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Reproduziram hontem os estima-

veis oollcgas «Ia .'1 Rua trechos dos

principaes jornaes cariocas publica-

dos na tarde ile 15 o "a tonl1"1 <Jc

ííj «te novembro de-iSSQ, referentes

& revohicãu militar trinmphantc.

iSão-lhc todos favoráveis. Para uns,

o feito cdlebratt-o era o inicio de
"uma renascença dc felicidade c dc

paz para o povo brasileiro."-; para

outros, „ novo governo, 
"nascido no

seio do povo, c contando com o apoio

da lArmada, do com-<lo 'Exercito,

mercio c da imprensa, tinha deante

«lo si dias '-te immorrcdoúra gloria",
(.i Diário de Noticias, gazeta de Ruy

Harbosa, a formidável imachitia dc

guerra que mais mal fez ao governo

(derrubado naiiuclle dia, e que, 
"pódc-

se dizer, foi «pie o demoliu, assim sc

enunciou: "Os attentados .ystemati-

ces do ministério de 7 'le junho trou-

secram hontem o resultado que, ha

muito, receavam os espíritos cscla-

.ecidos. O Exercito c a Armada, re-

jnvihdicamk) d.ireitos em cuja coneul-

cação i.*e eon vprazin o governo impe-

.tal, depuzeram o gabinete com o

íisseuso geral da população desta ci-

«túde; que recebeu, o movimento com

a maior satisfação, adherindo absolu-

timente a elle." Mas quc_ concluir

-iessas apreciações jornalísticas? A

verdade histórica? O testemunho é

imprestável; desde «pie os jornaes fa-

hvijm no momento da victoria tle |
tuna revolução, c revolução militar.

Se amanhã revolução egual trium-

phasse no llrasil, juizo dlííercnte

mão enunciariam sobre cila os jor-
jia.es do dia. .Vinguem, em sã con-

scicncia, nos contestará. Sohre a par-
licipação do povo na jornada de 15

<le ítòvciiibró", ninguém disse melhor

que o fervoroso e denodado republi-

cano, ministro do Interior do gover-
no instititidio pela revolução, sr. -Aris-

tides Lobo,- nestas palavras, lançadas

cm caria por elle dirigida, para dar

conta do extraordinário acontecimen-

to, ao Diário Popular, de S. Paulo,

de que, já havia annos, era correspou-

dente nesta capital: — A tudo isto o

povo assistiu testificado ¦

INftio contestamos que reinava, 11a-

«lucilo tempo, no paiz, descontenta-

mento da monàrchia. A abolição ti-

nha despertado contra a velha insti-

tttição mais do que «sentimento:

otí'Í'0 dos prejudicados. Já a lei «le 28

«le setembro, truc •libertou os nascitu-

ros, dera grande impulso ao movi-

mento republicano nas províncias do

sul; Accrescia ao desgasto dos pro-

prietarios ile escravos que se consi-
«leraram espoliados, e das classes
cujos interesses se entrelaçavam com
oj delles, «-'despeito do partido 0011-

servador, que perdera o poder tmezes

antes. liste partido, que sempre blaso-
ji.u demais forte c mais dedicado am-

paro.das instituições, fez, na sua maio-
ria, desde a ascenção do ministério
Ouro Preto, causa communi com os re-

ptblicanos no ataque 'á monàrchia. A
15 dc novembro, muitos conservado-
res saudaram a victoria republicana
cimo sc 'fora a volta do seu partido
ao poder. Dahi o predomínio dos
conservadores na organização politi-
ca d.os novos Estados, mormente da-
«lücllos, quasi a totalidade, em que
era escasso o elemento republicano.
Efíecfivamcnte, houve com a vicio-
ria republicana regosijo entro os que
sc consideravam traídos e roubados

pela nvonarebia, e alegria cnthusias-
ticà daquelles ipic sinceramente acre-
ditavam na torça regenerado"» «ia
Republica, c a entreviam, nos seus so-
olhos dc patriotas, como a grandeza e
a prosperidade da pátria, daquelles a

quem encantava a magia dessa palavra
sempre prestigiosa aos olhos da moci-
«lade irrequieta e ardente nas suas as-
piraçiies, E íoi realmente com iridiífc-

a população brasileira, no
eiro, viu desfilar as tropas

ias, e nas mais capitães, as
es dos bandos proçlamad ires
1 governo e destruidores dos
; e autoridade, proviiiciaçs.
admira que nenhuma resis-

.MiêonlrassotrJ os vencedores j

'A Republica foi pregada c acon-1

selhada ao paiz como remédio aos

inales da imoriarcliia. Entretanto,

só veiu aggraval-os. E não são

os chamados sebastianistas que as-

sim pensam c assim julgam. Sã»

os melhores republicanos, os do

mais puro quilate. Temos invocado

e citado o testemunho delles repeti-

(lamente. 'Aqui já não tomos mtiitis-

situas vezes transcriplo do Estado

de S. Paulo juízos corroboradores
das nossas asserções aooimadas de

pessimistas? E que órgão da impren-

sa pódc julgar com mais imparcial'-

dade c autoridade a 'Republica? Ain-

da não ha dez dias reproduzimos pa-
lavras «le Ubaldjno do Amaral, affir-

inativas dc que o povo brasileiro não

tinha lucrado com a mudança dc go-
verno. E quem, dos velhos republica-
nos, é mais puro, c tem mais direito

de falar cm Republica? Quem mais

hmispeito dio que übaldino? Não^ -e

irritem os republicanos que deveras

querem a Republica, e ainda nella

confiam, contra os que invocam os

factos da monàrchia para lhes servi-

tem de lição e de advertência, afim

de. que se remiam, aos que ainda não

estão desesperados das instituições,

para levaiital-as, conquistar-lhes a

estima perdida do povo, emendai*-
do-as, corrigindo-as, remodclando-aá
e reíormando-as, dc modo qtte eor-

respondam aos ideaes dos que _s

preconizaram, dos que as propugna-
ram e as implantaram no 'Brasil, cx-

poudo'0 á arriscada aventura. Uo

contrario, 'são elles, na sua teimosia

Câmara, o literato cavalheiro sr. Otto
Prazeres, dc sooSooo a .°o$o<io men-
saes arredondando em 1 :ooo$ooo o
augincnto, por mez, da dotação orça-
mentaria da secretaria dessa casa do
Congresso, Destarte, fica aquelle fun-
ccionario da secretaria da mesa da
Câmara com os vencimentos annuaes
elevados a 14:4008000, alem do tele-

phone e, possivelmente, da conducção
cm automóvel, directamente custeados
pela verba do orçamento da Republica;

A emenda, pois, do positivista sr. II-
«lefonso Pinto, sobro dar ensejo á pra-
tica dc injustiças intoleráveis e revol-
tantes, é absurda, inimoral e íniqiià:
favorece a um funecionario já libe-
ralmente favorecido; aiigment.. em
i_:ooo$ooo anmtaes, no niomento an-
gustioso que atravessamos, o orçamento
dc despesa dc um Ministério e crèa
dois cargos no corpo de redacção de
debater, da secretaria da Câmara, isto é,
na dependência administrativa mais cs-
candalesamcnte cara e pouco mais ou
menoS escandalosamente inttlil desta
adorabilissima Republica.

Os neutros b a perra
commercial

O presidente da Republica recebeu
hontem, 110 palácio do governo, varhs
pessoas, entre ellas os senadores Lopes
Gonçalves, Ribeiro Gonçalves, A. I.e-
mos e Pires 'Ferreira, c os dcptit.yJos
V. I.ratribe, Gomes 'Freire, Souza e
Silva e Cincinato Braga; e o dr. Coelho
Campos) ministro do Supremo Tribunal
Federal, «pie trataram uns de assumptos
diversos que interessam á politica dos
Estados que representam c outros de
questões particulares.
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Casa Manchester—-Una Gonçalves Dias

cnn

de defenderem c guardarem intacto
o que ahi está com o nome de Re-

pública) os seus demolidoras. Não é

a critica que poderá derrubar a
'Republica: são os. factos incontes-
tuveis quo alimentam e justificam a
critica.

Gil VTlíAt,
¦a * m *>*¦'

Tópicos & Noticias
O TEMPO

O cr.o oue lionlem amntihcçeit encober.
to, tornou-se limpo no curso «lo «lia- •"
temperatura variou dc :o",7 a 25",'•
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A commissão de Finanças do
do <lcve fixar nos seus estudos do or-
çamerilo das despesas do Ministério da
Fazenda a questão do montepio, ver-
d.uleira cova de Cacos cm que sc cul-
mina a desorganizarão dos nossos ser-
vrços burocráticos pelos mais constan-
tes assaltos ao Tliesouro.

Quem lê hoje o 'brilhante c exhausti-
vo 'trabalho do senador lírico Coelho
a respeito da situação do montepio
(trata-se do voto em separado do re-
ptesentaiilc do Estado do Rio sobre o
projectò da Câmara 11, 27, de 1313, c
o do Senado ri. 4, de 1914), não se
furta a 11111 sentimento de revolta natu-
ralissimo vendo (pie, depois da prova
documental do descalabro pela anar-
chia ou pela ladroagem, feita perante
o Congresso, um anno c tanto decorri-
do verifica-se o mesmo estado de coi-
sas, o mesmo, senão aggravado, sem a
menor providencia corrcetivá das pre-
varicações que se cevam nos dinlieiros
públicos, ali abiscoitado- por chaves
falsas,

Pergunte-se ao Ministério da Fa-
zenda: «piai foi a 'receita e qual foi a
despesa do montepio em 1915? Dare-
mos um prêmio a quem nos trouxer
uma resposta exacta dentro de 30
dias. Rccorr.t-se a qualquer das delega-
cias fiscaes dos Estados, para saber

11 27I33 a n 15'iflTlancirio.
Caixa matriz. . .

Libras — :t$ioo.
Letras do Tliesouro —Ao rebate do 4 i[:

oor cenln. " " — ?*¦

ii 27I.12 .1 I' ishfi ! delia qual o movimento do montepio

IIO.TB
¦lísiá de serviço , na Repartição Centr.il

«le Policia o Io delegado au::i!i.r'.

Na Prefeitura oaganuse 'à§ Colhas ie ven-
rimemos referentes ao- i me?, findo, .(los
Asenics da Prcfcitiura, lintrcposto ile hflo
Diogo; Asylo S. Francisco dc Assis c ha-
cola Dramática.

Para a carne bovina posta lioje em
consumo nesta capital foram iiiii .ado. pc-
Lis iirarcliantcs, no entreposto «1
os preços de .780 11 $800, devendo ser «>¦
biado ao publico o máximo (le ^no".

flarnelro, ^?i porco, i?ioo 11 '1.150 e >i-
tclla. $Soo a i$ooo.

m >«*_>*> *g*

em 1014. Não sc espere informação
satisfatória, porque não virá. O que o
"Ministério da Fazenda sabe ó que lia
¦menores varões, herdeiros dc indivi-
dun3 fallecidos em 1867, recebendo as
pensõiü que ha quarenta e. tantos an-
uos lhes couberam, então legalmente.
O Ministério sabe e cala, tendo sido
connivenle mais «lc unia vez, com o
Tribunal «le Contas, cm _ss;c'p.« á
caixa das pensões, cmio aconteceu
quando eMe fez retroagi. a lei orça-

'Logo no começo da guerra houve

em vario, paizes neutros utn tnovi-

mento tenttente a organizar a <!e£cs-«

dos interesses das na.ões alheias ao

c.iv.iicto e, sobretudo, dáquellas que,

pj-a iiísuíficiencià dos seus recursos

militares, podiam ser mais .ácilmcn-

t: victimas da violência qu-e campeã-

va na Europa. Os motivos que de-

tèiminaram o inicio dessa campanha

em prol dos neutros crant quasi ex-

clusivãmente politicos. A violação da

neutralidade! belga sobresaltára to-

dos os paizes fracos," e os receios de

que os outros belligerantes seguissem

o exemplo allemão foram mais tarde

justificados pefe> desembarque anglo-

francez etn 'Salonica Sè pela stjbsft

quente marcha da penetração diplo-

matica dos aluados na Grécia.
iAs razões da concentração dos

neutros em uma liga destinada a

servir dc baluarte para a ikíçsa «los

seus direitos, é hoje talvez .maior do

que no principio <la conflagração.
Mas a natureza dos perigos que cum-

pre afastar <liffcre ttm pouco da que

caracterizava a ameaça surgida por

oceasião da violação do território

hilga. R' certo «pte o lado incramcrt-

li: politico <lo problema que confron-

ta os neutros não deixa dc subsistir;

mas o novo aspecto para o qual con-

vergem agora as attenções é accen-

tiiadamcnte econômico. Trata-sc da

attitude qne terão de assumir as na-

ções alheias ao grande conClic.j,

quando, em seguida á paz, entrarem

cr. execução os programmas dc

gcerra commercial, ora cm clabo;.

ração.
No momento em que terminar a

luta curopéa, os. paizes nqutrios não

poderão restabelecer as suas antigas

relações conunerciaes nas linhas es-

túbeiecidas 
' 

antes da guerra. Quem
se <ler ao trabalho de examinar o

que se vae fazendo na Inglaterra c

uos outros paizes alliádos, 00:11 o in-

tuito de organizar um Zollvçrèitt di-

rigido pela Grã-Bretanha, pódc ava-

liar a gravidade da situação que con-

frontará os neutros quando a paz os

deixar cercados pon essa barreira

aduaneira. Para mostrar, no caso es-

pccM do .Rrasil, quaes poderão ser

as di.fici.ldat!, s <lo problema que te-
renvos a resolver, basta dizer que os

principaes dos nossos produetos 'fica-

rão excluídos dos mercados consumi-^
dores da Europa ¦occidental, <ou, na
melhor das hypo_hcses, terãò que
lutar cm condi.çõc.-i muitissiino des-
vantajosas com os artigos rivaes pro-
vcntente3 d.s territórios tropicaes
das potências aluadas

sado do serviço imilitar vae tornar
ainda «riais imperiosa a todos os
belligerantes a necessidade de esti-
rnufeu». artificialmente a actividade
das industrias.

¦Não devemos, portanto, nos emba-
lar' nas esperanças .de que o mundo
volte ao regimen econômico em que
vivíamos até julho de.1014, 'Não sc-
rão os ódios internacionaes que pro-
df.zirão a guerra commercial, — mias
sim motivos econômicos e sociaes
cuja 'força sc fará .entir por toda a
área que lioje se acha conflagrada.

A posição dos neutros no meio
desse mundo, que so vaa guerrear
cem tarifas prohibitivas e com pau-
tas prefereneiaes, será muito imdlin-
drosa. O isolamento reduziria cada
¦üm desses paizes alheios ao conflicto
«ios dois ibloco9 internacionaes á
irrcvitavcl cachexia econômica. Pela
união, pela associação harmônica dos
ifsrbrços podem os neutros consti-
tuir, por seu turno, um teretyro bloco
ecmniercial, capaz de resistir durante
a phase transitória da ressaca eco-
homka do conflicto armado, lí mais
tarde poderá, talvez, essa eolligação
niutral servir de ponte entre os
adversários de hoje e de núcleo para
a futura reconstrucção econômica do
inundo.

 —>*_»*> m—

primeiro e- persistentemente se oecupou
da necessidade da creação desses mer-
cados, como meio próprio a corrigir-sc
o abuso dos preços de certos artigos,
taes como frutas, que constituem deli-
cias só para pessoas abastadas. Foi
tambem o Correio da Manhã que Iem-
brou o imposto de licença, unico, de
:oo réis por dia e por metro quadrado
oecupado pelo vendedor. Na lei que foi
assignada, esse imposto será de 200
réis para o vendedor que fòr tambem
o produetor ou hortclão, e de 500 réis

para todos os outros. Os produetores
deverão requerer a licença gratuita ao
respectivo fiscal, que a informará no

prazo improrogavel de 24 'horas.

O intuito que presidiu á creação dos'

pequenos mercados, é pôr os product 1-
rea errt contado com os consumiiiorc-,
eliminando-se os intermediários. Ana-
lysaremos mais amplamente a lei, que
merece reparos, mas regosijemo-nis
desde já com a medida adoptada, que é
-eneíiea, ainda <me de benefícios liini-
tados.

provavelmente, ir ao judiciário, arran-
car uma c depois outra sentença. Só
depois de absolutamente liquidada a

pretenção da Ktnpresa Fluvial Piau-
Jiycnse c qne o sr. Joaquim Pires sei
convencerá dc qne nessa coisa dc sub-
venções a Republica vae por flgua
abaixo,,,

PUNHOS e collarinhos — Especialidade— Casa Manchester - (.iinc-ilvcs I>*:•** S."" ~ •»»»

ROUPAS brancas — Sortimento sem egual
— Ca:a Manchester — Gonçalves Uhi 5.

BANCO MERCANTIL DO RIO
DE JANEIRO

67, rua Primeiro dc Marco, 67
Preside ite, João Ribeiro de Oli-

veira e Souza; director, Agenor Bar-

bosa.
Banco de Depósitos e Desconto.).
Faz todas :tj operações bancarias

O i° tenente dà Armada Enrico Par-
ga Viveiros «le Castro íoi exonerado do
cargo de ajudante dc ordens do inspe-
cioi- de fazenda e fiscalização da Ar-
mada.

INDUSTRIA
PECUÁRIA

O ministro da Viação declarou r.o
direclor da Central do Brasil que iis
materiacs destinados ao abastecimento
de água, rede de esjtotos e illiiiuinaçfui
electrica dos municípios deverão ser
despachados nas estradas . de ferro di»
União ipcla tarifa mais baixa, mediante
requerimento dos presidentes das respe-
divas Câmaras ás dircetoria. das ditas
estradais, acompanhado dc copia dc fa-
cturas dos objectos m serem despa-
cliados.

" .0 sr. Arrojado Lisboa indeferiu o
requerimento em _tie o tenente Leont-
das da Fonseca solicitou que lhe fosse
informado, por certidão, se a Central
continua a fornecer material para o
palácio do Cattete, c cm caso af firma-
tivo, qual o funecionario do palácio
presidencial que o requisita,

Não podia agir de outro modo o di-
rcclor da Central, e a sua decisão ex-
plica aquelle movimento do sr. Wen-
cesiáo Braz mandando um dos offi-

"ciaes da sua casa militar á residência
do sr. Frontin, afim de lhe dar expli-
cações sobre a publicação do relatório
do delegado Léon Roussouliéres.

J3mqi.idntò procedia ao inquérito so-
bre o desvio de material da Estrada de
Feiro, o sr. Léon teve oceasião dc
ouvir o sr. Frontin, e este, para se
defender, articulou de uma feita qu:
tanto era praxe que a Central forno-
cesse "coisas" para o Cattete, que lhe
constava já ter o sr. Arrojado enviado
material para concertos no palácio
Guanabara.

A negação da certidão pedida pelo
tenente Lconidas confirma a denuncia,
mais ou menos velada, do sr. Paulo du
'Frontin. De onde se verifica que o sr.
Wencesláo mais uma vez perdeu a
oceasião de se definir algum tanto
acima do governo passado, cujos es-
banjamentos c immoralidadcs adminis-
trativas, tanto te"m'condcmnado,'-atra-
vés das palestras mantidas com os q'tc
¦vivem na sua intimidade.

Mas o que ainda mais rcsalta desse
.-así-do material da Estrada dc Ferro

O ministro tia Fazenda remcttcii ao
Tribunal «le Contas, pura os devido»
fins, copia do dcorelo 11. ¦•j. .73; m!e
abre ao seu ministério o credito dc reis
tíci:654.93o, para pagamento de divida
de exercícios findos.

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rio Branco. 10a.

ee i»1.» i>—"
rara servir como encarregado, do

bordo do couraçado Mmasapessoal _
Geraes", foi
coininissario
Moraes,

designado o Io tenente
losé Novbcrto de Castro

Ainda hontem tivemos oceasião de
condem nar a condueta da coiumissão dc
Agricultura da Câmara não se reunindo
para tratar das matérias bem iniportah-
les que dependem do seu estudo c dc-
cisão.

Hoje, somos forçados a reconhecer

que a commissão não pôde positivamente
reiliilr-sc, pela impossibilidade material
de forçar alguns dos seus membros a
comparecer ao pavilhão Monroe, que
afinal de contas, não deve ser para elles
uma casa muito antipathica.

O sr. Francisco Alves, que é um dos
seus membros, só ninho raramente vae
á Câmara. O sr. Álvaro Botelho, tam-
bem da conunissão, ha varias semanas

que está cm Minas, O sr. Rodolpho
Àraujo, collega dos srs. Álvaro Botelho
e Francisco Alves, este anno ainda não

deu um ar de sua graça naquella casa do

Congresso. Os restantes membros da

•Por portaria de lionlem, do ministro
da Fazenda, [oi mandado addir a. Caixa
d* Amortização o 

'."" escripturario da
Delegacia Fiscal de Manaos, Oscar dc
Siqueira Cavalcanti.

Wli^TmlWm
Ap_.oxlmniii_o-s_ o fim ãa anno,

época «lu reforma <lo asslgiiaturn.,
pedimos nos nossos nssiiínantfs
íuniidn.cm _efo.irin.-ns com n
maior brevidade, pelos motivos

que abaixo expomos.-
Outiosiui, to«los aquelles qno Io>

marein nssigriatiiri. n«>va UlXIv
MÜIMO ò "CORREIO DA MANHA
DHSDK -IA' não se lhes tloscon-
tanclo o período que falta para
completar o anno.

Tendo o "Correio «Ia Manila
adquirido nos Estados Unidos
além do nma nova inncliimi ro-
.ativa das mais modernas para
conseguirmos rapidamente a nossa

grando o simiprõ crescente tira-
coiumissão prevaleeem-sa da ausência ~^< 

Q ,„.,ci,i,mS para impressão

é que esta, vem, passam governos, e
Par a aggra- permanece entregue no mais condemna-

var essas difficiildade3 resultantes da I vd espirito administrativo nella fa-

applicação systemati.a de uma pauta j ?<**<> f 
desfazendo os presidentes^-

cuidadosamente adaptada á elimina-

dos outros e, por sua vez, tratam dç
tudo, menos dos negócios referentes á
Agricultura.

¦Está bem visto que com tal gente não

é possivel o sr. Antônio Carlos conse-

guir que a commissão cumpra os seus

deveres. Mas ha, talvez, um recurso a

tentar: ó leader aconselha a esses senho-
res que renunciem os seus cargos, elles

accedem, c depois o presidente da Ca-

mara nomeia deputados assiduos para
sübstitúil-òs. E' simples c é pratico,

O que não mais se pódc admittir, nem
tampouco justificar, é esse absurdo de

uma commissão permanento não sc

reunir nunca, prejudicando stnsivèhnen-
te .. boa marcha dos negócios parlamcii-
tares.

I abusados, que entendem ser a 'Estrada

Occupámo-nos, hontem, da approva-

ção pela Câmara do parecer da sua

commissão de Policia, dando licença,

por tempo indeterminado, ao chefe da

sub-secção da reilaeeão de debales, sr.

Eugênio Pinto, com todas as vantagens .

asseguradas ;í eífectividade do cargo. |

A,esse parecer o sr. Ildefonso Tiiito, |
deputado positivista pelo Rio Grande j
do Sul, apresentou uma pequena emen-

A cnrn0 I mentaria 
'de 

tom *'- datas rcni"'*- <!<*]'.ãò <los produetos exportados pelos

fallccimcnlo de diversos funecionarios,' paires estranhos ao bloç. anti-ger.nra-
Diogo, para assegurar direitos ao bello sexo nloo, teremos ainda o embaraço atldi-

protegido. Xão cabe 'num tópico a, cional da escassez de navios para n
enumeração dos escândalos com que 9 i transporte das nossas mercadorias e
sr. 'Erico Coelho gasto,, quarenta pa-h(lj _„„_ do3 j^-.. ^ j.^
ginas.

Xo cmtanto, o montepio tem viiüo,
dc reforma cm reforma, para peor.

Salve-o o Senado neste momento'cm
que .alardeia empenhos de nina obra
efficaz c moralizadora, A revisão das

pensões de alto a baixo, pela averigua- j tjQ
ção da identidade dos pensionistas;
a anniiilação das pensões que não esti-
verem dentro das exigências da íei; c
a creação de um fundo do montepio.

da, determinando o desdobramento do, p-ra empiTstinios aos seus contribuiu-

vos, são pontos que merecem ns alteti-

ções da conunissão dc Finanças, nas
medidas a propor ao voto do Con-

gresso.
Xão sem tempo.

rcuça .1
Kio de
_1!_|CV.U

1-roci.sú
«Io tiov,
CÓverno

Xcm
tencia ¦

por parte da dominadores da vos-1

p.era. A inércia nacional explica-se:
pelas condições do paiz, em que a po-
p.lação desarmada, sem nenhuma
cipacidade militar, estava á mercê
das classes armadas, contra as quaes
toda resistência seria sacrifício per-
dido. Fosse cada cidad*o um soldado,
como sc dá nas nações armadas, isto
v, de serviço militar obrigatório, e tal-
vez a Republica não se implantasse
apenas, quanto a derramamento de
sangue, com o que escorreu do feri-
incuto levo d. almirante'" 'tada-

rio. Mas, estivesse a monàrchia im-

pcpular, quando a demoliram as for-
ças que juraram guardal-a e prole-
gel-.., tu.o é razão para que o povo
brasileiro desculpe a Republica, qne
e.-v.i peor do que o Império naquelle
momento, e se julgue feliz ou esteja
c.iu ella satisfeito, Leram-se dã tri-
buna da Câmara dos Deputados,
para mostrar que o Brasil navega
presentemente c;u mar de rosas na
Republica, que tudo lucrou com cila
e vae a mil maravilha.*, -...' ataques ao
governo monarchico dos partido* cni
opposição, as objurgatorias dos seus
inimigos, as inyectivas dos qúè lhe
Iramavahi a destruição cm
F.-pnhüca. Admiiíiuios que

Motta, da re-1 xo

dos filhos do

qün conseqüência das considerações
apresentadas pela Inspectoria h-.-de.ral I
das'Estradas, o minislro da Viação dei- «olitícos e OS antagonismos, d

de approvar m minuta de contraio | 
'

alem
entre

Central.

OS ESPARTILHOS "NASCIMENTO"
são ideaes pelas linhas «lc rara clc_anc:a
que possuem. OUVIDOR 167.

ein (I
te nesse
*:o, 

que não 1
te não os
Vccei tantos
c c siuco-
pte a mo-

narchia ;'..'i ruim, mas não que a Rc-
publica seja boa. Ainda assim,
acceitando todos ..qu.Hes libellos, o
cotejo lhe é adverso. ?ó o não re-
.oenhecerá o peor cego, que é aquelle
«juc não quer ver.

conceitos não ha exagger
os instigou o despeito,
ir.sitüaram m_s paixões,
como expressão tle verd:
ridade. 1.: .1 só provaria

cargo vago dc redactor dos debates cm | (CSi -fim ie revigora!-o de recursos no-

dois novos cargos «lc supplentes, com

a modesta mensalidade de 4oo$ooo cada

mu, , ,
Essa emenda do representante gancho

visou um duplo fim: achincalhar a

preoccnpação honesta de economias, que

ora se insinua no espirito de quantos
c. interessam, com real patriotismo,

pela sorte do llrasil, o, por oulro lado,

favorecer ao sr. Oscas
dacção d'.-! Rita c a um
si- Astolpho Dutra, presidente da Ca-j

mara, que são as pessoas para as quaes,

num gesto infelicíssimo e perfcitnmen-
,e immoral, no presente momento, o

s,-. üdcíoiiso Pinto propoz a creação

ile dois novos ca*>;os na- dispendiosa,

fantástica, iniioniinavel c hiaiite seere-
•.ária daquella easa (lo Congresso. Mas,

do mais, os nomeações propostas
membros da coiumissão dc

rolicia não podem ser lavradas, sem

grave; offcnsa da justiça, moralidade,

lisura e correcção delles.
Assim, a nomeação do sr.^ Oseas

Motta seria legal, conquanto injusta.

referido jornalista tem concurso feito

para o cargo dc redactor dos debates

da Câmara, concurso no qual, ao

parece, foi, juntamente com mais

duzia de candidatos,
3» ou 4° logar.

O filho do sr. Astolpho Dutra nem

Um concurso feito, nem tampouco, por

qualquer outra forma, ha reinado a

sua muilo possivel habilitação para o

cargo indicado. E emquanto isso sue-

cede com ambos os candidatos acima

mencionados, concorrentes classificados

cm 1" logar 110 ultimo concurso,

cito tomou parte o sr. Oseas,
de

Ir. José
collaborador d
blicisia do notório merecimento.

Como o dr. Oiticiea, outros candi-

datos aguardam a effcctivação da expc-

ctativa dos seus direitos á nomeação,
. com .1 prioridade, que. têm, sobre a do

i sr. Osóas Motta e sobre a esperança
í ,1,1 joven Dutra- Como se vê do cx-

i posto, a conunissão dc Policia da Ca-

! mara, fazendo a nomeação desses dois

candidatos, sem attender ao direito

! incontestável dos 
'outros, 

praticará uma

evidente e insophismavel injustiça, que
decerto concorrerá para diminuir

| leridáde, j.i bastante abatida,
lessa do Congresso, nos seus actos.

do

; provavelmente, o proteccionismo, or-

| ganizado sob a direcção da Inglater-
I ra, comprehcndcrá tambem uma ta-
' 

rifa preferencial de transportes ba-
ratos para os artig'03 provenientes

paizes associados á eolligação
econômica.

Deante dessa perspectiva, os neu-
tros i-rn isam tomar as suas precau-
ções. Resta sem duvida a possibili-
dade de que todo o plano do Zollya1
raia allíado caia por terra como tun
castello dc
amortecendo

uma dependência do palácio presiden-
ciai.

E' por isso qtte ninguém conhece as
suas condições financeiras, tendo-se
apenas a certeza de que ella dá déficit,
onerando, portanto, as já dc si bem

precárias finanças da União.

Hotel Globo rua tios Atitlrarlna —
AÜgmeri.o.t pnrn t.*o

o scu numero dc quartos. Diária o$ c 7?.
Quartos 3$ c .|?ooo.

¦O 2" tenente commissario da Armada
Gastão Marques de Carvalho Oliveira
foi designado para servir no aviso"lOyapocli", da flotilha de Matto
Crosso.

. HOJE. no RESTAURANT
PARIS, Uruguayana n. 41.Vatapá"

O sr. Leopoldo de Eiilhões não está
satisfeito com a commissão de Finanças

cartas, quando a paz,!do Senado, cujo voto lhe foi adverso na

as paixões rancorosas creação de impostos novos proposta por

lioic em franca cffervcsceiicia, fizer iSl c,x-, ,
, Ainda honfem s. cx. voltou a carga

reapparccer as tendências .»*-t>'r-*e5 
.^^ 

^ _._ múMm . trib_,..
do commercio a thminar íronteiras 

çSà (lo _„.._.,. (b -azoIi.lap ,,os ..posi-
c a não levar em conta os motivos 

jtM _anc_rios, „os juros de apólices.
raça. 1 etc- Deixassem-lhe os seus collegas di-

a immita ue ciiiuriimi - 1

Ido trafego mutuo entre as estradas.de ! Na própria Inglaterra na quem scjzet ao menos para que armazenou r.a

CAMISAS—O que tia de melhor e elegan-
tc~Casa Manchester — Gonçalves Diis 5-

Segundo communicação recebida hon-
tem, pelo almirante Gustavo Garnicr,
chefe do Estado Maior da Armada, o
transporte dc guerra "Carlos Gomes ,
sob o commando do capitão-tenente
Motta Eerraz, chegou ahle-hòntem, as
5 horas, ao porto de Recife.

TT.-i.-1i:^l.-i «om lentilhas, hoje, no
VltCllinha Kcstaur_.it Paris - Vm-
guayaná, 41.

ferro Central do Drasil c Leopoldina jn'surja contra essa idéa de perpetuai".cabeça quarenta annos, quando nada, de

, , ,, . ....„ -  annuncia de 25.000 contos, s. ex. o
navel duello econômico. A-eqito' ^ ãms pr_„chadas, mesmo
lord Bryce - o eminente -ex-cmoai-i . • . .,..,.- ia aigam&s

que
meia

classificado e:u

cni

Temor, recebido por ".'ezes queixas
contra as arbitrariedades praticadas pela
policia em vários pontos do Estado do

!Rio. Agora chega-nos noticia de factos
de certa gravidade passados 110 nitinici-

pio de Padua, onde o delegado de policia
commettc freqüentes abuso3, cffectiiando
indevidamente prisões c não respeitando
os direitos dos sens jurisdiecionados,

Ainda ha dias aquelle delegado man-
dou algumas praças do destacamento que
se acha ás suas ordens prender dois co-
lonos de uma das fazendas do mtniici-

pio. O motivo da prisão era tão (uti'

que a ordem do delegado cotistituia já
dc si uma iinpcriineiicia e uma arbitra-,

riedade.
| iMas o delegado de Padua que, segundo

parece, procura aiigmeníar o prestigio
' da sua autoridade pelos processos da
I violência c do terror, quiz completar a

arbitrariedade da caprichosa prisão dos
•- -.cliam 'dois pobres trabalhadores com a invasão

¦ 1 .¦ . '."ser no- da fazenda onde eiles trabalhavam. Xa
afastados da hypothese Ae ser no praça".

' riam o delegado, desacataram o fazendci-
ro e effecttiaram a prisão das victimas

da mi vontade policial com a maior bru-

talidadc possível.
Os presos contra os quaes a autor:-

dade não tinha elementos p-»ra^ instou-

rar processo pcniiancccram muitos dias

delidos.
Insistimos sobre esses factos cecorr;-

dos em Padua porque, como dissemos,
são freqüentes as queixas que nos tra-

zcm contra as autoridades policiaes do

interior do Estado do P.io. Os queixosos
costumam attribuir esse estado de coisas
á politiqtiice cm que sc acham envolvidos
os delegados. Mas seja qual fôr a cansa

. . ,iia sua cadeira, a crear mai
xador britannico nos listados Vnu'03;jÍ_í;_s-. Estava-se.a ver o paiz á beira do

discursando ha poucas semanas i-t,vs,110, p0j3 0 sr. Bulhões não sc fez
Ja

a au-
dessa

lide-Entretanto a emenda do sr. .... 
,,rJ;l quo tem a sua j dessas arbitrariedades c preei.s- .:•- l..

um tanto interes
fonso Pinto — eme
historia de origem
satr.e — além

'cessem. E para esses. lamentáveis factos

A-.- crear os dois cargos j chamamos a attenção do presidente do

lc suprdentes de redactor de debates, Estado, certos de quo elle providenciara

ina ainda a devoção da gratifi-jcom a cnerg-.a e presteza que o caso rc-

do secrc:ario ua presidência da .-..cr •¦
deteri
cação

em Birriiirigham, condcmnott sem rs-

ticenciàs o projectò de guerra com-
nicrcial. Na opinião daquelle iiltistrc

estadista inglez, terminado o çaiifli-
cto, todos os esforços deverão tender

para estabelecer as bases de uma paz
durável e firme, o não para lançar

germens de outra conflagraçã'0.
Tor muito animadoras que sejam

as palavras de lord Bryce, cilas não
devem, comtudo, tranquülizar com-

pictámente os neutros. Na concha da
balança wpposta .Vquelia cm que o ex-
embaixador e:n Washington lançou
as suas opiniões generosas e sonsa-
tas, pesam os enormes interesses dos
industriáes inglezes, que se confor-
mam com a guerra por espera-
rem a compensação, que somente a
liga aduaneira tio império britannico,
orno núcleo de uma federação eco-
nomica dos alliádos, lhes pude dar,
Os capitães, que estão sendo accttmu-
lados no lucrativo fabrico de .mate-
rial bellico, tentarão os industriáes,
inc'itando-03 a promover a expansão
commercial que o projectado 7-oilvc-
tein estimulará. Tor oiitro lado, as
usinas innumeras, que a guerra fez
surgir para alimentar com munições,
cem calçado e com 'fardamento os
exercito;, estarão protnptas para
uma phase de supcr-acíividadc indus-
trial que será impossível, caso a vida
econômica dos belligerantes volte ás
normas de ampla concorrência asse-

guradas pelo 'livre-cambismo, ou pelo
moderado protcccionismci contincrt-
tal do periodo anterior á guerra. Fi-
nalmentc,-quando os exércitos se dc-
b_nd..rcni, o problema da falta de
trabalho para o proletariado dispen-

o sr
Colbert, senão para arrancar o paiz
beira do absysmo, ¦ sempre que chegue o
moiiicnlo solenne. O governo e o Con-

gresso passaram o anno cm polvorosa
sem encontrar uma saída para as aper-
tr.ras do anno trágico do funding. E
dizei- que s. cx. e o sr. Calogeras fo-
ram os unicos que tiveram a idéa sal-
vídoraM A conunissão foi, porém, in-
sensível aos rogos e surda á sabedoria

providencial do patriota goyano. Salvar
as finanças do paiz/ercando impostos
sohre impostos, ás cegas, até o sr. Pires

Ferreira as salvaria. E a proposta do
relator da Receita foi por água abaixo,
mesmo invocando o exemplo da Argcn-

tin,', deante de cujo regimen tributário
ex. nos viu com uma parcimônia ias-

timavel, no seu relatório do hontem.
Infelizmente o sr. Tmlliõcs passou pela
Argentina como galo por brazas. As

brazas não tiveram tempo dc queimar o

peílo que s. ex. trouxe de Coyaz, para

que com o pello novo sc lhe facilitasse
a assimilação pratica do exemplo dos

povos prósperos, «pie atravessam inu. u.

nes todas as crises, pelo trabalho c pcia
economia bem orientada.

Àpresentou-sc, hontem. ás altas ant-
toridades da Armada, por ter vindo de
Santa Catharinn. onde se acuava ser-
vindo na fortaleza de Santa Cru-, o
capitão-tenente Álvaro Augusto de
Azambuja.

SALAS — Elegantes e resiftrr.tcj —
Mareh:ster — Gs-.alvcs Diss 5.BEN

Casa

A primeira feira franca, ou pequeno
mercado, na nos=a capital, será inau-

gurada nos primeiros dias de dezem-
bro, no largo da Egrejinha, em São

Christovão.
O decreto municipal Instituindo os

pequenos mercados, foi já publicado, e

as inangtirações serão feitas, pouco a

pouco, consoante o prefeito determinar,
Foi o Correio, du Manhã o jornal que

O deputado Joaquim Pires é um ca-
valhciro interessante.

Ha muitos mezes, não punha elle os

pés na .Câmara. Iiontem, porém, lá

compareceu, para discutir a emenda

que, ao projectò, cm discussão, aulori-
zando a abertura de um credilo para
supplcmenlar a verba de esgotos desta

capital, apresentara, dando ao go-
verno autorização para pagar CotoooS,
dc subvenção á Empresa Fluvial Piau-

hyense.
A historia dessa Empresa c dessa

subvenção, pela qual com lauta vche-
mencia se interessa o sr. Joaquim Pi-

res, a ponto de, depois de muitos me-
zes, só comparecer á Câmara para a

advogar, leu episódios dignos de rc-

gistro.
•Essa subvenção fora solicitada sob o

compromisso da nlíudidá Empresa fa-

zer determinada série de viagens entre

uns tantos pontos fluviaes do Piauhy,

desobstruindo, por oulro lado, o rio

das Balsas, ali.
A Empresa teria feito essas viagens

e a dèsobstrueção do rio, desobrigando-

se do compromisso, c a 4 de outubro dc

1913 requereu ao governo o pagamento
da subvenção. Como, todavia, não con-

seguiu provar que sc havia desobrigado

daquillo, foi o seu requerimento, a 29

de dezembro do referido anno, indefe-

rido.
Houve, então, um activo trabalho no

gabinete ministerial da 
"Viação, 

para
convencer o respectivo titular da con-

veniencia do pagamento da subvenção.

O ministro, para se ver livre de tor-

nicntòs, fez vagas promessas. Em 9 de

junho de 19:4, chegava ás mãos do sr.

Barbosa Gonçalves oulro rcqucrimenl :>

da Empresa, pedindo reconsideração do

despacho dado ao requerimento ante-

rior.
O ministro da Viação n'o se domo-

veu do seu propósito deante «lesse se-

gundo appcllo c, mantendo o scu des-

pacho de 29 dc dczr.uoro do 1913, ne-

gou o pagamento da subvenção.
O sr. Joaquim Pires, em vista «lesse

duplo fracasso, apresentou ao projectò
n. ro;, deste anno, relativo a supplc-

mento para a verba dos esgotos do

Rio, uma emenda, mandando o governo

pagar os 60 :ooo?ooo.
X commissão de Finanças da Câmara

onpoz-se aos desejos do sr. Joaquim
Tires, dando parecer contrario á emçn-

da. O deputado piauhyense cstrilloii «

pronunciou, hontem, um veliemcnte dis-

curso contra o parecr da commissão',
Mas não está resolvido a ficar por
esses protestos perfeitamente improfi-

cuos: o sr. Joaquim Pires vae apresen-
tar outra emenda no mesmo sentido
da rejeitada. Será o segundo appeilo ao

legislativo, exactamente como foram

dois o; appeüos ao -xinistro da Via-

ção. Fracassado, porém, o seu appeilo
ao Congresso, germano do actual, o

sr. Pires não se resignará: pretende,

«los nomes «los nossos assiniinntos
em cada folha, acabando do uma
vez rom a etiqueta collocada ro-
bro cada jornal, como a romessa
do jornal om listas para ns ngen-
cias dos Correios — pedimos a
todos os nossos assignantes qne
mandem reformar desdo já suas
assignaturas com todos os cscla-
.ccimentos, quanto a títulos, no-
mcs, sobrenomes e moradia, afim
do irmos desdo já preparando os
"pnqucts" que t.m do servir paia
a nossa expedição.

Além disso outros mellioramen-
tos estamos preparando o qno
inauguraremos dentro üo menor

praso possivel.
Os preços do nossas assignatn*

ras, APE//AR DO BM3VADQ TOE.

ÇO DO PAPE.;, continuam ainda
os mesmos :

Assignatura annual.. S0$000
semestral ISijiOOO

Todos os pedidos de assignatura,
assim como ordens, vales, clicqncs
e valores devem ser dirigidos no

gei-ente do "Correio da Manhã ,
V. A. Dtiarto lèclis. Iiargo da Ca-
rioca, 13.

Em virtude da escassez tio papel
n eom os grandes trabalhos decor-
rentes «lu installação quo estamos
fazendo, não nos foi possivel ini-

prlmir o almanalt que todos os
annos distribuímos aos nossos as-
signnntes.

