial
declara re.gosijar-se por ver que ciam
apenas pretensas as dissencões em tor-
110 da questão, dos monopólios, que to-
dos são unanimes cm repellir. Dis-i
seriou longamente sobre a situação dos I

HOJE
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Saldos
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Retalhos
EM TODAS AS SENÕES

AS REVOLTAS DE 1910
a qneixa é as homenagens

HONTEM PRESTADAS
AOS OFFICIAES E

MARINHEIROS SACRI-
FICADOS

A nossa marinha de guerra, como j.lo. vem fazendo nos cinco annos ante-riores. prestou hontem as merecidas ho-menagens •', memória dos mortos nasrevoltas dc marujos e navaes em no-vemliro e dezembro de 1910.
A s 7 horas da manhã, eni seis bon-des cspcciacs, partiam do cáes dosMineiros os officiaes, sub-officiaes ePraças de marinha e do batalhão naval,sendo 100 do Corpo de Marinheiros.100 Uos couraçados Minas Geraes e S.I atilo, 50 do batalhão navrj e destaca-mentos de outros navios de guerra, bemcomo as bandas dc musica do batalhãoe <|p lorpo de 'Marinheiros.
hsses bondes seguiram para o cerni-terio de São '•'raneiseo 

Xavier.
A' frenle da romaria, destacavam-se osalmirantes Alexandrino de Alencar,

Uístavo Oarnier, Comes Pereira, l-'ran-
cisco de iMatlos, UVnsecn Rodrigues;
capitães dc mar c guerra AlbuquerqueI Sçrejpj Raja Cabaglia, Cordovil Pc.it,

i ,',cl,'.nl110 
'Pmy' l';|iv:', Mciia. I.npcs deMel.o e outros officiaes.

.'Chegados ao cemitério de S. Vran-
| cisco Xavier, encaminharam -se todos

Para junto da sepultura perpetua, onde
| já,-, o almirante Baptista das Neves.' O ministro da Marinha,, o Club Xa-

vai, os couraçados ,1/íiiiií Geraes, São
t Paulo, Dcodoro e Floriano; Corpo de
í Marinheiros do batalhão -naval, as Es-

colas da Marinha depositaram corò-\s
I liellissimas nos túmulos dos officiaes ali
; inhumados, e do aspirante do Kxercito
i líemvindo iVreire.

íA 1'edcração do Remo enviou unia
cot-òa que foi collocada 110 timiulo do
almirante Baptista d.-yi 'Neves.

. líssa coroa foi conduzida pelo rescr-
vista naval l.upereio Kseobar Viégas,
do Cltili Boqueirão do Passeio, que ain-
da sc fez representar pclo coronel Can-
dido José de Araujo. delegado desse
club junto á IPcderação.

Deante do túmulo do primeiro com-
ma/ndanto do couraçado Minas Geraes
.pediu a palavra o capitão tenente Kir-
mino de Carvalho Santos cm nome do
Club Naval.

, O coniiuandantc Carvalho Santos dis-
;se quc interpretava naquella oceasião o
sentir da nossai marinha de guerra,
rendendo as homenagens merecidas aos
que tombaram gloriosamente nas noites
dc 22 e 23 de novembro e 9 e 10
de dezembro de 1010.

Depois foram visitados os túmulos
dio capitão de corveta José Cláudio da
Silva Júnior, do capitão-lencntc Mario
Alves de Souza 1* dia aspirante do Kxer-
cito Ucmyiudo Freire que sobresaiu
pela bellissima ornamentação; com

Hl

O BANCO PAN-AMERICANO
O QUE SERÁ' O NOVO

ESTABELECIMENTO/
BANCÁRIO )

A commissão nomeada pela Soetedad*
Nacional de Agricultura para dar pare-cer'sobre o projecto do Hanco Pan-

iVinencano, cujo relator foi o dr. Au-'
gusío Ramos, interpoz esse parecer in-'
teiraníçnte favorável, ipte foi appruvadoi
com pequenas alterações.

O coronel Augusto teivás autor do'
projecto, tomando na merecida consi-
deração juiliciosos conceitos da commis-sao, coino declarou, resolveu fazer ai-
giirnas modificações no projecto, quemcHiorandoo torna-o <ie execução mais
pratica.

líni vez do credito de cem mil con-
tos do rt.-is, qtie deveria ser oherto pelo
governo ao llanco para ser movido cii»
conta corréitije, como indica o projecto,ficará esse augiuento de credito iueluido
num empréstimo total do Hanco, quo9t*ra fixado em dnzcniols ml contos da
réis, sob garantia 'dos titulos da divida,
que o governo tiver emiti ido ou assi-
guiado cm virtude do empréstimo 'cm
ouro a ellc feito pelo banco: bem como
dos tiados de credito hypothccãrii), pe-nhõraticio ou outros efíecluaJos pelobanco, sendo que cem mil cornos de
ré s, serão ilcàíizaclôs no momento doempréstimo em ouro feito ao governo
pclo Banco e- os outros cem mil contos,
serão suppridos á proporção que o üau-
co fôr necessitando para intender 09
empreslimos ás industrias, á agricultura
e ás transacções de credito real, mas,
somente, após o decurso dc um anno a
contar Aa data Ida primeira prestação.As transacções relativas *.i segunda
parte «lo empréstimo, serão feitas com
sessenta dias de aviso do Itálico ao
Thesouro L. só ultimadas em seguida ao
wt.coíh;' mento ao Thesouro dos respe-
ctivos titulos de garantia.

As letras hypoihecarhs cmitiidas pelo
Banco de acccaUo com as leis cm vi-
gor e em relação aos empréstimos fei-
tos .ficarão em carteira pagando o Ban-
co os empréstimos em dinheiro, sem
desconto algum cm conseqüência da nc-
goeiação dessas letras. A taxa máxima,
para vsses empréstimos será de S "|".

_0 sr. Augusto Levas ua coniniuuica-
ção "destas alterações que fez anve-hon-
tem á direetoria da Sociedade Nacional ,
de Agriculiura, áççrcscènfou:

Aprovtelto o ensejo para salientar
mais uma vantagem de alto alcance, nãn
mencionada nai conferência quc aqui
tive a 'honra de fazer, com relação ao
empréstimo em ouro, Ue que cogita o
projecto.

Se esse empréstimo, ou sejam os srí»
milhões de libras esterlinas, sitppóhhá-
mos, forem diepóstãdòs na Caixa de
Conversão, ou nos cofres do Thesouro,
eni garantia tio empréstimo cm papel
feito ao Banco, nenhum ônus terá o
paiz, porque, o ouro vence 6 "i" animal-

Instrucção Publica
O direclor geral, por aetos dc hon-

tem, dispensou Aludia Miranda. Xair
de Almeida Barbosa, llortimeia Pyrrho,
Rosettc 'forres Martins c Zilda Couto,
dos lògarcs de substitutas dc adjuntas
licenciadas, e transferiu; por permuta,
as professoras caihedralieas Maria das
.Veies II ferreira, para a 2" escola fe-
miiiina dn S° districto, c Maria de
Aguiar Almeida e Souza, |nya a 1".
do l.l". «_>¦»» m 

AJfANHÃ

CONTOS
CHXTKO liOTKKICO

XA 1'AIUHVIIA ;

O si*. TOuelydcs Hiiitoso é fcstójiidò
1'nraliyba, 23 (A. A.I — Poi muilo

festejado, por oceasião de sua passa-
gem aqui, o dr. Knclydes llarroso, di-
reelor een\ dos Telegra-phos, sendo-
lhe offerecido pelas funecionarios da
respectiva repartição; um lauto almoço,
que leve logar no Hotel do Globo.

 ¦!»¦»<»

pie sc achavam, sendo nessas campas mente ou s..j.un 7.J00 contos reduzidos
! depositadas mais coroas além da do ao cambio de 12 d.t c o empréstimo fei-
| Club Naval. to ao Banco quando preenchido, produ-Por u't 1110 os visitantes foram ao I zirá seis mil contos, que accrcscidos
iiossano onde. se encontram oá restos, .(los juros que podem ser auferidos commortaes do sargento Francisco Albu- adiantamento cm ouro por conta das

querqtie c gruniele Joviano dc Carvalho, amortizações e juros a pagar anninlinen-semlo ali collocrjias unia coroa do ai- Ue, e mais 5 0|" sobre os dividendos domirante Alexandrino c outra do Club Banco, ainda mais 1 i" sobre todos osNaval, além ide varas palmas. emprestinras lijipothecários c peulióráli-
| Ncss.-i oceasião o almirante Alexan- nios, .tudo mostra dc fórum cabal, quoldrin'0, dirigindo-se á nuiruja, disse: desta operação nenhum ônus resultará
| "Marinheiros c navaes quc me coadju- para o paiz, que lão graiidciüéllte fruira
I vastes em iodas as minhas posições mi- j incalculáveis proventos com o auginen-
1 1 tares, até o meu uilinio posto; que fos- to da producção nacional. 1
I tes sempre meus amigos, sem jamais | Sobretudo, o que verdaideiranVrnlc ítoe irairdes; vede esses túmulos de dois. siirprehi-ndenlc, são r# benefícios renea
i companheiros nossos que. 1111 holocaiis-1 não só moraes como rnateriaes que o¦ to á disciplina c ás virtuklcs miiilarcs,: Tliesouro auferirá, se o governo, cm
; não se revoltaram contra seus superio-1 vez de .conservar tm doposito este ourores. Ahi tendes um sublime exemplo. E' j (.'.(.'ia suggerda, unicamente com vistaso que deveis sempre e sempre seguir: I aos que pensam que as emissões semnojo e amanha, c para o futuro, man-; garantias de lastro ouro, oceasionau:tendo sempre a disciplina que é a un ca liaixa dc cambio, opinião, que embora

razão <lv ser das organizações militares, oriunda dc alguns íllusíres c respiita-Sinto que já me vou appnoxiinando do I vVis financistas .absolutamente discor-túmulo c vos digo quc será para mini. do), preferir a acenada deliberação de
1 uni sloce consolo partir com a certeza ; solver compromissos como os do " Fun-1 plena «lc quc a marinha de guerra, cadajding Loan" ou outros no estrangeiro.
[vez mais unida, c forte, saberá manter, Esses compromissos, venci mio unj
1 pela sua cohesão. a inteira, completa c j juro annual de 5 "i° ouro, e reduzida'¦fficit-nte funeção gloriosa ile defensora le-ssii taxa a nioisla nacional ao cambie,
Ida paira c sustcntacido-das instituições! de 12 d., i equivalente a 11 1J4 "|",-
; am-plameiite asseguradas e garantidas 1 que calculados sobre os seis milhões dl
[pela Constituição da Republica." soberanos ou sejam 120 mil cornos dnI Depois, o gruniele Armando Corlcz, réis. attingem a 13 mil e quinhentosextremamente eoinniovido, pronunciou | contos dc réis, avultada somuiá, quecoiisiiiuc para o Thesouro, nm lucro an-

ovVis ? Só pode vender cin condi-
ções vantajosas a firma JLKAX-
DHO JIAiriíXS & Ci rua do

Ouvidor o.) e 115 e nos antigos armazéns
rua dos Ourives ns. 39 a 43-

ECOS DE UMA MANIFESTAÇÃO
. VE DESAGRADO

O juiz julgou improctdente a

positivo e incontestável!
mi***

.i.cçao

produclores. sendo ao terminar, viva-'
mente applaudido.

Pediu a pahy.ra o dr. 'Miguel Calmou
qtie disse (pie a fortissima clevãçan ti cr
taxas virá facilitar a entrada do fumo
estrangeiro, abafando os pequenos fa-
brienlites, o que trará as mesmas des-
viyiiiigens do monopólio. Ora, se teste |
de

CHARUTOS

REGENTE
«le roock,

fracos i' saborosos.

OS INDESEJÁVEIS <

Mais um "caften" a
ser expulso

Pelo iliíecado 'do 4" districto. dr.
ÍYreíra G-uwnarães, foi Iioní-chi envia-
de, ao 2° delegado auxiliar, dr. Ozorio
dc Almeida, o "caften" Benjamin Mal-
raiiiali, áifiín *.lc ser processado c ex-
Itulso Oo território -nacioiv-li

dia niuitos mezes i.Malromah vinha
e?"*"''uniríJo a mcrcírtz Krcme, resivlen-
1.' á rua tli- ?. Jorüo n. Ti,*, e oxtor-
quindo-llie dinheiro á vontade. Ullima-
mente, como o "arame" encurtou, não
si-ido ijiòssivel á iuftl-lz

C01HAS 1)13 Hi:si'AMIA

O governo quor atixillitr n inilus-
ti-in o o rom mercio

Madrid, 23 — (A. II.) — O conde
ile Róihanones; chefe do gabinete mi-
r.isterial, vae pedjr á Câmara dos Depu-
tados que se erfectuem sessões nia'.i-
nacs para tratar, dos projectos destina-
dos a auxiliar a industria c o eom-
mercio,

combalido, aquella1 com a mes-

MOVEIS
MAOAMIÀKS MACHADO « 

Kua «lo.s Aiiiliiidns 19 o 21. Os
niiiliirni nrniir/f-ns ilontn «•.•niltiil.

KSCOIjA DKAMATICA )IL'.
XK'11'AL

Kvilníe «1«* mto «1«> representar
'Hoje. ás J horas, serão diaíiaUos a

exame de "Arte de representar" 05 alu-n.nos do 1" anno desta escola.

DINHEIRO sob jóias e cautela»
do Monte de Soe-

eorro, condições cspcciacs —- 45 e 47,rua I.uiz de Camões, Ci-Sa Gonthier.'
Fundada cm 18Õ7-.

¦ » — m t* — 1 gozadas

ma razão n tlcvc ser. Trata-se de ob-
ter recursos immcdiafos, Ora. todos sa-
bem que as refo'mas.ra.licites e sulinas
dos rcjiiuifns tributários, no semido <ie
apffraval-os, sâo cQiiIrápròírucent^s: e
qualquer dessas providencias está nesse
ni-mero.

Ipinalhiente, foi indicada e acclámada
a seguinte comniissão que deve, em
breve, reunir-se, e redigir o. memorial
n ser endereçado ao governo: lídgard
Jacóbinà; He.liert Moses, |í raneiseo
i.eal, l.eite & Pcçanli.-, Accacio l.eite,
José Paes Borges, Mirandri Jordão c
A. A. de Almeida Carvalhaes.

Por ultimo falou mais tuna vez o
dr. Ilerbert Moses que elogiou caloro-
sa mente a acção sabiamente cònc.ijiíitip--
ra do dr. Pereira l.im.-, a cuja orienta-
ção e critério se de.ve o brilhante re-
saltado a que se chegara: a harmonia
çòhipleia da classe ainda ha .pouco sen- .
sivelniente em dcsáccordò. Propunha
pois que todos de pé. saudassem o pre- i
sidente da Associ.^-ão Gomincrcial do |
Rio de Janeiro c.quc lal saudaçáò^sé
tornasse extensiva ao dr. Migutd Cal-
mon que com sita palavra erudita e
concisa tanta luz havia tras:do aos de-
bi','.es. .

1-Uta proposta foi approvada eni
meio dc uma salva dc palmas.

?WrfWWWAVrWWWtfírW^

OS VKSTÜAHIOS liam mi*- >
niiins, «In TOHKK KM'1'Kr. 2

(Ifsnfiiim toiln 11 i>oiii|ii'ti'iii'ia 
*>

pplti ivcollinte ijiialiiimlc de <£
SJ seus teeiilos, clo^ani-iii e í

2» perfeito ucabiimeuto. ¦ «J
WVW*ArVWWVW\MrVV_VWirVV

•Noticiámos lia tempos mna ruidosa ma-"infestação 
<le desagrado promovida por

uni numeroso grupo de funecionarios
d.i listrada tle perro, ao actual director
dr. .Arrojado Lisboa.

A victima, que linha a f;tca e o quei-
j.) nn mão. resolveu suspender a todos
o, manifestantes.

U"m delles, o engenheiro Mauricio
Rodrigues de Souza, não sç ciinforupil
e propoz uma acção 110 juizo <i;t 1*
vara federal, íilíim de annullar a pena
disciplinar imposta.

lloniein o sr. Raul Manias julgou, a
acção imprcccdciitc. acciintuandn a cir-
Citiuslancia de haver o aiilor eoparlici-
pado Üa mau Mes! ação coivfornie canifo3;
si 'lio sen itr^**rin doDoinlétito,

 l< » 1 1 Bi

A' venda tia Livraria G.iniicr
o cm ouiras livrarias

Gknniui 1 Frases
ío Gsdofredo ds Alencar

níiiíiia obra di* Jqâo <lo Kio
Preço 'JSÜÜO

um vibranlc discurso, respondendo ao
almirante Alexandrino. nual,

Voí.iaram em seguida, todos para os
bondes especues quc chegaram á cidaldoás o horas.

Xa ncerr.polr de R. João Baptista es-
tão sepultados os capitf.rs-teneivse.s Ame-
rico SalloàUe Carvalho e Francisco Xa-

I vier Cnrnè'i'0 da Cunha, tendo sido esle
! uliiino victimado por oceasião da re-
I volta do Batalhão Naval, em 9 de de-

zembro de 1010.
_A's S horas, ali, chegou uma commis-

são dc .officiaes composta '4o capitão-
tenente Melaliiades iCivaloainle, ri(pre-
sentando o niinisJ:ro da Marinha; capi-
lãçs de corveta Aifredo Dõdsworlh e
Pereira das Neves, capilães-tencnles Al-
berto Lemos ltelos. Hvandro Santos,
Alcino Còçlirano Affonscca e 1° tenente
Tuoinposv.-sV.-v de Almeida e outros. Reallzaraiii.se no dia 20 do corrente, oSNos liiiimilos dos coiniiiaildanies Sal- exames de promoção dc classe .1., eiirsn 111c.
les de Carvalho r CarneVo da Cunha,! ,.*'" ãnno), da professora d. Ilylria Mor.
Iileposilarám 'bellas comas de flores llll- Ui 

'""'f' "''' ,?"'.B"?»Ia ",ixl11 '!» '" <li'-
luraes, sendo duas do Club Naval." ! aJ1c|; liortír^da^cístíi.""'" " "^o™* %

S? ' ¦ 1 " 'resultado foi o seguinte!-contra os ca.rrapi,. .,» u,K:,r, ,?m (listi,lccrc„ ,'io„v„r, 5n,1|(tl-
. tos, snnn c. piolho, nia Pipcr .Menezes; 2" locar, eoni dislin-.

Jçiipsitarios, Dias Garcia í, C. | eção (grão 10). senhorita Mdilli ICucrton
| Oe Almeida: 3» loimr. cnm distineção (gráoio), senhorita 1'ranCisc-i Ilenzi: 4» logjr,i-oin dislincção (irráo 10), seillibrlla Cc-r-IjelBia O11 Kocha Leão: •-> logar eoiii dis-lineçao (grán iu), senhorita Alda KoinanoKnngel.i C»" logar, com nlenanieiito (grác0). seiiliorila Sylvia Barbosa, e 7" logar,voai ijíeiiíiiiientc (gráo oj', scnliuriia F.ie.Iillallia Loureiro.

DR. ALBERTO DO KEGO LOPES —Do Hospital da Miíerlcordlá. \ia* uri.nanas, operações cm geral.
DR. APRIGIO DO REGO LOPES —Po Hospital da Misericórdia. Jlolestiíi dagarganta, naiij c ouvidos,
DR. OCTAVIO DO REGO LOPES -*Oculista; prof. da Faculdade de Medicina.Consullonoi rua Sete de Setembro 11. 99.

(A 819.1)

Os exames da 10' escola mixta
do 1: districto ^

Sarnol triple
-AccíiÍc*; e lieposiuirie
Kua General Câmara, .3 _i--43.

IIM S. PAULO CHOVI* PKDKAS

Avultiidos pi'i*,jiiUns ú lavoura
«•iilVidra

S. José do Rio Pardo, 23 CA. A.) —
Caiu ha dias neste iiumicipio. fone
chuva ile pedras, causando avultados
prejuízos á lavoura cafécira.

De villa Costina, Iioby e imniedia-
eões, informam haver durado .10 mi-
nulos o temporal, daiiinificando as pro-
priediidcs agrícolas dos srs. Costa Ma-
chadp, coronel Bento de Carvalho e ou-
tros, calculando-se cm
de réis, os prejuízos.

Também sobre Sanla Cruz e Uio
Pardo desabou violento temporal, acom-

UM MEKÕií HIÍllóM

phnhado de granizo.'
ejuizos causados

Uma delegacia onde as testemu-
dMs vão para o xadrez

Pomos informados de quc na delega-
cía '.'Io ^4" tlistrioio chi Játarépaguâ, as
pessoas que, por acaso, são chamadas
como testemunhas cm qualquer faclo
poly-ial, na auscnciíi rio dclo^a-do para
loniür-iüie-! o ¦depoimento, b."io "coíhvíUa-
das" a esperar essa autoridade... no
xadrez I

Xão "abemos se o chefo de 'po|iei;i
tem conhecimcnlo dessa me.lida ' bizar-
ra "los seus auxiliares do cj"ilislriclò

Uni todo c-.sò aqui <|eixanios assi-
£1 alado o incrível ;ilntso, para que o
dr. Aurelino Uta!. 'Je as sitas oivltins
afim <ie quc cesse ;ão exqmsita como
iixaiiva novidade policial. itnfi

A IDEAL
MOFEIS A PRESTAÇÕES

S. José pj m
F. VEIGA &C./4

Salvou 11 vi«lii «lo ouiio meiiüt* e
fui COlIllfCOMIllo

Por decrclo dc hontem foi concedida
.( medalha de distineção dc 1" classe ao

duzentos contos | menor Japoy l.ima Cardini, aspirante
a piloto do l.loyd Brasileiro, o qual,com risco da própria vida. salvou a do
menor Dickene do Monte l.ima, prestesa perecer afogado 110 dia 19 dc jaucirç
dc 1913.

|— O 10 m mm .

. sendo graud

. lavoura.

— ¦ LLOYD BRASILEIRO

As íerias dos Correios

fnzçr-fhe"'eaflcu
morle.

¦As declaracr.es ile Kiemé,
fera-m tomadas por termo
as dda íestenmnhas ápreseni

mulner satis

COIJLKGIO rUDKO II

Resolvendo nma consulta que llfc iVira
feita pclo director da Renarlição dos
Correios, o ministro da Vinca 1 decla-
rou que as concessões dc ferias hòs
respectivos funecionarios estão subordi-
nadas exclusivamente ás regras esta-
beleeidas 110 art. 454. ilo reSiilántcnto
.postal, isto t;. que tius ferias devem fer

pelo prazo dc 15 dias, sem
accumulacao;

—i»<
Uma reunião «le estudantes

. Haverá hoje, ás 4 horas da tarde.
Collegio Pedro II. uma reunião dos an- I Alpllil- nillòrieillio. — TclcpIlOlli!
tigos alunmos das turmas Ieecionadas j 834, Cent.—15. Santa l.uzia 203

CIMENTO ^r
pilo drI Xerval dc Gouvêa.

as exigências todas passou
a espancal-a c a ameacal-a de

a yietuna,
ssim como
idas.

A policia do í' districto e o jogo
O dr. Pereira Guimarães, delegado

do .|" districto. varejou hontem as es-
peltincas das ruas da Conceição nu-
mero, 56'; Tobie.s Barreto 11, ij; e
Núncio 11. 48.•0 delegado fot feliz nessa s',in dili-
geneia. pois. que conseguiu apprelu nder
roletas de bicho c muitos caça-nickeis e
outros olncctos dc jogo*

Tulo isso foi mandado nara a rol:-
ria Central, onde ns appareihos dc jogo
dcycrãp ser tnuiilizados. [__

Ehxoi ,IC-La Potipée „,,„_ ,
mocinhas, e vestídinhos parn

,.if.-.,'todas as e.;^,^:e¦¦, o mais o'.::c
sortimento. Assembléa ioo.

para bapti. |
fti.in'* parameninas de ¦

variado !

— VAI l.O 1'ASSOS & V.
im ¦ mu

UM FETO DO PREFEITO

Uma manifestação ao maestro
NeDomuceno

O montepio municipal
ficará como está

| iFoi votada hontem, pelo preícitn, a
1 seguinte resolução do Conselho Muni-
! cipa!:

Art. i° —..As quotas integraes das
i pensões dos filhos ou filhas dos con-

... tribuintes do montepio dos línipregàdos
l ma commissão _de nlum-nas da Es- Municipaes, que attingircm á maiorida-

cola '.Nacional de líellas Artes, consti- dc. casarem ou falecerem, reverterão á
linda, pelas ser.'horilas Cawncn A. Ura- viuva do i:\eimo contribuinte.¦22. (minar B. btampa, J.icyra Ainorim. Po mesma modo, a quota, integral da
Maneia .reitas, Branca Bilhar c Zelia ! viuva do contribuinte que contraia ca-
Autran, promove para amanhã uma sin- samento 0:1 falíecer, seiá repartida
gela manifestação de carinho ao seu cx- ! egualmcnte pelos filhos menores ou fi-
U:r>-ctor Alberto "vepomiiccno. j 

lhas solteiras ou vj.uvivs do mesmo con-
h.ss.i honienagem effcctüar-sc4 no ! tribuinte, devidamente iiiscriptos, na

salão da Associação (los 1'mprcgaxlüs no I fôrma da legislação regulador* do refe-
.Contíiiercio, as t jjj da nuue^ "~_..'"do 

pion.tcplp\ jt' 
" 

^_

Unia manifestação aos instm-
ctores dos reservistas do

Lloyd
Realiza-se a.matihã. ás i« lioras. a

bordo do "Almiranle Jaceguary", um
almoço offerecido pelos officiaes do
l.lr.yj Brasileiro aos offieiacs de ma-
rinha que, copi lanto devòtamento e
cotnpetenci.i, ministraram >instriiecão
militar aos reservistas daquella compa-
lihia de navcKa*,'âo.

Haverá para o embarque dos convi-
dados landins, ás 11 ifj da manhã, no
caes Ser\u!o Dnuralo.

¦ ¦ ¦» * m.

VFRiNFSR ¦""Wfio Be,la Vista:
I LlinilLHII 1 pensa,, nieiisiil 120$;
peçani cartões explicativos, 111, i-s-
ci*i|itüi'io «lesta follin. (J 1501)

ii m m*-*.*,

Os submersiveis vão para o
dique

Os Subuiersiveis <p
vão entrrjr para o dique

1' .1 e V 3
Affonso Pcn-

na" ames de tomarem parle nas ma-
nobras -próximas.

O capitão de corveta Castro c Silva
comiiiandaiite da flolilha de subniersi-
veis.. esteve honlem confcrcnciando com
o ministro da Marinha, que autorizou
esse offici.-jl a fazer coin que os mes-
mos entrem com urgência para o refe-
rido dique.

O pagamento |e taxas de esgoto
Ao inspector de Ksgotos n ministro

da Viação dclcrminoii que fossem ap-
plic;ylos, na organização das folhas para
pagamento dc taxas de esgoto, as con-
clusües constantes <lo patecer do con-
sultor geral da Republica.

A applicação dessas conclusões na!
revisão das taxas correspondentes aos
predios actuajmentc esgotad-js. pcrniitritira. uma considerável economia.

'Hssa economia será superior a semi
contos de réis por anno e evitará o
crescimento cxaggerado do numero de
predios sujeitos á taxa, visto que a
adopção do critério por parte da cnm-
panhia faria por aiigmeniar cm poucos
annos cm cerca dc mil conios annuaé^
o total das laxas indeyidamcnle pagai
pelas chamadas econômicas superpostas

¦ »!¦>—
ACADEMIA J)E ALTOS ESTUDOS

OENQilS do estômago, intes.
tino, figado e nervosas; Exa-
mes pelos raios X. ]>|{. UR.
NATO DE SOUZA 1.01'ES.

José, 39. das 2 ás ., (menos ás"iiartas-íciras;. Grátis aos pobres ás 12
A 202

As gratificações por substitui-
ção, na Central

Encerram-se hoje as iiiscrlnçõcí
para os exumes

Encerram-se boje, 24 do corrente, ás1
3 horas da tarde, as insçripçõcs para
os exames da Academia de Altos Estu-
dos. devendo, depois dc amanhã. 35, ás
3 horas da tarde, ser sorteados os pc.n-
tos para a prova escripta da 1" cadeira
(direito civil), de que i professor o dr,
Alfredo Bémardcs da Silva.

O chanceller chileno teve um?
syncope

BlUSIIi-ÜIlüGUAY

A designação dn ilrlesnrfio parla-
itieiitar que vem no líio

Montevidéo. 23 (A. A.i — O dr.
Baltbazar Brum, ministro das Relações I
KxUTiort:!*', dirigiu uma lueii^iigein áj
Assembléa Constituinte, ipedtndo que a |mesma dcíignc a delegação parlamcn-
tar qtte deierá acompanha'.-o por ocea-
sião da sua viagem ao Rio de Janeiro,
afim de retribuir a visita que ao go-
v-.rno urug-uayo fez o dr. Lauro Miil-
ler, ministro das Relações Exteriores

. Santiago, 23 (A. A.) — Hoje. quanO ministro da Viação, tendo tomado <'" 5e encontrava no seu gabinete, o dr,
deliberação acerca dc um reqliefimcn- Alamiro Huidobro, ministro das Rela-
to que lhe dirigiu o praticante dc con-' ".'"i-3 Exteriores, foi acoiiiiii.nido de

j1-"!,0 Estrada do iFerrr, Cenlral, unia syncope. Promptainente .soeconi-
pedindo pagamento dc differença ile".do, s. ex. foi levado para a sua resi-
vencimentos a que se julgava com di- dencia, onde guarda o leito. Os seus
icito, em face de uni dispositivo do ! medicos assistentes
regulamento dessa caiada, assim selo seu estado.
manifestou: | Durante o seu impedimento, o dr.*

Os .artigos 55, 36 e S7 regulam os | Iluidoro será substituído peio seu col-
casos de substituições forçadas e o ar-1 lega da patta do Interior, dr. Henrique
t:go sS faz defender do acto do dire- Zaüartu.
ctor as demais substituições '  "'

reputam melindroso

se o mes-mo as .111.gar indispensáveis.
•Nesta hypotese, a substituição se fa»mediante propostas dos sub-directòrcs

oe divisões, excepto na primeira em
que a_ competência para, fazer a pro-
posta foi deslocada do sub director parao chefe de serviço, a saber: secreta-
rio, intendente, etc. Desde qtie a dire-
ctoria declara quc a substituição de
que sc traia não está incluída outro as
qve entende ser indispensáveis;
que ella não foi autorizada
tanto, não cabe

o c
c que, por-requerente a g._ti-

3;, ÍÍS?SJSL iuJ<> P?8_!i5J_8 toj_ci_pU**._

AS INUNDAÇÕES -\0 KIO

Vão ser ndujitndas medidas te»
dentes :i evital-as

O ministro da Viação remetteu 5
rrefeilura cópias, das informações pres-
tadas pi-Ias repartições de 'A'.uia*> e
Ubras 1'iiblicas, Illuminação Publica e
do Esgotos, relativamente ás medidas
propostas pela mesma' Prefeitura, p»ra
o fim 'b.- sc evitarem as inundações que
se verificam nesta cidade, pur occ_si_9_
dc grandes div*- -..^--'

.32*_ã________t_ ., -N A-"' '.» 
_•wHfl»y_fe'''gSife ^•i-»-f-.
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AMÀTOIAQUEACA-
MARA VOTOU NA

SESSÃO DÊ HONTEM
Sob a presidência do sr. Vcspucio de

Abreu, secretariado pelos srs. Costa
Ribeiro e Alfredo iMavignier, foi hon-
tem abcrla a sessão da Câmara, com a
presença, dc 70 deputados. ,

-Sobre a acta da sessão anterior fala-
.ram os srs. Rafael Cabeda c Nasci-

¦ «nento: . , ,
O sr. Cabeda tratou ainda da scisao

verificada em 1878 no partido liberal
do Uin (jrande do Sul. provocadora da
separação entre Silveira Martins c o
gijieral Osório. O orador defendeu, en-
tão, a iiiemotia de Silveira Martins
procurando evidenciar que lhe nao cou-
hera o qualificativo de fileira que lhe
íoi dado, rdiás, sem intenção injunosa,
pelo sr. Joaquim Osório, num aparte
ao ultimo discurso do deputado Pedro
(Moacyr. , ..

O sr. Nascimento oecupou-se do dis-
curso pronunciado na véspera pelo, sr.
Piragibe contra a administração do dr.
Azevedo Sodré. na Prefeitura. Appro-
vaila rtíiiial, a acla, foi lido o expedi-
ente. Isso posto, oecupou a tribuna o-
sr. Souza e Silva, que pronunciou um

. discurso coniniemorativo «Ia (lata da
rebeldia da marinhagem nacional, em

.Iim seguida, o sr. Evaristo do Ama-
r,-,l enviou um requerimento á mesa.
Esgotada a hora do expediente passou-
sc á ordem do dia. A lista da porta
aceusava a presença de 118 deputados.

- iForam approvadas varias reda.cções
finacs. requerimentos e julgados obje-
cto de deliberação diversos projectos.

Em seguida, foi approvado o pare-
-cer rofereníe ao caso do Amazonas e,
lngo em seguida, em 3* discussão, ris
projectos: 11. 221, dc iq.i™ autorizando

fei governo a .brir, pelo Ministério da
Marinha, o credito especial dç 36:0.00?:
para oceorrer ao pagamento do aluguel
do casco do vapor "Luacania . que ser-
ve dc barca pharol do canal de lira-

'«..-iJiça- 11. 226. de 1916, autorizando-o.
a abrir, pelo 'Ministério do Interior
credito especial .de 207 :-7o?IÍ40, para
auxilio á Santa Casa dc Misericórdia
do «Rio dc Janeiro; n. 227. de 1016,
autorizando-o a abrir o .credito neces-

•sario para pagar á Br.-,s>lianischc Lie-
litrictast Ccsellschaft a importância dc

'¦itV:_.i8S__9, dc despesas feitas./ con foi-
me'contas visadas pelo presidente do

Descança estes nervos
Nao

ikniore. aproveite
pur outrem.

dai

desista .
Quando oi
trabalho», ca-
flelroa .«recerem
duros demais pára
aupportar, e dòr
nal costa., «lôrcn
de cabeça, com
tonteíraa, e a«.-...--
irregular dos rins
ae apresentarei™
não admire. Lem-
bre.se que taes
incommodos mui-
tas vezes são de-rivados de rim
fracos, « pôde ser
que só lhe é pre-ciso tomar tt PI.lulas de Foster

para os rins para
ficar boa. NSo
experlcnciaa {citas

, 1'liCA AMOSTRA GRÁTIS A TOS-'iliR Mc CLHLLAN' C». Caixa 1062. Rio.mm mm»
AER0_CLUB

A SESSÃO SEMANAL
DE HONTEM

Em presença de grande numero de
sócios, realizou-se honrem a sessão or-
diluiria semanal do Aero-Club.'Os trabalhos foram presididos pelo
comtnendador Grcgorio Garcia Seabra.

Lida a acta da reunião da semana
anterior, a qual foi approvada, o se-
cretnrio passou a ler o expediente
constante de varias cartas e officios
dirigidos por outras agremiações con-
goneresí

Pediu a paiavra* o sr. Netto Macha-
do, que, depois de fazer algumas con-
siderações sobre a defesa aerca do
llrasil, apresentou á mesa, uma propôs-
Ia que alvitra a idéa de ser enviado
um director do Club ao Estados do
noile, acompanhado dc 11111 dos pilotos
do Club e lodo o material necessário á
realização de "raids" aéreos e outras
provas 110 gênero, com o intuito de
despertar nesses Estados o interesse
pela defesa aerca do paiz, a respeito

o.j da ,qual indo "está por fazer.
Essa proposta foi approvad'a pela

asscmbléa, depois do alguns debates li-
gados a considerações de technica, que
foram devidamente elucidados pelo
orador.

Falou depois o marechal Bormann.
No seu longo discurso, encarou com
proficiência todos os problemas que se

Tribunal, com installações de apparc-1 prendem á situação nacional, em mate-
lhos telépiionicos no mesmo tribunal ;• ria dc aeronáutica; e entabolou a, re-
11 "-S de 1016, autorizando-o a abrir.'spcito uma longa sórie de considera-
pelo Ministério da Guerra: o credito] ções sobre os meios «lo resolvel-os,
de f-|i?, para pagamento das grati---Antes de terminar, pediu aos membros
íiéações addicionaes ao enfernieiro-múr da coníniissão technica presentes ai-
íulio losé ila Silva e aos enfermeiros guns esclarecimentos sobre o funecio-
¦loão Gomes de Uma e Albcrtino de | iiainento dos cursos da Escola de Avia-
Campos Altamiro, todos
Central do Exercito.

do Hospital çao.
O tenente Bento Ribeiro, presidente

dá coníniissão technica especial, pediuiParaj o projecto n^aji,, =-'!"«-.fS" ¦ .„ palavra e respondeu ao orador, dan
tornando-o a- abrir, pelo X 11 ste .0 da*- L,^,,, milulcioso rchl0 „¦_ todo _ ser.
Fazenda os créditos espcciae.de • • ¦ vi ,,„ aeriKlromo. Terminou por1.047 :K.l6»774.í«* er >}f'£* ™n',0' mostrar a conveniência de serem adia-
liara-, oUm de oceorrer ac1 paga men to . ,™ . s f. . s
dc dividas de exercícios findos app 1 Jscado-lhes concedido então ovado em.;:*» discussão,,pediti.ojsi:. Ala- ^.^ de avÍ!llllores.

i O sr. Domingues da Silva, thesou-
j-0; rciro-, do Club, falou tambcm a respeito

ÜMA HISTORIA ESCABROSA,
NA CÂMARA

Sobre a acta da sessão anterior,
quando em discussão, falou, hontem, na
Câmara, o deputado Nascimento, para
responder ao discurso pronunciaUo pelo
sr". Piragibe contra o prefeito da capi-
tal e denunciaVlor, por outro lado. de
um facto escabroso, que se teria pas-
sado entre um professor e uma prafes-
sora municipaes.

Depois de articular a defesa do pre-
feito actual e tecer encomios á aumi-
nistração do sr. iRivadavia Corrêa na
Prefeitura, a propósito da creação das
escolas profissionaes. na qual o actual
senador sul-rio-grandense despendeu,
com larga .visão, muito patriotismo e
¦reconhecido proveito, alguma Bomma
do orçamento municipal, o orador pas-
sou a tratar Uo caso do professor e da
professora que, Hcenceados com os
vencimentos, e conjugados em amores
iliicitos, estariam fazendo villegiatura
d-j prazeres a custa dos cofres publi-
ces, emquanto os pobres trabalhadores
braçaes, á /alta de pagamento, têm que
rebater os seus salários a ís "I" e
20 "I".

O orador attestoti ser absolutamente•caliinmiosa a aceusação, que acoimou
anonywia, covarde e pouco digna, con-
tra. aquelles membros do 'magistério
municipal e reptou o acousaUor a es-
clarecer limpidamente os boatos, deoli-
nando nomes para que possa agir, como
coin certeza proihpla e efficazinente
agirá o prefeito.

Aos apartes do sr. Piragibe, allegan-
do que os factos a <|ue sc referiu estão
airplaincnlc divulgados pelos jornaes e
que a própria imprensa de S. Paulo no-
ticiou que o casal adulterino fora ex-
pulso de Campinas, cuja sociednüe es-
cnndalizaya, o orador repetiu o que af-
filmara negando o faclo e insistiu era
dizer ([iie ninguém tem, o direito de le-
vairtar aceusações dessa ordem, infa-

.niantes, contra a honra de nina senhora,
sem se abrigar 'honestamente a assumir
a re.-vionsabiLUade das arguições feitas.

¦Voltou «lepois o orador a tralar da
vaia ou assuada que, explorando apai-
xonaUamente elementos da 'ciscjHhageiri
urbana, .promovera o sr. «Piragübc con-
tra a alta autoridade do sr. , Azevedo
Scliréi O orador, testemunha octilnr dos
fados itumuitiiarips que occorrcrani á.
porta do .palácio .municipal, relatava-os
á Câmara, a quem informou das proui-
pias 'providencias tomadas pelo prefeito
para utteuUer, no (|iie fosso justo, ás
reclamações dos operários em ati'aso e
que em atraso estão, não por culpa ou
discaso do sr. Azevedo Soilré, mas por
circumstaticias faíaes. que fazem escas-
scar, de março a setembro do caUa an-
110. as arrecadações municipaes.

Vivamente aparteado pelo sr. Pira-
gibe, que por sua vez era contra-apar-
leado -pelos srs, F. dc lirilo e Pereira
Braga, terminou o orador o 3cu discar-
sj por convidar de novo o sr. Piragibe
a precisar as aceusações lançadas con-
trn dois membros Uo -magistério local.

mee, mr mm»

vigiiier dispensa de impressão para a
votação iiunicdiata da redacção final, o
que foi feilo, sendo approvada
depois approvado, em 2a discussão, o
projeclo 11. 50 A, dc miõ> iiérmittin-
«ln aos funecionarios federaes c aps
operários jornaleiros da União consi-
filiarem em folha dois terços dos seus
ordenados ou diárias ás associações oui
cni«as beneficentes, constituídas pela
própria classe, com .parecer da comuns-
são de 'Einpaiçns, favorável ao projecto, (com emenda, que foi votada de accor-. ^ 

• 
^ trabalhando actualment

do com o parcccr._ | nn acrodromo.
lEm discussão unica, foi approvado o | Depois do approvada pnr unaninirila-

: da Escola. Mostrou o orador que o
; numero de pilotos que conta actual-

mente a sociedade não stippre eom per-
feição as necessidades do serviço, es-

I penalmente díii parte pratica dos cur-
! sos, onde esta instiíficicneia muito tem
prejudicado. Termina propondo que sc

I contrate 110 paiz ou no estrangeiro
| mais um aviador, que entre para o cor-
I po de pilotos do Club como. auxiliar

projeclo n. 238, de 10,1(1, concedendo
a -Pranklin Victorino de Souza, baga-
geiro de i* classe da «Estrada de Fer-
ro Central do Brasil, um anno dc li-
cença, cm prorogação.

Para o projecto n. i'2t, de loifi, :«iu-
torizando o governo a abrir, pelo Mi-
nisterio da Guerra, o credito especial
de 8110?, para oceorrer ao pagamento dé
gratificação devida ,1 Paulino Francisco
Pães Barreto, com parecer da conimis-
são de «Finanças, contrario á emenda,
approvado cm 3" discussão, o sr. Custa
Ribeiro requereu dispensa de impres-
são, sendo jogo approvada a rcilítccão
final. 'Furam depois approvados, cm
3* discussão, os .projectos n. 206, de
ipiõ, autorizando o governo i\ abrir,

pelo Ministério da "Fazenda, o credito
extraordinário de 1.040:956^357, papel,
e dc 1.147:700:5807, ouro, para paga-
mento a llaupt & Comp., dc differen-
cas de cambio verificadas na liquidação
de contas da mesma firma por forneci-
tnentos aos Ministérios da Guerra e da
Viação, e n. 283, dc 1915, aulorizan-
do-n a abrir, pelo Ministério da , Fa-
zenda, o credito especial de 2:0875404,
para pagamento devido a d. Eriiielinda
!Nobrega dc Carvalho Leal.

Em discussão unica foram approva-
dos: o projecto n, 236, de 1916, auto-
rizando o governo a conceder a Tau-
credo Gunçalves Ferreira, collvetor fc-
deral da Várzea. Estado dc Pernaiubu-
cn, imi anno de licença; e os parece-
res n. 34, dc 19.16, opinando pela re-
jeição do art. 3", favorável ao art.
2", com modificação, e com subslituli-
vo .10 art. 1" da indicação n. 14. de
iro, 16, do sr. 'Mauricio dc Lacerda: nu-
mero 35, «lc 1916, rejeitando a altera-
ção proposta na indicação n. 15. de
151G, do sr. Mauricio dc Lacerda.

Para o projecto 11. 79. «lc 191 . nu-
torizando o governo a abrir, pelo Mi-
nisterio da Fazenda, o credito espe-
ciai dc i.o'7i4$0™S; para pagamento
devido a d. Aiiirizilrlc Lima Ramos, por
si e como tutora de seu filho menor
Cyro, com parecer da coníniissão de
Finanças, favorável á emenda, què foi,
como o projecto, approvada, o sr. Net-
to Crrmipello pediu e obteve dispensa de
impressão, sendo >ogo vota-da a reda-
cção final. Foi approvado, cm dis-
cussão unica, o projecto 11. iSn, de
1916, eoiiccdcrtílo um nnno de lícntiça,
com o ordenado: 110 conferente de 2*
classe da 2* divisfio <la listrada de
Ferro Central do Brasil, Jovino Luiz
•Machado.

Para o projecto n. S5 A, de 1016,
ippndo cm di.-ponibrlrdrule o professor da
cadeira de Historia das llcllas Artes,
«Ia Escrila de Hellas Artes, Francisco
Ignncio Marcondes Iloniem de Mello,
com parecer da coníniissão de Instru-
cção Publica, opinando para que o pro-
jç-clo vá á coníniissão de Justiça, c pa-
recer da commissão de Finanças, fa-
vnravirl ao projecto, approvado cm 1*
discussão, pediu o sr. José fionifâcio
<• obteve dispensa de intersticio, para
que o projecto. em 2" discussão, figure
ha.ordem do dia de hoje.

O sr. Mavignicr pediu e obteve
lambem dispensa de intersticio para o
iprr-jeeto '*, 205, <le 1916. autoriznn-
«Io n, governo a abrir, pelo Ministério
«ln Viação, um credito supplcmontar de
S8«j:2;()?i).|i, ouro, para pagamento de
•cjíespçíCt. fqitas pnr diversas sub-con-
signações da verba o" daquelí-o miiiistc-
rio — --'-gotos, da Capita*-! Federal —
110 exercício, vigente, com parecer da
coníniissão de Finanças, rejeitando a
enienda e bpinandb pela necessidade dc
uin pedido de cre.litn para pagamentoíi Empresa Fluvial Piauhyense, proje-cro esse approvado cm 2" discussão.

, Foi. cm seguida, approvado o reque-
rinirnto do sr. Barlwsa Lima, relativo
«o projecto n. 20S A, dc 191C. aútori-
zando o governo a abrir o credito de
eoO:noo$boo, nara pagar, pela Delega-
cia F s2.1l em Minas, aos pensionistas«lo montepio e apo.seiita.dos, com pare-

,<-cr da coníniissão de Finanças, contra-
rio ás emendas o com substitutivo ao
projecto.

nejrris, foi encerrada a discussão
itnica do parecer 11. 3S. de 1916, o
qual foi logo approvado, assim como a
emenda apresentada pelo sr. Ildefonso
Piuri. Foram ainda encerradas a dis-
cussão unica do projecto n. 23;, dc
mi™ concedendo ao 3" escripturario
da Dek-gacia Fiscal do Thesouro Fe-
deral n-o Estado do Maranhão Samuel
Lcnz dc Ar.iiüo Cesár, um anno de
licença, sem Yencimcmos: a 2' dis-cussão do projecto n. 243. de 1016.1
autorizando! o «inverno a 

' 
abrir, .pelei \¦Mriiisrero dr, Crrüria. o credito espe-í

ciai de 5 :eoo$. para pagamento no,
adjunto e aos officiaes docentes do
Collegio Militar de Porto Alegre, e I
mais .. credito siipplémentar de..';..
i2:opoSooo, á verba 4'. "Instmcção
IMiütr.r": e a «* discussão do projecto!n. 2r* d* 1016, autorizando-o a abrir
pelo .Ministério da Xlarinha, o credito''
supplemenlar dc 2.361:456?o;.i. Ao or-
çamento vigente.

Logo Or-iois de encerrada; as dis-
cussões, foram votaldos e approvados
o«,tres projectos acima, tendo para o
.iltwitp eo^citado e obtído dispensa de
interstício o *sr. Mav-irnier. Amitin-

de esta proposta do sr. Domingues da
SK-ya, o so«cio Heleno Alexandre 'Mou-
ra levou ao conhecimento «ia -mesa que
já tinha prdvidphciado para que o ap-
parelho Borel, inoror C.nõnie 80 H.P.,
«fe sua propriedade, fosse removido
para um dos "hangars'' do Aerodrorilo
do.s Affonsos.

Foram finalmente lidas c approva«las
ns propostas- que mandam inciulr na
lista dc sócios contribuintes os srs.:
tenente Feliciano Pires de Abreu, Jay-
me Rosa e Henrique G. da Silva.

O presidente «leu por terminados os
trabalhos pouco depois das 11 horas da
noite.

CAMARÃO & Cia.
Estabelecidos á- rua Bueno» Aires

n. 225, antiga Hospicio, com coiumercio
de electricidade, participam á praça do
Rio, ás do interior e a quem interessar
que acabam dc crear tuna sccção dc com-
missões, consignações c conta própria,
dc gêneros «do -paiz. o qne esperam seja
merecida a confiança do commercio e
mais pessoas do interior, como já se
acham possuídos da praça do Rio de
Janeiro, acceitando todos os artigos
referentes, á mesma secção.

Rio, 2t — 11 — 1916.
w 1 mm 1 me

IKRICSI-ONSAYE™
VELHICE

PELA

Agrediu it cnnivotiiiliis ura
menor de 13 uniius

Caio Modesto é um preto maluco,
muito conhecido da policia do 12" dis-
tricto- policial c que conta 94 annos
de edade, liontem, esse desorganizado,
achaiido-se niun certo ponto, na rua do
Senado, ao ver passar-lhe por perto o
menor dc 13 annos dc edade de nome
Silva Mattos, portuguez, lançando mão
de uni canivete, feriu o pequeno, dan-
dolhe um grande talho 110 braço di-
reito.

Caio foi preso pelas autoridades do
12° districto, que o enviaram para a
Policia Central, afim de que seja sub-
metido a exame de sanidade, pois que,
com a sua edaile avançada, não anda
muito seguro c manifestamente está
soffrcildb das faculdades nientacs.

THATAMENTO DO ESTÔMAGO
VISANDO O EIGADO. URINAS

K INTESTINOS COM O

TEIMOU
ERHE8T0 SOUZA

li.vtnicto fluido dns tres no-
zos : Noz de Koln, Noz Voniicn

o Sor. Moscada, contendo ainda
a MIÜ.ISSA. o AN'135 d o OER-
VÃO—I.YSrilPSIA. ANEMIA,
DElÜTilDAnE NERVOSA. Más
diíiestfies, nino hálito, íieso do
cstuiiiiitto. dores do éiiüècii,

iiiltii do hniictitü.
CiKANADOttiC.-fdcMiirco. li I

¦¦niMwnnKW™™™! iim—"awwaaM i—in

i NOSSA l'IAÇAO. FÉRREA

Novo ramal da Leo-
ia

(Recebemos o seguinte telegramma:
Ponte de Itabapoana, 23 — Reina

aqui grande ri-gosijo em todo o numi-
clpió por constar que a Leopoldina Rai'
way construirá um ramal csp-:ci il para
ás turfeiras do Rio Preto, afm Je apro-
veitar o abastecimento do novo.com-
bCstivel. — José Olymipio, presidente
df. Câmara: Osório Mendes, juiz dc
Direito; João Caií.liJo. commerciantci
JoSÍ Faria, tabellião; Ródolpho Silvei-
ra. collector."

-r«a^-o-<.c-1

Farinlin flor.

Manteiga piirn nata(

O von frescos. . .

BiSGGIlfOS

Leal Sanlos

ciaria, por fim, a 2" discussão do pro-
íjçcto n. 24;. de 1016. autorizando o
governo a abrir, pelo Ministério da
Viação, o credito de 4 rjójSoSó, para
pagamento dc gratificações aos imi-
ccidnafiòs dos Correios do Maranhão. I iP 0;

lucreoecupou a tribuna, ate o termino•sessão; o sr. Joaquim Osório, trat
éo «íimen de gaverao.

—nr -ft. 1 *a «> vi ™p »

EJI SANTOS

Cma infeliz que qui/. morrer
e r.ioriTU

Santas, 23 — 1 ,-v. A.) —!\'o Hospital
da Santa Casa, fnüeccn hontem, a ho-
montai Maria Vhercza, moradora na
cisa 82 da rua Onze de Junho, que

j na noite dc 12 do corrente, ás 9 horas
| da -noile, tentou contra a própria cxrs-
I tencia, disparando vni tiro de revólver

vido direito, O enterro dc Maria''z,r>'.:-se hontem mesmo, ás

nioaaws
littniÉ

D8-
JErnesfo Souza

fiRQNCHITE
íocqiiii!™, Asliimi,

TiiliercDlose pulmonar.
GRANDE TÔNICO'jjbre o arpeine e uniam a

força niuscaisr.

MANADO _ G. «• d» ™Mr.o. t«
¦ ¦ ¦ __| l> ^BJr^MmmWmm.

um novo membro da Academia
de Medicina

Perante numerosa assistência de aca-
deinicos, médicos e estudantes de nossa
Faculdade de Medicina, lonioii hontem
posse o, novo membro dr. Arthur Moses.

Após o discurso de saudação, feito
pelo presidente, o illustre professor dr..
Miguel Couto, que sc dirigiu ao acade-
mico cm uma alloctição ao mesmo tcih-r
(io elogiosa e affcctuosa, foi a palavra
concedida ao professor Abreu Fialho,
que -pronunciou longo discurso saudan-
ilo o novo acadêmico.

O recipiendario falou sobre o dr.
Dodsivorth, a quem suecede na Acade-
mia, e sobre os seus antigos mestres —
Chapot Prévost, Emílio Gomes, Oswal-
do Cruz e Rocha Lima. Refére-se ao
brado levantado, entre os estudantes de
medicina, por Miguel Pereira, c acon-
sclha a prophylaxia ' pelo tratamento
para as duas endemias em que é isto
rpossivcl, metliodo que julga preferível
por scr altamente econômico e portanto
a unica aconselhável 110 Brasil, dado a
delicada situação financeira.

— 1» i—j »Di"

INGLEZAS
naAs legitimas ciisciiilrns só

CASA LONDON
UhIco deposito no Rio. Ternos

sob medida

50$®00, 60$000 e 701900
Avinmeiitns de 1* qualidade.

Cuidado com os imitadores. A
uossa casa é

RUA U™Uf.UA VA NA. 1^«

OS EXAMES NAS ESCOMS
SUPERIORES fi

'ESÇOI/A .Ni.VVAlL — Commis«5es
examiinadoras Uo anno lectivo de «1916
— 2° anno — i" cadeira — Dr. Ar-
mando Ferreira, iMario de .Albuquerque
Lima e dr. Belford Roxo.

2* cadeira —- Dr. 'IlencJck RamidoEf,
Xavier de Alcântara e 'Horacio Cam-
pos.

3* cadeira — Dr. Noiasco de Almci-
di*, capitão tenente Barros Azeválo e
Augusto de Vasconcellos..•i* aula — Dr. Romeu Braga. dr.
Belford 'Roxo e Silva Jacques.

2* aula — Dr. «Menezes de Oliveira,
ciipitão dc corveta Galvão Areias e'«Ri-
c- rdo Vieira.

4* aula — Dr. «Pedro Cavalcanti,' ca-
pitão de corveta Nicanor Proença, e
Augusto dc Vasconcellos.

3* aula — Dr. Honock Ramidoff,
capitão de oorveta José de O. de Air
nieida c Carlos 'Sussefciiid.

3" anno — i" cadeira — Dr. Hcr-
niann Palmeira, capitães tenentes Lin-
deníberg 8odia e Costa Couto.'2" cadeira — Dr. Lima e Silva, ca-
pilão tenente Xavier de Alcântara e
Horacio Campos.

3" cadeira — Dr. Menezes de Oli-
veira, Frederico CotitMiho e Roberto
Gama. ! ,.:

4* cadeira — tDr. Fonseca Xeves, te-
nente Antônio Bardy c >Mario Cama.

i" aula Dr. Romeu Braga, Maria
Cama e Ricardo Vieira.

,2* aiila — Dr. Pddro Cavalcanti, ca-
pitão de corveta «Nicanor Proença o*
Lindemberg Rocha. uu ¦-

3a aula — dr. Armando Ferreira, dr.
Frazão Caiitaiihcde e Armando Uul-
cão. • •.

As provas escriptas tiveram Inicio no
dia so do corrente, c as oraes começa-
rão no próximo dia 27.

«ESCOLA NAplüí.YA-L DE BELLAS,
ARTES — Rcaliza-se hoje, ás 11 horas
da manha, a prova oral da cadeira Qèò-tnetria Dçscriptiva e primeiras ãppji-
cções vias sombras; amanliã á 1 «liorti,
terá logar a prova escripta da cadeira
de 'Noções ire Historia Natural, physi-
ca e chimica, sendo convidados a com-
parecer todos os candidatos inscriptos.

O resultatío do exame da cadeira de
lüstoria das Bellus Artes, realizado .a-n-
tc-hdnteiiii foi o seguinte:

Plenamente, gráo 9. Adalgisa do
Amaral, Maria Marranhão e Paulo Lei-
te Texeira de Vasconcellos.

Plenamente gráo 8, Luiz «Moita d'Al-
niad.-i, José Castello Branco e Adalliçr-
to Castello Uranco.

Pleiiamenie gráo 7, Roberto da Cruz
Ribeiro, Cezar Augusto Cataldo e An-
tonio Botelho de Freitas.

Simplesmente gráo 5, Nestor. Gcncli-,
cio Lopes dc Araujo.

iSiriiíilesiiiento g-ráo 4, Evaristo JKi-
liano ile Sá c Raul Pinto Cardoso. J

FACULIJA.Dlí Dl? MUlllClXA —! lisa-
mes de lioje :

1" atino medico— A*s io 112 líòrasX—*
LUuritlo Pires, Gentil Ttllcs .Cosinc úos
Keis, Jorge RarVctò, líento A-, Martins,
José Nascentes Coelho, A. dc Barros; Ar.
ihur Siintis Cavalcanti, Alcindo Ribeiro
Cònrado. . ,£ .

Turma supplemcntar — Stenio lírnniiao,
Alcidfis Neves de Cnistro, Antônio J. • -de
r.ilun 'lülho, llcncdicto Multa Mercier,
• jàu Monteiro Italo.llu, Joaituim Pereira
dc Azevedo tc"- chamada) —- L'ar'os Qdi-leu dc l'nrià Martins e llumlierto Cabral;

2a anno — llistologia — A's ii horas
— Mcrnarilo Antônio Filha, Alhcrico Custo,
iim Ferreira, Agripiia U. de Vasconcellos,
José de Moura c Silva, Guilherme Gonçal-
ves Vianna, José *M. ("'.iniciro. J^eão Ju-
nior, 'Manoel Tavares Neves Filho, Jesui-
110 A, Pcrissc, Waldemar Costa ¦ e 'Silva,
O.trüi-O Pinheiro, 1'raneireo de iMoura-àl.
Guimarães, João Soares tle Sampaio. .;¦

Turma supnlcittclirar — Alcindo dc Aze-
vedo Sòdrc, Mario M. Alves liarbosa,
Kvan.Iro Pires Domingues, Oscar Cleiiièute
iVftiryues; -Mario Gabriel dc Souza, Ariiiãn-,
do Gonçalves Cruz, José Cândido .Mayrilt'.
Artliur it. Jnrge Sobrinho, Paulino Mui-
ler, Attilio Kibcíro iKõcIin, Américo M'ar*
tüiulcs i-i Amaral, Ueulu Martins Pereira
dc r.qirc™ -

3° aiiim — Anatomia dçscriptiva — A*»
9 horas — Taymc Waldemar 'Cardoso, An*
toldo de Áreas l.cão, Joãu Alcindo de J'c*
sil*? llenriiuies, Álvaro Leite Oiticica, Be*
ticvcnuto Pereira Soares, 'Mario <le Parla
Bândcirai Ignaeio •Mnriário La nua, Astro*
gildo Osório, l*'crnando Carvazcdo, Ülney
JuiUJticirn Passos, Anionio «Rodrigues Scí»-;
bríi, João 'Penído Monteiro, José iLeal Bur*
lainai|iii. Abelardo CaImont de Oliveira, Li*
iiiirio Ribeiro Quinta Filho, 'Kmmamiet
Nery, Dernierval «Monteiro de Cãrvãllin.-j
Nelson Monteiro de Carvalho; Sinval Au |

Sociaes
DATAS INTDLIS

Está em festas hoje o lar do «mmo
bom companheiro I/uk Bueno, photo-
grapho desta folha, pois faz annos a
sua prezada esposa, d. Maria do Car-
mo iBueno, a quem não faltarão cum-
primemos pela data de hoje.

Fazem annos lioje:
A sra. Othilia da Rooha Soares;—< a senhorita .Iza da Rocha Soa-

a senhorita Ondina de CarvalhoBorges, filha do sr. Júlio de CarvalhoBorfrcs, capitão da Brigada Policial;.0 estudante Floriano dos Santos'KodTigues, filho do major Manoel Fer-nandes Rodrigues;
a sra. d. Narcisa Coelho Sam-

paio, esposa do conhecido capitalistacoronel Francisco Augusto de MelloSampaio. Commemorando a faustòsadata. o casal abrirá os salões de sua
apraszivel vivenda para uma recepção;monsenhor J. Pio dos Santos,capcllao da Irmandade da Cruz dosMilitares e um dos sacerdotes que maishonram o clero «brasileiro;

• ?"j 0„<'r*. Carlos Seid'.', director ge-ral de Saude Publica;
a sra. d. Eugenia Vianna, espo-sa do sr. Humberto Martinho de Mo-raes, funecionario da Central do Bra-sil;

n 
— a, menina Irene, filhinha . do sr.Uly-mpio Cardoso, coinmerciante desta

praça, c de d. Angélica Meirelles Car-doso;
*-- o sr. Luiz Dias da Costa, muitoestimado pelos seus amigos e collegas;Fez annos hontem-o sr. W. L.Aldrradge, conceituado educador e quee uni dos direclorcs do Aüriailgc Coi-

lege, conhecido estabelecimento dc en-
si.no. situado lio logair dciiomii-.ado SetePontes, em S. Gonçalo, Nictherov.

,,0 estimado educador foi muito" feli-
citado por motivo de 'lão auspiciosa
data. ¦',

Está em festas hoje o lar do sr.
Wilton iMorgado e d. Marietta Nunes¦Miorgado, por niotivn do anniversario
natilicio dc seu filho Eduardo De Wil-¦lon Morgado.

,'—''Transcorreu honlcm o annivcrsa-
rio natalicio do travesso Nelson, filhi-
nho do sr. José da Silva -Saj-lanha,
funeciunario da E. F. Central do
Brasil.

Fez annos atitcdiontem d. Etclvi-'na Ccrff Dantas, esposa do sr. Oswal-
do Dantas.

* * *
CASAMENTOS

Effectuou-se, honlcm. na a* pretoria,
o enlace .matrimonial «ia senhorita Ma-
ria Magdalena, filha da sra. d. Albi-
na Teixeira Braga, com o sr. Silvino
Dionysio de Azevedo, do commercio
desta capital.

'Foi testemunha, por parte da noiva,
o sr. Jayme Ferrfc'ra.

*
¦ O sr. José Marinho de Almeida Si-

mas e d. Zurmiifa Belleza de Souza Si-
mas participam-nos o 'seu casamento.

Üí í™ #

M-ANIFEST.-VOoES
¦Por. motivo do seu anniversario na-

(alicio, o senador João Lyim recebeu
lioiMcm, no Senado, uma expressiva
manifestação, dos jornalistas que ali
trabalham,

O illustre representante do «Rio Gran-
de do Norte é um sincero e prestimoso
amigo da imprensa, cujo serviço de re-
portagetn na «câmara alta s. ex. cerca
das maiores facilidades, dando-lhe
sempre tudo o que está ao seu alcance.

¦Por isto, a homenagem que lhe foi
prestada, pelo órgão do sr. Eustachio
Alves, que com a maior justiça
expressou o seu próprio e o reconhe-
cimento de todos os seus compauhei-
ros, ao distineto membro da commissão
de Finanças do Senado.

O senador João Lyra, pelo mesmo
motivo, foi muito cumprimentado pelos
seus pares e quasi todo o mundo offi-
ciai.

ULTIMAS NOTICIAS
A GUERRA

giislu Lins, Valentim Aniieug.il iFcrnàjiiies.l , .,i.:„i,„», An Ar Insto-Paulo Faria, Oswaldo de Souza Freire il» Amigos cadmiradores do,dr. Lusto
Pillar, Sailoc Berrt-do, Carlos Benjamin da sa dc Aragao otfcrecor-lne-ao no dia
Silva Araujo. 13 do mez vindouro, um anel de grão,

Turma .supplemcntar — Oswaldo Luu ! precedendo ti entrega desse mniio uma—'sessão solenne, no Lyccu: de Artes e
Officios, ás 8 horas da .noite. ,

A commissão, composta dos srs, dr.
Bcnedicto Cosia e acadêmicos Antônio
Olegario 

"da Costa e Lourenço .Mcga,
está empregando todos os esforços para
dar o máximo esplendor a essa prova
dc apreço ao 'homenageado.

O * *
FALTiECIMEXTOS

Falleceu liontem, nesta capital, o sr.
Joaquim de Araripe Macedo Pimentel,
contador aposentado dos Correios do
Ceará. , ;' .

Contava 78 annos dc edade e deixou
os seguintes filhos, todos aqui residen-
tes: os officiaes do exercito capitão
Tose de Araripe Macedo, tenentes Joa-
quini c Antônio Araripe Maoedo e os
funecionarios públicos Moyscs e João
Araripe Macedo e duas filhas, Maria
Araripe Ramos, viuva, e F.sther Araripe
Macedo, solteira.

»
Por telegramma recebido nesta capi-

lal, sabe-se ter fallecido na Lahia
d. Tiburlina Freitas, mãe do dr. Gus-
lavo Pedreira de Freitas, advogado
nesta capital.

A reunião de hoje da Sociedade
Brasileira de Sciencias

Sob a presidência do dr. Henrique•Morizc, reunc-sc hoje, ás 8 lioras da
noite, na sala da Congregação da lis-
cola Polytcchnica. a Sociedade Brasilei-
ra de Sciencias. Nesta sessão, tomarão•parte todos os sócios das secções dc
Mathematica, Physica, c Chimica e 'Bio-
logia.

¦¦ m «re . —
RAIOS X—™™KCTUU1II>AHE

MEDICA
Exames, photographias e tratamento

pelos raios X. Applicações dc etectriei-
dade nas moléstias em geral. Dr. J.
áe Toledo Dodsworth — 10S, Avenida
Central (ao Indo do Jornal do Brasil —
Teleph., 2326, Central.

XO JURY DE S. PAUIiO

O julirniiieiito do iiutiu* de uma
tentativa de morte

.?. Paulo, 23 — (A. A.1—Sob a pre-
sidencia do dr. Paulo Pnss.ilaqua, juiz
da 3* vara, servindo como promotor"ad hoc" o dr. Mario Dente, e como
escrivão o major Mario Alves Cabral,
continuaram hoje, os trabalhos do Tri-
bunal do Jury.

Entrou cm julgamento, á revelia, o
processo em que e réo Estevam Monte-
bello, aecusado de haver ferido grave-
mente, com um tiro de revólver, o es-
tudautc da Escola de Pliannacia, sr.
Joaquim Gonçalves do Nascimento, na
rua Trez Rios.

O facto deu-se no dia 2 de setembro
do corrente anno.

a* çar_s>m->

mao
i Sab

'.0^13 dri tarde, co Cemitério do
ao.

AS LIXHAS DE TIRO

Organização de uma em Bragança
iSragaiiça, 21 — (A. A.) —«Distinctos

moços da nossa sociedade tra'.am'de or-
ganização de uma linha de tiro, afim
de poderem receocr a instrucção mili-
tar.

EM RIBEIRÃO PRETO

Tentativa de suicídio numa
pensão

Ribeirão Preto. 33 — (A. A.) _ O
sr. Máximo Gisson, brasileiro, natural
de Santa Catharina. contando 50 annos
de cdade, que chegou a esta cidade,
hospcdahdo-Se r.a pensão da rua José
Bonifácio, de propriedade dc José Sar-
tori, por motivos de aborrecimentos de
vida. conforme a auteridad
averigou, tentou contra a própria exis-
tencia, golpeando-sc no pulso, com uma
navalha, produzindo grande hemorrlia-
gia. Presentido o facto pelas pessoas da
pensão, o sr. Máximo Gisson, foi logo
soecorido e transportado depois para a

[ Santa Casa da 'Misericórdia, onde lhe
I foram feitos os primeiros curativos.• que o puzeram fora dc perigo,

Gardqso dc McTo, Aristóteles Cavalcanti-
de Albuquerque, -Mario de Aguiar tM-uiuV
Freire,' Óswttldo -Bobado l.ette, Bol&arj
Mascarenhas. Abdon íístelHta I*ins; AIvá-|
10 Burcc Mallio, Anionio José Soares í*u*:
nior, Mario dert Souza Barros, Ccsar Pét**í
rcira Pinto, d-Vancisco Alvares. Barata,'
Joaquim Cardoso .Martins, Vahio Cárnçirw
dc Mendonça, Jacintho Gardõsó tMachado,
André l.reyfiis e Sebastião de Castro Fer-
reira Pinto.