Todavia para compensar, «laro-
mos 110 nosso próximo anniver-
serio nm brinde de real valor «pie
substituirá com vantagem o ai-
nmuak.

m » **¦»?*•*•

Quem lioje fôr ao Republica
Unia bella noite goza.
Ouvirá o Amor dc IÍÍnb'aro,
Opereta iicliciosi.

EM pcrfuhiariasi a casa mais popular; é o
Pertumarias Wur.en — I.._ S. Fraiicisni as;

Vo passado a saudade é manifesta
'Km inonarelilslas c republicano.! ? .
Oue r.a Cosa 'Muniz comprem, pois esta

Tem mais (le 40 annos.

Pingos k Resplngos
A Academia dc Letras protestou contra

a construcçao de um muro no edifício
contíguo, das .hérnias cariocas.

Por r.e tratar das Tliermas cariocas niia
ligniiiea que tenha protcsfad.i eiii termos,..
de gyria.

A propósito da questão Academia vcrsils
Tliermas, comnientava o Goulart dc An-
drode :

— Só toleramos ao nosso lado águas
tliermacs da fonte Castalia I

>S
íi :S

Xo projectò do sr. -Maurício solire o
serviço militar -obrigatório coniniinam-se
penas aos rcfraclarios á instrucção militar.

Kntrc eslas i
c) Não poderão ser eleitores e serão in-

elegi veis.
Como s- vê, começa a instrucção eom

uni tiro na . •.brtsinlia da Constituição, ipic

quasi não tem mais onde se llic fure,

A propósito das feiras
mos 11:11 quilandeiro :

— Qual ! ivlo nos feri
feiras livres »íto fiam...

livres entrevista-

;o d:::cr:nçn

repórter commanda'ntc
tura <ie Cabo

por

Contou 1 um
do Progresso ter vis
Prio, «ni espectaculo
vio que passava, cerc
h-ítiosa.

Tratava-se do plicnomcno de phospliorc-
çenciíii esp*icott o coramánclante.

Devia ser ií-o mesmo ; e o navio fíioi-
r-licrccido devia ?;r o que conduzia o

•Ha dias, o sr. José Bezerra, minis»
tro da Agricultura; endereçou a to-
dos os presidentes dos listados nma
consulta ou indicação, sobre a conve-
nienciü dc ser proliibida a inatança
de vaccas edut, tirenós de 'dois minas,
de edade.

'lista indicação obedecia a ttm in-
tuito superior de acatiteláinerito tios
rebanhos, servindo assim a nm in-
teresse todo JpcsSóál dos criadores,
embora o seja tambem da nação e,
principalmente, t|a economia dos Es:
tados.

IRcccben o sr. José Bezerra, prom-
ptaniente, resposta d'09 presidentes
ou f_overnadores, todos _ dando
acquieseencia ao sensato aivitre que
lhes fora proposto, e declarando «lua
iam Jirigir-se ás respectivas câmaras
'inuniciiiaes, pvor sereni estas <|tie dc-
vem imniediata c ilircctamenti; inter-
vir no assniirptó. Um só lC.iado, pela
sua 'Asseriiblca dos Representantes,
se recusou a apoiar tal aivitre, por o
considerar contrario ao interesse pu-
blico! 'Ksse distado é o do Rio Gran-
dc do Sul, e a resposta ao ministro
foi assignada pelo sr. Salvador IM-
nheiro Machado. Notemos .ue uo
Jornal do Commercio, onde o tele-
gramnia do 'Rio . Grande do Sul foi
publicado, se fa:--. referencia a des
annos na edade das vaccas que ¦não
devem ser abatidas, quando o minis-
tro da Agricultura se referiu a dois.
Talvez que má coniprdiensáo dos di-
zeres da consulta minisleriaj còndu'
zisse áquella reprovação iu í/iiiíiie do
aivitre proposto.

(Não diz a resposta tcleuraphic.i
endereçada ao sr. José Bezerra quaes
sãô os fundamentos de repulsa tão
veljeménte c ríspida; senão que a As-
scmbléa dos Representantes conside-
rou o aivitre como sendo contraiu)
ao interesse publico, o que afinal,
dito assim sem mais nada, é apenas
uma plirase.

Não será o 'Estado do Rio Grande
interessado no acautelamento do fu-
turo de seus rebanhos?

'Vejamos o que o Ultimo rcccnsca-
menio pecuário nos informa.

Em i_i„, os diítcrcntes Estado,
possuíam a seguinte população bo-
vina:
Alag_as. .¦ ,; ¦•¦ .., ..: -,- ..-. ., c59.Sk»
.Amazonas  242.440
Bahia • ¦„ . . . 2.6S2.920
Ceará. ..... .-. .., . . i.üCujoo
Espirito Sanlo. ,: ,; . . 1161.440
Goyaz .;.... 1.8/a.sa»
Maranhão. . . ¦„ '., ¦..-, . . 6,i9.õ<»
^latto Grosso. . .. .1 . . 2.550.450
Minas ¦« . . . 6.861.100
Pará. ...... .; . M • •• S40.980
Paraná. ...,,. ¦.-. •<¦ ..¦ >i 5.10.24o
Pernambuco. . . . , . .1 870.600
Piauhy , ,.. * . . i..j6.*j,a_o
Kio de Janeiro  518.870
Rio Grande do Norte. .< 53b.yoo
Rio Grande <lo Sul. .; « . 7.249--0O"'Santa Catharina. . .¦ . .• i5-*i-15o
S. Paulo. ... 1., ... ¦.: . i-333i:3!)o
'Sergipe  1268.770

u\'ào incluímos os liovinos existen-
tes na Capital 'Eederal c no territo-
rio acreano, por sereni cm numero
insignificante. Todavia, o total da
animaes daquella espécie existente:)
cm todo o território nacional, segun-
do o receuscamento de iôi.*. é dc
30.705.000, numero este que forçosa-
mente deve estar muito abaixo da
verdade, pois ha na estatística algaris-
mos cjue indiscutivelmente não expri-
.mem a exactidão da nossa população
bovina, como suecede, por exemplo,
a Matto Grosso c Goyaz.

O total de bovinos 'existentes 410
Brasil não deve ser na actualidadc
inferior a cincoenta milhões.

tEm todo o caso, o que a estatisli-
ca, tal qual esti feita, indica, i que
é precisamente o Estado do Rio
Grande do 'Sul aquclle que possue
maior quantidade de bovinos, mais
de 23 % da existência total om todo
o Brasil. Mais ainda: o Rio Grande
é um Estado por excellencia xar-
queador; ultimamente consagrou-sti
tambem 'á frigorificação c conserva
das carnes, c, porque os gados que
possue não chegam para1 alimentar
aquellas industrias, a Argentina e o
Uruguay fornecem não pequeno nu-
mero (lc cabeças, aproveitando com
habilidade as vantagens lo.íerccidas
pela fronteira, extensa c desguarne-
cida...

'Áquella importação annual de bo-
virios é sufficicntc para indicar que
05 rebanhos rio-prandenses não. sa-
tisfazem as necessidades industriáes,
c dahi se deve concluir que cila pro-
pria conveniência estadual evitar que
os seus rebanhos sejam dizimados.
Isso, porém, segundo a resposta dada
ao minislro da Agricultura, parece
não preocetipar o governo gaúcho,
de certo porque ou confia nafacili-
dade das importações, 011 na inesgo-
tabilidade dos seus vastos recursos
pecuários.

'Não pensam assim, ou não podem
gozar de cgüaé. venturas os demais
Estados do llrasil. Dahi a presteza
com que elles acudiram ao appeilo
do ministro, que teve apenas por fim
ac.utehr a nossa riqueza pecuária,
ao mesmo tempo que concorre.para
valorizar os animaes que constituem
patrimônio dos criadores.

tA alta <lo xarouc, que tem attingi-
do preços verdadeiramente extra-
ordinários, tem incentivado alguns
capitães a entregarem-se áquellc
ramo de industria. E' assim que São
Paulo c Minas concorrem já com o
Rio Grande, c que a carne mineira
entrou no nosso mercado, no anno
findo, por um total de 717 toneladas.
Facilita ainda essa industria o facto
de que não são necessários grandes
capitães, c o dc servirem quaesquer
terrenos para a montagem de xar-
queadas, desde que haja abundância
tle água.

Tudo isso significa que ttm perigo
d. certa ordem grave ameaça os nos-
sos rebanhos dc bovinos, pois ao fa-
brico do xargue, que tende a alargar-
se em S. Panlo e Minas, ha que som-
mar as grandes exportações de carne
congelada, nue exigem enormes sa-
crificios de animaes. Tudo quanto
se fizer no sentido de acautclar osir.tcrí-i^^nte ; uni na*

facha lu- ribanlvos e as rcconsütuições dos que
foram dizimados, será um trabalho
meritorio e patriótico,, e dahi o ap-
plaudirmos a 'boi iniciativa. do sr.

I José Bezerra, oue deve receber dos

liincu...
*'

ücicrir.';-s; ao annivcrsario de um ca-
V-llieiró, diz a secção elegante da .Volicia :

"A essas felicitações Pe tle coltiiiina te-i
a crande satisfação dc juntar as suas.**

¦Com o d-:-.; Io perdão: a.eiar de ser
"dc columna'. ?e e sempre fe : não c o
membro mais d;çno para saudar cam ele-
saneia r.a sraiít-sct, nem a»srao na set da
lyra. 'Cyrano 
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criadores o merecido apnbttso.
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O deputado Antônio Carlos c:!cye
hontem,' em conferência com o miais-
tro da Guerra.

Ao qne sabemos, entre os assutnpWs
tratados nessa entrevista, não foi ei-
;r.--n''0 o projectò do deputado Matiri-
cio .- Lacerda sobre a instrucção mi-
iitav obrigatória.

Corria bontem cora insistência .««
pejiri reforma o coronel dc artnlien»
Manoel Portilho gentes; que sc recusou,
seguir para Malto-Crosso.
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A MARINHA MERCAN-
TE NO SENADO

#

Política dos Estados
Por subscripção publica

Bello HokijonM, 24 — (A, A.) — «¦>

Minas --ra-- publica hoje, a demonstração

da receite c despesa com a construcção do

piedio doado, por subscripção publica, ao Sc.

nador Bucno Brandão, ennumcrando os pes-

eoas que receberam listas c angariaram do-

nativos, os quaes attingiram a quantia dc

6. :_52$.|oo, tendo sido despendido 6«_:o32$4°o,

O pequeno saldo verificado foi entregue a

Caixa Escolar Infantil "Bueno Brandão

daqui, pela commissão oromotora dessa ho-

rc-ciiagem ao ex-presidente do Estado

* * *
O primeirp anniversario da adffli-

nistração do sr. Borba
Iíscir. 24 — (A «A.) — Correm muito

animados os preparativos para os festejos
cm homenagem ao primeiro anniicrsario da

administração do dr. Manoel Borba, eover-
nador tio Estado.

Entre muitos outros, estão assentados os

seguintes 'festejos; 110 dia 17 dc dezembro,

haverá retretas pelas bandas de musica, cin

todos os passeios públicos; sessões dc chie-

niato_rapho, grátis, em todos os estabeleci-

mentos dc diversões c "corso" de carruagens
nas principaes ruas desta .capital. No dia iS,

terá logar, no prado do Derby, uma missa
¦campal, celebrada polo arcebispo dc Olinda,

d. Sebastião Leme; antes da cerimonia

religiosa formarão as forças federaes c cs-
¦'.-.iluacs, ás 13 Jiorás, haverá recepção offi-

ciai no palácio do governo c á noite, festa

Vtneziana na bacia do Capitar.!)-;.
No Club Internacional, será offerecido ao

dr. Manoel Dorbo, pelo conmiercio, indus-

ti ia c lavoura, um banquete dc 200 talheres.

(Importantes emendas so-
bre o serviço da nave-
gação e dos portos da

Republica
Outro di.ii publicámos as emendas so-

bre serviço de navegação e portos,
apresentadas á apreciação da commissão
de Commcrcio e Industria do Senado
pelo sr. ilvlojr de Souza, afim da mes-
ma coiumissão, de -nue s. cx. faz par-
tc, caso as acccitaisse, offerecel-as por
sua vez tio orçamento do (Ministério (Ia
Fazenda, em estudos da commissão de
Finanças daquella casa do Congresso,
actualmente. •

A commissão de Commercio c Indus-
(ria nãn as acceitou senão cm pit;rte e
o seu presidente, o sr. Abdon Bnptis-
ia, redi. iu, em definitivo as seguintes,
que a commissão anprovou:"«Orçamento do Ministério da _nzcn-
da — Emendas da commissão dc Com-
inercio, Agricultura, Industria c Artes.

— O serviço de navegação inter-
estadual, seu matéria", estações ou
agencias, operações de carga edescar-
ga não serão sujeitos a quaesquer ônus,
impostos ou sellos, estaduaes ou muni-
cipaes.

II Ticam isentos dc emolumentos os
despachos dos navios nacionaes empre-
cados na, navegação interestadual 011
internacional. '

.I;II — Os despachos de qualquer na-
ttireza dos navios nacionaes emprega-
dos 110 trafego interestadual serão tel-
tos tio porto de inicio da viagem c va-
lidos por viagem redonda.

1«V — O desembaraço desses navios
pcls,s Alfândegas 011 mestis de rendas
«terá feito mediante apresentação da
lista de carga e duplicata dos respecti-
vos 'conhecimentos, liidSnêtidcijlcmenlçl
il.as "guias" de exportação tine forem
exigidas dos carregadores.

— Aos navios nacionaes empre-
gados na navegarão interestadual nao
são appliciivcis penas por difícrenças
encontradas lia lista dç carga, salvo
tratando-se de mercadorias cin Ir.i.isito Pãllcceii liontem, ás 2 lioras da tar-
ainda sujeitas ao pagamento de di- <__,_ n0 __0,e_ Hygino, em Tlierczopolis,
rcitos. onde se achava em companhia dc sua

VI — Os navios nacionaes. em ser- fa|..,j|ia, 0 dr. Knéns Galvão, ministro
viço de navegação interestadual, ¦••"> ,i0 Supremo Tribunal Federal.
•sião sujeitos á formalidade da carta de 0 dr E„.tas Galvão era filho do ti-
visita d.i Saude Publica para poderem ________ ,_____.__«,,..! Kufino linéas Galvão,
,pnrtii' ou comnitinfcar com a -.terra, njarqUez .',_ Maracaju*. A sua carreira
•«alvo quando procedentes de porios 01- |)a m_R;_trati,ra começou como promo-
ficialmeiite declarados suspeitos. . publico de Barra Mansa. íoi de-

A*II - Os navios, nacionais .roce- ___._!„__. municipal de Vassouras, sen-
Dente,' de «portos nacionaes intlcpeiulçi j- -j^ 

Q ____,._,____, __._ Republica, n_ro-
da visita ida Alfândega para _**«_?*J,n-* veitíiHo na reforma da magistratura c
liarquc dor, passageiros o descaigas uas __„,___..____, • ._, _,_, casamentos. Mais lar-
mercadorias, serviços esses que podem ^ ^ ___}____,___,__ •„__. (lo extineto .'ri-
[ser iniciados n qiiwicr nota. . . c-... Criminal c, depois, des-

yill _ fica abo , a nara o incsi, 'jurado' da-Côrte" dc Appeilação
j-ffcii„ a visita da pol m uu ti v' p . .ics(e u]timo _0 „ dr.
y-menos que 1.111 1110 vo <le ordcm Vul1h c 0£. _•__,__,__ . foi b,„c.ir .pal*n exercer
-¦cn tl.tc.ii.i.i. esta po ' t,_:; c"Soc'_,„ L cago «le chefe dc policia desta capi-"«•.ic a mesma policia notilicapi o cnm *•> »» 1'»i:tat 

S?Ti.rVd. nrfcn, 
":l. 

ará Km novembro de „o*,, deixando _„
•fcí _. oT„ vi. nacion s «s'™e delia chefia dc policia, o dr. Enéas Galvão
lOJos os nulo» 1. «. 11 u< . na votou a oecupar o cargo de desembar-¦mc sevire , '"""'• ..W1" ^'J _,*,__., até qtte 110 inicio do governo
nvio e 

*S"vàrtavel ™ «une!, .o Heniiés foi nomeado ministro do Supre-
das ciimits recebidas 011 entregues 110 mo Tribunal.

orlo .rio ttedendo tle .00 réis por O dr. ínóns Galvão era membro do
] ... i-',l V . /- -iu máximo de 1.500 to- Tum ttito Histórico e Geograpliico c
Vl_ I d-.v, .publicados varios trabalhos sobre"Cv 

__' Cio ' ""1 re" '"'"'os ""eí d:rcilo c inéditos muitos trabalhos lite-
• 1-cni serviço de navegação entre raros.

¦portos rio ¦¦'.•¦il e do e:«« «or tambem o dr. Uin.as Galvão deixa viuva c
servidos nor linhas nacionaes. quando j cinco filhes. _._ ,..
acloplarem regimens e combinações 1 cI o corpo do niim-üto Ejtena Ui.ya.o
rebate do fretes com n condição lie descerá hoje dc 1'licri'zo. ol-s, us ic no-
embarques exclusivos em seus navios ras s!(jlu]0 0 feretn ás 4 horas da tar-
si-u exceptuarem os navios de proprie- j ,iCi ga m:1 Figueiredo Mágalhues, para

Falleceu hontem o ministro
Enéas Galvão

EM TORNO DO HYMNO M-
CIONAL

A propósito da execução do hymno
nacional, cantado pelos alumnos das
escolas primarias, na festa da «bandeira,
"A Noite", em sua edição do Ah 21
censurava, em termos ásperos "o novo
rythmo dado ao hymno nacional pelo
maestro italiano dircctor dos coros'.

O dircctor dos coros e maestro de
quem o artioulista, abespinhado de in-
'contido nativismo, cita a nacionahda-
de,, é o abaixo assignado, o qual, fazem

3umze 
annos, redige a secção musical

o "Correio da Manhã".
0 altaque, sem o menor vislumbre de

fundamento, inesperado, insólito, não
podia ficar sem. resposta. Dirigi, en-
tão, «ma carta elucidativa Ao caso a
redacção da "«A Noite", «que teve a
amabilidade de publicar, sem todavia,
poupar, cm seus comnientarios, novo"«memento" nativista que, antes, de-
nfüícià o rubro jacobinismo do agasta-
do confrade, .

Diz aquclla folha:"Quanto ao -caso do novo rythmo do
hymno nacional, curapre-nos dizer que
não fomos mais felizes com a carta do
sr. maestro Borgongiho. Esta tambem
não nos convenceu de que a razão cs-
tivesse de sou lado. Dada a sua reco-
nhecida e consagrada competência mu-
sical. deve estar "tcchnicamente" ecr-
to tudo quanto «sse critico e professor
affirma em sua carta... Mas, nem por
que o hymno esteja " teclmicamente
errado ou porque os Versos estejam "te-
clinicamente" quebrados, ou ainda por-
que não esteja "technicaniente" com-
binada a letra com a musica, nem por
isso sc deve dar ao nosso vibrante c
fogoso hymno um rythmo diverso da-
qttelle que desde creanças nos acostu-
niámos' ouvir c que, talvez por um exa-
gero de patriotismo, acreditamos ser o
mais bello 'do mundo O maestro 'Bor-
gougino não está convencido de- que
com o novo ryflinio o nosso liynino per-
de muito da sua vibração? Para que,
pois, ntoerrJl-o por uma questão de te-
clinica? A Constituinte 'Republicana
não quiz substituir o 'hymno nacional
porque, pelo seu rythmo. pela sua bel-
leza e pela sua vibração, clic já era o
mais legitimo symbolo nacional. Por
que, pois. niodifical-o porque os versos
não se ageitam ti musica? O (pie vale

OS ORÇAMENTO S NO SEMÍ
EMQUANTO O SR BULHÕES TRATA DA CRE-

AÇÃO DE IMPOSTOS, A COMMISSÃO
DE FINANÇAS SALVA O FUNCCIONALISMO

empresas nacionaes
cm dobro

ficam
nos jdade d..:

sujeitos ao «pagamento
portos dn Republica de todas as tnxns
. impostos a que,.forem o**'*^.?
cassadas as rega ias dc paquete•ou
V.nesqucr oulras favores concedidos
1 .1 _- O governo entrará cm accor-
,1o" com as empresas de navegação que

favores alfandegários para
,«,.. f.bser que «paguem inienr,".l-' 

direitos devidos pelos mate

o ce".ii'cri(i dc .Tòãó Dttptis

o si3itvi<;o Jiu.rrAti
ProvUloncius do insiiector

tia 5'' resino
O coniniaudatitc da 5° região, ge-

neral Gabino liesouro, rccotiiiiicmlou
que as unidades enviem até o dia 30
do corrente, tintes dc encerrado o cx-

,..., .- «¦««,„ ««¦¦......-  pediente do dia o numero de volunla-
rinos e mevcailorias importados para rios especiaes dc um anno c dc
..'.,'lic.ção c consumo de suas frotas, | annos que—--'-

dando-lhes justas compensações
Ao n. 11. do art. 68, do 01

Ia 'Fazenda, accresceilte-se 11 ví.gas que ficam para preencher

goztircm oe
o fim

X1I1
çamento_ Mciii 'lestes prêmios terno os con-
strt.cto cs ot. armadores a restituição
dc iodos os impostos alfandegários que'ravem 

o material de procedência es-
irangeira empregado na construcção.

jj|[| Ao arrendamento dos portos
do' paiz deverá preceder sempre a cx-
ploraçáo adnfinistratiya de um bien-
nio pelo menos, como base do rcgimen
que deve ser «preferido pelo governo.

KW — Além da idoneidade exigida,
quando preferido o arrendamento, serão
impostas aos concorrentes e aos .servi-
cos as mesmas condições de nucionali-
zacão estabelecidas para a cabotagem.

Qualquer que seja o regimen ipr.e-fe-
rido, as taxas estabelecida. . para os

nacionaes terão o abatimento ue
sobre ns que onerarem a nave-

«ãçáó estrangeira. .
\V -- Os navios cargueiros classi-

ficados 110 "Uoyd Rêglstçr"-, no Bn-
¦•cau Veril .=•" e no "Bristh Corppra-

•-'ion" não estão sujeitos as vistorias
«lelcrminadns nas leis c regulamento-,
•vigentes, salvo nos casos de avaria 110
'sc . casco e machinas, 011 ainda cm
virtude dc procedimento judicial, deere-
tado por autoridade competente. j ___,_•_»

Os navios ctyigitciros nao cltissitica-1 qUj.ze

dois
receberam, cm execução ao

determinado no aviso 11. i.o.i, de 24
do mez íiiulo, bem conto o numero de

pelo
sorteio ex-vi <lo iittatlro que acòinpa-
nhoti o citado aviso.

Segundo o que ottviiuos, o numero
dc voluntários não chegará ao detenm-
nado pelo sr. ministro da Ouerra, ba-
vendo, portanto, vagas cm numero tal-
vez de 500, que serão preenchidas pelo
sorteio, 

"cuja 
lista será publicada cm

dezembro próximo, recaindo de prefe-
rencia sobre os nascidos em 1895.

As condições exigidas ua inspecção,
que tem sido rigorosíssima, é o que
dará motivo ti tantas vagas.

Café Globo ,;
¦_naS}-^Mt&*<$--(rs-*

— Chocolate, bohbo.19
a

7 Sct. .«'...
fivios
SO °i"

colatc, só tle 1.1icr!i.fi & Ca
„, , mmmXfl*mte-<S5frm4\>&a. ¦

CO.lf A PRBPEITURA

Uma reclamação con-
tra o agar»t!3 do' Meyer

Recebemos a seguinte carta:"Sr. redactor do "Correio da. Ma-
Muito grato lhe ficará st

,;,.,....sse ter a bondade de fazer «pu-
dos nas referidas sociedades e.todos^s _____,___, _10 seu conceituado jornal as li-
ile passageiros deverão scr vistoriados _.,_,._s seguintes: Sou morador do iS"
annualuicnte peln fôrma prcscnpta na [ distrielo, e interessando-nic muito por
legislação respectiva".

llistns emendas serão lioje
coiiiniissfio de •Finanças.

 -aa «.«li * r

110 liymno é a musica: 03 versos vem
depois. Se esses dois elementos não
combinam, -o que cumpria a um profes-
sor, a tira professor official, e princi-
paimente a um-estrangeiro, era sacpfi-
car os versos cm detrimento da musi-
ca e nunca alterar o ryt«hmo da musica
para servir aos versos."

Quem quer que lenha alguma tmtll;
ra de arte musical, ao ler oite cu dei
"novo rythmo" ao 'liymno nacional, ha
de, forçosamente, sentir as faces incen-
didtis da justíssima cólera, contra o
iconoclasta que ousara falsificar (e o
termol uma obra consagrada pelo re-
spcito'nacional. Mas o leitor, ainda que
leigo, cm musica, facilmente sopttara
seus Ímpetos dc indignação; quando sou;
ber oue a affivmaiiva da ,A Noite e
completamente imaginaria, porquanto o
director dos coros não alterou, nem
•podia alterar rythmo algum, pela s',m-
«piei razão de que não e aprendiz de
musica, nem evadido do «Hospício dc
alienados.

Dar "novo" rythmo a« um treclio d;c
nuis:ra i o niesmo «*uc "mudar a metri-
ca do compasso". Rythmar por exein-
pio em tres tempos, compasso que exi-
ge dois «tempos, ou vice-versa, tocar
unia valsa em compasso dc polka, istp
é que se chama fazer rythmo "novo ,
"errar", afinal, tim rythmo.

Ora. só um máo aprendiz dc musica
seria c.-Jpaz de aecenUiar um rythmo
por outro; só a inconsciencia dc ;iim
demente justificaria tamanha parvoice.
Entrelaiito, na carta que vae abaixo
tiiiscript-ii, o nialsintitlii dircctor dos co-
ros elucida as variações dc "ínovimcii-
ito", Mcitas na '.'interpretação de qual-
quer obra de arte, muito embora dis*
cutiveis sobre a sua opportunidade.".Rytflimo" c "movimento" ou an-
da.nie.nto", são co's,i5 muito diversas.

Km começo d'e qualquer miiõiçn cu-
contram-se as indicações, tanto de ry-
thmo, como de movimento. O primeiro
depende da formula métrica, do compas
so, que determina, egualmente, o nu
.mero de tempos; o segundo vem (lc
signado por nomenclatura especial,
erimo, por exemplo: Largo, Andautc,
Moderato, Allegro, etc, etc, iiiovimcti
tos esses que, 110 decurso da peça, re ^
cebeni modificações iiidl«*Dcnsnvc cm 1913

Ora, que fez o dircctor dos coros? em 101,4
Regeu' o hymno segundo a formula me-
trica de quatro tempos, c, portanto, com
a açccnliração vytliiliica que o compasso
rce'.:tma. Quanto a " movimento", não
fez senão o que qualquer artista, _ con-
seio de seu dever, praticaria: guiar o,
" movimento" de accúrdo com o sentido
da phrase musical, aqui mais lento, ali
mais alacfc. evitando, assim, a ttnifor-
miilade mecânica que resulta de um
"umvime.nio" sempre egual. E issrj. po-
sitivamcntc, nada tem que ver com o
rythmo... , ,

M_s o autor tio "eco", i»norando a
diCferonça que vae entre "movimento
e rytlinio, toiiian_o a nuvem por Jtiiip.
_i!5ccbriu, argiitainentc. na execução

Conforme annuuciaramos, a commis-
são de Finaças do Senado reuniu hon-
tem, á 1 hora da tarde, para ou-
vir o relatório do sr. Lopoldo de Bti-
Hiõcs sobre o orçamento da receita de
1917. ' .

Não podemos conseguir a cópia da
parte expositiva e doutrinaria desse
trabalho, porque o sr. Bulhões a for-
neceu cm original a uma folha affei-
coada.

Mas ouvimos a sua leitura _ t, ao
niesmo tempo, -que podemos noticiar o
dissentinicnlo da commissão de Finau-
ças e todos os seus termos, senão as
suas mais simples conclusões, que pu-
blicamos adeante, podemos offereccr
aos leitores uin ligeiro apanhado.'Depois de encarecer as economias
realizadas pelo governo actual, offere-
cendo a esse respeito o testemunho das
cifras, que assignalain nestes dois an-
nos uma reducção de despesas na im-
portancia de 300 mil contos, o sr. Bu-
lhões discute o nosso rcgimen de defi-
cits, verificados, apezar dc tudo, e
ainda agora mantido no projecto do
orçamento, que se discute.

S, ex. propunha-se a liquidar o de-
ficit do modo mais summario: creando
novos impostos e atigmentando os exis-
tentes.

Porque é preciso acabar dc uma rez
essa historia de deficits e... por isso,
s. ex. via duas coisas: uma, a reforma
constitucional, alargando os recursos
tributários da União, e outra, a accei-
tação das taxas sobre o assucar, a ga-
zolina, os depósitos de bancos, os ju-
ros de npjlices, etc, que já propoz.

Mas a commissão dc Finanças, re-
'vendo a respeito das preliminares

« c s, ex. levantou no inicio dos tra-
balbos orçamentários, assentou que., o
Senado não podia crear novos impôs-
tos, por scr a creação de impostos dc
iniciativa da Câmara, e assim dcFlic-
rou não aeceitar nenhuma emenda ao
orçamento, nesse sentido.

S. ex. combateu essa opinião, cfjalf-
do autores. hi, .<

Como a coiumissão não se coiivtn-
cesse, declarou que iria no plenariot Jf.

Por fim, apresentou ás seguintes con-
clusões. com que a commissão está dc
accordo.

Conclusões. — A commissão de Fi-
nanças é de parecer que seja apprftva-
da a proposição ri. 84. deste anno, cora
as emendas que a seguir enumera. A
relativa á cerveja de alta fermentação
se justifica, porque a taxa que recae
sobre o produeto de baixa fermentação
foi duplicada, passando de 6o_ réis por
garrafa a 120 réis, ou 180 reis o litro.
Estando a cerveja de alta fermentação
taxada cm 50 réis por garrafa, ou _75
réis o litro, passará a pagar 100 réis
por garrafa, ou 150 réis por litro, sof-
fremio o augnieiilo proporcional.'O imposto sobre commerciantes am-
bulantes é de ha muito reclamado pelo
commcrcio desta praça c não ha razão,
porque continuem a gozar de isenção.

A emenda n. 10, estende o imposto so-
bre hyporhecas nn penliorcs e cauções,
completando ti figura fiscal creada pela
proposição da Câmara, augmeulando a
renda ordinária em cerca dc 
SootoooSooo.

A isenção para o salitre bruto, des*
tinado a adubo, c a reproducção do
dispositivo do art. 2°, paragrapho ¦ 2".
11. IX, letra d da lei orçamentaria vi-
gente; a reducção dos direitos dc ini-
portacão sobre o linho ou linhaça visa
fundamentar a industria _da fabricação
do oleo dc linhaça no paiz.

A emenda sob n. 11 concede isenção
para as frutas de mesa importadas (Ia
Republica Argentina. Obedece a poli-
fica da reciprocidade, pois de egual
•favor gozam na Argentina as frutas
brasileiras.

A nossa exportação de frutas para
a referida Republica, foi:

O dia 10 Senado
ATE' QUE AFINAL

, HOUVE NUMERO
-A «sessão de hontem teve numero pa-

ía a votação da ordem do dia.
Presidência do sr. Urbano dos San-

tos, secretariado pelos srs. Pedro Bor-
ges e José Metello.

Depois de lida c approvada a aca
d.i sessão anterior, procedeu-se á leitura
do expediente, que «constou de olficios
da secretaria da Câmara remettendo
diversas proposições; de uma «mensa-
gem do 'prefeito dando as razões do seu
veto á resolução do Conselho sobre o
montepio dos funecionarios municipaes.
e de um requerimento de Ambrosio La-
«meiro, representante de Barclay and
C.j de Nova York, «pedindo a creação dc
um sello de consumo especial para os
seus produetos.

Foram lidos diversos pareceres de
commissões já conhecidos.

iNa ordem do dia, a casa approvou:
cm 3* discussão, a proposição da Ca-

mara dos Deputados u. 65-, Ae 1910,
que penuitte á Escola dc «Engenharia
de Porto Alegre contrair um «empresti-
1110 em obrigações ao portador (deben-
tures), com a garantia da subvenção
que recebe do governo do Estado do
Rio Grande do Sul;

em 3* discussão, a proposição da Ca-
mara dos Deputados n. 75. de 1910,
que abre, «pelo Ministério da Fazenda,
o credito de 79 tj-SyÇoõy, para pagamen-
to do que ú devido a Antônio Marccllt-
no Regtteira da Costa, cm virtude dc
sentença judiciaria; _

em 3* discussão, a proposição -da Ca-
mara dos Deputados n. 8S, de 1916,
que abre, pelo Ministério da Guerra,
o credito especial de StjooÇSoS, «para
pagamento de gratificações que compe-
tem ao major Ápollinario Pereira Bus-
laniante, adjunto do Collcgio Militar do
Rio dc Janeiro; .

cm 2" discussão, a «proposição da Ca-
mara dos Deputados n.. S5, dc 1916 —
arts. 61 a 66 — fixando a despeza do
Ministério da Viação c Obras Publicas
«para o exercicio de 'pi7 {eom parecer
da commissão de Finanças offcrcccn-
do emendas c sobre as emendas apre-
sentadas).

em 1" discussão, o projecto do _cna-
do 11. 2S, de 1.16, facultando aos ex-
alumnos da Escola Militar do Realengo,
desligados ex-vi do paragrapho 2° do
art. 12 do regulamento, prestarem exa-
mes das matérias que lhes faltam para
completar o primeiro anno do curso
fundamental ou niais um anno de ma-
tricula para conclusão desses estudos.

NOTICIAS
I MINAS

dc.
de.

.270:4go$ooo
2.6o9'.i48?ooo
2.3io:ioi$ooo"cm 191 •;, dc

NTos S primeiros mezes
de 1016, de
A importação dc frutas de mesa da

Republica Argentina para o Brasil, na-
quellés annos, foi:
1013. • 
1914 «
«015
N'os S mezes de 1916.

JJá exportámos para o:
gciitinos. em oito mezes. 1.68C.027 ca-
chos de 'banana, na importância de
t.Ct! :oSo$ooo, laranjas, cento, 3-7«|2,
no valor de 29 :o4.i$ooo. F.m ípn. (ai):
gerinas, Uilo, 62.650, 110 valor de

Em 1913 a porcentagem

1.,6o7:.303$ooo

449:0745000
577 792S000
1395 :645$ooo
247:74_$ooo

mercados ar-

ficado, em frascos de vidro ou louça,
pagando assim 25 réis por 250 gram-
mas, ou fracção; ao art. i°, n. 31 —
imposto da manteiga nacional — cm
vez de 130 réis — 1.000 :ooo$ooo, diga-
se, 50 réis — 333:333$ooo; ao art, 1°,
no 36, accrescente-sc depois da pala-
vra "por hypothecas" as seguintes: e
penhores 'ou calções, e.Mcdptuadas as
operações agrícolas; estabelecendo a
taxa fixa animal de 1:300500o, paga de
uma só vez, qualquer que seja a força
do inicio do negocio, para_ todo aquel-
le que exercer o commercio de fazen-
da, modas e confecções, no 'Districto
Federal, em installações provisórias,
seja em hospedaria, hotéis ou residen-
cias particulares, expondo ou offereceu-
do á venda mercadorias do seu commer-
cio em malas, armários, caixas, paço-
tes 011 envoliicros semelhantes, não
permittindo a Alfândega o desembaraço
e saida, das mercadorias que para esse
commercio forem importadas directa-
mente do estrangeiro sem que seja fei-
ta a prova da prestação do imposto
creado; isentando de direitos a importa,
ção das frutas argentinas, fixando a
taxai da cerveja de alta fermentação
em 100 réis a garrafa ou 150 réis o
litro e a de baixa fermentação cm
uo réis a garrafa ou 180 réis o litro;
isentando a importação do salitre bru-
to, destinado a adubo.

iDcpois da lciturii do seu relatório, o
sr. Bulhões einittiu parecer sobre ou*
trás.

Foram assim approvadas: uma emen-
da autorizando o governo a transferir
ao Banco do Brasil a cobrança das di
vidas provenientes dos empréstimos rea-
lizados de confbrinidade com a lei nu-
mero 2.683, de 24 de agosto de 1914.
sendo a do Banco do Ceará 240:8135096,
a do Banco do Natal, 384:5005000, a
do Banco de Credito Real de Minas,
7.82431455831, c a do Banco de S.
Paulo, i.2ão:ooo$ooo; tuna emenda
determinando que, liquidadas até 31 de
dezembro de 1916 as dividas dos Es-
tados para com a União, fica o go-
verno autorizado a innovar os contra-
tos existentes, sem reducção das divt-
das podendo modificar as condições de
pagamento, dc juro e prazo; uma emen-
da determinando que ficam isentas do
imposto de sello as operações que os
bancos populares e caixas ruraes, or-
. anizadas sob fôrma cooperativa rcali-
zarem com agricultores e criadores;
unia emenda determinando que os phos-
phoros pingarão 30 réis por caixinha ou
carteira; uma emenda isentando de di-
rcitos de importação o salitre do -ltilc
destinado a adubos; uma emenda (le-
terminando que o carvão de pedra e o
oleo de petróleo, quando importados
para servir «le combustível, pagarão a,
taxa de 2 "l". de conformidade com a
circular do ministro da «Fazenda, nume-
ro 7*, de 11 de outubro do corrente
anno*; uma emenda determinando que
o arame farpado ou liso, pa,ra farpar,
co ovalado, de 18x16 e 10x17, sim-
pies ou galvanizado,. inclusive gram-
pos ou pegadores, moirões de ferro ou
dc aço «para cercas, assim como os rç-
speclivos esticadores. pagarão a ta,xa dc
40 réis o Uilo. razão de 20 T. e que
o ampiie de qualquer outra qualidade e
grossura, simples ou galvanizado, íncltt-
sive o destinado á fabricação de_ pon-
tas dc Patris, kilo, 100 reis, razuo 50
°«- uma emenda determinando que seja

. nncid.r.ida ofiicial a correspondência,,,. .-
S^KjíW aí DsfciéB -t-safiam totla a competem a j.t
Nacional a Sociedade Nacional de »> ~»in _.¦„_-¦,¦_*<•, __»ll___e ilo ?.?
Agricultura; uma emenda determina--
do que a taxa dos^ telegrammas para
São Gonçalo, no Estado do Rio de
Janeiro seja, urbana c nao estadual;
uma emenda autorizando, o governo a
aproveitar o cidadão «Manoel Sylvio
Pereira Baptista no mesmo ou cm ott-
tro cargo de egual cathegona aquelle
que exercia 11a Secretaria dc Marinha,
ná época em que «foi exonerado, sem
direito algum aos vencimentos atra-
"•""(Estava 

terminado o, trabalho do sr.
Bulhões sobre a receita. .

Eram tres horas, map a cpmmissao
ainda estava heroicamente disposta a
hlvar o paia. . r*,,.:,,*,.,...

Em seguida, o -sr.. > Guanabara
continuou a sua .exposição sobre1 o1 or-
camonto das des. ezns do «Munsieno da
Fazenda, dc que e relator.

S cx. leu o art. 99, concebido nos*,
tes termos: "Continuam cm, vigor: ¦ o
art 61 e seu paragrapho unico, da Iti
n 2 S li, de 31 dedczmbro de '913.
coin a modificação constante do nu-
mero XX do art. 101, da lei n. -9--I.

Congresso Internacional de His-
torla da America

O sr. Max Flciuss, secretario perpe-
tuo do Instituto Histórico c Geogra-
phico Brasileiro, recebeu do assistente
da Secretaria de Estado dos Estados
Unidos da America do Norte. sr. V,il*
liàriis Phillips, uma commtinicaçao «Ie
que áquella secretaria muito se in'er-
essa pela reunião do Congresso Inter*
nacional dc Historia da America, pro-
movido pelo Instituto Histórico c que
será celebrado no Instituto Histórico,
em 7 de setembro de 1922, para com-
memorar o centenário da nossa mde-
pendência politica.

Áquella Secretaria de Estado solici-
tou do Ministério do Interior dos Es
tados Unidos fosse dada a maior pu-
blicidade ao assumpto.
•>..>^>..'^•>.»^.^»-.*•.•^-*.5l.:^*l•!M^!^2^*^}J•;J•5{'"t•J^íJ

JUIZ DE FORA, 23 — (Po corre-
spondcnle)  Esta resolvida a crea-
ção do Grupo Escolar de S. Mathcus,
patrocinada «pelos drs. Antônio Car-
los c João Penido. de accordo com o
dr. José Procopio Teixeira., digno pre-
sidente da Câmara Municipal.

Outra coisa, aliás, não era de espt-
rar desses bons mineiros, que se _es-
forçam por «attender sempre aos jus-
tos reclamos da «população.

De «facto, a necessidade do grupo de
S. Mathcus desde muito se vem fa-
zendo sentir, existindo ali quatrocen-
tas creanças, npproxiniadamcntc, em
edade escolar, quando para a creação
do grupo bastavam somente 1S0 crean-
ças.

O governo de 'Minas, por sua vez,
foi ao encontro dos desejos patrioti-
cos de todos quantos se interessam
pela existência do Grupo cm questão,
promettendo crcal-o ate o começo do
anno.

Se alguma opposição existiu contra
o grupo projectado e que se destina a
prestar os mais relevantes benefícios a
mocidade de Juiz de Fora, esta não se
declarou abertamente, por isso que en-
contraria logo a reprovação unanime
dos juiz-«foreiises, desejosos de verem
«a instrucção convenientemente disse-
minada nas camadas populares.

E' esse o melhor serviço «ue os go-
vernos poderão prestar á conectividade,
motivo por que o gesto «brilhante do
governo de Minas e dos drs. Antônio
Carlos. Procopio Teixeira « João Pe-
nido, tornando em realidade a existen-
cia do grupo de S. Matheus, mereceu
os mais eiithusiasticos applausos na im-
portante cidade mineira.

«— Tiveram inicio no dia 20, os
exames dos estabelecimentos de cnsi-
no desta cidade, estando as bancas
examinadoras constituídas por concei-
tuados cavalheiros aqui residentes.

Taes exames deverão prolongar-Se
até á primeira quinzena de dezembro
próximo c «áo acompanhados com in-
teresse pela população local.

—< Dirigido por distincto jornalista,
apparecerá no começo do anno, um
novo jornal matutino, a que esta ga-
rantido grande suecesso pela maneira
attraente por que será redigido.

Em terrenos dos herdeiros do
coronel Paclieco c do major Solano
Braga, acaba dc ser aberta nova rua,
que desemboca na de São iMatheus e
possue excellentes lotes para constru-
cção.

O "Jornal do Commcrcio" esta-
liderou um prêmio nara o alumno dc
classe da professora do Grupo Escolar"Dr. Antônio Carlos", de Mariano
iProcapio, d. Irene de Andrade, que
mais «se distinguir nos exames deste
anno.

«D. Irene de Andrade i filha do dis-
tiuoro e benemérito clinico dr. Eloy
de Andrade, que reside cm Mathias
Barbosa, neste município, e . collabo-
rador assíduo daqueHe importante pe-
riodico.

Os alumnos da 'Escola de Phar-
macia c Odontologia dc Juiz de Fora
resolverahn homenagear os drs. Auto-
nio Carlos e João Penido, represenlan-
tes de Minas no Congresso Nacional,
«collocando-llies os retratos 110 quadro
de formatura do corrente anno.

Os drs. João Penido c Antônio Car-
los muito concorreram para a manu-
tenção da referida Escola, que_ hoje
goza das vantagens do reconhecimento
official e se acha em gráo de franca
prosperidade, justificando-se assim ca

CARNES^ VER DES
-lATADOUHO DK SANTA CIU_«borani abatidas hontem, para o con-...cos, 20 carneiros c 50 vitcllas; sendo

y.°.n*Vap_a1.. 5*3 rC2cs« So Por-de Dunsch <S* iComip., _o rezei- .!,.Cândido C de Mello, 40 rezes eNporcos; de Arthur Mendes Sr Cdinn ¦5S rezes; de Lima <. iFilhos, iS re.U13 .porcos e 9 vitcllas; dc (FranciscoVieira Goulart, 57 rezes, 29 porcos .12 vitcllas; de João Pimenta dc tVbreii
36 rezes; de Oliveira «Irmãos & Com, '
83 rezes, 19 porcos e 12 vitcllas; d.Cooperativa dos Rctalhistrjs, 7 rC2«ç.de Portinho c. «Comp., 18 rezes- dáAntônio Maria da Motta, 33 rezes o20 carneiros; de Basilio Tavares, 6 rc-zes e 17 vitellas; de Fernando 6- Mar-condes, 13 porcos; de [F. P. dc Oli-veira & Comp., 46 rezes; de Edgardde Azevedo, 30 rezes; de AlexandraVigonte Sobrinho, i«i rezes e 4 por-cos, e de Sobreira & Comp., 31 rezes e3 porcos.

-KNTREPOSTO DE S. DIOGO —Vigoraram os seguintes preços:«Rezes, de $780 a 5S20;-$100 a 15150; carneiros,
vitellas, de 5goo a i$ooo.

MATADOUKO DA PENHA —
(Foram rejeitados 13 rezes e i|8, 7porcos, 2 cajrneiros e 9 vitellas.

Foram abatidas 18 rezes.
ARMAZÉNS ¦•FRIGOKIIFICOS : —Para os armazéns Frigórifos do Cieido Porto, foram abatidas na matadouro

dc Santa Cruz, afim de serem expor-tadas, 4S5 rezes.

•porcos. <!a
a i$8uo, o

8 r\a VP.tiTIiaRTO*? «ara mc- S't 1 balmentc a «Homenagem dc que são alvo
« OS »E»Tl'*"'"\,l,^™V §i|por parle dos alumnos reconhecidos.
II «inos, <la lORRli EU'1'IíiIj g 

" iS_ 'L0URBN0O, =2 — (Do corre-
*. 

pela cxcellente qualidade do »
seus tecidos, elegância

perfeito ncnbnmcnto,
-'_M'>W.**WM'>M{.Hi!• ViVi W *»'• *.'• -.**'*-*??-?•??•*•>??«.

A PKETIDÃO DO AMOU

A simplicidade do Simplicio e a
inconstância da Constança

«F.stabelccido cm um modesto casebre
da rua Barão dc Pirassinunga n. 53,
na Fabrica das Chitas, o o amor do, _.. _ _____ . .
Simplicio Braz da Rocha c da Constanca conseguiu mesmo a votação de um cre-

spondenlc) — Está em péssimas con-
dições a ponte que serve esta localida-
dc, entre a estaição da Estrada de Fer-
to e o povoado.

Essa ponte, que fica sobre o Rio
Verde, tem seguramente sessenta mc-
tros dc comprimento. E' o caminho
obrigatório para pedestres, carros dc
bois, animaies de carga", boiadas, etc.
A «referida ponte fica tia estrada de
rodagem que liga esta estação de agitas
a Sylvestre Ferraz c a «Soledade.

Os grandes serviços que presta estão
ameaçados de ficar «paralysados. As ta-
boas de tão podres estão caindo dia-
riamente, vendo-se já enormes e peri-
gosos buracos.

Consta que o governo do Estado ja

O lamentável equivoco cm que caiu o frutas foi .)_ I , Mi -9-4., -4 \., Çn
leigo ccn-ior, era natural, alvoroçara 03 191-. 31 0|°; r,n i_ 16 já e de 18 I ,¦ "novo rythmo" in- ao passo que a percentagem sobre a

foi nos mesmos
O]« ji

arraite da musica. .. _
troduzido na obra Je Francisco Manoel, importação (le frutas

levadas á

ia

!•;

Ao dr. Sylvio Rpiuçrõ vae scr offe-
rccfdu, no próximo dia co. no Restai!-
rant Assyrio, um banquete por motivo
de sua recente promoção a director da
Secretaria de Kstado das Relações Ex*
leriores.

Querendo dar a esse banquete uma
significação especial dc amizade e collc-
gitismo, os seus promotores rcstringiraiii
o numero das pessoas que nelle tomarão
parte; exclusivamente aos funecionarios
da Secretaria do Exterior c aos do cor-
po diplomático c consular que se acham
¦presentemente 110 Rio de Janeiro, sendo
por isso forçados a não aeceitar diversas
adhesões de pessoas estranhas aos qua-
dros do Itamaraty que, sabedores da ho-
menagem projectada, tinham manifesta-
do o desejo de á ella se a;s«xiar.

¦¦ti i*. -uni m f-i —

POR QUE DUVIDAR DOS CU-
PRIGHOS DA SORTE ?

Ficarão mesmo ricos os assignantes
da "REVISTA DA SEMANA" ?

Ar. surpresas d. .orte são conhecidas <^c
todos não sim:-'.,.. poitmtl-n, liada de estranli.ir
nue a, uni dun nitmcros da co-loss-l loteria dc
Itòspnnlia, adquiriiios uor ihternjcdto do lían.
co Ultramarino on » ambos venha a perten-
cer uma parte desses trinta mil contos oue
1 ;i quanto montam í.*.í prêmios da primeira
loteria do mundo.

A BcBuuda assigiiatura extraordinária que
lia dois «ii.is se iniciou cone como a pri-
meira cheia de eaueofrenda. i( ,'

Ter cm cisa n '•Revista da Semana . ja
(! prazer indispensável num lar cliic, nus põ-
«ler ficar rico nor esse motivo c esperança que

iiinjiuém d-eve nfaptar.
. "ltcvista d.: Semana" publica as eomli-

¦ÇÕt-S. (.-ü1'S .')
1 —-TC*-0-*t_B_i 0 8—1 ¦ ' ' •—'

tudo quanto diz respeito aos negócios I
públicos do meu pai it, não posso dei- I
xar passar sem uni «pequeno protesto
a eondueta do agente da Prefeitura, I
no tocante a arrecadação das multas
cm que incorrcui os infractores das
posturas municipaes, que são numero-
sos, no referido districto. Haja vista
a tolerância que cs fiscaes respectivos
usam para com os vendedores anilui-
Cantes, na sitia maioria 'aniilpliabetos,
e que logo ao romper do dia perám-
bulam pelos subúrbios, transitando com
enormes cestos e labolciros .pelos pas-
seios das ruas.

Não lia quem ignore que uma pos-
tura municipal proliibc o transito des-
ses ambulantes .pelas callçadas, sob

pena de multa, mas esses mercadores
'fiados mil benevolência dos senhores
fiscaes, abusam, c abusam de uma fór-
ma dc fazer pasmar, porque, interpela-
dos a respeito, allcgani umas tanta»
çousas que deixam o transeunte con-
vencido de que existe uni motivo qual-
quer que tolhe por completo a acção
dos fiscaes, -para 05 obrigar ao cum-
primerito da postura.

Quizcra, sr. redactor, que «patrocinas-
se" esta .minha reclamação, chamando
para o caso a attenção do sr. agente
do districto, que deve obrigar os seus

I subordinados á agir conto manda a lei.
Vem a propósito referir o estado dc

mina em que sc acha o predio da rua
Magalhães Castro, canto da rua Ter-
severança,

Esse .predio, ha mais dc um anno
deshabitado, está ameaçando ruina, c
não estará talvez longe o dia em que
uma das paredes desabe por terra, ía-
zendo uma 0:1 mais victimas.

Continuadas -reclamações _ têm sido
feitas ao sr. agente, no sentido de in-
timar o dono do predio a mandar rc-
coiistrtlil-ò, porém, até agora nenhutua
providencia foi tomada, cm detrinien*
ío dos moradores do iojínr, qne rc-
ceiam passar junto ao dito predio. que
só serve «para esconderijo, á noite, a
uma borda dc vadios, que das 7 horas
cm deante a;! se ogglomeram, fazendo
uma algazarra entontccedpra, c dtpri-
mente dos brios da nossa sociedade.

Certos de ottc essa conceituada folha
será 'intermediária da minha reclama-
ção. sou. com particular estima, amgo.
obro., Julio Silva

íl. MISSAS DE HOJE

sohre ser um attentado carecedor de
I reprovação unanime, denunciaria, fa.ta
j absoluta' dc competência e critério, por

parte de quem semelhante ncctídladc
consumasse... . . ,

1 lí, cinpliaticiamentc, o irritado escri-' 
ptor, mim segundo assomo dc rubro ja-

í ctroinrsmo, doutrina: "o t|iic cumpria a
um pno fessor official, e principalnicinc
a um estrangeiro era sacrificar os ver-
sos em detrimento (!) da musica c
min da alterar o rythmo".

Oue obcessão pelo "rythmo- ... 1
"A nm estrangeiro", diz elle... lon-

do de liado o ingencroso rclmte partido
de um órgão popular, que sempre fez
timbre de coi".ez:a para os que, nesta
terra, dccorosaiUentc trabalham, honran*
do o paiz que o hospeda, o dii'cct.or dos
coros escolares não se julga attingtdo
pelo desiabafo inlcmpciitivo. .

O humilde eliromsta do "Correio da
Mlanhã", o mesmo que dirigiu a resta
Escolar, na Pret-itttra, é brasileiro
desde o memorável dia 13 (le dezembro
de' 1880, (intitulo o Governo Provisório
emanou o decreto 'da Grande Natura-
liziação. Inscrcvcu-se ek tor, ao pri-
meiro alistamento republicano, na cuia-
de die Vassouras. Em 1S95 tirou novo
diploma dc eleitor, no 2" districto do
Engenho Novo. Vive aqui ha trinta c
seis annos; casado çóin senhora brasi-
leira, tem duas filhas diplomadas pela
Escola Normal desta c<tpilal.

li, 110 entanto, após mais de sete lus-
troí de residência no Brasil, ligwp a
familia brasileira pelos vínculos dç san-
guc c de cidadania, dedicando todas as
energias ao paiz que ndoptara como se-
cuhdá pátria, ainda não se vc, elle a
odb-rto dc insinuações deprimentes,
quanto d-rrcflcctidas, passando ate como
"intntso" no exercicio de uni cargo
profissional, para o qual, cm concurso

publico, dera provas de habilitação..
Triste, profundamente Inste,
isso!...

¦*-sg-«íjí*-C7>-tf>-«s-ff

annos — 5 . I". « "Io. 5 °l". 14
A Argentina cm breve será o princi-

pai mercado para as frutas brasileiras,
c a medida proposta na emenda con-
correrá para esse resultado."

As emenda,.1, que foram ' approvádaí
com as conclusões são as seguintes:

Emenda ao art. ,t°, n. 1 — aceres-;
cente-sc. onde convier: art. 105 — se-
mentes dc linho ott linhaça. onde_ .1
tarifa diz: direitos, 100 róis;- razãp«
_5 o\°, diga-se $20, razão, 10 "1"; ao
ãi-t, i", n. 1, accrcscente-se, onde con
vier; art. ifio: óleos fixos, etc, dc
linhaça: onde a tarifa diz impuro pu
corado. direitos, 200 réis; fervido,
*oo réis. dit-i-se: iniiouro 011 corado,
direitos, 300 réis, fervido. .-50; taxando
cadeados de cobre e suas ligas, sim-
pies ou comniuns, cm 2$.«,oo, de se-
gredo. letras, abrindo-se por meto de
chaves de simples pressão. 6S000; ca-
tleados de ferro, simples ou comniuns,
abrindo cem chaves. Soo reis: de se-
eredo, letras, abrindo-sc com chaves ue
simples pressão. 3*000; taxando cm 20
réis o lúlogrnninia <!o sal nacional gros-

ínoido, refinado ou dc qualquer

24,

50,
beneficiado, salvo quando puri-

dc janeiro dc 11*15: arts; vi20 c
dn lei n. 2.924. dc 5 dc janeiro

de íoi*,: c arts. 109, no, na,,1,13. c
ti-, da lei n. 3-oS9. de 8 de janc.ro
d_ 1916."

Depois dc esclarecer o que era esse
mistitorio s. ex. propoz uma emenda
substitutiva, com estes simples dizcrc».

"fica mantido o automóvel para o
serviço do inspectòr da Altaiidega do
Rio dc Janeiro."

A commrssão foi accòrdc.
Dc accordo com a proposta do relator,

foram supprimidos os .arts. 101 e 102
com as letras respectivas, autorizando
o poder executivo a reorganizar os
serviços da administração federal. di.S;
'irlbuidos pe!«is actuaes ministérios, c
a cortar os quadros do funccionalismo,
anmillaiido nomeações, etc.

¦O art. 103 do .projecto approvado
pela Câmara.'diz: ,,¦,"¦¦"Eicam revogados o art. ,.,0,c
seus paragraphos da lei fl. 3.o->9, «=
8 de janeiro de igiC, com excepção
dos paragraphos de ns. .1, O, 7 e h.

Em logar de revogados, o relator
propoz que sc dissesse HiiWli-O*, c a
coiumissão cpprovott-o.

iPoram r-u-prinidos «os seguintes.
"Art 10-. Applicam-se aos chama-

dos' eniipregados rxtinçtos as d.sposi-
ções relativas ao; addidos.

•Vrt 106. iSerão uniformizadas as
classes dos funecionarios, seus direitos
c vantagens, sem que 'para isso sc au-
-.1 nentem. venciinientos. .

Art. 107. 'Essa reforma sara sttbníet-
tida áo referendam do Congresso )(I\a-
cional na próxima sessão dc 1917.

Maria «da Conoeição, ambos pretos, como
carvão, era tini verdadeiro mar dc ro-
sos, «piTiicipalnicntc porque o Simplicio,
qtte altttn de Simplicio é simplório como
as' coisas mais simples, não vjo nunca
as partidinhas que a inconstância Ua
Constanca lhe pregava.

Hontem, porém, o Simplicio viu o jogo
c deu um desespero daquclles autben-
ticos. Rcmontoir de iS rnWs e minis-
trou-a com uma sova de tirar couro e
cabello, acabando por abrir-lhe a ca-
beça coni um moríngue dc barro.

O Simplicio foi preso cm flagrante
c n Constanca .depois dc niedictfda, rc-
colheu-se ao pombal, jurando aos seus
deuses nunca mais enganar os Simpli-
cios.

Quando o senhor llvòr do com-
pi«íti« moveis, leinbrc-sé üa

Êr5^ ÊT6* l3^ á^^^r m\ lc_B
B es ri™ IU/ £3 _S a^S H m

Ali tudo é bonito, moderno,
muito bem aenbado e os preços
o condições do pagamento são

iucompnruveis.

GOXOAIiVES DIAS 71
IRUGUAIAXA 82

A Sociedade Commercio e In-
âistria de Fumos

requereu o monopólio
CU)

tudo

;í::-:..-.:';*K:'..'.ííKMKKK«K«->K:'Kt'
ií PABA a riu>n.;in.\ com
ji -fÜNHÃO ROUPAS 1'AKA U
« MENtNOS, S0T5.IMKXT0 j.í

COMPLK'1'0 E YAUIADO nn %

'Sr_vrsT.-itio da gueiiba

I
Rezam*.!* as seguintes, por atina
D. Ed\vige3 de Pinto l.itnn, ás P

110 Sacramento;
D. Clara de Tí.irros Souza c Jlclln,

tis S ii--. na matriz dc Inhaúma;
Cv.--.iauo Carvalho de Oliveira, ás

«i i|2, nas matrizes de Irajá c dc Sa-
crnmeiito

D. .l-.tstina Pinto Ferreira,
tn.i cgrci.t de S. Joãe. na rlia

Jo"

1,15 9 II
Bella dc

Ur. J«-'ão Carlos de Magalhães Co-
jues. ás 1. 1'-'. em S. Francisco dc
à'au!a;

Claudirio de Oliveira, as 9 noras, na
icgrcja da Lapa;
I Alfcrcs Antônio Figueiredo de í-ott-
:a, ás 9 horas, cm Santo Antônio dos
Iffóbres; , ,

Luiz Maggessi Cor.mbaba. as 9
ras. em S. Francisco Xavier;

Procopio José Leite, ás S 1,.-.
San.Arinai

Diogenes de Barros, as 9 M-.
S. Francisco dc Paula;

D. Julia Fiúza Guimarães, ns g
rias. cm S. Francisco de Paula;
, Francisco da Silva Campes, ás 9
:ras na egreja do Immacuudo r,p
"je Mari», no Meyer.

Dispensa dos subalternos dé todos
os collcgios e du Escola

Militar
Aos dircctores dos collegios muita-

res declarou o ministro da Guerra que,
não havendo necessidade de officiaes
para os cargos de subalternos das ,-om-
panhias de alumnos, ficam exonerados
de taes cargos os officiaes que servem
nesta categoria nos mesmos collcgios,
devendo os Inspectores de alumnos
coadjuvarem os coiiimandantes de com-
panhias de alumnos.

—Ao commandante da Escola Militar
declarou tambem o titular da pasta da
Guerra que, tendo cm vista o grande
numero de officiaes subalternos matri*
culados naquella Escola, não íia nc-
cessidade da nomeação dc outros oíti-
ciaes para exercerem as funeções de
subalternos dc companhia de alumnos,
sendo lambem exonerados de taes car-
gos todos os que com essa categoria

!,_. servem na Escola Militar.
I S. cx. recoinmeiida aquelle comman-

hr> I do que. para taes cargos seja-.-.i propôs-
oração los officiaes alumnos, <itte serão escala*

doi mensalmente par a essa funejão, _,

A TORRE EIFFEL

\ directoria da «Socielade Commer-
c Industria; de que é presidente o
Aci-ácio Leite, enviou ao conuneti-

, Ir .-lor '\. U. Kamalhn Ortigão, presi-
dente da Liga do Commcrcio, o se-
guinte officio: . r

"A directoria da Sociedade de «.o.n-
inercio c Industria de Fumos, vem agra-
decer o officio dessa Associação, em

resolução do con»'.-
administrativo, referente á repre-

e esta sociedade encaminhou
nue versava sobre o mono-

prdio de fumos. Pensa, a Socjcdjide | e
Comiucrcio o Industria dc Fumo» que

01110 hontem. agiu (;«-
interesses legítimos ua

reprovando "expressa e
o monopólio, 'trust
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|| A TORRE EIFFEL g
III 97, OUVIDOR, 99 :|

COMl-lAíaO 'SOKTIMF.XTO $
DM TIIUSOS DE Blí.IM de *•*

linlio branco c do cor. j.t
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que communica
3 iho
:•: | sen tação (f

Liga

a Liga hoje
accordo com os
classe c que,
publicanie-.il

LIVROS NOVOS
"ESPIDITO ALIÜ-llO", DO

Slí. MUOIO PAIXÃO.
A livraria C. Teixeira & C. de São

Paulo, acaba de publicar o "Espirito
iW-ieio". (interessante livro de episo-
dios e nneedoías dc gente de theatro,
de autoria do sr. Mucio da Paixão.

IV um grosso volume admiravclmcn-
tc impresso em cxcellente papel, e que
.patenteia o bnni gosto e a perícia te-
clinica dos editores. . _

Nelle reuniu o sr. Mucio da Paixão
variíts chroniqucSas, episódios c ane-
çdotns. csciiptas diariamente na vida
jornalística.

E' uni livro que se lè com prazer
c cuja perfeição do trabalho muito, re-
ciinimenda "':'  '* '''¦"•¦¦'
ra í- C.

SESu m\u

editora C. Teixei

VISTA-SE 15F.M! Compre uni ler-
no ua hiotlii por *1">S 011 fíOíj*, IJ.
UnigunyuUH 1-33. CASA PARIS.

011 In.

lei

0997, OlVIDOn
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de excaiição que restrinja
commercio, mais uma- de v.is

,-, , qual«iuer
:•: 1 a liberdade do .
« vez dett uma prova de eleyacac1

O ministro da Fazenda enviou ao 1"
secretario da Câmara dos Deputados as
mensagens cm que o presidente da
Re-püb-ida solicita autorização para a
abertura dos credites de utij^SisS,
pare pagamento a d. Elisa Carolina
Barbosa e de 22 :G35?66S, para pagamen-
to a d. Emilia Guimarães Pindahybá de
Mattos, era virtude dc sentença judicia-
ria.

__¦__¦¦_.._ ¦ -mmrtí2~&.-f3£&-&-ZXm* ———

«snêHo Is taxas que deverão scr paga»
i,eo51pròximo exercicio financeiro, a L_B.

já, a

"São Lourenço
_io Novo,
brindes —

II — Cigarros po*
pttlarcs de fumo

para coo réis, com valiosos
LOPES SA' & C.

llO- j

cm

cm

Falleceu o clieíe do partido mi*
guelista' \. H.) — iFallecetl em
Mexandro Saldanha da

lo partido ínigneHata

discutiu, mostrando quão e-vagge
-.,as essas taxas são; por isso a 5o-
eSc que temos tt, honra de, dirigir,
S_ cm sessão de directoria hoje

soU-eti. mais uma ve_ 
^JPrthçegr 

à
benemérita directoria da Liga do tor.
merçio o sct; apoio e profunda grau
dão".

liom C.tf«5. Obocolnto
Só no MOIVHO

õ Bombôns
DTí OCKO.

Lisboa. 2\
Paris o s-.
Gani,., chefe u ¦.¦.., ..*>,.• ...,,..«..*•.... , -¦- —¦--- t

Os jornaes «io partido noticiam o fal- O governo nao poderá
lecimento c publicam _s_ítensas., biogra-1 os vencimentos atrazados ae.sj_^«tten-
phias do morto, Izesr.y

FALTA DE PAGAMENTOS
Chamamos a attenção do ministro da'

Viação «para a sctuiiitc clantorosa "*-
regularidade: desde janeiro . deste an-
uo que os adiFdos do» Correios do Jis-
tado do Rio não recebem cs seus ven-
cimentosl . . rParece incrivel, mas assim c. li^es
pobres funecionarios já «perderam o cre-
dito c estão passando a» mats negia»
necessidades.

são «poderá mandar paga'

Sob a presidência do sr. Vespucio dc
Abreu, secretariado pelos srs. Costa
Ribeiro e Alfredo Mavignier, foi hon-
tem aberta a sessão cia Câmara, com
a presença de 61 deputados. Sobre a
acta da sessão anterior, discursaram
os srs. Fausto Ferraz, llarbosa Lima,
Nascimento e Maurício dc Lacerda.
Foi, cm seguida, lido o expediente, que
constou de uma mensagem do presi-
dente da Republica, solicitando autori-
zaç.io para a abertura do credito de
S :863$95b, para pagamento a José Gon-
çalvcs Ferraz, cm virtude dc sentença
judiciaria; outra mensagem do presi-
ck-iilc da Republica, solicitando a aber-
tura do credito dc 1:57_j$o6o, para pa-
gatuento ao capitão de fragata Joaquim
de Albuquerque, cm virtude de sentença
judiciaria, e officios do Senado, com-
municando haver cdoptado e remçitido
á saneção varias protiosiçõcs da Cama-
ra, pareceres a imprimir da commissão
de Marinha e Guerra e o relatório
procedido peto sr. Jansen Müllcr para
apurar as irregularidades qtte sc diziam
commettidas pelo Banco Francez e Ita-
liano da America do Sul.

Finda a leitura do expediente, oc-
cupòtt a tribuna o sr. Dunschec dc
Abranches, que enviou á mesa uma rc-
presentação da Escola de Aprendizes
dc Marinheiros do Maranhão.'Discursou, cm seguida, o sr. Mauri-

| cio de Lacerda, justificando o projecto
i que, relativamente á obrigatoriedade
i do serviço militar, 'hontem publicámos.1 Na ordem do dia, falou o sr. Joaquim
I Pires, que justificou unia emenda, que¦ npre.i-.U01*, referente á subvenção dn
i Empresa Fluvial Piauhyense,

Foram depois encerradas as di»
| cussões constante^ de ambos e a sessão
evantad/ """*¦«•*.

OS NAVIOS DA ESQUADRA

Os exercidos dn segunda divisão
A 2* divisão naval tem feito diversos

exercícios com excellentes resultados na
ilha Grande, seguiiUo communicação re-
celjida pelas altas autoridades da Ar-
mada.

¦' ¦¦i_-3-~$*»<g_***-'.l»'_-l-**-'1

Beber.. . . todos bebem, nins só
liehn bem quem bobe

CASCATINHA
... mmwmlt3~*&4!2m>*m*ül'**mm* **—*** ***

OS VALENTES

Até no xadrez o SerapMm é
grosso! * ¦.

dito nara á construcção de outra pon-
te. mas até agora não tivemos ainda o
¦prazer de ver sequer a noticia de que
taes obras vão começar...,

iNós outros, deste município, conten-
lamo-nos com alguns concertos, os
mais urgentes, O facto é que estamos
arriscados a norder os "aquáticos" na
próxima estação de guas.

•SiBRl.NO. 22 — (Do correspondente)
iPreparam-se as escolas para as c.xhi-

bicões lcclivals (le encerramento annual,
que devem ter logar uo dia 27 do cor-
rente.

«Consoante o impulso que este servi-
ço publico tem tomado aqui este anno,
aquellcs actos promettem ser festeja-
dos, havendo animação dn parte da pe-
tizada.

Vae haver profusão dc prêmios, des-
tinando-sc exclusivamente para isso,
debaixo dc esmerado programma, o dia
2S próximo.

Na obtenção dc importâncias e objc-
ctos para os prêmios, tem sido lisonjei-
ranicnte attendido o digno professor
Bcriiardino «Soares Pinto, que assim, se
esforçando se mostra achar de ,animo
bom e resoluto a bem do" magistério,
o que aliás vem fazendo desde tempos
atraz. .

Justo c digno é notar-se que distin-
elos cavalheiros dc ¦fora do logar tem
concorrido de boa vontade para os pre-
mios e principalmente em Cataeilazes
merecem registro o chefe executivo, as
superiores autoridades, a imprensa,
grande parte do commcrcio c distinclos
particulares.

A authcnticidaile com que se constata
esta nobre attitude. aliás cheia dc en-
sinamento, denota que o nosso senso
alto toma na devida consideração o cs-
forço popular que Sereno lem feito para
o seu levantamento escolar.

O comparecimento dc examinamos,
tle ambos os sexos vae corresponder
áqtielle esforço. .¦-.¦'-. ,-

Ua diversos prêmios dc 55 cm (li-
nheiro, designados por subscriptoras
para o melhor exame de bancada ou
classe, p«va a melhor freqüência, etc,
havendo outros .ainda cm dinheiro de
menor importância, ,',',.

 A Liga Contra o Analphaueltsmo
vae rcmodelar-sc, no intuito clc compre-
hender melhor agora os fins que lhe
indica o nome.

¦Num de seus planos está o levantar
o recenseaniento escolar em todo o dis-
tricto. quanto «Viteií, certa,de que alem
de irrefutáveis conveniências que disso
advirão, resultará a precisão inadiável
de crear-se escolas, pelo menos, nos
"Chaves" e ciu Gloria, sem grande dc-
mora. ,

OURO IFINO, 20 — (Do correspon-
dente! _ Caiu ha dia» nesta cidade
11111 fortíssimo temporal, com chuva de
pcira.s. Infelizmente houve um desas-
tre pessoal: uma faísca electriea caiu
sobre o predio em que funeciona o res-
lattrant dos inniãos Aurclino e Mar-
cilio Ceccon, indo nttingir o sr. «Raul
Camanho, natural do Estado de São
Paulo.

O infeliz estava no quarto que to-
vnára, no restattrant. A sua morte íoi
instantânea.

Piirn esta secção, ncceitunios to-
das tis noticias de interesse geral,
ficando as mesmas sujeitas' no cri-
terio da redacção.

A RceebcJoiiia arrecadou hontem, réis
i2o:6o3?74;i; dc 1 a c.i do corrente.
1 ..00 :o27S/C4, lendo «ido o total de
2.020 :-23$4ü7.
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: ECOS DA FESTA DA
'1 BANDEIRA

Pc-r ter promovido uma desorUcm na
rua Fre iCancca, desacatando ,0 guarda
civil 11. 1S2, de ronda ali, foi preso c
recolhido co xadrez do 12o distrielo o
nacional Seraphim de Menezes, que gosa
da fama de valente na r.ona daquclle
districto. ,

Hontem pela manhã, estando recolhido ¦ Por oceasião Jas festas quo, no dia
ao mesmo xadrez cm que estava Será-1 10 do corrente, sc rea. zarani na Ave-
pliiiit o preso Joaquim Gonçalves, este nida Bei.a-fMar, optorreu ali um facto
pediu ao soldado n. 346, da, 3* compa-; digno dc registro, e para o qual pedi-
nhia. do 40 batalhão da L'rig«a'ua Poli- mos a attenção do digno inspectòr da
cia! para ir á reservada. O policial Guarda, Civil.
abriu o xadrez pana dar passagem a' Quando maif intenso» eram ali a af-
Joaquim, n-.as mal o fez saiu-lhe pela fluencia dc povo e o trafego dc vehi-
frente o Seraphim, disposto-a fugir. _ culos, Je toda a espeeie, um automo-

O «policial tcnloti »cgural-o, mas foi vel quasi colheu sob, suas rodas «una

OS EXAMES NAS ESCOLAS
SUPERIORES

FACU .DALli*. Ui; 1UWJICINA — Kclaçao para os exames dc liojc — 1" annumedico as 10 i|_ horas — Antônio Josc deilelem 1'illm, Benedicto Motta Meorcier, loãuMonteiro Uatalha, Joaquim Pereira de Azc*-ovedo, Autliar l.olio Jíliacr Montenegro deMagalhães, Lamartiii. II ferreira Alves,Ivo de Almeida Santos. Durval Carlos doaKeis, Heitor Silva .layme Pereira du Sil-vao Pinto, Artliur Lopes da Silveira, Pin-to, (=• chamada). Carlos O. de Faria Mar-tms, Humberto Cabral;
-° anno Histologia, ás 11 liar;,: — Bor-nardo Antônio 1'illio Alberico Lustodio Per-reira, Arippa U. de Vasconcellos. José dcMoura e Silva, Oudlicrnie ti. Viaun», Joséai. t-arneiro Lcã» Júnior. .Manoel TavaresNeves iíllio. Jcsumo A. Tcrissé. Wald-iior

j3lA e,.Silva-> tjetitlío Pinheiro. Francisco<le M,. Modesto Cuiiuarües. João Soares de
painaio, Alcindo dc Azevedo Sodré, MarioM Alves Barbosa üvandro Pires Domingucs.

lurnia Suleiiplenientar — Osci.r Cleinen.te Marque-, Mario «Uabriel de Souza, Ar-¦nando de òouza, Armando Gonçalves Cruz,tose Cândido Mayrink Artlui.- M. lorgebobnnlio, Faulino -Miiller, Attilio lübeiro Ko.cha, Américo Marcondes <lj Amaral, Ik-ntii-t. Pereira dc J.cinos, José de Ilarros Jlene-zes. Henrique Mendes Pereiro. Nicánor liu-KiiOKo tfonçalves João Pereira \íí Cunha,
Jayme Veríssimo Lamas, Lconidaí de Cas-tro Mello.

.."anno medico, Plij-siologia, ás 10 liouras, Carlos Affonso Lon.cs de Burgos, Fran-ocisco Henrique Lino da Koclia José LisboaJúnior, José Carlos de Almeida c Scnna,José Alves Caldeira, Pedro ltibtiro Rosas,i/ino da Koclia l.cáo, Liudorí VasconcellosSampaio, Joiuinini itrncsio Coelho. Octavio1'crraa dos Santos, üctjtvro liorcl Bandei-ra,, lose «de Azevedo Câmara. '
Supplentes — Arthur Mendonça Vascon-cellos, Celso Barroso Cordeiro. Manoel Va-

_''. Í° Valle' üauricio Barros Barreto,Kaus 1'ormc de Amaiiu,  OuricuucsMaeliado. Attila dc .Mello Cherill. Valois Sou-to .Heuiique de Barros Kliiztensclicll, Ivli-sano Malta da Costa, luão Satlv dc Kezen-de Chaves, Maxluuliano Sully Perissé.3° anno medico — Microbiologia, ás 4horas — Carlos Affonso Lopes -dc Burgos,1'rancisco Henrique Lino da Koclia losé i is.boa, Júnior, José Carlos de Alineida c Seu-¦ia, Josc Çal-íirâ Pedro. Kilic-iro líosas,1,1110 üa Itoelia, Leão Lindorf VasconcellosSampaio l-.rnesto Coelho, Octavio Perraz do*bantos, Octavio Borel Bandeira, loeè d-Azevedo, Caina-ra, Artliur Mendonça "Vascon-
cellos Celso Barroso. Cordeiro, Manoel Va-lcno do V. Maurício Barros. Barreto, KaulJ_annc.dc Amoed, Américo Hciiriouo ílacba-do,_ Atila de Mello Cherill, Valoii Soulu.Supplentes — Henrique de Barros Iviut-zcnsçhell, Hlisiario Malta da Costa João Sa-dy de, Kezeirdé, Chaves Maximiliauo SulWPcnsse Carlos Antônio dc .Mailos. IvdEaril•Santos, Neves, Praucisco de Carvalho Sam-ipaio, Plínio Gonçalves Ferreira Jusé Schct-tino. Manoç) Machado Cardoso Fonte, líudy.des Hclmold, Francisco Dclmiro dc Olivei-ra, Octacilio,. liolindo da Silva. WàldcmarKohndo da Silva, Djalma da Koclia Santos,GreRono Nazianzeno de Braça Paiva. An-tomo Balthozar dc Abreu Soilrc. Aucusto Jic.
ruIo da Cunha KodriRues, Kaul Ferreira Cos.ta c Álvaro Vital de Oliveira.

4o atino medico, Anatomia c physiologi»patliolORicas, Pathologiá geral e Pharmaco.logia c Arte de formular, ás 10 horas —
bastão 'Aurcho de Lima Torres Flnidio lo-sue .de Abneida, Alberto Gonçalves Bainos,Antônio Teixeira ílcndes Filho, João LauroSayão, João da Silva Pereira liudoxio Alvcidos Santos, Adliemar .Moreira Barbosa Ko-men., Thc_-doro Kibciro dos Santos ClcvdamlP.iiaiso.

Supplentes — Luiz Polira! Pinto. MarioFrocs de Abreu, José da Koclia Maia. Gil.
bcrio José Fontes Peixoto. Nervul Ferreira
Braga, Carlos Studart Filho. Manoel Fer-
reira da Silva Mendes Júnior, Josc 1vuí;c-
nio dc Pjiula Assis, Augusto Pciuia Fillio
e Renato dc Andrade Santos.

5«° anno medico — Anatomia e operaçct
c. 1 herapeutica. ás n horas — Manoel Ma*
rio Chaiirais, loão Kibciro Villaça LeopoldoVirialo Figueira dc Saboia Antonino l.yrn
Porto, José Anísio J;opes Vieira. Arlindo
Aquino nte Oliveira. Gilberto l.ones da Silva,
Armando Marcondes Machado,

Supplentes — Ângelo Barbolla. Tose Flvaii-
gelisia Barreto, Domingos Armando Para-
campo, Octavio Fidelis, João Martins Meira.
Frnesto Fernandes Jorge Bomfim Bittencourt
c Kaul Cruz.

,SU an.io medico, Clinica cirúrgica, ás io
horas, 110 Hospital da Misericórdia  Ko-
herto Bernaides Cotrini «Adliemar Goiloy,
Ccsar Salles, J'linio Caiado dc Castro. Can-
dido Bi-uni C.raffrée, Beatriz do Amaral,
João Moreira Pinto, Theophilo Moreira Pin-
to.

Supplentes — Joaquim Pereira da Motta.
Luiz dc Azevedo Sodré, João dc Souza Cam-
pos Juniiir, Paulo Ccsar de Andrade, irincii
Malagueta dc Pontes, Josj J. Velho «da S31*
va, Alberto Veneza Jloorc, Antônio Ameri-
cano Urastl.

6o fltmo medico, IIvríciic e Medicina, le-
gal ás n horas — Lourenço Ottoni Porto,
Filmar Silveira Plinio Maciel Monteiro, Os-
car Santos Pimenlel, Carolino Ribeiro Mou*
ra, Manoel Esteves Ottoni, Gilberto Goulart,
Tlietilmldo TeHemlal, lvrnc_to Crissiuma Ta-
raiilios, Düininfittos Defino.

Supplentes _ Toão _. de Mendonça
Ullioa Cintra, Jívcrardo loão Guuvêa. Joséluirko Santos Abreu, André A, Ribeiro
de Almeida, José Ferraz lun.ucira, JoséPedro Araujp Gomes " •uiii.i lieis lícito,

outeado Junto.-, Conuto Costa
Azevedo e Walui an iclm.

, 6" anno, Clinica Medica, ás 10 lioras —
Celso Nunes Ferreira Nunes. Roberto Pc-
reira dos Santos Henrique Mor.s Almeida-
F.rucsto Peiitiigna, Ziliah Moraes Martins,
I.tuiaia Autrau, Mario Aimusto 1'icucin.fdo,
tAdheauar Adlícrbal da Cosia Joãi 1'ítcs ila
Silva Vilho c Aristüles I,ui>: Dias.

íl° anno — Clínica Obstetrica. ás io lio-
ra*s — Antônio de Freitas Carvalho, WaU
demar Peckolt, Gabriel Pinheiro dc leguei-
redo, Francisco Perronc, Manoel Noguciia
«Serra, Tose de Azevedo Macedo -'lano do

Castro Ma_*álHãe3. Sylvio dc Sa Freire, Ju-
lio Ccsar dc Maltos e Henrique Moerbcclc
Drago.

KSCOLA NACIONAL m ItKLLAS AR.
TES — Kcaliza-se hoje, á 1 hora da tarde,
a prova escripta da cadeira dc Historia Ka-
lural; physica e chimica, sendo chamados to.
dos '08 candidatos inscrlnto...

O resultado do exame dc Desenho Gcómc-
tricô, foi o stiíuinlc.

Paulo Teixeira Leite dc Vasconcelos, Jo-.
sé C-stc!!o Branco, i.uiz Moita de Almada, c'
Roberto da Cruz Kibciro, plenamente fi.áo 8.
Çczar Augusto Çataldo, Aníonio Botelho da
Freitas c Adalgisa do Ainarali plenamente
Kf»n 7.

Kaul riulo _Ca»loso.. Nestor Oenebclo }#¦¦PC3 dc Araujo, a Evaristo Juliano dç Sii <
'Sylvio de FÍRueirctlo, plenamente frrâo (<•

1'ACULDADH DB SCIENCIAS JUR.I-
DICAS 15 SOCIA-ÇS — Hoje, sabbado, 23,
stvão chamados 

'• 
prova oral do 5" anno

o; seguintes aluinnos:
A's 4 l.oraü fia tarde e com a presen-

ça dc dr. inspector,tos srs.: llcnjanim An-
tuties de Oliveira Filho, Benjamin ICnulia.
no Corrêa d8 Lago, Bertho Antonino ("onde,
C-indido Carneiro Júnior, Carlos Alberto
Franco, Carlos Augusto Cardoso, Carlo.1
José tio Figueiredo- _ Carlos Manoel de
Araujo, Celestino _ Vasques dc Freitas c
David I.iljciro Guimarães.

Turma suplementar — Kiluar.o Poí-ío-
to. Kricas da Costa_ Brasil, Fausto dc Albu*
(luerque Mello. Francisco Anselmo daa
Chagai e Francisco da Fraga Vieira.

FACULDADE L1VRK ]3.I* BIRBITO
— Serão chamados hoje :

5o anno — Direito internacional priva-
do — 3" turma — A's 10 i|a horas da
manhã.

.1" anno — Direito conimorciul (3" t ,1 r-
r.ia) — A's 2 lioras da tarde c os restan-
tes.; direito criminal, ás ^ horas da tarde,
de ns. 1 .1 .0; ás 3 horas da tarde, dí
115. 41 O So.

Beber.
liobu

desarmado pelo desordeiro, e por elle
ag_r .lido com o próprio sJite até fi-
caí estendido no solo. Cnim-rada? do
346 acudirani a seus gritos, e subjuga-
rair. o dcíorJoT.-!, que foi autuado em
flagrante c recolhido novamente ao xa-
Arez.