_4° anno medico — Anatomia e physiolo*;
gia patliolc^icas, iiathologia geral e phar.,
macològla e arte dc formular '— A's io.
horas — Polymnís Dutra, José Rodrigues'
de Miraitfla, Álvaro Cumplido de Sant.V
Anna, Adjalma 'Martins Carneiro, Auíehor

•Mr.rmo, «".copoldo da Rosa Torreão, IIila-
rio Gurjão, Ildefonso, de Moura e Silva,]
Vicente tio Spíríto Cliirieo, <L,incoln Caia*
üc ile Castro.

Turma supplemcntar — Tniíz de Azam-
buja Lacerda, Ifentiatio de Souza Mattos,
Gastão A-trclio de I.ima Torres, Klpidio
Josué de Almeida. Alberto Gonçalves Ra*
inos, Antônio Teixeira 'Mendes Filho. João:
iL&ges Sayão, João da Silva Pereira, Elido;
sio Alves dos Santos c Adlicmar Moreira
BarJiqS™ Romeu.

5'1 anno iiicdlcn - — Anatomia c opera*
ções e therapcultça — A's n horas —
João ile Smi7a Campos Junior, -Paulo Ce-
sàr de Andrade, Irineu Malagueta ile Pon.
tes. José Júlio Velho da Silva. Alberto Vc*
nfcsh Moorc, Antônio: Americano Brasil,
Olympio de Oliveira Cliavcs c Cencsio Pa.
checo.

Turma siipülcmcntar — Manoel Mario
ICliaurais., João Ribeiro Villaça, Leopoldo
Viriald 'Figueira de Saboia, Antonyno Ly*
ra Porto, José Anísio Lopes Vieira, Arliu-
¦b Atiltino ile Oliveira, Cli lierto Lopes ila
Silva e Armando Alarcòãács Machado.

Í° anno medito — ¦Hca;"cirurgicã -—
A's , 10 horas — Xo llJSpilal da Miseri.
enrdia — Agenor .Menescal Campos, Seita?*
tião Ràpliael: Sêbns, Sérgio Augusto Ra-
nhos, Antônio Gavião Gonzaga, JoaquimGuilherme Moreira. Porto, Jayme de Aze*
«•eilo Vlllas lloas. Domingos Ribeiro ^de
Oliveira e Silva, Annibal Bittencourt;

Turma 5iip|ilcmentnr — Sebastião Duar-
tc de .üarros, Luiz Vianna, João lleriri-
.ine Saaioato Vieira da Si'v.i. João Lisboa
Junior, Roberto fiernardes Cotrim, Adhe-
ir..-.r«r, Codòy, Ccsar Salles c Plínio Caiado
ú'i Castro.

6" anno mcrlico — Clinica medica — A's '
10 horas — (Hospital da Misericórdia) ¦ —.«
Anionio ile Freitas Carvalho, Waldemar
Pccknjt, Gabriel Pinheiro de Figueiredo,
Francisco Perroní; Manoel Xogurira Ser*
ra, Josú dc Azevedo 'Macedo, M';irio de
Castro Magalhães, Sylvio de ?á Freire. Ju-lio Ccsar de Mattos, Henrique Moorliecl;,
Drágri;

Turma supplenientar — Celso Ferreira'-.'iiiics, Roberto 1'crçlra dos Santos, llen-
rlíiue Mosa dc Almeida, Krnepto Pentagna,
Xiiiali de Moraes Martins, litul.-.in Antr.-in.
Mario Augusto «le Figueiredo; Adheniar
Adherbal da Cosia, .To.in Pires ila Silvaliilio, Aristóteles Luiz Dias.

6° anno medico — Clinica obsielríca —-
A)s 10 horas (llosoital da 'Misericórdia) —!
Waldemar Leite. dViilo freire Fortes, Os-
car Augusto Vouzella. Al.ino Sartori, Tle-
r?lilo Ko.lrimies Jordão Junior, losé Pie-
dade ila. Silva Pomes. Armando Fernandes
I.irrra. Francisco Thcodoro ila Si'va Kocha,
iMiixintisno Ferraz de Souza c Miguel Co.
yèllo Junior.
.FACULDADE LIVRE DE DIRF1T0 —
S.rio chamados hoje. á 1 hora ila tarde,o.s aliinmoa do 50 anno de ns. 1 a 40, na
5* cadeira (direito internacional privado).A s 3 horas da tarde, os alumnos ns.
41 a So.

,1" anuo — Prova cicriptá da i* cadei-ra (direito comnierci.-il). A's in horas —
i." I-.irma — Os alumnos de ns. i a 40.-"* turma, ás 2 horas — Os de ns. 41o 3o.
c. FACULDADE DF SCIF.VCIAS TURI-DICAS I- COCIAI-S - lioje. serão chama.e.r.3 a prova oral do ;" mino. ás .1 horas dalar.fe, os scguiiites alumnos: Américo Re-hello (.rreles. Américo Viveiros Costa Li-ma. Anterior D.r.tas Fü-lio. Antônio Auto-r,c,,i de Carro Bezerra, Antônio Augusto dcS_o;i7.i Itandêira. Antônio Carvalho Onirrin.nies. Ante-iiio ,!«¦ Viürcna Seabra. ArnaldoK-.1.1. Arthur O!niio. e Beaianiin Antunes
de Oliveira I".'Jio.

Turma sunt.:ci'!Cr!r.-ir: Beniámii EmilianoCorna do Lano. r.í-:'io Antooino 1'ondí.
Cândido Carneiro lunior, CiVI-rs AlbertoI'ranço c Ça.rIos Auirusto Cardoso.

Os alumhos mie fritaram á orava esçriòtodc pratica .Ho processo criminal, serão cha-mados a mesmo hora.
—Hontem, oulnta-fcira, os eximes come.caniri as 4 horas,e trinía e terniitianm ás

Siij horas da noite, tendo sido examinados
oito alumnos.

O resultado foi o sentinte: Adherbal Sal-«r.lor C.-ittcre. Alberto Beaumon; de Abreu!Aliierto ]osè Ae Arauio Cunha. .-Vcrjardre
™ ne Barros Reco, Atfrcdo Brito. Almcrlnot)

policial Affonso Ferri-ira. Alvnro de Castro Noves
js. | c AlmeMa e Jcré Alves Moita, todos r-opro.

vados plenamente em todas as cadeiras.

FOOTBALL
A UÍ/riMA SKSSAO BA LIGA

METROPOLITANA
¦Reuniu-se ante-hontem, sob a presi-

dtncia do sr. Noel de Carvalho, o con-
lho ilirector da L. SVI. S. A.

Eis o que «houve na sessão: ,
Foi concedida a demissão solicitida

pelo dr. Mario Pollo. de .membro da
coníniissão lie estatutos.
— O sr. Marcondes Ferraz, represen-

tante do .Fluminense F. C. apresen-
teu um projeclo de .obrigatoriedade do
¦reccnseaniento sportivo .pelos clubs fi-
liados!

O representante do Carioca pc-
diu, e o conselho consentiu, que fosse
retirado o recurso -interposto por seu
club; com relação a approvação do en-
contro entre o mesmo e o Villa Isabel.

O representante do Botafogo re-
quereu informações Ua commissão de
fooubaH da primeira divisão sobre «
¦propalada interferência dc seu club no
julgamento do jogo America "versus

Fluminense.
Foi approvado o parecer favorável

á revogação da lei de annul-lacão de
"matches" em 'caso de invasão nos
campos.

Foi approvado o parecer Ua coni-
missão dc informações, 'dado ao proje-
cto para que as divisões sejam consti-
tfidas por io clubs. tendo esse projecto
sr'do encaminhado á coníniissão de cs-
talulos.

# * *
FLUMINENSE FOOTBALL CLUB

versus AMERICA FOOTBALL
CLUB

1N0 "ground" da rua Campos Salles,
realiza-se hoje ás 4 horas da tarde um
tretio entre as segundas "equipes", dos
clubs acima. O "eaptain" do Flumincn-
s? escalou os jogadores abaixo e solici-
ti por nosso intermédio o compareci-
mento dos mesmos .na sede do cíub, ás
.1 horas afim de seguirem «para o"ground" do America.

Affonso
Joaquim — WaWcmar

Calmou — Sylvio — Nelson
Enimánoel — Esteves — Cox — Costa

— Guaranys
Reservas — Mattoso, T. Gonzaga Ju-

nior. Godofredo Héraldo, Gcorges.
Hl :ji ís

ATLÂNTICO FOOTBALL CLUB
Por iniciativa de alguns rapazes de

Copacabana,, acaba de ser fundado no
mesmo bairro, um club ds football, o
qual, apezar de existir ha poucos dias,
já conta avultado numero de sócios.

O novo club, que c composto, na
maioria, de rapazes que pertenceram a
uni club que ali existou por nome

O aWaiento do "Britannic"
Londres, 23 — (A. H.) — Na ses-

são Ue 'hoje da Cantara Üos Communs,
o deputado irlandez Sir Eduardo- Car-
son, perguntou ao chefe- do gabine™;
sr. Asquith, se .podia fazer alguma de-
claração sobre o afundamento do «avio-
hospital "Britannic". e indagou também,
se o governo não estava resolvMo a
chamar a attenção dos paizes neutros
para esse aeto de 'barbarismo e esse ul-
trage ao direito internacional.

ü sr. Asquith- responden que p go-
vemo não possuía, a essa hora. ne-
nhuma outra informação a respeito do"Brilannic" além daquellas já publica--
das. E terminou assegurando que, sem
duvida alguma, esse assumpto receberá
do governo a maior attenção.

Responlleiido a outra pergunta, o che-
fe dü gabinete declarou egualmente que
não podia haver nenhuma duvida quan-
to á qualMade de navio-hospital que
tiirha_,o "Britannic".

Londres, 23 — (A. H.) — A Agen-
cia Reuter, numa nota distribuída aos
jornaes, Uiz saber por informações co-
Ihidas de pessoa que recentemente este-
ve a 'bordo do "Britannic", que esse va-
por tinha, pára indicar a sua qualidade
de návio-hospital pintado ein cada cos-
tado uma enorme Cruz Vermelha. Dc
noite, a cruz era ilIuminaUa, sondo quecada -um dos seus braços, tinha, pelomenos, 300 lâmpadas electricas de grand.- poder, Por isto chega-se á conclu-
são, de que, quer de Uia, quer de noite,
nenhum submarino inimigo podia ter a
menor duvida so'bra o caracter do"Britannic".

*
A França agradecida

ao Uruguay
Paris. 23 — '(A. H.)—O jornal An-

nales de 1'Univcrsité, publicando hoje
o texto da conferência recentemente
feito pela sra. Teresa Santos liosch,
precede-o de palavras cm que agradece
á Nação Uru-guaya os sentimentos de
amizade e sympathia dispensados á
França e que ella sinceramente retri-
bue, endereçando principalmente a ex-

\ pressão do seu reconhecimento ás se-
11'horas tirtiguayas que tanto fizeram cm
favor dos feridos e combatentes fran-
cezes e de tal modo se esforçaram porfazer-lhes sentir menos todas as mi-
serias da guerra. Concilie o jornal o
seu agradecimento levantando vivas á
Nação Uruguaya c á França.

»

Exéquias no Vaticano por alma
. de Francisco José

Roma. 23 — (A. II.)'— O jornal
Itatie diz-se informado de nue, em
meiados de janeiro, o papa mandará
celebrar exéquias na Capella Sixtina,
em , memória do imperador Francisco
Joré 1 f da Aiisti'ia«4Iuiigria.

Assistirão todos os diplomatas dos
pai? * .neutros e erá celebrante uni
cardeal, que foi núncio apostólico em
Vienna.

íPara os funcraes em Vienna, em
vez de sua santidade enviar aquella ca-
pitai um representante, eneart*gará dc
sua representação monsenhor- Valfré
di Bonzò, núncio, aposto&o em Vicn-
na, investido de unia missão especial
nesse sentido.

*
Um protesto do bispo

de Arras
Paris, 23 — (A. H.) — O bispo dc

Arras fez publica leitura de um so-
lcnne e vigoroso protesto cm que esti-
gmatiza o recente arrebanhamcnlo de"reféns" no norte da França,— um
novo attentado contra a liberdade, que
faz recuar o mundo á época das antigas
traiisplantaçõcs.

Como o cardeal Mercier, a Santa Sé
e os governos alliadós, o bispo de Ar-
ras denunciou com a maior vehcmeilcia
essa violência, dizendo que em tempo
a julgaria um juiz que é superior a
todos os potentados da terra.

*

A deportação dos civis belgas
Paris, 23 — (A. H.) — O rei Aber-

to, da Bélgica, dirigiu cartas aulogra-
phas ao papa Bcnedicto XV, ao rei
Affonso XIII, da Ilespanha, e ao pre-"sidente Wilson, doa- Estados Unidos,
denunciando as razzias perpetradas na
Bélgica pelas autoridades militares ai-
lemas com o fim de deportar a popu-
lação do paiz conquistado e subiiiettel-á
a trabalhos que aproveitam á AUcina-
nha.

Como se sabe, a Ilespanha protestou
categoricamente contra essa arbitrário-
dade junto ao governo allemão, e do
seu aeto deu conhecimento a vários
paizes por unia nota officiosa do seu
governo.

O Echo de Paris, coinmcntando esse
procedimento da Hcspanha. acha que
elle representa' um acontecimento de
grande transcendência internacional.

.Segundo o Matin, outros paizes,
como a Hcspanha, protestarão contra
tão monstruoso e despotico regimen.

*
As operações na frente

italiana
Roma, 23 — (A. H.)—O ultimo ocm-

municado do generalissimo Cadorna in-
forma que as aeções de artilheria ao
longo da frente foram entravadas pelo
mão tempo. 1

O inimigo bombardeou, na zona de
Gorizia, a nossa sccção de serviços sa-
nilarios, apezar de sobre elle, fluctua-
rem as bandeiras da Cruz Vermelha.
Os oliuzes austríacos mataram sete c
feriram onze pessoas.*
A França tem um no-

vo ministério
Paris. 23 — (A. 11.) — O conselho

de ministros, que esteve reunido hoje
de tarde, resolveu a creação do Minis-
terio das Provisões, convidando para
titular dessa pasta o sr. Joseph Thiery.

O novo ministério será inteiramente
independente do da Guerra, recebendo
o seu titular ordens directas do chefe
do gabinete, sr. Briand.

O Ministério das Provisões fiscali-
zará todos os serviços relativos ao
abastecimento de viverés, quer ao paiz
quer ao exercito.

*

O que Morna o communicado
írancez das 15 horas

Paris, 23 — (A. H.) — Communica-
do das 15 horas:

" A noite decorreu calma em toda a
linha de frente.

O tenente Guyncmar abateu o seu
22° aeroplano allemão, que se esmagou
contra o solo, perto de Saint-Christ
do Somme.

Os nossos aeroplanos de bombardeio
lançaram a 22 do corrente, numerosos
projectis nas estações e bivaques da
frente inimiga do Somme.

Vários aeroplanos navaes britannicos
lançaram 34 bombas sobre os torpedei-
ros amarrados perto do molhe de 7.ee-
bruggo e nos " hangares" dos hydropla-
nos alleniãcs. Um "hangar" e um tor-
pedeiro parece terem sido attingidos.
Todos os apparelhos regressaram in-
demnes ao ponto de nartida."

* 
'

A imprensa de Paris e
Francisco José

se-á collocado entre dois perigos: ou
o desmembramento do paiz pelos seus
inimigos, ou a escravização á sua actual
aluada, a Allemanha. Do ponto de vista*
nacional —dizem os jornaes — a morte-
de Francisco José assignala o fim da
autonomia austro-hungara.

A imprensa em geral lamenta que o
velho imperador desapparecesse . sem
conhecer o castigo que lhe devia caber
como instrumento mais directo, senão
principal autor do maior crime, perpe-
trado contra a humanidade.

O seguinte commenlario da "Pct.it
Sarisien" interpreta, perfeitamenljè as
severas opiniões dos seus confrades so-
bre o reinado findo:"A memória de Francisco José será
para sempre uma mancha no Livro da
Historia. Elle fica classificado como
um dos peores conduetores dc homens,
um daquellcs que permanecem indiffe-
rentes ante as maiores angustias e sor-
riem ante as mais tremendas hecatom-
bes. No interior da sua própria pátria
elle oppriiniu 50 milhões de homens e
foi o cúmplice consciente ou incon-
sciente do imperador da Allemanha
num aeto que devia lançar, uns contra
outros, milhões de seres humanos I A
Posteridade terá ime ser severa para
com elle, e o scu juizo, por mais rigo-
roso, não será senão justiça."

Telegrammas de Vienna-, via Suissa,
pintam a consternação que se alastra
por todo o .Império, accentuando-se
principalmente na sua capital. O povo
apprehende anciosamente o futuro. Não
tem conta os austríacos cultivados que
vêem na morte do velho soberano um
presagio da soberania absoluta dc Ber-
Iim. *
Uma victo-ia dos ru-

maicos
Londres, 23 — (A. A.) — Telegra-

phani de Bucarcst dizendo que ns iropis
rumaicas, depois de derrotarem com-
pletamente o inimigo, destruíram a pon-
te existente perto de Corabia, sobre o
Danúbio, impedindo assim que este ten-
tasse atravessal-a.

A referida pome fica a cincoenta l<i-
lometros apenas de Craiovn, importante
cidaUe da Rumania.

Os rumaicos vão evacuar Orsova
Nova York, 23 (A. A.) — Foi pu-

blicado aqui hoje uni telegramma de
Bérüm dizendo que a guarnição rumai-
ca de Orsova teve ordem de evacuar
aquella -praça forte, mas que i-Mi não
ponde executar as ordens por estar
com a rcclaguarda cortada pelas for-
ças comniandadas pelo general allemão
Falketihayn.

Essa noticia, segundo dizem de Lon-
dres, não tem o .menor fundamento,
não .passando, de .uma fantasia de seus
inimigos. Em verdade, os tclegrrinuuas
aqui recebidos narram o valor com
que os ru.ssos-rurnaicos estão reagindo
contra as investidas inimigas naquella
região, não lhes perniittindo uma unica
vantagem; ao contrario, infligindo-lhes
perdas enormes.

A artilheria troa
Piü-i™ 23 — (,A. II.) — Foi ao ca-

¦nhão que ainda hontem coube _\
palavra na frente o Ocidental européa. O
duello de artilheria está agora vivissi-
1110 no Somnic e ao norte dc Verdun.

O coniimiiliicaUo, allemão de honlcm
á noite dá como penosa a situação no
Spinillc', onde uni tiro y.ioíeulò estava
sendo dirijidò centia as posições j'cr-
riianrcas, eni anibos os lados do Ar.icre c
perto do Bosque de Saiut-iPierre Waast.

A LUTA AO* NORTE DE
MONASTIR

Pari... 23 — (,A. II.) — As forças
ças aluadas continuam a exercer gran-
de pressão ao norte de Monastir.

A "Gazeta-de Franofort" reconhece a
grande importância moral da tomaria
daquella cidade, pois que o general
Sarrail, tendo podido reconstituir o
exercito servio que agora sc apresenta
.'.-ii :,.!.; licv forçi n-ç -,-e i-.> a Je

.,-.d'iv»,-.ã 1 , •» c assim cri-:-': di olls-
próprio território 'do seu paiz.

*

A guerra submarina allemã e o
governo britannico

Londres, 23.— (A. A.) — Em vista
da insistência com que a marinha allemã
está agindo na questão submarina, dan-
do a essa campanha uma feição cada
vez mais baphara, sem respeitar sequer
cs próprios navios que levam as insi-
guias da 'Cruz Vermelha Inlcmacio-1%1,
pondo-os a pique Uesapiedada-inente, o
ainiiraiitaJo resolveu, e deu do facto
scienjcià a toda a imprensa, que a par-
tir desta data, todos os navios hòspitaes
navegarão coriíboiados por "duslroyers"
nolaiia-inente aquelles que 'fazem a tra-
vessia para a Grécia e Malta.
Essa resolução leve a rua origem no ul-
timo tor.ptUcanicnio do navio'hospital'.'¦Britauic." cm águas do .Mediterrâneo.

*

Em torno da paz
Paris, 23 - (A. II.) — Pe ha niiii-

tos dias que a imprensa vinha analysaii-
do e comuientaiido o plano de mano-
liras posto cm acção pela Allemanha
para fazer acreditar na imtiiinencia de
paz. Era primeiro o boato espalhado a
respeito da paz separada com a Russia
a qtte sc seguia cm breve o appcllo Uo
c!ie'i"c socialista Scliicdomanii eram de-
pois os artigos dos jornaes de todos os
matizes — desde o popular "Vossiche
Zcitung" e o radical "Morgen Post"
até ao 'catholico "Germaniu"' — as en-
trevislas com as grandes .personalidades
d.i politica allemã e os homens mais em
vista dos paizes amigos (os srs. conde
dc Apponyi, da Hungria, e Radoslnvòfí,
di Bulgária, entre outros), e finalinen-
te, como ultimo movimento da manobra
geral, o anigo do "'National Zcitung",
dando o presidente Wilson, Uos Estados
Unidos, como disposto a servir dc 111c-
diador entre as potências em guerra.

Não admira que os jornaes exprimam
portanto agora a sua staisftição ao vc-
rem o officioso "Washington Po*" púr
claramente as coisas nos devidos termos
com o seu categórico desmentido da-
quella affirmação e a declaração simiii-
tanea de que semelhante boatos não
têm nenhuma razão de ser. A imprensa
franceza em geral vê nessas manobras
uma prova da impossibilidade absoluta
cm que sc a'cha, a Allemanha de impor
a paz por uma victorii incontestável,
e um indicio evidente da sua falia dc
confiança nas operações militares futu-
ras.

O Lyceu de Artes e Oííicios com-
memora o 60* anniversa*

rio de sua íundacão
™

A Sociedade Propagadora das Bellas
Artes, realizou hontem, á noite, um bel-
Io festival, conunemorativo do 6o" an-
niversario da sua fundação e do Lyccu
de Artes c Officios.

A solennidade foi presidida pelo com-
mendador Jacintho Alves da Silva to-
mando logares á mesa o dr. Bethen.
court Filho, commendadores Lourenço
Tavares, João José da Silva, Valentim do
Nascimento c_outros dircctorcs da So.
ciedade, e professores do Lyceu.

A solennidade foi extraordinariamente
concorrida por famílias e pessoas gra-das.

Depois de usar da palavra, o dr. Pe-
dro Couto que falou enaltecendo a obra
do Lycèo e o trabalho ingente do fun-
dador e dos seus auxiliares, seguiu-se a
execução do orogramma, que agradou
immenshmente á assistência, tendo con-
s:ado de uma parte literária e outra
musical.

Os caricaturistas do "Salão", Calixto,
| Nery, Romano, Neinczio, Fritz, Lui:

Foi eleita a nova direetoria da
Academia de Letras

Hontem, ás e horas da tarde, com apresença de quatorze acadêmicos, reu-nm-se 'no Syllogeu Brasileiro a Acade.nua. Brasileira de Letras.
Aberta a sessão, foram declarados o,tins da reunião. lia-se proceder :i elei-

Cao da direetoria que tem dc substituira actual.
De-accordo com o regimento fez-^e oescrutínio e apurados os votos verificou-s eo seguinte resultado: presidente, con.selheiro fiuy Barbosa; secretario geral,Medeiros e Albnquerqne; í" •secretario,

Augusto de Lima; 2" secretario, prof.A. Austregesilo; thesoureiro, Fclimo deAlmeida.
A Academia resolveu fazer circular

novamente a .sua revista do próximo an-
no cm deante, an-\irecendo um numero
por trimestre.

A sessão de hontem foi presidida peloFelinto de Almeida, que teve como
Aiistregcsil.i.secretario o professor A.

NOTICIAS DE PORTUGAL
Lisboa, 23 — (A. lH.) — Com a

presença do presidente da Republica e
autoridades, realizou-se hoje, na Socie-
dade de Bellas Artes «inauguração dn
Exposição da Photographiri «pie obteve
completo suecesso. Estão expostos tre-
zentos e sessenta e cinco trabalhos de
profissionaes e de amadores.

O dr. Bernardino Machado visitou
também a secção de. pintura e adquiriu
alguns quadros entre os quaes os inti-
tulados "Revolucionários" e "Raça lie-
roica".

Lisboa, 23 — OA. H.) — O chefe da
missão militar ingleza teve hoje de
tarde demorada conferência com o mi-
nistro da Guerra. *1 » O» > —

Suzanne Després - Aouie Yep
neuil — Lugné Poe

Realizou-se, hontem, no Municipal, t
segundo e penúltimo recital do trio de
Suzanne Dcsprés — Anuiu Vcrncuil —
Lugné Poe.

O prograninia constou de tres parlesdando inicio á 1" e 2a Lugné Poc. quedissertoti com muita verve sobre a sua
ultima viagem aos paizes balk.inicos,
tendo dilo tudo com niiimciosidailc.
(-( Eni seguida, Annio Verneuil disse

hes deux oigeniis",
Síicccdaii-lhc .Suzanne Després. que re

citou uma das prodiicçõcs de Eiimond
Ròstand,

O final da 1" parte constou dc nma
scena de "iPclleas et Melisandc", a pro-
posilo duma "soirée" no palácio de
Catroceiii, residência dos reis da Ritma-
nia.

Na 2" parte, após o final da conferen-
cia, dc Lugné Pua, vol lou Suzai.nc Des-
pres ao palco, recitando "11 

partitl. . „dò Helena Vacarcsco!
Seguiu-se mlle. Verneuil. que cantou"La Sabaticre" c "La Marche Sorraine".

A platéa applaudiu-a calorosamente.
Siiziinno Després c Lugné Poe disse-

ram a scena do rompimento de "Saphn".
(A 3' parte constou da ¦ encantadora

comedia "Le Bonhomme jadis", origi-
nal dc Murger e no qual tomaram parte
os tres artistas, fazendo Lugné Poe o
papel dc " ladir" Suzanne Destirtis, o
de "Octnve", e Annie Verneuil, o de"Jac-iieline".

Assim terminou o espeçtaculo de hon-
tem.

Amanhã rcaliza-se a ultima récira.
m * em *>%»•' -«.

INSTBUpOAÕ MUNICIPAL

0 caso do sr. Leoncio Corrêa
Tem-se coninieiitado por ahi o n>

niancc de um .professor que abando-
liou, ha dias, o scu officio para it
passear em S. Paulo com unia pro-
fessora. dizendo-se que ambos são fun-
cciònaríps do magistério municipal em
gozo dc licença, com os vencimento:
integraes.

A principio, tal romance espalhou-si
sem suecesso, pela pequena circulação
que lhe deu quem o apimentou.

lAiilc-lioiitciu, ..porém elle voltou á
urdem do dia, sacudido da tribuna d.i
Câmara, e hontem a nossa reportagem
sc informou na secretaria da fretei-
tura que 05 dois professores são, de
facto, do magistério municipal, mas não
recebem vencimentos integraes. Não
recébeni por uni motivo simples e so-
lido: a lei só lhes garante o ordenado,
.processado r,êgiilür-mchte o respectivo
pedido de licença.

E foi o que se fez.
¦ J»q> »jtwn-1

Recomeçou a revolução no
México

Nova Vork. 23 — (A; II.) — Tele
grapliani de El-Páso dizendo que os oi'-
ficiaes chrraiizistiys de Ciurlad-juarez es-
lão informados de que Pancho Villa
começou a atacar Chihuaiia hoje de
manhã;—O-tXBt-QgM»

(im escândalo no Tlieaíro Cario*
Gomes

, razia hontem sua recita no Cario.
Gomes a actriz Mediria de Souza, e
como attraclivo á assistência, aquella
querida artista incluiu no programma
urna conferência que ella própria di'ria,
versando sobre assumptos da presente
guerra européa. Manifestamente allia-
dophila, a actriz Mcdina de Souza, no
decorrer da sua conferência, fez varras
referencias de ataque diVireto á Alie-
manha sobre cujas apregoadas bar-
barias aquella artista bordou vários pe-
rio.dos, eom tal ou qual exagero dc
colorido.

Num dos camarotes estava, com sua
familia. o sr. Antenor Alves dc Arauio.
que protestou conlra os ataques, d»-
zendo que. como cidadão brasileiro, não
os adiiiittiá, offensivos, como julgava
que eram, á neutralidade do Brasil.

Grande parte da assistência, não cor-
çordando com o aparte do sr. Araujo,
apiipou-o ruidosamente, dando legar a
qu» se estabelecesse grande confusão
no theatro.

Alguns populares tentaram mesmo
dirigir-se ao camarote do sr. Araujo.
110 que foram obstados pela policia, que
03 .prendeu, mandahdb-os recolher ao
4" districto.

Logo a seguir, compareceu nn thc.-i-
tro o dr. Pereira Guimarães, delegad i
do 4" districto, que rudeou o sr. Árati-
jo de todas as garantias pes3oaeâ.

E a confusão acalmou, mas 110 prin-
cipio do segundo aeto, ao apparecer
em scu camarote o sr. Araujo, írurn ¦
,pcu novamente a vaia. .Rctirou-se en-
tão com sua familia o sr. Araujo. sendo
a sua saida marcada por uma nova
saraivada de chufas. a=sob:os, etc.

E acabou ahi o e.-candalo.

0 estado de saude do cbancellei
chilena

Santiago, 23 — (A. A.) ¦— Conti-
núa bastante grave o estado de saude
do chanceller Almiro Ilurdobro.

Além da visita do presidente da
Republica, dr. João Luiz Sanfucntcs. o
iiluslre titulrir tem recebido outras drn
principaes autoridaden do paiz, civis e
militares, membros do corpo diploma-
tico c consular estrangeiro aqui acre-
ditado e pessoas gradas.—m » m m sm» ¦

«a»«s>»i3»

Morreu um general inglez
Londres. 23 — (A. H.) — Morreu
general Sir George IV-hire. d--:cns;:r

1 dc Ladystnith, na grrerra angló-bocr.

Parij, 23 (A. H.) — Segundo os
. jornaes de Paris, a morte de Francisco"Atlaptico Football Club", recebeu este i José, «pie em outra época teria consti- j Raul,' prenderam por longo tempo n at

mesmo nome. tuido um considerável acontecimento,! tenção da assistência, com as suas in-•O novo "Atlântico" acha-se provi- cm nada alterará a situação nem o dês- teressantes "chárges"', que despertaramsoria-nente installado á rua Nove de envolvimento da guerra, uma vez que j franc3 hiiaridade" 
''"' '

Fevereiro n. 97 c tem o seu campo á; será a victona dos exércitos da Emente j O presidente da Republica fez-se re*
rua Paula 'Freitas n. *" ""¦ "" " -*----1 ¦ *--•»: - -
erguido o seu pavilh

Na primeira as
eleita a seguinte direetoria: j crio, a sua diplomacia, a sua politica á I gar o dr. Miguel -Calmon. renreser.tante

Presidente, Paulo Krugerr Cunha discreçáo do governo de Berlim. da Sociedade Nacional de Acricuittira;
Cruz; vice- presidente. Américo Coelho ; A Áustria será apenas conduzida á! capitão-tenente Armando Pin3, repre-
Costa,: secretario, .Mano S. Maia; the—j"sna perda por outro soberano, que não sentante do Club Naval, e capitão Mi-

iro, 1'Crnando Cunha: eaptain,; Francisco José. Instrumento nas mãos | p-ic! Avrcs, representante da Brigada

r icra o seu campo a . será a victona aos exércitos ria üntente; O presidente da Republica fez-se re-'
n. S9, onde se acha j que tem afinal de decidir da sorte da I preseníar pelo capitão Carlos Eiras, quellhãojazul e branco., ; Áustria. Por agora ella ficará sujeita! oecupou logar ao lado da mesa directora

lenililé.i, reaJizaJa, foi j á dictadura germânica, e o seu exer-1 dos trabalhes, onde também tomaram lo-

Alüiico Paes Lcíüc. -•a Allemanha, o novo monarcha ver- Policial.

Ra casa em que morou Floriano
Peixoto

Hontem, á noite, desabou com grande
estrondo a casa em que morou o maré-
chal Floriano Piixoto. na praça Argen-
tina. cm S. Christovão.

Foram chamados os bombeiros da cs-
tação do Oeste, que. verificando não Ira-
ver desgraças pessoaes, se retiraram.

O ministro , da Fazenda transmittiu
ao i° secretario da Câmara dos Depu-
tados as mensagens do presidente da
Republica soIWítindo a necessária au-
torização para a abertura dos créditos
dc 3:8635050 e 1:5,-6$, para pagamento
a José Gonçalves Ferraz e ao capitão
de, fragata Joaquim de Albuquerque Se-
rejo, respectivamente, cm virln.lt d .sentença judiciaria... J

*
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cisa ser attendlda.

""Rosa Costureira" e o **ame
|*or que é oonhecida uma pobreeremhira, qtte vive do aeu traba-
lho e tem o nome de Rosa Ign_C'a
da Cunha.

¦Reside ella actualmente no bou-
levard Vinte e Oito de Setembro,
numa avenida ali existente.

iNão tpóde essa infeliz sair á(hia, que não seja logo perseguida
por grupos de vagabundos e mo-seques, em verdadeira assuida.

Mão .poderá a .policia tomar uma
providencia para evitar esse
¦buso ?

Ahi deixamos o pedido,
.vistas a quem de direito.

com

Massa de Tomate- h™%
» da Companhia Manufactora deConservas Alimentícias.

NOVA LIVRARIA
Tnaugura-sc por estes dias, á rua

Santo Antônio n. 3, junto á Ave-
nida Rio Branco, a Livraria Edi-
tora de Leite Ribeiro c Maurillo.

Raros serão, nesta capital, os
que não conheçam o coronel Car-
los Lei_e Ribeiro, uni dos sócios
da razão social do novo estahc-
leciniento.
Tendo abandonado a politica e

irolvcndo ao comniercio, montou
elle a nova livraria, livraria mo-
oerna, satisfazendo a todos os re-
quisjtos exigidos pelo progressooibiiograpliico-; e para isso alliou-
¦e a um technico, o sr. Maurillo
da Silva Quaresma.

MAKTIN OIL

Seus vnliclnios
Bnciio.f Aires, e.i (A. A.) --

O astrônomo sr. Martin Gil, an-hiincia próximas mudanças nascondições alinosphcricas, com um
Jjçnodn de forlcs calores entre os«tias 26 e 28 do corrente mez." 'I IU J T

MOVIMENTO OPERÁRIO

i_Usoijiii<.fio ile R. lios ÍWhci-
rox, Carroceiros 11 Classes

Annexiis
, Terá logar hoje, ás S lioras da«oile, nii sede social, á rua Mar-

quez de Pombal 11. 41, sobrado, a
assembléa geral extraordinária,
«fim de tratar de assuaiplos deinteresse.

a*mTOooMÃk;,^rí
tnanguração do Congresso de

Sciencias Naturae*
Btmoí Airas, j3 (A. A.) --

to«rl{nirâ-se hoje, «m *nicitimuj, •
Congresso Nacional de Sciencias
Naturaes, pronunciando o discurso
Inauçural. o governador daquella
província, sr. Ernesto Padilla.

Adberlram ao Congresso, 410sclenáistas, comparecendo, iporém,somente 80. E' grande o numero
de memórias apresentadas ao Con-
gresso, sobre todos os ramos das
sciencias naturaes, exclusivamente
com referencia á Republica Ar-
gentina.
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"OIAIB NAVAL"

Tango altisonante
Temos em nosso poder a parti-

tura para banda militar, com as
competentes partes já tiradas, do
tango "Club Naval", composiçüo
do musico do 2° regimento de in-
fanteria, da Villa Militar, Elpidio
de Lorena, e dedicado aos offtt
ciae» da nossa marinha de guerra
que são sócios do Club Naval.

Essa homenagem do apreciado
musico aqui fica á disposição da
directoria do Club Naval.

¦ >-•)»¦
Quinina em fôrma su-

perior não affecta
a cabeça

Quando precisardes de quinina, usa*
as pílulas do

Laxativo Bromo-Quinina
o qual offerece todas as vantagens

daquella, sem os seus incon-
veiiicntes. Basta uma prova 1 A assi-

gnamrn de E. JV. GROVE
em todos os vidros

fíja- Únicae irni I mVerdadeiraenrada riCII11IA
Sem operação. Patentes de Bruxellar, eMedalha de ouro. Paris

Quem compra um CINTO que uio seja Jei-to soo medida conformo a grosiurá dá HÉR-NIA, na maioria da* vezes expOe-se ao as-trangulamento do intestino e corre o perigoda morte entre horríveis dores,
No grande «itsbeleciimato do Professor

LAZZARINI, todos 01 «pparejhos ito fa-
cnctdoi sob medida, conforme o caso e a
enfermidade, ato tendo nenhuma mola deferro, ila feres e invisíveis, garantindo uma —

contenção suave • perfeita, também das
Hérnias u mais volumosas; podendo o doente trabalhar; fazer exerciciosde gymnastlca ou eepiitação, ficando completamente curado, sem operação«•fura»- ,As pessoas que «offrem da Hérnia escrevam hoje meimo ao«01. Lazzarini, afim de obter o tratamento grittrito.Declaro que fazendo uso do CINTO do Professor LAZZARINI fi-quei completamente curado de uma Hérnia Escrotal, que soffría ba lon-gos annos. Attestando essa cura, também renovo a minha gratidlo—Ma.noel Garcia do Amaral, Contra-mestre da Fabrica de Tecidos "Corco-
vado ,

BIO DEJANE1BO-LABQO DE S. FRANCISCO K, 4*j

AS VICTIMAS DA AVIAÇHAO

O aviador chileno Rojas
melhorou

Lin.fi, s.i (A. A.) — 0 aviador
chileno sr. Rojas, que ante-hon-
tem, quando realizava 110 Ilippo-
dromo o "lonping-tlie-loop", cíevi-
do a um accidente, caiu de uma
altura de 40 metros, fracliirando
ambas as nernas e soffrendo. le.
s5es internas, apresenta sensíveis
melhoras, desde hontem, estando
os seus médicos assistcnlets niuito
esperançados de poder salvál-o.

W CHIBATA"

PINTO, LOP|» «O.
Rua Marechal Wriano, i«.

Commiss-rlos i» café.' f-ánteigi. «
eeréáèt;
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COMMERCIO

Com este titulo súggçstivo appa-
recer.i amanhã um novo semana-
rio hnmoristico, destinado A cri-
tlc.-is sociaes.

E' seu redactor o jornalista
Adolpho Rosa.

A CASA PARIR Ê NA RUA URUGUAYANA 145.a üaojí ramo Nâo temfllial. 50$, 60$ e 70$
Ternos sob medida de tecidos de pura lü.feitio no rigor da moda

Rio, 34 de novembro de 1916.
NOTAS DO VIA

Na Escola Militar, termina hoje, i
1. hora da tarde, o praso n»ra o rece-
biinento tie propostas para o forneci-
mento de fardamento e calcado.

ASSEMBLÉAS CONVOOJDAS
Companhia Estrada de Ferro Cabo

I-rio, dia 25, is 3 horas.
Sociedade Anonyma Eazendas do

Carmo, dia 2$, is 4 horas.
Moinho de Santa Cruz, dia sr, is

2 horas..
Companhia Grande Manufactura de

Fumos Veado, dia s8 ás 2 boras.
Companhia Industrial Santo Igna-

cio, dia ao, í 1 hora.

CONCORRÊNCIAS
ANNUNOIADA9

Directoria Geral dos Correias, para
o serviço de conducçâo de malas e de
collccta da correspondência nesta oa-
pitai, dia 27, is 3 lioras.

Estrarh de Perro Central do Brasil,
oara o fornecimento de 250 tonela-
lias de mil kilos, dc creosoto para in-
iecção de dormentes. dia, zo co meio-dia. '

Ministirio da Viação e Obras Pu-
blicas, para o fornecimento de objé-:los.de expediente e árticos de escri-
Dtorio, dia 30, ás 2 horas.

Estrada de Ferro Central do Bra-
sil, para o fornecimento de toras fal-
quejaiias de madeira de lei, dia .ío,ao meio-dia.

Diri-ctcriii Geral dos Correios, parao foriieiiinento de nuv-ial, d-a 30,is 3 horas.

REUNIÕES DE CREDORES
Fallencia de Estola Giuseppe, dia

27. á 1 hora.
Dezembro:

Fallencia de Oliveira e Filho, dia
12, as 2 horas.

Fallencia de O. de Souza & C„
dia 15, á 1 hora.

Fallencia ele Guilherme Carreira, dia
18, i 1 hora.

CAMBIO

4. e dinheiro para as letras de cober-tura. a 11 d.
Pejuco derjois de iniciados os traba-Inos, o mercado affrouxou, sendo íei-to o fornteimento de cambiaes a«1718 e naol32d. e a compra do

papel particular a 11 15116 e "31 l3a. d.
ho correr do dia, o mecado tornou-se estarei, passando a maioria dosbancos a sacar a 11 2t>\32 d.O papel particular era adquirido ait 131.1a d.
O Danço do Brasil nao alterou ataxa de nj(i|tl4d. para os valesouro.
Os neqocios do dia foram rer-ulares,fechando o mercado em posição firme,vfgprando para o fornecimento decambiaes a taza de 11 ; 16 d., e paraa compra das letras de cobertura, a

de 12 <1.
Forani affixadas nas tabellas dosbancos :
A 90 dias:

Londres. . , ,-Hamburgo, v ,
oParis. . , , (A' vista t
T.ondres. . * ¦
faris. . . . -,
Hamburgo. . •Itália. . * • •Portugal. . ,- ,Nova York. a ,Montevidéo, , <
Mespánha . . •IJiiunos Aires. -,-
Suissa. . . , ,Vales do café. ,Vales ouro. ... —. 2*1289

LIBRAS
Os soberanos foram cotado, a21S000, ficando com vendedores a2i$ioo ç compradores a 2o$goo.

OAFE'
ItOVItMENTO DO MERCADO

Kilos Saccos
Exjitencia em ai,

•5S-SOOde tarde.
UJntradas em aa 1

P. Central. .- 159.4S0
F. Leopoldina 1*7.680 S.78Í

3Si.28(í

.317
àso

11 ;|8 a 11 1..I16
$745 $7«o
$73-) $733

ti 5I8 11 3I4
$74'. $747
$7So $765
$647 $700

2$7.1. 2S911
/$ioo 4%m6
^$480 4$6no

S8SS $910
iSoio t$o**o

$816 $844
$7.10 $741

Caixa de Conversão
PORTO & O.

São quem melhor ágio pagam.— AVENIDA RIO BRANCO, 4«.

LETRAS DO THESOURO
Os letras u»u>el foram cotadas ao

-rebate de *t iU por cento, não haven-
do vendedores declarados e com com-

Total. . . %
Embarques em sa!

Europa. . . , .
Cabotagem. . . .- * Ssó 8.197

Existência em 22, ie tarde 353.089
Entraram desde o dia 1 de julhoaté hontem 1.930.(70 saceas e em*Ibarcaram em egual periodo 1.055.668

ditas.
Hontem, «ite mercado abriu firme,

com muita procura e regular numero
de lotes expostos i veada, tendo sido
effectuadas de rannhi transacções de
3.298 saceas, ao preço de 9J500, a
arroba pelo typo 7.

A' tarde, foram realizados negócios
de cerca de .5.200 saceas, na mesma
base da abertura, fechando o merca-
do em posiçlo firme.

A Bolsa de Nova York abriu eom
3 pontos de baixa e 3 de alta par-ciai.

Passaram por Jundiahy 51.700 sac-
cas.

Nio houve entradas.
6.  9S800
7. «ai.... 9$50O¦,..: <t.i:'v *.*••:..' • 9S200
9> í • . • ¦ . . . 8$9oa

SANTOS
Em 22:
Entradas: 59.774 saceas.
Desde i°: 907.481 saceas..
Média: 41.249 saceas.
Saidas: 120.603 saceas.
ICxistencia: 2.438.956 saceas.:
Preço por 10 kilos: 5)700.
Posição do mercado: estável.:

Lcçe Irmãos communlcam que ai
cotações de café são as seguintes:

Sortimento de
W camisas

de todas as qua-
lidades

CAMISARIA E PERFUMARIA [ VARIADO sortimento;
RAMOS SOBRINHO & C-" -012

Ruas do llospicio n. SI
e Rosário n. 64—*Rio

MM FARÁ HOMENS
Pa:a todos os preços

Typos Por 13 kilos

t a » • 1
¦í 1 1 T ¦
V V • • t

io);o9
aouoa
loiioo
9$8oo
9$Soo
9$200
8$9oo

ASSUCAR
Entradas em 22: 2.727 saccos.
Desde Io: 150.309 ditos.
Saidas em 22: 4.056 saccos.
¦Desde Io: 85.485 ditos.
Existência cm 23, de tarde:

298.5.10 saccos.
Posição do mercado: estável.

COTAÇÕES
Branco crystal. , . • $580 a $600
Crystal amarcilo. • • • $4Q<> a $520
Mascavo. ...... $3811 a $400
Uranco, 3' sorte • • • $580 n $090
Mascavo $470 a $500

Hontem, este mercado ohriii inde- I õraelo~res,~~cn!ifori'iie'"'"dãta 
~de"emissão, 

Iciso, com saques a 11 2q|„s e n is|i6aos extremos de 4 a 6 por centommm^mjm*^mmm^mmtmmA2mmmmmmmmmmmmmMmmmMmmM.mMamm

ALGODÃO•Entradas em 22: não houve.:
•Desde 1°: 14.196 fardos.
Saidas em 22: 604' ditos.

Desde Io: 7.961 fardos.

Exlste-eâ em aj, de larde: 9.06]
P_____2_, _« mercado: Crn».

COTAÇÕES
gPttSe».. ..... joSoa» a ji*oooFraatii23 APrtea . . *8$ooo a J9$ooo

BOIâA
a A Bolsa funecbnou «ctiva, mas
Mm desenvolvimento de negócios rea*-
l_a____s.

As amoíces neraea as de C. ele E.
de Ferro e as do C. do Thesouro,
fkarani frouxas; as das O. do Porto,
as Populares, as Mineiras e as acçfics
das Docas da Bahia, sustentadas; as
elas Lovcrias. as das Terras, as da
Rede M.nejra_ as do Brasil e as apo-
lices Muniçipaes, mantidas, e as
seções do Banco Mercantil, firmes.

VENDAS-
Apólices:

Geraes de 1:000$, 1, 2, 10,
18, 20 a. 8i8$ooo

Ditas idem, 1, 1, 3, 4, 7
ao. 20 a. ....... ,

O. do Porto.*i a. ¦ . . .
Ditas idem. Io 
C. de 15. de Ferro. 7 a..
Ditas idein, 15 
Ditas idem, I, 8, 11, I...

40 815S000
C. do Thesouro, de 100$, 1 a 800S000

CÃES DO PORTO
Relação doi vapores « embarcações que ,-e achavam atracadoi nolaes do Porto (no trecho entregue a Conipaunií du Port) tu dia22 -de novembro de 1916, is 10 horas da manhã.

A» llAzr.il

EMBARCAÇÃO

KAÇAO NOMJ

OBSE8VAÇ6ES

por-.,

Ditas de 100$, 1 a.
Ditas idem. íar.-
Municipies de 1906.

6, 19 
Ditas de 1914, port, 2 a. .
Ditas nom., 40 
E. do Rio (4*1*), «. 18. .10.

21, 100. s a. « . -.- . .
Banem:

Brasil, .0 a. . -.- ¦- t :¦ ;¦ v
Mercantil, 50 a. . t .- .- r>

Companhias :
Cordona e Callulose 100 a
Loterias N. do Brasil, 100 a
Docas dl Bahia, 100, 300. a

í)ft.citliir« :
Monuf. Huminonse. 40 a.- -.-

8O4IOOO
806.000

to..tooo
1848000
i8S$ooo

82$soo

206$000
208.000

IO$000
12$500
24$ü00

I70$ooo

OFFERTAS
Apólices Vend. Comp.

Geraes de 1:000$. 8i7$ooo 8i6$ooo
O. do Porto. . osojooo Q4S$ooo
C. de E. dc Ferro 8i4$ooo 8ic$ooo
C. do Thcsouro 8oà$ooo 8ós$òòo
S. da Baixada ¦ 808.000 801J000
Provisórias. ... —
E. do Rio (4 °l0) 8_$ooo S2$soo
E. do Kio, de 500$,

nom —• 426^000
Dito de SI; Geraes 8io$ooo 8o6$ooo
Ditas do E. Santo 695$ooo
M-iinicip. de 1906. I95$ooo I93$ooo
Ditas noan. ... n)5$ooo
Ditas dc i-gi4,port. 322$ooo 3i9$ooo
llütas, nom. . . 318.000 —
Dito de 1904. , 189Í000 i86$ooo
Ditas dc loi-t.port. 184.500 i83$500
Ditas de Borò. . 1:03o. 000 —
Ditas dc Bello Ho

rizonte.
Bancos:

Commercial.
Brasil. . .
Lavoura. .
Commercio.
Nacional, .
Mercantil .

151.000 I49$000

i8o$ooo i;o$ooo
2O;$00O 204$ÚOO

I4o$ooo
i8o$ooo I70$ooo
i8o$oou 1~5$ooo

307$ooo

F. carvão

3—7 [Chatas.... | Nacionaes
4
5
6
.1

Pat. 9 IChatas....INacionacs
P. S|ag. IChatas....INacionacs

9  
'

P. 10 Vapor..,
10 IVapor...

P. 11 
11 ,

P. 13 IVapor [Nacional
15 I Vapor...

ií-8 IVapor...
17 

18—a IChatas...

.Nacional
.] Nacional

..IFrancci
..|Inglez . ,
.[Nacionaes

Diversas

Djversas
Diversas
'"'íhiláièii.liia'"'.'.
"'¦ridelensc'*....

" Mantiqueira""Aiuró"
"llyron"

Diversas

IVago.
IVairo.

Vago.

da

P. Mauâ

C|e. do "Ioivan".
Vago.

IVago.
Vajio.
Desc. de gen
.tabeliã H.'Exp, de manganez.

C|c. de v. vaporei
Vago.
Cabotagem.
Cabotagem
Vago.
Vago.
Desc. de trigo.
Hec. couros.

Vai,j.
C|c. do

Undine"
Vago.

"P. de

I
C. ii Seguros;

Brasil. . . , .-
Minerva. . - -
Garantia. .
Integridade.
Varegistas, 1 •« ,¦
Confiança, , .- ,-

Estradas dt Perro
M. S. Jeronymo .
Noroeste
Goyaz. . . . ,„
Rêdc Mineira. . %Norte do Brasil. »
J. Botânico . .- .

C. de Tecido*:
Cor. Industrial , v:
P. Industrial . 1
S. Felix. ....Alliança. . , . ?
Corcovado. . *• .
Pctropoliiana. t. .
Carioca. .'¦"¦; . ,
America Fabril. .••
Magéense, , . . »
Cometa
Tiiuca
Indi de Valcnça. .

C. Diversas:
Docas da Bahia. .-
D. dc Santos, nom.
Ditas ao port. . ,
l-ot crias
T . c Carruagens .
Centro9 Pastoris. .
Melh. do Maranhão
T. e Colonização .
Melh. no Brasil. .
Lavd. Confiança .
Cervci. Brahma. ¦

/Jcl-ciiliircJi
Docas dc Santos .

39$oo«
40.000

a ¦» —

»j0$000

33$ooo
i4$ooo

35$ooo

320$000
58$00o

s4o$ooo
76$ooo

2 7 $000
20$UO0

32$000
ia$ooc
I75$ooo

¦50$ooo I43$ooo
i7o$ooo —

6o$ooo 4?$ooo
i8o$oot, i62$ooo
***** T40|U00

¦!*/0$000 I50ÇÜÜO

I75$ooo
302*000
2,.$000
$000
$ooc

340J000

23Í500
4fio$000

I20$0
I00$0

4S$ooo

i8o$ooo
4oo$ooo

24J500
48o$ooo
470$ooo 4*Í5$i>i)u

13$000 IJ$250
62*000
20$500

58$ono

40$ooo
7$ono

00$ooo
200$000
140(000

— zoúfooo

7$5oo

220$000

202$00O
200$000

200$OOO
S6$(ioo

IJO$000

America Fabril. .Brasil Industrial .
Tecidos Carioca. .
Merc Municipal. ,Progr. Industrial .lAntarctica Paulista
Tecidos Alliança .
R. U. S. Paulo .
Tecidos Magéense,'Bom Tastor. . . .
jnd. Mineira. . ,Conf. Industrial .
Corcovado. . , ,Cervejaria Brahnia
1 ccidos Tijuea . .
-Vav. Costeira. .
Tec«do3 Botafogo,
l.uz Stearíca. . .
M, Fluminense.
II.. dc Saiwpcmba aoo$ooo
I. Cam;.ist.i . . , 175)000
S. Felix . . igoÇoci)

It)S$ooo
I05$ooo i8;$ooo
10j$000 lf}0$UOO

200$0QO
igjjooo
¦95$ooo
I9f.$000
68$00o

120$000
¦95$000
_95$ooo

IQ0$0OO
20ü$000
l.)U$000

7o$ooo
—- iSoÇnoo

I75ÍOOO —

5S$ooo

aoo$ooo

2IO$000

i()S$ooo

A Câmara Syndical dos Cortctorcs
de Fundos Publicos da Oipital Fe.
deral,. cm sessão de hontem e em
cumprimento ao despacho do ministro
da IFazenda de 17 do corrente, adtiiit-
tin a negociação e respectiva cotação
official na Bolsa as 45.000 apólices
no portador, do valor nominal de100$ cada uma, de ns. 1 a 45.000,
juro de õ -I» ao anno, pago por sc-
n est res vencidos nos dias 15 de mar*
Ço e 15 dc setembro de cada anno,
cimltidas [icla Prefeitura Municipal
dc Nictheroy, de conformidade com
a deliberação n. 290, de 18 dc julhodo corrente anuo.

RENDAS PÜBMOAS
RENDA DA ALFÂNDEGA

Arrecadada hoje :
ilÇm ouro 92:Soo$74f
l£m papel  13-j.1204604

Total. . .
Dc 1 .1 23. . . .
Em egual período de

1915.

Differença a maior
em 1016
IREOEIVl-IDORIA DE

Arrecadação de honteni.
De 1 a 23
Iim egual período do

anno passado. . . .

.M.-:oi7_34«l
4.i67:7i>6*.i5(»

3-l|i.7J5$46*'

r:s:970$6S»•MINAS
<j:938$840.

277:37S$4oa'

65i:s87$39í'i'

SLlitlTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Portos elo sul, "Assu"
Gutheanburg c escs,, ''Osrar Kre*
drich"

Torre Vieza, "Taquary"
Nova Yr.rlt e escs., "S. Paulo" .
Ilordfos e escs., "Uiger"
Rio da 1'rala, "Denicrara". . . .

DEZEMBRO :
Rio da Trata "Amazon". . . .
Portos do Sul "Sirio"
Amsierdain e escs.. "Zeclandij".:
Portos do norte, "Olinda". . .
Inglaterra e «ses., "Descido", .Inglaterra _ escs., "Da.-ro"; . .
Vigo c e"cs., "P. de- Saturstcgui"

Rio da Prata. "Vct\ii". . . , ,.Inglaterra e escs.. "Orons-i". . ,VAPORES A SAIR
Rio d.i Trata, "Byron"
S. Fidclis e escs., "Fidelelisc". ,Aracaju' e cses., "Pliilatlcliihi»'' ,iMòntevidéo c csc-í, "Aymoré''. . ,
Rio da Prata, "Oscar l-Vcdrich".
¦Montevidéo e escs., "Taituary"; ,Pernambuco e cses., ".laguaribe".
Recife c escs., "Italitiga". . , ,Porlos do sul, "Itatil.a". . . .
Amarração e escs, "Cauivary" ,Portos do Sul "Assu'". . . ,¦Portos do sul "Itaquera". . . ,Igarapé e escs., "Itapurit"' . , ,íRio da Prata, "T.iger". . . . _Rio ita Praia, "Gu.iiará". . , ,Rio da l-rata. "Mantiutieira". ¦I.ORiina c escs., "iMyrinoli". . ,
Inglaterra e escs., " Dcmerara*. .-Pelotas e cses., "•Itaitulu". . ,-Recife e esrs., "Itnptira". . , ,Portos ilo Norte, "Ceará". . . ,Aracaju' e escs., "lt.tj:icy",
Portos .Ij sql, -Itapuca'. .

Dezembro :
Inglaterra e escs., "Aíiiazòn*.
Santos, "S. Paulo"
Rio da Prata, "Zeclintli.-i". .
-Imarração e escs, "Pvriueus"
Rio da Prata, "Dcseado".
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A GRIPPE
E' tlcbellada promptatiiente com at.

pastilhas dc

Laxativo Bromo-Quinina
— DE —

, E. W. GROVE
como aflirmam todos os clinico*, •age como preventivo

jHEflTRPS & CINEMAS/
U>.$$Z*&>ia-i~..J. _,'¦"  v--./

PRIMEIRAS

OS FILMS DE HONTEM
Vem f.-ut-iuiei o mais estupendo suecesso

em nosso meio cincmatograpliico, Ira já ai-

fc-uns meze-s, o maravilhoso fllm dc aven-
turas — "Vampiros", do qual foram aflui
exliibidos alguns capitulos. Pois é desse
cmpolgaiitc drama dc aventures que o chie
Odeon apresenta agora um novo episódio,
tm nada inferior aos anteriores, antes de
lances miiis sensacionaes. O capitulo cuja
.projccçãti começou hontem nos Balõei da
Companhia Cineiiiiitographica Brasileira, de-
tr.oinina-se "O hoinciu dos venenos" e tem
como protagonista a fascinante e seduetora
«.triz Musidora, que o nosso publico jí
sai.ron com os seus applausos.

Completam o programma do Odeon a

graciosa comedia "Gigetta e os alpinistas"
e o ultimo iiunieru do "Gauniont Actuali-
dades".

O Pathé, o luxuoso salão da avenida
Iüo Ur.-ine-ti, iiiitilou. hontem de cartaz, como
habitualmente faz ás quintas-feiras. E, es-
treanelo novo cartaz, offcreccu aos seus in-
números "habitues" iim cspectaeulo verda-
dcíranicnte grandioso. Está esse program-
lha constituído por dois f'lms- Cúdd 1ulil
delles mais arrebatador. Kilos: "Aventa-

ias dc Elaine", o nrrujado cine-drania que.
tar.lo tc.it impressionado o nosso publico,
c no qual a seduetora miss Tcarl White
pratica actos dc uma audácia inconcebível,
c "O livro ilo percado", fita comico-sar-
castiça da Pox Film, reproduzindo scenas
doiiicslicas as mais iinpagavcis.

Os ficquentadorcs dos clcgaulcs salões
elo Cinc Talais ti-ni o gozo de um espe-
ctaculo dos .....is deslumbrantes. Exliihe-sc
ali, c... "premiére", um film em que tem
•uma creação artistl.-a' a jdistineta actriz.
Itália Manzini, nque-lla setitiincntal creatu-
1.1 que viveu pelo scu amor c pelo seu
amor morreu. !'Amazona macabra"' — tal
v nome dècsa soberba concepção cinemato-
iiiaphicu — é 1111,a jieça cheia tle episódios
,.s mais estoiiteadorcs, que se siicccdem
i.um.i série ininterrupta de perigosas aven*
nuas. li' 11111 tr.il.alho de emocionar fun-
d.iincnte o espccládors

A IJ'l,iixo 1'iliu, a notável fabrica cinc-
ms tugrapliica que adquiriu foros de iuex-
ccdivcl crcatlora de obras d'arte. fez hon-
tem as honras do programma que estreou
o confortável Avenida. "Covardia" é um
elriiiiia suggcstivo, em cinco acios inagis-
trr.es, urdidos proficientemente. Nelle» so
desenrolam scenas dc tun vigor e de uin
%;o!oriilo extraordinários, admiravclmcnle jo*
Badas por artistas de indiscutível mereci*
mento. Annunciado esse film, estaria con-
ütituido um brilhante e majestoso pro*
£10mina. No entanto, o Avenida ainda ej-
tülie "Carítlatiiras vialjantcs", intfcrcssantc
cemedia. e o "Jornal da DT.uxo", com a
menha dos acontecimentos mundiaes.

O popular cinema Ideal, cujos program-
in.15 são sempre primorosos, deleita os seus
''habitues" com os mais assombrosos films.
ÍAlém do segundo episódio da electrisante
pc<;;i — "Aventuras de 'Elaine", episódio
i|iie se denomina — "A deusa do Far*
West" ou "A imagem branca", peça que
tão excepcional êxito tem causado entre
jiúí, o cinema da rua da Carioca fará mais
a projecção, na sua tela, do monumental
(Um — "Ambição", do acção violentíssima,

* :u cinco surprchendentea actos. desculpe-
•nhados siiperiormentc pela festejada actriz
Uertha Kalieh,

O reputado cinema Tris está, desde bon-
tem, alcançando, um suecesso dos mais no-
laveis com a exhibição de um -programma
(juc é uma maravilha. Consta elle do se*
guinte : "Herança fatal", estupendo film
de aventuras, de episódios enipolgantissi-
mos; "O bandido generoso", drama de vi-
brante acção. interpretado pelos reputados
tiitú-tas Crace Ctiitard e Krancis Ford; "A
mito do antepassado1*, grande romance po-
Iicial.

-Is "habitues" do querido cinema Paris
fttão de parabéns, 'li' que ali se 'fez a
cubstituiçiio du programma em exliibiçáo,
t: ie uma fôrma que a todos ha dc agra-
wr imuit nsamente, tão extraordíuaríori são
f/S films da "premiére", O publico que leia
it simples enumeração, e corra a ir as*
Êistir a um rspectaculo deveras íncxce*
.livel. l-lil-a: "'Mistinguct dctcctivc", peça
t'e- mo...tiiitiit.il aeção policial, interpretada
íer aqucüa apreciada artista; "O segre.
do do pavilhão", drama da vida real, em
cinco vigorosos actos: "Carlito e guarda-
chuva", cômica, c "O cofre errante", iu-
teressante comedia,

No conceituado cinema Americano, o pro-
ÇSrado cinema do aristocrático bairro de
Copacabana, cxliibe-sc hoje o mais desluiu-
-f-.-.te progranima, que muilo deve agradar
«o elegante publico -que o freqüenta. Hsse
programma está assim constituído : "Kcílc-
«'** do PasFado", drama em quatro acto;?, e
Mulher dos sonhos", drama sensacional.

10 cinco actos.
* :f: **A DUQUEZA DO BAL TA-

.UR1N". IlOjE. NO RECREIO
I.ce.n T.ar.l. o amor da original ope-

reia — "A duqueza do Bal Tabarin"noo í outro qne o conhecido nitisicistá
!¦ fio Lonibard'

í

a partilura de "lia signorina dclle cine-
inalograifo.

Quando se encarregou de musicar "A
duqueza do Bal Tatiarin", disse elite a
Cario Vizzoto, fallecido recentemente
nas linhas de fcigo italianas onde oc-
cupava o posto Ue capitüo e que era um
dos "libretistas" da opereta, que só fa-
zia a partitura da nova peça "se lhe
dessem tempo' suiflficiente para fazer
trabalho absolutamente original, poisnão estavo Uispósto a fazer musica ha-
nal, como as que geralmente ajiparc-
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mim
A actriz Cremilda de Oliveira, no

papel de "FroiPFr^"

ciam em todas as operetas, tão seine-
lhaintes umas ás outras. Vizzoto accc-
deu, e, cinco mezes depois, I.oníbardi
convídou-o para assistir á primeira au-
eliçâo, si qual -lhe offcreccu eni sua
casa. Como é fácil imaginar, Vizzo-
to ücou encantado o tratou de a púr
em scena iminediatainentc."A dmiueza do-Bal Tabarin». foi re-
present..da pela primeira vez em julho
deste anno, -no tFozzati. dc .Milão, onde
obteve uni exilo colossal, tendo consc-
unido em scena uma permanência de
dois mezes c meio,

A critica italiana fez extraordinárias
referencias ao talenlo ile Lombardi,
que com esta opereta .firmou o seu
.nome, .no meio artístico, como iiiiisieista
de valor."A duqueza do Bal Tabarin", além
de todas estas pliases de suecesso por
que passou, é também a ultima opereta
Vio saudoso escriptor Cario Vizzoto, quefoi uni dos primeiros -libretistas italia-
nos.

A empresa José toureiro, bastante
conhecedora dos vários gêneros de pe-
Cas theatraes, resolveu inandal-a tra-
duzir. para scr 'levada a scena no Re-
creio pelo comjianliia Azevedo-Serra.

Traduzida por tres dos nossos melho-
res conheceWorcs da literatura Ihèatra],
que são Bastos Tigre, Rego Barros e
l.uiz Pa-lmeirim, a "Duqueza do Bal
Tabarin" subirá ihoje á scena no popu-lar theatro d-, rua do Espirito Santo.

A distribuição dos principaes papeisfeita pela companhia Azevedo-Serra,
deve garantir-lhe uni exito extraordina-
rio, pois, Cremilda dc Oliveira, cujo
temperamento artístico conhecemos so-Ibcjatncaitc, vae dar-nos uma excellente"Frou-Frou"; Serra, no "Sofia", acre-'ditamos que -não .ficara a dever nada
aos outros interpretes desse papel. Ale-
xnildre de Azevedo dará uin correcto"Duque de Pontarcy; Adriana Noronha
vae scr uma excellente Kdi; Salles Ri-
beiro eslá encarregado da parte dc'Oelavio Ue Chantal" e .luilith Kodri-
gues ela dc "Mme. .Morei ".

A empresa contratou excellcntcs co-
ristas, bailarinos e mandou pintar o
scenario pelo exímio sccnographo Jay-me Silva.

O cspectaeulo é em homen,.gc-ni á
actriz Cremilda de Oliveira e começará
ás ii 3I4,

CARTAZ DO DIA
Theatros

O FESTIVAL DE HOJE,
UO CARLOS GOMES

•¦"¦¦f*"""**^*-*™"í*^*****?*-™*

— Festival dc
:ido Ferreira.

cvf.-ir-
A's

CARLOS COMES
gárida Vcllóso c 1*.
8 3l4.

TALACE-TIIEATRE - Estréa da illu
síoni-la lívita ivuireb. A's S 3(4.

RECREIO — "A duqueza do Bal Ta
bartn" (opereta). A's S 314.

REPUBLICA — Festa artisüca de Stc-
fi Csillag. A'i 8 3I4.

S. JOSÉ' — "I)á cá o pé" (revista).
A's 7, 8 j'4 c 10 i|j.

* * *
RECLAMOS '

A actriz Margarida Vellosa c o acior
Plácido Ferreira

Realizam hoje, sua íesta artística, no
Carlos Oomcs, os artistas Margarida Vel-
loso c Plácido Ferreira, kloia bons elemen-
tos ela companhia do Edcn Theatro, dc
Lisboa.

Os dois estimados artistas, organisamm
para esse espectoct-.lo, um attrahente pro-
gramma, que muito deve agradar e que
está assim eonstituidb: primeira parte, a
revista — "O diabo a quatro", como foi
representada na primitivo, com o quadro"O casamento do Coíla-tuda"; 2" parte:
grande acto de variedades, cm que tomam
parte Bentlie Ilaron, Metlina do Souza,
Tina Coelho, Honriquc Alves, João Silva
e Luiz Bravo. A festa, que é dedicada â
Caixa Particular dos Interiores do Corpo
de Bombeiros, será abrilhantada pela ban*
da dessa corporação, que executará a pro-
topbonia do "íitiarany". Será tíimbcm rc;
citada .uma belMs-sima poesia, "O boníbet*
ro", cseripta pelo poeta Bastos Tigre, ex-
pressamente para este festival.

*
A FESTA DE STEFI

CSILLAG
A applaudidá "pnina-Montta? da com*

panhia Caramba. Stefi Csillag realiza hoje
sua "üerata d'onore", no Ucpublica.

Consagrada já em anterior temporada,
que aqui fizera no Lyrieo, Csillag sú tem
feito agora, como "estrella" do elenco da
companhia Caramba, confirmar oi eredi*
tos conquistados.

ii o publico carioca, que tanto já a
liovia applanídido então, não fe tem can*
sado de manifestar-lhe, 110 Republica, o
seu alio apreço e a sua sincera sympa*
thia pela distineta artista que, por tantos
tituíos, bem merece todas ii-. homenagens
tle estima que certamente lhe serão tri-
butadas hoje.

Para sra fesía, escolheu a opereta de
Leo Fali — "A bella Kisctita", em que
desempenha a parle de "Princeza Mar-
got", na qual é realmente extraordinária
de graça, vivucidade e encanto. Alem dis*
so, a oporeta de boje. e*tá dslumbrnnüssi*
mamente posta em scena, entrando no se-
fiimdo aclo. uma quantidade enorme de
aves e outros animaes, decorrendo o sce-
na numa eira, onde voam os pombos, e
uudara bois, vaccos, cabras, etc.

No inttcrvallu do segundo para o ler-
cciro acto, a festejada cantara em italía-
no ais canções "La Campana" e "Cara
morena", e cm portuguez "O meu boi
morreu", dirigindo o mesmo artista a or-
chestrn, quo executará a symptionia da
opereta "Amor de Zingaro", o que consti-
tne uma interessante ottracção.

«
ESTRÉA DE MISS EVITA

ENIREB
Faz ihoje sua apresentação ao publico

carioca, no_ Palace Thea tre, a iltusiunis-
ta miss Evita Knireb, que vem precedida
dc grande nomeada.

O programma para essa estréa, organi-
sado a capricho, foi dividido em ties actos,
assim descriminados: i° neto — "As mil
diabruras de miss Evita Fnircb"; 2'1 acto
— "A fada encantada" ou "A rainha das
üííisõcs"; 3o acto — "A somnambitla va-
gnndo 110 ar. sem ponto dc apoio".

A artista que hoje, pela primeira vez,
se ex-liibe perante a nossa platéa, veiu
da Kepublica Argntina, onde obteve o mes-
mo ruidoso suecesso que já tinha alcan-
çado cm vários theatros da Europa,

Dizem ser eximia, 110 seu gênero, tra-
balhandu com destreza e muita íiabili*
dade.

* * *
Cinemas

ne, "utilitées"; Emitia Fantuzzi, Luiza Mi-
ncrvini, Cario Barbacci e Luigi Alessandri,
e meio-soprano, Cina Bosctti.

O repertório è o seguinte: "Bailo in Mas-
chera", "Manou", de Puccinij "Tosca", Bo-
híme", "Cavallaria", "Pagliacci", "Fedora",

Rigolctto", "Manon", de Slass;netl "Bar-
bierre", "Traviata", Mignoir', "Carmcu",
"Trovador", "Favorita", e "Lúcia dc Lam-
incmoor".

Os preços daa localidades são estes; fri-
zas e camarotes, 15$; fauteilo c balcões,

3$; cadeiras, a$j galerias numeradas, 1$;
geraes, _$ooo.

A companhia Caramba realiza no Tie-
publica, segunda-feira próxima, o scu cs-
peetaculo de despedida.

O esnectaculo será cm honra do tenorFasquinl, com o seguinte progranima: re-
presentação _de «m acto das operetas Viuvaajriire, Pnnçcca dos Dollars e Am"r deíiniiaro, a será cantado, nelo beneficiado, o
prólogo dos Palhaços e El tjuitíarrito, exe-cutando a orchcstra a protophoni.i do C«a-rmi.v.

A festa que a artista Berthc Baron,da ocmpanhia do Edcn Theatro, de Lisboa,realizara, na matinée de domingo nro.timo,cm favor ela Cruz Vermelha tle Portugal coa l-raliça, no theatro Carlos Gomes, consta-ra de dois actos da revista — floriiiiiô e docinco attraentes números de variedades, pornquella artista, que cantará a Marselhcza;sua collega Mcdina de Souza, oue entoaráa Portugueza; dr. Alexandre de Albtiqucr-que, que porá em relevo a obra de JoannaU-Arc c Nun'Alvares, c Lugné-Poc, o dis-tineto jornalista e literato francei. que seaclia entre nós e nue honrará o cspcctacuilocom os primores, da literatura franceza.O resto dos bilhetes oue couberam &u-uz Vermelha Portugueza acham-se aindaa. venda na Câmara Portugueza il> Commer-cio c Industria do Rio dc Tanciro. sede .da
brande comniissão Portugueza "Pró-Patrja.",
edificio do Jornal do Conunercio ,1o andar.
.? Deve chegar hoje. á noite, a esta ca-

pitai, a cfimpanhfa Adclin.-i-Aur.-i Ãlirnnchcs,
que vae trabalhar no Phenix, onde estrearáamanliã, com a brilhante peça de rierreWolff — O lyrio.

Vessa peça tomam parlei Aura, Adelina c
Alfredo Abranches, Grijó, Sacramento, Au-
gusto Machado. Mario Duarte, Bertha dc
Albuquerque, Mario Pedro, Laur-i Fernan-
des o Regina Montencgrò.

"Telcfíraimma da Agencia Americana:"Ribeirão Preto. 2.1. — Cnm uma boa ca-sa, estreou no lheatro Carlos Comes, daeinprosao Aristides Jtott. a companhia Ma-rcsca-Weiss. com a opereta em tres. acios do
maestro Leoncavallo, intitulada La Kchinct-
ta deite R"so "

A MACHINA DIl KSCIÍllVKIi
1)0 "TAiWlOZ"

O coiiiiiilssiiflo vne dopor Iio.ji-
¦Em nirtude do faeto oceorrido entre

o commissario do vapor "Tapaio;:",
•Pcdiro Nunes, ha dias, c o official
aduaneiro Manoel da Fonseca, o quodeu cni resultado, conforme noticiámos,
a apprehènsão dc uma níachina dc es-
crever trazida por aquelle commissario,
a inspector da Alfândega por -portaria
de hontem, determinou ao continuo
João Pimenta da Silva, q-4e intime o
commissario Nunes a comparecer á Al-
far.rkg.-i, hoje, ao meio-dia, afim de
crestar declarações no processo relativa
ii apprehènsão que corre naquella re-
partição.

VM CASO LIQUIDADO

Os estivadores e os con-
signatários da "Sem

Rival"
Ficou hontem resolvido, com a vi-

ctoria dos estivadores da União o caso
suscitado entre elles c os consignata-
rios da chata "Sem Rivril", que se
achava atracada no cáes IFIoriano com
grande carregamento do kerozene.

A policia offereceu todas as garantias
afim de que tr,-||balIiadores particulares
fizessem o serviço. Esses trabalhadores
nem com essas garantias se animaram a
contrariar os sócios da União, e, por
isso, a chata havia já desatracado.

Os consignatarios da "Sem Rival",
hontem, resolveram chamar os sócios da
União e propôr-lhcs um accordo, que
foi acceito, passando os estivadores a
fazer o serviço de descarga como se
nada tivesse acontecido.

A COLLECTOBIA FEDERAL DE
S. VICENTE

Foi annulludii a nomeação do
escrivão

O ministro da Fazenda, por acto de
hontem, declarou sem effeito a noinca-
ção de Nicanor Pillar Pontes para o lo-
gar dc collcctor federal de S. Vicente,
no Estado do Rio Grande do Sul, visto
não ter prestado fiança, dentro do pra-
zo legal.

Créditos para pagamento dos
addidos dos Telegraphos

Para pagamento dos fúnecionarios
addidos da Repartição Geral dos Tele-
graphos, a Directoria de Despesa Pu-
blica concedeu liontcm os créditos de:
1:420?, 2:991$, C95?50o, 1:2i2?50o,
itãS/S/OO, 3 7S??, 2-452$5oo, 1:313?,
5:5(10?, ?78$5°o, 4:250?, 3='03?5oo,
4:992, 4:46a?5oo, respectivamente, ás
Delegacias Fiscaes de Pará, Maranhão,
Piauliy, Ceará, Rio Grande do Norte,
Parahyba, Pernambuco, Alagoas, Scrgi-
pc, Bahia, Espirito Sanlo, S. Paulo,
Paraná; Santa Catharina c Rio Grande
do Sul. -a n a» t. r- 1

NA BAHIA

Quebras '«ontra fuiiccioiuti-los
federaes

Bahia, 23 (Do correspondente). —
São innumeras as queixas levantadas
contra o tliesoureiro Badu-, da Delega-
cia Fiscal, o escripturario Padilha te
outros fúnecionarios daquella rejiarti-
ção, devido aos máos tratos c grosse-
rias para com todos aquelles que pro-
curam a mesma Delegacia, especialmcn-
tc para com as senhoras.

O "GATO" ERA MAIOR

As águas marinhas apprehendi-
das a bordo do "Minas"

Pelos srs. José Francisco de Sá, ajti-
dante do director da Reccbedoria do
Estado de Minas, e Luiz Cláudio Victor
Paulino, escripturario da Alfândega, fo-
ram hontem examinadas nesta ultima
repartição as pedras que, conforme no-
ticiiiiiios, foram apnreliendidas ante-
hontem a bordo do Minas Geraes, por
não ter sido pago o devido imposto co-
brado pelo Estado de Minas, dc onde
provinham.

Pelo exame sc verificou que as pe-
dras não eram agiias-marinhas, como
tinham sido despachadas, mas turma-
Unas e brilhantes, como na Alfândega
se suppoz, e que, naturalmente, iam
para ser lapidados e, isso feito, volta-
rem pelo mesmo processo, isto é, sem
pagamento de impostos oii direitos.

O OAES DO MERCADO

Viu accordo entre o prefeito c o
ministro da Guerra

O prefeito esteve hontem tio gabinc-
te Uo ministro da Guerra, tendo com o
mesmo saido em excursão ao antigo
Arsenal de Cuerra, onUc actualmente sc
adia aquartellado o 30 regimento dc
infanteria.. .Desta visita das duas autoridades re-
sullará unia "emente" para permuta
de arcas localizados no largo do Mou-
r.i, e que se .tornam necessárias ao em-
hellczamento e serviço do Qáes do
novo mercado Municipal.

— a — mm*
UMA DOA"_ttO A' PREFEITURA

O Rio vae ter mais seis ruas e
uma praça•A 'Sociedade Anonyma' de Terras

Constrücções, cedeu -á Prefeitura as
arcas do terreno, á rua Barão do liom
Retiro. 11. 455, necessárias á abertura
de seis ruas e tuna praça, dc accordo
com as plantas, ar-provaUas, e ainda a
área necessária ao alinhamento do
n esmo lagradouro.

A PREFEITURA E* CONTRA
O "BICHO"

Um banqueiro de Irajá multado
A Age-iicia da Pmfeitura, cm Irajá,

multou, em 200?, os negociantes Lopes
e C, á rua 'Uranos ti. 4S, por estarem
fazendo o jogo do ''bicho"-;

QUEM PEllDEU A VALISE ?

O JOGO

üm menor aggredido a tiros por
causa do jogo

Entre o italiano Leopoldo Mastro-
ponto, jogador profissional, e o menor
Joaquim Affonso, que também frequen-
ta as rodas da tiivolageni. deu-se ha
tempos, por causa do jogo, uni ligeiro
conflicto do que resultou uma. profunda
inimizade entre ambos.

-Hontem, pela madrugada encontra-
ram-se os dois na rua General Pedra,
em frente ao botequim n. 201, tive-
ram unia altcrcação sobre a velha rixa,
e Mnstroponto saccando de um rcvól-
ver dcu-lhc um tiro no ventre. Joaquim
Affonso caiu por terra a esvair-se em
sangue, e o aggrcssor evadiu-sc.

Joaquim, que é brasileiro, solteiro, de
16 annos c morador á rua Nábuco de
Freitas n. 126, foi recolhido em esta-
do grave á Santa Ct\sa.

IMastroponto reside á rua João Cac-
tano n. 7.

— a nm-m-mtm— ,
ATE' QUE EMFIM

A travessa da Universidade Tao
ser culçadii

•¦ Vae ser iniciado por estes dias, pe-
los srs. Oliveira Salgado e C, de ac-
côrdo com o contrato que os mesmos
tem com a Prefeitura, o calçamento a
parallepipedos. sobre .base de maça-
dam, da travessa Universidade.

Será assim satisfeita uma velha c
jitsta aspiração dos moradores dessa
via publica, que em constantes recla-
miEÇÕes pela imprensa faziam sentir ao
prefeito a necessidade do molhoranien-
lo que sc vae executar.

UM BRUTO

Aggi-cdiu sua própria nine
Pelo commissario Arides, de serviço

hontem ao o" dislricto, foi preso o in-
dividuo dc nome João Rosa, pardo, dc
20 annos e morador á rua dos Coe|tiei-
ros_ n. 35,

Esse indivíduo foi agarrado em fia-
grante, quando, por Um motivo qual-
quer, airgredia sua própria mãe, Firini-
na Rosa ele Jesus.

João 'lèosa íoi autuado e recolhido ao
xadrez.

Ella está 11 a Brigada Policial
Comniuiiicani-iios:"Acha-se na Assistência do Pessoal

da Brigada, á disposição do sc-u legi-
timo dono, uma v.-ilise contendo roupa,
encontrada por uma praça na rua 1* de
Março."

EM MURITY

Ferido por accitlonte
Quando em sua residência examinava

honlem unia espingarda, o lavrador Do-
mingos Nunes Alves, 'branco, solteiro,
de 24 annos e morador cm Merity, a
Uni descuido seu, a arma disaprou, e o
pro.ieclil attingiu-o no flanco direito.

Nunes Alves, que sc acha em estado
de inspirar cuidados, foi medicajo na
Assistência e removido para a Santa
Casa.

A AVIAOAO NA AMERICA

Oííiciaes da Armada vão tomar
parte em um concurso

de aviação
Está para se effectuar, nos - Estado».

Unidos da America do Noite, um gran-de concurso de aviação, em que ha o!
premio de 20.000 dollars, destinado ao
vencedor desse certamen, o qual se tear
lizará entre aviadores dc terra e mar.

Ao que sabemos, alguns dos nossos
officiaes da Armada, pilptos aviadores-,
segundo desejos do ministro da Mari-
nha. vão inscrever-se nesse concurso.

¦ ie»»» i
POR ONDE ANDARA' O

OFFICIAL ?

Apresentc-sc, sr. tenente»
Está sendo chamado á Inspectoria da.

Marinha, cm edital, no prazo de oito,
dias, sob pena de ser considerado au-,
sente, q 1» tenente conitnissarlo Luií'
de Queiroz Menezes, que dcsappareceu
desde o dia 3 do corrente.

¦ >«¦<¦' 1
DUAS QUEDAS

Uma das vlctinins partiu uniu
perna o outra feriu-se

Raul Cabral, pardo, dc 18 annos dé
edade, solteiro, typographo c residente
á rua D. Luiza n. 14, 110 Engenho da
Dentro, quando se achava no mercado,
daquella estação; accidcntalnicnte caiu,
recebendo uma fraclura na perna es-
querda e varias contusões pelo corpo.

Depois dc medicado na Assistência,
Raul Cabral íoi internado na SanU
Casa.

A policia do 20° dislricto foi infor-
tnitdã dessa Decorrência.

A menor Maria Pallcslrini, artista
do circo da rua das Laranjeiras, tinha
o costume de todas as manhãs ensaiar
os arriscados trabalhos que devia exe-
cutnr ií noile, em presença do publico.

Hontem, pela manhã, seriam 10 ho-
ras, a artista achava-se nos seus exer-
cicios, quando, ao fazer uni arriscadis-
situo salto no trapesio, caiu. recebendo
varias escoriações pelo corpo e uma
séria conluião 110 joelho esquerdo.

Maria Pallcslrini foi soecorrida Sá'
Assistência e removida para a sua re-
sidencia, á rua Leão 11, 29, onde ficou
em tratamento,

A policia do 6" districto não foi in-
formada dessa occorrcncia.

NA SANTA SU.

O pnpa recebe o ministro
argentino

Rotina, 23 -- (A. II.) — Foi boje re»
cebiUo em audiência especial do papa O
sr. Garcia IMtvnsrlIa, ministro da Repu-
bl.ca Argentina junto á Santa Sé.

Theatros

o mesmo que ei_/;yeu

A interessante . revista — Dá cá o pct
que desde sexta-feira ultima delicia, os. cs-
cetadorer* do popular Üic*itro S. José, ainda
hoje se repete ali. . _ ,

Ura verdadeiro acontecimento tem produ- | ue .-ingelis ;
zido a Íntcrcssant,e neça ide Cândido dt; Cas
tro e Uduvaldo Vianna, musicada por Ke
Impe Duarte o Roberto Soriano. ,..,.... ,., .

Hoje. que a Querida actriz Pipa Delgado N. soprano ligeiro, Virgínia Cacioppoj ie.
toma parte na .peça c se formou mais um nores, Ettorc Iítrgamaschi e Narciso Del
numero seiisacinal. — o Maxixe, por Luiza K baritonos, Francisco Fcderici e Aldo
Caldas e llernardino Machado, -> euiliusias- . ',' , ... , , „. ... ,,.,
00 deve aiumentar. coniideraveloicn-.e. ___. I1»1! balJt0*' M""Dele ",ore e Andrce Bio-

AMERICANO — "Reflexo dn passado"
(drama): "Mulher dos sonhos" (drama).AVKXIOA — "A covardia" (drama);•Caricaturas viajantes" (comedia); Jornal
da D'iLúxo (do natural).

CI-NIS-PALAIS — "Amazona macabra"
(drama).

1'DEAL — "Aventuras ele Elaine" (dra-
nip); "Ambição" (drama).

IR.IS — "A herança fatal" (drama); "O
bandido Rericroso" (drama); "A mão do
ontepassado" (drama).

ODUÜN — "Vampiros" (drama): "Gigo-
lute c os alpinistas" (comedia); "Gaumont
Actual idades" (do natural).

'PARIS — "Mistintruettc eletective" (tira-
ma); "O segredo do pavilhão" (drama);"Carlito e o guarda-chuva" (comedia); "O
cofre errante" (comedia).

PATHE' — "Aventuras de Ulatne (dra-
ma); "O livro do peccado" (comedia).

Varias
A conipanliia lyrica RotoíUBiloro, que *e

acha trabalhando em Curityba, com grande
agrado, deve ali embarcar, a bordo elo Sirio,
a 29 do corrente.

A estréa deve aqui realizar-se, no Repu-
blica, a 2 de dezembro próximo, provável-
mente com a Tcsca,

O elenco ê este:
. Maestro direclor c conccrtadcr, Arf.-.ro

estro substituto. l-'elippo
Alessio; soprano lyrieo*. Adelina Agostinel-
li; soprano dramático. Ríuo Aesfío Agozzi-
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¦mim. Estou certo dc que o doutor e o tocador de rea!ej"o se entendem am-
tos. .\fio me tirarão issi da cabeça. Ouvi ainda aquelle diabo de realejo na
planície alguns; instantes depois. Desta vez tocava a Dama Branca. Que po-dia elle fazer aquella liora, attasi ao cair da noite, no meio do campo?De maneira que não obteve nenhuma informação?Nenhuma, a não íer qtte o d.r. Gerardo desconfia e se acautela.E' necessário vencer a sua prudência.

_ — Kmqitaiito a isso, eu tiie prometto. E' uma des-forra que tenho de
ttrar.

-- Esperando que me possa ser útil para qualquer coisa, disse o juizChi tom de desprezo, eu posso fornecer-lhe um pormenor que tem valor e
que mc 'fará o favor de não esquecer..

—. Diga, sr. juiz, di,sfa.
O sr. Gerardo foi pedir ao escrivão que lhe mostrasse o revólver dcValognes.
Ali! ali! e o que queria elle fazer do revólver?
E' o que eu ignoro. O escrivão cntregou-fiYo e, como estivesse occttpa-

00 com serviço -naquella oceasião, deixou o dr. Gerard sósinho.Ora, alii está o que é uma infeiicid.atle.
Procuremos juntos saber quall era o objectivo do medico.

. — Sem duvida examinar a arma... determinar-lhe o calibre... veri
Iicar quantas balas tinham sido atiradas... Mas para que? para que?.0 dr- Gerardo veiu declarar-me que Beaufort está innocehte, qinconhecia o criminoso, nus que o segredo profissional, que é sagrado, impe-
dia-o de revelar o nome do assassino. Ora_, aquella declaração foi feita poreüe, — o escrivão mesmo foi quem fixou a data, — dois dias depois do
exame do revólver.

...— O que faria crer que o doutor estava tratando de um doente, de um
ferido, que a ferida lhe pareceu suspeita e que 'jentava esclarecer as suas
duvidas.

Penso assim também.Póde-se mesmo ir mais longe... Se ha uma 'ferida, quem prova queo dr. Gerardo não possue a bala que a produziu e que foi extraída porelle? Quem prova que não é essa bala que elle quiz comparar com o calibre
do revólver?

E' verdade! E' verdade! É' provável!Que 'havemos de fazer para o saber?Se o senhor nâo se tivesse deixado enganar hoje, como uma cre-
ar.ça, sr. Pinson, a esta hora já estaria informado.:

Ah! sr. juiz, eu já fiz meia culpa.
For outro lado, disse o sr. Laugier, -ha uma hypoíliese que nao exa-

minámos suficientemente. Neste negocio pode-mos -ser simplesmente enga-nados pelo. dr. Gerardo. O doutor era amigo do sr. IBeauíort. Procura
salval-o. Xátla mais simples. Note que eu estou convencido que elle está de;boa fé. .Acredita na imtocencia tio seu amigo. Todos os meios lhe podemparecer bons para partilharurJõs dessa convicção, de, pelo menos, para esta-belecer duvidas no nosso espirito.— Hei d? esclarecer tudo isso. sr. juiz. -Prometto-lhe.

Pídíti despediu-se. E descendo a escada murmurou:Vamos lá, que só me chamou imbecil. Agora trata-se úe lhe mos--Irar oue uão sou a oue elle Densa.
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Ah! disse elle com raiva, como o senhor -desejaria, não é verdade, d»fundo do coração, que esse perigo, que eu ignoro e que o senhor adivinhaainda longínquo, se approxime de mini e me ameace directalnienle! Que satis-íação teria em me ver perdido!...-— E' verdade.
Comtudo, eu nunca lhe fiz mal nenhumE'_ porque -nunca me encontrou no seu caiminlio.-- Não se esqueça de que, por mais que faça, haverá sempre entre nósum laço sagrado, uma cadeia que coisa alguma neste inundo poderá despeda-

çar: o ser.lior e eu filho.
Quando lhe ouço dizer que sou seu filho sinto náuseas... Tenho ver-

gonlia de mim... Desprezo-o!...
Nada pódc desfazer o que a natureza fez.—; Quando lhe ouço dizer que sou seu -filho... penso cm minha fmãe...em minha mãe qtte o senhor deshonrou, em minha mãe, creança pura e con-fiatrte, que d senhor enganou... em minha mãe que ficou ptfbre, e que o se-ijhor abandonou covardcimente no dia que se seguiu ao da sita ruína. Covar-de, miserável e infame!'

Dagiierre fez um gesto de cólera e de ameaça.—- Vamos, vejo que é inútil implorar e tentar enternecel-o.Com effeito, ó inútil. Essa sua tentativa prova apenas uma cobardi»a mais. -
Kstá bom. Defender-me-ci. Mas prcvitio-o do que tme defendereicomo ,11111 desesperado, como um animal feroz, que compreiiende que va*.correr c que não procura morder senão pelo írazer de morder.Ora, aind,a bem! Ahi está tal qual o senhor é! Prefiro-o assim-'.O doutor saiu do jardim. Este era bastante vasto, cercado de muros echeio ue copadas arvores. Gerardo não podia recear ser visto do campoDirigiu-se por entre as arvores para o portão.Declinava o dia. O campo estava silencioso. Ouviam-se apenas monotCAnas e melancólicas as campainhas dos rebanhos. Os pássaros ii não canta-vam; procuravam as arvores e os ramos onde, ao abrijço das aves dc rapina,queriam dormir. Era a paz que descia com a noite sobre a terraGerardo apphcou o ouvido. O realejo não tinha tocado mais'1 er-me-ei enganado, dizia eüe, Jan-Jot tocou uma ária nor outra? fifjuerendo socegar-me não me assustaria sem razão?

Tentou Olhar pela grade do ponão. Se fosse dia teria podido ver o ciTitMpo ate grande distancia, mas a noile tinha descido completamente-Estava reduzido a esperar, confiando na astucia e ititeHigencià do tocador•fle realejo.
Havia uma hora que estava ali assentado em um banco, debaixo de ur*carramanchao, onde Beaiuort gostava de se sentar em outro tempo, e onde omedico o tinha encontrado muitas vezes, quando de novo se ouviu o realejo.ucrardo pi citou attenção. O realejo tocava a ária do Fra Diavolo.¦— üesta vez ja não ha perigo, murmurou Gerardo.
Abriu o poriãr. de f. rro. saiu e achou-se no campo.-O que eu desejava agora, continuou elle, era saber o que sc passou ftSe onde provem o .aviso de ha pouco. *--"-". 

w,
'Nada .mais fácil do que ir ter com Clou-Ulou.
u realejo continuava a tocar:

Diavolol Diavolo! ;
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Uovo cônsul itaUaiio am

rs; pfl«/_, -3 - <A- A.'. r '**_
esperado lioje, nesla cidade, a
bordo do paquete italiano Prtnctpe
di Udine, 'Michelangco Findara»
nomeado para substituir o consid
aa Itália nesla .cidade, sr, Driiv-
Alberto Biaiieom, ultimamente rc-
¦novido para Dàsiléa, Suissa, c que
vae provisoriamente dirigir o cou-
sulado daquelle paiz cm Flonana-
«__!__ -.*»»•- ¦

EM ITAXHAEN

Prisão do mocdi-iros falsos
Itanliaem, 23 — (A. A.) —Dc-

vidamente escoltados, seguiram
nara Santos com destino a bao
Paulo, Carlos Gaspar e Anselmo
Thomaz Alves, que lia dias anda-
ram passando moedas falsas em
Pcttliy-i, neste município, sendo
presos nesta cidade. .

IE111 poder de ambos foi encon-
trada a quantia de 1;-. o$ooo, em
moeda visivelmente falsa. A po'.-
cia tomou conhecimento do íacto,
.-ippreliendctiilo us referidas mos-
das c instaurando o relativo in-
1. lerito.
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H -tuberculose mesmo em ultimo gráo é curave!

Grande numero de tuberculosos desenganados que hoje se apresentam em estado
dd perfeita saude

§ FUMOS EM PACOTES 
||

O titulo desta noticia é perfei-
tamriilc justificável. Nenhum ou-
tro 'daria idéa desta reunião ale-
gre dos (|uc "foram arrancados das
garras tia morte. Tão próximos
estavam delia que sc julgam elles
mesmos resuscilados, reenviados
á vida por um verdadeiro nula-
gre da scicncia, que dia .1 «lia ¦i"r-
prendido a humanidade, as
suas descobertas .en.acibhaw.

Todo o 'Rio sabe que o cunhe-
ciclo clinico, sr. dr. Guilherme
fliiscnlolir rctine todos os annos
os tuberculosos tratados pelo seu
processo, com o fim de passar com
elles ussã hora imménsainente con-
soladora dc convívio coimmim .que
nssignala uma comiuista da scicn-
cia c o prazer da conversação da
vida humana, Domingo, 14 do
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|íÊÍcellcntCS quálidi. uu_|jg v-- .-¦.-„,-_ pQ\as choras, quem
il nr>firisVv? chegasse 110 consultório do sr.U.U.VUi.sj,a d-.1* Guilherme Eisenlohr, .á rua$!*, Recusuc as uni

*aú&&*çja*A* Mt_».i'.
NA l'Ali\UVIIA

'Prlsflò tlb mn cplícctor
poeulatiivlo

Parahyba. 23 — (A- A.) — }*oi
preso o collector federal de .Misc-
ricordia, sr. lísnu Leite, que c ac-
etisado dc peculato.-

Parahyba, 23 — (A. A.) — 10-
ram .aiiccionadás a lei que altera
a organização judiciaria do I.st_a-
do c a que regula a fiscalização
da inspectoria da r-azcmla,

Gottas Virtuosas *',_ s___!_
i.n iir.:noi.lioi_èa. males do ulcro,«.

nvíiri -:n Cystite.

ÜIM 8. V.WhO

Ò evercitio illegal «1» nictllciiia

... Paulo, 23 - (A. A.) -O dr.
Oscar Rodrigues Alves, secretario
do Interior, oíiicioii ap seu colle-
ga da lustlça; solicitando as pro-
viilcticias 110 sentido de ser inslatl-
rado o processo criminal conlra
Carlos Paladino c josó .rancisco"
Pereira que apezar de multados
varias vezes, continuam exercen-
do 'Ilegalmente á medicina, na
villa •Adolph''-

NA AIKircXTINAi

O nrrolamento dos sem
t lulmllio

Bueno. Aires', 23 (A. A.) -7
]'*oi hoje iniciado o arrolamento
de todas as pessoas que sc encon-
traiu sem oecupaçã., organizando-
se a ficha do pessoal «e cada ttm
dos inscriplos nes. rol. U <*"0;
lamento será encerrado «o «Ira 30
do corrente. ^

TOTÃT
CAPITAL FEDERAL

liusnmo dos prêmios do plano
n. :)-10 realiáaiUi cm 23 noveiiv
liro «le __:_.
l'REM10S DE 16:0003 A 5001000
0318 vend. Bahia 1.0:000.000
571H 2:0008000
43066 .....' 1:0008(100
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26, teria uma
de estar em

um meio onde a gratidão, tão rara
nestes tempos, levantava o seu hy-
111110 glorioso ao medico estudioso
qiiii teve na sua descoberta a mais
alia recompensa do seu esforço,
no combate ao maior dos flagellos
«me dizimam a humanidade. (_ran-
de numero dc senhoras, senhori-
tai, mancebos e homens de edade
estavam na mais perfeita solida-
riednde, testemunhando o quanto
lhe eram reconhecidos, jpor lhes
haver restituido a saude, a ale-
Kiia, a força, ellenicntos, cmfim,
iitie realmente caracterizam a vida.

I,á estava um velho jornalista,
redactor do "Jornal (lo Commer-
cio", o sr. major Isaias de Assis,
que satisfeito, deixando .ransoor-
dar dc contentamento o sfii cora-
ção de pae, apresentou á imprensa
sua gentil filha, a senhorita Almaj
de Assis, de 13 nnnos de edade,
salva pelo «r. dr. Eisenlohr, quan-
do considerada -em estado ues-
esperador! .

Contou-nos este cavalheiro com
palavras eommovcntes os soífri-
uientos atrozes pelos quae passou
a sua filha; Alina. Disse nue •*.
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rou apenas dois mcjes. PeclaFávã-
se agora íorte, estar gordo e sem
a menor manifestação da moles-
¦ti».

Senhorita Lattrinda de Almeida.
dt 14 annos, residente á rua José
Bernardíno n. 10, Catumby, ha
tres «annos e mezes foi declarada
estar com a tysica galopante, pelo
6eu medico assistente, oue depois
de ter «sperimentado uma série
de remédios, sem o minimo re-
sultado, recusou dahi .por deante a
receitar-lhe qualquer medicamento,
por consideral-a um caso perdido,
acerescentando ainda que a anãe
da doente, logo que ella fallccesse
fosse buscar o attestado de óbito.

A dita senhorita apresentava fc-
bre, forte espectoração, falta de
ar, bem como muita tosse e abun-
dánte transpiração à noite, lira
tão grande o seu estado de fra-
queza qtte mão podia se ter cm
pé. O sett tratamento durou ape-
nas seis semanas e no dila 14 do
corrente, lá estava, foríe, robusta,
sadia, Ha tres annos eslú compie-
tamente "restabelecida. O pae da
senhorita Lattrinda falleceu ha tres
annos, de htma tysica da larynge,
sendo admissível a hypothcse de
haver elle transníittido essa enfer-
•midade d sua filha.
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V. I.iinriiidtt do Almeida,
depois dc curada

tes sentada em nma cadeira. Não
tinha appetite. Chegou a enlrar
em franco estado mesenterico, sof-
frendo de eólicas e de muitas
diarrhéas. Sentindo-se de mal a
pcor, supportou assim por dois
annos esse angustioso soffrimen-

ívííj' tóvpg-àiSi -:J_.o,i-Gu_ier;cin«lo
Atvàrez, de 38 a"rinoí dè -dade,
-jresiaente, á, rua do \ Iàyramcntò
n. 

'6í, declarou que Ka tres nnno9
passados íóra atacado de tuber-
culose pulmonar, larygeana e in-
tcstinnl, com accessos de febre
diários, suores nocturnos, muitas
hemoptyzes, grande fastio, soffren-
do ao mesmo tempo de muitas co-
licas e diarrhéa. Perdeu por com-
pleto a voz, estabelccendo-se-lhe
na garganta grandes ulceras tu-
berculosas qtte o impediam de bc-
ber 011 de comer, parecendo con-
demnado a morrer de fome e de
sede. Ficando tambem soffrcndo
de muitas eólicas e diarrliéas féti;
das, o doente comprehcndeu ter já
entrado em estado mesenterico, e
desilhdido, julgando-se perdido,

, andou até algum tempo com idéas
' de suicidar-se. Ficou bom.

Ha tres annos que «oza elle de
perfeita saude, salvo unia pequena
rouquidão, que entretanto não o
impede do exercicio de siia pro-
fissão.

O advogado dr. Gtimercini-J
apresentou ao representante do
Jornal do Brasil sua espoí-i. uma
senhora gorda, e muito bem dispôs-
ta, curada tambem ha dois annos
pelo dr. Eisenlohr, de tuna tuber-
culose que a acomniettera. Unia
creança de doi. mezes que esta
senhora trouxe no colo, era a me-
Ihor prova de que tambem esta
cura íoi radical.

Seria longo enumerar todos os
casos de curas que ali se apresen-
tavam. como factos eloqüentes ilo
triumpho obtido pelo sr. dr. Cni-
lherme Eisenlohr;

Em todo o caso registremos que
entre os resfa_élecidos achavam-
se ha sympathica festa, as sras.
Marietta Arcurc, Sebastiaiui da
Costa Souza Betinira Pinto, Caro-
lina Villaça, Jiilicta d'Alvim «..os-
ta Noronha. Leopoldina Lucas;
e Thcreza Bastos; e senhoritas:
Ermcliiida ítodia das Neves, Ma-
ria Itenriqucta Martins, CÍòtildc
Iglesias dc Lima, Clauilemira fio-
mes Madeira c Maria Arcurc: srs.
Antônio dc Paiva Rosa, Sebastião
Rodrigues Ferreira, Augusto Joa

' i)l|.-1-fÒíílttfO- lllBTfllRO
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F*pe_51í«tà'ín_-mm 'ín. I qualquer
h^lrocèUs pelo seu processa de. cura
radical _ carmitivla. sem dor. nem le-
bre e r-ui operação cortante.. ja re-
.re-soii da sua excursão cliiiica nos
Kstados «Io Sul, tendo reaberto, o scu
cônsultorio. á rua da Constituição >}:
13 (Pliarniacia Mello), do meio-dia, as
2 lio-ras «ria tiírdç. ¦u « a_ » m

A Fn.endo hojo annos o
meu bom amigo e com-
padre

Domingoi Carneiro da
Costa

deseja quo cm companhia de
sua Kxma.familiapassoo nn-
niversario cholo do mil ven-
tnras o felicidades — O
compadre Henrique Motta.

POIWnOIDA MERIXO
O unico exterminador das for-

digas, Merino & Màiiry, rua do
Ouvidor n. ifi.1-

/

¦*?«

Colho mais uma
primavera no jar-
dim de sua pre-
ciosa existência o

estimado negociante desta
praça

Domingos Carneiro da Cosia
Por tão .ansioso ..conterá
mento i
fu milia
mento cumprimenta-o sua
r,,'.-.:i;_ g -S51

¦ DOENÇAS MENTAES E
M.RVOSAS

DR. HENRIQUK KOXO .— 1'rof.
de clinica iia Fac'. cum frcquciici*
dou printipaés liòsp, europeus,
Condi: t*. di\ Assciul.iúa, pS, das ¦
.13 (I, -as., .ias. c 6,is. Kn. V
da l-triíi y-3- Tcl; Sul .24.

DR. W. SCHIUUR — Coiu.; .Mi.
4iis. e fias;, r. Itosnieio S.i, (d.u
.1 ás 5) e C,'osa de -.ande br. Iii
."..as, 5.as e sabbaúos (das 2 üs $/.¦jas. sus, e sabbados (das sâs ,iv.
Kes.: llambiiia 40. Tcl. nu S.

lVUo «1 svpliilis — Ourn.s pela"Itadium'' <! Õ14—listomii.
go, pulmões o doenças m-r.
vosns. t

DK. ED. MAGALHÃES — Mol. ,)i
pelle e nuicosas, ulccras c.nilccfiW
sas, tumores fibroso..; artliriti*-moi
sypliilis e mòrphúa; neurnnttic-iiiit,
doeneas do peito e dvii-ei-j; 7
Setembro. 3<i, 91|2 e lis 14 lis.
T. 408, C.

MOIiRSTlAS DO ESXO„l.-\rtO
FIGA1ÍO, INTESTINOS K

NERVOSAS

3

INDICADO
ADVOGADOS

»____¦_¦___¦_____---¦¦¦•¦¦•»*¦

Ur. Gnlhcrmo Elsonlonr

Esíea tres médicos chegaram a
conclusão de tratar-se de um caso
dc tuberculose pulmonar era esta-
do adeantadissimo, complicado
pela nangrena pulmonar, avisando
09 pães da enferma que só uma
viagem para fora, talvc_ poderia
melhorar o estado da filha, não
sendo «m todo o caso provável
a doente durar mais de tres dias.

Com a vontade de salvar, a qtte-
rida filha, o sr, major Isaias le-
voti-a para Lorena; hstado de São
Paulo, ali se demorando apenas
quatro dias, visto o medico em
torena declarar-lhe qtte o desfe-
cho fatal da doente era imininente.
Antes de .partir para o 'Uio, o sr.
major Isaias providenciou com o
chefe da estação de Lorena, rara
este arnanjar um carro «pcctal,
que pudesse, caso fosse necüssa-
rio, ser Iran.ifonnado em câmara
ittortuaria.

D. T.aurinda do Almeida»
natos da cura

anno de 1.15, a sua fllha ealtt
com tima febre muito fflrte. de-
vido a uma constípaçao. Ibentia
ponladas ¦violentas nos pulmões,
teve ttma tossa rebelde, muita
canscira, stioreí nocturnos, muito
fastio, emmaáreccndo rapjdam«n-
te. ilViorando sempre, apezar de
estar continuamente em mão «le
medico, a espectoração da doente
lorcioiWsc ptirulenta c abundante,
cxhalando uni mão cheiro insup-
portavel. 'De vez cm quando a
doente linha hcmoplizcs sendo ai-
Ritmas dellas muito violentas.

Atrítravandorse cada vez mais
o ciado de sua filha, o sr..major
Isaias pediu ao medico assistente
de chamar mais dois collegas para
uma conferência. Assistiram a
esti conferência os srs. drs. ge-
nci-nl Ismael da Rocha, Olympto
Ueão liochá c dr. Octavio Piato.
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Sr. Josó Garcia â» rüiisnca
ha 8 mezes está curado
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cm is i6m -Si'00
Totlns os mimorns terminados

om . tfim -i exceptuanclo-BO os
icrihiniitlos em Lr'.

U !i.-.a, do governo, iUaiiocí Cm-
me Pinto.

O ilirvctor-tissistcnte, dr. Ar.to-
nio piynlho dos Santos Pires, vice-
prcsidcnlc.(.) (lireclòr-presidcnti
Saraiva da Fonseca.

O escrivão, Firmino de Canina-
ria.
tsatíCKSejaru iciirr,v.vr--T***ÃaB,.vi ******* iW*****************
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Os ox._iicn.es, curados da sua tnboretiloso pelo
.... .íini.ireRMB KlíiliNLOHl.D». GUILHERME EISENLOHR

Aqui cliejrando, á noite, depois
de leval-a para sua residência, t foi
o pae afflicto solicitar 09 sernços
do sr. dr, Eisenlohr, que foi vel-a
immcdiatamente, confirmando a
opnião de seus collegas.

Ainda assim, confiando na et-
fioacia do seu tratamento, deu'
lhe a primeira injecção.

Ella, quasi agonizante, expeliu
grande quantidade de catarrho c
pús de um fétido insupportavel.
A gangrena se manifestara «ios
pulmões affectados. Melhorou. Ac-
centuaram-se assim as esperanças
do dr. Eisenlohr, que, depois «Je
quatoTze mezes de tratamento, po-
de vel-a radicalmente curada, ço-
mo prova o exame bacteriológico
que o major Isaias mandou fa-
zer nos escarros da joven, ultima-
mente, 110 Hospital Militar, e que
¦foi certificado não conterem o ba
cillo de Kochl '

Foi essa «ma das ex-doentes
qtte despertou grande curiosidade
e assombro nos representantes da
imprensa.

O sr. major Isaias reside a rua
Vinte e Quatro de Maio n. 33-

O representante do "Jornal do
Brasil", custando acreditar que
pessoas de tão bom aspecto, ver-
dadeiramente sadias, robustas, bem
dispostas, pudessem um dia ter
sido atacadas de tão horrível mal,
resolveu intcrrogal-as minuciosa-
mente, para que não pairasse so-
bre o facto a menor duvida.

Oscar Ivconel Borges, morador
na casa n. 147 da rua da Matriz
do Engenho Novo. era um tuber-
culoso em estado, grangrenoso, des-
enganado .por mais de quinze me-
dicos desta capital. O seu estado
era tão grave que passava noites
e dias sentado na cama, com mui-
ta falta de ar, preso de grandes
afflicções. A tosse era tão tem-
vel e a espectoração exhalava um
cheiro .putrefacto, tendo-se-lhe de-
clarado a gangrena pulmonar. De
vez cm quando era accommcttido
de fortes hcmoptyscs. A febre ap-
parecia-lhe diariamente. A' noite,
mudava constantemente de caini-
sa, devido á abundante transpira-)
ção. O seu fastio era .enorme.. Atem
disso, era presa de horríveis col-
licas c diarrhéa. tendo todo o cor-
po inchado.

Este doente, que assim descrç-
veu o 9eu estado, declarou ter ft-
cado bom, em 4 mezes de traia-
mento.

José Garcia Fonseca, dc 35 an-
nos dc edade. morador na casa
n. 141 da rua do Rezende, decla-
rou que, ha 8 mezes .passados,
achou-se atacado dos pulmões,
tendo uma tosse lão forte que não
permittia conciliar o somno. O
apnetite dcs-ppareceu-llie porcoin-
pleto e. andando ou subindo mui-
to, o doente sentia «raiide cansa-
ço. Todos os dias tinha accessos
de febre e á noite suava abun-
dantemente. A conseqüência disso
tudo íoi o desappkirccinicnto de
suas forças e ficar extremamente
magro. O exame bacteriológico dos
escarros desse moço, feito no la-
boratorio do dr. Uruno Lobo, re-
velou a existência do bacillo da
tuberculose. O scu tratamento du-
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DR. AMALIO DA SILVA - Uua
Urüg.iayaría ;, i° andar.

DR. ALOYSIO NEIVA — Advogado
— iíiin dn Quitailüá 8 — Teleplione
Central S.

ouim"do Carmo, fíirrieído Corpo DR. ARTHUR CHERUBIM-Advo-
,de Bombeiros: Manuel Alves Tei- £?Ao — Adeanta cuslas; üscriptorio:
'xcirn, sub-official .ia Arinada: | ..ir'"'»'o..i..;.,.elepli.. Norte .St

José Tanimcsi Tainmesi, Neslor
da iKocha Neves, Homero Arcurc;
tenente Allierino Portiilio, Fio
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Exame bacteriológico feito no s escarros do Sr. José Fonsrea

Esse caso. jtilgamol-ô tão extra-
ordinário, que resolvemos dar o
retrato da referida senhorita,
quando enferma e depois de per-
feilamcnte curada.

Ouçamos o que diz d. Luiza
Leal Castello. Tem 23 annos de
edade, é casada e reside á rua Ge-
neral Pedra 17, alfaiataria. 'Disse
cila que ha. dezescis annoá passa-
dos era urría tísica desenganada
por seis médicos. Soffria de uma
tosse incessante, com espectoração
abundante, e pús. Teve hemopty-
ses violentíssimas e era acommet-
tida de suores nocturnos e de
tanta dispnea que passava as noi-

to, tendo os seus médicos desani-
mado do scu tratamento, com a
declaração de que cm tal caso a
sciencia nada poderia fazer. Dona
Luiza deu á luz duas fortes
ção que foram sufficientes dois
mezes de tratamento do dr. Ei-
senlohr para o scu total restahe-
lecimento. Depois dc curada, dona
Luiza deu a luz a duas fortes
creanças, sem ter sentido o menor
abalo, quer quanto ao periodo de
gestação, da oceasião da sua "de-

Kvrance" e trabalho de amamen-
tação, que poderia de alguma fór-
ma tel-a prejudicado, se a cura
não tivesse sido realmente radical.

riano da 'Rocha Neves, Álvaro
llastos. Antônio Costa Sotizá; phar-
niaceutico Alfredo Lopes, que au-
gmcníou com o crescido numero
das curas feitas pelo sr. dr. (!ui-
lherme Eiscnlolir c que se contam
por centenas.

O sr. dr. Guilherme Eisenlohr,
gentilissinio para com os seus
clientes e representantes da im-
prensa, offoreceu-ljics escolhida
mesa dc doces, chocolate e vinhos
finos.

Antes de se retirarem os con-
vivas, o sr. dr. Eisenlohr, dirigiu-
lhes, conimoviilo, a palavra, agra-
deecndo-Hies a visita, que signifi-
cava não terem elles se esquecido
do seu medico e amigo.

Referindo-se ao scu trabalho de
27 annos de investigações, de sé-
rios estudos para combater a tu-
berculose, o conhecido clinico per-
guntou como que se explicava o
¦facto delle cttrar tuberculosos,
considerados casos perdidos pelos
seus collegas. E accrcscentoti que
a resposta natural era que isso sc
devia a ter descoberto meios 110-
vos e cfficazes, por emqiiaiilo des-
conhecidos pela classe medica.

Não queria dizer com isso que
conseguira remover todas as dif-
fieuldades da cura, qtte até hoje
sempre se intrometteram entre os
doentes tuberculosos, esperançosos
e os seus médicos cheios de boa
vontade para os curarem. Pare-
cia-lhe, porém, ser opportuno o
momento dc moslrar-llies os resul-
tados obtidos cotn os seus proces-
sos, não obstante serem elles ap-
plicados cm docnlcs sujeitos a um
clima que de cerlo não é dos me-''hores.

O sr. dr. Eiscnlolir foi milito
applaucliJo e abraçado por todos
os seus clientes e jorr.alislas que
ali se achavam.

A iniprcsão que deixou no ani-
mo dc todos essa festa dignifcan'
te e original, foi extraordinária-
mente grata.

Dr. Cunha Cruz -,í
cmbriagiiez. R. Carioca 11.
ás 5. Tel, Central 5í"i5.

DOENÇAS DO ESTÔMAGO,
ÍNTKSTIXOS, FIGADO U
N1.UVÔSAS — HXAMIl-
PELOS RAIOS 

DR. RENATO DE SOUZA LO
PES — Ks.. Docente na I'. ¦...
Medicina; t\ í>. José, 30, daí ;
ás 4 Us. (menos ás quartas-feiras^
Grátis aos pobres, as ia lis.

Clinica iniulico-cirtirgicn «li»
drs. F-Hx Nogueira o Julit
Monteiro, á rua Sciiiulm
Euz-biò 23S, Tcl. N. 11SG,

DR. FELIX NOGUEIRA - Op.
liartos e mol. ile scnli., hydr.ee!.-,
éslrcil. da uretlira, iislulas c cor
rira. Trat. esp. da sypliilis; at.jil,
de "611o" e "914", (11 ás -'.' Kcs,
trav, de S. Salvador 211,

DR. JÚLIO MONTEIRO — Med.
do ilo.p. de S. Sebastião. _, Mol.
internas, i^it-lhvão, cor.ig.V«,_ ficado,
osiohiago c rins. Mui', iuiçctuosaa
sypliilis, rte.) Das 2 ás 4 lis. Res.
rua di* lbitiiruna 35.

Carmo
I1R. ARMANDO DIAS — !Escripto.

rio; 11 ás 5; rua 1" de Marco

DR.' DÉRQUO' COELHO — Rna do
Rosário 81, Tel, ,.0.7. Norte,

DRS. CARVALHO DE MENDONÇA
(M. I.) e SALGADO FILHO --
Advogados, líua do Hospício 11. 27.
Tcl. s.10.1, Norte.

DR. JOÃO PEDREIRA DO COU-
TO FERRAZ NETTO—R. IJueiios
Airei n. 12. Tcl. 4130, Norte.

DR. HERBERT C. REICHARDT —
Causas eòimncrciacs c inventários,
Adeanta custas. Uruguayana 8, tel.
<:- 53.6;—Residência: P. de Dota-
íoffo ;!S.(. "Pensão Magestic". Tel.

DR.'MILTON ARRUDA — r.oce=?ns
cíveis, commerciaes e òrplianologi*
cos; de aposentadorias, montepio?*;
tem representantes uos Kstados e cm
Tortiigal e adeanta custas — Sacliet
n. 4. Tel. C, 34611.

DRS. OLIVEIRA SANTOS e AL.
BERTO ALVES RIBEIRO-Advo-
trailus. Escriptorio: r. Kosario io...

TIIATAMIÍNTO DA TlID.!?.
OüliOSlO ITMIOXAlí IMüfiÓ
DXKr.MOTIIOliAX' AKTII'I-
OIAfi

(Processo ilo Forlnriihi)
DR. EDGARD ABRANTES ~- l'«.n*.

r. S. José ii; loli (; ás 3). Te'..
C. s.5.17. Resld.: r. H.ir.io de
Flamengo 11. 1. . Tel» Sul .joo.

MOLÉSTIAS DAS CHEAXÇAS

OT-IXICA MEDICA

AVISOS
CORÜKIO — tsta reo-.rtiçiío er-

Dcdirá malas pelos seguintes paque.
teu i

Hoje'
Ayinorc, para Santos, mau portos

do sul, e jlontevidêo, recebendo im-
prc5<os até ás 8 lioras da ir.anliã, car-
tas para o interior ate ás 8 iU, i;lcin
cem porte duplo e cartas para o cx-
terinr até ás o.

Byr°tt, liara Rio. da Prata, rece-
lie.rdo imiircRSoa até t-5;4f horas c car-
tas para o exteiior até ús **.

Âfaaon. para Baíiia 9 Hivre. re-
cebemiò impressos até :is a horas da
manliã, cr.rlns para o interior até as
4 i\z, itleniscpm porte duplo c para °
exterior até ás 5.

Hialilatii Prince, p.ira Sf-titos e. Rio
da Prata, recebendo imorcsFps até ao
meio-dia, cartas para o interior até ás
ta ile .da tarde, idem cmn. porte dil-
pio e para o exterior tató á 1 e onje-
«¦tos para «rcRistrar até ás 11 da ma-
nhã.

Amanhã:
Itatinan. para Victoria. Ttaliia, _I.i-

cei.'. c Uicifo. recebend impressos ale
] ás í lioras da manhã, r.irtns para o

interior ,-.ié áa 5 i|i. idem co;n porte
I Unplo ali ás 6 e oliicctni para re_is-

trar até ás o íh noite de hoje.

DR MONCORVO — Director tini.
«I.dor do Instituto de As.isteiicin
á Iiitanelá do Rio de Janeiro. Cbe-
íe do Serviço de Creanças da l*o«
liclintec. lüspeeialista de docnçai
das creanças c pelle. Còns.i rua
O, Dias .|i, ás 13 hs. Res.: Mon-
ra lírito 11. 58'.

DR. PEDRO CUNHA — Da Fac.
dc Médio, c do Inst. de Assist.
á Ini. Cl. medica e das creanças.
Cons.: (lonelilves Usas 41;. Tel.
3061 C, das 3 ás 5- Ues.: S. Sal.
v.-idor 73, 1'nllcte. T. 1.3,1, Sul.

MOM.snAS DK ADUIjTOS.
DE CKEAXÇAS 1*1 SY1MUI.IS

DR. AGENOR MAFRA — Cônsul-
torio: mia S. José, 23, cons.: das
2 ás 3. liesücncia: rua do Ria-
chuelo. 222, teleph. 1024, Cent,

DR. AGENOR PORTO — Prof. da
Faculdade. Cons, Hospieio 92, das
2 ás 5. lies.: Marquei; de Abrantcs
13. Tel. .88. Sul.

DR. A. MAC DOWELL. — (Doe. da
Fac; tle Medicina). Moléstias inter-
nas.—Appl, dos raios X, para o
diagnostico, ('ons.: r. Hospício 8**,
das 3 ás 5—Res.: S. Clemente 187.
Tel. 1710. Sul.

DR. ALFREDO EDYDIO-Esp, Mol.
tias creanças. Vias urinarias. Cons.
R. C. Uomfim 817 (Ph. Freire de
Afiliar), das 8 ás 10 e Sdor. lütze-¦bio, 47, 12 ás 2, Res.: r. C. Bom-
tira 703 Tcl. 78J, V.

DR. ARTHUR DB VASCONCEL-
I.OS — Assistente de clinica me-
dica dê Faculdade. Cons.: Rosa-
rio 85 (das 3 ás 5 lis.) Tel. Nor.
te MM. Res.: r. Voluntários da
Pátria 28-. Tel. Sitl iOqq.

DR. BANDEIRA RODRIGUES —
Esp. moléstias senhoras, creança-s,
sypliilis e cirg. cm geral. .ons.:
S. Tose 30 (pliar. ús 1. i|_l. Kcs.:
rua'D. Coxias 6, (V. Isabel).

DR. CART DE FREITAS--Prof.
da Fac. ». I1I.1. Esp. Mols. das
Senh., Pt.***" Vias urinarins. Cons.
Urugiiayt». (1 ás 3—Tel, .0,
Cent.l. K« trav. S. Salvador Cl.
Had.' I.o-o. Tel. 102.1, Villa,

DR. C. I1RAUNE — I.on.a pratica
dos liospitacs da Europa. Clinica
medica. Esp. coração e estômago.
Cons.: rua de S. José, iií, da 1

DR. CAETANO DA SILVA —Esp.
tnoTostíris ¦p-tímoníires. Con». irvta
Uruguayana 3S. «Ias 3 ás 4, ás ter-
Çí.9/ quintal c sablvados. l.esidí.
11, 24 de Maio, 154 •

DR. COSTA JUNIOR (A. F.) —
J-e volta de sua longa estadia na
Kuropa. Con*..: r. Marechal Fio-
riano. 99. Tel. N. .1.5". Esp.' em
vias urinadas, ^yphiltH er^víle.
Cons.: das 10 ús 12 c .1 ás 4.

DR. CIVIS GALVAO — Clinica me-
dica, sypliilis, vias urinarias. Exa-
mes de pus, .escarro... mina, etc.
App, o 6rjfi c pi). Cons. c res.:
r. Constituição 45. sobr. Tcl. sut,
Cetitr. I

DR. EGAS DE MENDONÇA — As-
eisteiitc de clinica na faculdade.
Cons.: r. do Rosário 1.0. á. 2a...,
4as. e Oas., da.-, 2 ás 4 hs. (Tcl.
!S"orte 30-n).

DR. F. ESPOSEI- do Hosp. dns
Alienados e da .S. Casa. Assist,
lníc, doe. de clin. neurdloíica da ;
Fac. Espe, cm doenças nervo

DR. CARVALHO CARDOSO —Ho
Hosp. de Miserlordia p dn Inst.
de Assistência á Infância. Cous.:
.Assembléa 08 (4 ás 6 I».), Res. :
iManiucz de Abrante. 1S9. Tel,
Sul 1761.

eijMCA omuRoroA, vias
UBINAItlAS

DR. A. COSTALLAT — Do Ilosp,
da Misericórdia. Cotn pratica dns
hosp. de llerlim e Paris. Cons.:
.', da Cnrioca 30 (das 3 ás 6 ha.)
Res.: Trav. Unibclina, 25. Tel.

DR;'cARLOS WERNECK — Cirur.
giáo da Sta. Casa. Cirurgia dn
adultos e creanças; mol. das vias
Urinarias e das senhoras. Cons.:
r. Ourives 5; das .1 ás 5 hs. Res.
r. Senador Octaviano tt. 52. lei,
Cent. 111.12. ., ,

DR. CARLOS NOVAES — Mem.l).
d**, Ass. Franceza ile Urologia,
Trat. da blerorr. nruda e chroni-
ca, estreit; e prostatiles clirònicas
pcias coircntas tliermo c'4'k'ica».
Con«. r. Carioca so, das \z ás t".

DR. JOAQUIM MATTOS — Ho
Hospital da Saude. Moléstias . dc
senhoras, vir.s uri r: rés. hérnia.,
hydrocclcs, tiiihorcs dos seios c ilo
ventre. Itua Rodrigo Silva 11. 1.

DR. NELSON MARCOS CAVAI.-
CANTI — Dos.Hofp,:! Misencor.
dia e Itenef. 1'ort. Cirurgia, mol.
das senhoras e vias urinarias. ( ons.
30, Ourives, 3 ás 5 hs. Res. :
Passos Manoel 34, T. 3íor, ' •

Doent«"S «litros, restnlxilcc idos da sua tuberculose pelo
Dr. Guilherme Eisenlohr

PUBLICAÇÕES A PEDIOO

Dr. F. G. Faulhaber —
Cirurgia e mols, do nppa.. urinarin
Cons.: Carioca 30 (.1 as 5 hs.i
Kes.: Riachuelo 1G6 (rei, 51.21
Cent.).

TARTOS. MOT.KSTIAS DAS
SENHORAS E.I)AS OREAX-

ÇAS_.
DR. BENTO RIBEIRO HE CA'.v

TRO — Consultório: R, Assembléa
M (das 3 t\2 ás 5 hs.). Kes.: r a
Itny I!arbos.l II. 45S.

DRA. M. DE MACEDO, com !mi.
ga pratica, trata de todas as do-
ençag infe, licinnrrliauiiu', suspe*í-
.lòe.-*, etc. Chanid.: 'lei. t?7$ \ •••
;'i3 s.ns-fc_ras, .íraf"-* nos pobre**,
Cons.: r do Theatro in. :" and.,
das 2 f.s ... Re-id.: lliiiuruna 107..
(ant. C. Alegre).

CIRITROIA OERAT;, MOI.KS-
TIAS DAS SENHORAS,

uie VOl.ITETlM PO "CORRETO RA SilANRTÃ" O REAJ/EJO DE ,TA_í-JOT JILES MART **»Í *_

•'oi então ititc eu loinici a avia da Doma Branca. Pareceu-
ígadp por me ouvir, que sc íoi logo embora. Voltou para

Fan-Jot, por detrás da cerca, viu chegar o medico.
I.ntão, sr. Gerardo; como vê, tudo corre bem,.
Para une tez -si. nal de que me acautelàssc? .
Imaaine «me o-barbado o linha perdido dc vista cm Creil. Foi na oc-

«sião ít c et tive uma cUscuisão com os policiaes. üíntto* como ett.sabm
,,uc o seniior vinha á casa do sr. Dagucrre, dolci a correr para me collocar
aqui; vio entrar, c, pata nue 11,10 llvçssc nada que.recear, 'toquei-lhe o ha
Oie.volo. Depois puz-tme a roer um 'ped.aeo de pao, visto que as voltas «, r.\i
ravòltas que dei me tinham aberto o appetite. No ¦fim 

;dc uma hora, quem
vejo desembocando da planície? O meu barbado. Vm Wllpíarr.sc por traz da,
arvores e esperou. d'i
me de longe tão zanga

l-'~ 
filie esteve examinando parlicularmetvle a casa do sr. Beauíort?
Nio senhor; voltava as costas á easa. Pareceu-me apenas que elle es»

perava que o senhor saísse da cidade. Baldada esperança! Acabou por perder
a paciência. Voltou para Creil. ii eu segui o, para ficar certo dc que aquillo
não era um novo ardil, fi não o deixei senão na oceasião em que die entrava
no .alaciü da justiça. A'h! esquecia-me dc lhe dizer que e um agente oe se-

Ktirança.('.uno sabe isso? _
-- Ora essa! mostrou-me o seu cartão para me ordenar que nao anuasss

» dar á mauivella atrás delle.
l\'i-.e cuidado, Jan-Jot, pois pôde compromcltcr-se.
Não iia perigo. Estou em harmonia com a lei...
\maiíhã de manhã vá ler cotrmiigo. Talvez tenha precisão de si.
X„o íaJlarei, sr. Gerardo'. Como já lhe disse, estou inteiramente ao

«tu serviço. Xão unho senão uiu braço, tuas esse e bom,
Gerardo foi para cisa.
'Marcellina disse-lhe: ,

Ha tuna liora. um pouco antes do cair dr. noite, vem 11111 homem pro-
ettrarrte. Respoiuli-lhe que estavas ausente, fez-me diversas perguutas que
me pareceram singulares

Que figura tinha esse homem? .
-- Muito trigueiro, com chapéo de pailia, barba preta... c asseauo.

como este.
Vamos ao íacto;

Ite perguntou elle?
(Menti

seja mu
, meu fi

!¦.' o meu homem! K o que '
Queria saber o nome dos teu

poiierias estar naquella oceasião.
.. — IJ o que lhe respondeu?

\'_.',a.
Kez bem, Daqui ein dcanl
Mas qne lia catão de nov
en.tt muito infeliz, nnnha mãe. T.

mo posso tomál-a como conselheira nem
L''tc|ipu-se no gabinete. A mãe nio t«
:\;am-is ter com o agente Pinsoh;
li sr. Pinson estara do muito nváo humor
Resmungava por entre dente;, cmqttnnto s

dística, para dar parte ao sr. Laugier
Poi por culpa daquelle anini».

culpa «iruíia. Ü«u precisão tinha eu
Porque não Kic deixei nucr Iodas as ' 'ido de que tudo ..quülo tos combinado. U tocaaos

e sobretudo cm casa de qui*.

o prudente.

a:.-.is infeliz quanto nem mes-
10 confidente,
iu .1 vel-o.

suma as
.li fiascS

:.ü,is aln

De mais, «stou pcxsuaaid

«l.i
dc 11

árias

de rea cio:
.ceunar com aqui

Foi
:!,-•

da

,:v....'.-tn
111!

instrumento? E' bem ito.

de realejo conhece o sr. Gerardo. Devem-se ter. entendido, para me illudi-
rem. Eu indagarei este íacto. Entretanto, é preciso que veja o sr. I.atigter,

ç om logar dc cumprimentos vou receber censuras...
il'cz uma careta, empurrou a porta e entrou no palácio. .

O sr. Laugier está no gabinete? perguntou elle ao porteiro.
Sim, sr. Pinson, ainda fti está,

•Subiu a escada muito desasocegado 1 .
O sr. Laugier, com effeito. ainda não tinha deixado a cscrcvantnha.
Quando viu entrar Pinson levantou-se e foi logo ter com c_lcv

'rem cara de bom humor, pensou o agente, c eu e que vou 'lazer com
r.ie fique furioso! Na verdade, não tenho sorte... Hnml num!

Tumoii um ar risonho o cumprimentou o sr. Laugier por diversas \ezc=.
Sente-se, Pinson. deve estar cansado, ¦ .

-- Aeceito, porque, a fallar a verdade, estou cansadíssimo.
Vejamos; coute-me o que descobriu. _ _ _ ,
Ilum! htttnl o que eu descobri! Bem vc, sr. juiz, que nao e possncl

logo da primeira vez descobrir grandes coisas cm negocio
Oh! oh! quantas precauções oratórias, sr. 1 tnson.

conte-me em que empregou a tarde. '-'¦,..,.
Isso é fácil; mas não é concludente. Quando sai daqui, para segun

o sr. Gerardo. fui ás margens do Oise, onde elle mora. Lsperei-o por muito
tempo. Ainda não tinha 

'voltado 
à casa. I-mfim. voltou c tornou a sair.

Segui-o. Segui-o cm Creil, e posso afiançar-lhe que conheço agora as ruas
da cidade. Seria capaz de andar por ellas com os olhos fcchailos.

E em que casa entrou elle?... Que doente foi visitar?..-.
Ora ahi está uma coisa que eu sei tanto como o senhor.

-- Como assim?
E' verdade. Poi irais esperto do que eu.,

tambem. Fiquei embrulhado, é verdade,, sr. juiz;
o doutor e o homem do moinho de musicas...

-- Xão comprehendo nada do que está dizend
ciência. Queira explicar-se mais claramente.

Pins.ti dava voltas na cadeira, como se estivesse sentado: sobre
fi todavia é tudo muito claro. Eu seguia o dr. Ocrardú e o

de realejo caminhava atraz de mim e tocava com toda a força. ^
-- Que relação' tem esse mendigo com o assumpto que noi prcóccüpa.

Vae ver. Aoueile realejo iucanírnodava-me. Estava farto de o otivir.
E toik a desgraça oroveiu disso. Disse ao ineilditro que fos^e moer a sua
musica para outra parte. Elle recusou. Eu insisti. Tinha a licença cm regra.
Chamei policiaes, e quiz mandal-o levar para a estação.

-- Com que pretexto?
-- Xão havia 'nenhum. Os policiaes qitizcram levar-me com o maneia

ao gabinete do coniniissario para que nos explicássemos.
-- O senhor não tinha razão e os policiaes estavam no seu direito...

E durante esse t.mpe. o dr. Gerardo ciffiietrava-se par uma ruazinha
e desapparecia. Por mais oue corresse em seguida, toi inútil. O doutor

O sr. Laugier parou dc repente deante <!o infeliz agente t com \oz
ciara e encolhendo ps hombros:

—- Sr. Pinson! Ü senhor e utn imbecil!.
C) agente rece* eu a injuria sem pcstaiv-jar. ,¦¦... , - ,Bem sei, sr. juiz; sei perfeitamente, disse elle muito vexado. bobre

cv- ponto o ;r. juiz não e capaz dc di.er mais do que. çu mesmo praso de

AXTTGATi RO RR. MACRARO
E' o melhor remédio, por via

gástrica, para curar a syphilis.
E' dc Rosto asradave! e não tem
dieta. Vende-se cm qualquer phar-
macia.

MELT/B. MATTOS

..IA.V.ICURE
Para senhoras c cavalhciren

Quitanda. 24.

rer.h.jo: o tocador
in.rulharamrmç am.o

cs:n ix.pa-

azas.
eador

COMPANHIA FRRRO.CARRir.
RO JARRIM BOTÂNICO

EMPREGOS
Homens de bom caracter e de

lioa aparência que saibam ler, es-
crever c tambem respeitar c saber
tratar com o publico, podem obter
collocação como conduetor nos
bondes desta capital.

Tr?.ía-se As 8 horas da manhã,
nas terças c sextas-feiras, na esta-
ção Ao largo do Machado.

Rio. ,.1 de novembro dc 1016.
_¦--—¦Tf—r ^B_>**_»*an**ii

Quem precisar tomar o oleo
puro de ficado de baealháo, deve
tomar :i " Emulsão de Scott", de
Scott & Bowne; leia-se a sefrnintc
declaração. "Eu nbaixo-assieaiado
declaro nue em minlia clinica te-
nlio oi.lido os melhores resulta-
dos em todos 03 caso-, cm (\ue
tenho tido necessidade dc cmpi'8-
gar o excellente preparado " líinitl-
são de Scolt", que contem todos
os princípios nutritivos do oleo de
figado de baealháo. Por ser ver-
dade afínano e juro sob a fé do
meu gráo.

Dr. Pedro dos Santos Pereira,
Bahia."

AO KXMO. SR. RR. .IOAO
GOr.RMIÍT 1'MRI.SSE'

.. viuva Rachel de Moraes Oli-
veira e filho» agradecem penhora-
dissimos ao distineto facultativo,
exmo. sr. dr. Perissé. o desvelo c
carinho com iiue caridosamente
intendeu a seu marido e pae G.láti-
dino dc Oliveira, durante a enfer-
midade que . victimou. Ao eari-
doso e humanitário medico pedem
relevar-lhes esse publico t.stc-mu-
nho de s.u impcrecivcl reconheci-
metito c dc sua atais viva gia.lt-
rüo fallecciido-lhe outros meios de
Fffifmar 00 mesmo illustre faca'.-

i talivo os seus mais sim-.r.s seu-
i rimentos,
J Kio, 3 de gulubro de ty í"j-

4-.1 J

sas c mentae.. Assembléa, -113;,M| vr.\s lllUNAHiASa."s, 5."s c snb., 1 li. Icl. 51..15.
Res. lrlaiiicn„o 11. 08. Tcl. 5S35,
Cent.