O 346 foi medicado 'pela «Aissisjcncia e
em seguida; .recolhi'l_o_ ao ', Hospital «Ja

. Brbvál-'-

creança dc pouco maia dc 'res «-..nos.
o «ittc se não deu devijo á coragem c
abnegação do guarda 434, reserva, o
qual, com risco da própria vida, «e ati-
rou á frente do auto, qv.t o atirou ao
solo, onde bastante se contundiu,

flísse facto foi testemunhado por nu-
tnerosa multidão; '.cnJo alguns dos as-
sislehl.es offciccido os nomes e «resi-

->y|___lericias. ao caridoso policial.

todos littbein, mas só
bem riucin b«;l)i«

OASOAiUXHA
IIORRl'.'EL DESASTRE

Caiu de nm andaime ô
morreu

Nas obras actualmente cm cottstriS
c;ao na egreja da CoiTceição, á rua Ge-
neral Câmara, oceorreu homem um hi-
iner.taycl desastíc. O pedreiro Jou«|iiinide Oliveira, quando trabalhava num do-,
andaimes, perdeu o equilíbrio e c.-jí«.'.,
recebendo ferimenlos (Traves por lodo o
corpo. A Assistência o soecorreu, fcl-n
internar _na Santa Casa, onde horas de-
pois o iiTíelte falleceu. O 3eu cadáver
foi removido pura o Xecrotero. Joa-«piini dc Oliveira «ra casado, linha ..»
annos e residia á ru.a dt S- Vudr.i- mi.
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OREI Di HE8PAIA

rA Perue des Drur Mondes publicou
íin. artigo do conhecida cscriptora Ga-
l.riella Reval, consagrado á obra -hu-
ínanilaria do rei dc Hespanha, em fa-
ror das victimas da guerra. Fala mme.
Reval da audiência que, por intermédio
«lo embaixador de França em Madrid,
lhe concedeu o rei Affonso XIII."O rei — escreve a iliustre escri-
piora — me recebera num salão, cujos
muros revestidos de seda branca, re-
contavam um pequeno pedaço de Ver-
saillcs. S. 111. me perguntou se estava
satisfeita da minha viagem á llespa-
«ha. Respondi-lhe que me considerava
iniiiio feüz. dc ter estudado a organiza-
cão dc sua obra, e agradeci o seu cari-
«lho para com os nossos soldados.

Mas, senhora — interrompeu o
nionareha, — que diriam de mim se não
fizesse o que faço pe'os vossos valeu-
tes soldados? Amo a França e não es-
«Itie.o a acolhida que Paris me fez em
varias --.ocasiões.

Lembra-se v. rn. daquelle atten-
tado?

Que recordação poderá ser mais
prata para um soldado que a de ter re-
cebidò o haptismò tlc fogo. sob a ca-
beca dos coiiraceiròs francezes?

Depois, colho a actual escriplora,
«que assisiiu alguns «lias antes á aher-
ttura das rúrles pelo rei, fez. notar
<iue em i"rança havia produzido certa'
<-.'raulieza, c que, talvez, se tivesse
interpretado erroneamente o sentido «lc
uma phrase du seu discurso, (pie foi
muito commcnláda. porque nelja se
«¦iilimtleii que o rei desejava apressar
,-.. paz entre os bciligcrantcs.

- Peçò-vos, senhora, — exclamou o
r.ion.uclia — que affirmeis eni vossa
grande revista (pte os votos (.uc faço
j.e'íi paz nao significam (|úo desejo a
•jia/ a todo custo. ís-»o seria unia offen
sa para a 'França: o meu dever dc so-
I.crano de uni paiz neutral, porém, c
ile desejar que as dores que ferem lão
ciiiilininii- a outros povos tenham fun.

Tenho admirado uas cartas que me
são escriptas de França, a abnegação
«Ias famílias enlatadas pela guerra!
Nenhuma queixa! Tudo pela palria!
Oue nobreza de sentimentos! Que íeli-
cidade para mim seria se cn pudesse
responder áqiicllns cartas, coiuimuiieah-
<li. uma hoa noticiai

O rei de Ilcspánlía disse também que
•iesejava aidciilculciile poder fazer a'-
j; niia coisa a mais, para melhorar a
sorte dos prisioneiros, e tornar éxten-
5Í vas aos russos e aos portiif_iiei.es. in-
fui inações análogas, que exigiriam a
irxuansão tlc sua obra ate á Mésopota-
mia c África,

_ solTetano hespánliol, falando dn si-
t nação do imitido, depois da guerra c
dos novos problemas que forçosamente
terão «le agitar os povos, respondeu:

Qual será a situação politica e
<¦.-..iiíiiuiea da Europa futura. O ouro
esbanjado na guerra, pelas nações ve-
lhas, caindo em cambies sobre as na-
.õtis jovens do continente americano.
Porventura não produzirá esta muda..-
«,¦;: de riqueza uma situação perigosa
..ain o futuro econômico da Europa *
A aífliiei.eia do nuro na America, não
provocará uma concilio de emigração
«pie debilitará os paizes antigos? Co.n
nu- politica poderá a Europa «kfen-
«flor sc contra csíes perigos e outros dt.'
«liiferc-ntcs ordens. « estabelecer o
«mtiUbrio econômico, listas são as nue-
sti.es mais importantes de que se vão
beeupar futuramente os povos; dahi
surgirão novas allitmças.

Coin cs!as palavras do rei fui dada
jiur terminada a audiência. '

HOJE - 100 CONTOS
IMPORTANTE PLANO

Casa Guimarães-
— ROSÁRIO 71 —

«—» «w-cta-

VELHAS CONTAS
DESFECHOU"UM TIRO

NA'BOCA DO DES-,
'AFFECTQ

m

* •

O criminoso José Joaquim

ESTEYE REUNIDA A C0MMIS-
SÃO DE PROMOÇÕES.

i: NO EXERCITO
Sob a presidência do general Hetito

Ribeiro, reuniu-se hontem a comniissão
de promoções, que apresentou ao mi-
nistro da Guerra a seguinte proposta:

Artilheria — Com a reforma do coro-
nel Joaquim Balthazar de Abreu Sodré,
por decreto de aa do corrente, abriu-se
uma vaga: deste posto, que compete, por
antigüidade, visto a ultima ter sido pre-
enchida por merecimento, ao coronel
graduado Bonifácio Gomes da Costa,
para o 9° regimento. A vaga de tenen-
te coronel resultante desta, promoção,
compele, por antigüidade, visto a ulti-
ma ter sido preenchida por nicrccimen-
to, ao tenente coronel -Ciementino Ecr-
nandes Guimarães, para o i" batalhão.
A vaga de major resultante desta pro-
moção compete, por antigüidade, visto
a ultima ter sido .preenchida por meie.
cimento, a,o major graduado José da
Costa .Barbosa, para o Q. S. A vaga
de capitão resultante desta promoção
compete ao capitão graduado Frederico
Siqueira, para a 2« bateria do 17 grupo.
A vagi, de 1° tenente resultante desta
promoção compete ao 2" tenente Arge-
miro Dorncllas.

¦A comniissão deixa dc apresentar pro-
posta para o .preenchimento da vaga de
2a tenente, por não existir aspira..-
tes habilitados com o curso da arma.

'Infanteria — Com a, transferencia
para a a* classe, do 2" tenente Ma-
noel 'Francisco dc Vasconcèllos, e para
a arma de cavallaria dos segundos tc-
neiitcs Alkindar Pires '1'errcira, José de
Oliveira Monteiro, Almilc.-|r Sérgio Vel-
loso Pederneiras e Agenor da Silva
Mello, por decreto de 22 do corrente,
abriram-se cinco vagas deste posto que
competem aos aspirantes a official Os-
man .Medeiros, Mario Fernandes dê Al-
meida, Carlos Villaça, Leonidas Rocha,
c Orlando de Barros.

Graduações — De accordo com o ar-
tigo i" da lei 1215, de ti de agosto de
1904, a commissão propõe «vtie sejam
graduados nos postos i 1.1 me li atam ente
superiores os seguintes offieiaes: le-
neittc coronel lEileto Pires Ferreira,
major 'Paulino da Rocha Feitas, capitão
Octáviano de Souza Gomes, ." tenente
Manoel Ribeiro dc 'Salles Guimarães.

Declaração — A coinmissao propõe a
graduação no posto iiiimediato, do te-
nente coronel lEileto Pires Ferreira,
porque lhe toca essa graduação na anna
de artilheria,, em que está. Lembra,
eiitrelanlo, que nesta data, fo. de pa-
recer qtte ao dito tenente coronel com-
petc .promoção a coronel para a arma
dc infanteria; com antigüidade, de 22
de janeiro de 19U. em virtude «lo
accordão do Supremo Tribunal Fede-
.... -O referido parecer foi liojc reniet-
tido ao ministro.

íErain collegas e terríveis inimigos.
Collegas porque ambos tinham a profis-são de pintores; inimigos, porque, por
questões de interesse da profissão queambos abraçavam, tiveram uma séria
questão e tornaram-se de camaradas queeram «111 adversários ràncorosissiinos;

Ambos moravam na estação do Ria-
chuelo. Cm chama-.. Manoel de Souza
Machado, de ,.2 annos de edade, e por-
luguez e reside á rua Souza Barros, 57.
O outro chama-se José Joaquim Estan-
queira, tem 36 annos de edade, é tani-
liem portuguez e mura numa casa
de commodos da rua Bittencourt da Sil-
va 11. 52,

Como dissemos acima, eram ambos
inimigos e inimigos irreconciliaveis.
Com a questão que tiveram e que os
separou, l.stanqtieira, mais rancoroso
que Souza .Machado, jurou que sc havia
de vingar deste, fosse quando fosse e
onde quer une o encontrasse.

ü tempo que decorreu não foi bas-
tante para arrefecer o animo vingativo
de Kstaiiqucira e parece até que mais
influía para que essa idéa não abando-
nasse um momento o rancoroso pintor.¦Faltava-lhe apenas uma oceasião para
cumprir com a sua jura.

Essa oceasião leve-a Iionlem Estan-
queira.

Era muito cedo quando esse indivíduo
saiu de oasa. Logo depois de sua saida.
os moradores da casa de con.niodo ío-
ram despertados' pelo estampido secco
de 11111 tiro de revolver, e, correndo ai-
guns para o ponlo dc omle ouviram o
tiro, foram encontrar um hontem esten-
dido ao solo, banhado em sangue «pie
lhe corria pela boca. Esse homem era
Souza 'Machado, o inimigo dc Estanquei-
ra, que cumprira a sua jura.de vingança.
O criminoso empunhava ainda a Itnu.i
de que sc servira.

Sinibi-si-, então, que, tendo-se os do.s
encontrado, lístanqueirá que tinha o seu
plano amadurecido de vingança, saccan-
du dc um revolver, dera um tiro á quei-
ma roupa cm Souza Machado, indo a
bala aüingil-o na boca.

Inimediataiuente esse brutal fado foi
eoiiiinunieado á policia do iS" districto, _ _•__-."_ do"botequiin da rua da
não sem que anles o criminoso tiyc.se __rjcor,jja „. 00> da massa failida Le
sido preso eni flagrante por uin policial, 

.. -.

quando tentava fugir.
O commissario de dia á delegacia

compareceu ao local, onde se dera
scena de sangue e tomou iodas as pro-
videiieias que o caso exigia

Uni sulÊto russo expulso do
Brasil

fi iiiiiiíslro do Interior expulsou dn
.vi.itnr.iò nacional, na conformidade do
att, -", .paVagrapliò ;.", do decreto nu-
Jiiero 1.641, de 7 de janeiro de 11107,
«• :. vista «Io inquérito aberto pela po-
licia do Estado dç S. Paulo, o estran-
geirn Joainics Diainandidis, natural da
Rússia.

— «I » «In.
Aiuide sc poderá comer mn polvo fresco

íi .espanhola? só .... CABAÇA GRANDE.
(M „_<>.. "«na» mn

NO THESOURO XACIONAI.

I 111

CÃO DA DALMATIA
Casa BÀ-NKI-VA — 33, Rua Ouitanda
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Ui acervo que provoca um in-
perito

José Lardos;. adquiriu, lia temnos,
no' jnizo da 5" vara. eivei, por 5'no?oo,o

DE S. PAULO

MARINHA' MERCAN-
TE PAULISTA

5. Paulo, 23 de novembro — Como
antecipámos telegraphicatnenle, -deve ap-
parecer na Quitara, na próxima se-
mania, o projecto governamental provi-
«denciando sobre a marinha mercante
paulista. O presidente do Eslado está
muito interessado cm que a idéa, que é
um dos pontos inais importantes do seu
programma administrativo, passe quanto
antes ao domínio dos factos. Realmcn-
te, o problema não comporta delongas,
sidiadc de. um serviço regular <le nave-
•porque dia a dia se patenteia a neces-
sidiade de um serviço regular 'de nave-
gação entre Santos c os portos do paiz
e do estrangeiro.

A falta de transportes marítimos
acarreta ia S. Paulo não pequenos pie-
juizos. E' provável que u demora, na
apresentação do projecto, tenha sido
motivada pelo seguinte: o governo dc
S. Pauto, segundo ottviihos de pessoa
bem linforniiVla, não quer faacr uma fita
(phrase textual), mas tentar, na reali-
dade, empregando todos os seus esfor-
ços, uma obra que implique iiuniedialos
proveitos. Disse-nos ainda -esse íide-
digno informante:

"— A época não é para npparcncias
e basofias. A nação e os Estados, de
maior .responsabilidade e peso na fe-
deração precisam trabalhar, mas traba-
lhar com esforço redobra-lo e ininterru-
pto, em beneáicio da restauração eco-
nomica do paiz. S. Paulo é um Eslado
rico c operoso, bem sei. Escusava di/er,
porém, que ainda tem muilo o que ta-
ze.r, para consitkirar-se a salvo de crises
irremediáveis; U creio que to-dos pro-
curam trabalhar. Ainda hoje li uma
boa noticia sobre a iniciativa- «lo st-cre-
tario da Agricultura, 110 sentido ile se
fazer intensiva cultura dc cereaes, para
consumo e exportação, nos núcleos co-
loniaes do Estado. Que podemos nós fa-
zer, nãlo obstante esses esforços, se não
dispuzcriuos de promptos meios de
transportes tiiaritimos? A marinha mer-
cante paulista, tentativa d.- que muitos
se riram... mesmo entre os meus col-
legas do Congresso, ha dc ser, se Deus
(|iízer, unia realidade. ,

O -projeclo vae conMcrisar ns condi-
ções em que se tentará a organização do
importante melhoramento. Não faz
muito tempo que mandámos dizer para
o Correio da Manhã que a S. Paulo
viera uni sócio da cana Lage entender-
se com o governo sobre o problema da ... .

. , _-¦-.;.-A policia, muito dc propósito o natu
marinha mercante. Esse representante n,imcme ,,_._ (|l1c _ caB0 ll5o __,,,•„
dos Lages teve varias conferências com ; nos jornaes com escândalo, cerca certos

A questão dos fretes
UMA RECLAM AÇÃO

, LEVADA A SOCIE-
DADE NACIONAL' DE

,t AGRICULTURA
A Sociedade 'Nacional de Agricultura

recebeu, sobre o assunipto dc suas col-
legas Sociedade Auxiliadora de Agri-
ouI.-iVa e Associarão .Commercial de
Pernambuco os seguintes telegraai-
mas:

•"Devido exagero fretes terrestres,
marítimos, usinas fabricam álcool 40"
e 42o para depois ser desdobrado aguar-
dente ío. aduicionaniento agua Jtoo "|.
consentindo-se taxar acool sellado no-
vãmente .produeto desdobrado tememos
duplicidade imposto aguardente assim
produzido quando distillada 20o pagará
60 réis. Agricultores alarmados novo
imposto que está causando grande .pre-
juízo tendo cotação baixado etf.ioo para
$!)oo, solicitam medidas acauteladoras,
lembrando seguintes formula.: livre
transito álcool das usinas para arma-
zens exportadores ainda mesmo situa-
dos em outros Estados onde então será
classificado c sellado de accordo com a
densidade alcoólica a que tiver sido re-
duzida pelo desdobramento prevalecem)
as taxas de 60 a i,,o réis, do projecto
em discussão ou a incidência do im-posto
tão somente quando o álcool exposto á
venda retalho conforme redacção pro-
jecto ficara imposto sujeito interpreta-
ção defeituosa, trazendo extraordinários
prejuízos lavoura canna; confiamos vos-
sa valiosa intervenção junto com missão
Senado demonstrando difíiciildades
agricultores cumprirem disposições rc-
gulainento referente marcas litragém,
numeração sem solução continuidade
quando transporte álcool usinas, arma-
zens é feito vasilhames metálicos que
retornam para novas remessas devido
inconveniência acondicionamento vsisj.-
lhame madeira, agricultores declaram
não obstar impostos pretendem entre-
tanto medidas que evitem fechamento
fabricas. .Saudações. Pela Sociedade
Auxiliadora de Agricultura, José Maria
Carneiro da Cunha, pela Assoc-aç.io
Commercial _e Pernambuco, barão de
Casa Forte, presidente."

A' venda na Livraria Garnier
c cm outras livrarias

NOTICIAS DA GUERRA
-N.r.1»**^^*-.

Os teoto-bnlfflros resistem obstinadamente
' *—- ——* -- ——— —-—

ao norte de Nonastir

mos «ã* -Brito, de que era liquidatario
losé Gonçalves 'Bastos. Lardosa met-

e-
.10-

IO.Se V.-011 _•.«¦(¦.¦* ¦.'JJiiaiua. '»>'•"'-"» -¦•*-•', I teu-sc 110 predio como se fosse seu, rc
i cebendo alugueis c movini. nlr. ido o bo

tequini.
Os interessados procuraram o dc-

A Assistência foi chamada c immcdia-1, i(l ;ilix;ij!ir c npreseutarani «pieixa,
tainciite compareceu an local um auto-. B. -. • .--.._ .- :.« - -..-
aiiibulaneia, une conduziu o tendo para
o Poslo Central, ond«: foi cuidadosa.uen-
le medicado, e. em seguida, mandado iu-
lema.- na Santa Casa, onde ficou cm
tratamento, em eslado grave. .

Eslanqucirn, o criminoso, foi.r-.on.nzi-
do para a delegacia do iS" districto, sen-
do aulo-.do e nictti.lu no xadrez.

O IMPORTANTE
ASSUMPTO DO DIA

c a clicgada das novi-
dades c obras dc arlc
'expostas na Joalliçria
Adaino. Única casa que
offcrccc as maiores
vantagens nos preços.

98, OUVIDOR

tendo sido instaurado
speilo. 

inquérito a

Moveis a prestações
Comprei c comprarei na

CASA MARTINS
RCA DA CARIOCA

. ... IIWI-ii

ncas í
de Godofredo de Alencar

IUlimn. obra de «Tono do Itio
t»reço 3SOOO

¦ mui ¦

Um estabelecimento commercial
visitado pelos larápios

'Os rumaicos sttr 'preheiiâcni õ inhágo, 'em uma 'rslaçào de via-férrea

o presidente Altino Arames, assentando-
se e-nlão, ao que parece, as medidas pre-
liminares, para a realização do plano
concebido pelo governo paulista, rela-
.ívainento ao 'esiabi-lceiniento 'da mari-
nha ntercai.le. — C.

A INDÊraNDENCIA
MOVEIS

RUA DO THEATRO N. 1
.«¦¦¦» ra. «aa-

DE IIEHCAMIA
fiiiiccionnrio «,ii«* qni-V siilicr

si> «'slií sondo processado
) director do Gabinete da 1'azcnda,
paehando o requerimento do 4" es-
.turaiio (lo Tliesouro Nacional Raul
•ges Ifuiites, solicitando que seja no-
cado se corre contra o requerente, sua saude, ¦¦ - - --. .— ; .
i... processo no Thesouro, prónun-1 conde de Romanones. cheio do galu-

. o seguinte despacho:

O ministro «in c.tningoiros vno
tratai' «le sumi.*

Madrid, 24 — (A. II.) —O ministro
dos Negócios -Eslrangciios, sr. Gi.nçno,
vae pedir uma licença para .tratar 

-'••
devendo ser subslituido pelo

"Sí! lia processo iidmiiusiraiivo cm
aiiiliiiiiento c procedente de solução,su.
jií-rior, sú tlepoís tlc proferiria íi riõcisão
.Kn.l-ji". pssa diri.ctorta, conforme as cir-
ctui-.siancias, dar qualquer certidão."
-__«. —-—, tmm 1» wmm mm ar» —-' —- ¦¦'

Pagamento de duas
sortes grandes e um

segundo prêmio
Acham-se expostos 110 Cenlrp Lolcri-

«Tv ; rua !>ach_!", .1, onde foram vendi-
d.i* «• pagos, ns seguintes bilhetes:

N'. .-'..!•'¦:- premiado com 40 conlos." 
.-ii.i.-i " .o contos.

s s..,, s. premiado coin (i contos (sc-
ipni.ilo iiremiii).,.__ 4, m» * a.

j\srm ro coiATEriixico
IU! A SI 1,1.11.(1.

Coi'i1i'ii'o

eo
netf.

Falleceu hontsm o decano dos
negociantes da rua do

Ouvidor
ftiüecctt hontem, ús 3 horas da lar-

de, cm sua residência, ;i rua S.iu-.i .Me-
Nandiina, o conceituado ncgo:''iií'; d.s-
'... praça, coininnidador Rodr í'i) Ve-
naneio da Rocha Vianna.

Logo que sc espalhou a tri-.t". nata,
n.'fluíram a sua residencia iniumieros
collegas c aa.igos que foram leváv a
sua ihconsolavel familia os pra
511a solidariedade.

Õ venerando' còmmerciánts,
um vulto na sua classe, não
sua fecunda activida-le, itoma
pela sua irreprcheiisivel corro
nha u.n coração, onde s«'i pa1;.;:
5i:i.timentos bons. ("0:110 ph
di.*!ribuia o bem ás aiãos cheia.

O bom velho, que morre Jo

Um contrabando de baralhos
"assnearados"

D official aduaneiro Alfredo de OU-
veira Prcitas, destacado uo poslo fis-
cal existente enlrc os armazéns 1,. c
ifi do Cács do Porto, assistia, hontem,
pela manhã, á saida de estivadores viu-
dos do serviço nn mar, .<..iando a su»
allcnçãn foi chamada paia 11111 que le-
vavnl 11111 balde grande, novo, efim o^ lc-
Ircíro cm letras verinelhas — "Ecliz
viagem",

-— Levas ahi?
Nada não senhor. IV Ú111 poueo de

"assttcre", «pie me deram a bordo,
Deixe ver...

O homem poz o balde uo chão e rc-
lirou n papel que lhe tapava a boca.

De faclo, era assuear.
Mas. o official leve 11111:1 idéa. Pegou

um pedaço de arame grosso e espetou-o
110 assuear. A pouca altura, encontrou
ícsistehciíi.

due é isln?, prrgiintoti o official.
Ninguém, porém, lhe respondeu.
O 'homem do balde corria, já muito

longe/.;
 Marinheiro despeja este balde.

O marinheiro despejou e. depois do
assuear, cairatn do balde sobro o papel

I que havia sido previamente estendido
no chão, cinco dúzias dc baralhos de
cartas.

Tvaiava-sc dc mais um pequeno con-
trabando que, eomo os outros que são
apprcl.endidos, foi rcmcltido paia á
Gaurda-mória da Alfândega.

UZAE a linta Sardinha, acunlmcmi»
a melhor do 110-50 mercado.

i« I ¦ 11

INSTRUCÇÃO PUBLICA

uitropò j

\ rniifi-i'1'nciii do dr
da (.r11.11

".1 .--*.-,!. extraordinária do lns.lt
- 1'i.lytcehnico llrasileiro íará Injjè
do rlqrr-çnte, a sua eoufeiviieia o dr
o (lordt-iro da Graça, tralando dos ! tl(,3) ria estabeleci.lo na rua do Ouvi-
lintis assümptos í "— Apanhados 1 ctor desde 1S75, sendo nctitaünentc o
1-;'-!.T*ii,) aiiii-:i,.,-.na sobre estradas n-,ais ;,iuie;o dos negociantes d-;.i rua.
ii.ilageiii, Sua influencia no iiiundo jfa cerca'de uni anuo que pertina;: en-

ia!. l'm vasto campo de operações fertilidade n afastou dos seu. labores,
.1 a miicidtide brasileira. — As cs-1 _.j.ip.ncto o seu cstabc!ecimenlo..(!níre._'.ie
Ias b;.r;i!:is. Por onde devemos, co-1 lt direcção dc seus filhos, sendo o :;-'-
ar. — l-tiiulação da Liga Nacional i , _,..,. _a casa matriz o seu filho João
bnas estradas e ca.i.ics 111) Ur.-isil. irt-toilvigo Vianna.

O cxlincto deixa .viuva, d. Fraticifcã
Bcsisiõ Vianna,- e siris filhos o- srs. .loão
Rodrigo, Paulo, Luiz Carlos, e -1. í.a-i- j
ra. c;i*:ida com o coninicrciaiijç Carlos ;
Carneiro. i

O feretro sairá hoje. ás 3 horas da i
t.irde, da rua Santa Alesandrina na-J
mero 151, para o cemitério da Ordéai I

le S. Eraucisco da Penitencia.

O dire-clor gera'.- d.-signoti hoiurni a
-idjun-.a dt- ." classe 'Maria José \ illa-
rinlio dc Oliveira para reger, interina-

'ie 1 mente, a C t.cola ícininuia do .0"
j (lislrieto.

era
pela
'""•" ' 

atll oveis de cstylo, confortáveis e.so
ção, ••- i IUI Udos, fiitcindeseja ? — V. Exa

>>.:•<)$

nu

Mi

O summario de culpa de "Mole-

pe Marinho"
Peranle o dr, S.r.np.ro Vianna, juiz

da 4" Vara Criminal .proseguiü hou-
Icm o summario de culpa do caso de
roubo de i.|o contos do capitalista
Eorles, oceorrido ha mezes na rua Pa-
dre Miquelino, cm Calumby.

Compareceu "Moleque Nfariiiho",
aconipaiiliãdo do seu advogado c uma
testemunhai

mm m ¦»*»
l-UIIMICII.A 1'ASCllOAL - O

maior amigo da lavoura; encontra.w
em todas a9 casas de primeira oídent
lesta car-ital * de tndns os Estados.

— » a» » ¦*¦.

CIMENTO (iil)lis, I n-
Itloz. —

Alpha- aiiii'i'ii-iino. —- Xele.ilmno
834, Ccnt.—H. Sniitti Eir/.iu !ÍO_í

—. 
____L0 PASSOS & V. —

EM ASSCMPÇAO

Discute a ..«'rsonnliiliule dc
Solaiiii liiipc/.

Âssiinípcão, .-.( (A. A.) — Os jor:ire!
desta capital, eslão divididos devido
uma violentissldia campanha travada 1*111
(orno da personalidade do tyraniio Sola-
no Lopez.

factos que «iccorrreiii por ahi, de cerít
sigillo mu' a repottagem ás vezes eslra-
ga. Ilajà vista o assalto de que foi vi*
etiiiiá a cisa Rodrigo Vianna, «.le cou-
ros. á rua do Ouvidor n. (..(, sem que
se saiba cemo os ladrões ali penétrara-u
e roubavam 1... pares de bolas de borra-
cha, _u dúzias de chicotes, 24 cabeçadas
e fi pares dc rédeas, ludo no valor ap-
proxim.ulo de i-.ooo$qòo.

O caso foi levado ao conliecim-.-nta
das autoridades do 1" districto. cujas
orovideiicias tomadas são ainda desço-
nhecidas.

«Hllf
.-I felicidade dc cada pessoa depende

de 11.11 pouco mais de dinheiro. Tçixei-
ra & C.pagam o maior preço por jóias,
brilhantes, ouro, prata, platina e moe-
d;,s. Ouvidor, o.'. (J .15!'/'J

TOSSE ? Use
XAROPE DO BOSQUE

Dcp.: Drog. .Pacheco — Andradas, 45.

A ASSISTÊNCIA POLICIAL
FALLIU

A ,_l"d_iosito desta local escrevem-
nos:"Sr. redactor do "Correio da Ma-
;hã" —Respeitosas saudações — A

Comtudo, não deixe
dc visitar a exposição de moveis Le
.Mobilier, á rua Chile ,.1; verificar os
preços c condições de pagamento,

AMOItES INFELIZES

Brigou com o amante e quiz
morrer

A rapariga Mathildc dos Santos, re-
sidenle á rua Padre Miguelino 1.0, bri;
gou cum o amante Henrique Caelan.)
da Cosia e nor isso resolveu matar-sV,
Para isso ella ingeriu 'forte, dõsè de co-
caina, sendo, porém, salva pela Assis-
tencia, que a deixou na propria rca-
dencia.

A policia do o* soube do caso c lo-
mon as suas previdências.

 «¦»«¦» «a -»¦

MOVEIS A PRESTAÇÕES

S. JOSÉ'72
M. GOMES DE ANDRADE

A PALAVRA OFFICIAL

De todas as linhas de
frente

Ai.Li!M.ixir.\.— Berlim, :•— O quar-
tel general còiiimtinica em data de -'-
de novembro:"Frente oeste: O tempo nevoento im-
pediu combates em grande escala. Ao
sul do canal de La Bassée, empresas
bem suecedidas das nossas patrulhas,
especialmente do regimento de infante-
ria n. «..„, dc Anl.alt e do batalhão de
pioneiros ... 4, dc Mágdclnngo, que
conscguirain destruir varias trincheiras
inglczas.

-\'o Snmine, o fogo de artilheria cs-
teve baslanie fraco durante o dia, au-
gmeiitaudi) dc intensidade s.ínicnte á
tarde, en. ambas as margens do Ancre
e na região do bosque dc St. Pierre
Vaast. Eracassou aulc nosso fogo dc-
fensi-vo lim ataque inglez, a noroeste dc
Serre*

l''rente leste: A sudoeste de Riga, uni
destacamento da infanteria 'territorial

allemã trouxe dc unia posição russa
3.1 prisioneiros e ,. metralhadoras, sem
soffrer uma imica baixa, Além disso,
nada de importância entre o mar Bal-
tico c a curva dos Ca.pathos, uas pro-
ximidades de Kronstadt.

Ao norte de Canipolung os rumaicos
repetiram os seus infrutíferos ataques
contra a frente allemã e austro-liun.
gara.

Progredimos na estrada an sul do
Passo Rothentluírm e nos valles late-
racs dn rio Alt. A resistência do ini-
migo já batido, foi cm quasi toila a
parte facilmente quebrada.

Avançamos na região dc Orsnvo.
Dobrudja: Pequenos encontros na

frente do marechal von Mackcnseii, cs-
peeial.ueiite na região costeira.

No Danúbio, acções locaes dc arti-
lhcria.

Macedonia: Enlrc os 'agos Oehridn
c Prespa e na planície dc Monastir, as
vanguardas do inimigo chegaram ao ai-
caiicu das posições gennaiio-btilgaras;
dando-se alguns ataques a. nordeste da
cidade, que foram por nós rcnellidos.
A leste de Paralovo os fuzileiros da
guarda reconquistaram uma iniportante
altura] mantendo-a, apezar dos fortes
cnntra-alaqtics."

AirsTiiiA.— Vieiina, _4.— O quartel
general comniunica em data de __ de
novembro, ás u..to da noite,

"De ambos os lados do Soiuiuc, vio-
lento fogo de artilheria, principabnente
no norte do Ancre e nas inimediações
do bos.iui- de St. Pierre Vaast.

Na Valncliin proseguem as operações
de accordo co:n os nossos planos.

Na Dobrudja c cm vários ponlos ao
longo do Danúbio, vi. o canliouçio.'"

Na linha de irente belga
Ilavrc, 24 ('A. II.) — Con.municado

belga;".Na tegifio kl» IR.imseapellc ,«e em
Menehcusvarc estiveram empenhados
duellos dc artilheria,

Xas proximidade, ile Tlet-Sas, lula
rie bombas."

vossa local de bojo sob epigapl

ACADEMIA DE ALTOS
ESTUDOS

Realiza-se hoje, sabbado, 2: do ror-
.. "Assistência Policial fallitt". é una | rente, ;is 5 horas da tarde, na sede da
inverdade; fosle viclima de uma iníor- -Aeadémia de Aitos Estudos . (Instituto
inação errônea, como vos .provo eom .-.Histórico c Geographico llrasileiro), o
seguinte e verdadeira informação que .sorteio para a prova escripta da i" e.i
é esta: Tendo faliecidò o sócio Joa- delira do curso administrativo e fniiih-
qitim Fernandes da Custa, o socin so-|ceiro, cadeira de que é professor o O naiifranio «lt- um liavio-liospltiil
lirctivcnie. .por intermédio «lc seu *..1-1 dr. Alfredo P.t-rnardes da Silva 1 direi- j Londres. --.( — 1 Official 1 —O navio-
vogado o iliustre c honrado sr. dr. I to civil), hospital inglez Bruemar-Castic, dc 32X0
Alfredo Pinto, requereu, como era de Ao aclo assistirão o dirc-ter e o toneladas, sossòbrou 110 canal de Mi-

dever a liquidação da firma Costa I vice-direcior da Academia c vários |í:'o- 1 l.0„i. n0 Mar lígén, quando ia de Sa-

A GUERRA NAVAL
AIXDA A CATASTJIOCHE DO

"lHtlTAXXlC

Londres. 24 (A. A.) — Telegram-
mas de Novíi Vorh, dizem que .'.li fo-
raiíi (publicados despachos dc Hcrlim,
;it'fiii'inando ser \0 "Britaiv.ic" lulii
cruzador auxiliar.

Essa afíirmação só tem 11:11 fim, fim
còllimado pela Allcmanha, que é «lis-
trair a attenção para o facto principal
do casn, obtendo que sej-n -posta chu
duvida c discutida a qualidade «l.i va-
por torpedeado.

Os jornaes dizem que o governo ai-
leuião perde o seu tciiipo, ¦pois, is;á
perfeilaiiieiite provada e conhecida a
idoneidade desse vapor,

AS OPERAÇÕES
NOSBALKANS

Os tciiTo-bulgàròs resistem
«to norte de Monastir

Paris. 13 (A. II.) — Ciinimunio-.lo
sei tf as operações do Oriente*

Canlioneio inleriiiitteiite ciu toda a
baliu de frente.

A luta cbniinua em condições rxlrc-
i-U-Htenle difficêis.

O inimigo recebeu reforços e eslá re-
'i.tindo obslinadaiiientc ao norte de
Mmi-.-r.tr, tendo-nos dirigido violentos
ri.nma-ataques que as nossas Irop.is .111-
r.itllarauí,'.'.'in amos D.ibroiulr ror meio de um
br.ll.ahte assalto c fizemos t.ro;.én:os
prisioneiros búlgaros c allemães.

Os servios latiibem tomaram Para-
lovo e os italianos continuam a ohter
vanlageiis,

As nossas tropas avançam cgualinen-
tc desde a margem occidcntal do lago
dc Presbá até ás proximidades de Ilotc-
sovo.

Os nossos acrop'anos boinbardearnin
os acíimpamenios da região dc Topo-
latii c de Prilcp, ahaieudo dois a.na-
relhos inimigos 110 s-.-clor de Drama."

O.s italianos avançam sobre
lfolsovo

Londres, :i (A. A.1 — Os italianos
que eslão operando na Macedonia avan-
çam victoiiosos sobre HolsçVo.

Xova offpnsivn piTpnrnilii 110
sector «lo Stcui.iii

Londres. 24 (A. A.) — Telegram
mas «lc Salonica dizem que os inglçzes
preparam para ,i próxima semana um
movimenta offehsivo 110 secior do Siru-
ma, nue, eni correspondência eom os
servios, terá nor fim obrigar ns lati-
gaios .1 modificar a linha oeste, dc mn-
do a facilitar ainda mais nesse ponto
os avanços dos servios.

Os servios oniitiiiiinin a oliler
VI.llt.IS.CIIS

Salonica, -4 (A; 11.) — Contnuíni-
cado servio;"Violento cninbiilc contra os a.Ieiuãcs
em toda a linha de frciilé.

As nossas tropa-; coiiiinur.ni ri oliler
vantagens an nórlc, lendo repcllido to-
dps os contr-a-atatjues do inimigo,

I Oecupán.os agora mil e duzentos ki-
lomelros de território servi.)."

ra foram encontrados (I4 morlos «¦ Tc*
ridos, mas faltam ainda 1... pessoas.

Ainda o raso da deporlm-íu. «lff .
civis l.t*l_-as

Havre, 24 — (A. II.) — O governaibelga pediu ao papa e ao r«.«i «Ia lies-
banha, por intermédio das respectiva»
legações. que chamassem a attenção da
Allenranha para ns conseqüências «Ia.
(leshiiiiian',1 poli-.iea posta cm pratica tia.
Bélgica, do.llc já foram dejiorardos
.•*_o.(in.i civis, niuilns dclles obrigados a
trabalhar em Pinhas férreas estrategi
cas da região «lc I.illf.

í) governo bcUya accrcscenla qne n*.
utensílios industria*, transpoiia.los para
a Alleiiianha foram todos dcslruidbs.

A 111a1i11I.il niernãnto fráncoüíi
Paris. 2.i — (A. II.) — O dcptilatW

André Ses.se pediu o augmento dos cre-
«Mos lilesliiiados á construcção e com-
pra dc navios mercantes -e bem assim
que se .solicitasse á Iirglnlerra o fnrtlc-
cimento dos niatcriacs indispensáveis.

Todos os lioinons validos na Alie»
iniiiilin são rcquisitado.s pura

o servido >
Nova York, 23 — (A. IT.1 — R.idio.

gi-apham «d.s Rerliin coinmunicaiido queser apresentado ao Rciehslag uni

Não tenha duvidas, relat.ivatubntò
— \ casa EEAXDE0MAHT1XS íi: C,
resolverá o problema. Rua do Ouvi-
dor o,, e 05 c nos antigos armazéns á

:'-; fins. --- Ciandeza futura dn Ura-
1. .-u.i.iii.l.i sc na realidade destes doi-s
-¦ ..rts prineipaes do progresso."
A sessão -<:;{, publica t- ás S horas

. noite, ..«1 tidificio da Escola Poly-
clinica, que «': a sede do mesmo lus;i-
to; dedicando o illustrc confcreucisla
si u trabalho ;'i mocidade das Ivscplas

l-lngciiharia, dc l)it«itu
rat.il.

rua dos Ourives .ns. _;) a -|... |

—-—m*mS3ES^^^^^~— i
GRAXI.B FESXlVAIi

EM BENEFICIO DO —~>~-
ASYLO BOM PASTOR j Dr. Doméque

operações: Quilaiiih

Militar du

AVES -- OVOS
.;.s puras

CASA
— ti Rua Quitandai:\.\kiva

horas dn ii.-ite.
grande .festival

n brasileira Ay-
beneficio do Asylo

.1

NA l!l.\ DC S. 1'EIM.O

1'cvp a peniu i-si.iirrda fracliirada
11 . ¦¦ -rario João Monteiro Carvitlh ',

ii ¦ nacionalidade portugueza. casado, de
<.| annos c •¦¦ ií.léiite a rua Tobius Bar-
reto :-.. i.iu. «itandò trabalhava linntnii
na r»;_ dc S. ÍY.i.o. foi victima 'le unia
• ...•!,i. i'csuliaudo-!hc fractura da perua

; 

SORTEIOS
em 29! Avrcs dc Souza; ,.-, .\-.-.".iy.

5do comiits; ^.^^Ai,,^nr a.#,,^
Prêmios pagos:

-£45,347850-)

\ \ :;i me tlicou o c í«'!-o

s*-,i aclMalidnde. neai.5o .; t)<)$, pú na CA-
RACA GRANUEi av. >Iem de Si. 13— is.

¦ ¦ a-_S-*-»***B> » |_BaT* ¦

O 1'llKKiO 011 Sl-l TOMAK O
BONDE EM MARCHA

lui (inc caiu o feriu-s..
f.ll.pregailo t:o cótnmcrcio e residente

tS tua dos Arcos 11. _(i, o sr. .losé Joa-
fluim Soares, solteiro -v de 47 .Ttmos de
1'dadt-, ;,.i tomar um eléctrico hontein,, á
tarde, nn largo de S. Krancis.o, caiu-
íirindnse no joelh.. direito.

A \s-sistencia medicou o e fc!-o ::¦*)¦
llirr .1 sua residência.

Uni "águia" ás voltas com a
policia

Jaytlie d*" Carvalho
á rua Barão de 'Mesq
ranjou lun meio fácil
nheiro. mas íoi caipora

Conhecendo o dr. ;
Viíe.di.c.ção de Leite,

eira, residente
'di-

O '.SAÜIiHNíi- AI.P.Cí.11EK(.I'E"

Rna puWiiLi para «> liréife

di- gc/nl.
lionteni,
naves -Dutra, da

l-iscíilizaçao ce i.cuc, falsificou a lir-
ma (leste c assim lesou .. Iciteria d.i
rua iluei -Caneca 11. iS.,, de Pereira
tí' Costa,, c oni-as.

O dr. Soares Oulra soube do ca=n «¦
conseguiu apanhar o gaio em flagrante,
na leitcria da run de Cntumby n. -..

Jiiyme foi levado para o «." districto
e autuado*

Uin ! Hip ! llnrrali !
iiA\sr. vncA !

¦ i< «» r*HH * BB!»*

Rcal-izá-sc hoji-, ás o
110 theatro I.yr.cu. uni
organizado pela cantor
ros de Souza, em
llom Pastor;

.F.' esie o programma desta festa «le
caridade: i1 l~ir'.e — Comedia em uiíi
a.';o, "lim favor a Procopio", por ar-
tistas de nome dio nosso meio; 2* parte
-- Concerto; l.lstz, .". iu" íhapsodia,
piano, ninic. M-albiMc lie Andrade: --".
Mascaeni, " Cavalleria l.usre.ni.i ", (ro-
matiza-c scena de Sãnluza). por nimb.
\vres dc Souza; 3". Ntibay. "Scena dcpor Ire-

I". A
Monólogo dc G.crnrd" í Verdi, II r-"Un bailo in niasclicra-', scena cana,

do capitão tenente (barytono'), I-.nens
Rainos; List», 5a, "¦Rliápsodm huugi-
n", para piano. sr. Octavio Ooilçalves;
(ÍÓimòd, íi'. "La reine de Sabá", so-
prano. mme. Avrcs ile Souza. 3' parte
-- Assul-lo .1'annas. Ass.iiio
entre os 1"" tenentes A. t a.i
g-nes dns Santos: id-.-m dc sahre, eu-
ire os srs. Luiz Affonso c tenente Por-
o 110 Izidro. Assalto «le cpee de com-
bal entre os srs. tenentes Jacob -No-
g.v_irá u A. Padiiha; ids.in •'.. biyonela,
entre <is capilScs ít-ncnlcs Plínio Rocha
. losué Cimentei. Idem de es. rima per

ua do Tiro 11. 7. idem -1; s3'.re

íi Santos; liquidação essa que n muito
digno juiz da 2" Vara Gjvel decretou
de «accordo com a ...iicão. Peto ex-
posto se verifica facilmente que houve
um lamentável engano. Assim sendo,
seria para desejar que essa ijlustrádá
redacção se digne desfazer o nlhuliilò
eriíjano, botando os pontos nos ii.
afim dç fazer desapparecer o niáo ef-
fe: to da noticia em que dá como f.il-
lida a enipreza. -- Sou com cslima,
etc. — Leitor c amigo. Isolino Sair
tos."