DR. FLAVIO DE MOURA — Cli-
nica medica. Ksp.: mo!, do esto-
mago e do figado. Kes.: rua Uru-
pruav. sfiS. Tcl. 1050, Villa.

DK. 
*GARÍ"IELD 

DE ALMEIDA —
Direclor .Io Hosp. S. Sebastião.
Docente da Fac, chefe do servi*
ço da Liga C. a Tuberculose.
Res.: S. Salvador 22. Cons.: 7
Ae Setemliro 176, Tel: rio?, Sul.

DR. '31WLHERME EISENLOHR,
trata da tuberculose i»nr processo
especial tendo con-seguido n. cura
Tadionl cm centenas ale donUt"..
Pratica o processo de "Fom-iÜni".
Cons.: r. General Câmara -ió.

DR. GAMA CERQUEIRA — Cl.
medica dc adultos e de crtancíis.
("iynccoiogia e vias urinarias. He-.:
K. N. S. de Copacabana fui (Tcl,
S. 16S4). Consultas das 12 ás 14
lis. Chamados a qualquer liora.

DR. HENRIQUE DUQUE — Con-
sultorio: rua da Assembléa, 8.1, re-
E-ideiuiiíi: li. RiaclVtuelo, 33-*

DR. HENRIQUE ROCHA -- Adj-.m-
cto do Jlü.p. da Misericórdia. As-
fiisteiilc da Fòlycl. das Creaneas.
Cons. das 11 ás 14 hs. e chamados
a qualquer liora <ln dia ou da noi-
tc. mi Jt. S. Luiz de Gonzaga cú
(i'harm. S. I.iliz).

DR. JOSÉ' RICARDO — Clinica
geral, terças, quintas e Mbliados;
rua Sete de Setembro 38, das 4
ás 5. ltes.: nm liarão cie Mcs.
quita 1P4. Tcl. =601. Villa.

DR. LUIZ DE CASTRO — Clin.
med. cm geral. Esp. em mols. das |
creanças e r.o tratamento da tu-
berculose pulmonar e anemia*, em
geral. Cons, n á i e das 3 ás 4.
Vi.c. K. Uranco ?i.

DR. MARIO DE OOUVEA — Cli-
nica medicai -partos e mol. de sc*
tilioras. Cons.: lí. 24 Ae M..io 0|,
sobr. (; ás íi). ãs sas., 425. «:
sextas-feiras. I<c?.: r. Bella Vis-
ic. ro (IC. Xovo). Tel. ilíi, V.

DR. PIMENTA DE MELLO —
Consultas diárias (excepto á« 4as.
feiras). Ourives. 5: ás .1 horas.
Kcs.: Aífonso Penna n. 40.

DR. RAMIRO MAGALHÃES —Da
Sta'. Casa de Misericórdia. Docn-
oa? do pulmão, do coração e dos
rins. Cons.: rua José dos lieis 39.
A's 11 hs. lie?.: rua Engenho dc
Dentro n. iii...

DR. TAMBORIM GUIMARÃES

Dr. Bonifácio da Costa
—Cons. c rcsid.: Avenida Comei
1-reirc 1.7. Tel. «'. 4:10.1. (.'mv
sulins das 1 ás 0 da tarde.

DR. NABUCÒ DE GOUVf.A -
l'rofc!'sw Ai Vae. At Medicina.
Chefe do serviço cirúrgico do Hns-.i.
da Saude. U. i° de Março, 10,
das 4 ás d. Tcl. 8llí Central.

DR. OSÓRIO MASCARENHAS -
Formado e laureado pela 1'iicultl.
de de -Med. dc 1'aris. cx-inlcrnn
dos Hosp. de IMris. Cons.: Av.
Rio Ilr.ineo 237, :<: 1 ás ... lei.
040. Kes. V. dn 1'atria 11. 229.

DR LEÃO DE AQ1JINO — lli
Acad. de Med. do Hosp. da Ciam-
boa. Res.: Costa llastos 45, T.
256, C. Cons.: Cen. Caniarn itC,
de 1 ás 3 (excepto nas 4.as fei-
ras); e nos salili.idos das ,i ás 5.

MOTiKSTIAS T)AS SlíNKOÜAíi,
OPKnalÇõES, VA «TOS

DRAi -ANTONIETTA MORPURGO
— Da Soe. dc Med, e Citurgln;
com pratica doa hosp. da Kuropa,
Re«. e cons. U. SSo .l'.sc 40.
Consullas ás cas, 4-as e D.as, ill
1 ás 1 lis. Tcl. 318 C

DR. CASTRO PEIXOTO - ClieH
do serviço de partos da Polyclmi'
ot dc Creanças da Santa Casa.
Tel. V. 22(19. Ucs.: fladd. Lobu
462. Cons.:'rua Urugnavana, .5
dos 2 is 4 lioras.

DR. CAMACHO CRESPO — Par-
tos c mole.tias dc senhoras, li.ua
Conde dc lioiiiEiiu 5;?. Tcl. '171,
Via.

DR. CORRÊA DA VETGA — Ass-I.
da Maternidade do lí. de Janciw
e da A^s. Aux. M. da Est. de I'.
C. do llrasil. Cons.: Hospício 8.1
tás 4 h'3.) Res.: It. Monte Ale
_re 313 — Santa Tlicrem.

DR. DACTAKO GOULART — D«
Polyclinica de Creainas, Cons.l r
Uruguayana r;, (Us 4 ás fi hs,
376-, C. Res. Rua liada,
110. T. 1140, Villa.

DR. DANTiiL DE ALMEIDA —
Cura radical das hérnias. Cônsul*
torio: r.n do Hospieio n. G8:_Re-
sidcúcia: tua Palmeiras =. (Doía.

DrThERCÜLANO PINHEIRO --
Partos, moléstia:' da.it senlioras e
creanças. Consultas das ifi a.» 17

T.
Lobo

Doenças internas, especialmente das horns^ L:nigi:_yana 105. lie: nn
creanças. Tcl. 1 = 35, Central. Uru- do I.opcs :'|. (Madureira).
gua-.ana 11. 3. DK. HELENO BRANDÃO .— Cons.

i _, rua »'... Assembléa, 9S; as terv--*"
... ....^,. ...,..,,,. ^.ntr-a quintas e sablmilos, das 15 ás 17
OIjTMCA MEDICA, 

*MniJ',_. 
}!„_.«_ !!cs.. |jó,,|cv_r,i -_ dc Se-

TIAS DAS SBNHOKAS, ]í."!!<ro •"'-3 lvilla IEübct}. Te\.
SVPHILIS

DR.-i. ANNIBAL'; VARGES — M.l.
das senhoras, pelle e trat. espee.
da syphlíU. App. etectr. nas mol.
nervosas, do nariz, garganta c ou-
vidos. Cons.: Av, Gomes freire,
00, das -, ás (• lü". Tel. 1302 C.

DR. JULIÒ XAVIER - - Clinica me-
dica c dc moléstias dc senhora*.
Kcs.: ft. _V!ix da Cunha, 43. Tel.
Villa 9;to. Consulta*: de 2 ás .*. e
das 7 ás o hs. da noite, na R.
Barão de Mesquita 21:.

DR. RUBEM BRANCO — Cl. me-
dica cm geral, partos, mols. das
senhoras _ sypliilis. Curis.: Av.
Mem de Sã 115, (das 2 as o lis.'
Ues.: r. naddock tobo n. i>.

ItAWOIiOGÍA CL1S ÍCA

:dr. r: d.üqíJê estrada — jei.
CAMPELLO —'Te'..A , VV.

Coüst.; Quilau_a, i- Tel, 5.',;,, C,

DR. IÍNCOLN DE ARAÚJO -
Ua Acaii. dc Med. e do Hosp.
da Misericórdia, Cons.: nu lia.
Câmara 116, (2 l'- •!)• . '«'• _.'•f.ii. lies.: Haddock Lobo .',:0.
(Tel. Villa 32ú).

DK. LUIZ DE MARCOS.- Coní.l
Uriijriiay.-..a, ios. Des 2 as 4. i<c>.

DÍ l-ÍUvi:,IT-'VuiPA :.Mi-l.
di Matcrnid. D>pl. pela .\I.vi-.:l
nid. Tarnicr, c com loaga pratics
nos llòsp. de PirU. (.0113.: Uos-
pici.i 8.1; -'.is.. 1's- e (ias. feirai
(_ is .;",'. Tcl. i;.-.', .-.. Kcs.: R.
Barroso .¦: -- CopacabaiM.

DR. MASSON DA FONSECA —
Docente da l' ¦• de Mui. e u-.eúi.
co adi- Ao II;.:ii. d.; Jliscr.cnrdia.
Cons. rua LTruRiiayaiia ?r, das 3
ás ;. Tel. 104-, (¦'. Uc.,: l.jran-
jeiras 334. Tcl. 5S3S, C.

DR. MIGUP.i. PE'.TOS A — Dc
gçrviço de jjynçcolocia dj S. ( - *>
de Misericórdia. Cons.: *Jruiriia,v.v

| na 33, dai 3 is 5. lie-.: (ml.. Ca'
Cii:^ ^-i, sol;. __s>i> 3"''"' NÓJtí»

V "J_
i *.y'"--_•:«.-' .*x_-— —--*• —••¦?íl-^oiV. ".T;
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MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
FARTOS e VIA8 WIUNARl.ftS
BR. OCTAVIO DE ANDRADE —
\«"ura hemorrh. utcriiiá*, cornincn*'toa, suspensão, ele., sem. operação.

Mos casos indicados, evita a gra-
«vide-: Cons.: R. 7 de. Setembro
iiSti, das o ás ii c tia i as 4- lei-
1.591

(«ART(PARTOS E MOLÉSTIAS DA
MÜÍ.HER — TUMORES DO
VENTRE H DOS SEIOS

IDR. MAURITY SANTOS — L.
docente da Faculdade. Res.: rua
.Riacliuelo n. =47 (tel. C. 948).
1 onf*.: rtia Carioca n. 47 (das 4
ciu deante). Tel. Ccnt. 3.217.

I» PARTOS, MOLÉSTIAS DE
SENHORAS—TUMORES

NO VENTRE

DR. ARNALDO QUINTELLA --
Docente livre dã Fae. dc Med,
Cons. R. Assembléa, 28, terças,
«limitas c sabbados, ás 4 horas da
tarde. Ues, R. D. Carlota 63,

f (liotaíorro).
Dra. Ephigenia Veiga--

Moléstias do senhoras e partos.
Cons.: Assembléa iH. Kcs,: rua

; das Laranjeiras u. 374.
iDR. QUEIROZ BARROS — Cnns.:' ma Primeiro de Março 18, da 1

ás 3 horas. Residência: praia de
].í.tnfogo 104.

Í>R. TIGRE DE OLIVEIRA —
(lons.: Assembléa, 26, aas., 4as. e
Cas.', ilaa 2 ás 4 hora;*, Tel. C,
iooíí. lies. Praia de IJotafòtro 100.

M()j(7:sTi7_rii)AS 7íi:.vhorâ"s
E PARTOS

DRS FRANCISCO DE CASTRO
ARAÚJO c CLODOMIR DUAR-
TE — Assisl. da Mnt, da Santa
Casa. Com pratica dbV-Uosp. da
-Curopa. Cons. r. Carioca 60, ,.
ás 5 lis. Tel. 2727, C. Res.: Al*
zira Hrnndão n. *j. Tel. ^838, V.

^MOI.ESTÍÃS DA^PEÜEi
E SVP1UIJS

bR. ALFREDO PORTO - Cum
. pratica dos Hosp. ihi liur., memb,

da A. ile Med. Subs. no serv. dc
mols. da pelle, de Polycl., etc; C
.llodrigo Silva, 5 (lei. 2271, C. K.

. Av. Allan.lca. .71-, T. S. 1.0.1.
DR. F. TERRA — Prof. «Ia i-acul-

Hn.lc do Medicina, director «Io
ilnsii. dos l-azuros. I). Assembléa
n. 30. das 2 ús 4 Iioras.

DR. SILVA ARAÚJO PILHO —
Av.i-l.cnte da Faculdade «le Medi-
.Í..ÍI. Kua 7 dc Setembro 38, ás
3 hs. Tel. C. 5510. Ites.: Mar-

r. quez de Abrantes 67.
>KOP, DR. ER. RAUELLO — Dc

volta ila Kuropa, reabriu o con-
\ Miitorio, Trata pelo radiuni os tu*

. mores e outras doenças ( da pelle j' cotia.': rua da Assembléa 11. $•>•>,
.MOLÉSTIAS DE OI.IIOS

flHS. MOURA BRASIL e GABRIEL
DE ANDRADE — Consultório:

•j largo da Carioca, 8 (das 12 as 4).
todos o* dias.

DR. PAULA FONSECA ¦ Consulto-
L ri.., r. Sete de-Setembro 141 (das 2

. íí ü lis. diariamente).

OCIJL1STÁS
DR. MARIO GÓES • Assistente «Ia
\ Kacnldadc. Consultório: r. 7 de Se-

; lembro n. 38, das 1 ás 5 lis. Tel.

C*IRITRGHIRS DENTISTAS
EMÍLIO DEZONNE : — Cirurgião-

dentista. Diplomado* com longa
pratica. Preços e condições de pa-
gamento 00 alcance de todos. Cons.
eleclro-dentario. Alto da Conleita-
ria Japão. Kst! «1o Meyer.

DR. MIRANDOLINO M. DE ML
RANDA — Especialista em extra-
cções sem dôr c tratamento de fis-
lulas. Das 8 ás 17 horas, nos dias
uteis. Gonçalves Dias 23, sob, tel.
5.66o, Central.

DR. LUIZ FERREIRA DA COSTA— Hipíomítd. pela 'Escola Livre
de Odontolüfria do Uto de Janei*ro, com xo annos de pratica. Cons.
r. Uruguayana n. 31 (tel. C.
1679).

DR. RAUL DE BARROS HENRI*
QUÊS — Cirg. Dentista. llinloma-
do pela Fae. «le Med. c 1'lnr. do
Uio de Janeiro, com longa pratica.Preços aõ alcance de todos. Cons.:
r. íieneral Polydoro 4. sob. Das 8
as 17 lis.', nos dios .u.e.5.

DENTES ABALADOS — Piorrhía
(ilveolar . —. O cirurgião dentista
Hugo Silva, applica a vaccina au*
togena de Wríglit. Cura radical c
perfeita consuHdaçflo dos dentes.
Qlilfcind-1 66, 1" and.

PARTI URAS "~
ANNA C. TEIXEIRA LEITE —

Parteira da Maternidade, da Faeul*
dade, nlunuia do curso medico.
Jiua General D cifrado de Carvalho,
51 (ant. Industrial). T. 1371 V.
Attende a chamados.

MME. HELENA DIAS PAP.ODI —
Parteira formada pelas Fae. dc
Medicina dc Huenos Aires e líio
do janeiro. Ues. e coris.: rua
Marquez de Olinda u. 33, Mota*
logo.

PIrARMACIAS .0 DROÍÒARIAS
PHARMACIA - í DROGARIA F?

GAIA -- Laboratório de prodncto-s
chimicos e ptiãrin. V. GAIA. Com-
pleto -sortimento de drogas. Sc*
(•.ão dc homoeopathia. U. Senador
Euzebio _.-8. Tel. 11S6 N.

PHARMACIA E DROGARIA SAN
TOS — Conde liomfim 436. Drs.
José liicardo, das 9 á:i 11. Almet-
da Pires, de 1 ás 2. Arscno qui-
noi, para os fracos, Cyano, Çonol
c Hleno-tiiauato, para Konorrhêa,

PHARMACIA CAHELLET1 — llu-
maytá i.|o. T. 1048, S. Compl.
í-.nt. de drogas e produclòs pharm,
Cons. Drs. : Emygdio Cabral (y
ás io) e Santos Cunha (10 ás ti).
Grátis oos pobres.

PHARMACIA CRESPO — Conde
Iíomíim 350 T. 2.79, V, Cons.:
dr. Camacho Crespo, 9 às 11; dr.
P, de Souza, K ás 9 da m. e -4

.i*. 5; tir. 1 .inncu Silva, das 7 ás
K 11.; dr. S. í'. Lima. 2 ás 3.

PHARMACIA ALLIANÇA — Hs
Isãia-s P. Alv... Laranjeiras i.u.
Tel. C. r r-|:. Cons.: drs. Sou*
za Carvalho (o ás i.o); C. Sam-
rvtio Çorròn fio ái u); A. da
Cunha c IWetlo (t;i ás 14), i-op-
do NERV1L0L, Para phosptetiua,
nedivisthcniá.

PHARMACIA LARANJEIRAS —
TeL 575li I-arnujeiros 458. Cons.
Drs. 

* 
Leopoldo do Prado (9 á-s

io>; Souza Carvalho tio ás it).
Kulírica c dep. do *.PaiíloformÍo".
liara tosses, r esfriados, "Coquctú-
rlic".

PHARMACIA HADDOCK LOBO--
(Jl. Cipeletii — R. IIu.l. Lobo

2(..|, T, V. I..8-. Fab. do, C-.rbo-
vieira.o de Borges, do Klixir de
Citro-vieirato o Depursan. Cons.:
i!..s drs, A. Alves _ M, Autran,
(lthon Pimento! c lofto Coimbra.

.'. --10. Resid: liarão 
'Flamengo 

PHARMACIA FERNANDES —Es-
•«-'. Tc*!. S. .440 t.ilielecidn cm .KS... lt. Cattete ...
.l! ..__. Tel. .1066. C. Cons.: Drs. M. Na-

varro (o ás fo); II. Freire (n ás
1.1; tiemficu (1 h.); I-. Morand
(.; ás 3). flaranüda manipulação
do receituario medico.

IIOMOMOPATlíl.V

DOKNÇAS UOS 0T/1I0S, OC-
VIDOS, NARIZ c GARGANTA

DR HILÁRIO DE -GOUVÈA —Das
Universidades de Paris c He-idet-
Ir:.,. Prol. da F.ie, «Io Uio «le
Jaireiro. Cons. Assembléa 26 (das
.• án 4 horas), ás 2.rs, 4as. c fias.
feiras. Tel. .957.. C. Res.: Praia

/ Vlamengo i fo. (Tel, .i-1, C.)
DR. R. DAVID DE SAMSON --

1 Consultório: K. Assumblca 26, dos.'. 2 ás 5 Iioras. ás terças, quintas e
Ml.liados. Tel. C. ..57. Kc«.: r.
Pereira da Silva 40 (Laranjeiras).
Tel", C 5270.

AO TRIUMPHO DA AVENIDA —
llilhctes de loteria, EsLiiupillns do
todos os valores. Cartões pós taes.
Avenida Central 40 (poria larga).
Tel. 2..-.0. Ar.lu.r A. Mendes.

CENTRO TURFISTA — Ouvidor,
1.5. Aposta1* sobre corridas c bi
lliètcs «le loterias. Filial casa
Clianleeler: Ouvidor i.:o. Paramcs
Senna «ít Comp.

O LOPES «': (iiicm «lá fortuna rápida,
uasi Ínterins e oftVreec maiore*3 van*

Wltl/" OI'VIDO-4 13 ISO("!\ I EUPLINA - Formula dc Orlando lagen. ao piililleo; It. Ouvidor .1>\.VI(l/J, U.U\ IIIIKJ l« IÍUU.1 | ,, ,. Nn |ni|i.llc ill5 !(.nl„ras | tili K o„i,.„_„ ;.,, „ ,; ,Ic No-

DOllXCAS DA GARGANTA, | —

PHARMACIA HOMOEOPATHICA
— t>c Araújo Xobrega c C.

Completo Sortimento dc drogas ho-
moeopai!). recebidas dírect. fisp.
rpharm. VNimplica Virilts"1. para a
cura tia impotência'. V. Pátria jo.

I SIM-K'Í.Ü,I DA DÊS P1IA R-"
MACIOÜTICÁS

JOTAS, Rm.OOAO« e QBJH.
«OTOS BE ARTP ,

MANOE1. TEIXEIRA - Joalhetia
e relujoatia. Cr-ntpra euró, prata,
e pedras finas. Off. de ourives e
relojociro. Coisrertos garantidos de
jóias e relógios. Rodrigo Silva 40,
perto da i. 7 de aeicnliro.

GRANDES HOTÉIS

HOTELVAVENIDÀ---. Õlr^«—inT
portanto do llrasil. Accommoda-
cões para 500 pessoas. Confortável,
Distincto, Central. Serviço de ele*
vadorc. dia e noite, endereço te-
legraphico, Avenida.

HOTEL METRÓPOLE — Confor-
lavei e luxuoso . no salubcrrimo
l«-iirrn das Laranjeiras, a 20 mi nu-
tos do centro da cidade) rua das
Laranjeiras n. .,!,.

ENGL1SH HOTEL — lt. Cattete,
176. Tel. C. 2008. Coiuplctamcn*
te reformado, dispõe de conforta*
vels aposentos. Boa chácara. Só
a famílias e cavalheiro!.. Preços
reduzidos. -,

SPLEND1D HOTEL — Praia .doFlamengo ns. ;oj a 208. (Avenida
Beira Mar). Aposentos vastos e
mdbtladòs com _ todo o conforto,
destinados a famílias de tino tra-
to. Banhos dc mar em frente. Di-
recçãú do sr. Bento Porto e Se-
nho;.i.

RESTAURANTS
RESTAURAT.T: ASIA", de R.li.t. A,-

«,Ío — Fornece pensão a domicilio
com asseio e prómntiÜào. Almoço
ou jantar i$2oo, cum vinho i$7'oo;
rua Visconde lt. Branco n. 9.

AS SliiaiÓRES PENSÕES
PENSÃO ¦BRASILEIRA — líiü.' 

Haddock Lobo .23, lei. 1.716 V„
a 20 mintitos 1* t cid-itle, bondes
ü toda hora. ofíerece boas acepm*
modáçõcs a famílias c cavalheiros
de 1rr.1a.11e.it-..

PENSÃO NOGUEIRA ¦- Marechal
Floriano 193.. T. 1 "f.t 

1. C. Ksta
Pensão continua n oftVrécer aos
srs. viajantes e etnias, famílias
commodos confortáveis cm condi*
ções hyfiienicns,

MAJESTIC PENSÃO — P. Roía-
fogó 38.. Tel. 031, S. Filial-—La*
r.injeiras -,«8. Tel. 51í6, C. Opti-
mas necomtnod tções para famílias c
tiivailiciros «le tra lamento.

PENSÃO RIO DRANCO — (Pilace-tc Fialho), l.scltisívamçnte para
famílias e cavalheiros de dUtin-
cção Tel. 373-.': rua Fialho 20—
(Gloria -. Cttlk-tc).

ÍEITERIAS
LÉÍTERIA CARIOCA .— Cisa cí-

pecial em leite, manteiga, creme e
coãlhadai. Kntregíi-se a domicilio.
Tel, 6246, C; rua Carioca j'j.
Gonçalves Silva & C.

OS MMI.IIOlíl-lS CAKliS T

CAPE' IDEAL — Sempre puro. A'
venda nas casas dc primeira or*
dem. Deposito á rua da Saude,
142 « 150, Tel. Norte 707.

IMPORTADORES

J. FERREIRA & C.
dentes 27. Tel. C
dos finos e únicos i
(icfcditado vinho "li

- l'r
t«iS

1 Tira*
Molha-

• rc_ do!)_.-.".
APPVRMI.IfOS EttiECTRlGOS

DETECTOIÍ de -irromliimcntos c ai-
saltos Appfircllui ajttõtii.uieò, i;.-
provado pelo Club de Eii-çenharia.
\rendem-se em penuenas ] restaçôes,
110 e.lifiein «In ''jornal du Cum-
mercio", 1" audnr, sala 14. Das 12
ás 1. hí. Volchan .. Palma.

LOTERIAS

niia tem rival. U-sa-se no. banho:
como denünficio; nus íiví-|ts c
mol. di pelle; em gargiirejo e cm

sobrado

DR, KURICO DE LEMOS, profes-,
s(-r l:v. ria Facvildadè de Mediei* 1
n do liio, com 20 anuo. de prati- jei. Cura garantida c rápida do r,,|1l''_. «'irVcT \t* *. «.t^ -P*-
1 >,-.... (ictid.7. nasal)* por proces- CUARAUJESIA - Mols...do esto-

l-nns ¦ ..,- H Assembléa I "'","°- '"'lestmos e coração; "Cm-
(.,11... rua,la_«\55çmbui .,„„.,-,,,.•, Ura _a|i__ a0 «lciU-ir. ao1.¦ as . ,(la tarile. ,,..,..,.,... _, „,<,;.,;„,,, .viiu mui-

rríTvjTT» .-,,... ti 
".lüivi-Vi >"5 soKrlmeiitns. Nas pharmacias e

OI.1.VKJA (.l-.RAIi. TRAIA- (i,„..iriaH, D..,,. Campos lícitos e
.MENTO ESPEOIATi DA C". l'rt._iiavaiia .1?

RI.IíXORRIlAdIA
DR, H1LDEBRÁNDO DE NORO-

NHA — Ci.ns.: Se;e de Setembro
i... (sob.), ás 2."s, 4."s e 6."s, .l.s
.: íis 4. Ues.: Gonçalves Crespo

- 2; (Tel. V-1I-1 i=Si.)

ÍIKLl.STI.A.S riA GARGANTA.
NARIZ E OtVIDOS

DR, AVELINO DE OLIVEIRA,
com pratica dos Hosp. dc Berlim'
Viénna. Cons.: r. lirueuavana 21,
«Hs :; ás 6, T. 4", C. Ues.: Santa
Sojilii.i 77.

V,i. CASTRIOTO PINHEIRO —
r\*Assistente da clinica do Prof.
l.-t;bautschitecli, de \'ientia, Kua
Sete de Setembro, S-'. das 2 ús 4

Sl.PIltI.lS • • Cura ilcliultiva, séria,
sem itijecção, pelo Sigtuarsol, des-
liiiíido a revolucionar « iheraneu-
tica. (.ad i comi on comprimidos.

! Informações: E. C. Vautelcl; 22,
1 ,-; .- dt M.!..-.-.

DERMOPHENOL -• De S. de Ma-
1 eodò Sp*ires, ii.'ti.caz n;iK ulccras,

ec/emas. cmpiingetis, ílarthfos e em
j líivae/cns evita as molesteis syphilí*' tiras. Pharm. Macedo Soares. Se-

nadór LCuzcbio ri. i2_.

vciiihrò jo (S. Paulo.)
GRUTA DE S. JOÃO — A casa

(pie mais vantagens ofíerece a seus
freguezes, sita á listrada lícal de
S.uiia Cruz .-..io. Filic.cs: Oruta
<l«. li-ngcnho Movo, .'. e Interno,
rua Manoel \ ictorlno Ba (E, U:a-
tro). Dc loão Palm.
_. j .Alt*

MOVEIS DE AUTE

POCTE0AOE BBWOTOENTB" UN1WVA "
BE'DB SOCI-.__„ RiUA DO SE-

iNAlDO N. 59, fiOBRAiDO
De ordem do sr. presidente, con-

vido todos os soutos «piites a to-
tuarem parle 'na asscmbléri geral
que se realiza np próximo doniíii-
go, 26 do corrente, ás 13 horas,
afim de resolverem sobre cs as-
sociados incursos 110 art. M, pa-
ragrapho 5, da nossa lei, bem
como a.Fccihrèm alguns actos
da directòria e tratarem do
bem geral da classe. — Romão
losé da Sika, 1" secretario.

(4.4-- -.)

1RA.IA'
Iriiinndadc «lo SS. Sacramento

o N. S. «Ia Aiii-osentH.ão
«lc Irnjii

Domingo, 26 do corrente, ceie-
br.í-se a festa da Padroeira desta
Irmandade, na egreja matriz de
lrajá. com toda a .pompa e bri-
llianlisuio.

Obedecerá .1 festa ao seguinte
progr.iniina:

Missa cantada, ás n horas: pro-
eissão, ás 17, seguiudo-se um lei-
lão de •prendas; das i-t em deante
locará no coreto r.o lado da egreja
unia .xcelleiite banda «le musica.--
Secret-tio, loão Carvalho de OIi-

(R 4793)
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AVISOS MARÍTIMOS

171«"

DERAM HONTEM
Antigo
Moderno ...
Rio
Síiitaado...
2' ptomio

318 Cachorro
300 Vaoca
M6 Elephatita

Porco
 114
 112
 006
 2:.G;

Faz desapparocer com se-
guránçã Je r.ipidez os cabel-

los supsrfluos do ROSTO,
QOLLO, BRAÇOSxlc Infal-
livcl e obsolulamento inof-

rèrisivo. Vidro, õíOOO. Pelo
Correio, 5§600.

N. B. — Devolvo-se a
importância não dando |resultado.

Deposito geral: Pharmacia
Tavares, Praça Tiradentes
n* 02—Rio dc Janeiro.

**|f*Mb_rN&
_ÉM|__3Í___Í_E____________S'>__t' ¦ 'JL.

LLOTO BRASILEIRO
Praça Servulo Dourado

(EXTRE OUVIDOR E ROSÁRIO)

corrente, ;.-
.'. ! 

•.';¦(.¦.-. 
1

15!-:.V.":. TAl.:. CAR.:. ASYiO H_)I_V3
DA I>RUDMNC1A ííyfc-ia-J

De ordem do Resp,.:. Mest.!..,'. n {__,..__
enm-i.lo os Ur.:. do i-.ii.id.:,. c l\ tgíS|.9
Iodos cs Ma..:, reg. :..;a assistir.) fj. Jjyj íj

Real
1AE

èffecl-itará-ségundii-feira, 271JP «

360
581
200

COFRES
Vcndíni-se «i usado?, no deposi-

to dos COFRES AM ti RI CANOS.
á rua Camcrino n. 104. (S 394S

LMIliUS GILLETTE
Legitimas lâminas Crillctte, cai-

xinhas, dúzia -1^500; rua da Ca-
rioea ti. -S. Irmãos Acosta.

LINHA DO NORTE
O paquete

CEARA'
S.iVá ninrta-fcira, co do

corrente, ás 13 horas, paraVieiori.i, Uahia, Maceió, Re-«' íe. Cabedello, Katal, Ceará,
Maranhão, Pará, Santarém,
Óbidos, ltncoatiára o Mandos.

Í.IN1IA AaÍiÍRICANA
O PAQUETE

EDITAI.

Quartel General da 5" região mi-
lit:"r e 3" divisão du Exercito, 22
de novembro de .-.:(>.

Não tendo o 2" tenente do 5." ,e-
ginicnto de infanteria Roberto No-
eueirn compareci.io ao chamado a

S ÍS55

Õ"LÕPJãS
é querri dâ a fortuna mais rapi-
da nas loterias c ofíerece ma;-
orer, vantagens ao publico.

Casa matri.-:!" Ouvidor 151;
serviço, feito pelo boletim ... 256, j Quitanda 70. esquina da Ouvi-
de 10 .'.o correnlc, «le ordem do sr. ] _or; ." dc Manjo S3, largo áo
general chamo a este quartel gc- j _.str!ci0 _2 gá 3g, General Ca-
.¦.,-ra! ,. referido official, que l'-'s-| TOara 3G3, canto da rua do Ntm-
sou a utisenie, na forma do ar- cio; rua _0 Ouvidor 181 e rua
ligo 171 do Regulamento llroccs-
siial Criminal Militar.

De ordem do sr. general c m- |
iiiáiidaule, — Oclaijo F, da Rocha, .
capivão-assistente. í

15 dc Nòycrabío 50. S. Paulo.

EDITAI. DE CITA^UO COM ' 
uil1 23-—10—0I0'.

O PRASO DE Cd DIAS NA
FORMA AilAIAO I «

361
S ..Cl

¦ ,-'í#v^.^m. -%-; ::m
Í.ÍS? """'?"%>;í"-c-,-_'

, / 
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tN . ¦¦ '*«-¦ 
¦ ¦' *'?i***íí.*_; ¦ ''r-'

^-^_2____. _______

TUBERCULOSE
dst_ glândulas, .serojilio-

l») syphilis
Tratamento som opera.50 rcsul-

tado completo som (letürpaçâo
pelo mctliòdo

^^^3XT¦^=^-^--¦Kr'T'-ã3,,

Pr. D. O. B«at.enH'cri
Especialista

•auá no «ll.i ii de di-zem-
bro, ;is i.| li.
York-, escaland
Recife. J'at., .

as, paia Nova
em Uahia,

Pau Jiian.

LINHA DO SUL
O PAQUETE

AYMORÉ
Sairá hoje. se.vla-feira, :•(

do corrente, ás 12 horas, para
Santos. Paranaguá, Aiitoiiin.i,
•São Erancisco, llajahy, Elo-
riaiiiiuolis, Rio Cirande e Mon-
.evideo.

I.I.MIA DE SERGIPE
O 1JAQÜET1-

JAVARY
Sairá quinta-feira, 21 de

dezembro, ás 16 horas, para
Cibu Krio, Victoria. Cara vel-
Ias, l\ Areia, llhéos, Bahia,
Aracaju; Penedo, Maceió e
Recife;

AVISO — As pessoas rjue
queiram ir a bordo dos p.àque-
tes levar ou receber puss.lgci-
ros deverão solicitar cartões
de ingresso, na Secção do tra-

fego.

MALAS

t-Mt-__lt-Bi*--___5l-l_fit^^
""".'" '""" ' t*.""'1""1 '"irri iiii^-i musa mmxammxaai m rmamxertumm

lloeitcasnSomag» | ACTOS FU 
'ií 

EBRES
0. EOWIGES DE LIMA

PEIXOTO

CONSUtiTOni'0:
___-S7*_eOll>lÓítlO

lie 10 as 12 e 2 ás 1

Artigo solido, elegante r b.ira
tissimo, só na A Mala Chinesa.
Rua Lavradio, 6t.

PHARMACIA
Vende-se nina, tendo casa para

faniilia. Trata-se á ma General
Roca 11. i. (J -tf'/"»'1 i O itngeiilieiro civil «lofiò

Cnctüito da Silva l.:ii-:i o

600
lüo, eu -11-1116.

O Doüior 7tir.il tlc S-iiizi IMarluis, Jinz
'Knilrrat «Ia primeira \ ata do U.S.
irielu federal. .
f.iCo sabei- ik.s «i"e o presente çdt*

t*il il- c;i.T_."m com o pr.izo ne Oo tiias.
virei:, 

".-.ac 
pot p.-.rlc , de Manoel

I.onrcnço dos Santos. Migniido le-
ncnle reformado «Ia 'bxcrcilo, nos nu-
los de ífce-íio oi.l;ii.ir;.i tu. (|'.ie o .nos-
,11o conténilc rou, a União Federal, Rio-.3- 11—010
por elle me foi .feita ,. l'1,,"."10,.!''! 

S40

S -S02

S 5SS3

Diogenes de Barros
Yvoiuie de llárròs e fi.

lho, Eduardo da Silva Ta-
vares, senhora e filhos, Abi-
gail de llarros (ausente),
agradecem .profundaiut-nie .1

todas as pessoas que comparece-
ram .10 enterro de seu saudososua .si-nluii.i; capiião-tc- marido, pae, ii-nião cunhado e tio,

iiohtç Animmio dc A/.k- DlOtilONES DE liARROS. convi-
rodo 1'iiiiiu i" sim sciilio- tlando-as para a missa de sétimo

»998*.«e».©«««e9t*M.fWe*»»©83M»f*eW^ AiiIoiíío da Costa i-i.-.-s <• M;»: X .,.*''•> ce^>^ *^fc

S Extinctor de Saúvas-Z. WEIINECK §;í:;í;--r:,,«^
Í-Teçórdo aiVparcIIiÒ 35t)|O00 gj Icueourt. /«-lia /ita Rilten- I et-ieãn. ________(;.:«|ofi_)2l-osto na estação do embarque ncsla cn pi tu Jl mais QjfOOO »; ooiiri.Reni.iPdii Pci.voio secca, I _¦ nu h lím-riiinifBnTni-rgi*-

f Consumo, por formigueiro fem medin), um kilo dc Si."".. "•¦•<>--. «--'««s e netos Ernesto Ferreira
| enxofre ora pedra, linsto de cxlinc.ão, por formi- 

liiV^!;;;.^,,,^;;^,::;;, g£§ guci.ro (actualmcutc), ;>0U rui*.. , | < «I«*(«mi. a todas as ..csspiis qiic'uciro (actuaímeiite), 500 rúi
S UüA «OS AKOOS, 3(.»-34--l!i» <Io .Janeiro ôjllies cnvüirain pezames c
fó0S®.3eS®O__OeC«SS£*3«S68*8®3»38 á ultima mo-

rada os restos iiiortacs ila sua
i

Martins
¦Antônio José Ferreira

Martins Ellho, d. Domingas
I.eite Ferreira Martins tau-
sentes) e íilhi.s. dr. Manoel
losé Ferreira Martihi elilliHIll-SOgrn, niiid, avo, ii-n.a nliora;dr. João Antônio de Oliveira

rtcçÃò drilinaria cííti- ! Hcsititórlo de. hontem:

im- _..«.- iu. ...  "... -¦-. ••-.-.  .-..„_._.-.._ l _ » . 11 ninuni rn ............ -..„..., ..,.,., ..,,., ,,...., n nora, «ir. joao Anuuiio «it-u.iveirii'""". 'f*. ""t-elle •"¦"0|.'/ o' •' iJ^n- ITT^rT^TT^TTTT^ A mãil iirtSOrpm d!. fSnía BICYCLETA C' tiud- lí,IWl<il:S ,)K lmX "Guimarães.idr. Cândido José J.'ei-
f. .'forSl,; t 

'litéreifo,' 
Mai.otl I «() Í)T] Al) RO» il" 

"^ Mi^W «** Clli!a I ÜIUIÜLtlH PI3IXOTO c, de novo, os con- reira Mi.riins c senhora, dr. Kgydio
liiurin..- dos -Santos, que neste .liiizo. 5 --/ VV  

£ 1 brlÍROMANCIÃ SCIEXTIEICA ' Vende-se .una "Standard", Ires' vidam para assistir á missa ' José Ferreira Jtlartiiis c senhora,™" " " 
Se"'os"olhoi são o espelho da | velocidades, per 1..0, ; na rua Ma- ,1c sctiilio dia, «.110, pelo rc I *\r. llcitieter)o José Vcrroira, Mar-

alma, .'¦' a mão o rclle-so da nossa í_____________Í___________l£_. pouso eterno da mesma 1'iiia- • l1"3 c Alfredo Maciel e senhora,
personalidade. Já a Escriptuia pu- „„, „,aiMlíiin rezar nmaiiliã i coll.vmll,"Cil!n ..-" .Sl"\ •r-"'-'»1" .,«^n&ss fò*s%»- Gravador sobre crysíal e m^> ™ ^^ ^z^n!^^ t-^m
na niãbídõ. lioniens: àfini de que | 

V"UM"UW' ugí-,u *"Jw«-*« 
| 

» ._ horas, no i.ltai-iitór da | NESTO I.T'1KRRI'.II(A MARTIXS

porcellana

tem iniciada um.i ncçao animaria t .11-1 \
ir.i a União l-'eder.-il, tl.i qual i'«l.e
contagem da sua uiitigniihiile da ilala j
lie sua iioiueiição de liberes cn. rna- ; * ,\i.li«r,, , , TiCTO
missão c coiiseiiucntcuiente a nullul.i- 1 . :V ," ,, 9
ila.ie da sua reforma, c como para a MOflCrilO . l.lll)l'a
,1 inesina acção não foram citado...IO ii:n luenró
os officiacs que nosiam ser prejudu. « l"" ""
cados, cciii a volia dn aitpplieante no .
qimdio il-s offieiaes oefivo», os titi.i*:s= [
iiILis o su.pliraiite não .s.il.e iinr.es
scjrini, vctii rc,|inírcr íi Vc-ssa hx.ct- j
h-iièia que se digne mandar expedir ;
editaes. cmn 11 pr.ii" de da dias, trati- ¦
srrevendo*s*.* nos mcstr.os ob artigos
ila ue.ão iitini de que «-irado o di-
to .ir;.zo l!..'-- -"-'í-i maveado o prazo ;
legal par:, a c uiteslaçao e pira os
demais termos do processo ele filial,. I
Rio, 1. de Novembro 'le .916.. •¦Un* !
lio «lc Carvalho. Advogado * Eslava j
ilcvidaiticntc srllada eom uma estam-.|
j.illia feileral do valer, dc lreze.il"nutili-iii.b »n

Uio. .
Sallcado. . Águia

Variíinlos
or,-.»r.-7s-?;i—ni

iiíp. íü-ii-i'iG n «iüs:

I UiE
603

ni(i__n-1l--'.HG R 18S6

tlESTAURAM SK
veie dc quiilyntir e
11. «19, .1.

fazcm-Ec mo.¦lo; rua'Anil
Pinto

PKS. PECKOLT E PECKOI.T FI.
i-HO — lispccjalistns: ouvidos,"na-
ri?., '.argaiit.ii, vias niiiir.rias c opc
r*.' ícs, Cons. rua Sei: .lc Sctenv
liró «,1, 1" andar, dc 1 ás 5. Ues.
1 . 1'clix ád Cuuhti 20.

DIISIKIKTAMES
c IXSECTICI0.1S

ROBERTO-RO.CHFORT — T. ,.,I_
N. Atiíisc.iücos, d_si.i.cctau.e3 e
in_t.ctieid.'is .iam plantas c gado,
cm geral. J". do Merendo .19. Cai*
xã tou. I?Ío dc .li.i.ctro,

«VIORVK DA FORMIGA SA0VA
COM O FULMINANTE NACIO-
NAL. de apitlica.ão rápida c mui-
to baraia. i\liutissimor_ atteslados
dc fazendeiros c da Lcopoldint
K.ilv.-ay C». 1-ini'
da i-'. 3" aittlnv

MOVEIS 1-1 TAPIICAUIAS
ÀliBERTO ft TEIXEIRA e.v!iitcres-

sailos «':i CASA DOUX. Armado-
rei" e c^tofadores. .Móveis de lati-
msia. Tel. Cent. :,.'.'.¦; ma do
Cattctc, =4(1.

! 1).. MONTEIRO ,. C* - Armndo-
; res e Eitoladores. Tel, lo.H, Cent.
| R, dá Quitanda, -'-. e 3:.

Propa^aiida
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ia ida - lèi'.
petição proferi n gríniitiíc

cIcEliacliã — .1. C011111 requer'. Rio ií.
Kóvcinbro 1916. l«',:-.'l Martins —
D.-.S mesmos antes «¦-•n'--'.-.i .. lilicllo, .,. „^ ., „,. ., ,qe-
«iu- acompanhou :i pclieãi. inicial ilos _______¦___ 

L'.'L..
referidos nulos, ruj.i ilu-f.r é o sc- """" ---------- ,

culute : Por aniiíos ,«le iiccão oriliua- \ ,,1,11,. .-.__. í 1 ? 1 3* 1"_
ria. din o '" Tenente reformado, dn i\ il"lal.l V-lü V^lllU
l.Ncrcitt». Manoel Lottren.o tios San- í *-* ^—•*¦_-•_
tos, eonlia a tbiião Fçd.rnl.V.pnr es-,| STO

1S.--i'21 -.16—5.0
1U.1-S3 -II -lilC

JIOIíICSTIAS DA GA11GANTA,
NAKIZ II OUVIDOS—IHÜA
l)A «Afll'!•:/

DR. . ÀUCUSTO I.INIIA1ÍES —
(,'tieíe de cMuÍcíi n'i Policlinica, K\-

.íi.n-i «¦ llrtihl. Cura 1I1 uague» I SAL u- MACAU — Aos iWntc. «lo j —
)'•:. ^'. Guír.inann. dc Herlim); .ma
X nitriaiyana S ás ,1 I...

,'iwtiyn'in' Fuliuiiiaiile Nacional.

HVClílVH ÀLISUíNTAlí

ti e na niciluu- fôrma «le direito, c ]Provará — 1", que íenilo -¦" Har-
Kcnlo «In -4" ilat.illião ile Infanteria I
do J_.xen.ito. tomou parte salieiUc no }combate dc o de 1'everciro dc -Sfi.;-
travado e:a .Vletlirr.iy. entre as lor- ;
ças lc^aCí* c a mariiilftj.ein revoltada, ;
que ali dcseniliarcüií, pendq. posterior-
mente, cloj-nnòo em ordem do dia dn !
-Ajuilaiitc C.cncral do Exerci;.!, s-ili '
11. ,1,; de i.( «le Fevereiro, pae. 2S5,
pòr actos dc diHiincLa bravura e pro- i
movido a S.irsciito ajiul.inle: -•" que]
a 14 dc Acosto do mesmo anno foi (
ccnuiitüSÍOTiítdo nn posto <ie aluTc*.

Avenida do Mangue, Tel.— I Para o qual foi effcctivanicnlc prciiip-.»,t_ I vido 11 ,i de Novembro do retendo !

MOVEIS R COTCllGAniA l,io--de,;Alfèrcs'li«Iesii!Íiiido áctua!m_n: '

rub Ouitaii*  
Rio. Sociedade' 

'CASA 
MACEDO --- It.

vão 5;... T. 1.304. V. Completo~*~ I sorlimento dc inovei.*;. c!.ty-"o> e fati*
I lasia c arti_.r03 -lc colchonria. lie.

fi irmãm .se colcliòos. í'rc .os inodi-

MOVEIS A ClülSTAÇOES

CASA VEIGA — Francisco Veiga &
('.-- (Imudc Fabrica (le Muveis.
Condições vantajosa*!. l'rc_o-t da
Fabrica. Attende a chamados a
domicilio: rua Senador l.ii.cbio n.

6so
Ilio S3-U-.ÓÍ6* n

Caridade
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Iodos com ANTECIPAÇÃO pu-
dessem conhecer os seus desii-
nos. As linhas das inãos são como
um alphahrlo que .permitte ler 1.1(1
nosso próprio coração c no coração
dos outros. São signaes moraes c
signaes p-liysicos. o retrato traçado
pelos fios nervoso.* c extras,nsi-
veis do cérebro. Se o ccrèl.ro c o
coração -pensam, é a mão que exe-
cuta e nclúa.

A professora M. M. Altiny,,re-
rcntenièiHe chegada a esta eat.ii.il-.
d- a tttiica seientista da America
diplomada na leitura pelas linhas
des mãos -— aSBini „)lo em que s-_-
dedicou durante o .'iniicis.

Depois d-.- haver percorrido a
1 Europa inteira, cuide teve a supre-
I tua ventura de predizer, ipçla gi-o-

;:i';',;;':i!a da mão, cs destines das
j maiores siimtn.idades do velho

mundo, não seria senão em tun ca-
i-acler todo iiitclligenie. mil e l>ra-
tico a sociedade brasileira que sc
viria aqui a-preseiilar. coneilan.do
o llrasil poülico, intcl.eclual c íi-
uaneciro a reir.iliu- os seus dcsli-
nos traçados iiiilelevelmcnlc nas li-

, nhas da vida. da cabeça, do cora-
ção, da saude, do casamento e da

j felicidade.
0 | Felix qui fofiiíí ivciihi cognosecre

RUA VOLUNTÁRIOS T>.\ PA-
TRIA. -71 SOBRADO

(R ,.S^S

Kripocialista cm nionoijfatnmíís i
sobre copos, jarros, prtuos, táçà-S..
cie. Run '" dc março $¦?, -''. 'i'e* I
leplioiie .'-•'..le -|ny-'. (S"393..)

BlííuTA

o_fi'(íja inulri/. do SS. Sacra-1 e convidam a acompanhar o cn
meuto o, «lcsilc já ligriulcccm ,en'°. I110 5e rc-ilinitra hoje, ás n»
ás possoas «) 110 assist irem a| llorn-?' ^'"'í0 ° íntív0 <la C:is:'
osso acto ri.|iKl(i.ii. (.I-1SIÍ5)

D. Edwiges de Lima
Peixoto

CV.ronel l''r.iiu-;_.o Tcixei*
ra de Carvalho c fainilia,
(auscnles), Eiancisoo ile
Assis Carvalho/ seus ir-
mãos, cunhado e faniilias,

dr. José de Oliveira Coelho c fa-
uiilia. fazem celebrar uma missa
ainaiihã, sabbado, -.í do corrente,
ás 0 ií-- horas, na matriz do .Sa-
cramerito, cm .iiffragio da alma
de sua boa tia e comadre, d.
KinYIliHS DU l.l.MA l'EIXO-
TO, Sétimo dia de seu passainen-
'n._ 4S1Õ I8g_a_-BB__

dc S.-.udc «le S. Sebastião para o
cemitério de -S. João Uuptista.

(I 4S-'.'1

JOSÉ CORRÊA GOMES
LEITE

.WI,!,r,('II.O EM 1'OTlTüOAl.
O. Machado & ('., liro-

funda nictilr pcnali/ados
pelo infíiuiilo piissnnion*
to «Io saudoso iiiiiiiiii
•TOSE' COKIÍ6A OÓMÈS

I.M!'1'I1. iiiaiidam culclirar u.i
ogroja dc N. S. da Conceição
«> Hoa Morte, liojc, sc.vt/l*

D. Clara de Barros 14'<'i,'"• a4 "° '•"''''"l"«'- "s s

34 fc^^ ^í^v^T^^^S^^íf^^^^SIS^S^i

f
Souza e

Bcntatltiras coiiiplCiu. — su
pèripr o inferior — com o
seni meias do ouro, das ruai.* i
ítpcTfeiçoadaã e indispensáveis j
á l.ôa mastigação, á bôa pro-
milícia c articulação e ao cm- I jl,;;..,' m-., , f0í;Ta, _ oi.AKA
licllcza-neittb da bocea. Dura- I _.]. 

'barros 
SOUZA E Ml-'.l.-

biliílade garantida. Preços ra- ! 1,0, mandam celebrai' .amanhã,
zòarcis. — No consultório ele- I sabbado, e,s do corrente, ás S i|a
flro-ck-maiio do Professor Tc- | liórw. *? '""'úr- ¦''-' Inhauir*

| In.ras, 110 iiltar-iiiói-, a missa
MellO |dc 7" dia; para esse acto d.i

¦Manoel de Souza e Mel- reunião convidam Iodas ai
. lo, seus filhos «• noras, con- pessoas de sim amizade c ami-

vidüiu -o* seus parentes .e , jjjos do finado, desde já iigra-
amigo:; para assistir a mis-, u(,(,,,|1(Io „ 1(Hi()S „ iniiuiu%

sriitidàd; (.1 10:» 8)sa dc anniveisario (|tie, pori
1 de sua sempre lembrada es-

. tos.
ingr.íli:
ela ¦:¦¦:¦

MOLÉSTIAS DA OARGANTA,
XAitia '•: ouvidos, iikòn-
CO-ESOCHAÇiÒSCOplA

BR FRANCISCO CASTILHO
MARCOMMS — Assist. da F. «1(
Jled. Ex-a.sist. do Prof. tlriegci
tllrcsl.nu) e do Prof. Kiili.ui (fícr
litn), líru_riiayána .\-., i ás _t i

Ke Kl (T. I

V -rmif.ilo usar
; nos settá .•iliin.,n-
pureza e csní-cial

| «¦.,:¦:¦,.¦¦.,¦, o "Sal de Macau", da
l'..".i"'. 1 'límiitírcio c N:avc.;,_ção.

CHA' DE CACAU — Tun.it-o culri-
! tívo, alimento i leal d i*. crennçhs,
j ]¦ -'. ro* ¦ ilituet-íco. Venda 11*13

pliirinaci.is, .iiinazcus e confeita*
! tias. Tel. ififi.e, \. Caixa ei8, Rio,
I CARAMELLOS DE SUCCO DE

UVA — Tônicos e digestivos. Ap.
p- ;•.« 3 1) 1- S. I1:.-' -.1 e ¦¦:

.l'"Salví
En,

tenie ntialyie chi*'¦{•. easi Sacdiclít;
c Sá 28, Tel, 3961,
ác nas casas de 16

l,l\l!Ai:iAS

3-62 C
S.-5'' C.)

Dr. Çastello Branco —I ce.;
RUA DA ASSEMBLÉA lí. 3.',. j 

0,'J

íMOT-ESTIAS .DÁ EOCCA E' j
E SEUS ANXBXOS .-

  I.TVKARtA ALVES, livros colícgiaes
AtIBERTIE — Cimrg:ião-<Ientista — e .ícade.mieos. Rua do Ouvidor 11.

J's;-.ri..;i.-t.2 — Kua ií tlc No vem* [ io'ó. Kio d.. Jr.nciro — S. Paulo,
bro .:.;. Teleph. iti.i.s __ S. Paulo. R. S. Ueiuo, ,i«.

BR. .1. TEI.LES — Especialista cm 
moléstias d.i boca. Cons.: «ks 7 ESCOLAS, CTliSOS' :ij Itg. K. Luciuio í-ügo ifi —

Mobílias modernas
Rua Carioca

Casa Martins
AS ri.IXClPÃÉS GAllAflis

te pelo rle -" Ttmentc) sc achava
S. ClirisúT I n,"l0V. *l;,","!'' ''.-(inercu ao Mmjsterjo >

I dti Guerra tjyc a sc.n a:Utj.utdiide i
; fiir-c coutada da data cm tjuc foi ¦

commÍssiün.ido. Cn. de Agosto cc ;
iSoi)'septindc prescreve a lei u, iR,.á •

¦¦lc .}'» de Liezeaibro de ipo?' 4"--Quc jcijíií. rcí.ucri...êti-.o do autor foi en* i
viado :>c!o 'Minisirrb (da Guerra ao
Suí-rcmò Tribunal MílUar, qne dc.t j
parecer favorável á -nttt prctençriu. |Eenilõ c?si rri'».--iil-a dcvrdyida áipicl- '
lc '"\ttnÍ!.!erio a jo de l.unlio do 'an- '
no passado; •" -- ipte essa" cmisi-íta j
devía ser »:iíjii!etti<lsi ao Presidente ;
da 'Repvíjlic.'. 

que podia conformar-
-o f -.i não co:u ella, mas o íícuen.
Ministro da Gi:crr-i a tiaucoii na

Fiuniitiense
8047

P"'fa'Hffl!iP-13_."r'A':'G 
'A' neiíteíCoronel DR. SILVINObyflOhÍliM'0 IlMATTÍ

R 4S00~""ES

e

S874

Viu &V 11 h tttS -J U Si.",,;. B__,l

r , _,-, ^1,-. rt. . i-v ... i ii ff *•*<»_-rn-*-ri» <w ¦ ¦ jÊmm^KifMm^mamZmimmtMmtmmmm
ÍATIOS, Cirurgião - Dentista /-...^j.-. Pa,-v-ilhri ri

[«.laureado, á rua Uruguayana, ^ypnano l_aivaillO Cl
¦;•¦' cura infallivel cm 3,to. H. , c -, ._„._ (\:i ruri _a t'ario-j OÜVCira
| sem ardor, usando Uonor* 

g: 
.._ ._. fr_nlc ._ ,..,.-- (]a q. 

'

A rM i . ';!l';",!\;í,. 
..ffmsen I 

"rioea; 
da- 1 horas da inaiiliã,;„ com.pleta._com um so frasco. H. | ;. _ , . Jn (_ . . ... /|;_. _

q' Vi.ii o, Jío.oo; pelo Correio M
| Síjoo. Deposito cevai .- |í... i liár.nacia Tavares, priicn ^

-7-2—Cl—'CO
Mio-23- -91b

ml^AT «f* AI) A /•«_*¦ i secrelarie, até hoje, lendo sido o au- V _ g í 11 ('jj 1]1 < -. ff*! 11 ij 1
ÜAL (j[AK_A.Í-ljl_ Uor rcfo.im.il_ compulsoriaineute cm B _ 9 I í j : j , I 8 I _ 1 _

Tcleph. ..,. Central. « de Mario ultimo: -fi». - "que 
,• |?Í(S_ .'.'í"1 S |-|_C:i...:-_. T"r-„_:„.. -.„ I fosse reconhecido o direito de anil- s li 5-'Cl 51.3, _in5R. Silveira Martins no

GARAOE SOISSA

nS I10.jpüid_dc:do'':aüto"., en, 
"m'dé "c«ii.i..u|. 

S _1?_1 gljl, f UM [\
--—--— jsado devia U-r sido".elle pruninviilo. i LIU Iljl" iUI.il

vador dc Sã, C-. Recebe automóveis
cm estadia e faz todo c qualquerconcerto para o que dispüê «.lc nu-
deiar ofíicina mecânica."gãrãgê"ROYAL

.'EMiiMioxns c. aao e JUSG
Senador Dantas n-;

Avenida Kal-1 i-nr-;::.- a sita

-¦ Rio
?i .liiieiro.
ESS_S__1í2KS53SSSíSE

Esorsotüíia da

§.
s__ta!!

ás 5 da larde, todos os dia
T.lci-l.ouc 11. 1.'-55, Central.

___ __  _S_s .
v. i.v". nao onii: Moiur.Ai:

SUA CASA S1Ó1 CAS-
TA 15 I)IXlí El 110

f.uiza Machado de Car-
valho, capitão Samuel Car-
Milho de Oliveira c esposo,
.loão Carvalho de Oliveira
c ffpnsa, Joaçiuim Carvalho

de Oliveira c esposa, Perciliano
Carvalho il.- Oliveira e esposa,
Cvpriauo Cari-alho de Oliveini Ju-
nior. Maria Iíiytracia de Carvalho

iláctvíflffraoliia FEè™tHiyijlwgiu|iiiiu *K_2»__J*.

nus i/iam-my.; . 1. .,,.-_. c,-u.v,.u10 de Oliveira c cs-
E o.-(.iie. ji.jd.e-. conseguir fac.l- )ò ãBradcccni nos parentes c

mente, por a.u.suel.mensal e modi-,H,mf_os compareceram .10 en-
co, iodes os moveis.: rua do Km- | lc,-,-ameiHO de seu saudoso esposo,
ch-.iclo n. ., Casa 1ro-jn-sM.. .- -ó . __„„___ CV-

,\le E GV3INA-IOS

ANAliVSES CMNICAS E
JUCIÍOSCOIIA iillBEXTERNATO BOAVENTURA —I

Director-.-Dr. O.waklõ lloaventura.¦Curs.-â iie prcparaTorios, priniBrioe secundário. Aulas diurnas e no-'
elurnas Docentes: Drs.: João Ki- OEXTRO BENEEICIÜNTEl.eiro, IhistiiO Kuck, Oliveira Mc- |Ttcr.cs. Álvaro ]_"spinlioÍr-a, .ArtlMi. jTliiré e Men.ler, de A_u:..r. 1'refs.
do Pedro --" - l >.-. .Jli_iiel Tenorio
dc A-bíKiucrcuc, cx-üente da K.
Militar- "" "
Normal

BERNA RD1N0 .1.1(11 A DO
MUDAKÇA DH SEDE

São avisados os srs*. associados
mudança da fede do Centro d.i • Proti -t

llpavcniiirn-,
si cí c t-jitn
A-

¦rof. i'r-r,i Horta, da E. rua Sele de Setembro 11,-l'r,.l. (.nu!,1 ,M..iií,.rt —
JJii.t.aiigiolI e Õsiv.ildo

PR, ALFREDO A. DE ANDRADE¦ Prof. da especiíilid. na 'fae. dc
Me.!, do Inst. L-asteur de Paris.'!'¦"!-alhos 

para di-ngiiost-ico nso.l..
i.nalyses clitmicv-S. cj:nn.es micros*

r;;.1 iiènrique ãragão 'e 'àr.
TflUR MOSES — Laboratório:
ma do '\i-:*.arit> j,;|t próximo á
ivrai.i.i Uio llr-ineo. T.-l. 4480.':.'.. .ie resid, 1..--.1, fi. e S mfi.1 '••-. de urina, escarro, fezes. Reae.
di Wasscrmaiin. ele. I ESCOLA DH HUMANIDADES —

PR, SILVA ARAÚJO (PAULO)- Av; l_,i IVranco , , ••--.Director
Syphilis: 1111 — doli. Mol, iliíe- Alphcu 1'ortiillii F.' Alvc«-.i.-siis; vare. de Wright. An. de l-Vaneiscò Jilaliieiros, Corp-ii-iu.is, sr.n.uc (typlio, inalaria, sy- . te de 1.» ardem. JIci.s. .
i¦." :"...' n"if'\i c íiè .' ás1"..* T.' ESCOLA" SUPERIOR DE COM-1 lRMANOAl)- DO SANTISSI-

¦ •'• ?<• 1 MEP.CIO —. "Orttüo do ensino ti-' 
""" ------

AXA1.VSES DE VilIXAS 
~ 

KmnV.VliV"cÕ!umcreÍ?.. Rua G»

A ÂFKAHIÒ PEIXOTO: MÃrÍÕ da-lh-rt.s e de coi.tsdiiiUt.is:
BELLETE e BLAKE SANT'AN- CURSO DE MATHEMATICA —
VA — A.ulyse complela -5.. l.c- Dircvt. capitão .Ir. Mario Barre-

alorio Chimien dc analyícs; rua! to. IVe.vi:: nv*-c riluuinr-s y

jos actuaes
xcira de 1'aria e João Chrisiovão dai
SHyn "lunior. 

7" — qite, 111 sta situa- ¦
ção, r. lhe resta pedir ao IVuler ju- 

'
díciarto .1 iuteüraçâa do seu direito
violado, pata o que propõe n prcsen*. t
tc acção. tiara os effeitos seguintes : I
ser coutada a sua anltíroidade dc 1.1 r
«le \e..Sio dc .S.j-ll cbnUda ella, ser!
classificado o'tautor coai a promoção]
a nttc tiver direito, desde a data re«*
pecíiva e [•onsct.iientemente annulada

reforma; i-i-v ccindetnnadn a ré

[?94 andar, SAI

filo -23-U-91Ç s

Americana
SS6

j. I.-..___;_—11 — 1. -1C ,1

Copias em ti
I boa redacção «'¦
I do Rosário I..C,
IDA FKHXTH,

1' i1g!s__r:i*í',;:i?iri:-!:v5i;,'n!.:ai-:;is!'i'3í;iiisa-,RA€í)IiA.])A |i
I __«Jl

-3*Bawz.Qi*Kr
Paii. r. cml'cllc.*ani-.'ató d-i

rosto c das mão.-,, ii-tn-ea a
pelle irritada pela ii.-vallia.

\'i:iro í.;ooo. 1*1-!o Correiòt>
C$060. l'crfiirníir:a OR-'
1.ANDO KAMt-l-li,.

S1PIIIL1S1 MYOSTHENIO
ji.lna-sc a todos «rn meio J.
saber se tem syphíi.s _*i

a.!.|'.:iiiJa ru hcredilaria, iu- __
ou externa e como |_

citral-a facilmente ^-

PRIANO CAKVAI.UU l'K 01,1
VliIRA, cotiYÍdando-o8 para as-
sistirem ás missas s;ue. ainanhfi,
sabliàdo, 25 «io corrente, fazem
rezar, cm Btiffr.ijíii) de sua alma,
uas iiiatrizcs de lrajá e do Sj-
ctamento, :;; o l|* horas.

atCi !¦:

j jostina Pinto Ferreira
I ,:'A!.J,i.i'll>A EM ro.RTCCA!,)

tjo.uiutm 

i'inio Ferreira,
esposa, .filhos, genros, no-
r.is, netos c mais parentes,
participam ás pessoas dc
süa amizade c relações, o

fallecimento de sua incsnuccivel
c lia, JUST1NA

l;ái-ffliil:

velhos, ccnzt-llita e as seiiuora«
ranie a pr.vÍfK'2 c apôs u pari
ànias de leite.

A.;la-s praticas dc pliy*¦a c historia natural.
Ri.-

secr.,
docen-

ne -setembro n. i.ij, Tel.

6('itíi,'os nietliens, phnrthaecii-
• it-u-í. tleiicnHos c visitas n
«loniicilió

CEKTKO MEDICO — Dez elinicòs;
..lo;v.:.:,a$ c iioniocpathas iU' rc-

M^citabilidade moral. McnsaHda ie,
- -;- n, Directores ilr=. Uranlc Pin-
: ¦ i- Ernesto Possas. R. Frei Ca-' • r. íoi, soh. Tel. C. sosS.

TllATAJIENTO IVV CUTIS
f.ODERMA de S.imec! dc Ma-

:.*.o„ o s-irdcf!. Creme, -¦¦$. Loçuo
0. lt. Stuadár Tüuzebio i;_.

^ ETEUlNAUíOS

E5IKARI0 ANDRADE, cor-i
1, na Scet-üo Vcler, U. Ar-ri.

cvc:°'h.,u"..uUac:.eVlÍ:x'.;,,.7'\i.

.e--.),'4.-. Chauiádtis Tel. ea.t, 
's!

exames das Escolas Normal. Na-
vai, Miliiíir, Piilylrchniea c Gy-
itiaaiip, Av. Passos nC-, i". In-
íoniui ,ões das iS ás jí horas.

3YMNASIO TIJUCA — R. Colide.le liomüui (,!&. Tel. Vi!_. 9-..Jutcr.*aiQ. scmi-interiialo, externa
to. Curso de preiiariitorios. Aulas

IHSTÍTUT.0, NORMAL — R. Da*
rão iic Ubá S_). Direcção do prof,Iléinéterio do.- Santos, Começam
a íuitecionar a. 3 ile novembro, as<.":.;.-. dc ctirío do admissão ao
1" anuo, <.;(. K. "Normal, Ita ape*
nas vliite logares vafros.

Tl.VTCaÁKlAS
T1MTURARIA RIO BRANCO —

! Av, ?.Íc::í dc -Sá 23. Attende i:n-
I n;r.!;¦,:. ;.v!¦-.¦.' v.r--; ciiama(to3. pele

tel. Carnal -.0.5.1. para fmecar rca-
i pa e eutreija v.\m residências, de-

»oí? do Tiauã o trabalho.

para
o largo do Rr.s.-.rio n. 3-1, paraonde podem (liil_,-ir sua correspon-
ilí-iioii1. on reclamações^ conti-nuan-
do o seu expediente a ser das i_
ás i,7 horas.

Rio, _3 ,U- novembro dn loifj.—
O i° sccrelario, Jaymc Serpa.

I..I -)5j.i)

110 SACRAMENTO DA
CAMlKíi.llIA

RBaVRTtÇAO DE CARIDADE
Pauaincnlo ..'.- tc:'jes c

V^fc^^S % 
'BANCO 

LOTERiGCiB @iros e mais vantaRcn. inlicrcnlcs ao ' " , '-r. ".'¦'.".'-,","- Ri Vi'., -•.,¦..-, n.-.,- .'¦•.-',*-¦ .,.-, M I ritf.c, soura, e ovo c ua. J u-n i i«.-t
posto O Autor rem-creu a restiiui- R. Rcsarío „ e R. Ouvidor 76 em 

'í"»* R* 
r 

,n'"u,_.'"_"'" B Uruín.ífníia i"'. S«eP°d"?-S? cuE fií 'PINTO 1-ívRRIUKA, na cidade
çao da sua [e de offieio e a ccrliilao , ,,n p-,..-,-., 1 KS - períodos. l'.scrmi . U.t. |j j-UARMACIA MACEDO SOAltlvtí. de I-iliruciras (1'ortiwil'l, a *5 <'edo seu rcqiiecuneiito, pedindo com.".- !_¦ XTKJvi L\i ..„ Correio, ItJSt., enviando Ei.  ,,.-.„i,.„ „ ,1.. .,,,,•. en-ÚM-i-n 1-1-
cem «Ir, a.uleei la-le cn, (Hicslio. o ... _ r- nTrurnciR ,,„ scllo nara respos a El ..se.cinbrp, e de-.noio. çotn 

dan pa
iiite ninda nfio cntisciriru do iMini.lc*' •' UUV11JUK — 130 ._j ¦"" ' '" ' _i ¦¦> ¦¦ • • .' ia assistir a missa que lazcui cc-
ii.. di Guerra, neln'que deixa 

°de 
ju.i-; São as casas uus offcrecc-m as j jg-il_H.;::__;,:'_Eí'-llf5'l"SI"'S'"Sü':.£'¦'Üi'''l5l- WlelS *U'CIlü«í?rlísTJ3 I iübrar cm silfirrigio, dc sua alma',

SAGGOS OE m
-iEl®®«8_9 | „

ccBimcnto ,-: c..<l,-.s .1» Justiça. Rio, 4 y_ Sn rti-iillfir-fi! !>i
dc 'Fevereiro de 1...1. Abilio «I. g £1] Ptf1[jí.[ F j i
Camllio. «.dvoitado. lisinvam cnlle. «,"J i'lv,i-^ *»-¦•-

ile*. idnnit ntc inutilizadas duas
trezentos rí-iscFtanipilhas fed

cada unia. "í*.n virtude dita uma', 'r.tn virtude do q;1,.. cito ! qchamo ua fArma rènucrida a todos 2.

?ln «.«mifirtcic in ®
O

o
o
e

quantidade

EEH.OEreOS
. IGLESIAS -¦

K .riptoiio: :
Tel. Nor

.Na sala da pagadoria desta Ir-
niandadc, serão paga*, no dia 25
do correnlc, das ií ús 12 horas,
as pensões nos irmãos gradua.los
spccòrridos c viuvas de egual cate-
gerir.: d::s i-- ;'.s 14 horas, aos dc-
mais irmãos r viuvas soecorridos,
e 110 dia 27. das n ás 15 l-.oras,
as esmolas aos pobres de n-iin.:-
ro, soecorridos por esta repartição,

Rio «ie janeiro. 23 de novembro
de io;6. — 0 thòsouciro da Ca-
vidade, Alexandre licrcuie.no A'*>-
(.'1 ignes.

CEXTTtO OOS COJniERGIAN.
TES OE ROTEQUINS, O. DE
PASTO M VENDAS DO 1110
PE JANEIRO
Realizou-se liontoai, :.: do cor-

rc:i;e. a assembléa aniiiinciada pa-
ra modificação do titulo deste
Centro, sendo approvado, por una-
s'...'tiale, o seguinte .ttulo, i.tte
p:;.víará çVora em deante a vigo-
rar: Centro dos Comuiercianies de
P.cíçquins, Restaurantes e Mereça-

Fabrica ai
Consultem o; nos.--.-- preços que
encontra rão vanl.ne -.:?.

*"*¦¦¦' - 
?_ ' Telcplione Central ... .-.r--.. 1

NATAL o; ___!__
I.IIL CONTOS S >M.).»¦ 11»»—o*rat*^t|«i^**-i*t-i-«ain-n:iaiiw«-»

ti !&iT&iiifit*I<^ s,.1?«
darlhros, eezemas, saídas, s I
plantios, comichões, etc, des- p

cs ofíieiacs nue possam ser preju- i ft
dicados com a volta do ínipplicatitc. @an quadro do? offieiaes activos, an1*; ^j .»•,*-¦•-' w" «y-- q
dc que expirado o prazo dc Co dias,', tò ":" Pedidos do iuter-or devem ^neste declarado, 1 .lat.ir ,ia sua pu- I 61 fílr ncompanliidos dc mr.:s rpo X
l.lieaçjo, llie seja marcado o prazo (9 ™s,¦ .P"* " PPr'« do.correto. e.Itt-r.il t-ara coiite.t.içã.) e para os ile O Habiluac-vos nesta feliz casa. « :
mais termos ,b procrlsso.1 até final. O ••• SACHET. 1. - Francisco.g- ,,
!¦' para qv.ç •'licf.ue ao conhecimento é? & Comp. q appareccm frapidamentedí todos os. interessados, se., passou o I Gt3S-. © SC. ©SSae0*.Se8«388! ¦'-""'
presente edital. f]uc scra att.sado tio 4-_u—__-_
lo-s-tr .do cstylo ç «Io costume do que iii.s-ir uo cstyio «* do costume Oj que ; .111 1 n . ,. , _ .vil Tlavra:;, o porteiro dos auditórios a : § . 1 1 jl 1 11 1 Si jl I I
competente certidão de sua afíisuçáo,. j ! 111 1 I1 ,1 V .1 I . 1 ,1e mais dois ,!o ee.e.-.l theor para serem ,1 ¦ J|;í| 11 >\\\í\ il-'! I 1
imblwailos pela imprensa, extraiu,!... IIÜJ fi. IJllUilllJI.il
se dellc ,0 respectivo tras-ladi), alim 106—KUA DO OUVIDOR—ic6

".fias üiiri»é!ríns
t-yjil.ilis o iiifilostins <.«-

GB. CAETANO JOVINE
luirmàdo pela Faculdade dc

Medicina «.- X moles c hr.l.i-
litado por titulo, da do Ria
dc Janeiro

Cura c-pecial e rápida de
eslreitánicnlos urcibracs (sem
operação), gonorrliéas el.ior.l-
eus, cystilss, hydioceíts, r«»
mores, impoldieia. Consultas

das o ás .1 ( das : ás 5 —-
Largo da: Carioca, lo. sob.

do Pomada I-uzitan.i. Cai;
ÍSooo. Deposito; 1'hanuacia a ! reato,

(junto aos ailiudidos autu..'Pado c liissado u.-sta Capi;,il l_-ier.il
aos so de Novembro de 1.01C lt eu
hrnesto dc Azeredo Coutinlio Uravo-l i_.'i__ j t _»j __..'-.-,cscrcvelitc itiraiueiitado o escrevi, li -BlU-CteS de LOÍCnaS
ca Alfredo I'. Barbosa, escrivão o ! Avise: — Os prêmiossiiUscrcv..-— Katil «ie Souza Cos'.-.. | r.o mesmo cia da e.lr.-.cçE' -'.io r

¦ t*»-'i-at,*i^t*«v*-*^(jK-j'.*-j-.i*»»**->-r--w--f-M.T famossf)

liicii]".!
HOOi DA FORTUNA

o horas; 11,-1 egreja dc S. João,
! sita á rua Bella de S. João. ama-

nhã, sabbadb, .5 do correrite.
1 1'iesde já se confessam suiinuà-
' 
pia^íii__ã|i^EíSif_*_js*____àii
Dr. João Carlos de Ma-

galha es Gomes
O dr. tMario Uaclic ** sua

senhora, e senhorita Cario-
:.-, Dolores de il,emos, co-i-
vidam os seus parentes e
amigos par?, ansislircni á
que -por a'ma dc seu sau-

tl'y, dr. 'JOÃO CARLOS HK
M.IÍÃHy COM MS. será rc-

niaiihã. fabbadp, 23 do cor-
ás o ijâ horas, na c.grcja

j de S. Jíraiicisco de Paula, 1-, por
i cs-. . acto de religião se confessam

t-nm ?'1 agradecidos. f.yS-lT)
A 4".to|||sem pensão, a ca-al ou pessoa dc 1 t_5S__S_£____£__3__9S__g_____&

ansÈ3Bmat!ãmamiu*»mm2^-iiaí~*sii . .ratame:.:-... cai casa tlc família pio,...,,... ,-.,-, Oln-r-i'-;)6  francera, em locar saudável; tem V-laUalnO UC UllVeud
Filial á p.-a.a 11 de Junho 51-Itií "_./_ HACIEND-V' iardihi*Telephcn. ...959. Rua Dona I ¦_» 'Rachel Moraes de Ohvci-

_ .-. . ,.,... ._¦- ....' Luiza 11. ri) (Gloria); (J 3o.;ql 1 *F_-*i 'a, filhos, Rcnrn, nora,
Revista mensal, lUnstradi;.sobre r.. ——- | _ cunhados -e sobrinhos con-:':!:';tós.i!asCK:-.ãk :',,J COíiLEGIO | 

___ vidam os parentes e ami-
AGENTES GERAES | Trasp-ssa-se ocrediudo collegio em gos para assistirem a missa

-ie urirnelra ordem. T-:u 1 de trigesimo di-i. que mandara re-
zar amanhã, sabbado. c3 do. cor-
rente, ás «; horas, na egreja ila

.....  Lapa (largo áa Lapa), por alma
Postal .;. í- -Uio de janc.ro. __ _e,, s_u__sü esposo, .pae, sogro,

I cunhado e tio, CLAL'..l.Vü Olí
j i.LIVlilRA, pelo nue dc-de já se
¦ c-^ ifcsàam fi_.*ra*lecidÒs,

fJ _8_o_1 _s2^,^rá^53Éa_a_i-_-__a__i

«-111,.-..-. o
Tavares. Praça Tiradcntes g
11. (<2 (Largo do Rocio

SALA

100 cartões de visita*
impressos em i minuto
RUA BUENOS AIRES, . A. Tel.

0. EMERENGIANA CAMPOS
OE OLIVEIRA

EAI/TiECIDA FM ROM JESTJHI
DE ITÁÍÍAI-OANA, ESTA 11(1
DO RIO !>K .JA.YI.1RO

« Oliveira, Vaz «Ç CIH
?«ü-í Rrofiin.luinpiitc! pciiitllzii,

| dos p(>lo lu-i-iii.ittiio (ia*•í*- snmctilo dn Eximi. Hi-a .
I». EMERENOIANAOAM.

COS DE OI.IVMIUA, miiilo
tli;;'ii:i o sa!i(losi_siinii ('siios;.
(!(. s.-ti prosado uniljic sr,
Francisco Tcixciiu de Oiivci.
ra. iiiaiiilíiiii i-cztir n;i egrcjit
do S. 1'cilro, hoje, sexlti-loiru,
2-1 «lo ((.ri-ciilc,!.s»!_ ln-s, 7'
din do fiillcchncnlo da incsjnii
si-iiliora nina missa cm intun.
ção do sua alma; c para essa
acto do ritligifio c eariil-idii
convida 11. seus aiiii»'(is c os
parcnlcs da finada, liypothi'*
cando ,1 todos a sim inli.iit-i
(traliilão.

COROAS M CALMAS DE
EíiOUES NATURAES

Prepara-se qualquer tticom«ne:i-la
Casa Arte Floral

Kua da AssembhVa 1 ___. Tcl.ph, Ce-

.. Jancir:COMMISSôES E DESCONTOS

p^gos

FERNANDES & C."
Tel. -051,

lado

Ulysses de Oliveira
Rua dos Ourives n. 8q

• «r,:rr_. c tu
| boa frciiucncra c e commodo o «íü.
1 giul. Informações com líaphacl Tei-

xcira, por carta »est_ jornal.

PPATA8 OURO
c.ompra-se rjnalqi

Rua Sete dc Seten
ntldade.

("..

GRANDE HOTEL SITIO

oii.Tnori-.niA

- Leiloeiro,
r::_ JIos- ("nas do Rio de Jane

,'i. Itesid.i Rio de Inteiro
(Tel. Vil* l/l&crtino Simões .

I presidente %a&;Ç^^ M^jíL
Co AU COST1

CAIA ORTHOPETIICA —
. n-s Freire 17. Tel. .Sn.

-,-éotn-Je !\-rr.-..s c lira..."•'-. fundas c rnstnitnentos de ei- . I !¦-..-i-c-fta e app. orthopcdieos para r-1 ordem.enilíjiicr deformidade do corpo. - _u;_ d. Sfi

MOD1STAS
R1Ê TAILLEÚT." 

''¦'Ü~>

• -." andar. Trl. C.
..-¦, eei.11 uio de !.rii_.i-¦e..:.... le cr.'

Caciiuo Oi
teí; ÍO">—"" yirgitii

/.ac. :.

^ 
Anton-iic, |.

¦' ÍR 4?;..

5336

leveis a prestações
. n.iercir. vv. er>:. comprar mo-
j veis cm melhores condições c ;.or
, preços baratissimos, pois visitem a
1 Casa Sion, na rua Senador líuzc-
I bio ns. 117 c :;«., telCiihont- 5:00 I Norle. ] 3041

rua do Ouvida.- 16-, redo de Souza

05 -T.Í3

T II l'TAS
Compra-se maracujá, fi^o, cajú(

I P^:t_o, marmello, tnar.g.i, ROtaba, 1 da AlíauJcita 4ete, Riia Tj. Manoel, 3. -Con_i.v da Quitanda. F
Inhia dc C-.nser.v-s_ "—• TelepU. 41J. >,'_

"iUra S. Obr.çalo, vende-se um
 t \;.r,o DA LAP  I ?'"'0 Curn ',o:l caS!*i construcção

Casa para famílias e' cavalheiros iboderiia^-grande. te.rreno.plano , , • ,,.
de trata-nento. Op.tin.os aposeh- F^_n"^..co_.._a.:orS..f;?^ AllilOIllO FlgUd-
tos ricamente mobilados de novo. i jl1® ''"'',
Aceessores. ventiladores c cozinha I __!___. _:
de i" ordem. 1 (*»_. w** n *_, 'Vmelia Corrêa Ar SouzaEnd. Telegr. "Crandliotel". 

J^U^Wí i»t_8£Íl!tSal 4* c Ç e^x^-RilS"

CHICO S'W-«WA °X oulI.tlMI ,,. ¦*

Comprae biilielcs nest,-. casa,
tereis o futuro garantido, {"o
certa, pagamento iinaicdiaío. ltualblca ri. 1!,-,.. 8 ás 11 e 13 ás iS*! ..irreríte

esquina d*, rua SERVIÇO NOOTCJINO, S fia K„nta .
DCTRA ft C. llu, - U,-. 1'tdro Ma

' -133

Joaquim de Araripe
Macedo Pimentel

?• íícus filhos, noras e .1*
G-i-fl tos c.oínniuuicam aos pa-3 rentes e amigos o falicci-
iãí. niento do seu prezado pae.sogro e ,i-'i> JOAQUIM
OR -ARARIPE MACEDO" PI,
l\llv.\"l,l-.l,. cujo eulcrrame.ilo le.
rã loijai- lioie. r-.i i(i horas, no
cemitério do S. Francisco Xavier*
saindo o corpo da rua Vinte e
Quatro de Maio n. 535 (Sam*

Hês-aS____-_S_iEi55E?_!___-S_^
Procopió José Leite

9 Olympia Antunes Leile.'FS''. seus filhos, sobrinhos «
. | cunhado, de novo convidam

*_> seus parentes e amigos pa*
r,i assistirem á «nissa d*

tr:_c;i;no dia, de seu extremoso
esposo, ...ie. tio e cunhado, P-RO-
COPIO JOSÉ' LEITE, .juc man*
dit.n celebrar no allar-mór da ma-
triz de Sant-Anná, amanhã, sali.
bado, 23 do corrente, ás Si|_ ho-
ras, pelo que desde j:i .c coiifes*
sa.n agradecidos. (^ indo)

Luiz Maggessi Corim-
baba

ç A '.luva e filhos, n an.
i^rvsft dum rezai* uuta mis&a. ama-

nhã, sabbado, 2., do ecreu--A te, na egreja il?
ctsco X..

vnv{\ oa
ie,ÍÍU «1»'. Po- processos modernos, semi dia nue mamiam celebrar por a!lor, gírante-se o; tratamento, Tra* ..__, «],. f,._ esposo, pae c amigo

(juaria anmverbario uc

f____^E_Et^2SSi

HYPOTHEGAS
Sob solida paranlia de

n ti "[*, sem coniniis-ão. 1
cíp Setembro n. i;--, ¦S6

t.imcrito da sj-philis. App. fiof, ej «.«.TONiO
o:,. Vaeeinas dc Wi „::!. Assem-1 KüC7\ ;.

U

I-íOUEiRliDO DE
ardia, sabbado, 23 do
9 horas, na e,;re;.i de
:o dos Pobres, can-

fesssndo s.. .inccranicate gralos.
U 4S-7J

KlCKEíi 15 IHíATA
Xotas da C;.:.\r. c letras de Tb».(V.iru, coin-pra-se c veade-sc,' linear-

é(T>i*sc da cinni»ra i. venda òs títu-
os *ia iJuisa. f'u.4 Iicii. Tíuâ ÚA'. •¦' '-<;.. ?..., i:'Va_ 4:31 Norte.

UJil 1.

^.v*li_£..._;;
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VENDAS EM LEILÃO

PENHOREJS^
TêilíoIe penhores
ji!m 5 (Ia dezembro «le 1016

GUIMARÃES
íi SANSEVBlUJfp

-TRAVESSA DO THKATUiJ N« S-1'-

l.VU 151? CÁMoES N. i-A

das caulclns vencidas, pod-.-.ilo «ser te-

formadas ou resgatadas ate a iiora
leilão.

d-

Casas e commodos, centro
ALUGAM-SE 

bons quartos, em pif-
dio com duas entrada»! avenida

Gomes Freire n. 133, e Pt?'»-10?..0?;
•fcrnaiJores n. 10. Uut. IV) ™

A1LUGAMUSE optims saals de fren-
tc, paia escriptorios, nos J° e 2

andai ca da rua i° de Março 20, proxl-
mo á do Ouvidor. (4090 E)i»

ALUGAM-SE; 
ha I*eu_.o Kio Gran-

dc do Súl, esplendidos quartos, mo.
Iiilados e com pensão á famílias e ca-
valhciros; rua Senador Dantas ni 14

(47:0 I«.) M

A I-UGA-SB a casa de um sô
-l-pavimento ao melhor logar
da rna do Rozonde 183, com
5 quartos, 2 boas salas, boa
área no centro da casa, fo-
gão a gaz, luz electriea. cam.
palnhas, quintal e limpa; as
chaves por favor, na mesma
rua 208. Trata-se no Bazar
Internacional, !.argo da Oa-
rioca n. 18. (J 4634) E

Querei- ter ia ma.
TJSAB

^-.ii» -.atoelleira,?

A LUGA-SE um esniptorio de fren-
Ate, n» rua da Carioca 11. 5", .s"*».

(4242 lv) I

IMPLORANDO A CARfBÃDE;
3CMÁNCIA, viuva, com t«S anno» 

j
de eiltide, quasi eiun. . '

ANNA DO AMARAL, viuva, cega
t além lilsso doente c sem utnauein

Para sua companhia, recolluda a um

-ANGELA PECORARO. viuva, com
Í6 

"mios 
«b .edade, completamente

eê.oa c r-anilvlica ,
ANNA EMIL1A ROSA. pobre ve-

tliinlia. com fa annos de ledade;
CARLOTA, pobre vellun.ia sem re-

CUELVIRA 
DE CARVALHO, pobre

cega c sem jimpiiri» ,1a família;
Mal-

,4 LUGA-SH uma sala mu;lo arèj-O-i
.-.rua S. Pedro 11. 300, sobrado.

(4714 1'.) K

rj • ** i_i_n *r—

AOS DOENTES
CURA RADICAL da gonorrhéa

chronica ou recente, estreitamento dc
tirc-.lira, em poucos dias, por proces-
ses modernos, cem dor. Garante-se o
tratamento impotência, syphilis e mo-
lestias da pelle, appl. 606 e 914. Vae-
dia antigonococcica. Pagamento
após a cura. Consultas diária.-;, da.
8 ás ia e das 2 ás 10 da noite, T.
C. cg8i. Avenida Mem dí Sá, 115.

A LUCAM-SK sala e quarlo <le
Afrente; próprios paira escriptorio
ou moços decentes do commcrcio; «nn
rua da Candelária, 7.) (.15-1 K) J

ÈNTREV.TA'. ma Senhor dc .

de trabalhar, lendo duas hlhis, sendo
uma tnbereolnsa; rnun.-lCAO

FRANCISCA DA *-pNC¥^A"
BARROS, eéga de milhos ollios c

"'jiDAQUIM 
FERREIRA CHAVES,

enlrevado sem. recursos;_
LUIZA, viuva, com oito Hinos

"'sOARES, 
viuva, velha sem poder

"MARÍÀ 
EUGENIA, pobre velha

.«ra o 
"menor 

recurso para a sua sub-

""sANTOS 
viuva, com 68 anno» .«le

f-fcto. g.mvéinente 
'doente de moléstias

"¦THEREZA, 
pobre césuiiilu sem

auxilio Ae ninguém.

Tésseccas

ALUGAM-SEin
11a sala e quarto

independeu! . coiíi nehsão,.11 mo*
cor. ou casal sem filhos inn Marechal
floriano 223. ..«Ml '•> •"

A 
I.UGA-SE um bom quarto mohda-
do, a casal 011 dois cavalheiros de

tratamento; rua Senador Damas 10.

(47,11 
!••)"

ALUGA-SE 
üiuii boa sa'a dc fren-

le, a casal, para ecsriptnrio ou a
mocos; aluguel 70$; rua -Urnguayana
117. .«brado _L_L7_'iL_

«V l.UGA-SE iini bom quarlo, 1*1
Acauã lie pcauciia famil''. ilistincla.
a uma casal üfírioe sem-filhos ou a uma
senhora nue trabalhe fofa, ctnii ou «-em
pcli-ió, tcni luz electriea. banheiro,
Ianque, etc., nu rua Visconde M«>
Branco 61-A. casa 10. (¦I-MO -v) I

POMADA AMERICâWA
ellmtnn a Cttspn, üà brilho e^t^qncda_do«cabellòs

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS

AMJGA-SE nm P**edl» f0*
Adorno, com 3 pavlmentos,
com 2 salas, saleta, 4 quartos,
banheiro, copa, luz electriea.
nuarto para creado, íogao •
gaz, água quente, etc, com
todo o conforto para íanülia
de tratamento; na rna Oesa.
rio Alvim 19, -laranjeiras.
Aberto da. 11 **\jgg-a

?tttt____SS_«31

UM KEMEDIO INDISPE**SAVKL
EM TODAS AS CASA» BB
FAMÍLIAS _ _„.

,. AS CÁPSULAS ROSEAÍ ÔÜIMO.
THEINA FAZEM DESAPP ARECER A3 DORES DB OfiWtÇA,
Bmiteica» e dote» rheumatlça s em poucos minuto».

Pode ser usado por qualquer pessoa sem receio de otacof .quiV
_,..» orrfo sendo por esse m otivo, superior a todo» ó_ «iiSB**»».¦
'DEPOSITO GERAL: ._ ____

GRANADO & FILHOS
OI - Bua XTrialfsway aaaa - dl

_________n_a 1111"'" 'i:ii"""«'»hxihiiixH
l.*___________. : ..... i » ,,„*. o,, __—." .. 

" 
;___*__

4IUGAM:SE magníficos «luanos . i , LUGA-SE :o. predio da rua -da

Aaih de frente, bem mobilados. I -ACaiidclaTia n. 76:

i CUGA-SE uma boa sala de fren-
tX.li'. com ou sem pensão, em easa
dc familia, á rua Senador Dantas _i.

(46.0 Iv. a

I.UGAM-SE magníficos quartos e , A J:.1mobilados, XXLa...
com optima .pensão, a senhores de j da Quitanda^
tratamento, «studitnies ou caíaes sem
filhos: na ma Primeiro de. Março aj.

trata-se a rua
(4S74 E) j

filhos; na rua Primeiro
2» and. (45=7 «O J

A 
l.UGA-SE o í" andai do Brande
piei"'piedio da rua 1° de Marco n. 150.

esquina da rua Conselheiro_ Saraira-
as chaves estão na loja. (4538 E).l

A 
l.UGA-SE. unia boa casinha, na
rua Benedicto Hypolito i.io; trata-

se na rua Haddock Lobo .17.
(4555 '•) K

l:UGA*SE um bom quarto a pes*
soas sérias que não cozinhem nem

tenham creanças. Lavradio, 76. -
andar.  ___j ____

A I.UGA-SE úm bom oirirlo mobi.
i-_.h«lo, com pensão: na rua Senador
Dantas 23 (ar-«U I'.) *í

A l.UGA-SE. por 70$. a casa «Ja rna
__.Tiilia 28. em Sanlo Lhnsto; tra-
ta-se na mesma. U.ioJ •'¦> I

A ILUGA1M-SE bons commodos para
„_.nioços solteiros, com luz clcclriça,
sendo alguns de frente; na rua Ma*
rcchal Floriano Peixoto n. 17-.

ALUGA-SE 
iuma casa toda limpa,

na praça do Castelo. Irata-se na
rua «.Machado «de Assis n* 2. Cat-
tete. (439» n.) I

A [,UG.\.M-SE casas oa avenida
AiConceição Bastos, ,i riia Menç-
zes Vieira n.'65. antiga dos InvaU*
dos. com duas salas, dois quartos,
cozinha, área ie rhstallaçao electriea.
as chaves no armazém da frente.

(4309 fcJ J

AiLUCAM.SE 
bem mobilado-; sa*

_s de frente e quartos arejados,
com bo» pensão. _a_ «»1 J,ia 

rapazes
eco módico, em ca-

_l todo respeito; na

do Riachuelo", 158* <>577 V. '
de tratamento,
ia de familia
rua

ALUGA.SE 
uma loia. própria para

negocio limpo, tendo dura; portas,
c grandes fundos; na ma da 'ral;
nha 7. ____________

I.UGA-SE um bom quarto, a «-
pazes do com-nercio. com limpeza e

l,iz electriea. oor 40*. ein. casa <Ic ia-
milia; rua Visconde do Rio Ilranco« ,4.

(4423 E) o

Botafogo e Gávea
I.UGA-SE o sobrado da rua do
Caltete n. 4.; «*»"»(«_,-"SV M

AIUG«\-SE. 
om BotafORO. a

l)Ul,Mr_bni.a li. «O. «-•_>'•» 
_^

General Polydoro. uma «».??« *£
iiiiena fim Ia. por 140$; chaj es uo

Sem. .em gaz e *lt^tí£_M

Al 
UCVÃ SE o sobrado da rua do

-V.t-.-ie n. ..io; trata-se na me_,ia

Pl«« II. I4J* _, J2_i_____

AIiUGA-SK o predio novo,
£Xcm 2 pavimento», com ter-1
raco, 2 salas, saleta. 5 qnui- 1
tos, dependências, banheiro, ;
lu/. electriea, etc; na rim
AUcoderig.K«ire<lo5i_2.5)G

LUOAi-M-SE quartos com <"_¦«"«'»

Pensão; rua do Cattete.ju^9|j «fi
nnd. ^2"ArLUGÀ>Í-SB em casa de fa-
--milia bons quartos, frent©
para jarüiin, sem pensão, mo-
bllàdos, a cavalheiros; na rua
Andrade Pertence «J^^

ALUGA-SE. 
por 40. «ra casa Je

familia. um quarto de frente, mo-
bilado, coin gaz e roupa de cama, riu
D. Carlos 1 u. 94- Cattete.

(4280 G) }

l.UGAM-SE quartos mobilados
com excellentc pensão, ;. rua Car-
.„ ,1. «*;«', n 2=.. perto do lar.?.*..

A__.«
valho de ba n
Machado.

Car-
„„ ...„» d«i
(4268 t.) j

ALUGA-SE 
a exeellent«3 casa mo-1

der:,:, para familia. da ru". Darão ,
de llatmby 21; trata-se a^ Praia de

Botafogo 1O6. (4C'18 Y>. . I

ALUGA-Sh, 
por uiuüico piréfcbV ~

grande e confortável nrcdiií d'i «*ua
Santa Clara n. ioo, Copacabana!;* -Jàüá
ser visto á qualquer hora c fi-atik.se' JU
avenida Rio Branco 171 (11)1

ALUGAM-SE
NA

SECÇtAO 1>E VltO-

1»R1ÉDA1)ES
DA

(I

ALUGA-SE 
para ama scçca ou 

jir
riiniadcira, uma . moçlnlia •¦"¦'"¦

Kiu'/n; na
n. 97. casa

porlu
rua liarão de S. I'cto

(4751 A) .1

PRECISA-SE 
«le uma creada, para

u<__r--i.-i.-enrt|r»;i8AJ,

LUGA-SE uma cozinheira do tri-
visil, i-ara casa de fanul-a «Ie Wata.

mento; iua Senador Correi 6.

mna boa

(4837 B)J

còziiilíctra)
ALUGA-SE 

-...¦ ».-,•¦ . -,.,„„
do trivial; na rua Barão -de,. Mes-

«luita 132. Andarahy (_3__ •«- ¦*

'. 4 T,UGAM*SÊ bohs cozinheiras e

è sx?*&mm rtferS
^^^Vas^^

PUECISA-SE 
de uma empregada

para lavar e cozinhar, .para pou-
ea familia; rua Luiz Carneiro n. 97.
Encantado. (475b U) J

1915
24DEN0VEMBR!

Attestados dc médicos
competentes e pessoas de

todo o conceito provam
a efficacia deste já bem
conhecido e estimado

produeto.

TRATAMENTO SEGURO
DO APPARELHO

GASTRO- INTESTINAL

(.4411 E) Rl '*-»-¦ "' 

PRIMEIRO AHMEBS-Rlfl' DO 1UN M^m

-- DE ERNESTO DE SOUZA -
. r<n\rrn?TTTT \T> 4 fi -V S V GRANADO & COMP. DESTA PRAÇA PE-

1>RECISA*SE 
de uma cozinheira;

. Enicrcncinna n. 7, "«• 
,s- 9JI!!:

tovão. «4003 B) R

PRECISA-SE 
de uma rapariga se-

ria, ipic saiba cozinhar, lavar e
enconunar; rua Floriano Peixoto 10,
Copacabana. (4t»a B) J

1IICO

Copae

1"~>KIÍCTSA-Sli 
dc uma boa cozinhei-

ra, na rua UruBuay n. Ml..—
Tijuca (445-* H) S

1)0lip

DIU
PARA O INTERIOR:

950 DÚZIAS 8 i ! 1.400 VIDROS!

Xcurastliciiias dc 12

amios curadas radical-

mente. Digestões labo-

riosas combatidas cm 15

dias.
, -^  —»»»•*¦

ANTI-DYSPEPTICO
DESOBSTRUENTE

PODEROSO REGONSTITUINTE
. e DIURETIGO.

'Sul America
Rua Uo Onvidor 80
Os seguintes prédios:
As chaves nos mesmos, ou

conforme indicaçio nos re-
spectivos cartazes. ...

Para tratar das 3 às 6 da
tarde.

LARANJEIRA?. — Rua
das Laranjeiras n. 453.com
maenificas ascommodacocs
para Íamilia de tratamento,
aiúntal, luz electriea. el_.;
as chaves ua mesma rua
n. 410. Aluguel 3oo$ooo.

BOTAl-O-O—Pua Con-
de de Iraiá 46. com boas
aixommodações para família
de tratamento, luz electriea,

_ etc. Alueiicl i86$«too.

^••••9*9»t»m»t»»<tw9*
ALliGA-SE 

a casa n.. 4» <*a tra*
vessa -a Ifi-8«Ja, «próximo a praia

dc Botafogo. Aluguel 110$. Chaves
uo n. 30, oude se informa.

(4134 O J

ALUGAiM-SE 
uma sa'a e dois

auartos, com entrada independeu*
te, no sobrado da praia de Botafogo

362; trata-se 110 n. .158.
(4127 G) J

ALUGA-SE, 
por 145$, em Copacii

bana, nas proximidades da rua)
Constante líamos, uniu p.ynena Çí*aj
com tres quartos, duas salas, salet»
de espera, 17. E' nova e ainda nao*
teve moriidores. informacõf» e tratari
no Banco do Brasil, secção -da cau-r
;ões. (4.18* -i)' **i

A LUGA-SE no Leme, rua Salvadoí
_"VCorrêa 130, cm easa de um cava.»
lheiro sem familia, metade de um. uu'
do sobrado com duas entradas into
pendentes, to.las ns conimodidadej hyj
gienicas, banhos de mar, a um casal
decente sem filhos ou a cavalheiro do
fino trato. Trata-sa na mesma oii
telephone 2981 Xorte. (453° H) Ti

Saude, Praia Formosa
8

ALUGA-SE. 
por 115$ a casa n. 3JI

da rua Lui* Augusto Pinto (ate.
nida do Mangue); -iformacêe» no JJ^

(4639 1) S

ALUGA-SE 
um bom comniodo, com

tatnquc cozinha e lotar pirjL_.oa-
tender roupa; aluguel 30S: rua .Mau-
rily n. 14. (4i»a D R

ALUGA.SE. 
nara necocio, a hoa.lax

ja n. 20 r, da rua de Santo Oiriâta
doa Milagres, já com arimiões e copa,
para uni bom botequim ou tendinha;
trata-se a rua de S 1'edrn 11. 246. .

(1684 I) J.

CREADOS E GREAOAS
ALUGA-SE 

uma mo<ra, portuRuezo,
para arrumadeira e niiiis serviços

leves dc casa. na rua Senador 1 om-

pcu 103, sobrado. "'____'___

i.-A LUCA-SE unia moça portugueza,
ií chegada ha pouco, para ama secca
ou arrumadeir,* e mais serviço?; na
rua do Ilospicio 183, sobrado.

PRECISA-SE 
de uma creada de 18

o 30 annos, limpa, pata casa «lc
um senhor viuvo, que vive só, essa
oue seja digna, assumir a responsa*
biliikdc da mesma. Estação do En-
genho Novo, rua General Bclcgarde
n. 113, das 9 <la manha as o da
noite. (>-i|S "> ¦'

Debilidade nervosa,
Anemia, Fraqueza mus

cular, falta de cora-
gem para o trabalho,

máos pensamentos,
manifestações da Neu-

rasthcnia:

TRINOZ

ALUGAM.SE 
bons quartos, a 3»t

e 35$, na ladeira do Barroso a,
2, porto da rua Senador Funipeu.

(4<-2 
1) ]

ALUGAM-SE, 
oor orecos baratos,

boas rasas, com dois quartos,, duas
salas e bom nuintal; informa-se a ra»
Cardoso Marinho o. 7. csonptor».

ALUGA-SE 
um ou dois quartos,

em casa de pequena família, a
casal ou senhoras de tratamento; na
rua S. Clemente 94. Botafogo.

Í.U62 Gj o

4 LUGA-SE por 142$ a boa casa
tXA* ladeira do Ascurra n. 130,
Agitas Férreas, com jardim, água nas-
cente e pomar; a chave esta com o
vigia da casa em obras, ao lado.

(4410 1.1) ¦«*

ALUGAM.SE 
boas casinhas, a

3o$500 e 42$ mensaes. somente &
rapazes solteiros ou a casaes sem ti-
lhos, que trabalhem fora; ver e tra-
tar, no local, á rua Carvalho de ba
iu í, próximo ao largo d:« Mnelindo,

(3902 G) )

A iLUG\-S'l'l um bom quarto bem
Alnutifedo, inder-endente; na riu
Barão de Guaratiba 11. 27. •-•««•."_•

(4377 G) K

Tratamento do estorna-

go, figado c intestinos.

Más digestões, accumulo

de gazes, máo hálito,

sonuiolencia após as re-

feições c arrotos chocos:

TRINOZ

A LUGA.SE uma hoa casa com hiz,
__const«ucçfio novo, rua Daniel Car-
neiro n. 6o( informa-se com o sr. Lei-
te. Confeitaria E. de Dentro. 

^ (.

Praia Eonnosa. (4225

Catumby, Estacio *
e Rio Comprido

Aboni quarto com janella. « uma 1
nhora íéria e que trabalhe fora; rua
Sonhar de Mattosinhos n. 15. _% „

(47IS J) «

A(I,UGA-SE 
por 61$ a fasa n. V,

loja, da travessa _ass.no n. 7,
Gloria, com uma sala, dois grandes
quartos, e grande quintal. As cha-
ves estão nn sobrado .e trata-se na
rua do Rosário 131. lojn. (45020) »

ALUGA-SE, 
por 172$. o predio do

largo das Neves 11. 7, Paula Mat-
tos,, ponto dos bondes dessa linhaf
todo marado, com gradil dc ferro,
portão, pequeno jardim, boa varaiiiu,
duas salas, quatro quartos, hoa banhei,
ra, despenca, saleta de cngommar,
cotánha, com «ioio fogões, sendo um •
gaz, nuiita água e chuveiro, lUiinuM»
ção electriea e a gaz: pod«* ser vin»
a qualquer hora _o dia; cotando alifci
da ligados luz, gaz, aquecedor e te.
lcphone C. 5243. que se {Ma faxe».
a trauícrencia, em vez de cortar.

(474* J) »

AI.UGAM-SU 
..  --,

Itapirú 130, 130-A c 25B.A;
chave*, no 184.

os predios da rua
258.A; M

(4587 J) R

Alj ^qííartos e^^cKclricidnde; ^Miw-11
LUGA-SE boa. casa., com 2 salaí(

Co

AL-
_xcas

do Coelho 44. (4:08 j) i
LUGA-SE um bom quarto, a urt

__.casal que trabalhe fira ou a mo.
ços, em casa de um casal; na rua SOM

PRECISA-SE 
dc unia arrumadeira

branca c moça; rua Ylsc. ila-
ranguape 11. 5. USioçj.J

TJ.REÇISA-SE dc creada , frãnce.a,' 
arrumadeira e serviços leves,

para familia dc tratamento, «cm Ço
paaibana. Truta-ie na rua _,
n. Ml, loja.  

»RECtSA-K dc uma «cada para.-içost rua
(.if.iiifl R

Pedro
(45Í.SC) R

P"111
,1os«' ("Icinenle n. |i-

15RÉG1SA,S_ «lc umn jirrum;uleira
rua Corrêa

Dutra «il..:15; ___i_l.l_l

IJRÉCTSÀ-SÉ 
dc uma boa creada,

dc t«i a J5 annos, paia lodo o
serviço «lc mm '-asai, dormir 1111 alu.
guel; rua de SanfAiuia n. /'>...?'=>;
_______]_____ !_______----»«-?

^PREGOrpRSOS"
\ 

l.UGA-SE um rapaz, nara servi-
col «le cscriplorin 011. ein «'asa . clc

íiniiHa: li"nta-sc rim S
it; telcnhotic ^nl i*>.í

ln.i«i Ilantista' 
(.1636 G) .1

t

\ )' clViciVta," trabaihondo ínmbcin, dc
liotubeiro hydraiilieo. Quem precisai
dirija«e, á rua Senador Alcncar^ioa
casa 4 S. Christovão. (4014 D) R

11RECISA-SE, 
nara rasa ile peque-

na íamilia dc todo respcilo de
uma pequeno, para serviços leves; de
plotcrencia portugueza, na praça., l.i;
nulentea *t*o,

_^-___E -5LM-jl'-__T—a_.—-«___ -.

jg^^^^j^|Br^í®p^^^i^^^-_i^?«í^

S_Sí____^--)^2p^<_i^^_^B____Sí_li__i___s*_!• ^tnfi•%''-irti*tL""'''___i _____r^pylgS_r»>_ftSiS^*.-**. >*^^£g ^*'*:^» "*¦ *^r*i**-*j'Uii;v*_l

•l______I_SSf_ieí©S^_-_____.^^ '' pà^iíiiir.- ¦'. m

l__n V \r-¦-'Ji **sÍD_S___^J-S5_fl__BI*_____W*-**_^
fft»*l . Xy<Ti_v«?,_^i*««»_vy-c-*^^ vffi^tf^ifry/ííti

IrUs K " "ffl.«r*. wr^à3r^ÈfT^Éi xmi^T*^i_xíi.«

XÈI5_?'_4*_*,r^*>fc- ÍÊl^ ^S2«.^^ÈÍ*í. -**^. W^terf^^^e^^i^lS^/T

Estas Tres Nozes, de
alto valor medicinal, to-
nicas c estomachicas,
estão sob a ferina de ex-
tractos fluidos, addicio-
nadas á

MELI8SA,
ao GEKVÃO,

e ao ANIZ,
formula calmante - car-

minativa, que todos
ficam conUccendo.

Nome Registrado :

TRINOZ
h_

A LUGAM-SE em -..cnsão do

Afamitla fi-anccza, lindos

auartos mobilados, com pcn- chrido coelho uí. Estacio de Sa.

süo. A ciusa dlspõo do todo _• U673 J)0*

conforto moderno, bclla Vista i r^ücjA-SlE uma casa «pequena pini
«nhro o mar. jardim, muito _^.tada dc novo eom muita água, sa

aSada e saudável. Preços rua Visconde bapueahy n^jjo^ -

iiiodorudos. Kua D. I*»^»»»:
(J 4755)U

LUGAM-SE uma espaçosa sala dc
frente e um «luaito ninhos multo

frescos, em casa de familia, tendo
t„da a cominodidade telephone -na

rua ü. Luiza 36 (Gloria). (4. 'W

LUGA-SE a casa da rua Maria
Eugenia 11. 39 (largo do. Leões)

para..pequena família de tratamento.
Chaves na padaria da.esquina « tra*
ta-sc na rira do Rosário n. 134. aas
,0 ás -ifi horas, com Heitor Luz.

Tel. 1299 Norte. (3441 «-¦) a

4 'LUGAM-SE tres casas na aveni-
Ada Botafogo, com tres quartos,
duas salas, cozinha, etc, por 100»
dc quarto, sala, cozinha, Ianque, clc,
por 40$; paia ver e tratar na Mirai»
de Botafogo li. -S. <•**''- r«' .

ALUGA-SE 
em easa dc uma vim-a,

sala liem mobilada e limpa. i;ara
descansar lou pa4«i ' moca protegida,
com ou sem pensão. Telophone cm
casa,.. Bccco do Rio, 58. Cattete

,„.¦..-/.;. :-'. '-" __i___L_I

4 «LUGA-SK o predio n. 12 da tra-
Avessa Oliveira, em .Botafogo, com
dois quartos, duas salas, cozinha,
quintal, jardim, etc; tem electrioda.
de; as chaves estão no armazém
Ideal, a rua Kcal Grandeza, 292

USí.6 C.) K

¦llilMIIilllilillll!lllliliII»l«IMiH

I OS QVP. SOFFRFM DO

I ESTOMA GO DE VISH, USAR

I Gnaranesia
mmmmmmsmmmmtminm

1

ALUGA-SE. 
em Catumliy, boa lojai

para loterias ou qualquer negocio;
trala-sc a rua Magalhães 21.

(1128 J) J.

ALUGA-SE. 
« familia, a boa casa 30

da rua Contra-AlmiraMc Bapusta
das Neves. a.ntiga rua <la Luz, proxi.
1110 á avenida Rio Comiirido.

(31185 J) Ji

ALUGA-SE 
o confortável prodio da:

travessa Soledade 37; traia-se.por
obséquio, no n. i'".. (44...->? J

ALUGA-SE 
a hoa cosa n.

ru

undar! (47"113) M

N-t.«

um gaspeador

Í4Í.04 li) M1' 
>RECISA-SE  - , ,.

da Alfândega ti. i«n — A'bip

ALUCA-SE 
uma ümla sala e quar*

los bem mobilados independentes
-ir casa ih lamil1! a '.asai -iu cava-
ibeiro. Travei-a Muratori n. .*-•

(4210 R) lt,

IJiRECISA-SE 
ilr uma i

branca,
empresada,

desembaraçada, para srr-
viço* de uin ea-al esirangciro; rua
Conde Jc Bomlim n. 12;').

(12-7 Dl .1

ALUGA-SE. 
para dentista, um ga-

hinetc, tres il-' dias. .das 7 as
12, segundas, quartas c sextas: ua rua
7 de Setunbro 177, 1° andar.

(2219 1'.) J

A1,U«..VSE 
o 2» andar do predio

;ã rua do Rosário 115; traia-se na
loja. (4830 E) J

"ORECISA-SE-do um rapaz para
S vendedor «le miudezas, quo oo-
nlieça l«i".u freguezia, ccnlro. Ilotafó*
uo Villa Isabel, S. Christovào, com
o 

'-r. 
Lopes, das •) ás 11 lioras, ruo

,l„ Rosário n. 1-9, Cate Avenida-
Central. U6';^ a)J

JIIE.IS2V.SE de uma mocinha «je
i_ ;i 1 í annos, para serviços de

nn «asai, na rua do Senado 11. Sj.
(.531 l'l J

islfiitilWBiiflBIíiilBIiMiiiíBílE!^
DOIS CÁLICES Dl-srii §
PODEROSO ANTl-ACIDO 3
EVITAM AS M.-US GRA- H"3 VÊS DOENÇAS _3

I Guaranesia 1

1

AT.UGA-SE 
uma cxccVcnte sala dç

frente, com tres janellas e galn-
nete, para consultas, juntamente com
omra contígua, Para exame e curai.'-
vos de doentes, tendo tambem una

pequena dependência .pari l'"'"™'.;-
rio. Todas as peças tem luz cleclnci

LUGASE a espaçosa loja,- nropri;Ai.ut;
_*_parapara qualquer negocio; Senhor
dos Passos 71; trata-se a rua.1 da Lnpa

(2193 K) Jn. 103-

* LUGA-SE uma excellente sala de
Alfrèiite, com tres janellas a galn.
nete. para consultas, itintamente «.ou
outra eontigua. para .exame¦e-"1"";
vos dc iloenles, tendo tambem uma

pequena dependência para Iabora orio.
peças tem luz electriea c

presta...-íd ,P.ira, n-edi^còmo pani | 
Toda^as ,-jj- -,., 

,„nUc0 ,„„,„
advogado, podendo o loca am 

ç 
n-

forme o trato, ullhzar-se «lo tclcpl o*
„c da sala «tos fundos. Para ver c
tratar na rua do Rosário n. 140..
sobrado.

íiEíiíBPiiaiJSbffiiiiiíaiaESi-iiü-i

ALUGA-SECm

TIÍRECISA-SE «le um liahil prolis-
1 sloual ínnilciro com pralica de
machinas dc estamparia, )»ra dirigir
a respectiva secção dc importante la-
brica. i'«iira-sc liom ordenado, Qüçm
íaliver ii.14 condições dirija-sc com
«rgencia, .1 rua dc S. Pedro u. 207.

(3629 D) R

1JRÊC1SA-SE copeira 1* arrtinfidel.
j 1.1. cni i««-.i de pequena íamilia;

da Canilclaria 11. 90, ."' andar.
(•1-155 - ) -s

cara da rua João
iiftano n. 151, com bons còmtho-

«los. bom quintal c luz electriea; a
chaves ao 11 149. uor 12"$ mensaes.

(421.1 D .1

A Tj.GA-SE uma porta para
•fi-iini pequeno viircjo, em

ponto muito transitado; tra-
tn-so eom <> sr. Duarte Pelix.
largo da Carioca IS. E

(4.-83 li) .1

Ã LUGA.SE o 3* andar do predio
An 1 da rua Municipal, servido
ipor «levoldor c'ectrico, cotu accom*
modações nara familia de tra amento.
lanheirã esmaltada, etc frat.i-sc n.i
•avenida Rio Branco 11. 20. i» andar.

(4164 E) o

para advogado, podendo o locatário
conforme o trato utilizar-se «o tele-

phone, da sala do- fundos. Para ver
e tralar na rua do Rosário
sobrado*-

4 LUCA-SE em casa de famiila,
Aímía excellente sala.de 'rente;-«a
moços solteiros; rua Visconde hapu-
cilliy 251. (44^___iJ___g

4 LUGAM-SE uma sala «Je„frcnte e
Aalcovr.; para çísal sem filhos^.ou
senhora de tratamento.
>lcm de Sá 11. 101.

ALUGASI-SE perto tios ba-'
Anhos do mar bclla sala «o
frente e quartos mobilados a
preços muito reduzidos, luz
electriea c telephone; pensão
familiar. Praça José de Alcii*
car 11, Cattete. (J 415.2)^.

A~' 
f U(T\-SE a casa 1 'Ia .rua General

,_ avenida lASeveri^ia,^^^;^
andar.
f.i;66 1-1

ALU
aV.1;|2

I.UGA-SE por I2o$oooo o predio,
12 da rua Real Grandeza. Tres

quartos, duas salas, sozinha etc-, clia-
ves, por favor 110 ir. 330.1tratar Gç-
lieril Polvdoro n. 272. ('845 10 «-¦

A 
ILUGA-SE uma hoa casa no bair-
ro de Laranjeiras, á travessa I'cr-

nandina n. 4«3, por 142$. lendu qua-
lio esplendidos dormitórios c. bom
quintal, com luz electriea, fogão o
gaz e mais accomniodações; as chaves
estão 110 n. 4' e trata-se ató as 11
horas, na rua Alice 11. 31 e desta ho-
m cm dcn-ite «a r«a IvUÍ. de Ca-
hiõcs n. 44. Empresa de Mudanças
"As Andorinhas". (4783 G) R

20 da"
ua dos Coqueiros, por i6o$ooa

mensaes; as chaves estão na rua Ita-
pira' 11, 7 e trala-sc na rua do Mis-
po 11. 2•____. (4124 )) Ji

k LUGA-SE uma bonita casa paru'
_ç\.pequena fainilia do tratamento;
na rua Ira-piru' n. 144. (4514 J) Ji

"" 
íV,„ A LUGA-SE tuiía sala mobilada 011

"• 
(E) Ato. a easa! ou senhor;,n^rtj|-
\J Aqueduclo ... =?»* ^íJ^í] 

;
4 LÚGA-Sl! o predio da travessa

ACosta Velho n. 24. próximo ao -_-.—---—

Mercado Novo, com luz clcctrica, boas 
Àw.,uar_í'a P*ssoa

accom.nioda«.5cs e tes.aço coin tan- A n «piano,_«_l _._,,
que para lavar.,.\s cliavcs estai) nci| .peito,, na

botequim em baiso

(43&7

ta de frcnlc e
dc todo ros*

(4504 E) S sobrado.
avenida Gomes 1'rrirc 120

(4753 r) J

casa para duasLUGA-SE; uma
__.trrs familias. l-;— ¦-¦(.-.,„..„
tres salas; na rua Ceneral Canabarro
h.'.. 15

Atíe.HamYl.ii-:-rten«li» 
'¦«'-.. 

*'"'irtüS'

4 LUI1A-SE um quarto de frente,
Aúobilado, co.11 pensão, banhos

tal"[Ts e frio e perto dos banho -de

X.;\ra.a.Se na praia do Ri.^,1^

.CK)ÒCO«>00C^^

ma tf

tJRECISÀSE 
ile uma uinç«i paia

todo «rviro dc pequena íamilia:
11 ma ICmilia Sampaio 11. .'.* -- Villa
lsalíel. ' lt-6 l) **

|>REÇ1SA.M-SE l«nas corpinliciras.
^_ -.,.._ir;'i. l* aimiiuuc-*., no ateÜçr
rle mme. Laura Guimarães, largd de
S. Eiaiirisco 1
fumaria Nunes.

sobrado da l'cr-
4-.11 11) M

*1>1Í1CC1SA-SE dc unm _ menina ate
J| j; pihio8. nara servi*; '

rua Major Ávila, Villa
11.

craluo
(406Í D) .1

4 LUGAM-SE os seguintes cisas,
_\piira fui

T

A _UGA-SR o predio novo da
A-íiia do Ilozo 14, com ma-
gnificas accomniodações. O
mesmo está aberto e trata-se
na rua Somes Cabral «3, I*a-
rtiitjeiras. (S 3150) G
"*T_,UGA«SIC 

a casa «lc sobrmlo, com
__.c«clicntes commoilos, á rua das
3.araniciras, 43'. servindo para resi-
dencia de familia «va pequena pensão
Chaves 110 n. 37S. (.19-" .') ¦'

4 LUCAM-SK sra-ude sala de ftente
_í\e 

*aJ«j*jado.-i 
quartos, com optima

pensão ein cas.^ dc familia de todo o
respeito; rua Carvalho de Sá 22,
lii-KO cio Machado; telephone .1110.
Central. (4420G) S

A IjUGAM-SW casinhas n a
-í^Avenida da Gloria, rua do
Catteto 123. As chaves na ca-
sa 15. Trata-so com Paulo
1'assos & Comp., rua Santa
tnizia 11. 202. fl

ALl-GAiM-SE 
excellentes commodol

de 15S a 45$; na rua Paula Ra-
mos 11. 2, bondo de Santa Alcxan.
drina_; (4072 J) M

ALÜGAM-S'1* 
as casas ns. a,_ 17 «

19 da avenida p Hoa Vista, á ruai
Conselheiro Sampaio Vianna n. 6ar,
com hoas conunodidádes pnra peque-
na familia. Tem todas as exigências
hygicnicas^ luz electriea. Aluguel com
taxa c :'í_ua, to4$; trata-se com o cn-
carregado sr. Bento, á mesma aveni-
da, casa n. .6. (4777.1) H

HADDOGH LOBO E TIJUCA

Leme Copacabana e Leblon

1505000

1p]$000
li2$000

91SUÚO

milia!
Kua General Pedia h. 15.

para iiuiiocio e família. .
Kua -Mani e Barros 11. 2=0,

diversas casas, na vd
Ia" Jvüfrciiic". desde .

Rua losé Clemente n 47 •
Kua Santo Christo ¦Ja--» M*la-

Kres n. i«'-'- • • • .*.. •
Rea Santo Christo dos Alua-

src<- a loja do 11. i«io- •
Kua do Cunha, a loja do

11. 64. ..... •„
Kua Viuva Cláudio 11. 3*».

próprio para ncROcio c
familia. . ... • • -. • .*

Kua de S. Pedro, a loja do
n. 2S.1

, José Clemente 11. Jl. • ..
. - Ladetia do |oão Homem «o 142.0.00

ÍUECISA-Sh de um nratico c _um | ___„_,_ i,0|u C0ntra.Almir.1nle

91^000

*30$000

i,.$ooo
I)6$i100

SYPHILIS,

VLOERAS,

i*Èiur..„s,
DORKS,

EMIMGKXS,

?% RltUUMAXISMO

!| AKTIOULAR,

S MUSÓUIiAR.

8 o CEREBRAL,

»_ ARTHRITISMO,

$ DA PEI.-K,

% ERUPÇÕES,

|{ IIARTHROS, .

$ ECZEMAS,

de S. João daDE S. JOÃO DA BARRA ,
e .m oualnuer moléstia de fundo cscropíiuioso, herpetito o sypliilittco o **so ''"0>___,f.0 

k,gaV)0, BAÇO e IN'«
^lm,"Tsi.uI're vantajoso. Sua aetão favorece o rot-ular 

^^^^l i^°^2lmO I)È JANEIRO.
TESTIXOS.-A' venda ea, qualquer P"»™»*-^_<>^

•Í481S K- .' 
~"

j' 
"seWcnte 

para pliarmáci;
neste jornal, a " Pratico", dando re-
"erencias, edade e tempo de se-viço.

(4810 D) .1

•o 2025000
122S000Uaptista «Jas Kev«

[oro da Uola 11.11.. -
S. Pedro 11. 251, lota. . ioijooo
24 de Maio =So. -••„•, J".'*5"0»

Trata-se á rua de h. Pedro n
com Costa Br.w.i & C. C.-0..1 li) .1T>K>j(*ISA-SI! dc uma creada para

r todo serviço de casa. menos co-
íiiihnr, cm casa de uma_ família iran- A LUOA-SE o sobrado tia rua
íc.-a; ma Do... Carlos I »y «.•,,} 

, j _A,lo l.uvrmlio SO, eom 2
'„  j salns, ¦_ quartos, etc.; trata-se
iT-KBCIS.-VSE de unia creada para , ,ja Quitanda 6S, sol».
LT todo serviço de pequena «•»"•>! 

(,I 41_5) E AlLUCA-SE-t.
C Avenida Salvador dc SS n. 183. «- _— j\_na Sete de

ALUüAM-SK 
bom quartos, Mias

de (rente, hciu mobiladas, 00a
pensão; na avenida Kio iiranco n. 5.
•i« andar. Ul9« «.) J

A LUGAM.SE dcsilc 35$. SO? e 60$,
___liiartos. cm casa muito nsscaua;

(4100 E) J

*, LUG \-SK o primeiro oavriicnto
Aiissóhfadado da rua do Rezende, n.
77. com 2 salas. 4 quarto*'., banheira,
despensa, csalenidida co-nlia e "tan-
de ouintal: ttluütiel 2So$: esti íi«erto
do 11 âs 5 horas, e trata-se no «-.ine-
mi f'1-a!. .1.1422 LI i-

r.a praça -laui 7J.

jíin Avenida
.(Obrada 1-ií'iDl .1

•,*iJR_-I_A-S_ de boas corpinlieirai
il*^e «í-rira» «m.cata de costuras,

^leojornc Toma aMem <fe «. «^.j.

A- LVCA-SF. um maanifico sobrado, |
i_.na rua Senador liuiebio 32?: tra-

rua dc S. Vranc-sco Xavier |

* LUGA-SE uma sala dc fundos.
Acom dias ianrllas. esnacosa. a rua
do Rosário 116: trata-se com o Ubet-
Hão 

'Koiiuette: 
prc.0. '9°S- 14I5'"'-'.1

i LUGA-SI5 uma ejcellente sala «le
__-frcntc; rua L'ruauav.ina 12.1. sop

faS4i W .'

um bo:n commodo; na
Setembro n. 9;. Io.

(4892 E) S

n..Vi.ai.o,
ií<*~ frente, entrada independente;ALUGA-SE 

um quarto

3„; «.«_ W*? Ki" ,XV5jl^- ^•^^".«.O^Enij^ua 
dos Ourives. ...

III
Toiue PEITOKAL BI2V-

líIÍJHO
ltua 7 do Setembro 1S6

i LUC.AM-SE boas «alas e quar-
Atos com pensão, a casaes e scnliç-
res com todo o conforto c muito a«-
,eiò. banhos nucntes e frios, preços
módicos, tambem , se acceitaai pen_o.
nistas fan comida; na nia da .Lapa
n___ 35. __2j -2 K

4 LUCA-SE um bello quarto, miiiío
Aarejad... electricidade. «a» niuito
boa, bons banheiros, por 30$, • n»
-i Loj» 56. ____.___:

4 IUGA-SE uma casa. i rua Costa
rVliastos ioí, com 4 oyartos. terraço,
vista bonita e nuis dependências; a
chave no n. 4*. U4'5 r) s

ei onde' chácara situada a heira-raar;
craia áo Ru-sell n. 04 (4ã»4 G)...

LUGA-SE, por 180$, o sobrado

A ÍíUGA-SE nina sala de
Afrçnto ricamente mobilada
*• bem arejadu; na rua Bento

Lisboa 25. (J4389) G

A LUGA-SK por 25"$ «una casa com
A-r grandes dormitórios, duas sa-
hs. banheiro, «despensa-, cozinha bota

quintal e bondes á porta. R. '¦• '".'
lydoro 30S, liotatogo. (3'>i>> J)j«
"Ã 

LUC7\-SE uma cnsa nova. com
_-_.dois ouartoíi duas salas, despensa,
fo.10 a caz. elccirici.h«lc. nor>*oo$,
i raa lo de 1'cverciro n. 50 Hotato-
Ko; trata-se na rua S?^,'^fi 

j

A LÍJGÀ-SE lioa casa com 2
¦tX salas, 3 quartos, banhei-

ro, dispensa, cozinha, 2 AV.

C, jardim, lu~ electriea, to-

gão a «az, grande quintal,
etc, a rua Cesario Alvim

n. 21, .Laranjeiras.
(Q 4228)J

4 LUGA-SK um quarto a um _ moco
__.solteiro, em casa de famiiia de
tratamento, com Iodas »s commodi

4 LUGA.SI!, cm Copacabana, rua
r3_.r'lorKii:o Pcíxotò ti, ai. uma ta***
wíra peaucna familia: alu suei 110$;
eslá abert. ató ao meio-dia e traia-
se na avenida Passos n. 7.1. '

(3532 H) J

AILUGA-8E 
a peiruena familia 1*

b> " ...
bom predio da rua dos Araujçl

.... está
Tiotiiiiin.
43, rstá aberto, junto á Conde de

(*»2i4 K)l

A ILUGA-SE a excellente casa dal
Arua Ur. José Ilygino n. 31; a
chave 110 11. 27, fundos. (4632 K) J

ALUGA-SE 
o predio <la Estradai

Nova da Tijuca 157. com dua»
salas, dois quartos, grande porão,
installação electriea, cozinha, tanque,
banheiro, etc; as chaves na easa 167,
com a sra. d. Albina; aluguel íooíj

(4007 -) K

,4 LUGA-Slv a casa I da Villa Mi-
xiani, 4 rua Barroso n. 67. Coaca-
bana. com boas accomniodações, para
faniiKa reuular: as chaves estão no
n. 73, c trata-se na rua da Alfande-

122; preço 110$ (2218 11) J

LUGA-Slv uma sala. com um nuar-
I rua Ura-
(4432 E) sALIto, luz electriea. etc.

4 LUGA-SK uma casa. com 2 nuar-
Atos. 2 «alas- etc: na rua ^onte
clcgre Sç-, próximo á rua do Riachuelo.

(fuayana t.4-

' LUGA-SE o andar terrto ía rua
_-_._encral ^™ "' ,,?UÍ5S» 

tuúi \\Z*F& 'ÜMí) !

,.._..-... bons nuarto. dc frrn-
_«o muito limpa, rua do Ria-ALUCAM-SVte, 3

MU.f|.,rurBa7ãDo'':de°Gu\7.Ubã da.eT"*-om ou sen. mobilia; ni rua

(Gilete*)' â chaves estão na loja, c Dois de Dezembro n. ,141. <435«*G)J

trata-se na ru» Sachet n.^.5. _¦¦ 
? 

-^jjp^.gjj '„,„„ 
gaia fo

-rt-frente mobilada, com luz

electriea, ein «asa de familia;

na rua Correu Dutra 78.
(J 4125) G

A LUGAM-SB perto dos ba-

-tt-nlios de mar. quartos c

pensão, desdo 4$ por dia, e

uma sala eom pensão, para
casal ou 2 cavalheiros por
2001? mensaes, luz electriea,
o tcleplione. Pensão Familiar.
Praça José do Alencar 14,
C-ttete. __-ÍÍ____-_.

da

4 LUGA-SE um bom orec.10, eom
Atres ouartos, duas salas, porão
A.trcs auartos, dui9 salas, porão
por 150$; na rua Alice n. 81. Ltran-
joinas; as chaves no n. ça, e trata-se
aa rua. «Ia Constituído n '-'•'¦- -

(,.693 G) J

4 LUGA-SE optima sala de frente.

Juventude
Alexandre

Fai com que os cabellòs
brancos fiquem pretos, não

queima, não mancha a pelle.
A Juventude Alexandre des.

envolve o crescimento do ca-
bello e extingue a caspa com
trss applicaçòcs.

Vende-se cm todas as per
fumadas, pliarmacias e droga-
rias. — Preço 3$ooo.

.4 ILUCA-SIÍ em Copacaibana, pre-
Aço 160$, casa nova, espaçosa, com
boas accommodaçõts, rodeada de la-
«ellas; informações na rua «o Ko*
sario 159. 2" andar. (45'3 ") J

ALUGA-S 
Iv o pre.lio da rua Gene-

ral Gemes Carneiro. «14. Ipanema,
chaves na padaria próxima' trata-se a
rua da Alfaudcía, a8, as 1 horas <ia
tarde. <**" » »

» LUCA-SE o (trande predio da rua
J___r. José Ilygino 232, com sete
quartos. A casa flóde 6er visitada.
Truta-se na rua Salaado Zenha, 47*

(46n K) K

AILUGA-SIE 
uma casa com toda*

as dependências para familia de
tratamento, 110 n. 81 da rua Vis*
conde dc Figueiredo, «ue principia
na run Conde de Bomlim, ao lado
do Club da Tijuca; as chaves; na
mesma e trata-se na rua do Ouvidor
n. 57. Telephone 0932* Norte.

(4618 K.) R
I-

ALUGA-SE, 
por cem mil réis men-

saes, a casa da travessa «Maga-
•lh-.s n. 12, fim da rua Barão do
_ilar, Fabrica das Chitas, com tre»
quartos, duas íalas, cozinha e gran.
de quintal, com entrada independen-
te; a chave no n. 14 e trata-se na
rua UriiKiiay 202^ (462a-) J.

ALUGA-SE, 
a familia de traUmeni

to. a esplendida casa da rua Haii.
dock Lobo n. 319, inteiramente refor.
mada, com dois pavimentes seto quar.
tos, etc; as chaves no 3!t.

(4166 K) J

ti iTjUGA.SE por i2o$. uma «asa
Acom 2 salas, 2 quartos, cozinha o
mais dependências, e porão habitavel;
rua Conde de Bomfim n. 67. Coa-
ves e tratar no armazem, junto.

(4181 K) J,|

_&á£!ffi^-__*..-^ « »«¦*•
vn'tra_:-4 na rua Alfândega «. Voluntário!> Patn. *•*>*•„. .
reixoto & UM» 0) J' l-M-o..w I

ALUGA-SE 
um confortável predio

recentemente acabado, com us «ie-
mais acconunodaçOes rara família ae
tratamento, á rua Santa *-lara, 14=.

ponlo dos bondes. Chaves no nume-
ro iSo. Copacabana. (42 Kl II

ALUGAM-SE 
as casas ío e 6.1 A*

rua Piratiny (Conde Uomfim) ;
tratar, á rua S. Francisco Xavier 391.

(4424 K) J

AL--Aguiar n. 31 ;as chaves csuio no
n 13! trata-se na Confeitaria Botxw
fim 

' 
(largo da Segunda-Feir,.).

(4104 _W fl

A LUGAM-SE os predios nu-
2_-meros 57 e 61 da ruu lpa>
nenui; trata-se no 11. 65 da
me-m» ru«- («í *10_6) II

ALUGA-SE. 
por 100$, a casa At

rua Gonçalves Crestio n 10, fun-
dos; a chfvc esti na frente*, trata-te
na rua Conde Bomfim 654. f4767K)R

ALUGA.SE 
o predio i raa Pint«

Guedes 80. Muda da Tiiuca, cora
tres quartos, duaa saltiB. rteçnensa', b»»
nheiro. ftc, gaz e electric'd,-vdej ait».
guel 1-»$; ciurea «tn frente

—- (4401 *) I

>
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NEURASTHENIA • FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

nu pmruTiii
r>o xu"Er_.KrEio_i-_:

B' o mais poderoso tônico empregado
contra as moléstias ou excessos, qneproduzem esgotamento nervoso

ANEMIA. CEREBRAL o
oo o PH08PHATÜRIA

AIjUOAMi-SE com 
pensão, preços

modicoi, familias ou rapazei,
limpos nrcjadoi quartos, rua Haddock
Lobo n. 96. (4^02 R) 1.

AEUG.A-SE 
o confortável predio &

rua Haddock Lobo n. 319, com 2
ipavimentos, sele quartos, etc; chaves
«» n. jis. (421? ;> K

ALUGAM-SE 
os predios da rua Con.

de de llonifim ns; 86j e 867, com
iwt» aceommodações para família dc
tratamento e para tratar com Santos,
Mòroira e C, á rua Visconde de Inha-
lima n. 38, (3137 J) K

LUGÃhTsE na rua
Haddock lobo n,

252, magníficas sa-
Ias e quartos a oava-
lholros, oaaaes o fa-
mttlas de tratamento

M itià

AMIGA 
SU oor 140$, a casa da rua

Dr. Aristides I.obo n, 185: tem
(res (uiartos, mais dcnendencJas. jardimc quintal; os_5.j1are.hos estão guardado.,
e as chaves estão no 188' trata-se ú
rua Misericórdia 2, sob., til. 333 cl.
(pinça 1..). (4224 K) J

A.,UGA-SE 
por 220$ mensaes a ca-

sa nova de sobrado, i rua Oito
de Dezembro o. 81, tendo no pavi-
mento superior quatro bons quartos,
bom quarlo dc banho, com banheira
servida -por água quente e fria, la-
vatorio e \V. C, e no inferior, sa-
Ias de visitas e de jantar, copa, co.
linha, despensa, W. <C. e um quar-
to. Para informações i mesma rua
n, 110 e trata-se «na rua Theophilo
Ottoni 43, sobrado. (3140 W J

Gonorrhéa
cura-se cm 3 dias com

ll.ua 7 <!o S..t.uml»rot 186

ALUGA-SE 
o predio assobradado da

rua Dr. Perreira Pontes n. 42 (An-
Üüraliy); está lodo reformado, tem 3
«luartos, 3 salas, porão liabitavcl. ba».
nheiro, tanque, piicliiido com cozinlia,
despensa, latrina, crar.de quintal todo
murado, escadas de cantarh ao lado e
aos fundos portão e ftradil de ferro
na fronte, e jardim, installação o.e-
ctrica, bonde muilo próximo: trata-se
no lado, n. 4°. (4241 L) 3

MÃES EXTREMOSAS * $g!iS£?'«hinlios das moléstias da pelle que os affligem, banliae-os co«n
o SABONETE OE RIFGER. Rua S. Pedro, 12.7.__--

S. Christovão, Andarahy
e Villa Isabel

A I,U(.AM-SE as cnsas da rua
lí-Vl). Miuin 71 (Aldeia Cam-
,.istn>, «transversal 1» rua Pe-
rcira Nunes, sovas, com dois
«quartos, 2 salas, cozinha, ba-
nheiro c tti._q.io do lavagem,
todos os commoflos illuniiiiu-
dos ú luz clcctrica. As chaves
110 local. Trnta-sc na rua Gon-
ç.ilvç.s Dins 31, próximo da et-
4l:idc, a poucos passos dos
liuiides de Aldeia Campista,
<-ujn passagem ein duas sc-
rrõps c dc Ü00 rs. Alugueis
DOS e 100$.