1!.)',-'.'. ,,i- ..iifi.ralt,
I-'. Urinaria», partos
11 — A's 3 lis. T-:

(J 4t.es)

lessor.
pareci-r.

além dos que désejarlí

¦11 m * ¦¦

CHARUTOS

REGENTE
«lo 1'llOClí,

fracos 1.' saborosos,

IM ESIMIETAI.IIÃO

j louica para Malta, carregado de fer
do.s.

Ignora-se
1 gitni.a mina
I As pessnas

todas salvas

navio bateu cm
íoi torpedeado.

t|itc iam a bordo fo:

NOTICIAS U\ OUliRRA -- Deinna
cuia aqui recebida e proctdciite dç uma
das fréules ria balallia, foi destacado o
scguinle tópico: "Tenho miiitas saúda-
des do Brasil c a .única lembrança nue
ainda Possuo, é e.iti n;*> de liotinús Clark,
qiii' i-cni resisiido .i.liiiiravelmenle.

Achamos que os fabricantes desta
acreditado marca. d. vem ter orgulho na
qualidade c durabilidade do seu ariigo.

Varias noticias
Um "clreadnonglit''

russo pelos ares
Pclrogrado, 24 — (A. II.) — Foi a

pique. <le\úlo a uma explosão pccòrrida
n bordo, o drcadnought "Imperatriz
Maria".

O navio afundou num local «le prnuc-
na profundidade e está apenas a um
metro do liivel de ngu-h, lis vendo, por-
íahío, esperanças tlc o pôr a nado cum
relativa facilidade.

As victimas são numerosas. Até a.co-

vae
projecto de
«lc tódós o:
de edade.

Íoi requisitando ns serviços
homens dc 17 a lio anuos

1
Ouro, praia, papol-nioi-iln, rln*-'

qiics... «oiiti-iiliaiulo dc
Riici'1-a " -

Londres. .4 — (A. A.) — O .fi
vcriio inglez declarou, por acto dc hon-
tem, ser, _'nra- avante, coiisiderado
coutrabanili) de guerra o otirn, a prata,.1 .papel iiioedji, os cheques e iodos nq
documentos negociáveis, oue forem «les-
li-nados ao inimigo 011 delle proceden-tes

.'.ilida o caso dos vapores aiisti-o.
iillcini.es iiiicriiiidos

Londres. *4 — .A. A.) — ..'(irá Ce-cil, ministro Ido Bloqueio, deu a rnm-
pi-oliciidcr- na Cantara dns Còiiuiii.ns,
que os alliados pcnnitiiani aos paizessnlíinrericanos, a acquisiçáo dos v:;po*rc; '.iiistro-alleinães intornados,

E' siilisli.iiido o ministro russo
rm I.ukni-cst,

Londres, 23 — (A. A.1. __ 0 mi*nistro russo _m BukarcSt, sr. Knziel,
fof ehiiujadi) a Pctrogràdo, sendo sulis-i-tuido.-nessas funeções pelo general Mo>sn.ofi.

Os alliados niio querem que o«j
veiiizclistns sojniii perseguidos
Londres,24 — (A. A.) - O mi-instro «Ia Franca, cm Atlienás, comum-menti an rI.| Conslantino «un- os allia-dos nãn consentirão mais em novas per*st-guiçõcs coi.ira os venizcllistas,

O novo presidente do Conselho .
de 111 ini si ros dn Itiissin

Petroyrado, 24 (A, H.. _ o m;„i»
lio da viação, general Trepoff, foi no-
meado presidciile do conselho, c o mi-i.istro do interior, sr. Stnrmcr. grandecamarista da Cóiie, contimiando como
iitinhio do Conselho do Iinpeiio.

O ministério liuiigm-o será .^
conservado -V

Londres. 24 (A. II.) — A Ageticií
l.euier noticia, cm telcgrainnia recebido
do Ihidapcsl por via, indirecía. que o ini-
(isrãdor Carlos enviou uma «iria auto-
gi-.ipha au conde de Tisza, chefe do ga-
bincle liiing.iro, comíminicando-lhc «pu
conservava o seu ministério,

HOJE « 1C-0 CONTQS
IMPORTANTE I-J.AXÒ ")

Casa Guimarães
— i.ÒSARIÓ 71 —

Retunier
7, T. Rozario

Oais-Jes Saldos
do coiifccçôfis para Senliòras c Mc-
niiiiis, c demuis tirl.i_.os do íodus «ts
sec-ções;

La Poupée I-iispvacs par.", lrapii*
íiiloVi vcstidpji para

niocinliaSi e veitidínhos. paru meaiiu.^ ile
todas as eilades, ornais u!iic e vmiatlo
sortimento. Assembléa i.oo.

COXSEQUEXCIAS DA CKISK

E, pouco a pouco, ia veiideiitlo o
<l«i«- não era seu

Terminado o inquérito iniciado contra
: .1 osé Ktiriiio Marinho, áecusaiio de ha-

ver vendido toneladas de tubos «lc ferro,
! perienet-ntesa Joaquim da Silva e Sá, o
1 delegado do 2" districto policial,
1 Raul de Magalhães, remettcii os áut
í juizo da 2" vara criminal1 v.. ..«i „¦..•._•.__

dr

ecidol
s segti ¦)¦ 1'-

Jlnis lima fallencia 1 V. rclaiorâo provada em absoluto
O dr. Paulino da Silva, j.iiz da _¦" ! criminalidade do aceusado,

vara eivei, decretou hontem a fallencia circiiiiislaiieiadainciile. esc.
de Manoel Fernandes, estabelecido na ! í-'»:' autoridade termina r
listrada .Ia Penha rl.i4. a requerimento I .ermo

-Ide .losé Lino Alves, credor por 2:800?.
A assembléa dos credores foi piar-

rada para o dia -t de dezembro .;*.-
douro.

dò que a
definitiva

reto
Dio-

uma
entre

l)R. ALBERTO 130 REGO LOPES —
l)o II-?.*.;>.tal da Mi-sericordia. \ Ims u:i*
narias, operações rm geral.
11R. APRIG10 DO REGO I.OPES —

Ho Hospital da Miserieordjo. Moléstias da
gar__anta. na ria c ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO I.OPES -
Oe.ulist.1, prof. da Faculdade dc Medicina. | ___
ConsuUorio: rua Sete de Setembro n. 90.

(A S1.1)
«¦ * mt a «>¦

Xão havendo a menor di
exuberância das provas e co-
que Marinho agiu prcincd;
com a intenção manifesta de cnganir
roubando .Joaquim da Silva c Sá. incor ,..I.,
iriid.-i assim na saneção des arts. .t,!'i. I .."• „ ',_w

parag.-àphos 4" '•' 333' paragraplio S" do
Código Penal, requeiro :. v. ex. a pri-
são preventiva -ie José Marinho l.tifini
nos teriitos do art. 27. paragraplio 2".
da lei 11. 31... de 3 de novembro dc
1 s..s que baixou com o dee. n. 2.110

.1

O PESSOAL DA ESTIYA E A
STANDARD

11 j Houve li.ntr.nT no escriptorio do ço-
ronel Pedro de Oliveira, fiscal dc in-

¦? I flammaveis, tuna conferência entre re-
'.:"¦•' ".':' presentantes da S. U. do.s lis.tivadorcs

e pessoa! da Standard Oil. üsla con-' 
ferenc-a deu logar a um accordo, entre

., , J ambas ;«.- panes, sobre a descarga «le
ida pe a | „„._;;„, f,ic!0 _e (]1U, 1H,3 occtipámos

'fissão de. ¦hõn.eiií'." f'7-io" accnriio ficou estabelc-:;-
lauamen -* ' - - - *  ¦*-"• -¦**-*adr.rd

caso
ceber

dará
depois

da cas;

mia so
das insl

matriz dc

novembro ___.____¦

Paulo.
A . descar:

queriam pe
mesmo, no

Os depósitos
quella empreza cor.
dados pela policia.

;a «•.*:c o? est - va ;1 o rr s não
rniittir leve inicio lionteni
t.'áes do Mercado >,'ovo

de inf.à.nmaveis
11-u.T.ii, porém, ;

da-

eapu;
ü- Alh

> tenente 1
no Santos.

-.n-.o K.OCK

. I 
senhoras, fó na
Oavi.1 Ferro, á

i 11. 134. Mi 11.9
Tim •

D-ve zarpar no .].a oS din eorren
*om deM-ino ao Recife o transporte Sti
falto Alhuqueriinc, levriudo mu carreg
B-.e-to de -,.::-;i.s g:r. ros.

.V! fi?:i regresso o Surg^ito Albuquc:'¦Q,' u-ará outro carritgatneilto ii«ç c

1'ltEJUOS ESCOliAUES

ViscondeDistribuição na l-lsroln
«lc Ouro l.êtii''

Realiza-se h".íe. á 1 iiora
,'. rua Frei Caaçc.i .'. .-

da íárde,
n. 200, a distribuição

.- de prciaios aos alumitos d.i Mscola Mo-
. 1 Jeio Visconde de Ouro Preto.

BOLSAS
Ot-»í«»*-tíf*<-*'I»-

OS AUTOMÓVEIS

Em capitalista atropelado
capitalista Henrique Augusto ..Màt-

s. dc 64 annos •-• residente uo listado
Mio, foi homem, pela manhã, na
Sete de Set.mtbrn, atropelado j-eto

11. 402, gula.,'.-, pelo niotorissa \r-
!o Leão, recebendo 'íractura 'io

braço direito.
O feri-lo r.::-e;.e:: curativos na -\s-is-

iencia. Tccoiüçiidu-ie em seguida a 3.1a
residência.

A policia dn .." dislricto teve sc.cn-
lido.

nia
auto

A EXPOSIÇÃO DOS HÜMO-
RÍSTAS

Além do cc.i aspecto interçssanie
: da tua incontestável originalidade, a c
j posição do? caricatüristas impõe-se

syinpalhia do publico per ler ntlopta.
Ia entrada franca. Os nossos lli-.utorist:

foniiaram r.o lado dos que pensam .-
preciso primeiro semear para depois co

! lher. E cm 'matéria de arte [ir.icii.imos
; interessar o publico, ianto quanto pos-
. sl\«l 110 movitiicnlQ artístico, pir.i quê
I elle se desenvolva e aiíinja ma!3 rapi-
I «amente o jiráo de prosperidade cm que

ainda o havcinos.de ver..
j í*. . pois, preciso divulgar n*--Ç *¦ cri
I '.rada na exposição dos huniorisíás'franca. 

intciramtn;c Rraíuita.
I A iegião de tristes «jt:c o Ro de Ja-

n iro hospeda podia ir lazer a -ua cura

CANELLAS DE OSSO
('(iinprn-se grando nii.uilidiulc:

olfcrtas .'. Cai.vn (lo Correio 51'.
, i_cfloia»i»t»^ '-

O grande prêmio de
100 contos

- lliv.
o. Ru;

.Ia Loteria I-
será vendido

ai. a extrai:
Centro Lote

Só XA CASA 1-OI.TUGÜESE J.OK!
Rua Assembléa, 40 — é que se cn-

contra manteiga f.-csca mineira stipe-
rior; kilo, 3$«Son.-— 1 a «na. »mn —•

Foi

XO RIACIIUELO ,.;

nçgredido n pilo pelo !\

OS ADDIDOS VíM) SER APRO-;^' 
VEÜADOS ! A empresa do Carlos Gomes íoi j ||g|

¦
Por solicilaeffn

ministro da Vjaçã
cs scgitihtcs :' im:

-1 inspectoria de

sr Calngera=. o j
1 sua t.í*-posi-;ào

CJ3 r,n OCC pe.O

poz
jnsrio.-i addído- cia i

Portos, Rios e Can,ics::
.. ,. Daat.isio, João Rodrigues Maia,"|

Ücráldo de Cas.ro, \11tci1io Tellcs fiar* j
reto de Menezes, Arlhur I-alçâo dt hro-
ta c Tose Oallc Àfflalo.

¦ | o ministro do Interior solicitou ao j
! seu collega da Agricultura, providen-
' para une seja poslo á disposição dn seu

ê I Ministério, afim de. servir r.a comum,
são eineéial do Cofre
funecionario addiiló -lesse Ministério,
ignacio Lovõla Chaves, qtio ora tem
eJcèrêtcíó no Observatório Nacional. _

No:!

multada
hontem

ACC.IJ.EXTr. OC ( IÍIME'.'

üm caso que a policia precisa
apurar i

I"'ii policial <pie 'rondava lionlcui,
pela madrugada a rua Ociicrai Cam a*
ra, enconlrou, bem nn esquina Ia rui
Vasco da Gama, uin homem dos -eus
45 nnnos, maltrapilho, caído, apresentan- :
tio frãetura do braço d-rcito t- enatu-
>õç-? pelo corpo. O iníeliz não p<"-.idc,
nn momento, prestar nenhuma declara-
ção. A Asrstencia Municipal loi cha-
atr.da, medicou-o e fei-o internar na
Santa Casa, onde horas depois o iníc-
liz falleceu, O seu cadáver foi remo-
vido paru o Kecrò.tcrfp, A autópsia
dirá se se Irala dc uin crime ou de
um accidente,

As autoridades do 3° iPstrictò abri-
ram innucrito sobre o oceorrido.

 ¦*»¦»w
os LAimoiis nos si ia r.cios
Canos de rliinnbo roubados do

nppnrellio Ad.nl dç (_\:i_tiuo
lioi-aj-iivii

O ."(.'cn:»1 da estação de Quintino Ho-
otiiuH-íilcÓü hontem ao com-

lia á delegacia do :o"
pedindo as devidas provídçn-

cias, que os ladrões, que operam des
assombradamente naquella zona, v_-..-
iiaraiu cerca dc vinte metros de cnea-
namcntná -le chumbo «Io apparelho

um espectador
ido a ac

r.o C-ir
de

sobre

provocou
ornes quanuo a actriz M/üna
i pronunciava uma coníerenc
ss-.imp-os da guerra,
o 2° delegado auxiliar, visto não ter

efas! s-do o programma da festa artística
daquella actriz submetido a censura.

e:n:.reza do tar.Of
los Drtvh.ios- o | Com:

leia.

1 multa
em tnoSooo.
tilia foi 11:121 hontem e o di-
recolhido a thespuraria da po-

tK'3 »(.úirit:íf*.íeir3S. SueculciHa Fcliosda,
is ., <h nii-.r;. •.'. na CABAÇA GRAÍ.IiK.

¦8 » a» ta ia—

AS NOSSAS VlAS-riUMCAS

l*ma fjiie miiilii de nome
Por «1-creio de bantem -lo prefeito

foi (loala a denominação de Ma ai í
)acii:al iravessa da Lagoa,

rompanlieii-o
Moram juntos, na, rua dn Fnuín n.

12O, ciii Cascadura, os servios Tbiago
Gianbvitch, de 36 annos dc e.laiie e
solteiro, c Stibiuha 'M. Petrovitch,
láiiilieni sol;e:ra, dc 40 .umes de
edade.

Viviam os dois muito bem, cnibofal
de quando cm quando tivessem ;.s suas

Iionlem pela manhã, por um motivo
insignificante, uniu questão muito sé*
ri tiveram os dois. Éubinha, que. ap---
zar dc ser mais velha, tinha p habito
«le respeitar teu companheiro, resolveu
que a partir daquella, hora devia pro-ceder .le modo contrario, _ assim não
quiz obedecer a Thiago. Este, por "»:i
vez, habituado a ser obedeci Iu, achou
que não ?e devia: conformar con. ri re-
soliujão dc Subinka c muito menos dei-
xar-se por ella vencer; lançou mãe. de
um meio convincente.

Armou-se de um cacete e deu uma
tremenda sova na companheiro, dei-
xando-a. cai-la por terra a lamentar-se,

ps vizinhos avisaram do facto a pa-licia do --o" districto, que, compareceu-
do ao local, prendeu o aggrcssor e o
.v.ituon cm flagrante c fez medicar a
aggredida na Assistência. Depois «le
receber os necessários curativos, Su-
biiiba foi mandada para a sua rc.-i.bi:-
c;;..

Ternos sob medi-la pelos ul-
tiinos figurinos (!e cascnlira
de eõr, azul uu pre,a. Teci.
cidos Inglezes Old-Eiigland.
22 — LIRUCUAYAXA -- 22

.—IU -.i «J ¦» »¦¦
A ASSISTÊNCIA MIMCIIVM.

1 O concurso para os logares do
tfiivilliircs acndeiiiicos

1 Xo Fosto Centra! da Assiíf-neia r ;i' ?*-..ria a inscrip-;ão para os i.c.v.cs it
1 auxiiiare3 acadêmicos.
I Os car|:l'datos deverão cxhibir ajtes-

tado d.-, freqüência das .'," ( -," séries
jnédica da Pticuldadc de Medicina ücst»

I capital, e se submetlèrãò .-. uiiia prova
de sufficiencia. que cor.s:_:ú ue um

i ex.iti.e pratico oral.

** AÍ1
i 21V
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Ià Associação Protectora dos E.
no Commercio c a

sua festa anniversaria
,« 

'í.\ Associação Protectora dos Kiu-pre-' 
gados no Conimercio realizou hontem
tuna sessão couinieiiior.itiva do 14" an-
mivcrsiirio da sua fundação, <iii-:- este-
ve muito concorrida -por sócios e fami-
lia.-.

O acto que foi presidido pcla dire-
ctoria da associação revèstiu-sc de grau-
de solennidade.

iDiversos sócios usaram ila palavra,
salientando os esforços empresados pela
actual directoria para reerguer a asso-
ciação do abatimento em que sc achava,
depois das questões cm que esleve cn-
volvida.

Terminada a sessão solcnnc, scfruiu-
se um pequeno concerto, 110 qual to-
aliaram parte os srs. Iirnani de Iiiguei-
reilo, Artliur Baptista c outros, que fo-
rahi nmiio applatididos.

A directoria offercccu aos 6ocios e
convidados unia «profusa mesa dc doces
e tlc li-:l)idas finas, sendo levantados di-
versos brindes á associação, seus dire-
ctores c imprensa, agradecendo em no-
íiie desla folha um 1I03 nossos convpa-
iiiieiros. 1 m m »m !

I S.l RUA TOBIAS BARRETO

j Um inimor victima dc um bruto
f 'Uiii syrio parado á poria de uma
casa da rua Thobias Barreto, esquina
tia Marechal «Floriano, revoltou-se enti-
1rn. um menor que ali lambem estacio-
iiára c, vendo passar o auto u. 6X4,
emjjiurro.1 o pequeno que foi colhido
jieln vchicillo.

O syrio conseguiu fugir e o menor
sem faln c cm grave estado, recebeu
curativos na Assistência, sendo cm se-
gúliln internado na Santa Casa.

jeS&> É perigoso
descuidasse cia

TOSSES
BR0NCH1TES

e demais affecções
do peito ou dos pu!-
mões por mais Iigei-
ras que pareçam.

. Muitos «casos de tísica
começaram assim.
È econômico tratar-se
immediatamente des»
ses males com o mel-
hor medicamento, a

ãOdeScott
(de Paro Oleo de

Figado de
Bacalháo com

Hypophosphitot)

~~ ' 
IA ma^n^Tin^^ S

O FOOTBAIíIj KM SANTOS
.V,iii(o.s-, 24 (A. A.) — Brevemente

realizar-se-á nesta cidade. 1,1111 njatçli-
de foolbnll, entre o Santos 1'ootball Uuli
e o S. Hento Football Club. O produeto
dessa -íesla snortiva reverterá cm bene-

ficio da nova matriz.de Santos.

Só um ê o me-
lhor e esse

um ê o en-lçíado

f®'
Hio, 8 c 40 «Carioca—13-. Rua
Urg.a c outras.--Nictlieroy 451'v.
ltio Branco cm. fronte ús barcas
— S. Paulo, Santos, Porto Ale-
gre, Bahia, etc.

Wliite pratica actos dc uma audácia inconce-
bivel, c "O. livro do ficccaüo". fita cômico-
sarcástica da' l'"ox FiJm; reproduzindo secuaa
domesticas, as mai» ininaRaveis,

»
Os freqüentadores dos eleeantes salões

do Cinc Palais tem o pozo de um especta-
culo dos- mais -deslumbrante». Exhibe-se
asora ali «um film cm aue tem uma creação
artística a distineta actriz Itália Manzini.

"Amazona macabra'? — tal o nome dessa
soberba concepção cinematoçraplitca — e
uma peça cheia de eoisodios 09 mai» estou,
teadores, que sc succcdcm numa serie Ín:n-
terrupta de periRosas aventuras. Ií' um tra-
balliode einocionar fundamente o espectador.

*
A DT/Uxo Film, a notável fabrica cine-

niatographica que aihuiiriu foros de inex-
ccdivjl crtidora de obras d'arte, está fazen.
do as honras do nroeraiimia mie estreou
o confortável Avenidãí "Covardia" e um
drama suirücstivo, em cinco actos inanistraes,
urdidos proficientemente, , •

Aniiiiiiciado esse film, estaria constituído
um brilhante e majestoso prouniuima. No
emtaiito. o Avenida ainda exliibe "Caricatu-
r:i? viajantes", interessante comedia, e o
"jortnrt da DXiixo'. com a resenha dos
acontecimentos ínundiaes.

*
O popular cinsma Ideal, ctiio. program-

mas sio sempre primorosos, deleite os seus
" habitue»" com os mais assombrosos films.
«Alta do secundo eoisodio da electrisante
peça — "Aventuras de lílaine" episódio
oito se denomina — "A deusa do 1'ár*
West" ou "A imagem branca", n.si que
tâo excepcional exito tem causado , entre
nós. o cinema da rua da Carioca fará mais
a projccçfio na sua túla, do monumental
film — "Ambição", «le accão violentíssima,
cm cinco sunprehcndentes actos, desempç-
uliados superiormente nela fesleiada acinz
Bcrtha Kalich.

Sf

O reputado cinema íris está alcançando,
um suceesso dos mais notáveis, com a cx-
hiliiç.io dc um nroeraiiuna nue é unia mara-
vilhav Consta ctle do seiruiute • "Herança
fat.l", estupendo film de aventuras, 

'ile cpi-
smlios ciivpolirantissimos: "O bandido cencro.
so". drama do vibrante accio, interpretado
nelos reputados artistas Crace Cunard e
Francis Fordj "A 

.mão do antepassado. ,
grande romance policial.

Os "habitues" do querido cinema Paris
estão ile parabéns. E' que ali sc íaz agora
a cxhibição dos mais extraordinários films.
ü publico que leia a simples enumeração, c
corra a ir assistir a um csectaculo deveras
inexccdivcl. Ell-a, "llistiniructte detective ,
peca dc monumental accão oolicir.l. iiitcrpre.
tada por aquella apreciada artisla: O se-
gredo do pavilhão", drama da vida real, çm
cinco viRorosos actos; "Carlito e cuarda-
chuva", cômica.. e "O cofre errante", 111-
tercssanle comedia. *'

O cinema Americano tem hoie proçramma
novo. Para ccrresiioiulcr á procura oue o
publico -de Copacabana «lesncnsa a sua casa «c
diversões a Empresa^ Palueira. resolveu cnm-
iramicntc antes mesmo de csirolal-os. niouifi-
car os seus cartazes. Assim é. oue. no Ame.
ricaiio. serão hoie cxhibidos ns films. 'J.-Mcm

da vida c Além da morte" sensaclonaes
dran-as da Foc-Films.

*¦¦¦•*.-'¦'.'•!

é itidãspensa-
vel á conservação e

belleza iia pelle
Um bom creme que nutra a pelle,

é indispensável á massagem
O Crime de Massagem, de Mme. Selda-Potocka, encontra-se á venda na
Casa Baiin, Casa das Fazendas Pretas, A' Exposição, Ramos Sobrinho
& C, e nas melhores casas de perfumarias. — Depositários geraes
COSUA, PEREIRA Si C.

Sociaes

A GUERRA

Circos

HEATRÕSlÕIHEMAS/
PRIMEIRAS

TABA-

H.miii

bl

ir;

afinados

"A DUQUEZA DO BAL
RiN", NO RECREIO

* l-.lr.aila apenas.Ira cinco mezes, incom-
>õli.õs, na Itália, lá tivemos a(|il.'l d»;

,',|.,-.-.i da Dal Tabarin, rci.rcseiiliula poi
cl-.aia companhias italianas.

1-; liontcm nos foi dada, para remate d.i
•iruililn vulgarização «le-su opercla, .1 pn-
jiieiíii nudiíão em pqrtugucí.

<«.- nos não tr.i<; a memória, cremos qii-
uma ticca não logrou, atô hoje, entre nus,

ipiiianlia divulgatão cm período ile tempo

íaCouÍi'c0ii Vitale, a aprcciad-.i companliia
óue. eom lauto brilho encerrou lia poucos
,!-¦-,. „ cvclo dc duas magníficas tciiip.or.-i;
r.r.à.- im Palacc-Tlícntrc a prioridade, da rc.
.presrmaçrio da DiKIlicca Jo Uai l uíiar.n
""surrcdcu-lhc, 

com o intervallo dc.-inc;
ri-t-s' «k- um mez, a Cãramba-hciiRimiiiiB 10.
,«vc' 110 «cpublica, onde aimla se acha,
la-.iibciu uos ícz uuvir a novíssima opercla.

Iá tivemos oceasião dc u.Rir aonre ;^
diías aiiiliçõcs italianas. .

¦Ciiiiiprc-iioã hoje tratar da cilicao portu-
cu-ziii' «iuc hoiileni uos foi proporcionada
:-,. ili«;iir«> Recreio.

¦ \ iulitar pc'-.i aniiiiacun, pelas incqtiivo-
cas (Icnioiistraçõcs «lc agrado dos esperta

¦ .l.irci «iuc enchiam a plat&i do -ltccreio, pa-
u'ce inic a temerária teiitativ.i, lanlo ila
i...,,-,-..;! 001110 «Ia companhia Azcvcilo-scrra
-•«luíiiiiliará «lo modo completo, iissçg.urauilo

«.',> Bal Tabarin uma serie lias-
.«.-a «lc rciircsenlaçõcS, «-om pu-

fartar c com applausos sem conta.
.. Abstraindo qualquer idéa de confronto,
dcvciiliis «lizcr. com justiça quo -« Oln.il?-
ca da Uai Tabarin «lo Recreio 

'fins honra
nos que tiveram o coragem «le lazclfl
duzir para o portuguez, mnntal-a, <
ai.-.'.-a e. aiirc-cntal-a '-;.o publico,.carioca

O (Icrícmiiènho foi dos mai
temlo os principaes palieis, sem iliscrcpan-
cia, uma interpretação que loiigc eslavainos
«i» esiici-ar, altctiilciulo ás iliííieuldailcs «Ia
lãrtitiira. que iulgavamos _iiisupctaveis pelo
.relativamente resumido elenco da compa-
t.ií.i Azcvcdo*Serra.

líiiUclanto, 11 «|iie vimos tornott-'e para
nós mini como revelação, pois mítica s-.ip-
piiiiliamos que fosse pnssicel, dentro dos
elementos dc que dispõe a (roii/'c. o««tcr
um exilo como o conseguido liontcm.

1'rrmiltlu de Oliveira, que, s«- í«-"le 11
vontailc 110 papel tle !¦ roii-l- ron,;. cantou
c mu uin vigor e colorido cstraorditianps.

Na parte' Uramalio-i. íoi Itimlicni com
r.iitha Braça c niloraveí desenvollura.

Adriana Noronha, apc7.11- <!e niloonlada-,
!« riiiiln ile querer csquivnr-se «li- cantai-,
lnucc- «le sacrificar, deu-lhe relevo digno
de louvores, lauto ua parle musical, como
n-i «Iniiualica. «l-,oi uma lídi viva, interes;
{•.'.ií1.!' d graciosa.

Salles Itibeirn, que se apresentou com
.listitict 1 elegância, ifcs. admíravelmctUc o
prlicl ile üclnvio dc -Cliantr.il.

AleKinilro Azcveilò «leu-nos um bom ly-
po ilo liiiqüc dc 1'imtarey, que soube man-
ler í-.im.i incsina linlia arlislic.i. io prin:
cítíio a fim.

li f.crs.itiiigein ile Sofia Wcbtfr eoitlic a
«Sena. que se houve com toda a discrcção" 
im íi ,1 ¦dcsempciditi, dando-lhe o maior
cunho dc tiattiraHdiide.

.Itidiih Itddrigiies completou a harmonia
t\a ronjunto, fazendo com propriedade o
I. rçoiKiücm de ninic. 'Morol.

()¦; scenarios são siirprehendentes, riot-i-
drniriite " .1" «" neto. rcprcsciitniido .1 sala
das operações Iclcphonicas, de um beilissi-

,ii-r. eííeilii e o dn 2" acto. qi-.e eom grande
f-:i'.n-'-r renrodil!- o interior Ac uma daí"'abaria 

•
¦ir;i. posto nâo muito numerosa.

bastante augmetuada, fc/. pro-
ditíiüs.

O diítincto maestro Kelippc T)uarlc con
fccmíu tirar effeitos prchestraes admira
a tis ii • pequeno núcleo de exceulantcs sot
a y\i viitorosa batuta.*
KSTRÉÂ T)A compawhia
AI.UU.IMAAURA ABKAN-

CHES
'lienpi .irroerá lioje, entre nós, ;\ querid;

tompauliia Adelim-Aura Aíirauchc? que '
nosço publico teve já opportluuidadc A-

¦_?Ppl;itHÍit' repetidas vezes.
1 Marcará o inicio da prc

110 lheatro Phclllx a peça í.)
<,intro actos.

^m-m$4i r *+A

A funeção de hoje no Circo Spinelli, é

ile gala. l'ara festejar a estréa dc um novo
toldo impermeável, que resguarda perfeita-
mente os espectadores da chuva e sereno,
a empresa organizou para a noite dc hoje
r.m programma sumptuoso que, certamente,
obterá ruidoso suceesso.

Varias
O corpj eoral da companliia do l-.den

'flicalro, de Lisboa, realiza no dia so. uni
magnífico -festival "A Guitarra", fantasia.cm
1 acto e 2 quadros será representada unica-
mente pelas eoristas, sendo este certanten-
te, o maior nltractivo do festival.. .Completa
o:i»rof[rainma, um concurso dc lados a -gut-
turra por Tinia Coelho c C-raciuila Alves;
"Saudades «le Portugal", nalestra ilo pro-
fci*or Albino Valhulas; "O Silencio tala-
do", disparate cm i aclo, nor vários arlis-
tas da companliia e a rcvisla "No Paiz do

^ A íesla artistira da festejada actriz
Tima Cocllio. a deliciosa "fadista" da com-
panhia «lu .liden, terá lou-ar 110 tarios l«o-
mes, terça-feira, próxima. .

<» O maestro 1). Monte., realiza hoje. 110
lheatro «Municipal de Nictheroy, o seu fes-
t-ival arlistico. 11. Monlcs foi o introüuclqr
das valsas lentas 110 Hrasil. e tem imisi-
cailo iirande numero «lc pecas Iheatraes.

^ Depois de recressar dc S. l.mlo, a
coiSsàiiliiã líMexandrc «lc Azevedo, represen-
tara a comedia "I.e cnenr disposc «lc
l--r.-incis ue Croisset. na tra'.lucçao_ dc l.inz
Palincirim: -Ao que nos consta será a unica
comedia que a companhia rcnrcseniara cm
espectaculo completo.

 m»m a9*m •

*-«¦'¦« ¦ 1 in ¦—t

DATAS INTIMAS
Está em festa 'hoje o lar do nosso

¦companheiro tle trabalho Hermes Ju-
rema de Almeida, pois completa mais
um anno de preciosa existência sua
esposa, sra, d, Maria Pereira de Al-
meida.

Fazem annos hoje:
O intclliscnte menino Lcvy da No-

forega Lima, sobrinho <lo funecionario
do Laboratprio da Marinha, sr. Ber-
nardino Tinoco e do nosso compantici-
ro Alfredo Silva;

—. a interessante menina -Maria do
Carmo, -filha, do sr. Mario da Gruz
Secco e de d. -Eugenia Tranqueira da
Cruz Sccco;

o capitão Joaquim Miranda, sub-
inspector da 'Polícia Marítima!;

a sra. <1, «Amélia ile Andrade
'Duarte, esposa do capitão llernieto
Duarte, funecionario da Câmara dos
Deputados;

a sra. d. Georgina de «Medeiros
Carcez, esposa do sr. José Ferreira
Oarccz, negociante -nesta praça,Passa hoje a data ilo 5° anniver-
sario natalicio da trafega e encanta-
dora Maria de Lourdes, dilecta filhi-
nha c enlevo do lar do sr. Paula Lo-
pes, funecionario da Câmara Hos Depu-
lados, c de sua esposa d.i Marietta
Paula Lopes.

Fez annos .lontcm o sr. Francis-
co dc Oliveira Kámalho, negociante
nesta praça.

* » *'
CASAMENTOS

Realiza-se hoje o enlace matrimonial do
fc. }oíò Nogueira Gonçalves, com a sc-
nbórita Iracema de Oliveira e Silva» fi-
Hia do sr. José dc Oliveira e Silva, (une-
cionario da Policia-.

Scrfio padriiAos cm ninhos os actos, que
se cí.eeti.tarão na :.* Pretória, ás 12 lio-
ras c na matriz dc SahfAnna, ás 4 bo-
ras da larde, o capitão Augusto flonçal-
ves e sua senhora d. Isabel Gonçalves.

» « *
CONPJRENCIAS

Eealizase hoje, no salão nobre «la As-
sociação dos Empregados no Commercio,
á 1 hora da tarde, a conferência do sr.
Antônio Ferreira Ribeiro dn Silva.

O tlicma escolhido é "A Es.hctica"
vi Ü& •&•

C0MUNH..0
Reaiiiía-se hoje, ás 8 horas, na matriz

de S. João Ilíiplirta da Lagoa, a solen-

João Mallos, Vicente Celestino,
ç Antonia De iNcgri

A revista Dá cá o pé, (iuc sc aclií)
cm scena no São José, affirma-se a
cada noite que passa. Ilonlcm, fez a
empresa nma inleressanto reclame ao
quadro "Ea-La-Mòrt", que i o "ciou"
iia querida rcvist.it fazendo sair cm ele-
S.ink-s automóveis da garage líaptista
varias nigolelles das muitas que ani-
niniii cóiíi sua graça a representação
áe Dá cá o pc. reclame que fez grande
suceesso cm toda, a cidade.

Hoje a peça será aiignientaila com

Tiiveriieiro e a Mulata" — feito pelos
, rlistas Ucrnardino Machado e Luiza
Caldas.

í: S *

MELISSA,' lillllv ii

{ÊÈb&- Ernesto Souza

GERVÂb ".

WM
"AN. 12 4

Inappetencia,
Ki. Hálito. Más Digistãei,

Direi 43 .---W.
figado ftogmsatado.

Urinas Turvas,
Palpilaíiei do CaracS».

TÔNICO DO SYSTEMA
NERVOSO

nidade da i» communháo de uma turma
de alumno» do Externato Rezende.

# » *
BANQUETES

¦Rcaliza-se a 2 do próximo mez, no
Rcstaurant Assyrio, o banquete que,
cm homenagem ao professor Agenor
Porto, offerece um grupo de amigos,
pela sua recente nomeação para calhe-
dratico da «faculdade de «Medicina.

«Da commissão organizadora fazem
parte os srs. professor Fernando ; de
^lagalhãcs, drs. Fortunato de Britto,
Raphael de Azevedo e Leopoldo de
Noronha. _

As listas para as adiiesões acham-se,
por favor, na pharmacia Orlando Ran-
gel á Avenida Rio Branco.

* * «-
MISSAS , „ . ,

N.i egreja ilo Immaoulado Coração oe
Maria, na estação do Meyer, çelebra-se
lioje, a missa de 7» dia, do fallecimento
do sr, Francisco da Silva Campos.

Na egreja do Santissimo Sacramento
serão rezadas hoje, ás 9.30. duas missas
de sétimo dia, por alma de D. Ediviges
ile l.imn 1'eixoto, sogra do engenheiro
João Lara.

Si
iRezou-se ante-liontcm, na egreja de

S. Framcisco Xavier, a missa fúnebre
por alma dc d. Maria Kmilia Marianno
de Campos e mandada rezar pelo dr. M_a-
rianno de Campos e sua familia, irinao
e cunhados da fallccida.

Estiveram presentes a esse acto reli-
gioso as seguintes pessoas: dr. Taclieco
Leão João Francisco Ferreira, Civis
Galvão, Annibal Amaral, Waldemar
Moreno de Alagão, Custodio F. de Al-
meida Rego, Oscar Kistcnnan Ferreira,
dr Samuel Uclióa, dr. Herbster Pc-
reira, Mario Duarte Hael e senliora,
tenente Mem Rodrigo Sclimith de Vas-
conceitos c faniilia, Cândido de Abreu
c Souza, por si, viuva Abreu e Souza
e filhos; Homero Carrão de Sa, José
Augusto Ferreira da Costa.

S
_lczaram-se liontcm, no oltar privilegia-

do ila egreja de S. Francisco; ile Paula,
c na cereja de N. S. do llomíim. era Ço-
pacabana. missas em intenção de D. AOe-
laide ¦ Gitaliv, tia e madrinha do dr. üi-
tivhy dc AÍcncastroi-S * *
FAI/IjECIMEXTOS .

Falleceu antc-bontcni, á rua 21 de Maio
n. 535, o sr. Joaquim Macedo de Aniripe,
do Pimentel, contnilor aposentado dos t or-
reios do Ceará. O seu ctUerramcnto rea-
lizoii.se Ihontem, ás 4 horas da tarde, 110
cemitério de S. Francisco Aavicr.

ijt

Falleceu liontcm d. Anna Ferreira, pro-
_rcnilora «lo sr. Ernesto Ferreira, nego.
riante nesta praça. O enterro rcalizar-se-a
hoje, ás 4 horas da tarde, da rua Dona
Anna Nery n. 43Í>, para o cemitério
S. Francisco Xavier.

de

URANTE O MEZ DE NOVEMBRO
Teremos cm exposição nas nossas vilrir.es, 110 interior do armazém c na

sccciio de Roupas feitos, grandes SALDOS de camisas, ccroulas, pyjamas, rou-
pinhas tlc creança, roupas para honiens, collarinhos e cliaoiios, ^mercadorias 10-
das de primeira qualidade, que vcnilere mes por preços baratissimos.

AU CARNAVAL DE VEHISE Rua fio Ouvidor n. 136.

BRi.H8DD8C."l.6dBlllü?ço,l.

UM PHF.NOMENO NOTÁVEL

Os fogos de Santelmo!
em alto mar

piassaba, montado o pharol de Cabo
Frio, anlc-hontcm, á noite, quando o
mar se iiliiininou todo, tocado pcla luz
dos fogos de Santelmo, que sc faziam
de léste da rota do "Progressj" com
uma intensidade admirável.-Pelo mestre do liiate "Prog-csso", cn-', lisse plienpmcno, que raras vezes sc

irado hontem' cm nosso por.o, teve a, observa, fez com nuc sc detivessem em
Policia Marítima comiii-.inicação de ha- alto mar, á vista do "Progresso", nada
ver sido notado cm alio mar, pelos.li-i-« menos dc cinco vapores,
pulantes daquclle liiate um piienomcnol O "Progresso", apezar di haver apa-
rarissiiiio c por isso mesmo notável. I!.-«-| nliado dois lemporaes no9 seis dias de
via o "Progresso", que vinha de Illi.os, viagem que fez de Ilhcos ao Rio, por-
na Eahia, com um carregamento ilc| tott-se bravamente, não havendo o me-
2.200 saccas de cacáo e 16 fardos dt- nor accidente a bordo.

Um vapor inglez do qual não ba
noticias

Londres, 24 CA. «.) — Um com-
nitinicado do almirantado diz mie não
lia noticias do vapor inglez 'Rappa-
íiannock", .partido Haliafx a 17 de ou-
tubro com destino á Inglaterra. Um
radiogramma official allemão annuncia-
va a fi do corrente que o navio tinha
sido posto a pique.<Se os tripulantes e officiaes se vi-
ram na necessidade de -procurar refugio
nas chalupas, é absolutamente impro-
vavel que elles tenham podido alcan-
çar terra, em vista do facto ter oceor-
rido a grande distancia da costa e num
local onde reinava máo tempo."Assim, accresccnta a nota,, «uais
uma vez a Allemanha violou a promessa
de não afundar navios sem salvar os
tripulantes; mais um dos seus submari-
nos é culparei de assassinato premedi-
tado commettido em alto mar, '

<t

O comfflunícado írancez das 15
horas

Pur/j, 24 — (A. H.l -—
"No Somnie, bombardeio muito vivo

na região de Sailly-«Saílliscl, ao norte
do rio e na região da refinaria de
Ablaincourt-, ao-sul.

Na Alsacia, uma a«cçáo de siirpreza
dos francezes contra as trincheiras ai-
lemas, em Hilsenfurst, a sudeste de
Metzeral, permittiu-nos trazer prisio-
neiros sem que tivéssemos soffrido
qualquer perda.

No resto da linha de frente nada de
importante.

Aviação:
Hontem, na Lorena, tres aeroplanos

inglezes travaralm combate coin diver-
sos aeroplanos allemães; tim dos ap-
parelhos inimigos foi abatido na fio-
resta de Gremecy, Ainda hontem, na
frente do 'Somme, os nossos aviadores
travaram uns quarenta combates no
correr dos quaes foram abatidos cinco
aeroplanos inimigos. O primeiro sar-
gento aviador Flachaine desceu assim
o seu sexto aeroplauo perto de Mane-
cotirt e o tenente Dculjiri o seu deci-
mo apparelho inimigo, perto do bos-
que de Vai»..

-Copfirma-se a noticia de que, a 22
do corrente, pcla tarde, o tenente-
aviador -Guynemer abateu oittro appa-
relho, elevando-sc, portanto* a vinte e
Ires o numero de aeroplanos allemães
por elle destruídos.

Seis dos nossos -aeroplanos lançaram
quinze obuzes de 120 m|m sobre
Uruyéres; outra esquadrilha bombar-
dcott o terreno dc aviação de Grisol-
>es, lançando ali, entre ási 15,4. e as
i») 'horas, 171 obuzes de 120 m]m.