-\u'.I.IV.A-SIÍ. na rua Pnrabyba 23-A,
im n. 111; a chave nor favor,
trata-se Senhor dos Passos 76.

Cl 183 L) 3

ALUGA-SE 
uma boa caça.

salan.
com 2

.1 quartos, despensa, cozi-
r.lia, W. C. banheiro, tanque c quin-
tal, entrada ao lado, com Raz c elcctri-
cidade, t_da nora! aluguel 130$; as
chaves na mesma, com o mestre tle
obras, rua Jorge Rudjx '40! trata;sc
na Casa Marinho, rua Sele dc ac.
lembro 66, fabrica dc malas. - _

(3923 I.) S

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. PINTO & O. —

AÜÜGÁ-SI? 
uma boa capinha, na

rua b. Francisco Xavier 347, casa
3; trata-se na rua Haddii-k Lobo 37-

(4554 L) K

V;-Bdlezà^ dá'í^lle:«'
Obtem-se com «o «sir âo' SUDO-

NOL, unic» <i&e tira sardas, pan-nos, nr.Sinc.ias da pelle, espinhas,
cravos, marcas <]e Yaiio!» pôtmais profundas que sejam, bro-
toe»?, « todas 'a. manl.estaçâeí
cutâneas. _ Vidro, 5$ooo. vende-
K na Drogaria Rodrigues,' á rua
Gonptlve» Dias n. 59, e na Phar-
macia Medina, & rua Luiz de Ca-
raões 6, próximo ao largo de São
Francisco.

ALUGAM-SE commodo». a. no?
-. e Sei, grandei e pintados de

novo; na rua Corontt Cabrita sr. Sãs
Januário. (4434 t) S

AI.UGA-SE 
o sobrado do Boule.

vard Vinte e Oito de Setepibro
n. 333, cora bastantes commodos; ta
chovei estão na loja, e trata-se na rua«da Carioca o. 10 ((4E46 L) 1

AI,UGA-SE. 
por 101$, o oredio di

rua Santa Luiza n., Maracanã,
eom bons commodos, Jardim, e quin-tal; ai chaves estão no n. 60.

(45 S» I.)
-¦¦¦-— - 

,

ALUGA-SE, para neitocl-i e familia,
a can da rua O. Antu Nery 74,canto «da nua Nova America; trata-se

Urixuayana 116, du a is 3.
(4o£» M J

ALUGA-âE 
a caia da rua Senador

Alencar. 191; as chavão estão na
Bomfim 166,rua açouitue.

estao 
(4t.44&)J

ALUGA-SE 
um bom auarto, em ca-

«a de um casal decente, a uma
senhora que trabalhe ibrt, rua Dr.
Maciel 15 (não enche) (4'45 L) T

ALUCA-.SE vor 86$ cada uma das
casai novas e modem ia. da rua

Padre Roma 2 e 4, tendo .1 qyartos,2 salas, cozinha, luz electrica. fogão a
caz, etc, próprias nara familia 'de tra-
lamento; logar nlto e sudivct, aconsc
lhado pelos médicos; o bpndc I.ins e
Vasconcellos passa na esquina da rua
Cabuçu'. próximo da porta, c ns clia-
ves estão ap lado, onde sc trato.

(4133 I.) J

ALUGA-SE. 
por 170$, o sobrado da

rua S, Luiz Gonzaea 66; trata-se
na rua da «AlíandcRi ia, Peixoto & C.

(4150 L) J

ALUGA-SE, 
por 130S. a casa 17 á

rua Chaves faria: trata-se ua rua
Alfândega i:, Peixoto 4c C.

(4150 L) J

CASA, 
g.iT.-ige ou officina — Alu-

ga-se uma á rua Coronel JoãoFrancisco n. 33, Mattoso, com qua-
tro quartos, duas salasc mais depen-
dencias para família; as chaves no
11. 31. Trata-se com o sr. Brandão,
pra;a da Bandeira n. 115, loja dc
ferragena. (4503 S) S

SUBURBIOS
ALUGA-SE 

uma boa casa, com 2
quartos. 2 salas, etc; na ma Dr.

Manoel Victorino n. 413 (Encantado).
(4244 M) J

ALUGAM-SE 
«ccllcntes casas' no-

vos, por 60$ e 70$. com 2 quartos,
duas salas, terraço-Iavatorio, cozinha,
fogão econômico, W. C. com clnivei-
ro, bom quintal todo murado, tendo
cuia caia 2 entradas independentes;
servem para 2 pequenas famílias cada
uma; á rua Silva Kcito 35, Riachuclo,
junto uos bondes Unha Cascadura.

(.15.10 M) J

Att.UGAM-SE 
por 140$ e 150$,

as ca^as da rua Jorge Rudge ns.
£4 c 66, tendo duas salas, quatro
quartos, «despensa, cozinha, luz cie*
ctrica c quintal; as chaves no nu-
mero 53, (4597 L) R

.'ORALINA Cura darthros, empigens,
eezemas c sarna. Rua São
Pedro, 1:7.

4 il.UGA-SÉ a boa loja, á rua São
-fVChriitoviio u. 515, Para negocio
limpo; com moradia para familia; as
chaves catão na pliarmacia ao lailo c
trata-se na Grande -Manufastura Pen-
11a Fiel, á rua da Quita'nda, 116 a 11S.

(3618 D J

ALUGA-SE 
por 142^000 o boa ca-

sa da rua Major lfon6cca n. 34.
«¦0111 .1 quartos, 2 salas e bom porão
habitavel; trat.'-se na rua S. Luiz
.'.onzafía n. io3, onde se acham as
chaves. (396Q J> L

A LUGA-SE a casa n. 41 da rua
XYCosta Guimarães. Retiro da Ame--tea» S. Christovão, bondes de São
Januário: ar. cliiuves estão em frente,
.io armazém do sr. Brandão, c trata-
sc na rua da Alfândega 122; preço
noSouo. (3«i25 L) J

ALUGA-SE 
exeellente cisa, assn-

bra-d-üla. entrada ao lado. a salas,
5 quartoa, porão habitavel. Rraiule ler-
reno nrbariiadoi nor 112$' as chaves

11 rua Cliaves Varia 72, aninzem, Can-
cit-la, S. tí-iiisto-.-ão. (3..-'0 L) .T

A !LU(»A^Kilv bons commodos inde-
J%. pen dentes, a 35$; na rua do Mat-
luso, 106. (45.12 L) 3

A IiVCSA-SK n familia dc alto
-A-tratamcnlo a exeellente
casa ú roa llolla do S. João
n. 23, S. Christovão, muito
próxima ao Campo. Trata-se
á rua Vasco da Gama 166. L

.oração
Tomo

PEITORAL MARINHO
llun 7 de Setembro, 180

ALUGA-SE 
n casa da riu Souza

Kr.inco li. 207, Villa Isabel, com
3 salas, 2 quartos, corredor separado,
cozinha, banheiro c auiutal, pintada de
novo e asseiada; as chaves 'estão
no 203. (3S23 li) .1

ALUGA-SE t>or_ 170$, o predio á
xVrua D. Anna Nery n. 227. com 5
nuarlos; nara ver c tratar, á rua
Jockcy-Club n. 3.10. (4U9 L) S

8 3?
8 íf5

<3SSSej!JS0íXW©SO5©SiB3SCít063SOS«e<SC«i5ÍS5O
jí T*AT T^Sl/TAM ^ra °^lcr empreso; sorte cm negócios, lo-w ± 4rxi-jX___pvxrXiN tcr|a c j^ojí; curar-se: Hbertàr-sc de male*
JJ íieios; harmonisar o casal mi socíòs; casar bem ou ter o amor*• -lc quem se deseja; descobrir segredos, Verdadeiros imans natu*¦acs do Ccylão, conforme vcriíicaieis pela attracção( numa busso-

pela reducção h pó, o que não acontece ás imitações, por*
que o aço que imita pedra, não sc pulverisa pela esmaga ção. E'
para ondar ao pescoço sem incomniodo, por dentro da roupa; e
não necessita de tnstrueções, porque já recebeu toda preparação
psyoliic.i, afim (lc bcncíiciar á pessoa que nsal-o. Ide á CASA
DIXIE. rna do Rosário 147, e talliie reseiriidamentc com o sr. Fer-
reira, para que elle vos forneça um TALISMAN dc DEZ Mil.. U
HÊlt), ou de maior preço, pois que os lia com carga mais peza- M
da. 2, 3, 4 ou 5 vezes. Conliac, e sereis fdií I O Talisman in- H
flue sõ.>re o Invisível creador W

Pedidos dc fór.-i, devem vir com vale postal, a MILTON * C*. V
Caixa 1734 — Capital Federal. (M 4015) U

^jgpeoBsoaeoeeet9aee^^^
i

A LUGA-SI5
j.%._.eneral

novo predio da rua
Argnllo 11. 220, assobra-

dado. com tres quartos, ; duas salas,
ctectricidadc, cozinlia, quintal, etc;
paar ver as cliaves no iportão junto
ao n. ^^5; tratar na praça da Ue-P-t-
híica n. sai, Casa Cabocío.
da Tijuca-, preco 71.$. (416S K) R

U300 L) J

A!,f

ALUGA-Sl-, por 70$
a casa ila travessa

; íS dc taxa
-.. Álvaro n. 8.lvngenho Novo, com duas salas, dois

quartos e mnis dependeu.ias. lin ele-
«ria e ouintal; trata-se á rua I.co.
liolil. u. iSO. Andaraliyj n chave esta
por favor na cisa n. 10. (4146 L) S

IA-GA-SK por 270$ a casa da rua
S. 'J-Vanciseo Xavier n. .i^o, ]cm centro de terreno, com geondes

quartos, grande quintal e j!*(!:m. jTrata-se com Jorge dc Souza, á rua \
«la Assembléa u. 16, loja. Tele- !
phone 2502 Cciiir.il. (2216 I.) J

,4 T.UO.VSI'. por i?o$ o( predio 3.1S
wtXAn rua de S. I.uiz Gonzaga. As
chaves estão por favor no armazém
« trata-se na rua Sachet n. 15.

(4202 L) J

predio cm centro
com muitos commo-

tratar uo Campo de São
57. (4626 L) 3

A LUGA-SIv um
XjLde terreno co

CATARBHQ G3S PDI
Cura nxplila com o

P-.ITOKAL MAi 1NHO
Ruu 7 dü Setembro, ISO

A LUGA-SE.
-libon cfisã á

dos; ver e
fhristovão,

Ror So$ mensaes, a
,,, rua dos Artistas 02,Alicia Campista. k-ndo quatro dormi,tonos c mais dependências quintal _installação clcctrirá: as chaves, porfavor, com b sr. Leitão. Icj.i dc bar-beiro; trata-sc a rua liarão d» Mes-

quita 915. (04797 D R

t' ],UGAM-SK.
ALUGA-SB, por 140S.¦iVrua Duque de Ca.\"

n casa *m
, ... . ... -iixms 11. 12;, norc?, as casas da Doulgs.a.i.1 2S de Sctciuliro, com duask.rua .-.r.iuin Lima 120; as casas salas, tres quartos, cozinlia, dcsBensa.-, .1 o 4. com 2 salas, 2 quartos e banheiro; tem quintal c Uu clcc-ricai:-..ns dcpenneilciosi trata-sc na casa 6. (4146 L) 1

A^THRITIMiO • ARTERIO ESGLEB05E
Trátathohto com complclo resultado pelas Cor-

rentes tle Mtn írequencia e diat.icrm.cns, daíieurasthehia, nevralgias, prurido, arlhritismo, arlcrioesclcrose. lixamos pelos r«iiosX. Preços módicos.
Consultório do Dr. Renato de Souza Lopes,especialista em doenças nervosas, do ápperelhò diges-tivo c da nutrição. — RÜA S. J0S1.' 3i), de 2 ás 4.

lA-XrUGA-Sl. por S6$, cisa com tres
.iVsalns, dois (tuartos, cozinha, ba-
iihciro, dcsiiensa, reservada, quintal,iardim, luz electrica, avenida só tresrasas; na rua de Santa Luiza ca*ia III; chave no 61 (Maracanã).

(4630 L) .7
IjA.ILUGAM-SE a 70$, ns casas daXVrua Araújo I.ima, 129, casas ns«y 3 e.|, com 2 silas, 2 quartos e maidependências; trata-sc na casa VI.

<i5'!_i'L_.
.'VLUGA-SR uma boa casa, com 3
Julipdç Çutilhos ». f«. esquina do n.«tio, lV.-.iln-SrJ 2. dc Setembro; ns

AI.l'(.A-SI',, I»r 'preço módico, o
pr«:«!i-), - recentemente pintada econcertado, ,í rua Amazonas 4g. cmS. Cliri.itovão, cnm 4 auartos, 3 sa-bis, tendo fora dependências, comple-lamente murado, com iardim. Brandeciii.nia. arborizado c installação cie.

ctrica; cliavcs á mesma rua 37; trata-sc Quitanda 68. (4400 L) R

n. 4: u.ita.ss
Mallicus.

11a rua Ouvidor
(4736 l.llí

i,l I,rc,A.SK á nia de S. 1'r.i.*A.-is.-o Xavier 11. 635,--- -..,, boas ... , .<ii«s «partos, dtras salas, .- ¦-.-:,¦
Quintal c Installação com abati-

Corrimentos
Curam-se em 3 dias com

jÚõcçSg Marinho
Kua 7 <lo Sotombro; 1SC, ]

ALUGA-SB 
uma casinha com sala,

quarto c cozinlia; na rua Clari-
tiiuiido de «Mello n. 234, casa 4.
Aluguel 31$; o chave está no 11. 3,
junta e trata-sc na rua Figueira
207; -E. Rocha. (4C04 'M) R

Wlv y4:-¥^n^;««JSCTHÍfr)g^ M áe Sovcmbro Se liflfc--''. ¦¦^7^•-yy.-r''-'^.-
-¦¦¦¦¦ •¦!^^^^%' 
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ÍCAMISARIA
i^W"*!'

Z , V, !S=TOW__. 1017-^ Rio do Jnneiro —
Sií.11nÍ0J2-S-9nie* í^úcucfo 00 sèlíõ pára resposta.—
OURA »^7TdA E GAKAXTtDA — GRAflS.

ALUGA. SU um» boa casa, com 5oo-ninodM; oreço baratisjimo, 4 «rua
Victona 232, «slaçáo de Rarros: trata-te na mesma. (4220 M) J

ALUGA-SE. w sol ra;n5ae% abo»
. .ca?s• .í...™?. Almirante Barão de
Latem, Villa Gerson, estacio de Ra-
mos; 03 chaves eom o ar. Silva, no ar-mazem oroximo, e trata-ie i, avenidaRio Branco Tn. «. (M)

ALUGA-SE. sor 50$ mensaes, a boacasa, a rua Luelo 4t Mendonça,estrida do Apicu', estado de Ramos;as chaves coo o sr. Josí Miguel de
Ota-or», e tnita-se & ar. Rio Branca17». (M)

ALUGAM-SE 
2 boas casas, por 40)mensaes cada uma, & Estrada Nova

do EnRenh» da Pedra n. s88; as cha.ves estão no terreno ao lado, com o
sr. Jm* Locca, e trataje 4 av. Rio
Branco 171. (M)

TERRENOS 
— A' rua Barto de

Mesquita, «a|Ui|aclo, mac-ada-
misadas de 300 a J»i> jmil réis o me.
tro de frente. A' vista ou a presta-
(Ses. Tratar, Meira;. Urumiayana n.
3. Teleph, 4^54, Ç.„, (11 N) 7

VENDE-SE, 
oor £1000$. ultime s«-

to, um bellistlmo predio, na rua
Josí Vicente, -próximo á rua Barão
de «Mesquita, çonstridcao exeellente,
bondes 4 porta, dotajquartos, duas
salas, coiinha, w. t^ç., dentra de
casa, agaa, instalIajSo1 electrica, eü-
íicado ba oito meies. * At chaves es-
tio na riu da -Alfaaden n, 130,
1° andar, dal 2 ás 6,'onde se trata.

(4678 N) R

VENDE-SEdo.
. bom ' tel-reno arborisa-

_.. medindo in metros de fren-
te por js de fundofj pira ver e tra-
tar ea rua -Prudent» Be Moraes 43.
Quintino Bocayuva. (4Íc*N) Ros msxm m

St • t> ¦ w ta socied».
rí, livre de qualquer retribuição, os meios de ,cvtrar-se. EN-VIEM PELO C»RREIO, era carta fechada — nJrae, morada,symptomas ou manifestações da moléstia — e sello -para a re-sposta, que receberão oa volta do Correio. Cartas aos INVI-SIVEIS — Caixa do Correio, 1125.

ALUGA-SE 
a confortável casa da

rua Itnjçrial u 175, Meyer; tem
4 quartos, 3 salas, cozinha, banheira
para agita quente, luz electrica, íaz,etc; iara ver e tratar, na mesma.

(44Z5 M) S
I-

ALUGA-SE 
uma casa,

sala
... _ .... com quarto,cozinha, oara um casal;

preco «i$; n. 368 rua lnuassu. Madu-
reira; em .{{ente á tiarada dc Ednarilo
de Aranjo,  (4422 JI) S

ALUGA-SE 
o oredio da rua dc

Sant'Arena 18, Meyer; aliifrucl 90?;tres (yusartos. 2 salaã. «mia, varanda ao
lado., jardim com er.-uill na frente;
iTruminação clectrica: chaves na cl.iaca-
ra em frente; trata-sc na rua Guana-
bara so. (4857 M_t S

ALUGAM-SE. 
por 90$, os excel-

lentes prédios,- com todas as com-
modidadvs bygicnicas. da rua Lopes
ia Cruz 20 c ,.i; traja-se na rua I>r.
Garnier 105, Rocha; as choves, porfavor, na venda da esquina, 307.,

(4770 -M) R

ALUGA-SE, por 71$. uma casa; 2
quartos, 2 salas, cozinha e quintal;

a rua Imperial n. 271, casa XII; 05
chaves nj 11. XIII. (4813 M) R

VBNDE-SE 
tsplcndido terreno, Ica-rahy; trata-se i rua Josí Bom-facio n. 45. Nictheroy, (4ui N)J

VENDE-SE 
o predio da rua Lo-

pes da Cruz n, ,{87, Meyer, com
tres quartos, espaçosa ^ala de .atirar,
tidos os confortos da Bvgiene tnoJt-r-
na e grano-, terreno. As .havea ni
mesma rua, n. 177. (4137 N J

GRAVJDEZ Evi-
Ia-seUBa"-

do as vcla3 antisepticas. São
inoltcnsivas, coniniodas e de ef-
({ito seguro .Caixa cora 23 ve-
Ias 5$ono. Pelo Correio mau 600
réis. Depositário: praça Tiraden-

tes n. 62, pharmacia Tavares.
«f r (ÍS04) •-

VENVali

1
DF.-SE a casa da rua dc São

alenlim .1. 53fj trata-se na mis-
55. P«.o barato

(4207. N)-J

VENDE-SE'tres quartos,
rua de bonde;
dn Rosário 1,14.

LLI
•TT*-

btfa . > casa com
iSahs, etc., em

Pinto, á ¦ rua
... t42»4N)J

(N03I13 RKGISTRAD<0) í
Cura a inflammaçâo é pus*-

gaçdes dos olhos
Em todas as i3la.abrna.iarcias e drogrâiritãs

ALUGA.SE 
por Si? unia casa para

pequena família; ua rua Ccncral
Bento Gonçalves
genho de Dentro.

70, casa II. En-
(4122 M)J

ALUGA-SE 
uma 4i_a casa com dois

quartos, duas salas, logar alto e
saudável, com água e luz electrica
e grande chácara e jardim; na rua
de S. ]osé n. 88 (.Madurcira).

(41 ao ÍS) J

ALUGA-SE 
«ma boa casa, asso-

bradada e com porão habitavel,
dispondo dc todas as accommodaçõcs
Para familia; na rua Marques de
Leão 43, língenho Novo. Ver na
ir estila e tratar com I.UÍZ de Mello
á rua Acre 82. (4206 M) J

AiLUGAJI.SE, 
cm liomsiiqccsso,

desde 35$ a 120$, boas casas
próximas da estação com tres quar-
tos, divas salas, anua, luz clcctrica,
tions quinlacs; tmtar c chaves no
botequim n. 7411; (4593 M)R

ALUGAM-SE. 
11a rua Magalhães

Couto (.Meyer), esplendidas casas
com 4 quartos, 2 salas c mais depen-
dencias, luz electrica. etc; informa-
ções no r. 12., e .rata-se na rua üe-
ner.il Câmara a. .15, Mb.- . aluguel
90$ mensaes. .. (4228 M) J
ALUGA-SE a casa da rua Fran-

XXcisca Meyer 9G, língenho de Den-
tro; aluguel 55$; trata-se i rua Tei-
xeira Junior 134. UM-I M) 3

ALUGA-SE. 
por 2;$, a casa da rua

Saldanha da Gama n. 164, cm
Hom suceesso. com ,¦. commodos e cosi-
nlin, bom lerreno todo cercado c cr-
oorizado; trata-se na rua 20 dc Ju-
nho 37. (4009 M) M

ALUGAM-Slv 
confortáveis casas, de

11$ a 61$; tratam-se . com - Albcr-
to Koclia, á rua C.
Jacarépasuá.

Uenicio n. 5oj,
(38S3 -M) R

A 
LUGAM-SE. com carta dc fiança,
na li. de Ramos, boas casas de

moradia; a 50$. 60$ e 6..S; têm água,
luz, W.-C. e quintal; trata-sc no mes-
mo loflh", na M Villa Aridorinlia",

(2271 M) R

» LUGAM-SE, ra Villa Savana,
^XPctropolis «dos Pobres, rua V. Ni-
cthcroy 60, estação Mangueira, casas
que deram 110$, a 70$ c 65$; preço
dc crise; aproveitem. (417S M) R

A LUGA-SE a pasa da rua 'São
Xiltraz n. ss. toda reformada." a
quartos, 2 salas, luz electrica, quintal
jardim. Aluguei 70$ os chaves no
n. 27; trata-se na rua do Kosario
n. 132. (393S J) M

A IjUGA-SE, 155Í. predio novofFrnri:
^Xcisco Manoel 18, I..- Riachuclo; 6
qaurtos, 2
rclles 32.

salas; trata-se Victor Mei.
(1.-168 M) J

ALUGA-SE 
um bello predio, com

chácara, jardim, abundância dágua;
«az, a família de tratamento; a rua
Joaquim Meyer n. 85; a chave ua
mesma rua n 78, onde sc trata.

(4391 M) J

ALUGA-SE, 
á rua Francisco Era-

goso 11. 21 (Encantado), uma pc-
nuena cisa, com uita cic.ua e bom
quintal. (4120 M) S

A LUGA-SE uma esolcndida sala,
jÇLcom ,1 sacadas de frente mobilada
ou não.a um dentista
vista a nualiiucr hora;
Mcycr 66.

ou professor;
rua Carolina
(4.l8r M).S

dc tratamen-A LUGA-SE. a pesoa
í"\to, por 140$ mensaes, com con.
trato dc, no mínimo, um anuo, ou
vende-se por 13:500$, n| razivel e
confortável casa, no Mover; cartas
neste jornal, a G. G, com indicações.

(41 Ci M) S

i I.UGA-SK uma casa nova. em Ja--f-Lcarcpaguá, temlo 2 quartos, 2 aa-
ias, ngua, luz e tudo mais necessário;
preço 6o$; para tratar, rui Uaroncza
II. 149. (-114" MJ 3

AI.UGA-Sl; 
uma casa, na rua Vici-

ra Ferreira n, 74, Boni.succcsso;
preço ,6S:  __ ¦¦,-. (44.18 M) S

ALUGÃ.SK 
uma casa, com 3 quar-

Ins. i salas c grande quintal, na
estação do Riaclmelo; rua Vict..r Mci-
rellcs n. 120; preço Soíooo.

(4151 M) S

A I.UGA-SE uma c..sa_ nova, com
ÍXgfahde quintal arborizado na tra-
vessa Gloria n. 7-A, lado da Boca do
Mano; r.s cliavcs estão na rua Dias
da Cruz 307. (4147 M) S

ALUGA-SE 
uma casa com 2 quar-

.tos, 2 salas c cozinha. \V. C,
quintal, installação clectrica; na rua
Prudente dc .Nloraes n. 102, perto
da estação Ouintino Bocayuva; as
chaves c-.n frente, no dcpoafc; tra-
ta-se na rua da Republica tr. 9.1.
fundos. Aluguel, 61$. (4504 iM) J

;tiüa:.*
!?*r! ta.

POr 75?. prós imo
(45S:,I.)I.

eom
nha.
mcn to
co Centro

lALUCA-SE um bom armazém, na<t\ro2 Mijucl He Frias 11. _.6; irala-íe nr, rua de S. Francisco Xavier..S>>. eu ,-a avenida Rio Branco 4:.
(4400 1.1 J

\ LUGA-SE. á rua S. Luiz Cotiza-<TA.ga 404. uma cosa coin dois qimr-tos c mais danctu!cnc.as, própria para
pequena faaillia Ac tratamento, tendo
ainda, no porão, mais um quarto in-
dopendcrt-te.^ com acua e Uu eicfctrica;
nóde scr vista todos os dias: trata-se
h rua Ouvidor 134, ou tcl-nlionc Ciai-
trai 4551. 'muS Lo) M

A'LUGA-SE n casa n.
Xtvéssà Josí Bonifácio,

Esta «
Qupotido «
Jp»niiSV,-!-.Ja

1MB RICAÇA
Of LAV AÒEAI OE

Quatro eoramocto3
fitaco commodos ..
v -. Acceitam-sí

EMPRESA D!« LAV ACtEAI OE CARí.ipresa cncarrrga-s: d.- ia ..';, icrvico concer
pe.=Soal idôneo, a cmr.r es. tema ;i -i Io

Vt.: T.'ií'„í'1,:'''¦' ° ro-i"-:1 tebella ic preçosUA GENERAL CAMA KA S15. Tel 3:9-TABELLA DE PREÇOS:""
 7S^o_j | ; Seis conimcdca,

proposta- para aasig naturaj,

. t.iujtqiter
l_.scnp.tono:
Norte

.- . 5$003

A LUGAM-SE ns casas ns. 117 e 123
OLda rua Gf*ineza, JJngenlio de Deu-
vo\ as cliavcd tatSo no n. 135, casa X,

i trata-se 6 avenida Hio Brauco i;i.

da tra-
estação

dc Todos os Santos, distante da mes-
ma tres minutos, tem' dois t]u»rtos,
duas salas, eraude quintal e jardim
na frente; ns chaves estão no ar-
mazem da esquina, oiiác s'ê trátá.

(4310 M) S

4 TA'CA-?K um bom rredio cnn bas-
jC\.V%nte6 íiccommod»ç5cs, iíluminndo
a luz electrica cnm grande Urrcno
todo murado, pioprin para família de
tratamento; na rua Borges Reis 137»
antiga Vinte e Cinco de "Março, liSi-
cen'ia dc Dentro; trata-se na rua do
tavradio 19-. das 9 ás 10 horas da
manhã, (450; M) S

ATíUGA^SIÍ, por 70$, uma casa com
2 satãs, 2 quartos, cozinha c

Rrande terreno, á rua da Bella Vista
n. 93. Engenho Novo; as chaves cs-
tão na venda, em frente. (4i8iM)J

A LUGA.SE, por 50$, boa casa paraxi^jwqucna familia. 2 minutos da cs-
tacao do Meyer_ lopir muito sauda-
vel; informa-se rua Dias da Silva3...
quitanda. (4789 M) II

ALUGAM.SE, 
em casa franceza,

uma Ri-amle sala e quarto, a sala
cora cinco jaucllas, oara cisai de tra-
tamento, com bella vista sobre a cida-
de c bahia, com oensão, lu; clcctrica,
banhos intentes, bella chácara, tele-
phone; na rua Costa Basto? 44, Santa
Thereza. (4832 M) J

ALUGA-SL 
a casa da ma Oito de

Setembro 18 (Meyer),. com.'3 bons
qitart-09, 2 salas, despensa. cozinha,
banheiro. luz electrica, etc., além de
porão habitavel; informa-se no n. 40d.i mesma rua. e trata-se na rua Mar-
ques de Leão 39, Engenho Novo;
Q0$ooo. (3434M..S

ALUGA-SL 
a casa da rua Figueira

11. 8c com 3 quartos. 2 salas e
bom porão; trala-sc no 78. (4859.1!)S

irENDE.SE cm Jncnr6paguii
* nma chácara'(V 80 metros

elo bonde, com bon cnsa dc
habitação, tendo 5 quartos, 2
salas, saleta, cozinha, banhei-
ro. W. O., tanqitçyj aguii o luz
clectrica. Poinpjgconi diversas
qualidades di; arvores dò fru-'
to, terras próprias, por 19
contos; .Vo.ndc4$~também nm
grande terreno -: próprio, per-corrido por uniírio cm toda
a sua extensão,?; sendo parteeni capimzal, 7- matto, pomiir
com diversas arvores frutife
ras, tendo nmí industria do
grando futuro; . Informações
com Jucá do Kio, Estradn da
Freguezía 825. f t(B 4602) N

FRANCEZA Roupas brancas parasenhoras o homens-
Roupas de cama, mesa»oamlsas Berthotot o '
outras-

133-AVENIDA RIO BRANCO-133 2C?íli££!f^
(EX.OBHTTRAL) tS!ho* eretonS%tos^

Todos os artigos desta oasa são vantajosamente lhado-
conhecidos nfto somente pela sua superioridade como Punhos o colarinhos.
pelos seus preços, que desafiam toda concorrência. etc-, ete-
V«ENDE-S8 

um predio, de con-tru-
egio mod«nii, com wrand» ao li-

do, a lui electrica, etc.i na rei Mi-
nai a. it-j, esttçlo 4o S»"1^9!-^^
te-se no mesmo. (4r?8

rçrENDE-SE um predio, recentemen-
V te consetruldo, com porio habit»-

vel, com todo o conforto, par» um»
boa morada para pessoa de gosto.
Vonde-sé este predio devtno a pro»
Iprietarie qua onorla 00 mesmo ter
que «e retirar para fira. Este predio
custou aaloooí e vende-se agora por
181000$; i ncgociorSe urgência;, para
ver e tratar no -próprio predio a rua
Cachamby n. 7. Bondes de José Bo.
nifacio à porta ou de Cachamby.

(4796 N) R

• casa da rua «Matto*
Rodrigues n. 47. antiga rua do

Leste no dia »5. sabbado. Haddock
Lobo. (40S1 N) J

VENDE-SERoí

V.ÍNDEM-SE 
magníficos lotes de

terrenos, situados & rus Bahia,
na parte mais elevada, com vista para
todos os lados da cidade; bondes de
S. Januário e outros; trala-se no
n. 90 ou á rua do Rosário 114. Car-
torio, com G. Estradas, das a és *
da tarde. (47*6 N)

I\7'EN.DE-SE um ventilador "Wes-
T tinghouse", giratório, quasi novo.

Por 70J; na rua do Theatro 9. 1"«andar. (4880 N) S

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Neurasthenla,
Espermatorrhéa.

Cura certa, radical o rápida
Clinica clcciro-medica, espe-
ciai doDr. Caetano Jovine
das Faculdades de Medicina
de Nanoles e Rio dt Janeiro,
Das 9 ás 11 e das 2 ás 5.

Largo da Carioca a. 10
sobrado

VENDE-SE 
por 4 contes, a casa da

rim Souia Siqueira 58, Piedade;
informa-se e trata-se * rua do Hos-
picio 198. (4874 N) S

\TENDE-SE 
uma boa casa com sete

quartos e mais um fora, duas so-
lal, atleta, boa cozinha, banheiro
quente e frio, exeellente varanda, gaza electricidade. Preco rasoavel; na
rua Barto de Mesquita n. 785. An-
darahy. Chave na padaria. Tel.ViUa *433. (N)

VENDEM-SE, 
oer u contos, dois

predial, i rua Tavares n. aiq •
111 (E. do Encantado), novos feitio
itiodarao, assobradados, altos, no cen-
tro de terreno, jardim e itradil de
ferro ns írente, entrada ao lado,- 2
salas, 3 quartos, cozinha, despensa,
banheiro, tanque. \V C : trata-se cora
Mourão. á rua Rosado 161, ou á rua
Souza Franco 47. (N)

VENDE-SE. 
por o contos, um pro-

dio, á p 
- - . —

prata Bario de Drummond,
antiía oraça Sete de Março (Villa
Isabel), poptaa ao centro e uma ja-
nella de cala lado, assobradado, alto,
com a salas, 2 auartos, um dito ps-
queno, cozinha, W.-C., tanque, b«-
nheiro, etc; trata-se com Mourão. a
rua tio Kosario 161. (N)

VKNDE-SlE 
por 9:000$, um predio

em Botafogo, l rua D. Carolina
a. 38; trata-se no mesmo. (4-f«»N)J

?/^^_#^:/m4

¦\rCNDE-SIi 
_

I.T em Merity; tem
uma grande chácara,'¦ ,-_--•-. um bom chalct,forrado o assoalhado; preço barato.

400.n1. di kstaçlo; trata-se com M.
(3139 K) Ítomba.

VENDE-SE 
o «iredio da rua o dtFevereiro n, 68. em Copacabana!trata-se .Avenida Cies do Porto 8001tel. S334. Norte. (4i06 N) M

VENDEM-SE. 
saioooí. duas casto,a travessa da Unlv.rsW.de ns. «5.37,- trata-se na primeira. U426 N) f

VENDU-SE 
um terreno medindo

.ta metros de friíute por 110 dtfundos com tres casinhas, «precisam!»ue concertos; na rua I.opes ns. 43,45 e 47, na estsçio dé «Madurèirt,
distante dos bondes de Jacarcpagui,um minuto e dos trens tres minutos,rreço. ;:ooo$ooo. Trala-se & rua Sa-nitorio 18. Cascadura. (4144N) 9

VENDE-SElote de ter
por 800$ o superior

. 1 terra da rua Tavares, es-facio do Encantado, junto ao n. 247,moderno, medindo 11 por 33 de íim-dos, proinpto a edificar; trata-se como próprio, 1» rua Dr. Archias Cor.ilciro 654, bondes do Engenho d«l>cntrp. (3IJ..4 OI) J

VENDA DIVERSAS
T^IENDE-SE por 4$, «m qutlquei» pharmacia ou drosaria, um (ras.co de AXTIC.A1., ,1o dr. .Machado,

o melhor remejio da actualidade pi-ra curar a sypliilis e o rheuuiatismo.
O

V'EiNL)E-S«Ede canclla, espelho liiscaiité,
um tuilettc-cüii.lundu,

.  .íS;uni bom buffet crcilance, iõ.iij-, umaiiiobili:i de sala dc visitas, 100$: um
Biiarda-vcstidos, claro, 50$, c maiimoveis; na rua -Mari ze Hurros nu-m"» 354.  (4237 O) J
\r BNDES 13 uma nnchina "Sin.

v ger", com cinco Ravclas; rua tio
lheatro 11, 7, 1» aiular. (4640 O) 3

Granulado Effervescente
de ürotropina. Lycetol, Néo-Sidonal e Lithlna

fl HELHfle S1SS0LVENTE 00 ACID0 -RICO'
0 MAIS ACTIVO DOS ANTISEPTICOS DAS VIAS URINARIAS

Cura: RHEUNIATISMO. ARTHRITISMO, GOTTA.
AREIAS. CYSTITES. PYELITES. OBESIDADE. Etc.

GRANADO & C/
Rua 1.° de Março, 14,16,18 \\süQ

pKlyNiDE-SE um deposito de aves e
T, ovos, fazendo optimo negoci-,

pois tem diversos fornecimento», pi-«ando pequeno 'aluguel; 
para iraur

a trjvcãsa dü Senado n. 11.
'4210 O) 3

VEA'DE-SE 
um deposito de pio, na

rua João ¦-Uomuziii» ti. iuo-A, cm
frente a capella de Santo Antônio,
na «estação de Ramo», com tloi.
tinartos, e sala, coziiilw « quintal.U nlittíuel é de 70$ mensaes, o pro
ço de necocio c de 500?. (4015O) J
tr-ENDEM-Sl.; vcsiidoa dc "soirc«i'«

V c passeio, novos e outros de pou-co uso; na rua tícnador Vergueiro
11. ioj, por preços muito reduzidos.

U577 ü) J
dormitório tle ca-

peças, preço 3,10$,
98 (Villa Isabel).

(4-Mo J) O

VENDE-SE 
um

nella, com 5rua uis Uarbosa,

RIO DE JANEIRO
VENDE-SE 

um ipar de «pratos tur.cos novos, para banda ou orcliçs-tra, i rua llucnos Aires n. 178, como sr, «Miranda, (4300 ít) O

Y^EoNDEAI-SE, vpr ia contos, doisf,prédios i travessa S.- Díoro,. portac janella. 2 -salasij*.rquar.os, corre,.tlpr, cozinha e aUIiSitl cada urçiTio;para ^ais inforinaÇOís, cóiti: Jioiiráo,Kosario 161. (N)-

TOSSE - BRONCHITES — AÍIÉMA
O PEITOBAIi DB JÜRUA*. dc Alfredo tio CarvnlKoí eití;
cluslvamcntc vegetal,» o quo maior numero reunc do eu-
ras. Innumeros attestados médicos o do pessoas curadas o
affirmam. — A' venda nas pharmacias e drogarias do Kio
e dos Estados — I)çpositurlos: Alfredo do Carvalho & C.
K1111 Primeiro de Murfo n. 10. . Si)

AI.UCA.SE, 
por 60$,

Magdãlcna lij, com 4 commodos,
anua. electricidade c terreno; trata-se
U-ruguayana 116, das a ás 3.

(.1063 M) J

AI.UCA-SE.R|flllãc3
rua Werr.e de Jla-

39, uma boa casa, nova,moderna, com tres ouartos.- 2 -salas,
asua fria e ouoiitc. banheiro, nilitale jardim; bondes de I„ Vasconcellos e
V. I. líiiRcnho Novo; as chaves ra
Palilficacão Jloilelo. á rua Barão de
Bom Retiro 17S. Trata-se com Pei-xojo & C, rua Alfândega ia.-

. (47S7 M) J

casa da rua 1/ENDE-SE ou (iVuga-se ,por con.
,, ir3.1''' a„ eonfortavel casa da ruaMagalhães Couto fto,' Meyer, Bocado Matto, tendo varanda ao lado, 3salas, 5 quartos, -c«Jpi com lavatorio
ç pia de pedra mármore, quarto deliatílio com banheira esmaltada, biuot, arjiicccddr

ÁGUA DE COLÔNIA
SUPEIHÒI.

Para lianho c toucador:
1 litro. ...... 3$soo
i|2 litro. .... 2$ooo

Pharmacia Medina
RUA LUIZ. DE CAMÕES, 6

Largo de S. 1'rancisco

AI.UGA-SE, ppr 61$, uma casa.com2 nuirtos, 2 salas e quintal, á rua
loao Kodrisues li. Co, casa i (S. l-'ron-
cisco Xavier.) (S. _

(415; M) J

esmaltada,
. ciosct, cozinha,com grande fogão a gaz, despensa;a casa c toda illuminada o luz ole-ctrica e gaz; no quintal tem mais 2

quartos para creados; w. closct, tan-
que c forno para assailos, grandepomar, Jiorta e jardim Para ver c tra.lar, na_ mesma, cem o liroprietario,das 8 as 4 da tatde. (N)
"ITTuVDE-SE o chalet da ruat reza Cavalcante, n. 17, cc

Tlie.
 ... .,, com 2

salas, 2 qur-.rtos, cozinha e terreno
cercado, perto do trem e bonde, nua.
si á porta (Estação da Piedade);
trata-se com Mourão, rua TlieophiloOttoni 17... Teleph. .078, Norte;
metade á vista e ia resto a presta-ÇMS; .(Í5°f,_^,J

\riíN'DI>Plv 
uma ««pequena avenida

d mi tres casas - e terreno pararenilcni 240$; com
do • Kosario n. 134,

«J204 N) J

construir mais;
J. Tinto, rua
loja.

Qoffas de Saude
TÔNICO REGENEUADOR DO ORGANISMO E REGULADOR

DO VENTRE
Curam doenças do estômago, figado, intestinos, dores rliettnia-toldes, nervosismo, enxaquecas, ncvralgias, lieinorrlioides, fraqueza

geral e dos órgãos da geração e manchas da jiella. Depositários:Drogarias: Pacheco, rua dos Andradas n. 45. —..-Rio; llaruel &Comp., ma Direita 11. 1, S. Paulo. ' M 
1091

v

A LUGA-SE. nor 60S mensaes, a boii
XXcasa da rua Tavares m, Encan-
tado: as cliavcs estão, por favor, 110
11. ití, c tr,ita'.se ú avenida Rio
Branco 171. (M)

Compra e venda de predios
e terrenos

ítCMITRA-SE nn prcJio bem loca-
\J KsaAo, rta rua Uruguayana n, 8.
com Xliclialski. (4818 K) J
r-tOMPUAM-SE
\J inimcdiações dc Botafogo

dois predios n:is
La-

ranjeiras, um ntc 40 conto? c um
até 70 contos; trata-sc com Miclialski
rua Uruguayana 8, sobrado, dns 14
Ss 16 her 13. (4Í-9 N) j

¦_7-_NDEM.se 
superiores ter-> rcnoíi de 11X50, cm Yhz

liobo, 1-lsliailii Marcolml Ran-
gel. perto tlc Madurei rn n
prestações c ú vista o por prc-
ços no alcance do todos. Tra-
tn-sc nos mesmos, íi ma Pro-
fessor Btulamaquí 8; todos
os dias _ (J 4192) Jí

\7i-.i\Dl-.-SlC por-3:500$ a casa da
ruas Elias da Silva 11. 241, Dr.Irontin; trala-sc á rua do Hospicion_.__i?_^ (4874 Í>) :'S

i,7*I'.NDIJM.SK, nor ,10 contos, 4vi-rcilios, á rua Escobar (S. Chris-
toyao), sendo 2 de-frente dc rua. com1 salas; 2 ouartos, etc. c 2 nos fun.«los. 2 salas, 2 quartos, etc.: trata-secom Mourão, á rua Kosario 161, ou árua Souza Franco 47. (N)

a mm e pis
GRANDES SALDOS TM TODAS AS SECOÕES A PREÇOS

BEM PRECEDENTES ' 
,.

COMTRA-SE 
um sitio, com ca=a.

fruteiras, Iwas terras c apua
abundante, em logar sa.uhre; Íi5o
lonje de estrada dc ierro. Oliert.s
dctalludas c com prcyo, di rijam-se a
Taudii, no eseriptorio dcsie jornal,

(2221 K) J

/"tOMPUA-SK até 13:000$, próximo
V^ ao booc-tf, um prodio (le co:::.r:i-
cção moderna prc:crv^rlrt-=c ViÜa |
Isabel, S. Franipto Xavier ou cm!
mr.a das ruiis fRtnsversacs a 24 dc:
Maio. Cartija no eseriptorio desta jfolha, a Vieira. (.1617 N) R-j

^i LNDIí-SK rm predio no\-o cem* muitoi commbdofi e grande ter.
reno, loio murado, com clc.-l.iclda-«lc e Iodos 05 ;-e«ii:e_il05, á rua P.or.
jc- Reis n. i.i7, antiga 23 ie Mar--
c«« -Hiurenlm <!c Dentro. Trata-se árua «lo Lavradio 19;, das 9 ás 10 damaMhi-. . (4508 N) S

Tn-NnK.SE uni-t confortável pfcá estação do »M
ampla, iiiíor.-.-,,-.?-
picio i.t 1, loja.

vistoso, sõ.tdò
edio, muito proxim
ycr. Preço 15:000

3. á rua do Hu
I-lSij X)

cOPACAKANA —

A TJT-A-?!* umtt casinlia r.a «estação
..\1V; Costilho, 15$: Iratar na r-.in
Senhor dns Passos 156. (.1S.3M1S

bana
tra-n ;
o prós

Dr. Dbmtngo:
dc Setembro

ietario.

Vendem-
. S. dc
Perrcir;

IJJi íoi
(41

sc ler-
Copa-

1 e 011*
1.. com-... X)S

1 *r,-,-.1}..,*>h ,1 prestações etn Jaca-1 repagua, a rua Ktnilia A 1 2", -uma
essa <; icrrcnc-: irtta-sc na rua Can.dido Bcnicio 402. (45S0 X) .1

ÊKIJlílSSA MARCA
•í«; -..*':•

irENOEM-SB cm Vigário Ge
V ral, E. Ferro- Lcopoldina,

lotes de terrenos de lOxSO,
10x67, 50 c maloros, á vis-
ta on em prestações conforme
a tabeliã abaixo. Têm agna
do Rio do Ouro. canalizada,
35 iiiinntos do viagem, pas-sagerii do Ida o volta COO rs.
eiia primeira class^.-c 300 rs.
_tià.;St^í5da:".^.'.J::"'*
^§_SfCP«rr Sigital Prestações

3:0009 150« 759000
2:000$ 1009 509000
1:5009 759 369000
1:2009 609 309000
1:0009 509 259000

8009 409 209000
7009 359 179000
6009 309 159000

. 5009 259 129000
4509 2295119000
3509 1795 09000:

IXo loeal se encontra pessoa
encarregada de mostrar os
terrenos, e trata-se com o pro-
prietnrio nos dias úteis ú rua
S. Januário 80, das 4 ás 8
dn noite, o nos ilomlii-
gos, dns 8 da manhã ú 1 ho-
ra da tarde, cm Vigário Geral

(R1471) N

XTEND-Ê-SI. uma boa casa com tim
T pequeno pomar, era Anchieta; tra-

vessa de S. J[oão n. -18; trata-se com
o sr. Seraphim. Preço de oceasião.

(4762N) J

VENDE-SE 
o predio moderno darua D. Anna Nery n. 85, comduas salas, quatro quartof, cozinha,sanitária, etc, no centro de terreno,

. o3'',- Ver da" 4 horas em dean-te. liondes a porta. Jockcy-Club eCascadura, (4,3- jj) j

VENDE-SE para pagamento de hy-pothcca em leilão, sabbado, 25 docorrente, as 4 i|a horas da lardc,-pelo leiloeiro Assis Carneiro, o ele-cante predio de nova construcçilocom boas aceommodações para fami-lia e magnifica chácara, medindo 22metros de frente por 154 de exten-sao, no -Caminho dos Pilares 176, bon-des de Inhaúma, á porta. Eslaçãode Todos us Santo.. .^SuSNJJ

XfENDE-SE um nredio novo.
V nSo habitado, na rua

auida
. .._.  ....  Barão tíe

Mesquita, bonde & porta, construcção
solida, estylo moderna a pavimentai,
em centro de bom terreno, Rradil em
frente e jardim: em cima tem 3 dor.
mitorios, corredor. W. Ç : tm baixo,
salas de visitas e de jantar, despensa,
cozinha, W, C, installação electrica,
todo vigamento âo predio é de peroba
dc Cumpos e esauadrías de. ninho de
I-iga. asoalliado de peroba; os sra.
pretendentes deverão levar os seus
mestres oara examinar a construcção;
ver e tratar, rua Rosário 161, com
«Mourão. (N)

\rBXDE-SE um predio
T cção moderna,

dc constru-
. com dois quartosircfrulnrcs, duas salas, cozinha, luz

electrica, Rradil e portão de ferro,
ainda não foi habitado, junto á esta-
ção; trata-se á rua Archias Cordeiro
452, Casa llranca, E. «P. Santos.

(4790 N) R

A^ENDE-SE toda ou em partes 011
1 orrenda-se uma situação cm . sup.i-

rior clima, Iop;ar alto, temlo dois bons
predios, affiia nascente e tambem en*
canada, medindo 93,52.1 nu, distante
da estação de iRamos da li. F. I*co.
poldina ij m;nutos. Trata-sc .no Io-
cal, 'iia 'Kstrad-i do Itararé 363; parain.fo.-uiações com o sr. Henrique
Walter, á rua llucnos Aires 100, i"
an.lar. f3Ü2o N') J
TrBNDlíM-SR lotes de tnrrc

V nos bem localizados a 1009
cm prestações, modem 12.\50
logar nlto, saudável c de mui-
to futuro, estação do S. Mn-
theus, J.inlm Anxilinr, passa-
gem ida c volta 300 réis, es-
eriptorio om frente & estação.

(J 3405) N

VICNDBM-SE 
bons lotes de terre-

no, em frente á estação I,eopol-
dína, em Homsucccsso; trata-se na
venda do Aguiar. (4441 «N) S
"irivXDEM.SE duas boas casas, uma

V na rua de Sant'-Afnna, 111 Cidade
Nova, «por 12 conto;, e outra ua rua
da America, por 14 contos, cisas no*
vos, sólidas, boas para grandes la-
hiilias 011 para renda; tratar na rua
da Prainha n. ;, com o Quirino.

.36S5 70 J

Boa opportunidade para as pessoas intelligentos eactivas. Sô V. S. quer vencer difficuldades dà vida, ganharmuito dinheiro em negócios, ter coragem e audácia, boavoz, olhar magnético e atlraento, vencer e dominarvossos inimigos, ganhar no jogo, recuperar a saúde e ser
feliz em amores e em relações de
toda a espécie, escreva-me imme-
diatameníé, pedindo o meu livro

r.» * o nr. m,„. - inMtuIado TALISBIAN DE PE-
• ,i P*".J^*Pí on(le conhecercis as virtudes dasmaravilhosas Pedras de Cevar, recebidas da índia.Escreva para : Sr. Aristóteles Itália — Kua Senhor

ÜSÜ p*?sos n 98. sobrado - Caixa do Correio004, Rio.

S73ENDÉ-SIC uma bella e chie molii-'lia, para sala de jantar, constan.o de 1 linda arsenlcrie, i buffet,credamee, mesa elástica, e ia cadeira»com encosto de couro, venda de oc-.asião, rua -.uii Uarbosa n. o3 (V.ImM.) 
4_2,j j) m

YENDEM-SE em Ban5u', 2 carro-T cinlias com duas mula» csjicciaci e
Uiortap de ferro, duplo, medindo a,sade altura e 149 da largura; trata-socom Victor ltibciro; negociam» no>f«"° 6- (39..J J) N

VENDE.SE 
meia mobilia, clara, ea-tufada, por 160$; uma coma MariaAntonicm, i»r 3oJ[ um giiarda-Iou-(a, 3a, e mu» moveis, por preços ra-zoiveis, g rua Visconde Sp.pticnJiy 178.

(3695 o) ;

VENDE-SE 
um lindo t TiêgãiiT»cavallo runo queimado com selepalmos de altura e 4 1I2 an-oi doedade. Serve para pessoa de muitoRosto, e ura bello e legitimo cachorrade pura raça Ulmer, muito bom vi-gia ;na rua D Podro 127, Cascadura,

(4,if... Q) R

VEN-Dlv.SE 
unia superior niacliina

. pnotographica, 13X18, com chassisa ludeaiix, c lente dc Zais; na ruado Senado 11. 11, com o sr. .Manoel.
(,!l«92 O) 3

mm
\rfcN DEM-SE, por 14 contos, 2T prédios, a rua Ferreira Pontes(Aaidaraliy), sendo um de negocio, deesquina, e outro de moradia, cor.-. ¦>¦
lancllás -dc frente, entrada .10 Indo,com 2 salas, a miartos. cozinha, etc,C; quintal; trata-se com Mourão. Rosa-
rio 161. (N)

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rápida com a

1NJECÇÃO MAUINUO
Kna 7 de Setembro, 18Ü

TT.PjNnEJSE uma casa a prestações
V mensaes de So$, sendo o primei-

ra prestaçfio Ao 500S, tendo tres quar-
toi, duas sala?, grande terreno e água,
r.a. estação de Bomswccessoj K. F.
Ü.copolilina; tratar com 1. Quirino.«Prainha ;. (.1O90 N) J
"ÍTEXIIE-SE uma pequenn ca«

¦' sa com varanda ao lado cm
centro do terreno, com um
lindo jardim na frente e dos
lados, medindo o terreno 11
de frente e 61 de fundos; tem
muita fartura d'agua e tem
esgoto; o jardim é todo cl-
montado c tem um lindo ca-
r.i.niinclião; preüo 8:000!?;
pôde scr vista n qualquer
hora na rua ííuincza 78, En

ÍTENDl.-SE um bom «iredio, â niaT Boa. Vista n.. 68 cm centro deterreno de 11x6.1, com cndil de fer-ro e iardim na frente, com .1 janellasdc frente, entrada ao ladn. com ra-r.-inda corrida na extensão do oredio. 2salas, 3 i.uartos. sendo um destes ums__!ão, boa cozinha, despensa, quartorom banheiro c W. C., clcctriciilade
em todo o orclio e boa chacarinlia;
lrata.se çom Mourão. á rua Rosárioi6t, ou ;'¦ -rua Souza Franco 47. (X)

VENDE-SE, 
oor i..

n
contos, iwn

predio, com 2 oavimentos. á «rua
Pedro Américo (Cattete); bondes Real
Üraiícíeza c Leme nassam na esquina,com 6 janetlãs. sendo .¦. em cada pa-vimento; em cima, 2 salas, . quartos
e grande quintal, còm bonita vista
Para Niclhcrov; cm bailo, um grande
s.iláo, 2 auartos, quintal, etc.; trata-
sc com Mourão, á rua do Kosario n.
161; resid., rua Souza -'ranço n. 47.

VE3.DE-9E 
por 4:50o?, d.jis pre-

dios com dois quartos, duas salas,
ctó., Jicrreno 12X50, ^enda mensal
100$, á rua Guilhcrmina (Piedade),
podendo o pagamento scr metade á
vista e o resto a prazo; trata*ss na
rua do Carmo 66, i° andar. (4I56N)J
TT-ENDE-9E uin terreno cm Villa

V Isabel, á rua Theodoro da Silva,
com 9 metros dc írcute por ,15 dc
fundos ou em lotes; trata-se na rua
Conselheiro Paranafuá n. 7. Villa
Isabel. (4782 .\) R
"T^EiNMJlvSl. uma casa nn estação

f de Ramos, com dois quartos, duas
salas, cozinha, água, tanque, privada,terreno plantado. Preço dc oceasião;
trata-sc na rua Quatro de Novembro
n. 5.1. Ramos. (4794N)R

gcnlio do Dentro. N

tfEXDE-SE, barato, um bom ter-
V reno com 60 de fundos por 11

de frente, tendo um barracão com
a qtrartos, 2 salas e acua; ua rus
Dr. Clarimundo de Mello 122, esta-
cão rio 1-liicaiilado; trata-s! na rua
D. Julia 11. 56, esquina da avenida
Salvador dc Sá, cnm o sr. Umeir««.

(4567 N)

V KXDE-SE por 2i
t V fcorfeive. casa da
queira Lima 29. no
etruiila ha seis mezes,

cryntos. o
trav cs-"a

Riacliuclo,
, com

Cer-
con-

silas.

A CURA OA SVPHBLIS
Ailquirida ou hereditária, inlrrna ou cxlt-run rm to-das as manifestações: J.licumi.i.nio, Eezemas, Ulccras,'rumores, Escroiulas, Dores musculares c ósseas. Do-;es de cabeça noçturnas, Ulccras do Estômago, etc,
se consegue infalli vrlmcnlc com o
LUETYL

aníisy-
Eliini-

m0

Poderoso
philitico.

i.ador das impu-
rezas c micróbios
do Sangue. Cura
syphilis, tonto ex-
(crua tpellc, olhos,
ouvidos, nariz, etc.)
como interna luus
Pulmões, Coração,
Estômago, Figado,
Rins, etc.) Peçam
grátis o impresso"O Perigo da Sy-
pUUis, Meios dc sa-
ler se tem ou nâo
syphilis", á C.
Postal 1686. O

Leutyl vende-se
nas boas plinrma-
cias. Preço, 5$000^

25$ lo.
ViEXDEM-SU 

terrenos
te de 12X50, tendo maltas vir-

cens, cm subúrbios de duas estradas
de ferro dc 500 réis, Ac, i" c 300 réis
de r°* tratar com o Quirino, á rua
dã Trainha n. 7. Telephone 4«)88.Norte. (.1687 N) 1

TiTEXDr.-SE unia boa situação, com
T muitos arvoredos frutiíwos, toa

cas_ de construcção, distante da «Si-
ção ds Bangú io minutos: ver c tra-
tar. no Xlorro dc S. Bento n. 52. com
o pro;>rio dono, Manoel Moreira

(4121 N) J

l)T7IENDE-SE rm. Ipanema um. ter-
V reno com 10X30, na rua Nasci-

mento Silva, proxi no á 1'aimo de
Amüedò. Trata*se na rua V:na í'e
Novembro, 214. (2699N) M

"\TliXDE-SIC uma casa de
V livre e desembaraçada

5 quartos, corredor, deef>eiisat banho;-
rn com agifti quent# fi /ria, bulet, W.
C, inlerr.o e c::tJ«K«* q_iart« p-ra
creados, niaünifica In.lailaçio clectri-
ca, vastis_i.no terreno c uma pequena
áyentda, rendendo :5o? mensaes. Ver
c tratar na mesma, a qualquer hora.

(33.1 XI H

5^300

[ ,4. LUGA SK uma casa nova.
1 ^Vqtaíquer negocio, cnm "ir

Maria r.uita 7.\- c para família.
c>;. da ma lírncstina 60. UJ«"

1 MitO. (,|i!45

: tcmhro
! rua da v-.rio.-i

Copacabana, nm:¦;;.i Quatro Ac Se- !
a-sc com r,ui_, -

(4 = vi X)
para : ¦X^E.VDE-SM

a bia j > dc con.;!
r:« d-i concluído; t.-.-.-.
M) J 1 «'.cio U. 4i. I

um
-.««•ç.in

asnUico :di0

Ic.é Iloni-
(4ÜtX)j

T. 1...D USE um predio novo.* n-.ívlí.rr.n. :« travessa l).-:'jrua esta transversal 'á de Scisvo Xivier, u'ii.ir. as_r-biada-
erreno -ie 12 :

«le frente. i\-u:
raiida corrida, .-»

feitio-ciub,;
Fran- •-

«.'.rcslo Mi-
10 rcni.ro dc
d'ias jar.eüas ^Jo. cn vi-

TriiNI^K-SK por 2:-,oo$ uma boa ca-
V sa, cm centro dc terreno com

frente para a K. Tr. Centrai do Bra-
sil. dois minutos da estaçío com dois
quartos, duas salas, cozinha. \V. C.
varanda ao lado, etc. Trata-se na rua
.loão Vicente n. 493. Rio das Pe-
d:as. (+802 XI R

barbeiro,
lc tudo;

na rua dc Santo Christo n. uç-A.
(4761 «E) J

TTKXDE-SK um nredio. ror ií cen.
V tos. novo, dc construcção moderna,

_> travessa José oBnifacio n. jçi, Todos
os !í*ntoií, 2 minutos dos borides, ns-
6obfs.ftad<j. com 2 ianellas «c* frente,
entrada to lado. porteo de ferro, va-
raivda oorrida na extensão do prodio, 2
.salas, 3 quartos, despensa, «uarto com I
banheiro, etc; tráta-se com Mourão. á«
rua do Rosórto 1C1, CS)

TTENDQvM-SE por 6:500$, dois prc-
V dios modernos ns. 1 e 3, á tra-

vessa Chrístiína, Mcycr; trata-se na
ma do Hosp^io 198; (-.874 N) S

TXKNBD5-S.1S cm Jacarépaguá, uma
casa nova, cnm bo^ chácara, para
wr e tratar na tu cama rua Emilía

it. 1 D., ponto de 100 réis.
(3937 J) x

"V7*ENpEM-S,E, nor ,12 contos, nua-
V tro oredids,;á rua üarüo deJ-Bom

Retiro, bondes á porta, com jardijn r.a
írer.te. entrada ao Uiio. 2 salas, 2
Hilários, cozinha e ouintal, rendendo
400$ irnensaes. trata-se com Mourão, á
rua do Rosário 161, ou á rua

I r-,-.-.iu-o 47.
b 0112 a

CN)

.•cosa. cozinha,
e hom a.-Jnta!
Kojario 161.

nuintal com biiiheir
tratá^ti. **-".n Mour»

(X

¦JJEXDK-SE uma exeellente
* provida dc toáu o conío-to moder-

no r sitttadr* r.a melhor rua da Roca
do Maíto; informações á avenida Uio
Hranco n. 48. 'SS.-. X) J

VÍ-XDI.-S1. um nredio
| V moderno. á travessa"; c-w .t ianellas A", frente.

a 1 .v:i lado. com 2 salas 2 auartos. cozi-- | nha. íjuarto com banheiro c \V. C.,' i.efDensa e bom nuintal; trata-se rom
Mourão.. á rua Rosário 161, ,u á rua
Souza Franco 47 U-'/

TT^ENDE-SE por preço razoável i
V chalet, e uma avenida, co:n O ca-

fas, rensde 3-70o$ooo, por anno; ira-
ta-se na rua Clarimundo f-í Mello
"¦ '"¦  (4155 R) X
"VTENDE-SE uma bqa cnsa de pasto> com contrato da mesma, tendo umbom sobiado para morar-Jia em bom
tonto; casa antien. fazendo regida.-neRocio. oue noderá scr veiificjdo t«c-lo pretendente, a qúcm se dirá o mo-tivo da venda; quem pretender, diri-ia carta com iniciaes. a B. V. M.,

i uo eseriptorio «lesta f'.lha. (looiXi M

. . _ um solido predio. com-
V plci^niontc reformado, dim -y-o-

Tão habitavel, jardim e quintal; na
rua Bittencourt da Silva n. C., onde
ie trata. (E. -do Riacliuclo).

(4o5X)í

ove. feitio
Patrocínio, I

2 entradas TfEXDE-SE

VliNDE-SI;.- 
nm varejo, cor 2:000$;avenida líio Branco iíõ, casa debalas- («61 O) J

VENDI ii. S li 
"""^"tJbiI 

pinec-mã.T inatrumcntos de cnücnliaria.nautic.-ic aKrtniçnsura, na Casa «oclu, rua daAsscmblea 56, onde lia bem montadaollicma, com pessoal liaibilitüdb naratodoa 09 concertos que dizem respeitoaoa mencionados artigos (453.1 0)M

VENDE-SE 
uma mobilia de peroba,Para sala de jantar, com as seuuin-tes peças: etaRer, buffet, eiiarda-comi-da, mesa elástica c 6 cadeiras; preço3405; na rua Visconde de Ilaium 157;praça u de Junho. (4520 O) M

\fhNI-l-5.lv uma mobilia para quar-"_$<_, i»11' as scRiiiiues peças: Riiarda-vestidos, loilcttc-coiiimoJa, cama emesa de cabeceira; preço 220$, narua Visconde dc Itauna n. 157; praça11 de milho, (4J „ 0) M

VENDE-SE 
nma meia mobilia depcraiia, çom encosto de-estufo, paracala de visitas; preço 120$; na ruaVisconde de Itauna ,37; praça 11 deJ»"1'0- 
(4727 0)M

VENDE.SE um bonito piano fran-cçz, com pouco uso. de particular,barat.ssinio ;avcnid.. Passos ..o. bjade elec-ricidade. f,,04 O) Al

VENDE-SE 
uma boa machina pho.tograolnca, 13x18, completamentenova 1; completa; nreço de oceisiilo:rua Silva «Manoel 28. f.1741 O) M

TTENDI-.-Slv um bom piano. RrandeT modelo, 4 bis, novo, de pessoa nueretirou-as; Irata-sc. por favor, avenidaPasaos .14. (43X, O) )

VI-.M.1-..SE 
um deposito de pão,fazenilo bom negocio; na rua Dr.1-arnese de «Amoedo n. 95, Ipanema.

O motivo se dirá ao pretendente.
(4205 N) J

VlvNDE-SI'. um bom e harmonioso
> piano, em muito hom catado; na

rua Dr. 1'creira Franco 87. Estacio
de Sá. (4r,8 O) J
"Vn-;N]HÍ-&K um bom piano allemão,

V cepo de metal, decidido negocio,
600$
Cidad

na rua
Nova.

l.copoldo i6fi,
(41890) .1

VENDEM,Iniciicvii,
S'K trilhos c vagonetes

. preço de conveiiien*
cia. tinem» precisar, carta nesta rc-
dac-ão a I. S. M. (4785 O) 11
T7l..\nii_..lí um l.o:n piaim cm bom

T estado e de bom autor, com boas
vozes, preço ;oo$; para ver c tratar
na rua Cachamby n. 7, (¦|795Õ)It
TTEXDK-SIC livre c dèsemtfflráçada

V uma quitanda, bem sortida c cm
esplendido local: trata-se no Boille-
vard Vinte e üito dc Setembro 410.

(-1793 O) R
"T^K.VnK-SL** 

uma embarcação At 25
t toneladas ha pouco reconstruída

(preço barato); na rua Visconde ds
Itaborahy n .92. Nictheroy.

(4S.01 O) R

TT-KX-DE-Sl. uma divisão cstr.ífUadá;
V na rua Chile 25, i° andar.

(4820 O) J

VyiÉNDE-.\f-SIv cães llcrnacóles, de
y luxo c fíuarda lanndos, iilracns,

etc, creados; pa rua Visconde de
Itamaraty ti. 108. (4834 O) 3
TTH-NÜIvSIí um bom piqho Riu-

V tliner, pouco usado, u-,«_io armário,
3 cordas cruzadas i cepo de a^o, pre-
ço -Je occoiião. Ruã da Laia, (io.

(-iS->S O) S
ipiicrm-rs.

V mente novo
que se retira.
F/jfrasia Corri
chado.

superior piano iníeira. •
con banco, de familia
Preço 000$; na rua•a 26, largo do Ma-

(O)
TrBJTDEM.SE

V veis ilc( toda
e çommcrciaes;
Passos, iíí.

compram-se mo-
espécie, doméstico

rua »í>«**hor doa
(4877 O) s

A ENDlí-SU uni bom p:ano Pl-.y-r,
t 4 bis. o melhor modelo:; um dito

allcmSp Rouisch; um dito Rtttcr; rua
do Riachuclo, 423. (48-9 O) S

rENDE-
;tssimo,
ssoa 3c

•ET"um hov.i c bonito pta-i\Kc?._ com pouco uso, ba-
de ryirticuhr: Avenida
loja Ò-. electricidade.

(4S69 S) 3
"íTT.NT-I.-SK ío rTrírc:
V usado, serve paia sal

de assoalho
. de vU.tia

rua T vji
(.«'. O) i

.'./ia

-¦'.'!&



I ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
magnífico piano

rua da Al-
(4807 0)R

ENVIE-SE
. 

"ricyel, <iuasi novo
Ifcndêga ü6i, sobrado.
•ir.ENDI.-SE um lou?».' ""'&, *$!__
'V 

hotel; infornia-sc a '-'j* *'"'_ C£.
-ncca n. 7. ____ü-___á—

TBASPJ1M1-
T^if^tóto-Tc c«
e outras arrumações,, para informa-
cites, cora O sr. Adriano, k ™ úo
flosplclo n. !»¦. tendmha. (468o_I_)_l__
""'RÃspASSA-SF. 

.um bem montado
. íiolel mc' " '
ra familias

ão C.
Brasil

CARTAS 
de fianças para casas

bons fiadores, mais. barato que
noutras agencias; escriptono mais
antigo; rua do» Ourives ti. _?•*__
andar. _ __ _ 

YrattíiElia oor
por preço ba-

li. J*_J*

(.a86 S) J

ÕSTÜREIRA — 1
qualquer figurino, pe......
simo. Attende a domicilio; ruaralissimo

Bella de S.
«Iijr.

Luiz n. Anda
S) J

COMPRA-SE 
ouro velho; rua T.ar-

sa n. 4*. sob. (Wf s' "

X hotel mobilado, com commodos
viajantes.

EsíacSo- Contrai dV E. *.-,.-,
i..3u.au__., „..__ _ d_!CH_',araçadO:

próximo a
' Central

livre . - _
contrato; paíi informa:

Martins; rua (.ene-
.(5=1 P) M

do
com longo
çõts, com o sr,
ral Pedra 104.

„ .....::.::.- &
ntro commercial!

fMCiido bom; negocio;, para informa-
çíes, Jargo do Rosário 32, com os

fiÍRASfASSASE um restaurant
__L 1» ordem, no centr

srs. Oliveira Leite & C.«; (xi32l')S

TrÍRASrASSA-SE um bom armazém
I nos «üJburblos, próximo da ca-

fei','' '««'"'o reíúlar negocio .0'...-'.- .-.  n ilmio lem uutioa ne-

COMPRAM-SE 
dentadura»; velhas,

nara o aproveitamento da plati-
na- existente nos dentes artificises,

na rua Uruguayana, 3. sobrado, com
o sr. Antônio. "üü^ii"

_ Vende-se em lei.
10 Yirtrllio. um per.

feito exemplar JJoJmacia. puro san.
gite de x mezes. (4«7- *>J j>
CAa^de 

luxo
lão, hoje.

E:NSINA-SE portuguez, musica,
_j pisno * canto em 3 mezes to-
e»m 

'algumas 
pecas; rua Hiddocl.

IÂibo, 14*. E precisa<e de um ra-
pas activo jar» vender na ru«.

filfcEiO PA MANHA - Scxla-felra; 24 de Novembro <3e 191C _

.T*ÍÁ'"."Sí.lin -iria: de Tm-fca-jll". I .,, ,de i is 4. u> *-'?'¦"

JSIg.

Embriaguei - g&
rivel vicio, •em dar remédios para
beber. DSo-se provas das curas
realizadas. Travessa da Lu*., n. 4.
sobrado. Haddock Lobo. Attende-
•e gratuitamenlie, segunda». <H»J-
tas e «extas-feirat, íís » «..5 <¦»
tarde Ca» de íamilia ***»P|»ta8v0 

.

¦UfACHINAS para Ia"' «h*'íí3_. d*
JM. palha, venS-se utna banca*, ã
rua Uniguay«na n. 144. (443-1 °> a

TirODISTA ..._-, y«*.l*_*_;_de ,,_,„,_,._ — todas
uTqúaíídidM e, feitiors, blusas,

saias e costume». F»zem-se com tre-
vidade e perfeição. • preços baraus-
mos; k rus da, AUandeja n. 116,
2" iniar, sala da frente. Cortam-se
costumes e acertam-se e corta mol-
des sob medid». (4°?° S) S

.JRBCTSA^ efceWra rapai 
~»"**4

X 1 ií «rWvR»1*" lazer recados.
v> inMi.n-n-.vel" tü bonita dentadu-
m. 

'Pr'e~lere-Te 
mulato. Apresentar-se

ns praça dos Governadores n. o,
«tas 9 ls.-«oi|s (49=2 D) S

MADAME 
Sergipe mudou-se í»r«

a rua da Alfândega n. _ia_, •"
andar. (4148 S) J

ESTÔMAGO 
— Cura raoida e cer-

ta de qualquer mal do Mlooia-
go ou intestino, na "Flora Brasil :
íatigo do Rosano n. 3. (4"3 >> J

COI-CHOEIRO— 
lYecis.;se

com pratica dc moveis; ri
Luiz Gonzaga n. 20. (4779 SJ *

de um
rua São

/10M-MOHO cm
\J se

bal n. 37.

iiiõlivo c que o dono tem ueitt.'Joeis Infornia.se e trata-se com o
.. I Marques, rua M, do tom-

- das z ás 5 horas;
__________________?

rpRASPASSA-SE uma barbearia, fa-
1 zei,..o.bo,„ negocio 

oOU>oi.,.,...l'.e:
.459'J l') S

easa dc um casal
w sem fillios, aluga-se a uma se-
nhora sò, um commodo com direito
o toda a casa e serviço, por. 30.1100
mensaes; rua Machado Cocln ,4".
easa n. 2. (4814 b) R

rtARTOMANTE
\_ balho ja.»

se um soeio; rua M
37, onde se trata.

MIRÀSPASSA-SE um
A. bem nfregitezado;
11. 7J--Cupucaliiin-»,

tlcp ObitO [lã«
rua liar. 030

(4063 f)J

IchãdõsTpêrdidos
7ÜM1-EI.I.0 Si. C". ma J- 

" '

Ü Oi.itC.es 11. 3». Pcrdcu-rc ,. a 11
teta n. (i.-rõI. d"« *?& <•><>-'-,J'

HI-NUV 
s ARMANDO; rtia Luiz

,1c Camões ns. 45 e 47. i erdair
,e a cautela .,. *;7.j6». 

fâfê g»-»j

: faz qual.juer tra-
bem, nâo usar jle

eerimoiiias em falar 110 que ilescj'a-
res c trata de feridas chronicas e
outras doenças; ;'i rua Oliveira n. 3S,
finiilos da aipelia do Amparo-Ciis-
cadura. (4M3 S) J

terrenos
tiver e

des-I_*AZENDAS, 
sitio» 011" abandonados — Quem

queira fazer qualquer negocio, des-
tine a informação completo, para o
-Ageiiciador". Posta resUnlç. da
Agencia do Correio de Lucad-xa.

(41180 hj J
de

FAMÍLIA 
estrangeira, precisa

unia casa confortável,, limpa
inuito arcja.il.-i, de preícrc.icm cm lo-
gar elevado. Preço máximo 140J.
Escrever, dando detalhes a O. C.
8j, rua da Assembíea. (4118 i=) I

MOBÍLIA 
de sala de jantar, ven-

de-se uma de peroba, em per-
feito estado, com uo peças, por pre-
ço rssoavd; para-ver, a ma do Cat-
tete n. 86, «olirodo. t»J

MOCO, 
com boa callitraphia, ia-

bendo eicrever 4 machina, sys-
tema araeriosno, e com bastante pra-
tica de escriptorio, precisa de uma
collocação; não faz questão de gran-
de ordenado. Cartas a Ohana, para
esta folia. (401' S) M

PENSÃO 
— Di.se farU e variada,

á mesa tot, a domicilio 70» o
•TUlso i$5oo; írataniento de 1* or-
dem; i rua Primeiro de Março »,ij,
a» andar. (45*9 S) J

UARTO

andar.

Aluga-se um espaço-
ão Kosario n. 69. s*

(4680 S) J

também muito séria, de lioa-faaiill-
bem educada e sem compromis-oj.
Cartas nesta redacção, para — n-
P. O. (-»"3° Ç>).,

Con-
o

VERANEAR:

RINS 
— Prostat», bexiga

cura eert» e rápida, a
Brasil"; largo do Kosario n. 3.

(4SJ3 S)

etc.
Piora

REFORMAS 
gratuita» de chapéos

de senhora _ Mme. Renee' —
73, rua Maurirjr.
du antiga Comp.*
ma perfeição.

Manpie. Ao lado
do Uaz — Ma»;

(45i8S)M

(fala

C-|RAMOI'HO.\'EST demse de S500

i10Ml'l(AM-Sl-: pianos cm qual-
\J quer cslatlo, c autor; mandar
lireços e fabricante, para A. M.
Caixa Postal 39. <349' s» J

(SOPRES 
— Vciidcm-se siípcriorei,

¦J de prova dc (ob-, á rua ile !.ao
1-edro li. 180, p. ao larco -lo Capim.

(,l»6.- h) b

chapas —Ven-
3%. Trocam-se

de $500 a 2%. jComprani-se usailas.
Conecrtam.se grainopiiones e ven-
dem-se a =0$ e 35$:- Comuram-se, a
rua Uruguayana p. 135- tJ9-'-»JS

GRAVATAScostureiras, ... .
fabrica, i rua Buenos Aire
sobrado.

Precisa-se ile boas
para trabalhar na

III
(4222 S)J

M Rucz). Trabalho
' inglez e portu-

esmerado emODISTA
_,«. RUCZ). ...» . .
qualquer vestuário, taille-.tr, de sotree,
etc., por preços módicos, rua Uru-
guayana n. 137, a" «ndar. (1544 S)M

pro-
SENHORA 

dei todo respeito,
cura um commodo em cai-

pequena familia, ou de senhoras dis

MASSAGENS 
EIJECTRICAS-Se-

nhora habilitada, apphça desde
j$ O uso da massagem aperfeiçoa
e mantém os contorno», evita um-
ga», paralysa a queda dos cabellos;
Avenida Rio Branco 9. (=-'5 a) J

COMPRA-SE 
qualquer quantidade

tle juúis velhas, com ou sem pc-
ilras tle. qualquer valor c cautelas ilo
Monte Je Soocorro; panam-se liçm;
na rua Gonçalves Dias 11.37. Joa. ie-
ria Valetilim. Telcph. 994. -tentral...

i.-lfiia Ií) S

OSE' CAHEN; run
ti. 3. Perdeu-se a

liOi853, 'lesta casa.
J
Jc'
tela n. 3*35

^"iTíiTíjcíJfE.

Silv.l Jardim
.-autelil de íi.
J470_ ___.)_]_

tleLIBERAL .« C.Í ma Luiz
iraõeü n. 6o- Perdeu-se ai:

eleita easa. (44-7 ü

no lieriniclr.ô da A-:a-
__ 

"ilemia 
do Commercio, rua ... As-

üêmbica ate á esquina da '."-1, "'
Ci riuo um inonograninia çravejado a
brilhantes. Pede:sc ^t*«fcWMiiliar. e que queira ler i fineza lc
à regar, áirigir-sc á rua da Assem-

Liu,c..té grátUicjiila; w"7 _____,,__.
cautela n. "i-"-'',11-

Soccorro. (4787.0)'"

C1AHELI.E1RF.IR0 
e uma MAM-

I CURE. precisa-se; pura ir para
fora: Rvta sc á Avenida Rio llran-
ro II. 161. (-1495 3) J

ii.'ÍOXÒRRHf"A — Cura certa, ra-
VT pida e positiva; im "1-lora Ura-
sil"; no tarso do Rosário n. 3.

(.4*~**'i •*•* •'

HVl-OTHECAS 
— Fazem-se. tle

prcelios na ciilatle e subúrbios,
atei Santa Cmz.
Quitanda 50. 1"

M. Vieira, rua da
andar. (114S S) J

TTVPO'1'HECAS na cidade e sub-
X"l tirliios, grandes ou pequenas
quantias; juro módico; ha capita.is-
ta. Inlorma, por favor, o «-. Pinicu-

do Rosário 147. sobrado.
(4384 S) Jta, rua

MAXICURE 
c massagista — ,\ae

n domicilio. Attende de 1 as 5
horas, na tua da Alfândega n. 12.1.
1° andar. (4OO1 

b) J

NA 
Avenida Mem de Sá 4'i sobra-

do, alugo-sc uma espaçosa fala
com duas sacada3, com 011 «cm mo-
bilia. (___£_ s' M

tinetas, para morar jumto; so «ove
Conde de Bomfim ate 4 Muda e
ruas transversae». Cartas no eícri-
piorio desta folha, para 0-.6Amsa)ral1i

rnn ....... no Sitio Bella Vista;
» pensio menial 130$; ocçam cartões

expllcativcs, no escriptorio desta, folha.
(I-.OL D) I

ITESTIDOS de KtiJio, seda ou qual.
V quer outro tecido, por preços

oue nio admittem competência; sé

^(U 
Carioca 34, »* andar. reL

"IHIIUTÜBA

O 
CALOR da cJrOcad.irairt.rai
Pl«" é sempre uiuforme, regu

lador mathematieo; .luimidade auto-
Satica; rua Padre Migueline^an!.
Floresú). 77 - Catumby.J«|7_V_J

í,

ios l
rins,

para o 
":'£.*!£"'.:;

co e tratamento
Jas ilocnçor do cs-
tomago, inlestinos,
fígado, pulmões,

ossos, etc.j pelp

PPS Preços módicos. Rua &-;°
JPoLsf; 39. das 2 ás a (m«os ,u
guartas-feiras)- ±_^j

OTíTstTs

i

SÓCIO 
— Precisa-se para negocio-

limpo e lucrativo, sendo a mer-
cadoria vendida só a dinheiro, tçnelo
muita saida aqui na praça; sendo o
próprio caixa; tambcm tem uma
marca registrada dc grandes lucros
(iarante-se boa retirada. Var,a*cV\i
te jornal, a H. F. C. (47" ») ___

mobi-l Itl.l3.i-3V *•" -,

aila e independente, para descan-
so duranle o dia. Cartas .neste jor-
nal, a M. S. (4434 S) J
SALA 

— Precisa-se de uma.
lat

O 
ESPIRITISMO NA INFAN-
CIA, 1 vol. i$oon; venda nas

livrarias Alves e Cariiter. (308 S) K

OFFERECE-SE 
t moço intciliscu-

tc, educado a activo, sabendo
ler c eicrever regularmente, provan-
do a intciiridade de sua .condueta,
para trabalhar cm escriptono ou oc-
enpação (kceiitc. Cartas por favor,
nesta redacção, a O. íerrara.

(477* *>) K

OA1AS

IXTOS das melhores raças, a =*,
« Cooperativa, ru. 7 de S^tcn,

bro n. 3« ;—

P""lNÍOS 
a 2J000, de~raça* finas?

86 n. cooperativa d. n» SgJ
J- C.i.ttkrn 1. U349 S'de Selcmbro 3.

f\\OS. de raças_''[_"•„,

(4349

10$ e,""""'d-.»ia,'Tróéando-~o. claros, ga-
ran.ld-o^.^r^^^.^^v.cuTa.

(4348 S)

DENTISTA:
¦A. Lopes

Ribeiro, crur-
giã» • deniista

uel.i Faculdade
de Medicina e
I-liarmacia 00
Rio de Janei-

ro, com longa pratica; ..Membro da
ÁV-iação Central mainjeir. de Cx-
rurgiões-llent.sms, CovA-- rua 1U1
Quitanda, 4». . (27o4 b) J>

;Siooo mciiíaes para
n ürantn, phif.ni,

tlia. Tra-DENTISTA-.'obturução
curativa* desde
balhos dc hapii;

/-iVOS de„ , „„ legitimas gallinhas de
w raça Orpington b«nca5_..'';,;:a,.c"
carijós; as -enconimendas -deveiii^.v«er
feitas coin antecedência d» - -iras,
para poderem receber ovo. descos
do mesmo dia; Uruguayana 97, H^
Duzia I2$ooo. 144-» 11 o

blusas, modelos olucs e
por preços inferiores; na. ma da

Carioca n. 34, 1° andar. lei. 120.
Central. (4161 S) b

OENI10R estrangeiro deseja, en-
l_> contrar moça modesta ou viuva,
sem compromissos, que possa prole-
ucr com certa quantia por mez. Kes-
uonder para F.i U. 30, . neste^jor;ponder para l'.|
nat. (4575 S) J

rpENDINHA — Vcndc-se uma; in-
.1 formações, rua D. Carlota-81..-

(4775 •** *?

TTÃI.LINHAS: Rhdd lslaiid Red,
ÍJT .1.. melhor criador vendem-se a
6e7$, terno; na ma. Sete de Selem
bro n. 3. Cooperativo. i___j___tg___.'

Bons ca-

primeiro
coroas plyol, etc,

õõr preços nilninios c iraballios ga-
?antidos, na Auxiliadora Medça, na
Sidos'Andradas n. S5 .solniido,^
quina da rua General (.amara,
plionc, Norte 3'57. (2112

tele-
S) J

mãMMÊ^^

¦ Tive durante 10 annos, uma enfermidade utenna, de

fôrma ágiulá; tinha calefrios, fortes dores do ventre,

horríveis dores de cadeiras.. '«"«.^S
desanimo geral, tonturas, ás vezes tinha febre, outras

vezes tinha ancias, tinha dias que vomitava muito, soffria

horrivelmente de eólicas uterinas, era um verdadeiro mar-

>T1 
Em Amparo.' fui informada por uma amiga, que o sr.

pliarmacenlico Benigno ¦ Mendes Caldeira, curava muito
bem então resolvi escrever-lhe, contando os meus soffri-

menios cm resposta do sr. Benigno, recebi uma carta mi-

nuciosa, aconseíliando-iue a usar lavagens quentes a noite,

que usasse óvulos de icthiol, 2 por semana,. e que io-
niassc a milagrosa VliU da MULW0R. pois desde a

primeira colher, senti um allivio muito grande c hoje
apeis o uso de 6 vidros, sinto-me animada, completamente
restabelecida, forte nara a luta da existência, disposta ti
cuidar de meus 4 filhos; <*- bcmdizcndo o conselho do

pliarmacenlico sr. Benigno Caldeira, aconselhando as b*.
nhoras, doentes, qne usem a VIDA da-MULH.l-.K.

M.-VRIA ERNESTINA 'DK LIMA

Peiam a VIDA da MVLIIER (não confundam).
-^ Vidro 3$ooo

DROGARIA SILVA GOMES & C," __
*'' Rua S. Pedro ns. 42-40-35

fratifios bem
;ara rcpruduc.ão,lhores raças,

desenvolvidos, ovos .-- - .
tudo muito em conta, vende;- .-»
Ascurra Basse Çour.l 55. ^de_ira?.«.-Aseurra, Águas Férreas. Te • S'-«-
Central, lncumbc.se da de-stueli. r

píra o interior qualquer pedido de
.Ves ou ovos, e entrega a »"
nesta capital. ''''"-V1"

DENTISTA
n. Bulilas Vou PlonekcnstelB

Ksp. cm obtítraçoes a ouro, pia-
tína esmalte e exlraccoç" com-
-• amèiite nem dõr; colloca den-
tes com ou sem chapas, a preços
reduzidos. Garante todo e qual-
uuer trabalho e -ucccito pagaineil-
tòs-parècllados, Das 8 d. manha,
ás 7 da noite. Aos domingos «)
Ò & 3 horas. Rua Marechal Pio-
riano Peixoto n. 41 (sobrado.,
nrdximo - á"-riiií Urugitaynniu

T\ENTISTA — yehdcsc ...» en.-ps
D 10, it.rno tle mão e algiliu no-
ticões ,rüá Scnlior dos Paisos is.

Electricidade ~ ^TZ
força c luz. Attende. qualquer cha-
niado, H.
trai 5535-
teie.

Teixeira. Telcpli. Cen
 1-, Américo, 80—Cal-

(248 S) M

IJERni.UtSE 
n

do Muiite dc

, 1>EKDEU-SE uma hits?. de miro,'om 
Realeiigo. Grau:...:, se a quem

judiar e entregai -
'jCít-ol.i Militar.-,'H

1' 
ÍK!tl>l-X'-SE uma cautela da Ciji-"'ia Econômica de n. 3'•¦'«•lu,'?

,1. I9jS; Ub53U)''

islcãlricisln.
M. (4733.Q)

DTK\TIST\ — Coroas de ouro ptl.
s$ (,$ e 7$; chapas de viu-

cáiiite a 9$: «o .eraiide labori.te,r.o
ele prothcse dentaria, da rua ..uru
guayana "• .1. sobrado, a cargo Uo
notável professor J
cialista em todos
tar Í 09.

Machado, espe-
ihibaitiuã den-

(4121 S) J

Duchas
Faculdade.
e intestino,

Ser Bella

•.mio

DIVERSOS
Aviso 

ao puniiico
sitie, ar.

Teinlo
Trombado o meu eousul-

lorio, na noile de- 5 1'ara li do enr-
rente mez, por ãuuaciòsòs ladrões c
tendo os iiicamos arromliado moveis
e secretarias e delles iubtriiliiilo pa-
peis e documentos, como títulos ile-
Iiroprie.l.-idc, vários diplomas, c.i.lei-
nelas dos Iv.iu-os, ele., aviso por
lauto ao publici!. c a quem possa tn-
teressar. ..ue não façam íienhunia
transaeçoes co.u qualquer dus iiics-

iiiiòs tilulos. Eu ji tenho proviilen-
/cindo e dado parle ás nuloriilatles do
,3» ilislrieto desta Ciipitnl K.o tle la-
ineiro. 2* '!*" novcinbro de 1910—\)r,
¦L; P. 

' 
Zclic, reu Uriigu.i.v.in.i <;.|.

sobrado; (jSli|--.S)',S
• ^ GENTES — Pessoas habilitadas
x\ e rom relações, ]iotlcrâo ganliar
10111 facilidade ile C u 8 mil reis dia-

. rio--. Informações, á r.-a rios Aluíra-
.tias n. 85. 1" andar, tias 9 as 10 tl.t
tiiiiuliã. Convém também ús senhoras

Je suiihoritas, ___tgg_»,.gj._J
impa de ça*sa de

jimilia para lavar e eiigbuiniii.I
rua Thcodoro da Silva 11. 129 —-> >'•
Ia Isabel. (4432 ;S)U

- Ahiga-se iim com
cm casa de familia. a

nm casal de tratamento i rua Silva
Guimarães n. 5 — 1-abrica das Ilu-
lus. (4133

PARTEIRA - Áiiuíl
—Com longa pratica, trata de moles.-
tias de senhoras e suspensão, por um
processo rápido c garantido. Acceita
partiirientes cm sua residência, a rua
Cdnicrino n. 105. Tel. -44=8. ,N°r_c.* 1 li—ii

Mino. MiirísIieiitaSoliMinl l)u-
llll lll (ll, parteira, diploiuada pela
Real Maternidade de '"ircitze (Ila.
liai Acceila cKaniiiilõa á qualnuer
hora. Tel. 3129. Villa. Uua »i
Miciiel n. So, esquina da rua í.
Raplia.1 jTijuca). 33?: J

riinssiiKcns. etc. In-
siiluio 1'bysiothera-
pico dn dr. Gustavo
Arinbrust. Docente da
Doenças do estômago
neuraslheiiia, arthri-

tismo, obesidade, diabete, etc. De
7 ás n da manha. Rua henaelor
Dantas, 48. ___ "35

Creme de Bel-
leza "Oriental".

sem rival para
manter a epider-

me c:u perfeita hj-giche e belleza.
eiiioüeiite, e refrigerante, embrau;
qtiecc e assetiua a cutis. Não e
gorduroso, é o melhor para massa-
gem, e faz adherir o póde arroz,
tornando-o irivisível. 3$ooo, pelo
Correio 3Íóoo. Leitora. 110 Jogar
onde reside, peça o Creme 'On-

cntal", ao seu fornecedor e, . elle
não o tendo o obterá rapidamente.
Mediante .00 réis de sello envia-
mos o catalogo de "Conselhos de
Uclleza". Vendas por atacado: dl-
rigir-se ás casas de sua? relações
nesta praça ou, ao deposito: Per-
fumaria l.opes, r. Uruguayana nu-
mero 44, Rio.

OURO
Praia, brilhanlcs, camelas d»,

Monte de Soccorro, coiupraiu-se e
pagam-se bem, na praça Tiraden-
tes, 64, Casa Garcia.

O Palace-Hotel ¦
O mais importante de Caxainlf*,

dispõe de superiores quartos. Dia-
ria complela 7$ c ,S$ para adultos.

Casamentos

PARTEIRA-

m

A CCEITA-SE

APOSENTOpensão.

S) J

Estados, acceitam-
de carimbos] e

K-rovuras, 11 rua Sachet n. 18-Iíio.
Peçam condições a José Xavier. Op-
tinia comniissão. C"ss

A CENTES nos
__L se na fal.rica

78S S) .1

W %
SéniVenènõ

PÁRÂ'cURAft>

Ã SARNA

Mme.
Francisca

Rt.-s, diplo-
muda pc'a
lí; de M.

tle no-ton, faz (ípparceer .1 incnstiii.v
cão nor processo scientifico c sem
de.r; trabalhas garantidos e preços
110 alcance dc todos, sem o menor
licrÍCT para a saneie; trata de doen-
í-as do utero; rua General (amara
íi; 110. Tel. n. 3.3Õ8, Norte, próximo
tia a\cuida Cenlral. Consultas gra-

(S 19,"")

25Í no ei-
vil e 20.
reiigiosj .
com ou
sem cer.

tidõfi c em ^4 boras, todos os dias.
para provar quanto esta casa i séria;
sú pagam depois dos papeii prom-
pios; trata-se á rna Barbara de Al*
varetiga n. 24. em frente â a' Pre*
tòria; próximo ao Thcsoúrô. co:n Ca-
pitão Silva. (R 1726

PENSÃQ
RUA MARQUEZ DE ARRANTKi
N. 170. TiaEPUONE 2306 SLf,

Accoinmodaçõps para familia do
tratamento, cozinha de i* ordem,
mobiliário completamente novo,
magníficos quartos dc banho, in-
stallação electrica, parque ajardi-
nado. Preços módicos.

... «V,

VENDE-SE
uma partida de olycçtos de pralt
antiga, a So$ooo o kilo. Cartas a'
A. Vi, ncslc jornal. R 43T";

Doenças Curagarantid.»
dj e rápida do

garganta ozbna
nariz (Cetidtz do nuriz)

OUVidOS processo inleira*
bOGa mente novo.
DR. EURICO DK LEMOS

professor livre dessa cspecial-idati*),
na Faculdade de Medicina do Rio|
de Jai.ciro. Consultório, rui da
Asscmbléa, 63, sobrado, das 12 ás
6 da tarde. R 4»M

ns.
Mme. Maria

Joseplia; dj-
plumáda pela

K-í'".^. ^uoeSias^asSá-
rcfi,zappa.eccroin,m,n^,SjçM^^^^

PARTEIRA

A para sua llubrlflcação, e Rub)
lí Únicos dciiosiliirios J. il. aam-

C": riu do ltospieto 112.
(4H7 S) ltl-aio &

AOS 
e-áçadores — Veiríc-se em

lrilãe. hoje, 110 Virgílio, unia ca-
delia perdigucira de 4 meze-s.

(.iJ*;;, b) >>

, íICÇAO entre . 1au lisos— A tüa tle
A*i uma gúarniçãíi de quarto, que
devia correr cm 23 do crn-nle, n-
ca tranàfcritla para o dia 10 dedç-
ieinl.ro próximo íuturo. (Ji4"S)J

*_i'l-AK.TAMEXTO—Senhora dc tra
A tiiinento enconira
mobilado, ein jardim
c.vcclloittc pensão; preço
íuu Dom Carlos I n.

iipnseuti) liem
independente.

oJieu; íi
10. Cattcte.

(4804 S) R

Poderoso extfiimiiiHilor ilos (DARRAPATOS, PfOtttÓS/ÜiERXÍ-T IflCHKIRA, MORRÍNHA"
IKRlIlAÇõKH, MANQÜK1RA, LEPRA, tíl-SANOS o do todos os inales que affectauí e

prejudicam aos animaes.
Contra febres, moléstias dc fígado, loiubrigas. etc. s_i

Protege o couro dos animaes contra as picadas dc moscas

A ÚNICA GARANTIA E O MAIS* SEGURO AUXILIAR DOS CRIADORES
1 o.» 1 S

USADO HA MAIS DE 60 ANNOS, : ?
IMPORTANTE

O GRANDE VALOR DO ESPECIFICO MacDOUGAMi CONSISTE E>I NAO ENVE-
NEN\R O INSi: TO OU PARÁSVTA PARA DEPOIS PRODUZIR A SUA MORTE.. O» BS-
ÊEÒ,™ M.uííioUOAI.I, TAO SOMENTE ASPHYXIA O 1NSECTO P^ARASVT,^-?^
MlXWDO-O IMMED1ATAMEXTE. NAO OI-VERECE, PORTANTO, NENHUM PERIOO
AOS ANIMAES. DEM COMO AO OPERADOR.

.—<j cn » —
AüGMENTA A I.A E.M 1Í0 ÇÓ  Scdosldádc, finura e egualtludo do pellp o yellõcs.

O unico especifico para gado que não 6 venenoso.

Premiados com os Primeiros Prêmios em todas as Exposições do Mundo.

Sem egual na desinfecção de Go cheiras, Raias, Depósitos, etc.

processo Eclcntifico c sem .
o menor perigo para a saude,, trv |
balhos garantidos e preços ao nlcau-
c dc todos, Avenida Comes I-rciie
i, --, teleplione 11. .UM2, Cenlral, con- Em frente ao tlie.it rosultas ívralts.
Republica* (332Í S) M

PARTCS mo!estli*6
de mulher, o
DR. II. JK.

AND.RADA cura cqrrin-.el.to» hemor.
rliaiíiii3 e suspòiiBocç; de modo .sim*
pie» cviia a gravidez nos casos indi-
cados, fazendo apparcee-r o iiicoinmo-
do sem provocar lie.nurrliagia tenrlo
ótimo cnfcriiieira miuc. .lü&r.rulRA
CAIXINDO. parteira do Hospital
Clinico dc Rarcclona-, cnnsultas dia-
rias. nratis aos pobres. Acceito clien-
tes em pensão. Consultório e resi-
dencia; • rua do Lavradio n. nt
brado.

AS PESSOAS QUE PRECISAM DE IODO
Doentes de ASTHMA. TUBERCULOSE, ESCROFULAS. SYPHILIS,
ECZEMA CHRONICO. A.RTHRJTISMO, etc, devem preferir o

LUXIODIUM. . . ( ampòías (inj'ecç.iès indolorcs).:
A melhor combinação de iodo e phosplioro orgânico _.

DEPOSITO GERAL _. *V,
PIIAItillAÇIA BRITO „ RUA _^__^^s______,.,.rR'?..__X

COMMERCIO E INDUSTRIA
Kscriptas no Diário c Razão,

atrazadas ou em dia. Abertura de
escriptas novas .Serviço exacto
permanente de uni bom guarda,
livros de absoluta confiança. In»1
formações: Casa J/aulhaber. Con-
stituição 36. J __t_J

Collocação com orde
nado para senhora aetiva

e dc
coniincreial; no "Club

 .Sociedade Rio Oraiiden.
ile Sorteios), rua da Quilanilai io?,
andar. (41.)" S) R

SYPHILIS
de sua prepararáAssembléa 11. 54, _
ras. Serviço do Or. PEDRO -HA-5A-
LIIAES. Teleplione iono, C.

c suas conse-
qiicneiã-s. Cura
radical, injecções

coiiipieloinentc
1ND0I.0RES,

Appl. tjtit. c 914.
das 12 ás 18 tio-

CAFÉ' DOS ESTADOS t-i

taítii. ch r onic.-is e
recentes.
Quer eis fi-
car r adical-

poucos dias?

Fartos. Mo-
lestias tias

Tratamento
dos abortos c
suas consc-

quctiçiás, dos
corrimentos, ,

das rolies utero-ovarianas e .Ias retiras
irrcirularcs c prbtnnvadas. Asseniblça,
M. das 12 ás 18. Serviço do dr. retiro
Magalhães. Telep. 10..9, Ccnt. tRõ492

SENHORAS
__. mente curado cm
so-! Procurae -uformaçeJcs com o sr

t.5824 S) Jil'eijó, que gratuitamente as offe--
,! rc_e| ni-10 conhecendo caso nc-

nhutii negativo; rua Thcophiio
Oltoni 167. 3273 J

A i$ioo O K1I.0 1
este delicioso café i sempre O me*
lhor c sempre o mais barato Rua.
da Uruguayana, esquina da do
Hospicio. Botequim (S 3920).'

Casamentos

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-se, por prazo determina-

do, boa casa mobilada fiara fami-
lia de tratamento. Informações
na rua N. S. de Copacabana nu-
mero 1.057, das 14 ás 17 horas,

Protessores e protessoras

!A' RUA .Asscmbléa,
dês .0$, prof. t

írancez, nriwim., etc.
7, 109 c Cario-cn, 44
cwrso.

79, 2», li...
c portuguez,
Morou, ruas:

e 47. Não .'¦
ii.tlI S) J

Á-CÇAO entre amigos
1\, inbphonc com

— Um «1.1-
iS cli.11.as duplas

v _. simples, ipie tlt-vi.i correr ao
dia :¦-.. fica traitsícrid.i para o ,il.«
i-1 dc'dezembro. (477' í-)'1

pianos — !*"¦*¦
bi,-'-os se os

reparos, tulo. ii>$.
(ti Guar.iny, lelepl..

(4623 S) .1

A 1-1 NADOR d.
J\ liiiriuoiiiá. inato os
tiver e peiiitcnoi
(lliatnatlos 110 c
4101, Central.

1)UI'N0 
tle Valle Lnmelrn. em"> 

um liontlc du Caju', esqueceu. 11111
envolucro c sua cadcruela nititrietili
n. h..í; quem eimrtt.ir os .ditos t...-
jcetos, nn rtta Menezes Vieira tt.
bc"á sraHicado.

— Viilirii-ndo por —
MihiDOUGAÍÍL BROS.', LTD.

Estulielecidos em 1845.
MANCHESTER, INGLATERRA

— Únicos Tntroducloros : r-'
ROBERTO R O C II PORT

Rua do Mercado 40 —«— Caixa 1011
— RIO DE JANEIRO —

A UI.AS dc francez, para senhoras,
-l\ 3/"s. 5-"s e sabbado*", (bis 2 as
5 lioras-, preços de propaganda =$
ine-.i-.acs, dc «lata a nata; proíesíor
francez, de Paris; oC, rua Sc'.c ele
Setembro, 96, 1" andar. (3840 b) J

Alil.EMAO,lini, 10$

A' VENDA EM TODAS AS CASAS ESPECIALISTAS DO PAIZ,

|K.

írniicc, ih_r'.c7. e la-
; 1.5 incVisacs. Trata

lioras; becco da Cá-
(4003 K) M

tra ta-sc
com bre-
vidade,

111 c s m d
sem certidões, civil, 25$, e reli-
fiioso, 20$, cm 24 lioras, na íórma
da lei, inventários e justificações,
etc, com Bruno Sclicgiie, á rua
Visconde do Rio Branco, 3-. s°-
brado. Todos os dias, domingos
e feriados. Atlende-se a chama-
dos a rjúalquer hora. Telephone
n. 4.542, Centra!'. -- N. B. Os
noivos qüe tratarem de seus ça-
peis nesta casa não terão o in-
commodo dc ir á policia; não se
confundam — 3-. C'7.2 J

BOA OCGASIAO
Vende-se um grupo de sei!

casas na rua Barão de Aniazonaa.
Rendem 800$ e ji renderam mui-,
to mais. Preço 55:00115000. Tra-I
Ia-se na rua Barão de Mesquita]
n. 849. (J4-13'

_?tüRsclj ria

(44.10 (J) .1

/'ASAI. -e-iu
\.'c íiuartó, sem mobilia e coin pen-
síu>. cm easa .lc pequena familia, pr..-
ximo ao centro da cidade.. Cartas
com indicações e preço, a X. V. /.
nt-ie jornal. (IV t.) J

ínOSTTJRlilRA
V.' sr.u-.no. |.r.r
rua líclla dc S.
darahy.

Trabalha pi
.-ços baatis.i

da
nora ii.