Na noite de liontcm «para «hoje, qua-
íro dos nossos acroplaliios bombardea-
ram os altos- fornos e as usinas de
Voelklingen, «No correr dessa excitr-
são foram lançados doze obuzes de
120 m|tn e doze de 155 m|m; parece
flttc todos elles attingram os alvos.
Os nossos- apparelhos regressaram sem
accidente.

Exercito do oriente:
Na margem direita do Cerna, os ser-

vios tomaraim a aldeia de Budimirat,
onde os violentos contra-ataques ini-
migos fracassaram completamente.

A nordeste de Monastir a luta con-
tintiou encarniçada, «Os alliados reali-
zaram progressos c infligiram aos teu-
lo-hulgaros pesadas perdas. O inimigo
tenta energicamente oppôr-sc ao nos-
so avanço.

A oeste de Monastir, 03 italianos
•proseguindo na sua marcha para a
frente chegaram. até -Nijipolc e fize-
ram muitos prisioneiros."

O

affecta a posição militar e estratégica
do paiz, porque as operações felizes dos
russo-rumaicos ao norte anhullariam
em bem pouco tempo os progressos do.
inimigo.

C um erro commum acreditar que o
invasão do sudoeste da Rumania pelos
allemães lhes proporcionaria grandes
anrovisionamentos de cereaes. _

-Essa região da Rumania. e. <ie
facto, um grande centro de agricultura,
mas não é o celeiro do paiz, que sao
antes as cidades de Brailla e ç.alatz,
no outro extremo da Rumania. Apenas
a colheita do milho não está ainda ter-
minada e poderá vir cair nas mãos do
inimigo. Uma victoria allemã nessa re-
gião, como se reconhece facilitaria na-
tiiralmente conimunicações entre a Uul-
garia e a Allemanha. _

Quanto á pequena guarnição de Ur-
sova, ha todas as razões para esperar
que ella conseguiria escapar sc o seu
commandante a julgasse em perigo e
com a retirada cortada.

Em geral, a situação actual exige
antes de tudo paciência, lv' certo que
os russos fazem todos os esforços pos-
síveis para irem em auxilio da 'i.iuua-
nia e se se realizarem os plenos tra-
çados a situação logo depois se modi-
ficará inteiramente.

*
Rapesh em poder dos

servios
5,(i/oiitVí,,24 — (A. H.) — Comum-

nicado servio:"Capturámos «Rapesh, a 16 nulas o,
nordeste de Monastir.

Ao norle de Chudol. derrotamos os
allemães. O inimigo fugiu, deixando
importantes despojos".

*

O "TIMES" E A PAZ

XA KVA CAM131MN0

CHOP DE YEHICÜLOS
Um electrico, linha Cáes do Porto,

que era dirigido pelo ínoloriieiro José
Rodrigues hontem á tarde, na rua Ca-

,„.,.- .. ,-.... .....  ...... meriiio, foi de encontro a.11111 dos pç-
um üiasnifieo numero de maxixe — "O mtenos .vehiculos do Desinfeçtorip da

A

RECLAMOS
Theatros

Direcloria Coral dc Saude Publica.
«Do clioipie resultou cair da boléa o

¦cointucitor Ha carroíinlia. José Rodri-
Sues Mendes, que leve o braço esquer-
do frácturado, recebendo os primeiros
curativos ua Assistência.

O moiornciro foi preso e áüliiado no
2o districto policial».

49

BANKIVAc»cr,'-iIt3-ila
rua (lu QnltniKia,

qne offerece mnis garantias; diri-
Sida por nvicnltor idôneo.

Vendi; aves sadias ——Ovos garmiUdos —* Alimentos completos.

AVICULTURA

Real»za-se hoje, 110 «Municipal, a Her-
ctlra e ultima "soirée", da série /irgam- |
zada pelos ,.:ti-tas Suzanne IJcsprcs, i.u-1
Eiié-Poe e mlle. Verneuil. Do progranima
brgai.iizado para hoje constam attractivos

onin : t Divagaçõcs solire o '.'a-.ntrnin.

. «ITuiiiòrisiiio franecz", "Lc chal noir
cantos c dansaH.

t.-.i-s

rsssx' 
rhüm}
llll

OS CARTÕES COM BONIFICAÇÃO

Um "habeas-corpus"

para servir de manu-
tenção

Um sapateiro engenhoso, estabelecido'
com a "Casa Rápido ", resolveu'distribuir
pelo., seus frcgiiczcs uns c-iriões mune-
nulos com «bonificação;

Ao portador do cartão cujo numero
coincidir com o i" prêmio da loteria
do Natal, será Conferida a plena pro-
priedade -ile nada menos Üo que um ma-
gniíico predio.

Tudo muito liem. Mas o chefe de fo-
lic.ia entendeu que isso é simplesmente
jògri proliibiilo, pois trala-se de uma"rifa", -ci':?-.i coiidcmnada nor disposi-
tivo expresso do Código Penal. Ií a

prohi-Mção seguida de busca e apprehen-
são foi ter lá na "Casa Rápido".

O .homem, po.i'átíi, não se conformou
e requereu honlcni á 3* Câmara da
Corte dc Appellaçao uma ordem de"habeas-corpus", afim dc ser mantido
no direito dc dar um predio. de sua pro-«pricdadle a um dos seus freguezes, a
quem a sorte patrocinar. O piflido deu
hontem entrada na secretaria da Corte'ile 'App_1lação.

Pela saude do poro
O Laboratório Municipal de Analyse;

sempre tem julgado linns para o consu-
1110 os produetos LEAL SANTOS:
CONSERVAS — BISCOITOS —CHO-
ECH.ATES - SEMOI.INA riiOSPHÀ-
TADA.

_ Grandes Fabricas: Rio Grande do
Sul e Rio de Janeiro. 404S

c te or,..];

' Ksta ;'cça que c original do 1'Ícrrc Wolff,
tradiicçSo Üe Accacio AnUuies ú uma co-
media drama.ica -.le cujo enirecho nos di-
21111 caiv-,!:- CXCCÚcntCS.

Os i«-iiieip;.es i«ipeÍ3 estão cjilrígucs aoj
¦rlisiinrlos artistas Adelina Ahranclics, An-
{.1 Al.r.'.iiclics, Alfredo, Gvijó, Sacrair.entt.
c Miirio Duarte,

O csiícetaculü terá início ás i1 .t-(.

•DE -

Ernesto Souza
Com Iodo,

Glycerina e Hypo-
pliosphitosdeCal-

cio e Sódio
BRONCHITES

Asthma, Tuber-
culose pulmonar,

Raciiitismo
TON.CO PODEROSO

«majuinsica viçorosa,.-. soherta, "Amor O, ^EM S l,V (ÍB MBPQD, 11
iiii«aro" deve fazer hoje o ni.iior siicccs«.o, jl
montada, como se acha, com deslunrura- 81- —..——--
iiitiilo pela companhia Caramba, que n iu- ÍSSHSSS^^™"

O Recreio leve hontem brilhante c nu-
meros, concorrência. •,•••,

O pittoresco thea-.ro «la rua -vspmto
Sanlo cnchõii-se litteralinentc, coisa, nhas.
|i-ivi-l.i. ila.la a grande novidade que ali
sc e.thibia : — a nova e bella opercla
"A duquez.. ib ll.il Tabarin", j.t-la primei-
1,1 vez reiiresenladn cm portuguez.

Hoje, a companhia Azevedo-bcrra repe.
te a encantadora peça.

lim ultima recita de nssigiintiira, a apre-
ciada coiniianhia Caroinha cintara hoje a
opparatosa c lindu opereta — 'Amor üe
ziURaro". . , ... 1

Com uni "librctlo' cheio de brilho, lemlii' -.ha, "Amor

A
VIDA

I

Ternos do cisemira inslcza. nura
lã, |ii'oto 011 dc côr, sob nicdidn.
—íi ALFATAXAlíTA TAIÍIS *—

78 —- I!ua ITriisiinyaiia — 78
—i|i— (Não tem fillíil) —*—

Sports
TÜRF

DEHBir-GJiüU

Icrnretà com extraor Hnari;

No P.-il-acc-Thealre, dará liujc
pindo espectaculo a ill.iií.ionista e
ditadora miss l.vttn liinreb, que
iiii estreou jior entre gramlcs e
ai.plausú- do publico*

prestidt*
hontem

ruidosos

o

E'
mar,

A POLICIA DO 19" DIS-
TRICTO

CARTAZ DO DIA
Theatros

CAIÜ.OS COMES — O --.n" Cre
A'f .- .1 1 c o j|4.

MCXUIITAI, — "Soirí^' D.ifrO
.Verneuil,

PA1.ACI? TIIÍATRB — Mija livit:
riò (.Ülusionisnío e prestídítí'• tação),

i''lii:NI\' -- IJflréa da eoiiiDanh:..
lina - \11rn Abranches: A's i r-..

KI-XKKIO — "A dutiueza di
:..:n" úípcrctn). A's

KKlHfUI.ICA _
(opcielal. A-. S i«.|.

S. .Hi.-l-:' — "Dá
:\'s ;. J> 3I4 e io i|

Ma duas

"O pcior surdo ó o que nao quer
ouvir" já o disse a Ivscrupttira. Nao;
parece que ba engano, O peior cego
i 0 que não quer vér. -Mas, é quasi a
nicsma eoi?,-!,.

C) que abaixo narramos o vae de-
monstrar: ,«lá por vezes lemos chamado a n. en-
cão da policia do 10" districto c pedido
mie não consinta na vagabundagem _mie
ultimamente avas..»la a rua Ur. Dias
d.-i Cruz no trecho coniprchcndido en-

Li.c-
A'i

s 3!-.
lAnio

(revistai.

:" volta lioje ao cartaz tio lheatro
rins Gomes, certamente para deixar rc-
trado mais um dia de suceesso pnra a
nv-anhia do lídcn Tlieatro, dc l,i-!)oa. I
pois Ac alguns dia?» om que se suece-
ram beneficios dc vários artistas da es'
uáda companliia^, a noite de lioic, cm a
ai a cüiupáníüa do l;dc:i volta a re-
e-entar cm espectaculos Rcnuinamcntfi

: ularcs. terá. -,-or certo, desusada ani-
jçSo.

:s deliciosa, as de hoje,•il ila Cruz, no ¦-----,. --¦ .
-, , ire -í fitaeáo dn .Meyer e o viaductoa interessante rcvi-ta .. u«- • ,'M^"U . ; «-„„.„im

Oduvaldo Vianna, vae | da;Light, na cslai.ao.do «Ungcnlio
nsiohnt no S. José.

"Há c
Endidà Castro

Diariamente, o publico accorre rio popu*
r tlieatro da praça _Tiradentes, onde lüo

i cansa de applaudir ns interpretes d.i
ttraente peça, que, lendo graça ás car-
aüas, conléiii fccna; ile emoção que fa-
¦;:. suceesso tnJ..s às noites, como o apre-
indo quadro tios "apaches".

Para hoje, ainda cítão aununciadas no-
;;, representações d.i teltcisstma peça.

Cinemas
AMERICANO — "Alem tia vida c alé

da morte (draina).
AVKXIDA — "A covardia" (drama!

'' CV.rier.turas viajantes'' (coíi-edia); lonu
di HM.iixo («!'i natural).

('IV;-M'A1..\1S — ^Amazona macabn

- 1,«;:\1, — "Aventuras tle V.i.i.iio (dr;
:«-.: i; ¦ Ambição" (drama).

]KI_t .- -A herança fatal" (drama); ''

\.\-. 'i-í-i Kf-.erceo" (drama); "A mão «
m«tepa.«ía<lu" (drama);

OKKON -- "Vampiros" (arasiai: . Gij
Jctíc e os rt!pÍn!s!a*M (comedia); "Caanio

lActiialidadcs" (Ju raturatl.-, .PARI;; — "Mistiuíuclte deicciivo' í.b
sil,-..; "O segredo do ¦ pavilhão" i.Iri".
'¦Ciri-to e o fiiiarda-chuva" (eotr.eiiia); "

(t?:.-- <-r:-.-':-te" (eoraedio).

Jj'r?); 
'O livro do receado" («mcjia),

Cinemas
Vem fazendo o mais estunendo $

cm nosso taeiu ciiicmatotrrapl.jco, ha já ai-
pútta mezes. o maravilhoso film Ae aveiu
Utras — "Váin^iros'*) 1'.''? é desse emnol-
-rante drama dc r.ventura,-; ü\ie o clãc Odeon
r.!irc..etita nRora ttm novo cmsõdio. denomi-
tiade *'0 homem dos vtmenos" c tem como
nrot-icornsta a fassinaiite o sedüctóra actriz
Musi-íwa. oue o nõ?so publico já sagrou
com os «seus applausos,

('omplüíam o i-ro.cranima do Odeon n era-
r.osa. comedia "Cíectia o os alpinistfl?^ e
ii ultimo numero do "Gauniout Actualida-

*

Novo,
Fm todo esse trecho da referida ma,

¦ e-i.'e-n familias que constantemente
.passam pelo dissabor de serem leste-
munhas Je scenas desapradavcis.

Indivíduos dcsoccirpados c mulheres
vagabundas, ali se reunetn nos magotes,

¦ não só interrompendo o livre transito
I das familias, mas também, proferindo
i todo a sorte ile obscenidades
| K' impossível qir

«as prosiga por "lr-i3 tempo..
; ' 

O dr. Aurelino I.cn) nrecisa
suas vistas ipara a zona

estailo de coi-

ar
as do Mey

01 .lítimamente entregue á sa::iia dos mal-
feitores, já que a policia local, cruza
cs braços, dando isso motivo ns cçn-
slantés queix

A corrida de hninnliii
o scguinle o programnia de corrida

amanhã se realiza no prado do Ita-
i.v '•

l'areo "Velocidade" — 1,500 metros— 1 tooo? e _'oo? — Vanguarda. .7 bi-
los; 1'alta. ,|S; Espanador, 5-'-. fialila,
•I": Histórico. 45, c Davies, .|;.

Páreo "Seis de Março" — 1.500 me-
tros — 1 :ooo? c .200$ — Dyiiamité, 52
kilos; Dictadura, 32; Estilhaço, 5.11 V°-
nau. 51 ; Diamante, 46, e Escopeta, 32.

Parco "Itamaraty" — 1.609 metros—
1 :z..o$ e ^40? — Majeslic, 50 kilos;
Trunfo, 32; Jagunço, 50; M.ipú, 52l
Zéllc, 50, e Dionéa. 50.

Pareô "17 cie Setembro" — 1.609 mc-
tros — 11300$ e 7,00? — Flamengo, «o
l.ilos; Stromboli, 34; Scamp, £4. e Iu-
sienia, 32.

Pareô "Progtesso" — f.609 metrai—
1 :.ooS c -'405 — Favorito. 55 kilos;
Cangusst., 51; CniiK-lia. 49; Pálrono, |
53; Dictadura, 45. e Estilete, 4.1.

iV.reo "Ur. frontin" — 1.700 metros
— 1 :õoo$ e i.'o$ — Cuido Spano. 5.1
kilos: Mai-vcllons; 53; Parade, 51; Jor-
fie, 52; Monte Cliristo. 40. e Alias, 5z."Grande Preniio Emulação" — '-"oo
metros — 3:000? c 6oo? — Argentino,
51 kilos: Poiitet Canot, 50; n.-iíteiy. ?i;
Picrroí, ?^: Onilinho, 51; 1'égaso, 50;
e

reo 'Supplementar —- 1.609 me-
j.-,«j _ Mediiza, -.2 '-'¦-
Y/oanc.tie, 4-.i; Merry

Fa
:rcs — t 12005

Voltaire, 54
.n. e Palr cira, 10.

FOOTBALL
03._-_SI»-0-C»-

Gotías Virtuosas de Ei

C tiram
ovarins.

O Pathé, o lus-yoso salão da üvenída j.1 Tíraneo. estreando novo cartaz, ofíere- :
«-.í* seus iiimimero? ''fcal.íitiH.s" um o-yc- ¦

-,-eIo' vcri,..-idcir;-iici;,.e-_crsin-:oso. Kstá!
.-¦: r>rcír"ü*n'.ua constituído tv>r doís fitms. ;
ia oiKfí tU-.ííes-J miis arrebatador... Ku-os- [
\\^v.i:::r-'- de í-S-iíih:". o : arr«i'iado cinc- f

xão tk.vv: SOlíTK

Xns çnrrns du policia
O ladrão João Lyra. que ha dir.;

tou de um cavalheira dois gu
chuva r. cm relógio de ouro, foi
hontem per assines do Corpo de
rança.

A :.r.!!e'a -eons.-i.ir.il a

OS ENCONTROS Div
AMANHÃ

Em resunto. são os se.^ru
contros de campeottalo tlc

: os rcsiiccí.vps juizes:
iUS(,

\ llla Isabel, no "ground'' da rua Fi-
gueira de Mello.

Juizes: primeiros "toam..", Achillcs
PcdcrnciraSj do 'S. Christovão; seguii-

[dos "teams ', Antônio Torres.
1 Mangueira "versus" Carioca, 110
j 

"frroiind" da rua 'PaysaiiUu'.
j 3' divisão — P.rasil "versus" Tcara-

hy, .110 "ground" da rua General Seve-
riano.

Juizes: primeiros "teams", «Edgird
Vieira; "segundos "tc.-iins", Arthur
Serra .Pinto.

Paladino "versus" Pare. 110 "«ground"
:!a rua Prefeito 'Serzeilello.

Juizes: primeiros "teams", Ernani
Jopperl; segiínUos "teams", Plinio di-
CarviTÍlio.

* * *
O CAMPEONATO HE WATER-

rOLO
A commissão de ivater-pplo da _-Fe-deracão H. das S. do Remo organizou

a tabeliã do campeonato de water-polo
a iniciar-se cm 17 de dezembro, do sc-
lí.tiiitc modo:
Dezembro, 17:

Flamengo x Natação, _Boqueirão x Internacional.
5. Christovão x Guanabara.

Dezembro; C4!
Icnjrahy x Gragoatá,
6. Christovão x 'Boqueirão
Flamengo x Internacional.

Dezembro, 31:
Icáraliy x Gitanabara;
íFlamengo x Boqueirão.
Internacional x Gragoatá.

Janeiro. 7:
Boqueirão x Guanabara.
P. Christovão x Gragoaíá.
Flamengo x Icaraliy.

Janeiro. 14:
Guanabara x Internacional,.
iBoquèirão x Gragoatá.
¦Natação x Icarahy.

Janeiro, -t :
IFlàmengp x Guanabara,
Xat;«|Ção x Gragoatá.
Icarahy x S. Cliristovão,

Jarieiroí --S:
Internacional x S. Cbrislovao.
Natação x Guanabara,

Fevereiro, 4:
\>'\\'1ÍÃ 

' Gragoatá x Tlamcngo.
Boqueirão x Icarahy.

! -Natação x S. Christovão.
lies os cn- , ftcvercirOj 11 !
amanhã, c. Internacional x Naiaçãp;

S. Christovão x (Flamengo,
n0! Guanabara x Gragoatá.

A morte de uin official portu-
guez na Aírica Oriental

Lisboa, 24 — (A. A.). — Telegram-
mas aqui recebidos de Moçambique an-
mtiiciain o falleormcnto na linha de
frente da África Orien_al do major
Leopoldo Silva, do exercito nacional,
viclrma Ide ferimentos recebidos num
dos últimos combates ali travados;

O corpo do referido official será cm-
balsamado o transportado para esta ca-
pilai, ímdç será enterrado com todas «as
honras militares do seu posto,

A noticia ;d'e sua morte aqui foi ge-
i-almcnte sciwidla,. dadas, sobretudo, as
vinculações que tinha com o nosso meio
social, tendo se disliiiguido varias vezes
em IdiVcrsos combates que entrou.

*

Modificação no gabinete russo
Londres, 24 (A. H.) — Diz uma

nota da Agencia Rcuter:"A modificação que acaba de soffrer
o gabinete russo, que -passa a ser che-
fiado pelo general Trepoff, indica ela-
ramente que o tzar eslá inteiramente
de aecordo com os sentimentos mani-
festados recenlcmlcntíe tnão só pelas
Câmaras como também pela opinião pu-
blica dc todo o paiz. Prova egualineii-
te que a «agitação pro-allemã na Russia
foi finalmente dominada.

A recente sessão da .Duma tlemons-
trou como as sympatliias pro-allcmãs
tlesapparcceram de todo o Ijaiz c tor-
11011 evidentes quaes os sentimentos da
nação a respeito dos ministros que,
com ou sem razão, são apontados como
favoráveis ao movimento a favor da
paz ou a outro qualquer movimento
que vise afastar a Russia dos seus
alliados.

A mudança agora realizada salva-
guarda a politica futura da Russia e
constituo um golpe muito sério na in-
fluencia allemã, sendo também um in-
dicio muito claro de que a unica linha
politica que o novo chefe do, gabinete
vae seguir c a da mais estreita união
da Russia coi» 05 demais paizes da
F.ntcntc.

Os teuto-iralgaros
oecupam Orsova

Nma York, 24 — (A. A.) — Tele-
grammas de Berlim, apnda não confir-
mados, annunciam a oecupação de Or-
sova e Titnui-.Sevcritui. sobre o Danu-
bio, pelas tropas tento búlgaras.

si-

Tropas russas com destino á
Tíansylvannia

Londres. 24 — (A, A.) — Dizem
do Bítcãrcst terem passado .porali, com
destino á frente da Transylvania e par-
to meridional da Rumania numerosas
tropas russas, que vão reforçar as fi-
leiras russo-rumajicas nnquellcs pontos,
onde já era detida a offensiva do ge-
ncral 'Falkenhayn.

«Essas tropas levam grande quanlida-
ile de material bellico e canhões de
grosso calibre.

Os realistas gregas em
Katarina

Londres. 24 — (A. TI.) — Os jor-
naes publicam tclégrammas de Athenas
«lizcndo que as tropas realistas gregas
recusam abandonar Katcrina, conforme
o aecordo realizado entre os governos
ajliados c o governo de -Athenas.

O general Sarrail avisou, por esse
motivo, o governo grego de que no caso
de não ser ordenado aos realistas que
abandonem iminediatameiife _ Katerina,
as tropas aluadas empregarão a, força
para que clkvs saiam daquella cidade.

*

Londres, 24 (A. H\) — O "Times ,
coninientada a nova campanha em
favor da paz, dirigida -por elementos
allemães nos (Estados Unidos, declara
que este -facto, como muitos outros, nao
ipassa de uma grosseira imitação duma
«pratica favorita de Napoleão. A Alie-
mnha, acerescenta o alltulido jornal, ço-
mo iNapolcão, deseja a paz, que, feita
neste momento, a collocaria numa si-
tuação de supremacia na Europa. Nos,
porém, e os -nossos alliados _ estamos
absolutamente resolvidos a não lli a
conceder. O «primeiro ministro formu-
lou logo no começo da guerra «as condi-
ções em que seria feita a paz. Elias
foram repetidas innumeras vezes sem a
menor alteração, Todos os alliados as
acecitaram, todos as sanecionaram. Não
ha, portanto, o menor fundamento pa-
ra o falatorio que se tem notado nos
últimos dias".

O "Times", referindo-se ás conte-
rencias que os ministros vão promover
na província, diz que esta resolução é
devida á necessidade de esclarecer a
opinião «publica da Grã-Bretanha, que
reclama uma enérgica condueta nas ope-
rações de guerra,

#
Nas frentes servia é

rumaica
Pura, 24 — (A. Hv) —Os críticos

militares salientam que somente nas
frentes servia e rumaica ha actualmcnte
reaj actividadt.

INa frente servia, -parece que os ai-
liados estão prcoccttpados cm impellir o
inimigo o mais depressa possível na
direcção de Prilep. Assim, os servios
continuam regularmente o seu avanço
na curva do «Cerna e no alto massiço
de Dopropolis. Ao ccntro,_ 09 russos,
francezes c servios -fazem vigorosa pres-
são sobre o inimigo, esperando o mo-
mento em que a ala direita servia co-
mece a irromper nas linhas teuto-bul-
caras. Os italianos progridem também a
oéste ile iMonaslir, c juntamente com os
francezes remontam a .margem occiden-
lal do Lago de Prespa e tentam, á cs-
querda, um movimento análogo ao dos
servios na direita.

iNas outras frentes, sobretudo na oe-
cidenltil, o máo tempo difficulta as
operações e não permittc senão prepara-
livos para acções futuras.

:!í

Heimorwlioifies
e Eczetna

Poucas ciif.irmi.liKlos suo inal.1
detestáveis o iusupportuvcis ilo
quo-liemorrlioidcs o outras affel-
cções irritantes da cutis.

«AS HEMOM.HOIDKS não ú pro
ciso-descrevei' á dcs)>r:H-uilii victi-
ma. Tanto mnis tempo se passo
sem as iiUeudei- rtevidamente, tão
peiores so tornam, ntó que o
doente não pôde achar nssouiit
coiiuikkIo o teme leviititiu-su « :i(i">
mudar ile passo.

O KCZI3MA principia com uni.%
erupção de pequenas IioIIms quo
ardem c picam ihtolpi-avelmeiite,
o o doente não adia allivio, nem
do dia, nem de noite. Mstns pc-
quenas bolhas ngrnpmn-se cm ru-
Kiis ou conjuntos de tniimiilio rc-
guiar, quo podem espalhar-se ra-
pidiimcnte.

HKRIMOS e SARNA ainda qtift
não tão eomiituns como lirnmi--
rhoides o eczeinu, são cgiiulmcnti)
martyrisnntes, o podem desi'i_;iiriir
o paciente por toda a vida. Ai min
quo pareçam ter dcsiippurecido,
estes inconimodos costumam vol-
tar uma ou mais vezes.

O UNUUEXTO I)l. l»OAX |iroiluJ!
prompto allivio em todas as tor-
mas do affcições du pelle, com
comichão o raras vezes siiccedení
que uma só caixa não seja siiífi-
ciento para unia cura completn.
Mesmo nos casos em quo se iliz
ao doente quo só uma operação o
pôde- curar, o VXGUKXTO Dl!
J)OAN tem curado o mui e eslo
não tem voltado.a iipparecei-. Ksle
unguento é egualmente efflenz
para eezema, lierpcs, sarna, pso-
rlase, borbulhas, espinhas, 1'i'iei-
ras, picadas do insectos o comi-
chão da pelle causada por qual-
quer motivo, o em qualquer t'ór-
ma que seja. Calma pròmptii-
mento a inflummação, faz des-
apparecer a comichão e reslabcle-
co gradualmente a pelle ao seu
estado do saúde e uormnl, assim
como lhe ilií a nincieza natiical.

O DNGUKNTO l)K IIOAX acha
so á venda em todas ns pliar»
macias.

POSTUROIacOMÜIiliAX CO.
Caixa do Correio 10G3.

ltio do Janeiro
 '¦¦ 1» a» 1 »¦

Os exércitos austríacos na írente
de léste

Nova York, 24 (A. A.) - O corres-
.pondente da "Associated Press , em
Berlim informa que será nomeado o
arcliiduque José Augusto, general dc ar-
tilheria. para substituir o actual impe-
rador no commando dos exércitos da
frente leste.

«

Hova inspecção militar em
França

P,iW.t, 24 (A, II.) — O ministro da
Guerra apresentou á Câmara dos Depu-
tados um projecto de lei mandando sub-
metter a nova inspecção os ínanccbos
isentos do serviço militar antes dc 1 dc
abril do corrente anno.

&•
Os russas avançam na

Dobrudja
Petrogrado, 24 — XOffjrinl) —

«Realizámos na üobrtulja um importaii-
le avanço. Allingimos o lago de la-
sliaul c atravessamos o rio Kartal .

Os rumaicos tomara a oííeosiva
na Dobrii-ja

Ihicaresl. 24 (A. H.) — Cominiini-
cado official:"O inimigo tentou atravessar o Ua-
ntiliio em Zimit.i, approxiiiiailaiil.nte a
setenta milhas a sudoe.te de Uuca-
rest. ,

As tropas rumaicas tomaram a ot-
fcnsiv.-i na Dobrudja, avançando ao
lungo dc toda a írente e capturando
grande numero de desfiladeiros e po-
voações a quinze milhas ao norte da
linha férrea de Ccriiavoda a Conslahz.a.

Rctirámo-nos da margem esquerda do
Oltctz." ,_,. . q, , p>l 

A REVOLUÇÃO NO HEXÃGO
Nova York, 24 (A. II.1 — Informa-

ções aqui recebidas ile Chihtialiua dizem
que 110 combate ipic se travou em torno
daquella cidade, devido no ataque dos
villislas, morreram um general, dois co-
roneis e cem soldados carfanzistas. Os
villislas perderam quatrocentos liomens
e. por fim. retiraram-se. O general Ire-
vino, governador do listado e coinitian-
dante das forças legaes, ficou fendo.

De 1.1-Paso dizem que Villa voltou
lio.ii-, ás o horas da manhã, a atacar
Chiliuahua.

"La Belle Me", no
Republica

Realizou-se hontem, no Republica, a
festa artística da sra. Stefi Czillng, que
conta na platéa daquclle theatro admi-
radores em legiões.

O espectaculo constou tia opereta de
I,eo Fali "La Delle Riscite" e de 11111
intermédio em que a sra. Czillag se
fez a-pplaudir em vários iiunieros de
canto e como regente «l.i orcltcslra."'La Ilclle Risette", já rcprcsenlada
em h;ij, pela mesma coinpaiiliia Ca-
ramba; no Lyrico, nada perdeu do bri-
llio com que se exhibira na .primeira
edição, já pelo desempenho dos artistas,
já -pela riqueza de ciisccnação.

Pasquiui ainda einge a coroa do rei
Pedro de Borgonlia, e ('«onsalvo não
perdeu o cargo de ajudante do duque
de Aquitania. .Afora esses artistas os

..demais papeis tiveram novos iiitcrpre-
les.

A sra. Gàry boníssima Risette, e
Stefi Czillag graciosa e travessa Mar-
got.

Valle foi mn condo de Tnttrelle de
certa distineção, que substituiu a falia
de recursos vocaes -para a tarefa ea-
nora.

Após o segundo acto Stefi Czillag «li-1-
se com extraordinária graça «luas can-
ções hcspanliolas, c o celebre "Meu Jtoi
Morreu I"

Kra curioso ver o semblante choroso
que cila fazia ao lastimar a nioric du
boi, em idioma ausCro-luidtaiio.

O publico pediu c obteve bis da PÇ
.pular teanção, a qual produziu, real
mente, bonito effeito, com a collabora-
ção do coro interno.

Em seguida, a festejada actriz asstt-
niiu o bastão de commanilo do maestro
Belleza "<? dirigiu o .prelúdio da opercla"Amor dc Zingaro",

Enérgica no gesto, um lanlo laborioso.
segura no compasso, demonstrou o sen
valor nada vulgar de niusicista. recebeu

do do numeroso auditório merecida
e prolongada salva ile applausos.

¦ » — » 

Mais uma victima dos anto
inoveis

Hontem, á noite, na rua S. Francisco
Xavier, o automóvel 11. 2.411, que por
ali passava, como habitualmente o fazem
Iodos os autos, etn terrível disparada,
atropelou o menor José Luiz da Costa,
dc S annos dc edade. branco c filho ile
.losú Dias da Costa, c de d. Lenor Cos-
la, residentes á rua Visconde dc Nicthê-
roy_ 11. 21.

Nesse desastre o menor recebeu 11111
ferimento na cabeça.

Jjsij Luiz foi medicado c recolheu-se
á residência de seus pães,

O cliauffeur, depois do atropelamento
de une íoi culpado, disparou, como sem-
pre acontece!...

«IH>I» ?»»

OS FÜNÊRAÈS DE FRANCISCO
JOSÉ

Mudrtd, 24 (A. H.) — Xa oceasião
de ie votar tia Câmara dos. Deputados
lima moção Ac coiitlolenciás pelo falle-
Cimento do imperador Francíjco Tose,
os parlamentares republicanos recusa-
ram-se a tomar parte- na volação, d-ecla-
rando que o faziam por considerarem
aauellc soberano como o causador da
conflagração européa.

 ^«*a53-o-dEj-<>r--'v»-ii

Um menor victima de um bruto
A' noite íi policia conseguiu csíiilicle*

cer a identidade do menor atropelado na
rua Marechal Floriano. pelo auto nume-
ro 6S4. Chama-se elle José Pcres, de 12
annos, branco u residente á nia iíarãu
dc S. Felix iv. io(j.

O cliauffeur do auto, Manoel Dias
Ferreira, nenhuma culpa leve nn caso.

E com o ctiaruto saiu a queimar
mulheres..

O Árnoljiho Campos é empregado h\
unia casa mortuaria do Encantado, Hon-
tcin o gran-.le pândego entrou de rijo
na cachaça c saiu a se dislrahir pela rua
Vasco «la Gama. Mas a se dislraliir
como? Accende.i tm. charuto c saiu a
queimar «braços de mullicrcs éncostadaa
ás rótulas.

IlouVe tim reboliço doido e a poh-cia
aciidiu. prendendo em flagrante o Ar-
niilpho. que ini recolhido ao xadrez.
Foram queiinadtas as decaliiiJas Maria
Alexandra, Annita Wáskina, Rosa An-
glis, Rosa Gonçalo, Annita Araripc e
Anna Izaliel.

k SITUAÇÃO SÂ ain.
Diz uma

.! Pullcn, do ilamengo;

Botafogo,
nabarn.•'teams'
.egundo

Sydney |
teams" I

fcévereiro, is:
Boqueirão x Xatr,
Internacional x lc

.0.10, ,!.-,
An

;:__>_.

r< "jçs e t ,r..-«
e na cal 2 sedeciaia :a-ai rearl pio á Casa ii Delenc

idos, -recoMiendo

uo s, V. irisíovao. :
:« "versus" Bangu', no ground!'
Campos tiall.i. . ],: primei roa "tçams", Sylyio|

s; segun-Jos ''-teams". Rubens Por-
¦rro.. ambos do S. Cliristovão.
àivísãç — Palmeiras "versus"

- —^üS^í.t-tí^í- C"

Londres, 24 — (A. II.)
| nota da Agencia Rcuter:"A situação da Rumania, devido ao

avanço dos autro-allemães r.a Vala-
chia, não é considerada grave não só
nos circuios rumaicos como lambem
nos circuios diplomáticos e militares
mais bem informados. Admitte-se que
a situação não é agradável; ella é prin-
eipalirienté obscura devido ás difficul-
dr.dcs das conimunicaçõcs. Màs. sup-
poiif!o-se mesmo oue as prctchçíies «los

O BISI'0 DK POUSO AI.Mtlííl
(A. A.) — ParaCampinas.

fiéile tir. sua
Pouso AlcKr
aqui

(llOCCSÜ ÍOgtllU o
. li. Octavio Chi

c em visita ao 'n7ve

a
iisno de
ias, que
I. Xcry.

coiiiimu
e, mais

airradai
consi ii-.
u:-.c.-;.'ic

K-tíl alie ItlStlfl'?m;ies
tine o ininiicro consefíiiiii e;
c de Vsíachía, por; mni

que seja'-cs.e facto e
de maneira alsnnia,

vital rara a Rtiinania

MORREU O INVENTOR DA ME-:
TRALHADOM |

ioinírcj, ^4 -— (A, IT.I — Falleceu;
sir Miram Maxim, inventor dos canhões '•
c mctrailiad&vaü-^ine tmlinni o seu nome,

— Hiram Sl-evcns Maxim era um ce-
libre engenheiro norte-americano, na.n-!
ral de SangersvSlle. O seu nome é ce-i
lebre -por haver ii«li> Maxim o inventor'
dã ineri-allia-loi'.!. «lc carga automática e
do íusil automático, conhecidos ambos
03 inventos pelo nome de seu autor.

O invento de Hiram Maxim tem tido
larga applicAção na iremciu... enrniíici-
na que ensangt.cr.ia quiasi a Europa in-
teira.

Maidtn nasceu cm 1S40 e morre rom
;-. edade ile 76 annos.

NOTÍCIAS DE PORTUGAL
Lisboa. 24 (A. f-I.) -¦- Dos navioJ

confiscados á Allemanha, vime e oito
já foram cntrcRiies á Inglaterra. Dozi
estão em serviço tle 'Portugal'.

Lisboa, 24 (A. II.) — O presidem.ila Republica e o ministro da Guerra
visitaram a exposição de roupas admii-
ridas -«or subscripção e destinadas an!
soldados que pai tem para os campos ií*
batalha da Europa.
—'-¦ ¦ — ¦ ¦ -"¦¦—^ll3:Z5^^-^Ç>*dgE>¦*Sfc£^B*»»^' ¦—-  -

ura "eaRen" a ser exiiÈ.
:«!•'

F
, Com reiação a noticia publicada s

titula acima forno., hontem precut
por Benjamin Malromah, que s- 'I /
victima d-a .perversidade dc uma uin-
llier, I5c-ija:iiir. dl. se vendedor «1«- ;-«'-
toes postacs, a berilo, e? garant: "jue %¦'
dn tt-tn que desabone o seu nor:

ULT HA H-0' R A

5 lies- j <je
ÍC não i n;i]

iiiachir.-as de gacriM

-.<k- invemor ¦
11 cirande

1*
Bjalma

Ql.vn.po Franco e Dclii
Franco par-ticipam á«« pes

eu fi.llio l.iJAI.MA,

íJe ;¦*¦::
•1 na oriíanizaçiiO

em wa pa.iiu..

ras, «a «-.
cemitério d« S. i-, ü-'VÍe>-.
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UM MUNDO DE OURO
4. IO LIBRAS

Distribuídas pela oasa VEADO aos fumantes dos seus cigar-ros por meio da Loteria Federal de 28 de Dezembro de 1816,
IkX PRÊMIOS constando cada prêmiouma bolsa de prata contendo

mwtyueiia?

Carneira ucolchoada
(CUSIIION-FITTING)

Cariocas e40e
rna Larga 134 o em

todas as casas ATLAS

o _íy

10___25__iia i
€WI OURO

Oue sarao entregues a quem apresentar bilhetes fornecidos p...!« cnsn
VíAUO com numeras eguaes aos primeiros 41 prêmios maiores da Lo.
teria Federal do «ATAL de 1813.

CONDIÇÕES
íA quem apresentar na easa Veado a Rua da AssemhUi, 01-03 o couponi.qui junto acompanhado dc 10 valeu das nossas cartelrinhas de cigarros jreceberá em troca um bilhete numerado cujo numero correspondendo,aos primeiros 41 prêmios maiores da Loteria Federal de 23 de Dezembro í*i1916 terá direito a unia bolsa de prata contendo der libras om ouro.A troca dos lilliietcs para o concurso terminará em 15 de Dezembro i'í1010. Scr.lo atlentlitlas as remessa», pelo correio quando acompanhadas ( ••mn sellu dc IOO reis para o porte. '

BOLSA
IlouLeii!, a Bolsa funecionou muito

."lllva, fctiUo sido reaüuado regular
numero de negócios.'¦ 

As Q-ooüces geraes, c as de C, -te
lí, dc .'erro, ficaram em baixa; as do
C, do 'J*hesoitro, frouxas; <is Muni-
ni*acs, as Mineiras, as rcções do
ilatico do ilrasil af? tbo Ccsnmcrcial, as !
ila llide Mineira as das Loterias e «s
das Oofiia da Bahia man.iu.ias; as
fJnq T*,.r-.tti ,, ns (líl« *f!**iq P I--TOT1V-
mo, sustentadas e as apólices .Papiriircs

VliS'DAS
/Ipoliced :

Çeracs ú_ luiulns, ooo$ooo,

0 Commercio em Portugal

Os prcmios estão em exposição bus vitrines VEADÍ

Ditas dc i:oouS,
9. .17. a ... .

Ditas idem, 3, ti. .
Ditas idem, ;:. a. .
Ditas idem; 1, 1, 1.

13, 1. .ID. iv,¦¦¦. .
Ditas idem, i>. a. .
Ditas idem. ia,. ,
O. do Vort-o, 1, a. .
Dilas idi-rn, ai a. ,
C. dc iÍC. de 1'eiio,

12. ti. . , * . , ,
í Ditas ktopi, 2, 1, ji,1 Ditas idetit. s. n. .

C, tin 'i'h_.iiuro (iy

.1. 5- 6
75UÍOOO

Sioíooo
iSt ijooo
St_$ooo

8is5000
BttíSooo
8_çí_.qòo
O-CiSOOO
ij.íüSoco

8Í0S0QO
Si 

'

GRANDE HOTEL BORGES
POBTUCIAIj — LISBOA

(Kecommcndado pela Sociedade
Propagadora ds Portugal)

•Hotel de 1" classe inteira-
mente renovado. Luxo e con-
forto. Aquecimento geral.
Banhos em todos os andares
e quartos com banho.

Hotel seinure preterido pc-
las faniilia brasileiras.
Pensão', ttiilo cdiitprchèri-

«lido 11 1.600 ruis.

¦i »_*'i^ii»'*~^>_M>-w-»^w~f-_-_-^-_-__ww,-__i-__i

L._—>un ¦—1 1-»-_i_-- m ¦¦—¦_¦ » m—_—11

Corte csLo coúpcii".

junto-lhe 10 vales
dos cigarres

21>V?

íffl
•; íreque p.r um bilhete» numera Jo cia cas:-'

w:____s__.:___>©
'.rara se habilitar ao GRANDE CONCURSO dc

Ul iüSDO OE OURO
-33VC

11 BOLSAS DE FHATA CPI) (M m v

_.«.».•.»—i.rri iiT.i-nri __a___a__ata__B_B_>_>__a_i

Ditas de 500S, i, :i . . .
Ditai! í'kili ia...
Ditas de itopo$, 50. o. ,
D¦tás !"+vtll, Í-. ;i v v l

11 23, a. 
Ditas idem; 7. ;*. . . .
Ditas idem, ;.'07 a, . . .
Municipaes -dc I.. do. .¦<
DiUis de iqo6, t-ort. ii, ;i
Ditas de 1014, on. 50, a.
Dilas idem. 2. 7. a .
lí. d. MUiaes Geraes

t :ono$, ui. a. . . .
lí. do Kio (4 °i° 2. 7.