URSO feminino de Aries .—Theo-
solíéjo, piano, violino c

caiiio! desenho, pintura (tpdo3 os
eeneros), baixo rclc-.-o ccculptura c
cfavurã, aries applicmlas c outros
trabalhos'. Professoras diplomadas e
laureadas com medalhas dc ouro- e
premiu dc viagem á lv.ro-.-i, HC.o--.Iii-'i-.iluto de Mu.-ii a c ICswln 'le Hei-
Ias Artes d.i Capital Federal. U11.rs.03
a 1 -,<; e -•-'$ mensaes, com rcduççap ,
dc io" i" para duos ou nuis (ltsci- j
pliiias. Prepara altuiinas para e.-ea-l
mei iiaqitelíiis Acn.derrnai; largo I11
Cáncèlla 11. ó;, sobrado -- S. tini-
l.iv.,111. (jJi*1 *> •'
~~~ 

RASCEZ" — '.'5$(i?o incnsacs-, Itcs
--/es por semana, -ic dala ..

por uni pruíe.-ür írancez, dc
trisi 9(1, r.--.t Sete .le Selcmbro, .....

au-Jar.

Perolina Esmalte - 
pY_3fSS

que adquire e con-scrvii a belleza da
pelle. approvado pelt. Instituto dc
Uclleza tle Paris, premiado na lix-
posição dc Milano. Preço .l$'.ou. E.ti-
jain estes nreiKirados, á vemlacni to*
das as pcriuinarias e 110 ilc.iosilb des-
le e de otiirus preparados, á rua 7

JUXCIIO OU GUINDASTE
TARA SERRARIA

Compra-se 11111 com urgencia|
podendo ser electrioc ou a vapor;
Cartas á caixa do Correio^ 1.587;)

(S 4899),

CALCADO
Setembro iSú. (_8tj S) A vem

Rua Uruguayana n. 14S — CalçaJ
tio para homens, senhoras c crcan-|
ças. Ksla ca-sa é a que melhor serve

mais barato vende, por isso con/
visitar este estabelecimento.

GRANDE FABRICA. DE LUVAS
A INI A IO 11 D A CA F' ITA Jj

Premiada na Kxposii-Jto Nacional de 1908 cora o
GRANDE "PREMIO

lÀilTOKS DK VISITAS —-Cen-
' 5ÍS- Ourives n. Oti — Pape

l.iria Oscar N. Soarei. (.149-
(

SI S

An.
,. M

HyPOTlll-.CA?centro e subúrbio:
t uítaiula n. 73n

, coin I**i*eiía*.'-.

ila

DIXHKIRO 
sob liypòthccas, jure?s

e caução dc (ii.oll.es. mercado.

r**ASAS modernas pava pc-'«-'(Iik-iiiis fuiiilliiis; tfittii-se un
ruu "ilnxive-ll 149, pelo inoill-
to aluguel de Slí?. (R4885 li

ii-s. etc. L,. Moura KoMtrio
ti 980

i;0.
SI S

ÍIAltTOMANTB 
habilitada.- coabe;

Aida c muito procurada pelo acer-
to de- suas propbecias; inii.a (pie- (a/
trahallioã garantidos para 1ealw.1r.nt-
gocios cbiiinicrciáes c rocuitcihaçue- ¦
na ma ile S. Pedro .1.11. (45.1 S) M

(SÓXSUI.TAS 
sra-.i*-

J psbn. Re.-.
¦ Mine Tliom*

conciliações cm 8 dias,
responsos, casamento, difüceii, paz
vo lar. cte. Encariega-sc de tr.tl.a-
llins para os Estados. Pagamentos r.o
fim. Mnxinia reserva e scticdaae:

rua Maurity. Maiigiic; Ao lado

1y.\"lil;.lli0 
— IJ.i-se sob hyi.o-

/ theL*as i\e. prédios, com tona, a
brevidade; á rua Artjhiaii Cordeiro
il. if.., portas de aço, eo-.n l-rc.-.as.
das 8 ás II. (-1004 -SI M

Fazem-se
; na 111:1

loja, dc 1 ás 4 ho-
___ (-t.1'9 S> ^

Cura certa, ra-
ÍMPÓTGXOTApida c intnfciisiv.i-, "1-lora Ura-
sil-"; no largo ilu Rosário 11. .1.

U223 S)

Cura se com asrXIPOTlLXCIA

I)

73,
da atitiirá Conu>.* do l..iz. (4_

(MOMTRA-STJ «iào, uma carteira
por preçole

ile ocea*
•jrtüsão,

iwr.1 dentista, um motor electrico, e
uma escarradeira hygiciiica (fonte);
iwi Larg.-i.41, sob. 1440S S> 1

| 10SYUMES de linho em todas as
corçá, por 5?*; ?ó na rúa da

Caricca J4, 1" andar. Tel. 12-, Ccnt.
Ullit' b) 

"5

Cl

C1ARAMAXC11A0 
—. Veudc-se um

,' ádapUinüo-se a viveiro; ruu Had-
rJü-k Lobo n. 157, armazém;

 (4*18 S) 3

IXHElltp
hypothecas.

ma?, rtta do Hospício 125
dc 1 ás 4 horas da tiir.lc.

0RMÍTÜU1OS-- Alu
arejados, com todas

didailcs para pessoa do
pett.i ele banhoi tle thàr,
ra Viamia Si
40S0, Central.

Btnpresta*sc sob
com Rodoiliiho Tho-

2 Cattete.

r.niiar,' 
..1.152 S) s

yam-sc doi"
ris commo*
comniercio,
rua Ferrei*
T-,'e;i'.H...e.

(|.|'__S__J

DI.NHKIRO 
a

liypòlhecas, conforme
;U1!10. BOI)
tic.l e ga-

rantia, temos ordens pára emprestar
aoe srs. proprietários. .1. ... .lu..,

da Quitanda, 03, lciteria.

r
getaí vintto
contra-se n;
n. 00.

do scriãu do Ceará. l;.n-
; rua de Santo Ch.i_s.to

(4070 S) K

K.P 1nc1a.es
usados",
riiibas.

prata, christolles e mais
íi:tOr*, cm t (dirá, mesmo

cotn'pra*se na joalÜeria Ando-
rua Ufüguayana 1(14.

(4156 S) S

PRBCISA-SE uma sala ii..!eiie:.deu-

Cartas a W..
(4600 S) R

Mattoso pira cima.
caixa do Correio 757-

AM I NAS C.IT.ctte
lj bem. Dur-ia i$5«°: "'¦"'-'
S. Francisco de Paula n. 28

— Atiain-se
dc

T OUÇA
li grauito legitimo.
fos, duzia
veis, dúzia ioÇ;
cclluna de cor,
go$; apparelhos

BARATA
Icgitii

7$000;

de

rua (4826 si 1

hy-
Dnx-Ii 

EI HO--Emprcatá-isc sol.
pbthccas ile predios o juros r.i

Ias

OlIAPfcOS ultimoc
«e a 4$. 5$
cia Carioca i

c 0.;
1. 10.

idelos, a u$,
se, reformam-

inuic. Bos, ;i run
(.•irai S) J

7t).-tv.-i=. ur.in.les c peeiucnas qnau-
tias. iiiros e caução tle apólices, con-

da Prefeitura; heranças, inventa
alugueis dc preilio' mesmo cm

ttitifmto ou dotal, compram-se pre-
dioí. terrenos, fazendas
da Asscmblía n. ti". 1
11. 4, com o sr. Mo.ue*

sitio?; rpa
;u*.dar, **;t'.i

(41-1 S)S

— Tratos
(-.-.tidos oil ra-

inatos inquebra-
apparblhos ii-: por.
para jantar, SoÇ e
i\2 pofccllana de

para eiiã c café, 45$; guarhi-
ções 12 pòrcelloiia de eur, para to.-
leite, ,io$ e: xe;-, cl.icaras c pires, bran
cos para chi. S$500, para ca:.-.. 4$:
cliicaras e pires de eor para cha. ;5
e S$: |iara café, 5$ e ó;; copoJ sem
pé, duzia 3ii"0. 4%3<>0 c (.Soo..; co-
pus de pé, du;ia .$. 8$ c 9J0O-; rua
da Asscmbléa 11. 16, Jorge tle Souia.

.,.60; Si B

PREPARATÓRIOS, 
Escola Xor-

mal e concursos. Xo Curso l'ro*
pedeutico — Or. Washington (lar-
cia, rua da Quitanda, jo. Taxa 30$
mensaes. lia aulas particulares.

(3396 S) J

TOMA-SE 
creaneja i«ra criar dc 1

inc7., até um anuo, dando o lei-
te por 4oSa.'o c sem dar o leite-, por
6o$ooo. DIMieiro. ádeáhtadp c tra-.
Ia-«c como iilho, i rua Alzira llran-:
dão íl, 23, casa 9. U6üq S) R

MME. JOSEPHINA
Continuo a
morar na

rua da Al-
fandeêr"!
(R 4/81-)

PICXSAO 
— Forucccrse á mesa ou

a domicilio, etn casa de faliu-
lia; ruu Senador Dantas n. -'5-

(4/Sj. S) M

PR 
El) 1(1 — A Sociedade Ediíica-

dura Monte Predial, á rua 13 dc
Maio ,iS, sob., sorteia mais um, a
2. de dezembro, entre as pessoas que
ijueiram , associar-se á mcsiuá, pela
mensalidade de 5$. (4'iSS'S

rf*OMA-SE uma «u duas creanças
X para criar com carinho, a preço
módico, em easa de pcnjuçna (anu-
lia, na rua Conselheiro Pereira. 1-raii-
co n. ;6 — Estacio" de Sa. (4?;3 o) '«

uxMA senhora viuva, cniprega-sc
par,1 lavar e engomhiar. cm

casa de uma íamilia pequena dc Ira.
tame-.iui, dorme no aluguel; rua U.
Lauva dc Araújo n. 99 —_ Cidade
Nova. (4834 S) J

MÉDICOS

TTM A se-nliora l.rnn-.-n, de
U sabendo eoser e mais

respeito,
serviços

leves, oficrccc-sc para easa tle (aini-
lia dc tratamento; não faz queitao
dc grande ordoiiado; praça
publica 11. 9i loja.

da Re-
(4717 S) R

>01.ICIA AMADOR — TrábaBiah.

._ Mani
MME. 

Clara Couderc
pedicura, massagista dni ornada

rua S. Clemente n. 10;. lei.; i-V.-
S-al. Vae a doinieilio. (J39J-S) 11

clilármenfe, etie.trreça-se de qualquer
trali.illio dc investigação dc caracter
privado, assim i-o-.no da descojcria
de roubos c paradeiro dc criminoso.;
guardando o mais absoluto segredo, c
garantindo disnúr de pessoal habilt-

¦:'a- I lado. Escrever para " Posta restante
ilo "Correio da Manhã", com e> '.-
tulo acima. (4*5° 5) p

Dr. Alvino Aguiar
Especialista em molcslia. dc

estômago, rins e pulmões.
Tratamento das anemias, de-
paiiperainenlo nervoso, etc.
Moléstias de senhoras. Con-
sultorio: rua Rodrigo Silva.
5; teleph. 2.271. C. Das 2
às 4 lioras. Residência; tra-
vessa do Torres 1;. Teleph.
4.265 Cenlral.

1
lata,

de
Fabricação: a mais perfeita', pelo systema JOVIM. de luva»
pcllli-á, f.ie-tle pelle dc cão, etc, etc. Grande variedade de co-

(JS-1'J^J .""""ÕRT.U-!
TXOI.EZ, FRANCEZ D
X CUEZ, pelos pro'c5sorcs:

llcnri; preço módico; rua .' rado. Uü.t -a) .'

Kodjíer i
dtt -M-:

(andega mo.

INGLEZ
I.nrso

r-ralieo, M r . jPcler : garante ;
ensinar cm seis j

te S. 1'rancisco n. 36. |
o, PM.- lirt-Ç..! mo.l.eos. I

(3082 S) M

.ws cm ncllicaa c sucilcs. ...
Dcpo.ilarins: da-s afatnadas luvas pelle de cao, para gui-r car-

""' 
Ultiinas novidades em luvas de seda e (io. em leques a ultima

c-e-.rão para o verão próximo. GOUEIJNOS, grande novidade em
leniica estylo, l-olsas dc seda c couro as mais lindas, me.as dc se.
da,"iio c algodão, variedade infinita em coies e preços sem com-
P"U't""' «empre grande ''stock" de luvas de pellica e suede para

os Srs. atacadistas, com descontos. a 
^— ft c .

TRAVESSA S. FRANCISCO DE PAULA n. 38
Telephone n. 2.150. Central — RIO DE JANEIRO.

INGI.-EZ 
— S.euliorj. ingleza

este idi
ensma

iomn tm aula ou |«rticitlar-
„.,...., rua S. José, 79-,-" *.'__':lr-

(4799 a).R

IXCl.FZ 
 l.ecctona-ce das C ás

7 horas da tarde, á rua d.i Qui-
láiída n. 27, sobrado. Mus Aileen
Myero. (4147 S) S

COLORINA,,

IJROPESSORA 
ing.eza lecciona

. idioma cm casa c - '
rua Affo-.-.so Pentia 16 casa XXII.

(1237 S) lt

fEYER — Modistã p.irticil

DINHEIROquer t_uanlia.

(tOI.l.ETES 
de jenhora. sob mç.

J dida ,12$, comp.eto, Mme. Mar;,:
Lemos, rua da Assembléa n. j«. 1»

abaixo da Avenida Uio Jlran-
(124 S) j

c ttdar,
?CO

iiOMPRA-SE qualquer quaittitl

Emprcstá-sc quaes-
sob inventaries,

j-.iro e caução dc apólices, mesmo ]
em «softuto, sobre hypolhecas, anil-
eliicscs e tudo que represente valor; jterminam-se obr.iP, encarregasse de
tudo que ior papeis, licenças ua Pie- I
tt-1-.-.-.r.i c Thesouro, por preço modi-
co c com brevidade: tratar com Mo*]
reira, rua do Ouvider 11. 68,
do, v

ütX"~fc~ccioti.i vestidos por qualmicr
figurino. Preços módicos; ríia V, eu-
ceslio 97, esquina da rua Magalhães
Couto. (.'-I-' ___ M

M(

220 S) J

dra* dc^ qualquer valor c cautc.as' Soccorro; p.ts-i-.-e 1-r
Gonçalves Dias 11. 37. .lo-.l

Valcntim. Telcph. 9->t- l«:
(1

Mõíite

ria r SI H.,, —, -
•tl.OMMI-V-SE tíln de arame
Üntcdiudo paia mais do Im.,
BO do altura, em grande
quiiiiUtladc. estando em per-
feito estado. N» rua do Cntte-, sr.
le au 9. -- ts 4íil> S i *iobi-a.aot 11 as »,

llJsiili Itiventaflos, litiraiiyas, j' ;8.. — M ¦
lijliotlieens, alugueis de pre- Vioca po
tlius, juros c canção de apoli-. iVJL s'0.. ,ie
ccs. Faz-iu-sc obras e piigaiu- j boa vontade
se impostos ein t-.lr.i/.o para ''"''¦'" '"

OVEIS — Deseja comprar, ven-
tier. tror.ir on teiormar os seus

moveis, un colchtScs, não tle-ve farer,
sem primeiro ver o sòrtimcuto e o;
preços da çolchoaria do Povo, 
nc* subúrbios; a cs^a mais
ta neste gcíierú c garante
cov.\ as melhores cnsás
Kab*"Íca e dcpa-íitp h run
._. 505 — Sampaio. Tel

IJENSX r;il Canabarro
AO Canabarro — Rua Gene-

Te>|.lionc
I2I--, Vi. Esta antiga e acreditada
pensão, acaba de passar por uma
completa rciorma. r_iic i uma das
mcaiorcs desta cidade, tem um gran-
de c bonito parque, coinmodoã are
jadlssiinos c dc primeira ordem; os
«¦eus preços são: uma pessoa so, 120$
a 201.? .conforme o commodo que

e oí | ep:i..cr oecupar, sendo mais pesic-a 1
ue éi no mesmo quarto, tem 10 c 20 cl» dc
nple- . abatimento; tem uni. perito cozinheiro,

competir j Rctncttc aos domicílios,
do centro, tas, variadissimas e com

24 .!-¦ Maio pc^a possivel.

GONORRHÉA-IMPOTENGIA
Por mais antigas e rebeldes que

sejam, curam-se cena e rápida-
mente por meio de plantas medi-
cinaes, infallivcis c inoffeiistvas.
Milhares de pessoas sc tem cura-
do por intermédio destes medica,
mentos. A* venda n'A Flora Bra-
sil, largo do Rosário u. 3. ^eh-
.pliouc 2.408, 'Xortc. (S 3421

TTM ex-negociante desta praça, dan-
U do as melhores intormações de

con lucta c tiatl.ir, oücrcce-.c
.alugueis de

Consultas gratis
nittenrouri, da
cina da Haltia,
èspèê'ár

Pelo
dr.
Luiz
de

Uma
Facilidade de Mr.li.
medico e operador

para faze- cobranças d
casas, contas 110 Thesouro
tura. Cara, nesta redacção,
V (S lCír)

Pt cie:-
a CA.

TTM A senhora muito carinhosa dc-
U seja encontrar creança pequena,

para criar ;rua Evaristo da Veiga n.
130, quarto 11. -'.'. (39Ji i) J

motestios dos Olhos,
ouvidos, garganta,

nariz e doenças nor-
vosasm

PROFESSORA 
dc canto e- piano,

prepara aluiiinos para admissão
próximo anno do Iiisltinto dc Mu-

módicos; r.ecadqs para
tcl., Sul =1.12.

(4301 s) R
sica; preço
a casa Ucvilacqua

RO FESSOR dc iiigl« — técclo.
residência ou na do

Barres n. 34C
(t;io S) R

na cm sua
olumr.o; rua Mariz c

Tintura ideal
garantida, para

restitííir ao cabello a sua cõr, ori-
ginal .preta ou castanha. —• Pre
ço io$ooo, pelo Correio, mais 2%.
Deposito geral rua 7 de. Setem-
bro 11. 127. R- KANiTZ.

m 1
> «i

dal" *

UM 
\ Inmilin que tem um pe.iuenn-collegio, acceita. creanças internas

e externas dc qualquer .edade; . pc-
dendo dar informações do carinlio

que são tratadascom

Todos os ti:as. d.is 3 as fi horas
da larde. Kua Rodrigo silva ,n. 26,
1» MlJar Uiitre Asscmbléa e Sete de
Setembro): Consuttorio pcrtcitamen.c

apparci'.iat.o com todo o material pro-
ciso pari os exames e os trataiiictitos
constantes dessas cspeculiauoes.

(JS13

tt. 62.

I Comichão
rua Itapiru'

(S29 S) R

scüdo fi.r- ja maior Iim- 1
(4129 S)J I

Costa e
pli. Villa n- ! —

(1057'.SJ R TJEM(IQ57:S);.l. j p
tngueza sem comprwni*-
boa apresentarão, tendo

dc sc empresar. j.e acha
. somente i«-r unia in-

¦--• ••••¦¦«-• -  ¦ ¦ ..,.., 1. pede a pessoa tle bom coração,
l-CCebel' como si- COtllUilltll'. 1 a bondade <-.--• auxilial-a a procurar
Comprain-se terrenos c_ pre- =lo^fu»' TJZx^T^Ô

; tlius velhos ou novo.-:. Co-.ll °'"_,,.,...., ..ir para íòra; cartas a
Carmo, run Rosário S9. ' 

_._.. rci..;;io, cora a» iniciacs — A

,\0 — l-oriiecc-sc bem íeita,
casa dc familia, á rua do (at-

tc-.e n. 2S7, sobrado. (3928 b) S

cãtá passando mat, de
Mande reformar os seus

comprar os novos que
Çolchoaria A Preferida.

iinr.li

i-ios) s, e. a3

ncoe a do

MONTEIRO
¦R.

K'
1JEJÍSA0 

.- , .
int-li.nr no se:-.r:o e lambem tor-

atio 105.
(319 S) R

ya.. Exa.
V noite :

colchões ot
precisar, UL .

1 única que dispõe cc machinas aper-
fcíçoadas rara dcsfiação e desinfecção

i dt.s enchimentos, assim couid sc encar-
¦ rega dc iazer cm casa do ires-.icz -,
I raS Vis:òn.le Sapucahy 2;?: lelçpho-

nc 2,i6C, Villa. (3096 S) J

dartliros, cinpin-
gens. eczemas,
frieiras, sarn-.s,
brotoejas, ele,
d c s a p parecem

fácil e completamente com o
DÜKMICUKA. (Xão è pomada),.
Vende-se cm todas as drogaria»

ido liio e Nictheroy. Deposito ge-

Moléstias das senhoras, • «í ¦. iniámiacia Acre,
Va- n. 3S
Bit- 2$000

J)!

pelle e syphilis -Jm- Tel. Norte,
rua

32O3.
Acre,
Preço

>IAXOS
quer

i-ii-jS 3) s
1 .? L'-

Comprain-se em qual-
stado c nutor, mandar pre-
ricante, paia A. M. Caixa

V tafetá, dc^tie
desde 50$;
M..ÍÍ.IU M-

llt'.Jr,S

n. 39. _.i-U9 SJ. J 1 bro, 19J. il.iue, £«(«'

modelos, cm
vuile. lir.no-

Jliapêós novidades, só na
euet, ma Sete t'.e Selem-

1'c-tira, f.xio} S ).M ! sulta. i

tencourt, partc.ro, cur.i 05 tumores
dos seios e do ventre, as moléstias
das vias urinarias e genitacs da ma-
11.er as ir.ctri-.e-. os comutemos u:e-
rinns e vaginaes e regUlatlzai a r.itns-
iruação po; pruce.-so seu. Appliça n
6t,6 e 914, com oa sem injeçcao e
esta sem dõr. trata o diabeies,
hérnia (quebradura) stiu operação.
Consultório pcrícitainen-.e app.-irel.ia-
do; rua Rodrigo Siiv.i n. 2ti, crq-..;-
ua da rua da Asscmbléa, das 11 .'.s . 0
2 da tarde. Telephone 2511; residen- d
cia á rua Scr.idor liUíchlo 3 u'. Con

«J 3-47)1

GRAVIDEZ O uso coo-
stintJ do Ile-
matoaenol d*

Alírrdo de Carvalho, em um. cahx
ás refeições, cai çiija composição
iram a quina, kola. e-..ca,
phato de ea',, .pepsina
diastase e K*
rantia à vid:
travi.ln, pois

lacto-php!-
panercatina

.-cernia e a n-.clhoi ga-
, do (cio e da mulher

o Ilenialogcnol, alem
poiít.-ofri tônico é digestivo, ven-
e cm todas as [.haraaçias «1 dio-

garias do Rio e dos bslados. De,.o-
iito; 10, Rua Primeira de Marjo,

ALTO BOA VISTA
TIJUCA

Aluga-se uma casa moi.ilada,
para grande família, ou também
sc vende os moveis; para tratar
á rua elo General Câmara ,i_ com
o sr. Leite. 5 44-("

^eã^aIübíT
Gratificá-se generosamente a quem

encontrar ou der iníormacõe., sobre
rapaz que ha 13 annos fui rouba-

do por «ms negros da Fazenda da
Coic.1iticir.-i, Municipio tle BarbaccnH.
Quando íoi roubado linha a çdade de
3 annos e cbamava-se 0=urio. lt-
if.-a um signal, proveniente de nrr.h
operação, na perna; c e!c cur bran-
ca. Devo c-lar hoje com 16 annos
aproximadamente. Tem le-.ta salicn-
te, entradas das fontes largas. Xa-
ruralmente elie ignora -eus pães.

Se v. s. obtiver algumas informa-
ções. poderá dirigil-os a mim, que
110 caso dc sermos felizes, farei com
q-.ic a familia llie dê uma boa grati-
ít cação. Espe-r.-il-.ilo da generosidade
de v. s. subscrevo*me scu admirãdoi
c creado ol-r. — Coronel Carlos Eli-
siario da Cunha. Juiz «ie 1-ora. 17—
ii  1016, rua Baião dc Catafpja-
zes n. 263; O 4838)

CABEtLElll
e cabelleifcira oara senhoras, pen-
teados com ondulação Mareei, .1$,

penteados de noiva ''soirée", etc,
tingè-se cabellos p.r i5$ooo. Tra-

balha-se em cabellos postiços, e
lambem caldo, a preços baratissi-
r.io=. Rua 5. To?,,'- 122, 1" andar.

I Telephone 2412, C.  Üj.:S J

CACHORROS »
A lepra, sarna, gafeira, rlnrlliroí

todas as manifestações malévolas
pelle, nos cachorros, cavallos. gatos
nas varias cstiecics dc gado. são curi-
das com o "Sabão Dogue". Esto s»y
hão mata os piollios, pulgas, bcrncs.i
bicheiras e os carrapatos nus animaes

I.ata 2$oc.o, pelo Correio, 1.000
Não se acccilain scllus nem estampi-l
lhas. Pedidos a PcrcstrcPo s Filho. »
rua Uruguayana 66 e avenida Passo.
106. Ein Nictheroy, drogaria BarcelJ
los. (M412OI

Gonoppheas -
e su.13 complicações. Cura radical pos;
processos seguros e rápidos. Dr.
JOÃO ABREU. Das 8 ás 11 ( Ja
15 ás 18 horas; 64, rua de S, Tis.
dro, 64.

COFRES S
Vendem-se, usados, de diversos)

fabricantes nacionaes e e.slrangei-j
ros, dc 200$ a 1 :ooo$j compram-
sc e trocam-se. Rua Frei Canecn'
ns, 7, 9 e 11. Telephone 500Í
Central. (-M 45JJ

EXTERNATO CUNHA \\
Fundado em iqnQ, composto d*,

bacharéis em sciencias e letrasl
pelo Cymnasio Xacional. Trepara
especial para admissão ao Pedro,
II, escolas superiores c concurso.4
nas repartições publicas. Preçoa
módicos. Curso commercial á n.oi-|
le para empregados r.o conunercio;.
mensalidade: io$coo. sem jóia.]
Rua da Carioca, 49, 2" andar. I

Üoao J>j

Moveis a prestações1
Por que v. cx. não visita é

Casa Sion, na rua do Cattcte, r>i
que entrega os moveis na i* enJ
trada de 20 6|° e 05 seus preços
são baratis.-iincs, Ca-.tcte, 7, telei
[hone 3790, Çcntrali 1 30.1;

.-..-H~(r--.-.-^- :'.-*.-
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Companhia de Loterias Nàcionaes do Brasil
Extracçõftsp-bllc&s sobafisoaUiaç&odo governo

íederal ís 2 Ij2 « aos sabbados
ás 3 lioras, d

Rua Visconde de Itaborany N. 45
HOJE 311-45'

I3:0 00$000
Por *J*»SOO em inteiros

Amanhã Amanhã
A*« 3 horas da tarde-300 - 30

100:0001000
Por H8O0O, em décimos

Grande e extraordinária Loteria do Natal
tínbbado 23 de Dezembro ús 3 horas da tardo

NOVO PLANO M47-1*í.ooosooomooo
Por 56$0O0 em octogesimos a 7O0 rs,

Esle importante plano, além üo prêmio maior, distribuo outros
prêmios
de 1004000$, 30:000$, 10: O0O$. 5:000$,

™!:OUO#, 1:000$ O 480sOOO
O.s pedido.*, do bilhetes do interior devem ser ucompa-

lutados do mala 700 i*s. pnra o porte do Correio e dirigidos
«os nfíentcs geraes NAZARÉ™ H & C„ ItUA 1K) OUVIDOK
X. 1)4, CAIXA K. 817. Telefí. LUSVEE, o na cusu 1«*. «Ul-
MAIlAIiS, ItUA DO KOSAUIO 71. esquina do beco das Can-
oallus — Caixa do Correio tu 1.273.

AOS NOSSOS FBEGDBS DO INTERIOR
Pedimos que, desdo já, nos façam sous pedidos para a

LOTERIA DO NATAL
Em S™ de Dezembro

Inteiros em quartos 52S800
Inteiros cm oclngesimosSOj'000
Octogesimos 700 róis

tiú ks oc

lXfl™00.$30fl
i-vr_fl_._s_at-n.-__T™™™: & o.

Únicos Agonies du* Loterias Federaes, nesta capital.
Correio 817 - Ilua do Ouvidor, 'J. Caixa do

VENDEM-SE
,l\'ilriiics com vidros de cristal,

inostradores, balcões, columnas de
estantes e vários pertences de ele-
ctrkidülde, á rua da Quitanda, 152.
sobrado. (4283 J

LOJA
Aluga-se parte de uma com di-

reito a vitrine, servindo para offi
cina de costura, ou congênere.
Rua Sete de Sctombro íoi'.

I 4476

ri^?Tr«'?'™*^í32a2!3^

FLUXOSEDATINA
do Pbco. S. T. Araujo

Cura eólicas uterinns e liemorrha-
«••ííih em menos cie 3 Horas."Devoive-sejjjiinlle|ro se nao der rasultado"
Agentes GcracsTsiLVA GOMES & C.-Ilio. R liTO1

7.-í™r&:B^^(rí™3!SSK«3JS»^^tSffi'*

Xarope Peitoral de
sartz e Alcatrão

•:, FORMULA DE BRITO
Approvado pela Inspectoria de

Hygiene e premiado com medalha
de ouro na Exposição Nacional de
1908. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchites, ca-
tarrhos chronicos, coqueluche, es-
tfinia, tosse, tisica pulmonar, dôrea
de peito, pneumonias, tosse nervo-
sag,' constipações, rouquidão, suffo-
cações, doenças dc garganta. Ia.
ryngc, defluxo asthmatico, etc.
Vidro, i$soo. — Depósitos: Dro-
garias Pacheco, rua dos Andradas
ti; 45; Carvalho, á rua Primeiro
de Março, 10 e 31; á rua Sete de
Setembro, 81 e 9S, e á rua da As-
sembléa n. ,14. Fabrica: Pharma-
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
des Lobo a, 229, telephone 1.400,
Villa.

¦Ü ~™7
MME. V1EITAS ain-

da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. (J 3S4)

Doenças da pelle e ve-
nereas—Physiothe-

rapia
•Dr. J. J. Vieira Filho, funda-

dor c director do Instituto Derma-
therapico do Porto (Portugal) —
Tratamento das doenças da pelle
e syphiliticas.Applicação dos agen-
tes phj-sieo-naturíics (electricida-
de, raio X, radium, calor, etc),
no tratainciilo das moléstias chro-
nicas e nervosas, cons.: rua da
Alfândega n. 95, das 2 ás 4 ho-
ras.

1 -íhTv _**^- X>

%s J~\ WfMdNeM^tssQrit)
^rrV__? 

***"* O^uirtcm
TS^Í^Hy De^osíutio™ ;

tS_K§S_« Cflita Pttrir* » Ç.^*^1U0 PE JANElgQ

13, SENADOR EUZEBIO, 13
Onde vende moveis em presta-

ções e em boas condições por pre-
ços baratos; entrega na i* presta-
ção sem fiador. Teleplione 4.113.
Norte. (S 2786)

Praia do Flamengo 84
PENSÃO FAMILIAR VIENNA

Alugam-se bons quartos com lo-
do conforto, a famiiias c cava-
llieiros. Telcph. 3804, Central.

notí 1

HoRiosopaííiicos videntes
A todos (pie soffrem dc qual-

quer moléstia, esta sociedade be-
iiêficénte fornece, GRATUITA
MENTE, diagnostico da moléstia.
Só mandar o nome, edade, resi-
dencia c profissão. Caixa postaln. 1.02;, Rio dc Janeiro. Sello
para a resposta. J 5R01

LOMBRIGÂS
Para expcllir as ioiubrigns e outros vermes do corpo humano, o

saboroso XAROPE VERMIFUGO DIv PERESTRELLO, deve ser
preferido, porque -. ,:¦'",

1"  E« muito agradável ao pala «lar, lauto assim que e preciso
guardar o frasco sempre bem acnu telado, para que as creanças não o
tomem, suppondo que é alguma calda dc doce.

2" Além dc não irritar os Intestinos como, acontece- com muitos,
outros vcrniifugos, t: dado em doses niuilo diminutas.

3» — Xão priva as creanças de seus brinquedos, nem de suas co-
ihidas, nem de sua saude.''

4" — Tem propriedade laxaliya, e por isso não é neressario,
ppós o seu uso tomar nenhum purgalivõ.

Applic.ido tanto para creanças couro para adultof. — Vidro 3$.
Ucincttc-Se pelo Correio,1 vidro por .(ioo.i; 6 vidros, por tSfjoo,

c \2 vidros por 35$òoo. Não su acecila sdlüs nem esianVpilli:i™;

IfElDE-SE HA 14' Garrafa Gi*an_Be
RUA URUGUAYANA, 66

KIESTSEUI t RUI Avenida Passos 106
Em Nictheroy, drogaria Barccllos. M .1127

ÜTE é o uni-
co re-

médio que cura FL011I5™
HHANCAS o o Currimcntodas Senho.-as.

Vende-sa nus principaespharmaolas e na Drogaria
Araujo Freitas & C.

Accão entre amigos
Fica transferida a rifa do ter-

reno da rua Tavares Guerra nu-
mero 15G, que devia correr a -5
deste, até nova deliberação.

J <|R.i™

™SSEH™i5™™í-:^™*?^í3S™rKÊ2HS_™™™ffiS'*^

Aluga-se parlo dc um arniazcni
próprio para íjtialquer «cgoçío Iim-
po. lendo acconimodaçüês ipara pe-
quctui familia. informa-se tia rua
Senador Euzebio 41. (.1 42/4

ISZ&titVltO mpmgi0ti'c.m
Ksifiõ fiini-cicnriiido os seguintes cursos ilesle in-titeio

CURSO NORMAL CURSO DE LÍNGUAS
CURSO ANNEXO CURSO DE VIOLINO
CURSO PRIMÁRIO CURSO DK PIANO
CURSO COMMERCIAL ". PYT OO.RAPHIA ..
CURSO DE TACHYGRAPHIA CURSO DE PRF.NDAS FEMININAS M

(1 corpo docente c 'escolhido ri priclio c merece absulutj coufiaiiçr
A disciplina ilo estabelecimento «rreprelicnsivcl.
Xo gencro c o unir" •••-.'•<•!-¦ to d.i capilal.

Avenida _<io Branco — 106 e 10-

FERIDAS!
Cliiigas, lüccrns, cczeiiias

c fripiras
•I-VGIIOMO SASTO

lJHAZIIiIKXSK"
11. T,iii*K'ií 1T3

A. G-SIEUIA 1'JMHXTlOL.
 (U -1374)

»e*>s. ntsas
curani-ne rapidamente, sem pre-: sar 'injccçnes, com n i-pn da
OPIATINA
deposito.: PI1AMAC1A ÍIUAS

Ilua d» Espirito snnto n! 201'ri'xiino uo tlieatio ClarinsGomes M .47-19

inioií
Ao Cluc Parisiense, tornos so:-íiiedula a prestações, variado sortinicnlo de casimirãs estrangeira-

c nacionacs; entrega-se o -terno
na primeira prestação. Rua Sant-iAnua 66, T. 173C Norlc. Adolpho
Kang & C.;!

w -Sm
iAT.'''Si<-

GASA NO LE1\1E
Aluga-se mobilada para pequena

familia dc tratamento. Pode scr
vista diariamente ilas ÍS ás 19 hó-
ras: rua Nossa Senliora de.CopH-
cabana ;.;. Leme. S 4liP

•lioSõas a
Bandolins .a 20$

A Guitarra úe Prata
U7 lf a Ciirioci, 117

Rio do Janeiro

GÔillESl
Uma modista com longa pratica

dc "atelier" offcrcce-;se para con-
t-íMnestra de corte c coslnra. Rua
[lento Lisboa n. nv, sobrado. Cat-1
tete. CJ 4=03)

gm r5™gffs3 _fX É^:'_É9É9_^. Fi âüSií . vJ i ||r:Fl È1! O lá w2

Purii íiçouguos, cervejarias, bolóquiãsi armazéns,.!
leilerias fruetus, residencius. ele, etc. ;
Faliricants: n.. snsuif-fie™*. Rua Vasco tia Gama! 55'

irclWõíiísH 
""ÊiÊio" 

oe m\m~ I
l).i-rc esta importância a quem Vondçln-sc irm bararo. conjuga-

arranjar um empreso de 500$ do, e um motor a vapor. Ver c
mensaes. Carta neste jornal para tratar ri rua Coronel Pedro Alves
A 11, C. (3531 J)-« numero 98; (R 4619

Eli sofíri liorrivcliiiciite desie
ítinl durante muitos annos, tdinan-
do tudo quanto me indicavaiu, sem
ter 1:111 pequeno allivio, Hoje.
acho-nie perfeitamente boa, graças
a nm remédio «pie uma casiialidn-
de mc feü,conhecer, Em agradeci-
mento indicarei aos q.ic soffrem
das conseqüências deste mal, co-
mo sejam: anemia, moléstias lier-
vosas, patpilaçücs do coração, etc.
como podem recuperar a saude".
Escrever a D. Amélia C... ri c.ii-
xa do Correio 11. 3.;;, Kio de Ja-
neiro.

Programma da 23a corrida a realizar-se no dia 26 de
novembro de 1916

Grande Prêmio — EMULAÇÃO
_• pareô — PROGRESSO —

1.609 metros —,,Animaes na-
cionaos (Handicap)' — Premi-

os 11200$,. 240$. e 3ã$ooo

1» pireo — VELOCIiDADE —
1.500 metros — Animaes de
qualquer paiz (handicap), ani-

niaes sem viçtoria este anno. Pre-
mios: 1:000$, 200$ c 30$ooo Favorito.

.,, ,-, Oanpissu.— 1 Vanguarda. ... 47 «uo*. Camelia .
— s Palta • .4* "• Patrono.

— 3 Espanador .- . . sa Dictadura.
— 4 Bahia. 47 iEstUotte.

( S Hutori™. . . . 4S
,( 6 Davies. . . .... 47 i° pareô —

• t»'eo •— 6 DE MARÇO —
1. Soo metros — Animaes nacio-
ilacs (Handicap) Prêmios: ....
1 :ooo$, 200$ e 3o$ooo
— 1 Dynamitc.
— 2 Dictadura.
— 3 BstUhaso.

4(4 Donau. .
( 5 Diamante.

S>—.6 Escopeta.

52 kilos

\. -
- :

Si "

3" P*reo — ITAM-ARATY
1.609 metros — Animaes
qualquer paiz
mios: 1:200$,

( MajeStic.
( Zclle. .

— Trunfo. ,
3—4 Jagunço.

— «Mtii.pu'. .
— Dionéa. .

de
(Handica4>) Pre-

240$ e 36$ooo
, . . . 50 kilo*
... 50 "
• • • s* :¦... 50"
... 52 :... 50"

4° parco — 17 DE.SETEMBRO
— 1.609 metros — Animaes de
qualquer paiz — (Handicap) —
Prêmios: 1:300?, 300$ e 45$ooo

I'!<ameniro 49 kilos
Strómboli 54 "
Scamp 54 "

Insignia 52 "
O 1° parco será realizado ás 12.50.

¦MANOEL yALLADAO; — a'

55 kilos
...-,- 51 "
.. • ;".'. 4*3 '

• ... : -1. 53 "
. . . .... 45 "
..... 49 "

DR. (.FRONTIN —
1.700 metros -^'"Animaes de
qualquer paiz (Handicap) —
Prêmios: 1:600$, 32b$ e 48$ooo
Giiido Spaíio. . "'. . . 53 kilos
Marvellous. . . „,... 53 "

Parade.  51 ;¦¦"
Joffre. ...... 52 "
Monte Christo. .« . 49 "

" Atlas. .' . . .",';¦'. 52 "

7* pareô — GRA'X'DE PRÊMIO
EMULAÇÃO — '''1.700 metros

— Animaes de «luailquer paiz•— Handicap) — Prêmios: ,...
3 :ooo$, Soo$ e 9o$ooo
( 1 Argentino. . ,-. . 51 kilos

1 (
( 3 Pontet Canet. . . 50 "
( 3 Battery 51 "

* ¦'-¦ _
( 4 iPierrot. .-.-. v 52 "
( 5 Ornatinho. ... 51 "
l

. ( 6 Pêg-aso ...... 50 "
— 7 Sultão ...... 55 "

8o parco — SUPPLEMENTAR —
1.609 metros —«-Animaes de
qualquer paiz — '(Handicap) —
Prêmios: 1:200?,24«j'{ e 3<í$ooo
iMeduza.
Voltairc. .
Yvonette.- .
Merry Uay
Palmeira. .

Pilulas Purgativàs e
Anti-biliosas de Brito

Approvíldias íe (premiadas com
mcdaUia de ouro. Curam; .prisão
de ventre, dores de cabeça, yomi-
tus, doenças do ligado, . .rins c
rheumatismo. Não produzem co-
'icas. Preço, i$soo. ¦" " ."¦

Dai>ositos: Drogaria, Pacheco,
rifa dos Andradas,'45;iá rua^Séte
dc Selcmbro ns. «8i 'e. 

poi - Eabri-
ca: Pharmaoia Santos Silva, rua-
Dr. Aristides Lobo" n. -220. Te;
lephone n. 1.400, Villa.-. ¦

ATELIER DE COSTURA
Traspassa-se um bcm.r .'montado

atelier de costura, no centro da
cidade, em 1" andar.. Cartas no
escriptorio divita folha, 'para ser
procurado, a N. N. 4759. J

Preparam-se alumnos
pnra o éxanie de admissão ao Gy-
iiiiiasio Nacional c Escbl«i Nortuál..
Preços módicos. Rua- dn Carioca

11. 49, sobrado. Professor: José
L. dos Santos. ^ ¦ R. 47.6S

AUTOMÓVEL
Vende-se uni Biante, de 30 II.

P., perfeito, com phéiiíi!' liovoS.
Ver e tratar, rua Pedro "Américo
n. 70. -. .. . ..R ,*-So.

TISEREZOPOLI.
Aliiga-ise, muito.- cm conta, boa

casa c chácara, ífàj .avenida Pro-
vincial 445, Várzea,' ..com'. horis:
quartos e mais çonimodqfi 

'.preci-r
sos, toda mobilrida^lainná-eiíigu»
em casa e KrandiYíppfiiar.coiri. frn-,
tos; Irata-se coii^^'prqprí*>lartói^
rua liarão de ).k'™|iiitá- oJí^-Rib..

___JJ_1ít|

Vorão na Avenida üfianttca
Para os mezes do' vcirãò', alugra-

sc mobilada á familia de todo trn-
tátneiilo, a casa n. :.27P,.da.avcni-l
da Atlântica. Tral;i-Se na mesma.¦; ', ' R.478r

llr.
'!_iWÊT
#1

52 kilos
54 "
54
49 "
49 "

«retalio; •
Í93»)

iF«9
_r__£

_r*t™«?_Sí_™«//
'3r^ef__t_mm\mF * «w .yvvwlA™'
«'ty&SfóaBÍl A,/\mW-íW^k
mc_§^^l™™^'!JcW^rjtf^

Oroffl^m_i__JSJÍM_Í™r

NEURÂSTHENIA 99

. Quando, por excesso de trabalho, por contrariedades na vida. ou convafcjcúica «lo ceri-ii«cntirdw o cnfranuecinieiito «lo.systema nervoso co.111 todas as suas consci|ucnd_! moléstias craves
aue procureis re-«ror «ise Iti_ antes aue vá mais 

'Ioiir 
. 
"; '• ** "* *""** «»"«'!»-•'.•?. scra tom

'IC!, Al\me,»M, —. n..4._A_ ... mm
custa (le tun grau-

nu- raro è o caso em qjic terüiani _.__  „ .,. M1 u 1C!Jl.liU,de íuuiicro de inconvenientes, alguns na sua applicacfio ao doente r- ,,,nm< .,„» 1 •'i ,"-""• —' oceasião são a causa dc maiores niaücs ,w orgàrdSno do oue Si« «í « 2! "«£. mod["M)io *[l .'¦?*' «omente 11»
aue «içeions; o. nosso poder ohyri™. sexualRe"™S.al _™,í,_ . fe, 

"»5voT 
i™0 

"tSícidadâ-'" U'0t"1
As principaes supinudadea .modi cas dc actualidadc eoiiflrnuin, in. "«. ..:< ' 51 c,. ciectriçWadc.

ctricidade. não sedo o nosso >ySÍ™ nerLo^ok ^'üA™ d. c"„ d c „reí cSlc™ 
U"nS0' * " **'

e i™o%^™e™^™^S™^0í° 
C<M,lW a -al™*<"- é certamente11,™^0;™3 t^Tri* de electricidade.

tíverdes^rdi™.65"1 
cl"triUdade teb™ CINIURAO ELECTRICO HERCULES , retUPcrare,s tudo o que

inconip?t.n=1 a?"5 
* v"UkW° n"vos*' &'° : tt ir"tabilidadc. a impotência, a irrcs™„çáo, e .nuila, vezes .

«ado e°™™3 ffi*™?*- etcCan&1Ç°' 
nlCh"COlÍa* ™aDÍ-' ^ de *¦**"-* vaciUaSã„, incomrnodo do ÍU

â™™-ii™rc™™™^Ã.^^rt ,, , , ..
UK. iu. 1. SAn.ii.n-—__argo da Cirioca a 12 — 1» andar — IUO DE IANEIROdl uoUe- '" (R 4S5-.
.Consultas das o da manhã, ás

SAPATEIROS
Precisa-se de officiaes de cal-

çado de creança; na Fabrica Mi-
nerva. 4824 J

Moléstias das gaHtohas
A gosma,, o gõgo, a corysa c o

rhemnatismo das gallinhas, c de
outras espécies de aves, cão com-
batidos com segurança pelo Cory-
sol.

Com o uso deste preparado as
gallinhas engordam e a postura
augmenta. Preço, 2$5oo, pelo Cor-
reio 3$5oo. Não se acceita sellos
nem estampilhas.

Em todas as drogarias e phar-
macias, á rua Uruguayana 66, Pe-
restrello & Filho e Avenida Pas-
sos 106. Em N.ictheroy, drogaria
Barccllos. (M 4120)

ExceWs escriptorios
no centro da cidade

Aluga-se o grande sobrado da.'
rua da ""iiiitanda n. 24, próprio
para escriptori.oSj companhias, so-
eledades. Trãtd-se 1» loia.

3686 J

OURO
Prata, platina, compra-se, - assim

como cautelas do Monte de Soccor-
ro, a casa que melhor paga. Rua
Uruguayana 154. 3700 J

GASA
Vende-se uma nova á rua 'Des-

enibargador lsidro; informações,
Villa S. Gonçalo 10, Major Ávila.

4080 J

Ia iÉsti gg
Iim cito!

BONS LUCROS
Fabricação de gelo com as

machinas

ha 7. an-
Republica

(.dos Passos,

Professor estranjjij
nos mòra-.na-praçifí
n, 84, -esquina: Sen!,"
attende -a sua numítóa clientela
das 9 ás 11 da mariliãe da 1 lio.
ra ás 6 da tarde, dias feriados até

.3 horas, tratando com a mesma
attenção como sempre. Praça da
Republica 84, sobrado, esquina

¦Senhor dos Passos. 32; J

DRA. M. DE MApO
. 'Especialista em moléstias das

creanças c senhoras, com longa
pratica, Irata de todas as doenças
infcccionacs, Heinbrrlragiàs, Sus-
pensões, etc. Attende a chamados.
Telephone, Villa 2.57S., A's quin-
tan-feiras, grátis aos pobres.' Con-
sultorio, rua do Theatro, ip, 1°
andar, das 2 ás 5. Residência; rua
Ibiluruna 11. 107 (antiga Campo
Alegrei.  "M 4318'

Doenças dos Olhos
DR. RODRIGUES CAO''

Com longo estagio da Fondation
Rotuehld de Paris. Assembléa, 56,
das 2 ás 4. Teleph. C. 3376.

M 1099

MOVEIS A PRESTAÇÕES ! !
Preços da fabrica. Moveis ga-

rantidos, fabricados á vista do
Comprador. Só na Casa Veiga., Va-
•^lírica de Moveis, Senador Kuze-
bio, 222. Mangue. Tel, 5.234, N.-
Prospectos explicativos á r. Seíir
dc -Setembro, 211, lojlt. (J4147)

GUINCHOS ELEGTRIGOS
1 Vendem-se dois completos, com
motor -electrico dc .36 .PS. freio
felectrico e a,-'inão, .jca-prícidadç ate

W toneladas. Triili. íí-^n.VM-ua São
Pedro n. 41, sobrado. • (J 4'S1)

DETECTiVE SPENCER
Paz qualquer, investigação parti-

ctilar, por mais difficil que seja;
máxima reserva e seriedade. Carta
a este jornal, para .Spcnccr.

,,_., (J4S36)

S IT 10
Precisa-se arrendar um, não

muito , distante da G. 4e Ferro,
^tic; tenha casa e água. Carta çom
indicações precisas ao escriptorio
deste jornal, para J. S. 4831 J

CAPITÃO ANDRADE BASTOS
SOUCITAOOR

O dr. Camões Thompson preci-
sa falar-lhe .com,.urgência.

:. (J 4149)

DINHEIRO
Qualquer quantia, a juros modi-

cos, para iiypotihecas, -niitichresi:,
penhores, cauções, descontos, con-
signações. addicionacs, inventários,
construcções. contas do governo ' c
da .Prefeitura, alugueis dc casas c
impostos; compra, venda, permuta
«SiSii-brogações de .prédios, terrenos,
sítios c fazendas; eom-J. Pinto,
á rua do Rosário 134, loja.

3818 J

TERRENO
Vende-se um bom terreno, com

7 metros de frente por 50 de fun-
dos, á ma Coronel Pedro Alves
n. 109, prompto para ser edifica-
do, os fundos vão até á rua Sára;
Para tratar com- o sr. Jaiahy, á
rua General .Câmara ,n,;,397.' <'as
3 ás'5 'horas; •''''" ' 38 rti' J

Escriptorio de dactylo-
^grapiiia

a niaeliina cin diverso?
; -boa . redacção,- cm portu-

Copia
idiomas
gite, j«-A<; •-,'. 

"f_ t -_¦:'_¦
¦Rtíft do 'RosavioT i.w 2° andar

— SALA 'DA .FREiNTE. (S 3941

PHARMACIA
Vende-sc uma bem , montada,

com comuiodo .para faniili.i. In-
formações com Virgilip, na rua
da Assembléa 34, preço S;ooo$ooo.

R 4774
r—-

PH^ICEUTIGO
¦ Piide assumir a" direcção. fçchrii-
ca de iiualqucr nharmacia; pfb-
postas a IJ. G. M. Cartas nesta
redacção. ". ..... -¦ T 361I3

OFFICINA DE SEGEIRO
Precisa-se

Cante de
Fornecedora
Frei Caneca

de uni óffici.ii fabri-
rodas, na Companhia
dc Maieriaes, á rua
n. 33. R 4.173

^/©SS5ps®S«j5©^6S6©&*9©3S^

Ncuriistlioniiii. dores dò-fabeçn, Iiysteriii, insoiiinia, h I
fnitiiiozii dn forçns, por' excesso ile trnbullio oi) dc pra-Si
zci', iircoccuuiiçõps (li- íiegócio ou desgostos, .são curadiis í'!

ffl com eriiiiilo exito còm os liAKHOS tio Electriciilndc õs-©
t.-ilicn o os brtulios II.vdro-Klcctricos, em curto

ig pelo 1)11. NEVES l?A ROCUA. (j
Eslns iippliciiijõcs,; intfirninoiite itioffcnsivas, protíu-» j

,*.[ /.om sobro o sj-stema nervoso uma acção efficnzic duni-S
.1 dourii, rcstitniiido no doéiíte h inlmii, o somno é o liem O
lí estiii*—Gnbinete do"clcctrlcidutlp medica do 1)1{, NEV1SSK

DA KOCHA—SO, Avonldii Uio Branco—Bio ile Janeiro. H
Preços módicos. Dns 9 da juanliã ás 4 da. tarde. (18Ü3) gr^-err^Q-ascíc»™^^^^

FEBRES
INTERMITENTES,

SEZÕES.
PALUSTRES,

MALEITAS, etc.
Cura radical em 3 DIAS, pelo

ANTISEZONICO JESUS
Rua Marechal Floriano — 173

Tel. Norte, 4013
R A3-3

WÈÊff-t
39ren

Não
Não
Não

exige renovação de gaz
exige conhecimento da machina
exige compressor

A MACHINA "AIJMFFRE]™"

trabalha hermeticaméüte fechada e
funeciona coin a ligação «dé uüi simules

interruptor.

Temos 3 machinas em stock.
as quaes -

até Io de Janeiro.de 1917

Rs. 4i000$G00

of/erecemos pelos seguintes
preços excepcionaes :

N. 2 - Typo frigorífico com 3
gabinetes

N- 4 - Typo para fabricação de
gelo (500 kilos em 20 horas) Rs, 11:0001000

N. 6 - Typo para fabricação de
gelo (1000 kilos em 20 horas). Rs. _5s50O$OOO

As machinas estão completas com tsxtios
os accessorios

FAZENDA™ VENDA ™A
BARRA 00 PIRAHY

Vende-se a fazenda da "Harmo-
nia e sitio da "Ponte Colierta",
anncxa a esta eom 8o alqueires deterra de superior qualidade, para\ cereaes, c pastos, comendo a mes-ma quati» pastos Ue uordura roxo,angola c gramma miúda divididoscom arame farpado, 150 cabeçasde cado, sendo a maior parte vae-cas leiteiras que produzem 150 li-tros diários dc leite que-eslá sen-do bem collocado numa fabrica decremes -nesta cidade, 8 animaes desella, carga e carroças, uma bõa
parclha de bestas e uoly arrendo,12 bois de carros e dois carros euma carroça, duas ditas de ani-mães, .dois arados, uma destorra-deira e tuna carpideira, 30 e uin-tos porcos dc campo, 15 dilos ci-vados, muita criação de giüíiiihiisilegorns e pliniouts, etc. Patos, gui-Jinholas. Grandes cáuiiaviaés para80 a 100 pipas este mino, cafézal
Para aoo arrobas c dc fácil trata-mento, dois grandes .punvar.es deenxertos de laranja Bahia, peraii,munpista,' serra d'at:ua e mais di-versas arvores frutiferas, mandio-cal, batatal e inliámail para porcos,200 alqueires de arroz colhidosainda para beneficiar, -feijão para0 -c:}sto^e 20 «irros de milho 110
paiol. Grande casa de morada as-soalhada c envidrnçada, forrada,com muitos coimuodos, porém, sy.s-te-ma antigo, casa nova de alam-bipue cam toneis, dornas e mais
pertences, um bom alambiquc quetabnea meta pipa diária, casa 110-va ele inncliina de arroz, moinho
dc fubá e ¦celindro de cauna, tudomovido por força eiectrica de umacompanhia desta cidade, illumina-da em diversos pontos pela mesmacompanhia, grande rancho para ti-ragem de leite, novo e illuiuinado,
0110 para cstabiilar vaccas, caio
queira, g'rillinlieiro, mangueira, ce-va, cozinha com fogão econômico,lioni moinho pnra fubá por agna.com dois enormes açudes, grande
çapinzal para animaes e tratos dcbezerros, uma tenda de ferreirocom todos os pertences, tulhas pa-ra •cafe, arroz e feijão, granderancho para guardar carros e car-roças, uma boa machina para nicarcapim a electricidade, uma boaniilia de superior kaoliiii que estaprincipiando a exportação para acapital, boa agna potável, oa po-mares «produziram este anuo . . .' -':i(J5$ooo, vendidos os frutos nes-ta cidade, -milho plantado, arro-zaes, abóboras, morangas, etc, 11111armazém na fazenda para suppriros colonos, 10 pipas de aguardenteno tonei, diversas casas de colo-nos terreno baixo e fértil, grandeRoíabal na frente da casa, logarbonito c alegre, distando desta ci-dade da llarra do Pirahy seis Itilo-metros e da estação dc SantiAnnatres kiloniotros, com bons cami-
mios de carros. Ultimo preço 80C0tit0SA.de réis de porteiras fecha-das. O motivo da venda é o scu
pronnetario não poder estar á tes-ta da mesma devido a outros nc-
rocios nesta cidade; para ver i-
tratar com n coronel Manoel Go-mcs de Assumpção, proprietário,Barra do Pirahy. R 4.(i.i

eneral Electric do Brasil, Inc.

t/^^Ç^)/^^

Bexiga, rins, próstata e urethra
A UROFÒRMINA cura a, iiiíuiiiciciicia renal, as cystites, pyctltçs,

rieptirites. ur et brites, catarrho da hesígn, inflam ma çüü do próstata. Dis*
eolve as arcas c os cálculos de ccido virico t* maiuí.

ilas boas pitarínatiÉ - Ru a V k Hlargte 17—Deposito

EsoBipieeio
Vcml

(ratá-sc
e.cllos.
Erauco

Tf

r-sc urna. cn Nictheroy;
com o sr. \. J. P. de Bar-
à rua Visconde do líii-

». jri, Nictheroy. li 438.2-' sohrad

-."üjiOOO
AIug.i-.sc em unia vasto «^la Oc

frente, á run da Alfândega 29.'!,
S 4149

í 11

Bnico

OMS DEíÂIEHHA^ .^" *
t A .11
6ÍO/.Í"-¦>•« *.M ale I tas

£xet»reis p.-siusi res
in té*/:íxxi ttcuíes

Ncvral ;vi:.9
55tiIto (.'uiiííi.ío com uu imUa-çôest t* fulSÍHcnv*'*-!!*

s Sepositarios, Bragança Gid & G.-R. d«3 Hospicio 9

ExGOílsnte emprego capita!
Ven.ie-sc por cooroooS, livrr e

desembaraçada, ir.-.-.ocio direolo
com o proprietário, cxplendtda
propriedade era fórina de vil)a,
ceni mais de .10 caias novas de
solida construcção Ira pouco ara-
bailas, com ruas calçadas r. paral-
lelcpipedos. ílhiuiinadas a luz ele-
ctr-ir.i. dando, apezar da rvijc, a
magnífica renda dc .35:000$ an-
mrae-. Infomia-™ á rua Uru'-
guavaaa n. ij, ourives, on carta
f™ sr. N. I».. (M 43-17

Ouro 'ò. 1SBÜ0 a gramma
PI.ATIXA a S$000

jp-r.'..i. brilhantes e dentes de «len-
•í.vIv.i-íí velhas a 50b ra. cada um.'Av. Central n. 105. Casa dt- Cam-
•bio. S 4141

HOTEL MIRAMAR
E BABYLONIA

I.c-.iu-, a 30 passos dos banhos dc mar
KUA GUSTAVO SAMPAIO, ii.i,

Telephone 972, S::l
Mesta praia ideal agitãni-se as mais

liniiiidos c puras agiias il" Districto
Ceuérãl ! As dc Sastã Luzia oa Pia
ir.çiigo s-o condém-iavcis para b.utlia-
ao menor exame, pelo scu inmimu
movimento prosíuiõ d^s galerias _ _t
esgotos do hospital àã .Misericórdia t
tio rio <!™S Caboclas: (Documento cl
fíctal dií uma autoridade aa prefeito
rio Districto).

__ai_i™íffl™____™™^™__*™?™g!
™i5JjiEíBKJBi*«círfi^' ¦•---'"Ws.i3B.iSJ:-

-CIIAMIU ARMAZÉM COAt
. Cll.VCAHA POR liS.-,!?üilO

MU.NSAKS
1 Àluga-se nn rua .*. Luiz Gonzaga
>•. IJ5. próprio para fabrica, deposi.'-*• 

«u «jmlqiu. nc«KÍ». («<««>'•)

ICAMARAI
% Mosiulo sempre ||
.Si-. 35í^™^__™™™_-t-_-__^™G™»aS5i™^^

•XÃÍIOPK ÃüSTRnVGK.vf™ do
QUINA, CASrAKU.IIA e

8IMA1U1JA
Foriiinln ilo 15. ile Brito, dn

riiariiiiiiin Knspi.il, approva"
d.i pela Inspeciona dc Hy-
Rie"e' . , ,Hepvitaao ¦"iclos mr.i3 abausauos

nicdicos .'filtra as aííecções do tu*
bo (*astro/uitesthial, prtncijíáltttenic
contra as «ian iu'.is rehelues acompa.
nhudas dc eólicas, dysenterías *,*_ icc-
síiueritcs, dtarrhéfis d.i denti**. ò', e
das oonvalescehças dás febres 'gra-
ves e das molesitas pulmonares, con*
(vCguínilo .em.re tnara^tlüòsas curas.
Modo «íe usar : veja-se no vidro.

PRECO. 3™oo. ricposito — 1'lto-•jaria Pacheco, rua ilo? AnJra ias 45.
Fabrica, phármacia Santos Silva, á
rua Ur. Aristide* '•«>"-«. -~-'9- Tel.
1,400, vtlla, Rio dc Jaieivo.

Faliilea ú. Galgado
Prccisa-sc dc cortadores, ciif-el-
leiras com pratica- c officiaes

üc jjouto esteira; ua rua do hu-
vriidio ií. iiy. (R 4iS'>> I casa

Accci ta-se
perfeição no''
de de preço.

:le lipiã|eli'., -Küranü. se
irril.ralriõ..'c níodiciil..-
K-.i.T Uouçalvcs, 40-A,r. 

M 3-2

k í li Bkíffa @ pí 1 a m \k m a^e_*i
msmsasm
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ORIGINAL OA

fabrica floscEis.
Rua C. Gamara 88-Soiir.

9, Largo da Carioca, g
(.Grande a.unar.cm junto 

"ao 
portão

da Ordem)
Movei; a prestações, capas para

mobilia; g peças, 6o*?ooo; oleado
df o,fío c o,;o, ã 3$50Ò c "4$ppó o
metro; dito para mesas dc 3 a
5 

' taboas,' 6o$oon i no$poo; capa-
ehos - de 1111 e 1111,10 a SÇooo e
9$ooo.

Blua São PesSi^o tf. 126
CAIXA POSTAL: 109

RIO DE JArVEiFSO

VACOARIA FOGUETEIRO
Aluga-se vasto terreno com ca-1 Aluua-sc uma casa apropriada a

pinzal, ..ca-sa e nipiada. no Engenho I esta indu-tria; no Engenho da
da Rainha, Inhauiua, bondes do « Rainha JÍ lnhauina — Bondes doMever. (R43841. M.cyerí •" (R-i.iS.i.i

1 í»™*! *f**iT* &a|[JWM an.mT.mmmmmmm.immmm&

\i^^MMmÊi^&;
':'" J """Hl^t-^™:

'¦¦"'¦¦¦-"• ¦iSMã&im

G™SA PARA NEGOCIO
Traspassa-sc uiiia para qualquer

ltegoc.'o( ponto èxcellciitc. Traía-
se ria rua de S. Christovão, 207.

(4ÍS1 J

Traspa
marinho
Dir:,eir-se
jornal.

n'"*;-«|«i«*^; M ai-i^P.^fifB!:"1"' ~:"f, "'"ig -|E(S *s***n.rji >!i™"«ír.: ¦¦•üf-t' -Sr«™'l»ír

US_lâ PE LI_0TI0liIf 
_3S3,_*_*™t cio ^•ií.^als.S'-

Compra**»-! n.iWJc.ucr quatwiiiade dc le-te Fnzeih-séi_y tornecimento por todo o anno,
Ja liiriRÍr a Julio Carlj™a ««i C.« — Rua Barão do' Rio Bonito n. :;.

I™»BIÍ*^

PI10 PLEYEL
Familia ouc sc retira vende por

oooÇooo um piano Pleycl
isoladorés. Ver c tratar, ,

Marechal Floriano n. 131, 1
dar. R

banco

4808 ' 
5969, Central.

BOüIiBVART) S. CHRISTOVÃO X. 10
Aluga-f-e este predio com todas as dependências

lamente reformado, cm logar de grande movimer
tequim, bar ou restaurant, ~

lima. rua Visconde Uc

i.-mi.o.S! ORIGINAL OA _, ffi

. Unli. é j^^te^^^^^BJ^HS^^^tf

mm ^?^±.ci ifeSB^i^rfi
'... ~éUm bobhlim 11mmmmW®&**u(0t 1-*"-••¦ 9 nenaa 60S e 7 SOOO ^ «EHHJnii S^ ¦**'.?!®;p 

163, RÜA DA CARIOCA, 63 'M ^WÊSEmWmmW Um ,le ¦Sí-senâ- K
W9Ê L-™™™™™™™™* | ^^^^Sê «»¦ «obre 6 |_^^m | Para Ser Fdiz 11 ^^^^» mc~~m* I

¦' Obter o que sc deseja, o .-.mor, H '"_" i\;vííi^K!^^__S^-Í£--''"--í5, 4 ..!. * "° '•'¦ta rit'''',iM'a p»'-n ™fl m^^^^!w^f0'
[irnn/M-i '1 lli.':1 merecida i rcali/ar c_\$?- f-J •*(••** ^<í*rf*j ™^**r_rS^73™&,S::-."í*,-,v\'-í;.*
íií-hílH™! 1 nu.''i'o. *lcr™er ntrazos ila vi-H ?_J \ " *%!_%* H'_UCüüÜSiÜ ']_]_. c tudo, cmfim, tela fa-H 4Í i ¦ •'•* ¦< '

¦-, ^ „,-,,' ,-,-, A, ,, $>" ,:m:l cônsul;,, rrratultn, á 'M fei SSXif Ü55»l^í^V¦sa-se uma casa-, de. ar- ?j.redacçSo «lo "llrasil Esoteri-H-EE ?!.«'¦ '.-'•• --.<
a rua Sete dc Setembro. A „.. _ ,.;„., Tupv „, , _ S5o 31 A _ s. . ', 

gfg :
a M. k., caixa deste *J paulo. Xão retardo sua feliei- E£l EU gSS^SEs&F5(R 45^01 j dade, ninr.de huje mcrrnio oU fQ >«S.- S SFsll 22~^U'iÍiíÍ

-I 3 sou pedido dc consulta gra-D 8J5 §^.1'. __Ü^S %,¦i Jtuito. u 4231) üfã rl^i^l^l-'
_*3 **» ._pj ¦ 9 * * _

1;"0LJ™^0"1
cor.tr.iios parn §U !?850, platina a 95500, brilh.an- j_b»

P tes, prata, dentes usados, em qual- Sil
frj j quer quantidade e ao-, melhores SL-Ç",
K j preços da praça; na rua Uru- ''JJ

Sil j gtiãyana ?;, loja de ourives. gj*j
— OI 4512

DENTADURAS "
cor.f.T.A se p® â%S B W3»

qualquer ua alho vel.io ía f_* *í**_ ti ™ _*_* l^^-1
OURO E PLATINA •' »»«**'•* ¦"J

R, Assembléaj i6, loja de
louça. (.1 ,4:5)! 

PENSÃO GLORIA
Alugaiu-se boas. qnartos, com

linda vista, a cavalheiros e casaes,
a 5S000, óSoco e ;Sooo diários,
com ou sem pensão.- Telcplionc

4ofío J

Tratr.-sc
Sapucahy n.

na Cia.
2C0.

comple-
o. para bo-

Cervejaria Bra-

CAVALLO
V^iide-se iim casli

cliador. Trata-se cem
rua Marechal -Rangel
ditra.

e mar-
eerro. a

Case;»-
4S-™ i

PfiâiES BLEB!OT
COMPRA-SE, dc segunda mão.•e.:i^ par dc grande formato, ele-

cincos; trata-se na rua d.i Cande-
Ia: ia 11. 26. (} 4621)

CDF!'™ A lá CHINA
Em divf-rsrif. i.liolnn?!, pnr

DACTYÍ.OGRAPHAS
''.. 2- andai*. SA-
NTB. SlOíl

liabn
—Rosíir.io I
LA DA Iii

â"eun!l].ã ihpht ST BB .f1.* 3 cm
E,.«SS^il™

™10 E RECLAME:
O esijociaü-ta

IMPOTÊNCIA tm
origem. Mctíiótío mt
t cora at>]>arf.Ui.i^c

-- PU. CAR!
o -.li. 15 de tra
iemo. reríeitax ent.
especial

OS DAUDT - - cum-.... a cura da
ame ti to, qunlqucr que .rja s sua
ente iridolor, de riN-jIisdoi seguros,

KUA URUGUAYANA N. 43, i obrado, das 2 x\- ás 5 horas.*ÍJl41 .

O. BBXAO
sòi-.cn^ participa aos scu; amigos
e -fregueses nue está ás suas -rrr-
deus. com offieina de tapeçarias,
no largo de S. Frar.cibco u. ,.6,
t?andar, Tel. n. 2770. 4191 j

O maior doslruitlor ^R|dos piolhos das plan-MSlus, hortaliças, ele.! ^Fulmina todos osr§3
in-fclos chupatlorcs, _n
abei lias, lapartas, ara- ^nlias, formigas, insec- 1£Í
los coriflntes, etc.

De effeito certo
seguro.

A' venda em iodas as casas dc Plantas e Avicul- Sfà
tura. Fabricado por Mac Doiigall Bros, Ltd. l§,

Unico iiitròductpr Kóbcrto 1'io'clifort. — Ilua do tí?
Mercado, 41) — Rio de Janeiro tr*

A CVSA QUE VENDE MAIS

"A lillÊí
RUA SKNADOR KIZKUIO. ?j
Camas do reroba pura casal, 28$.
S. .15$. «JoS so$, rcS. Ho e qj>;
Uíti*v. .üS ;oo5 iioS a 130$; ir.c-

« de cabeceira. 20S -•;$ a 3r.i: cv-ar-
-vestidos. 4«S. ;o$ itioí a ijoS;
ardn-loucas. ,io$ .-555. 45S e 125$;

mobílias ooS. iooS.- tio$, -...cS
_SoSi cuardá-cómidas, -=;;. .30$, ¦.**

i 60S; gtiarila-casaças t loo^t, !"5$
_ anoS: preços a dinheiro,
líicos dormitórios, estylo nllomão, e
Capitei, vchdcm.se a dinheiro e a
estações. (U 40S)

Cl

Poiaada de R.L.18 Brito
(.¦WTI-tiKRPIvTlCA)

Approvada e premiada com meda-
lha dc ouro

Infallive] nas empigens, dar-
líicos, espinhas, frieiras, sarnas,
lepra, comicliões, ec-emas, pannos,
feridas e iodas as moléstias da
pelle. I.:,'a 1J500. Deposito: Dro-
paria Pacheco, rua, dos Andradas
n. 45, e Sete de Setembro 81.

1199 J

™0S SeS. F™ZE™OEi™OS

PENHORES
As melhores vantagens — á rua

7 de Setembro, 235 — Antônio
Vieira, (4232 J.i

.!'::u pessoa idônea, dando •¦'..
s: as melhores referencias c dis-
per-.lo de longa -pratica de com-
íiicr.in e lavoura, offerece-™! paraadministrar uma fazenda, nieditiii;'-
condições oue se convencionará.
Quem precisar queira dirigir car-
tas coin informações prrckas a
U. Mendonça. Avenida Pastos n.
28 e 30 -,. Rio. (l< 4-ss

GOTTAS PULMONARES
Este novo medicamento, fonirn-

lado pelo dr. Camillo 'Fonseca; rio-tavel clinico desta capital, é cm-
pregado para combater as moles-tias do peito.

Nas terj rebeldes. Cnristiri-i.
ções rebeldes, Catharros chroal.cos, Coqueluche, Asrlimas cie is
GOTTAS PULMONARES,'' jáadquiriram renome pelo seu indis-cutivel valor therapeutico.

fc, realmente, a efficacia desteniedicaincnto comprova-se logoapós a sua applicação, porquantoo doente sente logo dcsappareccr
a fcüre_ .diminuir a tosse, assimcomo ve desapparcccr por comple-10 a abundância dos suoresHa outra grande vantagem a sa-leillar-se. neste moderno prepara-«o, que c a dc fazer voltar o appe-"te, iiugincntando as forças e >
peso do (li.riiio.

. Vende-se em todas as pharnia-nas e drogarias dc 1* ordem c „„deposito geral: Pliannacia Xo-gueiia Puno, a rua dos Ourives"* ">¦ R 4t7f

UNHAS BRILHANTES
Cum o uso constante d0 Unho.«'io as unhas adquirem um lin.lolmhoc exccllente cór rosada,

que n.io dçsapparcce, ainda mes-nio depois dc lavar as mãos diver-sas vezes. Lm vidro, i$soo. Re-mct.c-s, pe*, Correio per 2$ooo.•y "A Garrafa Grande", rua1 ruBuri.v.u.a n. 66, e Avenida Pai-sos, 106. Em Nictheroy, drogariallarcellos. CM ,,,,,)_^ Ul_

GATO PRETO
Pcsapparéccu sahbado passadode noite, da rua Urtiguàyaila -12

loja; (lá-sr ' •---'•
a (|Uoiu o

GLYCOLINA
FORMULA DK I„ R. DE

BRITTO
Approvada c premiada eom meda-'ha dc ouro ua$

de hygiene
Exccllente preparado daPliarrimcia Rnáiail,

reposições

nnlrgv
ampregade

com suecesso nas empingciis ro-ndcliões, fHccras, daijliros, 
'acne,

pannos, aspereza e irritação da
çutis, rugas, suores fétidos e to-ilas as moléstias epidérmicas.

Deposito: Droganià Pacheco, árua dos Andradas, 45;de Março 10
de Setembro, Si e 00. Fabrica
Pharmacia Sanlos Sil
Dr. Aristides Lobo
ne, 1400 Villa.

rua 1"
31, e á ma Sete

221),
, a rua
telepho-

PENTEADOS?
Precisa-se de um bom -pentes-

dor para senhoras, que saiba egual-
mente ondular e postiço. «Exige-
sç.-.boa referencia. Paga-se bem;
dirigir-se á Casa Kemina — 1™on
et Clem-ent — Rua S. Bento, 87,
S. Paulo.

MMi:. 1'OX.SK'CA
Conimunicn ás suas cxceilehtis.

srrnas freguezas, ;er cnticguc a di-
recçiío de seu "atelifr" de colletes
ri liabil contra-mestra, podendofornecer Qualquer eirconimenda sob
medida em 24 horas. Novos riiode-
los de. corleics c cintas c erande
variedade em soulicn-gorges. íís-
pccialida.le cm colletes, cintos paraas senhoras artistas de theatro,
pois, facultam livre movimento.
Rtia do Ouvidor >.)8, tclephont
5:107, Norte. CASA CARMO.-'«'¦•i~ f

es mm OE PULHA
SUJOS

Os ™ap™.s de palha, sujos, fi-
cr.ni couin!e;n!.itn',e l-.mpos c com
a appíircncia de noi-os, quando la-
vados com a "Agna Mágica".
Mais duas vezes ..oderá ainda la-
var um,chapeo, quando novamente
f;c;ir sujo, Um vidro :!á para *¦<::•
chapéus e (t.s:.-, 2Í000. Pelo Cor-
rzii), 4$ooo. N*ão se acccita selín-jneii estampilhas. Na "A Garrafa
Grande , rua l rngu-vana. 66, Em
Nictheroy, drogaria 

' 
Báreellos. *
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CORREIO DÀ MANHA:._?|qMèira, 24 de Xovcmbro de 1916v

Awr | crise. •;

ÁBBzar lia mm,
ADSzar... do taâo!

EiS 88105808 Bi

39500 -
58
8$ e 9$ -
9S. " -"¦¦-¦
9$e lo$ -

16«a 20$-
168 - -
188 - - -
208 - —
308 -' —
258 - -
458 - -
558 - -

Eepeciaes paletots de mousselhie, psra "barbeiro ou escriptoric
1 boa calça de brim esouro. ' ..'-' -
Superioreá calças de bríns pardo, branco e listrado.
1 esplendida calça de flanella listrada, com bainha virada.
Especiaes paletots de brins pardo, branco e listrado.
Lindas calças de casemira de 15, padrões inglezes.
1 magnífico terno de brim de linho, para rapaz.
1 optimo costume de brim branco; calça com bainha virada.
1superior paletot ae alpaca seda. vale 30jjj 111
1 bom terno de casemira americana de fantasia.

mesmo terno para creança.
bello terno de casemira de cor, preta ou azul, tecido de li

1 soberbo terno de chcviot preto, de puríssima lã.
TERNOS de paletot, fraok, smocklng, sobro-oaaaca e casacay

SOB MEDIDA, por preços Incríveis

m INTERIOR
. A ALFAIATARIA GUANABARA envia
amostras e catálogos oom soberba» pbo-

...gravuras, ensinando o modo facilitno
de qualquer pessoa tirar suas medidas
sem o menor receio de engano. •

Pedimos que nao contundam uma cana
séria e de Ia ordom, como a. nossa, com
outras sem «stoclo e sem escrúpulos.

A GUANABARA é a mnls antiga e acre-
ditada casa que vende para fora e assu-
me toda a responsabilidade nas suas
confecções.

Pedidos a Carvalho & Ferreira.
Flua da Carioca, 34 — Rio de Janeiro

_^_fc 1m*M W à^M ^ ptaJ

mmmmmrilkM &_______¦ Í3 mmíSskS ____________¦ _______~J^
Mobília para quarto Ouro a 1$850 a gramma

' Vende-se por preço razoável
.una linda mobilia compíeta de pc-rolia clara para quarto, de casa-
dos, verdadeiro trabalho de arte e
nunca visto egual; £ uma mobilia
de «osto e completamente nova.
Cartas nesta xeilaceão, a M, C.

Platina, prata 30 a 60 réis a
Kramma, brilhantes, cautelas do
Monte de Soceorro e de casas de
penhores, compram-se á rua do
Hospicio 216, hoje. Buenos Aires,
única casa que melhor paga.

S 4860

INSTRUMENTOS DE ENGE-
NIIARIA, NÁUTICA

E OPTIOA
A casa Rocha, rua da Assem-

bléa. 56, adquiriu a ófficina da
easa H. Pazos, e dispõe de pes-
soai habilitado para concertos,
assim como tem sortimento de in-
strumentos scientificos, óculos

TERRENO

pince-ncz

Vende-se um bom -terreno á rua
Santa Clara (Copacabana), com
Sm,6o dé frente por 21 metros de
fundos, prompto para ser edifi-
cado. Trata-se com o sr. Jatahy,á rua General Câmara n. 397, so-

S 48751 brado, das 3 ás 5 horas.

TURBINA
HIDRÁULICA

Vende-se uma, do fabricante He-
njnger "Suissa", em perfeito es-
tado, de g polegadas de diâmetro,
com dynamo, 23 metros de tubo
de aço, reoatato, etc. Informações
á rua do Cattete 285. 3812 J

COSTUMES e VESTIDOS
A. Silva & C, fazem, em qual-

quer tecido. Tendo uma gran le
variedade em tecidos de Ia, seda
e linho, podem confeccionar qual-
quer modelo por preço que não
admitte competência. Carioca 3.*,
1 "andar. Teleph. 120 C.

S 445S

LOCOMOVEI
Vende-se um, da força de 12

HP, trabalhando com dois cyiin-
dros, em boin estado de conserva-
ção, do fabricante Marshall, por
módico preço. Trata-se á rua São
José n. (14, da 1 ás 2 horas.

J 4407

PREDIO
Vende-se um novo com dois pa-vimentos, em centro de terreno,

em uma das primeiras ruas trans-
versaes i Conde dc Bomfim, logo
acima do largo da Segunda Fei-
ra. Informa-se á rua de S. Pc-
dro, 160. (3391 J

FONSECA - NICTHEROY
Vende-se ou permtita-sc com uu

fredio na cidade que não teiú,-¦impecilho' a situação da rua ii«
Telhado n.18 antigo, tendo liem
predio de moradia, mtiiio terreno
todo arborizado, com um bom b.i-
nanai e capinzal, bella agua nas-
cente e cachoeira. (33-'jJ)

C< Vi panhia
Cinematographica

Brasileira
VAMPIROS

ODSON Companhia
Cinema tographica

Branilolra

Iffl -BllilflâraI n s_n_s_i-''*t>1ll';l-s_Í RIIíwhI

[OJE - VAMPIROS
ii 0 maior suecosso de hontem

0 maior triumplio para boje
t.r-3-i que r<?aurgem, em mnis

um episódio monumental.
cheio de sensuçã», cheio de

vida, de lances terríveis

i&HPLO, CONFORTÁVEL
Vasta lotação

Em quc 6 protagonista a seductoia c linda
Mlle. MUSIDORA

os terríveis bandidos, nppare-
cem nos 8* e 9- EPISÓDIOS de

suas aventuras em

O Iiomem' 
dos Venenos

Completam o nif.PTT'* P AO AT TinTIO-TAO Graciosa a int-rojsante come-
programma: (iMll A tUò ALrlflIòl AS d^ni^^bSZ

í^nilhlAnf.Aò4nhlí«lnHna_ Contendo entre,outros,, os seguintes quadros — AUüllIIIUIIl-ML.Uri.lU.lULS- MODA, por Gcorgctto Madd.do I-áláisIRóyal.com vCS-
tidos do Georgetto A Comp. Mr. POINCAKI"' inaugura o monumento ámemuriados oom-
posltores o autores mortos na guerra — O casamento do tenente .tean Nlculas— A obra damulher na guerra—As bandas de musica dos c.irabineiros ioaos dal'.alia e da Guarda Re-
publicam" dan um concerto em beneficio—O aviador indiano IIOHUA, caldo no campo dohonra em frente de Verdun—Uma cidade inteira destruída pelo fogo nos Estados Unidos —O
novo (lteailnouglitOKLAHOMA em.experiências do velscidudo — Uma festi de sport dossoldados irlandeses^ etc.
A Seguir - S.A. O PÍUNCIRE HENRIQUE. - Protagonistas: AIUAS - o priuiipe desv ¦ "liiuu i. ui.niiiyui*. — t nitiioVM.rnu;*- iuti;io ¦

acrobatas — HUFFALO—o maior uthleta do mundo.

¦M M f|1|| "¦"¦> Os melhores |
m J!m\m JL JA & espectaculos |

UO IC KEPETIB.SEA- O SÜCCESSO DE HOINTEJI UA ir-
nV/WC UMA NOVIDADE £ UM TRIUMPHO flUvE

O primeiro film cômico e sarcástico do FOX obteve immenso suecesso 8j
5 actos em que podereis ler e estudar [jjas theorías dc um celebre autor

- WILHERI SHUBIAKX
que para vosso gáudio escreveu

D

¦¦¦—_——___Ml—IMBI^j^l

¦k^Pçi^H _L_________________T' ___}____¦__.'-' r--___j

P^i__i_m_^^i'/_>ifl_L__ I______HBE_V^^V^^^^^^'*' ^_i__í I_p*7_i^^H__-_Í_7

MnPPHH _______________i______?t_7SH 3_P*fi_M^^ 91 » 1IVB0 I» ü
Difficil vos será imaginar a obra prima qucÊcos adores rU

DÒHOÍHY BERNAKD, bolln, ingênua o sem- _gpre indecisa ffl
STUART HOLMES, o chefe dos cyiiicbs e tra-S

paceiros modernos ' Sn
TOM BÜRROUGH, no papel dc W.Shumann _6autor de pouco valor sh

exíraliiram para vos fazer rir perennementc de conceitos como este: S
"Dizer sempre para oomelgo: Sou um ser supremo; o mundo foi Efj

feito para mim e. este momento da quadra da vida ê Inteiramente meu
para gomar."

i cuja applicação si possível fosse na vida seria a fonte das sitnaçócs que vos convida-
; mos a vir admirar.° 3' •?£-<«<¦ AVENTURAS DE ELAINE

3 actos —- «O THESOURO DO PIltATA» 3 actos

CINEPAIAI
?!•¦&-— .__

! ••••••———••—p—ê(

, CINEMA ÍRIS
I Empresa J. Cruz Júnior -- Rua da Carioca n. 49 e 51
Um programma que 6 um espectaculo 1formidável — «*í films, cada qual maia •

bello e. portentoso r«
11__0 JTE - Em matinée e soirce - HOJE

iBEMNSA FATALl
O mnis soberbi fllm

do aventuras — Ultima
palavra no gênero.
30 series

-1 partos

o a namiravoi, muinn- minados.
WAI.CIAMI*

V episódio, em tres
partes

0 TESWME8T0
CÜBIÇABO

Protagonistas: o som-
pre querido

nOLLEAUX
r. sem rival, MA RIE

EUREKAül
Roubo dos

20 Milhões?

ii

Tara completar o programma, arpareeem GRACEf r.llNAllP e FIUNCIS );01tD, os nrlistas preferidos do pu-
e blieo do IH1S e de todo o mundo, em um romance ompol-

| 
" t0 

O BANDIDO GENEROSO
Fecha o espectaculo, um fllm grandioso

Jk. mito cto o.titepais9£t«do
Grande romiineé policial, empolgante, do sensação•í parlei da fabrica CORONA FILMS *

Um episódio emocionante em que no3 h dado ver um g5 imlpmovel; tcnüo uma passageira, despenhar-so de alto S
3 precipício !! Z
S Attenção ! — Na próxima SEGUNDA-FEIRA X
g os 8- c O* episódios dc VAMPIROS. •
&£«*9«_$e-.«ee«««ea«e»-e-0«e-0ef«tM««6«.9.--
Gí -— 

CHAGARA EM FRIBURGO
Vende-se ou permuta-sé por pre-(lios, uma urande e magnífica cha-

cara, situada dentro do perímetrourbano, contendo tres grandes
predios dc moradia, vários deposi-
tos, jirandc quantidade de arvores
frutíferas, excellente agua própriaterreno para lavoura, mattas. etc.
Inforimislões, cartas' a S. Vidal,
i*raca Quinze de Novembro 44.'•ribnrgo. R 

,1784

FRIBURGO
HOTEI, LliUENROTII

Com grande parque e optimas
acvonimodaçõcs para família.

Proprietário, Ádclstano Silva.

THEATRO PHENIX
AMANHA—Sabbado 25—AMANHÃ'' - A's 8 3I4 _

Estria da Conjpanhia Portugueza
AlDELINA.AURA ABRANCHES

1» representação da peça em 4 aclos,
original do Picrre Wolff

O LVRIO
(LE LYS)

Distribtição: _ Ódctte, Adeüna
Abranclies; Christlaiia, Aura Aliran-
ches; Sinione, ncrllm dc Atbuqucr-
que; Denise. Irene Vieiraj Urcy,l.auri Fcrniuid'es: Maedà'ciia, Antü-
nia de Smvza; Alice. Kegina ilouie-
negro; Ariuiilf, Jtario l>::nrtc; De
Maiinjr, S-.cramcn!o; Clínbrciócüc,
Grijúj Ccrárd, ASIreilo Aliranclies;
Darccy, Augiisto Skíliadoi Cernay,
Monteiro; Antônio, Samuel; Fcrn.in.
do, Mario Pedro; Maurillio, Luiz
Amjusto; Interprete, Augusio Tor-
res.

Preços; — Frizns, 55$; camaro-
tC3 de 1", ;o$; cadeiras. 5?; galcrij,
1$000.

Vi_hctc_ á vcníli «o tlie.itro.
(S 4866)

8 . I d ||aao|) (F 2 j| 2 I I ^S|;

THEATRO MUNICIPAL

rA 
grande vantagom dos moveis de aço "Allstccl" é

que podem ser comprados em secções a medida queforem necessários, obtendo sempre um movei com-
pleto. Pelos mesmos preços que os moveis dc ma-
deira V. S. pódc ter maior capacidade e conforto o
proteger o conteúdo contra fogo, poeira c iusectos.

Queira dar-nos o prazer duma visita ao nosso cs-
tabclccimcnto e lhe mostraremos como archivar os
papeis c documentos, de fôrma a cncontral-os im-

mediatamento quando precisar delles.

Ouvidor 125 — CASA PRATT — Rio de Janeiro

Su-aune Després*Lngné-Poe-Mlle, Verncall
Amanha, 23 do novembro de 1916A's8 3|iTerceira o ultima solréo
Divagaçfles sobre 0'Entraín1e o Humorismo francez

Versos de Rollinat. Dountiy:MacNab, Ch. Croas, etc.
I-E CHAT NOIR

Uma seena da «Ecole de Femmes»
de Molièra

CANTOS e DANSAS
POII^ DE3 tlAROTTE

de Jtiles Ronsard
Poil de CAROTTE en «POILU*

Film jjastiohe de Ilip
Os bilhetes acham-se na casaNapoleao aos preços de Frizase Camarotes de 1* 50$, Poltro-nas 10», Balcões A e B 6$, Bal- icão, outras filas 5$, Galerias 2$.

HOJE- AMANHA e DOMINGO
A grande creação de

ITÁLIA MANZIIMI
quc alcançou liontcm

FORMIDÁVEL SÜCCESSO!
na opinião unanimo

t^ O MELHOR FI____M:
PA S-B3\_CA._Xr_A.

Amazona
Macabra

Oramade
trágicas

aventuras
Sete

actos em-
polgantes

Itália 1
Manzinl

¦ .-.¦ . , i-.-¦¦¦:¦¦

A grande
trágica fita-
linna ó a lie-

^ , roina desteentreclio anenarador cm que as'maiores
Caixões 

humanas—Amor, Ciume, Ódio,ingança — se entrelaçam nu mu vorda-«eira obra prima clucmutographica.

_ Aviso á petizada™ Attcndendo ao pedido dos nossos peque-nos amigos, daremos domingo, cm ultima Ma-tinée Infantil

o Chiinpanzé prodígio, juntamente com
AMAZONA MACABRA
UM rnOGIUMMA DE 12 ACTOS!

"T" HU, ¦

MISTINGUETTE
«mmiMMNMMmNNtlNHNIMMNMNIl
{ C§-i@n.a.Thea^i*o S. José |

"Üí.IPRESÃ" 
PASCHOAL SEGRETO '

Gompánliia Nitcional, íitiüiãiiã cm 1 ie julho il: 1'9'iii — DireeçãoKcnir.n ,1o actor Eduardo VIci ra—Maestro do orclicstra 1. Nunes.
HOJE-24de novembro de1B16-H0JL

g Tres sessões —A"s 7, 8 3[.i e 10 112—Tres sessões
A rniiili.i das revistas

O

BA' GA OÜ
M.-.c!niio.

SÜCCESSO SEM PRECEDENTES
ucro novo rclos artistas Luiza Caldas c Bcrn.-.rdino

EXITO EXTRAORDINÁRIO DO QUADRO

ZA-LA-MORT
A MAIOR VICTORIA DO THEATRO POPULAR I

Os espectaculos começam pela esliibiçãn de films cin:matorra-
ft plueos. AmaiiliS o todas as iui-.es — DA' CA' O PE'. Domiiigo—

Grandiosa matince infantil. ;? (\\ ^Sgt) m
>.»»»«*»-»*--MC>e»tsco_ea»oc>e9.»»aoe9a»»Q8õ8a

THEATRO REQRE8Q

CINEMA PARIS
50 — Praça Tiradentes — 50 — Em- *

presa Conto Pereira
110J ©-Sensacional programma novo j5s<*j o

S5íf'?™.d?.8 8u.cce,?"°" '- Innesavel Iriumplio de MISTINGUETTI*- deliciosa "gamine" parisiense, nas varia. . surprehenden es transiu,
mmm- ma«s<!a ,,e 'VP»5. ia protagonista da:MISTINGUETTE DETECTIVE

danUfaTric. ECLIPSE-En!í?chPOlÍCJaS'ím 
' lonBOS « ^étaoiet acto»

O Segredo do PavHhâo
I-nniolgan-tc drama, em TRES extenws actos, dc NOUDISK

CARLITO E O GUARDA-CHUVA
Hilariante, farca, pelo querido artista cômico CARLITO.
O Cofre Errante ?i\íinil com^ * irr»•* w'*><- sistivel graga, do Kordisk.

_0fSdn**eira"BAR,-*vnoXA-Mae,llflcodrama e"* "lon.
gos actos. s 48S;1

Couipnnliiii Alcxantlo «1'Azcvedo — Tour*
nõe i remililii «('OliveiraHOJE - Sexia-feira, 24 - A'S 8 3j4 - I2s_peetaóiiío^coíã_c_3L©tS

Estréa dos artistas ADRXA&Â de NORONHA e SALLES RIBEIRO
_-_. -Í_li*l___r__ I_'° W^Í¥*>Í^B>I V U18TINOTA ACTHIZOR£:evi_L-Oi^ D'oe-9veirada notável e já querida e popular oiieiuia cm 3 actos.de . i'AXClTvu5c)n'0^rnisiT^ ¦ ^^* *-*

UKtiO BARROS. versos de BASTOSATIOUB
representação da notável e já qucró.^e 

^^^^^0^^^^^lW^m^mSÍx 1-EON IiAKD, traJucção de

IPi-otagoni-stri. . . ,

__t_5 ___Sl Xj

DTJQtr_3Zi___.
."O o

Edi, tclcphoiiistn, ADRIANA DE NOUO.VIIA; Madaüíc

^^ CREMILDA D'OLIVEIRA

_________ -B. A. 3ER, 13ST
VEDO' Sorídà-Vci-cr? Á^ixiO S KRRA Oc i„; dc cí"m-,l S^Ll* K" V^SSv^5 j, í-"T6 T l'mtlos; Granl.ee, Oscar Soares s Cliuc ha nl. Aro na ,• 

° 
teleuh 

'è "', ' VirJínl. I .'^I!!'."'^: , ^„ena,tlc*, "l™>\ •'"•'
liérc, .1. Vàsíoiiccllosi Credo, .1. Pinheiro Te cphoiiis'a?' lainârina WJlr" í-!'tvTIbtv ""'^ loii S"^

24 - CORISTAS DE AMBOS OS SP.vn5._-f.' ?'S" ?.s„.ííe5.,ezcS: lio. 1A IART.NI, a|>Achcs.

Kfi\ J\lP1l}L,!,'l>.Vil(]V.KS;.. 1;'-".1«= {ie rontercy, ALEXAXDRF, ])'AZE.
:7aro, AKna, Juiicta Vasconccl-

CORISTAS 
'DF 

AMBOS' fiq >F'o^'l'"'"':<' V, ",:!n:;:,i' <¦¦-¦*""-"¦ >'<> TAIIAKIX. jp.K-hc". '*"' G''li''• E' La"'"'0; UnU
Pires.-!- ^?&8^?&*"m°8Slh_ -Bailada if 

"?KVe.!_?S___FÍ 
t &****»** d;a_KVEDO. Effeitos electricos de O.furam confeccionadas nos aieliers dc Mme. Teixeira Avcnidí Cmimí . - íJri d".h"1," ni\ - As loilettes da actriz Cremilda dc Oliveira,' Orfchcjtra dc 24 professores, sob u direeção do 11r-e 1-0 miPPF ^KÍi-rr^"""^ CA5A CASTR0'

BAL TABARIN. mact.o fELIPPE DU.VUTK. Amanha c Iodas as noites, ás S j|.| - A DUQUEZA DO
de a>Xèf^oc7 

Grandi°5a ""^^ " 
. 'l2 

^ 
r"<05: ~ 

^«i«».l« 
« •-•--*. 30?; cadeiras de 1» classe e galerias nobres, £Sooo; cadeiras

Ili"e:cs á venda para todos os espectaculos até domir.ro á noite.

-4<_ _j~li-_mtktm — — _• "••"'"' 
"-" - _ it

^)@®_.®®_3)^ ®®®@M®MM@®®@®®®®©®®©__®

CINEMA IDEAL
HOJE il HOJE
..„...,...„ '•¦ »i«o™ uc ..>cw iorK, dispensa «jusiauer lutura reclame. Bornuc ,lh ?n™, ,. «¦dolo que ndo do publico numero», que freqüenta o J.DIÍAI,. Basta que1 jigS tinicnlè â»l lmie*. nossa tela «ahibiremos eai coaiiniuçJo *^ sumciiie q.ie Hojo

OU.THEATRO REPUBLICA-?SSTiÍ.
Últimos espectaculos da Granüe Coínpâuhia Italiana de OperêlãiT"

CAKAMUA.SÜ(IOKAMlGUOHO'TE -a.« a SX4 _E_.'Õ«J_3
re„ . , • FESTA artística de stefi gsillagren.>.!im.i recita de assignatura única representação da notauilissiraó opere:..., cm 1 prólogo e 3 g'étó<a bellá'"bisett;

. . , PRINÇEZA MARGOT _ STEFI CSILLAG
VALl!™' 

¦Al,í,-.BfSr'rn1v5u1V^I>rK .rASQUI.VI - Conde Edgardo de Ia Tourelle. FNRTCO
^":.C^^&-r:B«!?._lA--y0 

~ G'-"-"i" ,"1il-ra' N^-"UARRY _ Maestro Direcfor d'o?.

„»,„. 
A„U.IT-T1MA- .PA,LAVRA EM MISE-EN-SCÊNE - Xo 2» acto. entram: vacca. boi= cav-"o.ca.or.ls, carneiro;. i;a_limba«._paloa. pomlios. perus, cc. .-i-.-, uoi>, caill.os,

CSIU.AO.

Xo inte.-volio do -• inra o v- .__- STK^t sÕTi ' AG 
"Sra 

LA CAMPANA eMEU KOI MORREU !...
A ^ymp!'.oni.i da notável opera comic.i AMOR DE ZtNGARO, pela orchestra dirigi

Cara Morena".

por STEFI
AMANHA — Ultima rtci:a de assinatura — AMOR DE 3INGARO.
J-QÃlINttO — Giantiicsa e ultima matinée ãs 3 t|_,

_ Serjnda^eira — Despedida da Companhia c festa' artisticn dofenor PASQUINI
SENSACIONAL ESPECTACULO _ JUilheies l veada da* i» as 6 horas cepom no thfatro. no Jornal do Brasil e

Theatro Carlos Gomes gf-g^^^^r^^^^^^ü-^iü^-.^..^^,,,,-PEijlace Theatre
_ei:õ"^íe_ SENSACIONAL ESTREA^íãc^O-fãã

Hoje Eipectaculo completo
... .A's s :'- ^a noiteCompanliia uo Eucu.Ti-.catro, dc
Lisbcarestiva! dos artistas Margarida Vel-ioso c Plácido Ferreira — Etnhomenagem á Caixa .dos Inferiores do( orpo de Roralieiros

U Ilima reprçscntaçSld da
revista

0 DIABO 
~

A QUATRO 1
com o celolirc quadroO CASAMENTO DO"COLI.ATUDO"

urandioso acto de variedades cmque tomam pane todos os artistas dacompanhia c a banda do Corpo debombeiro*, quo executará em scenaaliena, a sj-mplionia do "Guarany".
O actor Hçnriqjisc Alves recis.-.ráuma poesia — OS BOMBEIROS -expressamente escripl.i para esta fei.ta. pclo diitiivcto pocla linstos Tisrrc

(*:>¦¦¦¦>

Sexta-feira, 24 de JNovembro
A's 8 c 3t4 da noite

Primeira fstiiJiieão da-; afanada artista de reputação mundi.il,mal festejada ilkisionista e prestidigitador.1
|®BWBroBiaBiKfffll2ÉSiBrÍl_W

1 M!SS EV5TA EMÍREB 1iwsnpppaiiw
ATTRAHENTE _ EMPOLGANTE - MY3TEKIOSO
EMOC f ONANTE.

Círaitdioso prog mina de magia, ÍUu_t<mi-nto( hyp
ne Tr.ro.í'>';1íí,..it.v:i'1.5"' nnpiclismo.OS TP.AEALHCS MAIS PERFEITOS NO GÊNERO

o, prestidi*

Maravilhoso orT-granima ~ 
aprescnlação e estréa em tres a»nJ

As mil diabruras a Fada Encanla
de Miss Evita

Enireb
da ou A Rainha

das "ilusões

ASomnambula
vagando no ar
sem ponto de

apoio
rafesH?4C-fã«^?^P«v 

~. .v^\" i^IãrcTi Frizas. ,S%1 cama.roles, ias, laureui..-, ,-,5; cadeiras de i«, ;$; ca«!ciras dè a» e ra-Icnas nobres, 1*500. Entrada geral, ,$000. ' 
Os bSheles 

"ichítn 
se

Lr.r.a .Lopes Eernandes s- C.«, n. 13S. Telr,,:,. c. ;;.,. (J4S.101

va íivf. ""contHla™, triumplio alcançado pela ultra craciosa artista Jtiss PJÍAKI. WIHTF.•dSrit' fffife *;_»__; /?_____•. ^srâ^r;; rK[J4 ¦or«" ?""^"'i.Ai,. uasta que digamos somente 1

AS AVENTURAS
DE ELAINE

Em quc a sua notável e applaü-«lida protagonisla, se apresentaJio SEGUNDO EPISÓDIO, sol. ainsinuanlo denominação dc
A DEUSA DO

FAR WEST
ou A IMAGEM BUtAFiCA

3 longas partes do profundasensação
DEUSA. DO FAU-WKST á o nomairônico que oceulta as maia terríveisecoiossties façanhas. ELAINE àttruhida

£&l0nS -alri,0-s amiS"s 6 abandoníidaem pleno tsertao, onde 6 aprisionada,por urna tribu de Pelle Vermelha osubmettldn. a duras provas do divin-dade. Assistir°mos ios mais terrlíi-cantos quadros:

m

__r H_ _____________L>*-\ . •*¦-'___..______3__^~V________P3__^í-3*:. J_
/W í__i ____L" :'U '<-_#*^ ^^PB_s* ¦¦•m\\\\ \mmW'-- Êt

t1=!\

®

m

©
_

^^r^^mSlMl^. O mm descrever :ta

@
(D

ciai deintcnsrdSSderd-e^^do3-^ F°A "P COR l'ÜKAT10*r~c:Ila um e£!jJü s0.

A M BICÃO!. . . — 5 ^lentos
«* ""¦'' *. actos

t.-.mm=li , ,.á.»!  -U#«t»_>ementa am;in BKRTIIF. KA.T.ICIT.
Prctagonista a cansçie nie
SEGUXDVFFIRÃ — i- "I-K-IIU-. KA.i.iciT. ty1

nos "üryslcrlos'de 'New 
Vork: mS míLd° •"pr,"ci?do ,"}"^ Wtinò Ciarei e 

'do 
celeore "Fn-r',-1.." fSl£«-•0, seis „_„^ ta^asas-, ,ds ^_-?e^V"*8S#S S

'enre "Encoberlo
) SKGRIvDO Im

-MüIvIlKR AUDA.
—,. . QUINTA-FEIRA — Contit'.ua;ão das AVH\"TUR\t DK ilfi iivw —• .•THESOURO .PERDIDO; 3 actos. 7-:.1 *,•? DI' *WV.*^! 3 episod-.os, sob o titulo O

 ...,.- i....,.^ ....  .,-.,....-,,. 
^ todas as

(R 4SS4)

• _ A-'SiEGUIR — Em cada segunda-feira, duas «cries da iMürTTFP- it-nirTot.,quintas-feiras um episódio das AVENTURAS DE EUJNF -*-''••''•*' AUDACIOSA

m
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