C aiutattlÜas :
Terras c 'Colonização. 20
Docas da lííilu.i. iuo a.
Ditos idtsnt, .joo a. . . .
Mfcwis S, ÍLTonymo, 30
Pe&roòlitaria, 25 a. . .
Hra.il Industria) -o. n.
Ktrmüs Mrasü; ioo a. .
Docas dc Santos, num.. 8

Debenturcs :
Merendo- 7 a.
Autan-ttra Paulista, 1$, t

.15S000 OOOfKXJOOO_OC3C50000í500f"-'i ei-í'í;;?;?;_',%;;r.:;*;:,í;'.?í%?ii.5ü

ar \U TOIOS EM PACOTES È

m. tom VEADO'.
8toSóoo 3ç^« »i*.
31 _ono _J->; Excciloiitcsciui.ilidadcs _¦ o.;¥.hio X,« ., _ 4S1.S3S0U0 £*¦ Rocusao as imuaçues^
., „.. ,! o'-K"S,íS"'.;«;*"?;'"';*,;,",;v-:v:,v;í5"'  cüooeo*ci«x}oo_'_*3aoü___oo

LOTERIAS
CAPITAL FEDERAL

1'IXTO, IjOPKS & C.
Rua Marechal Floriano,

Coininissarioj dc café, íiianiiii;
iceveacs.

~ 
jíiõniTas rinir-íÕAs

iíKXDA DA AT;1'ÀNÜ.E0A
hoje :

10
om-

r _!tn ouro.

CüHUlíIO — l'sta renirlWo cx-
fpedirá mata"» indos sesuitites patjite-
tei 1

Hoje:
Jtatiiui.}, nara Victoria, Ualiia, Ma

ceio í: l.vciíc, rceclieud inturestíis ali
As í horas da líianftA, cartas para <
interior até ás " t|-. idem ojiii twrtí-düiilõ aié á-t f>.

lliplifaud Priví.r. tvira Santos e lítõ
tia 1'ratn, recebendo impress.-is até ás
íi horas da manhã, cartas para o in-
teriur alé á-; ^ T|_, idem cotn porte
ditplo e carlas paia o exterior ato

Phihuh-thiti,
ellas, lllicos,

para Viutnria, Cura
líaltia» Sergipe' e Ala;

KOas, rccelicüdò impressos ali á i lio-
rn'( da tarde, cartas para o interior
íité á 1 i!_, j-dem com porte duplo
até às' 2, c objectos para rejíisirar
utó :t. mciii-dia.

Jit(iuarU>e c Ctiluvaiy, para portos
do Xitrti-. recebendo impressos até ao
meio-dia', cartas paia £j interior ate
ás i_ í|_, idem çom porto duplo aié
á 1 hora dn tarde, n objectos para
registrai1 af<_ ás u da maiiltã.

Amanhã:
Ttaquera, para Santo?, Paraná, fí«*io

líranci.-iCOi e Kio Orandc do Sn', rc-
ecbciHlÒ impressas até ás 8 lioras da
uianliã, carlas para u interior ate ás
<s i!_, ídem cum porte duplo attí ás 9
e iihjfctos para registrar atí á, 7 úa
noite do hoje.

Itatilm, para iParánâ c Kio Grande
dn Su!, rcccbotitlo impressos até ás S
lioras da nmihã; cartas para o inte-
rtor até án S 11_, idem com porte
duplo até ás o, c ohjcetos para ve-
üistrar ale ás ;¦ da noite de ituio.

BcaBCBCTa___Diig__àa___«c_-.^^

o-ti;
iuj:

M$70(i
40?r>.|5

257:29$6?'4

3.C-'n:ic)S$-7o
'Jím egual período de
1013

Dí-ff_rcne,a a maior r
nu iotC  So.j :8Ò3$533
wEOEiytS-ourA di; .mixas

Arrecailaçüo de hontem io:.(S ($025
Iu 1 a 2.1 =S?S86_$-.l37

íim CRtlál periodo do
anuo passado. , . óS-:?...¦$]*,-¦

HÊRNÍÀ on
^>nn_íiN___n-Kona'-r-_Rj)aiui_zic

Única o
Verdadeira enra da
f3cm oi»craç5o. Pn.to«tes «e JBriixoilas

Medalha «le curo, 1'arls
Quem compra um CINTO rp.ic iiho fcjn lei-
1o sob modula contorme a grossttra da ÜIÍR-
NIA, na ranioría das vezea expne-se oo e.-

tran;;ulamcnl.u do intestino c corre o perigoãa morte entre liprrivcis dorw,
No grande cstálielecimeiito dn J'roiVi-.ir

TíAZZARlNl, todos os appareíiuis são fa-
íjnecdos :'o!) medula, coníorme " caso e a
enfermidade, m'u> lendo nenhuma mola d?

ferro, rã > leves e iiivisivcls, earnntiiiilo unu
cantciicto sinti-e c perícila, tnirili cin das '
Jícrni.is a.i mais volumosas; poticudo o doente tratillisr fazer eucreicio»tle fryitiuasticii ou equitoçãp, ficando completamente cuiaiin. icin operaeãiulBunia. As pcisoas que soffreni da Hérnia escrevam liojc itie?mu 

'ac
lioi. ,l_.i!_inUi, o.ira de obter o tratamento cratuito.Heclaro que fazendo uso do CINTO do Professor tiÂZZART.VI fi-

quci comp.etamcnte curado de uma Hérnia EscroUil, que soIWa lia lon-803 niinos. AtlciUindo i«s:i cura, também renovo a in"n'n eratidSh \l--nocl (.areia du Amaral. Conlra-mcstre da Fabrica de Teci ks "Corcú-
vado .

Aioliccs
Gemes de i:oou?.
(t. do I'orto. . .
C. de lí. de berro
Ç, do Tlicsoiuo .
S. da baixada . .
Provisórias, . . .
lí. do Uio (-( "i",*
U, do Hio, d. 5uu^,
110:11

l".ito de M. Ceraes
iJiías do K. Santo
Municip. dc i-yotí,
Ditas- 110111. . . ,

queliradura' ^i;;:, tm'.-H,1?r':
Argentina. | _j',u„'s ",i0 '"'òlj.pon'.

Ditas de llaRii. .
Ditas ('„• licito Ho.

1 riirahlc. . . , .
Consulta das 1 llaiíeos:

9 ns ia c Comn:

pl-*FER!TAS
í't*«;rfi

Si,1?ooo
osòSoon
Si3$oòo
Ü07S0Ò0

&4$.pbo

Siõsòoô

Caujpi
8Òp$oop
0J5Í.M.1.
807ÇOÓO
8(ij$pOo I
Bqo?ooo !
SosShoò ítuEiS

S3?ó"?o j 51931)

rirísiimo dos prêmios do plnnn. í)ll'Tonlisàdn om 21 novoir
liro de i'.)'.(i.

;i'iu;mios deídioom á-doojooo'41559 venci. Capital lúiOOO.íOOO
510HI 2:000.51100

! liWGS 1:5005111)0
f 52330 1:0003000
•ÍSDio 1:000(000
'562ÜÍ K0OS0O0
'Wíis nonsooo
''« 50.3.100

321 fjOJSJUO
IMíEMIOSTIE 2003000

7017 ÍSOiiS S0S3O 15175 ÍÍ7493
8360 4801» 3o03M b'33S '.«773

PRÊMIOS HE 1005000
lÜOSOí 8Í703 6559 G50-'O 33173

85410 31353 5X724 83105 SS589
6:;o;o 03391 57;0.i 22119 3iir.s
ílSilít ÍÍ2010 12971 77309 82991
2BÜ05 50231 S9Í51 Ü1Í29 51323
30330 12520 2370S 30154 7S10
74225 29411 39415 71019 15511

41119 05550 919G2 33557
APIMIOXIMAi.OHh

3i8$õoo

iS4$5op
1 ;o3o>oq<.-

i5í$opu 150^000

ijoGsòno
695ÇÒ00
tpjÇbob
lj)5$000

3iH:?ooo

ÍS5S000 !
lSj$5uo I

O domingo
até meio

dia,

Ilrasil. . .
[Lavoura, .
Coninicríio.
Nacional. .
Mercantil .

i8ò$ooo
a.iSfooo

;o$ooo
!Oá$OÒÒ
140Ç000

•iSu$ono J70S000

íív' òegurosi

KIO DJEJAàSEÍIlO-
ttrssatíastmi xi ¦•_¦

i.Aiuia i>k s. pixa.scis.GO x, »a
¦má wa^^Kí \iLt_s«a_cr^ _»t_=^v«sxs_ wi_n_;

CO RCIO
ilíic-i 25 de novembro de t?i6.

NOTAS 1)0 DIA
lln.ii-, á-i 3 boraa ila tarde, dcycrA

fer rcaürada a a_s.iulJtc:t da Coin-
¦panhía Estrada de 'Fervo Calio 'l*i\n
e ás () lioras da tar;!'.1. a da Soctc«
dade Auouyma Kasrndas do Canno,

Ko Conselho Ue Compras da Mari*
nha, termina hoje, r.o tuctu-dia, o ;<ia*
Vi para u rcceütmciito de propostas
parh o íorneeinietito dj grtipo um
acousilfr. .

/VSSEJlULlírAS
Moinho ile San

:• lioras.
Companliia dc Ácidos

CO.WOC' DAS
Cruz; dia 27, ás

dia -7, á 1
lu

Curopanhia Industria! c Agricola do
T.i.TtTio. dia -'^, ás .• horas.

t Coinp-inhia Gra tule A! tum factura de
l-umos Veado, dia 28 ás - lioras.

_ Corapanhi» hidiislri.il Santo Igua-
Cio, di.i _9. a 1 hora.

ro.vcor.nKxciAs
AXNI-\('1AI)AS

Direetoria f.crul das Correios, para¦ serviço de conducção de malas c de
tollccfa da correspondência ncsla ca-
i.il.il, dia 27, ás .", horas.

Collefiio Militar, p:.ra o forneci-
monto de iffclieros alimentieios, dietas,
artiaós dc limpeza, ferragem c feria-
liem» dia -3, á t hora.

Segundo Batalhão ile Arlülicrra de
Po?Íí;.*io c Vort.iIo;:a de S. João, fará
o_ fornecimento de gêneros nltuicnü-
fiofi, forrapfcns, combustíveis c Iu-
lirificantes. dia 29, ao meio-dia.

Kstr.uh <íe ferro Central t'.o llr^.-il.
nara o fornecimento de 250 tonela-
lias de mil kilos. dc creosoto Piini in-
ioeção uc dorincntes. dia, sy no meio-
dia.

Ministério da Viação e Olras Pu-
.licas; oara o fornecimento dc obje»
:los 'de cípediente c arlieos de escri-
itorioi dia 30, ás ?. horas.

t listrada dc 1'errn Central do Bra-
sil, ;nra o fornecimento de tá.ras fal
quejadas de madeira dc lei, dia .ío,
uo meio-dia.

í'i.-r::v. para
,-iii!, 1! .1 30,

iiir.';!.iii ('.?'.•?*
fornciimcrjío d;

5 3 horas.

liEÜXlõKS 1)
1'allcaein dc V,i

;. á : hora.
Dezembro:

l-Vlcnoin de OI!
•'. ás .• hc;:s.

. l*al!c:i_a do O.
¦a 15, ;i r hora.
1'alieiicia dc Gui

¦'. .'i 1 luira.

1)13 (.'K.r.DOIll*'!

de Souza & C.

1.»

CA.MHIO
tJlontcm, esle mercado abriu inde-

ciso. cem 03 baiicns sacando :' ....
11 --mí_ o it 1 -jí 1(1 >!, e eomprando
o i..i;vl particular a i .¦ d.¦Dúrautt! o dia contimutndu escassas
ns letras de cobertura eni demanda
de çollocaçiò e tendo hpparccido nl-
muis loiiiaíhirt,-, 1, üscrcailo atirou-iioii^ p istand, 3 vij car pani o for-

.¦ eamhiacs r.s taxas ile
para a acíiui-

de '! ,i!t32 d.

N'alcs do om;. . . ?;;;
Vales ouro. . . .

1,1 MU.
Os soberanos fornni cotad

.: t$íuui ficando eom ctnnpr
este .preço _ vendedores ao

l;|."l'R.\P DO TH-IvSOURO
As letras pape! foram cotadas an

rebote de .| i!.' por cento, havendo
compiMdores, conforme a data dc
emissão, aos extremos de 4 a 6 por
ecatn e vendedores aos de 3 a 5 por
cento.

Caixa de Conversão
V OI1IO c. c.

São quem melhor atro pagam.. AVÍN.1DA RIO BRANCO, 49.
OAPE'

MOVIMÜNTO DO

sislcncia cm 22,
iIj tarde. . . .
Kiitrados cm 23 :

. !•'. Central .
. I'. J.eopulilina

.Total. . .' 
Kmbarctucs em

ERüropa. . » .
Cahoíajiein » .

de tarde.355
dia 1 de julho ! W

Ksistencin cm 23,
[líiirtríirani desde

até 'Iioutçiu 1.061.^56 saccas e .1:1- i
barearani cm cgiial período i.o6i.;5ÍÍmL
ditas. " 1,

Ainda honlem esle mercado abriu | S.
firme, com muitos lotes expostos à
venda e reguhir procura, tendo .ido
ef-fcetundas dc manliã transacções dc
•l.or.i saccas, ao preço de oísoo, a
arrota, prio typo 7,

A' tarde, foarm realizados negócios
dc cerca de 3.000 saccas, ao mesinõ
preço da abertura, fechando o mor-
cado em posição sustentada.

A flolsa dc Novtt Vork abriu com
S 11 7 pontos ele baixa.

passaram *por Jttndiahy 51.200 sac-

Ura"
iMlucrva. ..."
Garantia
InicHi-iilnde. . . .
Vaienistas. . . .
Confiança, . . .

íijrrQ.das de l'crroi
Jfi S. Jcrouvnio .

Ciovaa'. . 
'. '. ', '.

Rede Mineira. . .
Norte lio UraslI. .
i. Boianicn . . .

C. ,/a r-ccido":
|Cor. Industrial, .
I I'. Industrial . .
I S. Fclix-. . . .
Alliaiiçn

j Corcovàdo. . , *
í.(4, retropolitana. , .
742 1 Carioca
:8ò : Amorica fabril .' 

.Wafiéciiae
I Cometi,
I Tijuca"• : Ini. dc Vnlcnca. .,l ] Ci Diversas:•'•'¦ Docas da Hahia. .

j i>. f!«! Santos, nom.
,0 !'pitnti no port. . .

V oi!';¦¦;•-
T. t Colonização .
Loutros Í'asttiri-1. .
Meih. do Maranhão"P, 1* Colonizaçilo .
Hclli. 110 Ilrasil, .
l.nvd,_ Confiança .
Cervej, Brahma. ,

Oebciünres'.
¦Docas de Santos .
America V abril. .
Ilrasil Iniltistrial .
Tecidos Carioca. .
Merc Municipal. .

MRRCADO 1'roár. Industrial .
Kilos Saccas t\ut.;ivclica ViiüH.-la

Tecidos Alliança .
.Iít.oSq I'. C. S. r.aulo .'I 

TKpos Maeécnsc.
Qioin Pastor. . , .
Ind. Minòira. . .
Conf. Industrial .

361.223 |C<irçoK]do. . . .
j Cervejaria \ Braluna

r 00 í Tceidos Tijuca . .o-eyi 
j N;iv. Coíteira. .

Teci tas Botafoi(o.
I.iu: Stoarica. . .

l-lüniineiir-e.
de Saí»pcmba¦ 

it». . .

30Soon
.io$ooo

3.15000
iif.100

207Ç000

3l$000

32O$00O
j;8$obo

a-IOSodo
fS?ooo

=,-5500
2Ò$000

_$obò-^ooo
5 $000

o 410(10 SQOsnOO
e 5103:2 ÍOÜSÒOO

Ülí/.ENAS
iílilãl a -í 1560 305000
ülOül a 51910 20SÜ00

ClCN'1'liNAS
41501 a ilflÒO íojnno
51001 a 52000 55000

Todos oa numoros lerminartos
em 'o9 têm 2g000

Todos os nitnierns torminados
om 0 tôm IS excoptuantlo-se os
terminadss om 59;

O tiscul do governo, Manoel Cos-
me Pinto.

O direcíor-assislcnte, dr. Atilo-
nio Olyntlto dos Saiitos Pires, vice-
presidente.

O director -presidente, Alberto
Saraiva da Fonseca,

O escrivão, Firmiiio dc Cantita-
ria.

PÜBLSOAGOES A PEDIDO

SoSono
1Sô$òoõ iti.:?oon

I.|(.fOOO

S.íllL>lJ

7$5oo

ÍOÜSÒOO
190^000

aoaSooo
3QO.$O00

2OO$O0O
SOfooo

3025000
_5$ooo

l_oS0Q0
tbo$ooc
ò^oÇooo

."*!?;. 00
,;.o$ooo
.|6o$oòo

l::S-'50
7$ooo

4_.$ooo^

2')'*>í>Pfl
1 if.^oro

20íi$ooa
ípS^òbo

t.3$ooo
ty- $õop
IQ2$0p0
19$$ÒOO
igfiSòbo

6SS0Ü0

iCC.SÓii

75

8.134

I30$ooo —
Í0,_$ilOO

-y-$'jOO

r'()S$o*.o
rgóçooo

ti

i?S5ooo
200S000
175S000
IQOíOC-)

cas.
Xão

'Kntrad
il)cfdc

ve t::

15_00
S$9oo

SAXT03
s: 55.5.11" saccas.
r': 963.017 saccas»
.11.97; saccas.

1,! 1 .-tii saccas.
:.',; Cf. I.-.6.-4S .sacco
or ' o kilos: 5$70Q,

.'.o incrcadoi estável
ASSUCAR

s e-i! 23: ip.863 sac
ip: 170.17; (üt<*s.

-1: .1*576 Sacco?.
89.0C1 dilos.

0«i -'-;. dc tarde: ;

T<mk!.i se cxtiniritindo a Com?íinbÍa
VuleaiU), dc eonformidn le com as n;-
>entli!;-..- e?:trãordtnariás i'c seus necin-
ni.l.as, r.aüzadas eni i'i e ,*o dc (iRÓsr
to dc*'? anno e cuias acías foram nu*
hltcadasiiú "Diário Official" de to
de aRosto c ti de setembro Oo cor-
rente ivuiin, we apresentou, resolveu a
Câmara Syr.r_.;cal( em sessão de hon-
tdm. retirar da coração 

"ftffLcih! 
da

Holsa as acçúcs íine renrcí-cnlavam_ o
capital social da extii.ela coiutianlita.

cm

;..-s. "S. 1'.
. "l.iiicr". .¦* Demerara'!."PiraugyV

"Oümla"
mazon".

do outro pa'in.1 a

ni:t . mercado
feitoivh

Part,;
liG d

alar

ronxou
.'pies a'.. ra do

iC d.
iiíiiSo

Irtiiilrcs ." 
'

II. •¦¦'¦¦.:¦¦ s-1. 
'.

•Por:«. . . .

».o"ndrcsím! .•P.i-:---. 
. . .

Hoeihurno. .
íblln. . . .•jrtusal. . .
^o\.'. Vork. .
.tlontevid.o. ,
Hcípaiiha. . .
Su-.nos Aires,

P.rau
Crys-
M;.s:.ivo.
Rranco,
Mascavo.

tíntrail
llcsde

crysta

1 merendn: finr
COTAÇÕES

'• I .1 iíiOO

AT.CODAO
cm -v* 4.85; fai

O.083 dito?,
is etn a.i: m3 fardos-
le I": S.000 dilos.

em 24, -„e tarde

$40
$.l8o a Sioo
Ss8o n S500
$4/0 a $300

,.a:a dçsen- ,,es,
:.-.-.-, cm po- Rxisu
para o for- Jardos.
a laífa de ]*osição d.o mercado: firme.

d. o para ,-,-..,. \rr,-<2ie cobertura Í.U l.\(,'.*..S
flid d. I Sertões 30S000 a .-iSooo
labc-Sas dos Prímeiraâ sortes . . 2í5$üoo ;, _r,$ooo

J>ç_ Trr.-ãcis comnv.vtiçatn _ (}t:c as
!? r m 29-.U i cotaçncs de café .são as seguintes:

3.'" 'v" Typos I 
Por 15 liilos

i a Sro'5 T.-.S-01
43 ¦¦ $700 '; loS-IÓD¦¦ :i 2S0:1 10S100
-' AS316 f.SS >o
?u .1 tíf-or» •¦ . , . t 9?5<i*i:= a ?-¦> S* ...... .1 nUce>*>*s • -I "í';'1*

M.\niT!.*1.13
VAPOKH3 ICSPKRADO

drieli"
Torre Vic:a. "Tanuary". . .
Nova.V.rk

| Uordêón e í
I Rio da Pm

Porlo =1 do nrr'..-
DEZK-MBUO :

Portos iio nort
Rio da Prata '
1V..MS í!<j Sul "Siri:*". . . .
luftlatcrr.i c escs., ••Dcieado". 

;
\mstérdam e cses., "Xeclandia"

Inglaterra e escs., "Darro". .
Víro c c^cs.. "P. dc Saturstegui
Uio da Prata. "Verdi", . . .
Inglaterra e escs., "Orunsa", .

VAPORES A SAIR
Uio da Prata, "Oscar "•'redricli'!

^fonteridvo e esc?., "Ta'|uary". 
_Pernambuco c eses.^ "Jaguaribe"

Recife e escs., **[tat:nga". . .
Portos do sal, " Itntibn". . .
Amarração e es.*-.. '"Cantvary"
Portos do Sul "Ássu"\ . .
¦Portos do sul "Itac,uera". . .
Iir.upe e cí.-s.. .'Vl.tapui
Uio da
Hio da

159.0 n

Prata, "i
Traia, "i

ceife e escs.,
C.ltr.r.ic'". . .

Uio da l'rat,i. "
T.r.iTUtva e C5CS..
Inglaterra ¦* cses.
Pelotas e escs.',
¦Recife e escs., "
PortOã do Norte.

Aracaju' e esc
Partos d.» sul, "

Dezembro :
Injil e !¦•*¦
-líi
Pernambuco,

nari

I'n

.ifrcr'. .
itiaiará''." Sargento
'Mantiqueira
"•.Mvriacl;".
. "Demorar;
'•Itàituha".
Ij ipnr.;". .

s.. ."'ttaiácy
liapv.ca". .

Aiiijcon".

Albu-

•Aros
0 CF

DcscRio d.l P:
Rio da I
Rio dn Pista, "1
ri"

Natal e escs,; 
"

XnW3 York _ e?cs.

nary
I*yr

ANTIGAL 1)0 Mi. MACHADO
li' o niçtiior remédio, por via

p;astíicn, para curar a sypliilis,
!'V dc kosío iigrailavcl e não tem
diei.i. \'c;idc-3e em ijiialqucrphnr
macia.
¦¦-¦ ¦•»«-_R-^<SC»'^H__g»"--' ¦•

MKTiTiK MATTOS

MANICORE
Para senhoras e cavalheiros —

Quitanda-, ^4.

,.i>i{. IjE(>.\ii)itMuTuniío
litpcçialista 111 cura dt nuulnucr

bv,Íroee!ü pelo seti processo dc cura
radical e calantidii. sem dòr, nem fe-
bre o rem operação cortante, já re-
preflse-u ria sua excursão clinica aos
listoílos tio Sul. tendo reaberto n seu
considlorlo. a rua da Constituição n
i.i (Pharmacia Mello), do meio-dia, ás
2 lioras da tarde.

——~»j?:-^>-,'S_i-«5>__~ ,

FORMIOÍDA MTÍR1XO
O unico cxlcriuinador das for-

mlsao, üeiiuo & Mauvy, rua do
Ouvidor ii. iCi,;.

naj-_~as!i>~*__«

Massa de Tomate-- í;™'

.1/ ¦ III II I ¦ I m I \ 
'JM

500
Ui6 -84-11-916 § 507o

i>.'o. m
Club dos Democráticos
ASSKSUIIjkA GER Ali EX>

TUAORDIXAUIA
De ordem do sr. presidente, e

Ue accopdo com o art. 3» paragra-
pho 1" dos estatutos, convido os.
srs. sócios quites a reunirem-se em
assembléa geral ordinária, quinta-
feira, 30 do corrente, ás -8 t|a da
noite.

Ordem do dia:
Leitura do relatório.
Interesses sociaes.
Jílcição da nova direetoria.

Rio de Janeiro, -24 de .novembro
de 101C. — Joaquim Guimarães,
2o secretario.

SOOTEUADK UNIÃO l>ROTK.
CTOltA DOS ltliTAlíHISTAS
!DE (DÂRNES VKRDKS
RUA MJIZ DE ÇAMOBS, 36
De ordem do sr. presidente,

peço o comparecimento dos srs.
sncio- quites, á assembléa geral or-
diuaria, _ quc se realizará ie-
gunda-teira. 27 do corrente,
ás 7 horas da noite, nesta

secretaria, para leitura, discussão
e votação do parecer da commis-
são de contas 

'anntial 
c eleição do

novo conselho administrativo e
Ihesourciro.

Rio, ;-l de novembro de 1516.
• João Monteiro Guedes, secre-

tario.

DUfliAllAOAO
Luiz José .liro declara que desta

data em deante passa a assignar-se
Luiz José Paulo. J 50-1:1

Ql'AXl)(> A COMIDA FAZ
MAÍfi ílKUli-SB AGUA

QUENTE...
Quando a comida peza muito no

estômago, produzindo um máo es-
tar e náuseas, devido a escassez do
supprimcnío dc sangue uo estorna-
go. ó protp.it* esse órgão se acha
repleto de acidez proveniente da
fermentação dos alimentos. Neste
caso deve-se adoptar o mcthodo
que agora se ado-pta cm todos os
hospitacs e c recomincndado pelas
principaes nolabilidades médicas
tle todo o unindo, isto é: dissol-
va-se em meio copo d'agua bem
quente meia colherzinha de magno-
si.n bisiiràdà pura'.

A agua quente faz afíluir o san-
gue ao estômago e a magnesia
bisuráda. como qualquer medico ou
pliaiinaceutico o affirnia. neutrali-
za instantaneamente o ácido c
ev?ta a fermentação das comidas.

Adoptando-se .esle simples nie-
tbodo se convencerá do allivio in-
contestável que produz a restaura-
ção do processo normal da diges-
tão.

Os viajantes, que fréqiientçmcri-
¦tc são obrigados a comer precipita-
daniente c quasi sempre .mal. dc-
vem usar a .magnesia bisuráda Ae-
pois das comidas, para evitar a
fermentação e neutralizar o ácido.

¦Ao adquirir a magnesia bisuráda
é bom acoiidicional-a num frasco
azul. pois assim se conservará por
um periodo de tempo indefinido.

âinèrMría
243

nio-2.-ll-1916 S .003

A Favorita
231

Rio 24-11-916. J 5041

Caridade
759

i. mmwk
179

mo--i-ll--»10 n 505;

Fluminense
4160

epssina
9010

Variantes
G0-10-5;)-9l>- 43

nio-21- lt—916 U 5025

1 mão, imagem da alma
OHIROMANOÍA SOrEXTIFIOA

• Se os olhos são o espelho _a

j>**r'oní»!idade. Já .a,-Escriptura pu-'-ítera 
na Tinça d* ¦]&, estas pala-

VíSSJj 
'Inscreveu 

Deus SIGNAES
Ri líião' <los temens.-afim dc que
todos com AkV£|CIPAÇ.\0 nu.-
dessem conheci* ijos,. seus desti-
nos. As linhas das mãos são como
um alplíateo que pcrinilte ler 110
nosso próprio coração e no coração
dos pptros. .São signaes moraes e
signaes physicos, ô íeifato traçado
pelos íios nervosos e extrasensi-
veis do cérebro. Se o cérebro e o
coração pensam, c a mão qtte e.xc-
cútà e aetúa,

A professora M. Xt. Altitiy, re-,
centemente chegada a esta capital,
c a única scientista da America
diplomada na leitura pelas linhas
das mãos |— assumpto cm que se
dedicou durante 9 suínos.

^ Depois de haver percorrido a
Europa inteira, onde teve a supre-
iria ventura tle predizer, pela geo-
firapliia da mão, os destines das
maiores summitlades do velho
mundo, não seria senão em um ca-
racter todo intelligente, lilil e pra-
tico a sociedade brasileira que se
viria aqui apresentar, concitando
o Ilrasil político, intcllccltial e fi-
nanceiro a retratar os seus desti-
nos traçados indclcveímente 11:13 li-
nhas da vida, da cabeça, do cora-
ção, da saude, do casamento e Aa
felicidade,
Felix qui poiitii rcrítm coghosccre

causas
RUA VOLUNTÁRIOS DA PA-

TRIA, .*;i. SOBRADO

-f, >•:•¦• .- ,

WM mrlsm PEÇAM tabi:i>i.\s

ADDIGIONAES
Dcscontam-se e empresta-sc

com garantia dos mesmos; trata-
se do seu encaminhamento nas rc-
spóctiviis repartições; informações
com J. Pinto, rua do Rosário, 134.
loja.

SITIO
umEm S. Gonçalo, vendc-sc

silio com boa cnsa, còrüiirueção
moderna, grande terreno plano e
arborizado com árvores frutiferas.
Informações, rua do CViviilòr tia,

(í 45.1S com o sr. Soarei.

BANCO LOTERIGO
í". Rosar/o 74 e R. Ouvidor 75"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
Sao as casas que offerecem asmaiores vantagens e garan-tias ao publico

|A0 MONOPÓLIO

I DA FELICIDADE j
I NATAL

MIL CONTOS
Os pedidos do interior devem
ser acompanhados dc mais 700reis para o porte do correio, _
Huliililae-vos nesta felii casa. 5

R. SACHET, 14 — 1'rancisco S
& Comp. ge99«ass«t-_®9s.cS3.-eee.a

114 CASA FELIZti-ji
io6—RUA DO OUVIDOR—:o6

Filial á praça 11 de Junho 51—Rio
de Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os prêmios sfio pagos
no mesmo dia da extra cção.

FERNANDES & C.a
Tcl. ÍC51. Norte

ASSOCIAÇÃO PROTKGTÒItA
«OS OlíCiOS 17 !)E SE-

THJllillO
São çonvUlailos os sócios a com-

parecer á sessão tia assembléa su-
ral ordinária, domingo, 26, ás 20
horas, á rua Real Grandeza 1J2,
liava conhecimento e votação <lo
•uarecer i*lire us contas do anr.o
social findo, c discussão dc quaes-
mie.r outros assumptos.

.Rio 2,1 <le novembro <lc 101G.
—. O secretario, /¦'. de Paula San
tiago. (.1 4004

BODA DA FORTUNA

1W8." 5T54

J}Í2~ 754
13 51

2W5 5ÍÍS6

05 __1_L
DlilIAM HONTEM

Antigo
Moderno,..
Rio
Salleado...
2' piomin

550
03 í

-* 11,
a dn (Companhia Manwfactora de r. Müoiiscrvas Alimentícias. *' •
r^fJg5-W'-e.¦w^u^Ja^3(K_^l w>-F,.-W_bp_—jjggggw 5 • • •

HEUIll IS"",

Jnoarè
Cobra
Viena

Oo ira
,',):; t
102
019
336

m

wm

X. V,x". tom iiocossltlittlo ile
rtentes nrtiflclnca ou ilo iimil-
quer outro trabalho dentário
l>or processo iiitoiriiniento
novo ? Procure, _e preferencia,
o esforçado cirurijião-dentista Dr.
Silvino Muitos, cujos eloquen-
tes e reacs uttestudos de sua
proficiência ahi se seguem, além de
20 mulos de constante pratica,
líil-os :

Laureado com oi" prcmio da sec-
',*ão cirurgico-dentaria, na Grande
Exposição Artistico-Industrial de
iooo ; corícurreitte, em 1903, no
Bistricto Federal, á Exposição Pre-
paratoria da Universal Norte-Anic-
ricana; .premiado com medalhas de
prata e de bronze, na Kxtraordina-
ria Exposição Universal-lnternaeio-
nal tle 1904, em S. Luiz, noa Es-
tados-Unidos da America do Nor-
te; galardoado com o Primeiro
Grande Prêmio, ila Portentosa
Exposição Nacional do 1908;
e com medalhas de ouro, na Expo-
sição Internacional e Scientifica de
Hygiene de 1909. na Universal Ex-

posição de Turim — Roma — de
1911 c, em 1913, no 1° Congresso
Pan-Americano de Odontologia.

3 -RUA URUGUAYANA -3
Canto da rua tlalCarJoca

(J 49S0

.:>,.-¦¦ >-'5,â!í^.p.

.'¦¦* ¦Lt!'!^%mtm' » i "_f

.'f7-.' "nP-*> 
;iW5*'-\i*al^ • ^mf

&¦ y~'..:..' ¦-..¦

m

TUBERCULOSE
das g-laiHlulns, (serrtplio'

lu) sypliilis
Tratamento sem õpornofio resi#

tailo coiiiploto soni deUlrpiiotlo
pelo motliodo"r>-o,n.A.jara?3-3v

Dr. O. O. Batlerafüiean
Especialista

Dociiffls do Estom »^o
COXSUI.TOÜIO:

A.*-i «o i_bitólc5;c_lO
Do 10 ;'is 12 o ;' ás i

Cadeiras para barbeiro
americanas

Vendem-se
Rua General

na Casa Wellicli.
Câmara n, ioj.

(8.12 .1

Moveis a prestações
Querrm vv. ecx. comprar ilio-

veis em melhores condições c por
preços baratissimos. pois visitem a
Casa Sion. na rua Senador Euze-
bio ns. 117 <* no. teleplione 5209
Norte. .1 3 "41

_e»90oeestOMMte0*69M9tMce*ee«»9ac0E'3C9fteeeExtinctor de Saúvas-Z. WERNKCK5
Preço do apparelho 05t)$OOO %

1'oslo na estação de embarque nesla ca'pitti|lm_i. OjJOÕO 6
Consumo, por formigueiro (om media), um kilo do t

_ enxofre em pedra. Custo do oxliiicção, por fòrmi- •

| gueiro (actualmente), 500 róis.
t UUA DOS AUCOS, 30-3-1 üio <lc Jánoiro
••osoco««9as9»ooaMe««MMM«ce«e»««.o*»««M«9

PARA SENHORAS
E SENHORITÁS

maior sortimento
Só na cnsa

II MlittlR CES iOES
Kua üoucalvcs Dias. 20 A

TELEPHONE Í.S32

Vias Urimaròas
Sypliilis e mólòslias do

senhoras

DR. CAETANO MINE
Formado pela Faculdade de

Medicina i'.e Nápoles c habi-
litado por titulos da do Rio
de Janeiro

Cura especial e rápida Ae
estreitamentos urbthracs (sem
operação)., gonorrliéas chroni-
cas. eystitcõ, hydrocelcs, in»
mores, impotência. Consultas

das o ás li e das : ás 5 —
Largo da Carioca, 10. sob.

Pomada de. B. L. de Brito
(ANTI-HERPETICA)

Approvada c premiada com meda-
lha de ouro

Infallivcl nas empigens, dar.
thros, espinhas, friciras, sarnas,
lepra, coinichões, eczemas, pannos,
feridas e todas as moléstias da
pelle. Lata i$5oo. Deposito: Dro.
saria Pacheco, rua dos Andradas
11. 4s, e Sete de Setembro 81.

»go J

:¥«»«¦«*>«<.'

GRANDE HOTEL
LARGO DA LAPA —

Casa para familias e cavalheiros
le tratamento. Optimos apoíen-
tos ricamente mobilados dc novo.
Acccssorcs, ventiladores e cozinha
dc 1" ordem.

Knd. Telegr. "CranJhotel".~ 
SACCOSDÊMPã~"

I*abrica qualquer nuanlidade —
Consultem os nossos preços tjiic
encontrarão viiutaprens.

11. SOUZA & O. —
51, llua ilii Miscricordin, 51 :

Teleplione Central 11. 3460, 1
R 3436 i

GONORRHEAS
cura infallivcl em 3 dias,
sem ardor, usando "Gonor-

rhol". Oarante-se a cura
completa com um só frasco.
Vidro, 3?ooo, pelo Correio
5$500. Deposito geral :
Pliarmacia 

'lavares, 
praça

Tiradentes, 62 — Rio dc
Janeiro.

: Moveis a prestações
j Por quc v. ex. não visita a

Casa Sion, na rua do Cattete, 7,
oue entrega os moveis na i* en-
trntla de ao °|° e os seus preços

| são baratissimos. Cattete, 7, tele-
phone 3700. Central. .1 3042

ormicida

o terror das
formigas

SACOOS DE PAPEL
1'nbrí-cft qualquer quantidade —

Consultem o^ nossos preços quc cn-
còutríirSò vaiitnííC.iH.

— U. SOLZ.V & C. —
51, Run ila Misericórdia; 51

TelcnhÒnc Central n. u6o.
(!' 343(i)

Pedidos
Alves Magalhães & C.

m, S. Fsdro

a

Neurasthenia e Hysteria
Dli. HERCUIjAÍÍO PINHEIRO

Tratamento jior processos
especiacs. Cons. Uruguayana
11. 105, 10 tis 17 horas.

Preparam-se alumnos
para o exame de admissão ao l'.y*
íiüiasio Nacional c Escola Nprinal.
Preços módicos. Tina da Carioca
n, 49, sobrado, Professor: José
L. dos Santos. R .i;fitl

TÍNTURARIA RIO BRANCO
29 -- AVENIDA MEM DE SA* -- 29
Attende immediatamentc aos chamados pelo telephone -•

Central 4934, para buscar roupa nas residências — Limpa o
terno por 3$ooo, lava por 5$ooo; tinge a roupa sem desbotar —
Especialidade em trabalhos cm roupa de senhora.

PREÇOS MÓDICOS

PREDIO
Vende-se um novo com dois pa-vimentos, em centro de terreno,

cm uma das primeiras ruas trans-
versaes íi Conde dc Bomfim, logo
acima do largo da Segunda Kci-
ra. Informa-se á rua de S. Pe-
Aro, itío, f33oi J

Novo
E Simples para

fiofflovor Callos
Acabais tom Ligadura», Emplaiu*,

llaguwtoieDorei. Experioantal
O Nora Ramedio.

Quando cnlloa voa fizerem quartTnorrer eom ob sapatos noa pea.*"
Quando - tl*<-rdoB-oB t.npregmniojfc

ficada» 
- cortadOA quando tiver-

RiBUROO 
'

i_

CHAGARA EM Fí

(KXTUO I5EXEPIORXTI0
HHilXAlUHXO MAOH.\l)0

MUDANÇA Dfi PF/nií
São avisados 05 srs. associados: Jt \Ti ,. n\•:1a mudança da sédc dò Centro da ' JI tirei Irna Sete de Setembro n. 31, para j O Ís\Jlij,i

o largo do Kosario n. 34. para
onde podem dirigir sua correspon-
dencia ou reclamações, contiiiuaii-
do o sai expediente a ser das 13
íts 17 horas.

Rio, 23 de novembro de 1016.—
O 1" secretario. Jaynte Scrpa.

(J 4635)

j Garantia 299
 S 5014

I

HACIEKDA"
[Llíistrád.i, folirc

Criação dc

Iriiiitiiduilt!
o X. S.

Domingo,

1RAJA*
ilo SS. Siicraiiicnto

dn Aprpsciitn_no
rto Irnji.

o, ;ú do corrente, ceie-
iir.-.-se a ícsLa da Padroeira desla
Iruiandadc, nn egreja matriz de
lrajá. com toda .-, pompa e bri-
lhanlismo.

Obedecerá a festa ao seguinte
progr.aniiHíi:

Missa cantada, á; n horas; pro-
cissão, us i.*. segitintlo-sc um lei-1 — —
ião tle prendas.; das 14 em deante H
tocará uo coreto ap lado da egreja *"
uma cxcellehic handa <1" musica.— j
Secretario. João Carvalho de OH-
veira. (I' j__j"

IHMAXDADK DO S.VXTISSI-
SÍO SACRAMEXTÒ DA

('AMIK.I.AIMA
RÜPART1ÇÃO DE CARIDADE

Pagamento de pensões c
esmolas

iNa sala .Ia pagadoria desta Ir-
mandade, serão pagas, no dia 23
do corrente, das 11 us u horas,
as pensões aos irmãos graduados
soecorridos c viuvas dt; égital câts-
goria: das 12 ás 14 horas, aos de-
mais irniãos c viuvas soecorridos,
t- no dia 27, das 11 ás 15 horas,
as esmolas aos pobres de nume-
ro. soecorridos .por esta repartição.

Rio de Janeiro, 23 ie novembro
tle ipió. — O thesoueiro da Ca-
ridadf, Alexandre Ilcrciilano Ro-

O LOPE
6 quem da a fortuna mais rapi-
da nas loterias e offerece mai-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Ouitanda 79, csquhm da Ouvi-
dor; i" de M.irço 53. largo do
Estacio dt Si Sç), General Ca-
mara 363, canto cia rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
15 dí Novembro 50, S. Paulo.

liana
972

nio SI-10-016. J 5017
ama mvssczWKa^maxssaiátrmx^cwssak^ Ba—

|«0 QUADRO»
| Resultado dc liontcm:

"LA
Revista htenüi.!,

AfiTtcultura, Av*c!::1ut.-i,
(tíiüo c r.i.htstms l.«.v,*ic

AGENTES GERAES

Ulysses de Oliveira
Rua dos Ourives n. 8g
Caixa Postal 46S -"Rio dc Janeiro.

BOLSA LOTERSGÃ
qüéiíbis travau mor.A.

ÇÕRS C05I A FOKTfXA?
Comprae bilhetes na DOLSA

T.OTKKIOA. Av. Hio Branco I
n. 143, esquina tia run dn
Assoiiiblúa. I.á oiicoitirnrois :i |
reníizhção ilo vosso iilonl.

Oura i«_i_lií_2aS;
Dn GONORRHÉA CHItOXI- j

CA ou UECEXTE, em poucos'
dias, por processos modernos, semi
dòr, garante-se o tratamento. Tra-
lamento da sypliilis. App. 606 è
011. Vaccinas dc Wright. Assem.
bl*a -a. das S ás 11 t i! ás 18.
SHBVIÇO XOCTÜRXO, S íis
10. — 

'""r. 
Tedro Magalhães.

R '493 '

I Vcndc-sc ou pernuitti-se por pre-
nios. uma grande c magnífica cha-

1 cara situada dentro do perímetro
I urbano, contendo Ires grandes
í predios de moradia, vários
í tos. grande quantidade de arvores
! frutiferas, excellente1; agua própria

terreno nara lavoura, maltas,.cte.
Informações, carlas a í'*. yiotil,
nraca Qiúnr.e de Novembro 44'.
Friburgo. K 47?4

BA CURA BA I
| SYPHILIS |

Ensina-se a todos nm meio g
do saber se tem sypliilis jg

1_ adquirida ou hereditária, in- _|
El terna ou externa e como g

podem curai-a facilmente =
== cm todas as manifestações g
fS e períodos. Escrever: Cal. _j
b| xa Correio, 16S6, enviando _j

sello para resposta

'1)1— Urrei ra»dcic»llo» emo- Inituu
eotn 'GeU-lt.' E'M»«icol"

A»-cn cotiertoB do ua.ucntot o nitn»
. ataduras, e etnplttstnn que epenus
servem para enflamar o crescer com
nslcrapltlnii «pplxial apenas duas
SotM 

de ¦•Oets-lt" soliro o mlllt».
ecearft immccllataroeníô Poderei»

frrilio calcar nu meias 6 ob sapatofL
O cnllo esta ccndulnnado a morte.
Faz o callo cahtr enteiro "Oels.

deifosi- "" * ° novo 8 simples reinudto. ,Nada pnra i:rudur-:*a ou comprimir*
se GObro o callo. Poderei» uaar
capatos minore». Nenhum» dor.
nenhum vhxamo, MilUÓea do fraflüo*
do •'ticto-It" silo vendldoa annuat-
mcr.ic B' a maior cura do imindo
para callo». ncciise 8iihstlc_to3

Tabricado por E. Lnwrence & Co^
Clilcapro. Illliiota. U a A. Vendida
cm todas as drounrlüa o ptJ*r-
mnclíie
Pept*«ll>rtos Goníraw.

Granado & C.-Rlo do Jnncirb'

mj;'::iBlífflKBKa'3!BI:!;!l3

ia
laiiííí-l | p

ATTENÇÃO!
Ao Chie Parisiense, ternos so-!medida a prestações, variado sor-

lime'n'o dc casimiras estrangeirai
e nacionaes; entrega-se o terno
na primeira prestação. 'Rua Sanla
Anna 66, T, 1736 Norte. Adolpho
Kang & C.

ÂGGÜDíi
Combate ns doenças do mero t

dos ovarios, cura a suspensão e rs
colic.15 c regularizo as regras, cv;-
tando a hemorrhagia e os corri-
mentos. li' uin remédio indisp.cn-
savel nas toileltes das senhora?,
para curar mclritcs e endo-mcíri-
ics. sem haver necessidade da rasBanco Sportieps**^,

..... talogos.

Antigo. .
Moderno
Rio. . . ,
Salteado.

Burro
Camèllo
Touro
Veado

Comprae bilhetes nesta ca-
tereis o futuro garantido. Forte j
certa, pagamento immediato. Uua
da Alfândega, 4^. esquina da rua
da Quitanda. F. DUTRA K C. ,
Teleph. 41-. 

"*•'. I

Medicinal.
Peçam ca-

(K 4333

Variantes I •
| 17—47—53—32—50 8 lia'di

!J Hio. íl-fl-'.IO R 5031J na ru

I ira ' *r-r~*~—~.¦".'¦».—— — •——-sea--i mero

Basa na Avenida Atlântica jn
Abe;

c suas complicaç6cs. Cura radica! por
processos aepuros c rápidos. £>*•
JOÃO ABREU. Das 8 ás n e das
15 ás 18 lioras; 64, ma cc 5. Ve-
dro, C.I.

MICOS!

?.¦: 'Verdi*
5 I .

Í.O.T.:.
Ouarta-íei

c\r>.

Tomaa
r.çtn do
Jlelgnço

URIÀS¦lo corro tvtc,
- L. de Seu-

(S 5003

l^ropag-anda
sós

Rio -24-11-916. 1" 5052

;.i-se, ror prazo determina-1
.a casa mobilada para fami- jtratamento. Informações I
1 N. S. de Copacabana nu-
1.057, das 14 ás 17 horas.!

Mr. ROMANELL!

Águia de Ouro

Rio-

198
25-1S-23-23

-;'-n~'..ie

OURO n í$850 fl GRAJ1.MA
Plutinn :i S.«00O

prata; brilhantes e dentes de den-
taduras velhas a 500 1-. cada um.
Av. Central 105. Cas;. de Cambio.

(S 4141)
F IS V T A S

Compra-sí maracujá, fijo, caiu,
i peceço. inarmeüo, manga, goiaba,

...n;ctc. Rua D. Manoel, 33—Compa-14 ''''"'nhia de Conservas. I

Professor estrangeiro, ha 7 an-
I nos mora ria praça da Republica
' 

n. S4. esquina Senhor dos Passos,
i áttenoe .1 sua numerosa clientela

das o ár. 11 da manhã c da i ho.
! ra ás 6 da tarde, dias feriados atí

3 horas, tratando com a mestni
attenção como sempre. Praça da
Republica S4, sobrado, esquina
¦-ícrno

Mot

do

bnlhantes, cautelas dc
Soceorro. compram-se <

bem. na praça Tiraden-pagai
tfs, 64, Casa Garcia.

E2SSB_BB8H CCRXSOVAKCag^g_ap__aB»_BBH>

GiOBBlIS
Flores Iirancás

(leucorrJiúa)
Curam-se radicalmente cm

poucos dias com o XAUOP1S
Ji AS PÍLULAS DE MATI-
CO_ FERRUGINOSO.

\ entle-se unicaniente nt\
pharmacia P, R A GANT1NA,
rua da Uruguayana n, 105.

AOS SRS. FAZENDEIROS
; Uma pessoa idonen, dando de

si as melhores referencias e dis-
pondo de longa ipraticn de com-
mercio c lavoura, offerccc-sc paraadinimsirar mna fazenda, mediaule
condições que se convencionará.
Quem precisar queira dirigir car-
tas com informações precisas a
U. 'Mendonça. Avenida Passos n.
£S c .30 -- iRio. (K 4588

KfCKKL E Vn.VFA
Notas tia Caixa c Icfraa do Tlie-

souro, coinprn-se c vcmle-se, linear-
refra-se tia compra o venda <lc titn-los da Holsa. Casa Kcis. V.a} ,h
Candelária $2, l*otic ,113.' Xoiu*

,_ C3Sj*j J)
v. Kv». x,vo Qüiíit Monir.Ai;

SUA CASA SÊSI fJAS.
TAlí TUXillílJSO?

E" o que pôde conseguir façiV
menle, por alunuel mensal e tiiodi.;co, todos os moveis; rua do Ria-
cliuclo 11. 7, Casa Progresso,

REPRESENTAÇÕES
]';ira Rio Crande. Pelotas o;i todo ,¦
Kftailo. Acceita-sc tio. casas coimuer
ciaes e cstabelcciincntos industriaes á
comniissão e consignações; í.\irn in
formações com o sr. Aiilonio Cravo,
11a Empresa de llitícraçiCo c Tintas"Ancora", á Avenida Uio Branco i?.

AT'J'i;X(IÃO
Vende-se unia boa pensão, Ver

para crer. Km bom ponln da Ave-
nida. Çl motivo sc explicará, In
formações no café Tinoco, Ave-
nida Rio Brnncõ, aa. (3W3J)
CATITÃO ANDRARK V,AS'l'í)';

SOUCITAmOOR
O dr. Camões Thompsoii jiritci.sa falar-lhe <tom urgência.

'.I 4_K_

O Palace-Hotel
O mais imporlaritc dc Cax-.mb',

dispõe de superiores quartos. Dia-
ria completa 7? e II,' para adultos.

COSTUREIRA
Precisa-se do. uma, nuc corte t

cosa por qualquer figurino ;na rua
do Cattete n. i.|i, sobrado.

(J 5''33

O A V A I, L O
Vende-se um. bonito animal, es-

curo, com 7 ainnos, 8 palmos tle
altura, marcliador, còiíi u.Tito c:i
lor, na rua D, Mana, i.s _ Ai-
deia. Campista; (Í.Í0S3

EXTERNATO CUNHA
Fundado mi ioro, composto il*

bacbnreis etn setencias e íctr;«H
pelo Gyiiinasio Nacional. Preparo
especial para admissão ao Pedro
II, escolas superiores c concurso-

| nas . repartições publicas. Preço;
módicos, ('urso commercial á ntii-

! tc para empregados no coiumercio;
! mensalidade: io$uoo, sem jóia.
I Rua da Carioca, 40, 2" andar.

(3020 .li

STHMA

PENSÃO RIO
RUA SENADOR VERGUEIRO

NS, 111 E 113
Exccllenteg contmodos, cosi nlia

de primeira ordem, máximo asseio,
próximo nos banhos de mar, gr.-.:i-
de jardim, Telephone, sul 13S3.

J 3919

A c
ei fico
Palme
falha
peito,

tra ^.d sc oiiícm cf*m n csp»«
descoberto pelo dr. kint;'!*, o CARDIOr.EKOL: nãn
nss níffecçúes, chiados nn
falia <lc nr. acce.ssos. Dro-

DENTADURAS
COMPRA-SE

quaiqusr trabalho velho d|
doei

OURO E PLATINA
R. Assembléa, 16, loja de¦•W**. O 

5135)

Tttirâ leçÉllis
Mme. Ribeiro particularmente |tinge cabellos com um preparado

vegetal inoíít nsivo, de sua pro-
priedad.-, á rua dc S. José 11. 67,
sob. Próximo á Avenida. Tclepho
ue 3.91o, ü 3,76) I

garia Granado & 1'iilios. rua Uru:
mir.yana, 91, Rio de janeiro. Vi-
dro. 6S000; pelo Correio, .S?soo.
Drogaria Rodrigues, rua Gonçal-

I D'as. 59. CS .(oor

í DoeRC2S Cnrn garantida
Úe' e rápida «lo'garganta ozsxa

; nariz (rclídez dò nariz)
OHVitlOS processo in leira-

llOCa mente novo.
DR, EUR1CO DI? I.1ÚI03

Proiessor livre dessa cspcciaHdadt
| na Faculdade de Medicina do Rio
! tie Janeiro. Consultório^ rua da

Assepililéa, 63. sobrado, das 12 tu' 6 da •..arde. (I ,toS4

.UXCHO
PAI,'.'

Compra-se

Carl

>l! (il'iXn.-i.*iT13
sr.r.i-AiiiA

íiãi co-ui urgência,'lectrioc ou a -.apor.
» do Corr«:o 1.587,m-mk

m

. *.-»"-»- *• *"^V-iM<*.-*--¦ it; ¦ ~x .35
í_Cv- «?¦**»»-
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PEQUENOS
1R0RANDD í CARIDADE

AMAMCIA, viuva, com Í8 anno»
Se tdadc. quasi cega. .

ANNA DO AMARAL, viuva, cega
t além disso doente e sem ninguém
fiam sua companhia, recolhida a um
•uuartn; __

ANGELA PECORARO, viuva, com
16 annos de edade, completamente
cíca e paralytica;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
Ihinlia, com 70 annos de edade;

CARLOTA, pobre velhinha sem re-
'"eLVIRA 

DE CARVALHO, pohre
cíga c «e-m amparo da família:

ENTP.EVA"A, rua Senhor de Mat-
Idsiniios 34. doente impos-srbihtada
de trabalhar, lendo duas lillus, sendo
uma ttibercolosa* ,¦__'.. ««a. _¦'*»,

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de ambos olhos e
aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVE9,
•jiilrcvado sem recursos; .

LUIZA, viuva, com oito filhos
¦lenores; _.'¦_

SOARES, viuva, velha sem poder
trabalhar: „

MARIA EUGENIA, pobre velha
lem o menor recurso para a sua sub-
«intenda; ,

SANTOS, viuva, com 68 annos de
«dade, gravemente doente dc moléstias

céguinha semincuráveis;
THEREZA, pobre

«uxilio d* ninguém.

_>RBCISÁjSE *J« *J«*«* ariuirjtóra** e moça; tua ViM.:.Ma-
s, (4810 C)J

corpinheiras.

jZ branca
ranguape n

PRBCÜÃM-3E 
. boas

saieiras e ajudantes, no ateher
de mme. Laura Gmmarães. _jOTi«
iJrüsiV:---• 80b-ts.%)M

Casas e commodos, centro
em pre-

ALUCAM-SE 
bons quartos, .„ .

dio com duaa entradas; aveaida
Gomes Freire n. 133. e P'»_»R'.'Í ."tivereadores n. 10. (4680 t.) M

AI.UGA.SE 
um escriptorio deften-

tc, na rua da Carioca n. 51, «*.
(42*2 r,J* l

ALUGA-9E 
uma linda,sala e quar-

tos bem mobilados independentes
.„• casa de lamilh o casal an cava-
Ibeiro. T.MVts-» Muri.t. r.^?^ 

g

ALUGA-SE 
a ca-al scin filhos ou

rapazes do commercio, uma boa
sala de frente ou quarto, con ou
sem pensão; na rua da. Alfândega
a. 120, a°___________

f^TosseE MOLÉSTIAS DO PEITO usem sompre"XAROPE DE GRINDEL1A^
de OLIVEIRA JXJKTIOrt I

Poderoso CALMANTE, TÔNICO B EXPBCTORANTB I
. Pedir e exigir sempre: GRINDELIA OLIVEIRA JÚNIOR" _ \
V/l k' venda em qualquer pharmacla e drogarij_4i-aayo Freitas é\ o. - Rio da Janeiro jt\J
JmaoW ^mê ¦___¦ r—u- ¦ *#*»a*èi*>*aa*i uri —i _________________________________¦__. mammm^^^^m9mmmm^em^^^mmm^mm»mmmmmilltmmm^^ ^g^Af

'(5019 
K) }

A 
LUCAM-SE bons commodos para
mocos solteiros, com luz clcctrica,

sendo alguns dc frente; na rua Ma-
rechal Ploriano Peixoto n. 172.

<44M L) K

ANTISEPTICO MaeDOUGALL
(SUCCEDANEO DO LYSOL de MaeDOUGALL)

APPROVADO PELA DIRECTORIA CERAL DE SAUDE PUBLICA

AMAS SECCAS
AI.UC.A-SH 

para ama secca nu ar-
riuiiadcirü, uma mocinha

ttiicza;
«1. 97.

na ma
casa 7.

pariu.
Darão do S. Felix

(4754 A) }

1J.R-ECrSA.SM 
de uma ama secca,

que seja carinhosa, para lidar
das Laranjeiras

(4975 A) J
*:om creança'"
n. 179

Cozinheiros e cozinheiras
ALUGA-SE 

uma cozinheira do tri-
vial, tara casa dc familia dc trata-

«lento; nia Senador Corrêa, 6.
<:S..7 B) J

pHECISA-SE de

tovíio.
Emerciicuiiia n.

uma cozinheira;
7, cm S. Chris-

(4Ó03 B) R

PRECISA-SE 
tle tuna ama secca

c de uma cozinheira, na r-ua Pe-
reira Nunes n. 70 • (496S U)J

PRECISA-SE 
dc uma boa creada

para cozinhar e lavar, e unia me-
nina de 14 11 15 annos, liara arru-
madeira, á rua Marqueza dos San-
tos 11. 32, easa 3. (50C9 B) J

1JRECISA-SE 
de uma cozinheira, ã

rua das Palmeiras li. 54 — Ro.
(.1978 H) Jlafogo.

Desinfectante

MaeDOUGALL

PKECISA-S-E 
de tuna boa empre-

gada de cor, limpa e asse.adíi,
que saiba o trivial bem. para casa
tte pe-q.ueiia familia, que durma 110
aluguel. Sú se acceita eom attesta-
•to de conduet.li Trata-se na traves-
sa Martins Costa n. 9 —- Estação da
Piedade. (4973 B) }

1JRECISA-SE 
dc uma rapariga se-

ria, que saiba cozinhar,, lavar c
engommm-, naa floriano Peixoto 10,
Copacabana. (4402 II) J

CREADOS E CREADAS
IJRECISA-SE 

de creada
. arrumadeira

frutífera,
serviços leves;

jiara familia dc tratamento, .cm Ço-
pacabana. Trata-se na rua S. Pedro
n. 144, le.ja. (-1593 C) R

PRECISA-SE 
de uma creada para

todo serviço dc casa, menos co-
zinlinr, cm casa de uma familia fran-
ccza; rua Di-in Carlos I n. 95,

(415-I D) J

1_iRECISA.SK 
dc unia boa creada,

de .lo a js annos, paru todo o
Kcrvíço de om casal, dormir no alu-
guel; rna dc SanfAnna n. Gr, Ma-
racauã. Poga.sc bem. (4881)1'.) S

ÍJRECISA-SE 
dc uma creada para

\nn casal, todos serviços; rua
Jo.tc Clemente 11. 41. (4616 C) R

IJltICC.ISA-SE dc uma menina ou
I mocinlin para copeira de um ca-

i-ua Gcncrat Polydoro 11. 161.
____________________

¦il;
M

EMPREGOS DIVERSOS
OEEERECE-SE 

um habilitado ele
ctricista, trabalhando tanibcm.de

liomlieiró hydriuilico. Quem precisar
dlrija-íc, á rua Senador Alencar 168,
easa 4 — S. Christovão. (4614 D) R

OEFERECE.SE 
i moço intclligen-

tc, ediu-a.lt, o activo, sabendo
ler e escrever regularmente, provou-
do a integridade de sua condueta,
pari trabalhar em escriptorio ou oc-
eupação decente. Cartas por favor,
nesta redacção, a O. Ferreira.

(4772 S) R

,\ LUGA-SE nina porta para
íí-um pequeno vni-ejo, em
ponto muito transitado; tra-
ta-se com o sr. Duarte Felix,
largo da Carioca 13. JE

A LUC.AM-SE, na Pcnailii Rio Grau-
_"Vdc do Sul, esplendidos quartos, mo-
bilados e com pensão, ó familias e ca-
valheiros; rua Senador Dantas n. ix

(4721) 10 M

.LUGA-SE um quarto, ua avenida
iMcm de Sá n. 40, sobrado, nao

lia creanças nem oulrns inquilinos,
preço módico, casa dc íamilia.

(-1914 lv) J

A -LUCA-SE 11.11 commodo Indepen-
ildentc, mobilado, com luz, etc... a
um moço elo coininercin, com pensão,
querendo, cm casa de familia; na rua
dns Inválidos 9__ sob. (4913 ___J
¦!ll!lllll!llilllia"PIIIIil!"Bi>S>g

Im AO DEITAR... a
TOMAS UM CALIX D!-*,

I Guaranesiâ |
¦¦!lllill1lilil,l»ia«l«il!I_!l_|l._ii'

ALUCA-SE 
(i casa da rua João

Caetano n. 151'; eom hotis eoinino-
dos, bom quintal
chaves no 11 149.

luz electrica
nor !2n*$ mensaes.

(4213 E) 1

AMJCA-SIC. 
nara

hinele.
dentista, um sa.

tres 11-2 dias. dns 7 «s
scgnncas. nunrtas c sextas; na rua

de Setembro 177, 1* andar.
(1219 E) J

A LUCA-SE um hom quarto, c*n
jric:tr„i dc penucim faniili:. distineta.
a tuna cas::l sério e sem fillios ou a uma
senhora tine trabalhe fura, coni ou sem
pensão, lem luz electrica, banheiro,
tanque, etc, na rua Visconde . Rio
Branco tíi-A. casa 10. (.1249 1-.) 1

Desinfectante

MaeDOUGALL

I.UC.A-SE uma boa sal-.t de fren-Aí.
dc íamilia rua Scnadur Dantas:

(4620 E)

VI.ÜGA-SE, poxVftiii.i
. .. r. 70%, a casa da rna
28, cm Santo Christo; tra-
mesma. (4s8.i E) .1

A-1Xlc:
11. 3S;
nn rua

.UGA.SE o segundo sobrado da
Sete dc Selcmbro

cliaves na loja
S. Pedro, 74.

o trata-se
(5002 E>S

JLUGA.SE 
uma boa ra'a de fren-

te, a casal, para ccsripttirio 011 a
moços; aluguel 70$; rua Uruguayana
97. sobrielo (ir-'7 li) M

ALUGAM-SE 
uma sala o quarto

Independente, com pensão, a mo-
ços ou easal sem filhos ;rui Marechal
IMoriano 225- ________ !____

A 
I.UGA-SE um bom quarto mobila-
do, a casal ou dois cavalheiros de

tratamento; rua Senador Dantas ..IO.(4731 I'.)M

A LUGA.SE uma s
diu S. Pedro 11

ala riiidto areja-ía
300, sobrado.

(471.1 K) I

ALUGA-SE 
cm casa dc familia,

Ia dc ' sa.
frente mobilada, cem pensão.

Tem mais 11111 quarlo. Rua do Car.
mo 66. (-I9'u J) '•

ALUGAM.SE 
os seguintes prédios:

Rua Leandro 50. estação de 01a-
ria; rua Nábuco de Freitas, 149; rua
Emilia Guimarães f.6, Catumby; . la-
deira do (Morro da Saude n. 9; rua
de S. Christovão 40S, casa 3; rua
Commandante Mlaurtty," a8; rua do
Senado, 170, loja; trata-se na rua da
Quitanda, 8;. (4S33 E) J

ALUCA-SE 
a usa da rua Fran-

cisco Manoel n. 31, quasi na es-
quina Vinte e Quatro de IMaio, for-
rada e pintada de novo, com duas
salas, dois quartos, luz electrica, gaz,
cozinha, despensa c quintal. Preço,
71$000. (4947 E) J

ALUGA-SE 
excellente escriptorio,

por 70$ mensaes, com tclcphonc.
Rosário, 72. (4965 E) 'R

ALUGA-SE rena crja. oura j eranr-
iliin, a salta, etc.:; na rua Moirts
clesrs 89, jrrc-lnro a ma do Rrachneia

(4*30 F) S

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo o Gávea

ALUGAM-SE 
boas

3

ALUGA-SE 
em casa de familia,

uma ixccllcntc sala de frente, a
moços solteiros; rua Visconde Sopu-cihv 251. (4421 li) S

__ _ casinhas, a
,Jo$soo"e 42$ mensaes; somente a

rapazes solteiros 011 a cis:ks sem fl-
lhos, quo trabalhem feira; ver e tra-
tar, no local, á rua Carvalho dc ba
n. 6, próximo ao largo ,b Machado.

(3962 G) J

ALUGA-SE 
por 250$ -.nua casa com

7 grandes dormitórios, duas sn-
Ias. • banheiro, despensa, cozinha bom
quintal c bondes á porta. R. G. lo-
lydoro .viH. Botafogo. (39.19 J) G

ANTISEPTICO MaeDOUGALL
(SUCCEDANEO DO LYSOL de MaeDOUGALL)

PARTOS LAVAGENS  CIRURGIA e ASEPSIA

predio da rua da
76; lrata-se áârtta

da Quitanda 64. (-IS74 E) l
ALUGA. 

SE
Candelária

' LUGA-SE o andar terteo da rua
ACencral Câmara n. 312; trata-se
na rua dos Ourives, 111. f_4_8ei____R

ALUGA-SE 
uma sala. com uni quar.

lo, luz electrica. etc: rua Uru.
quayana i44* (.1432 E) S

ALUGA-SE 
um liórh commodo; na

rua Sete dc Sclenibro, n. 97...,'"¦

mobilado,
__ pcmlcntc;

na rua Silva'Manoel 134. (4S9_6) S
ALUGA-SE 

um quarto
dc frente, entrada Independente!

ALUGA-SE 
o predio da travessa

Costa Velho n. 24, próximo ao
Mercado Novo, com luz clcctrica, boas
accommodações o tcflitiço com tVin-
oue pnra lavar. As chaves estão nó
botequim em baixo. (4504 K) S

ALI
Ate,

LUGAM.SE otniius saals dc fren-

andai es da rua 1" de Março 20. nroxi-
1110 á do Ouvidor. (4Ú90 E).lf

LUGAM-sFde-sde 35$. 50$ c 60$,
f|uartos. cm casa muito ass.ea.da í

na praça Mau-á 73, 2" andar.
(4190 li) J

A ÍLÜGAMSE casas 11a avenida
-"icCone-cição Bastos, á rua Menc-
zes Vieira 11. 63. antiga dos Invali-
dos. com duas salas, eluis quartos,
cozinha, área a installáção electrica;
as. chaves uo armazem da frente.

(4369 E) J
.4 LUGA-SE n primeiro pavimento

Aassobrúdatio da rua do Rezende 11.
77, com 2 salas. 4 quarlos, banheira,
despensa, csaJeiklidã cozinha e gran-
tle quintal: a-luguel 280$; está aberto
dc 11 ás s horas, c trala-se; ira Cinc-
ma Ideai. (.1422 li) S

\ d.UGA-SE uma boa sala dc fren-
X*Ue e independente, a casal, escri-
plorio ou a moços. Aluguel 63$; na
rua Uruguayana 97, sobrado.

(5060 li) J

Desinfectante
<*^m7o. i^___>

MaeDOUGALL

sãltis
.boa

¦pensão; na avenida Rio Iíranco n. s.
u" andai. (4191 K) J

ALUGAM-SE 
bons quartos,

do frente, bem mobiladas,

ALUGA-SE 
o a" undar. Jo predio

á rua do Kosario 115;'*trau-.se na
loja. (4830 li) J

A LUCA-SE um commodo. e:u casa
_tVde família, a pessoa séria e do
commercio; n'a rua elo Senado n. 6.

(50.70 E) J

ALUGA-SE 
.

mobilia. com ou sem pensão; rua
Theatro u.

quarto,
m ou st

1, 2° nndar

sem

A .LUC,A-S'E um bom quarlo bem
JCXlmrMMo, independente; na nia
Barão de Guaratiba 11. 27. Cattete.

(4377 G) 1<

A IíUOA-SK lioa casa com 3
¦tA- snlas, 3 quartos, banhei-
ro, dispensa, cozinha, Si AV.
O., jardim, luz electrica, fo-
gão a gaz, grundo quintal,
etc, ií rua Cesario Alvim
n. 21, Laranjeiras.

(G 4228) J

A LUGA-SE unia casa nov-a, com
.£V.doÍ3 cuartoa. duns salas, despensa,
íoKão a k.12, electricidade, por too$;
á rua 19 de Fevereiro n. 56, Botafo-
go; trala.se na rua Sete 116.

(4174 C.) .1

A IiUGA-SE o predio novo,
Aera 2 pnvlmentos, com ter-
raço, 2 salas, saleta, 5 quar-
tos, dependências, banheiro,
luz electrica, etc; na rua
Alice de Figueiredo 53.

(J 4125) G

ALUGA-SE 
a casa dc sobrado, com

eveellentes commodo*, 11 rua das
Laranjeiras. 4Sr, servindo («ara resi-
dencia de familia ou pequena pensão
Chaves no n. 3?3. (.1921 J) G

A LUGA.SE por i2o$oooo o predio,
^.332 tia rua Real Grandeza. Tres
quartos, duas salas, sozinha ele., cha-
ves, por favor no ri'. 3.1° Tratar Ge-
neral Palvdoro n, 272. (1843 R) G

X LUGASI-SB perto dos ba-
^l-nlios do mai-, quartos c
pensão, desde 4$ por dia, e
nina sala com pensão, para
casal on 2 cavalheiros por
200$ mensaes, luz electrica,
e telephone. Pensão Familiar.
Praça José do Alencar 14,
Cattete. (J 4131) G

A 
ILUGA-SE por 142$ a boa casa
da ladeira do Ascurra 130, Águas

Fcrrías, com jardim, agna nascente
c pomar; a chave está com o vigia
-da casa em obras, ao lado. (3029OJ

A LUGAM-SE, perto dos banhos dc
iÃmar, uma sala de frente e .nn
nposento com duas jancllas; na rua
Silveira Martins, 149. (50.14 G) f

Desinfectante
"M. O. H." de

MacDOUGAI.L
mata a cultura do typho em
7 -/_ minutos — certificado pele.
methodo Rcdeal Walker.

(4890 li) S

ALUGA-SE 
um aposento,

dc familia, a rapazes empregados
no comir.ercio;
lüo Uranco n
da Carioca n.

rua Visconde do
02', iraf.vse ua rua

54 (chapeos).
(5028 li) J

PRECISA-SE 
tle um hábil proíis-

stoual íuuiteiro com pratica , dc
rmacliinas dc estamparia, iwra dirigir
u respectiva sccçfio de importante ta-
briv.i. I'agà*se bom ordenado. Quem
estiver nas condições dirija-se com
urneiicia. â rua dc S. Pedro n. 207.

(3.-29 D) R

A LUGA-SK a casa do um só
-tVpavimchto no inellior logiu-
da rua do llezende 183, com
5 quartos, 2 boas salas, boa
área no centro da casa, fo-
gão a gaz, luz electrica. cam-
painhas, quintal e limpa; as
chaves por favor, na mesma
rua 208. Trata-se no Bazar
Internacional, Largo da Ca-
rioca u. 18. (J 4634) E

A ,LUGA-SE na rua
30,;

avenida Kio
com pensão,
tasa dc

de S. llcnlo
andar, esquina da

Branco, grande- quarto,
com ou sem mobilia,

família, duas pessoas, por
180.000; e uma por 120$I)<10

(454'l 10 J

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Sc-

nhor dos IVsos n. 32, para ca-
sal ou officina de costura. (õo2.tE)J

ALUGAM-SE 
uma sala e quarto

de frente, com luz clcctrica, chu-
veiro, banheira, para consultório, es*
criptorio, a moços do conunercio ou
casal sem filhos; na rua du S. Pc-
dro, 239. (4627 li) J

A ILUGA-SE por 140? o 2" andar da
_t\rua Primeiro dc Março n. 117.
Trata-se na loja. (3043 E) 8

* LUGA-SE ú rua Senador Dantas
stin, 52, uma esplendida sa'"» de
frente e um bom quarto. (5*>.vtlÍ)J

A.LUGA-SE 
á rua -Senador Dantas

11. 91; cm casa dc familia, um
bom quarto. (5055 E) j

AXfISEiTIC O MiicDOrtiALL
(SUCCEDANEO DO LYSOL de MaeDOUGALL)" asepsia e perfeita Hygiene. -"- .

A' venda em todas as pharmacias e drogarias.

[Indispensável 

a

IIIIIIIWIIMI'H«MBMBi

1J1RECISA-SE 
de uma empregada;

branca, desenibaraçadu', p.tra ser-
viçns de um casal estrangeiro; rua
Co.:,ie. de ltunifiul 11. 1279.

(4227 D) J

jaspcadòr; rua
101 — Adão

(4694 D) M
I>REC1SA-SE 

um
: eW Alfândega .

Nelo.

PRECISA-SE, 
para casa de peque-

ua familia de todu respeito dc
de
Vi-

(4706 D) M

1)RECISA-SE 
de 11111.1 menina at.

1.1 anno~i, para serviço*" leves: á
fila Mujur Ávila, Villa S. Geraldo
B. iu. (4064 D) J

uma pequena, para serviços levei
preferencia portugueza, nu praça
tridentes 6i). -"" andar.

PRECISA-SE 
de- uni pratico c um

servente para pliarmacia. Cartas
neste jonínli «i " Pratico", dando re*
ferencias, edade e tempo fie serviço.

(4819 u) .1

A LUGAM-9E os prédios com bas-
jltantes acconimodaçües, pintados c
forrados de novo, juntos ou separa-
doa da rua dos Arcos ns. 90 c 92.

(453' 'Kl J

VLUGAiSE 
o sul.ra.lo da rua Ca-

mcrlno 11. 174. esquina da rua
Larga, com (iintorze compariimentos;
trata-se na Casa Clark. (45-'7li)J

ALUGA-SE 
bom escriptori

do Hospicio n. 120, Ia
irio, na rim

ospiclo n. 120, iu andar, de*
fronte da praça Gonçalves Dias; tra-
ta-se na mesma rua n. 129. Alu-
guel, 40$, (4474 E) J

A I.UGA-SIÍ uma moça portugueza
XVpara ariimadeira c mais serviços
leves de casa; ita rua Senador Pom*
peu 103, subradu. (4:177 E) .1

PRECISA-SE Ie uma empregada
cozinhar, para poli*

ca familia; nua Luiz Carneiro n. o;.
Encantado. '475Ó 11) J

A 
.LUCA-SE
íamilia, a

tem luz cleci
de S. Pedro

um quarto cm casa de
um casal sem filhos,

clcctrica c quinta1; na rua
-.i.., sobrado.

(«33 E) J
i LUGAM.SE a.

_í"lp.ira familia;
Kua licner.ilPc.lra_ n. ISO*

para iitROcio c íamilia. .
... Rua .Man** c Barros n. üo,boas eorpinlictras livcrsaa caias, na "Vil

.1 c saieiras cur casa de-eosttinis. _.» Éncenie"". desde . ..
Elcojornc 'lura.i aMem de Sa n..25.1 R_,_, fos_ Clemente n 47 .

14897 D) S Rna Santo Cliriíto das Mila-

seguintes casas,

i5o$oüo

A LUGA-SE um bom .
_£"Viju$, com ¦ tod'as a~
des para familia; na rt
bica ni 15; as chaves

1 andar, por
cominodida*

1 da Assem*
10 armazem.
(5057 E) J

A LUCA-SE uma casa na rua Ce-
-T*à.ncral Polydoro 11. 2.|3-A, com
duns sa'ns. tres quartos, banheira de
ttguá quente, fosTio a gaz c lenha,
¦por 150$ mensaes; as chaves na ave*
nida n, 250, casa í» e trata-se ua rua
da Alfândega n. ifii, lojn. (46401'.).!

« LUGA-SE a casinha n. 2 ela rua
-"jLGcnnral Polydoro 11. 230: as cha-
ves riu mesma avenida n. <i c trata-
se ria rua du Alfândega n. 161, loja.
Aluguel, 33.000. (4641 C.) .1

ALLGA-9E um bom quarto a pes-sons dc tratamento, em casa defamília, perto dos banhos de mar.Ferreira Vianna 20. (4930 G)R

A LUGA-SK uni predio mo-•**~Mlerno, com 2 pavimento»,com 2 solas, saleta, 4 quartos,banheiro, copa, luz electrica.
quarto para creado, fogão a
Raz, água quente, etc, com
todo .9 conforto para familia
de tratamento; na rua Cesa-
rio Alvim 19, Laranjeiras.
Aberto das 11 ás 14 horas.

(J 4124) G

AlXG.\~SlJ. por 180$, o sobrado
, n. 2,. d,, rua Barão dc Guaratiba

(Cattcte);. as chaves estão nn loja, etrata-se ua rua Sachet 11. 15.
___. (4201 G) T

ALU(*A-SE a cxoellciita .casa mo-
derna. para. família, da rira Barãotle Ilaniby ai; irata-sc 11 nraia deIli,l,-iiniio 166. (if.nS G) R

ALUGA-SE 
o

Cattete 11. 4;
sobrado da rua do

; chaves na l*>ia.
(4705 G) M

Saude, Praia Formosa
o Mangue

ALUGA-SE. 
oara negocio, a boa ro-

ja n. 201, da rua de Santo Christo
dos Milagres, já com anmiõcs e copa,
para um bom botequim ou tendinha;
trata-se á rua de S Pedro n. 246.

(1684 I) J

AIvUG 
A-SIí uni bom commodo, com

tanque cozinha c loear para es-
tender roupa; aluguel 30$; rua Mau.
riljr n. 14. (4192 I) R

A 
LUGA.SE nor ns$ a casa n. 37
da rua l.uiz Augusto Pinto (ave-

nida do Mangue); Informações no ,13.
(4639 D 8

ALUGAM-SE, 
oor nrecos baratos,

boas casas, com dois quartos., d-tas
informa-se á rua

7. escriptorio,
(4235 D J

silas e bom ouintal;
Cardoso Marinho
Praia Formosa.

ALUGAM-SE 
bons quartos, a 30$

c 35$, na ladeira do Barroso n.
¦. 2, perto da rua Senador Pompeu.

(4632 I) J

ESPECIFICO MaeDOUGALL
Usado ha mais de So annos. O unico Especifico que não

tienoso. .Cura da SARNA,
é ve-

CARRAPATOS, BICHEIRA, BERNE, etc. I
ALUGAM-SE. 

com pensão, a casaes
e cavalheiros de fino trato, salas c

quartos bem mobilados, cotn todo con-
forto moderno, «11 casa eum jardim e
ciando (chácara, situada á beira-mar;
craia do Russcll n. 64. (4584 G) R

LÜGA-SE nor 61$ a casa n. V,
loja, da travessa Cassiano n. 7,

Gloria, com uma sala, dois grande*}
quartos, c grande quintal. As cha-
ves estão no sobrado o trata-se na
rua do Rosário 131. loja. (4502G) S

ALUGAl.M-SIi 
quartos a casal ou a

moços solteiros, frente de rua, com
ou sem pensão, desde 40$, 45$ c 50$,
Pensão com seis pratos, 6o$ooo, tem
electricidade, chuveiros etc. Santa
Anna, 33. Praça 1.1. (J949 S) S

ALUGA-SE13 '

A'LUGAM-SE 
tres casas na aveni-

da Botafogo, com tres quartos,
duas salas, cozinha, etc, por 100$
de quarto, sala, cozinha, tanque, etc,
por 40$; para ver o tratar na praia
de Botafogo n. 78. (4S03 G) R

ALUGAM-SE 
uma espaçosa sala dc

frente c um quarto ambos muito
frescos, em casa de familia, tendo
toda .1 eommodidade, teleplione; na
run Ti. Luiza .16 (Gloriai. (isiiGVS

casa da rua Cunha
Barbosa n. 35. Saude, -próximo á

rua do Livramento; as chaves estão
por favor no n. 31 e trata-se na rua
Uruguayana. 174. )4986 I) J

Catumby, Estacio
i e Rio Comprido

ALUGA-SE. 
em casa de família, um

bom eiuarto cotn ianclla. a uma sc-
nhora séria c que trabalhe fora; rua
Senhor de Mattosinhos n. 15.

(47IS J) M

Mão comprem remédios

B

sem primeiro visitar a
Drogaria Granado & Filhos

RUA URUGUAYANA N. 91
Pesagem gratuita em balança sen-sivel a 1 gramma

ALUCAM-SE 
a 110$ ns boas casas

da rua General Polydoro 166 c
172, com boas accoiiunodaçeVs c gran-
de oninta'. (i6u CO R

ALUGA-SE 
cm easa dc unia viuva,

sala bem mobilada c limpa, para
ilescjjnsar km pato 

' moça protegida,
com ou sein pensão, Teleplione em
casa, Becco do Rio, 38. Cattete.

(4731 C) J

A LUGAM-SE em pensão do
-^família franceza, lindos
quartos mobilados, com pen-
são. A casa dispõe do todo o
conforto moderno, bella vista
sobro o mar, jardim, muito
arejada c saudável. Preços
moderados. Kua I). Luiza 65.

(J 4755) G

Desinfectante
"M. O. H." de

MaeDOUGALL
mata a cultura do typho em
7 Jí minutos — certiticado pelo
methodo Rcdeal Walker.

A LUGAM-SE perto dos ba-
-ft-iilios do mar bella sala de
frente e quartos mobilados a
preços muito reduzidos, lu/.
electrica c telephone; pensão
familiar. Praça José de Alen-
car 14, Cattete. (J 4132) G

A LUCAlM-SE quartos com 011 sem
JÍjVpcnsâo; rua do Cattcte n. 290, i°
uud. (39S0 J) G

A L1TGÃM-SI~r~i-ãsÍalias inã
¦**2*kivenldii da Gloria, rua do
Cuttcto 123. As chaves na ca-
sn 15. Trnta-so com Paulo
Passos & Comp., rua Santa
Luzia lí; 202. G

VLUGA-SE, 
por 40$. em casa <l'e

familia, uni quarto de frento. mo-
bilado, com j;az t: roupa de cama; rua
D. Carlos I n. 94. Cattete. ¦ ,

(42S0 G) J

A MJ0A*S*I5 um quarto ein caía de
-tíLfami-lia; na rua da Carioca, 49*

(5058 ti) !

A LUGA-SE o nredio n. 122 da rua
iTXTavarea Bastos com uua» salus, 2
quartos, cozinha e um grande saião.
Está ahe-rlo das it ás.4 da urde e tra-
ta-se na curcja dc S. Pedro; a 'rua
Tavares Rastos, princiuio da rua Bento
Lisboa no Cattcte. (1223 —) G

ALUGA-SE 
o predio n. 12 da tra-

vessa Oliveira, era Botafogo, com
dois quartos, duas salas, cozinha,
quinlal, jardim, cto.; tem clcctricida-
de; as chaves estão no armazém
Ideal, á rua Kcal Grandeza, 292.

(4S06 G) R

A LUCA-SE. por 120$,, a casa da
-Jlrua General Mcnna Barreto 163-

Alfândega 12.
(4140 G) J

Vil; trals-se na rua
Peixoto íi C

AIVUOi.VM-SlC ns 
boas casas da rua

Dciphim n. i"7 o im o casai I,
II e V da rua Detphim 113. avenida
DcWiini. (1612 G) It

AI.UGA.SE.1
um quarlo dc frente,

.mobilado, com pensão, banhos
quentes e frio c perto dos banhos de
mar; trata-se na praia do liusscll 164.

(45.-9 G) S

ALUGA-SE 
a boa casa n. 20 da.rua dos Coqueiros, por i6o$ooo

mensaes; as chaves estão na rua Ita-
piru' n. 7 c trata-se na rua do Bis-
__. "¦ 219. (4124 J) J

A LUGA-SE, a familia, a hoa casa 30ÍJ.da rua Contra-Almiraiitc Baptistadas Neves, antiga rua -da Luz, proxi-mo a avenida Rio Comprido.
(36S5 J) J

ALUGA-SE 
uma casa no Engenho

.dc Dentro á rua Dr. Leal nume-
ro 104, mu fren te a Praça, completo-
mente reformada *dc novo, com 3 sa-
Ias, 3 quartos, cozinha taneue banhei-
ro, e grande terreno ao lado todo cer-
cado. As chaves estão na mesma rna
n. 35, cazinha 3 e trataíse á rua São
Josí 11. ijo, i° andar, escriptorio nu-
mero 13. (4259 J) L

A LUGA.SE o magnífico sobrado d.i"fXrúà Acre n, so. laranjeiras, com
bom quinlal, as chaves cm baixo.

(4970 J)
A LUGA-SE boa casa, com 2 salas,

xTX.3 quartos c electricidade; Macha.
do Coelho 44. (4208 J) J

A LUGA.SE, cm Catitmbv, boa loja
iXpara loterias ou qualquer negocio;
trata-se á rua Miigalhãcs 21.

(112S J) 1

Desinfectante

Ic___^m. 

o. il__^ I

MaeDOUGALL I

,4 LUGA-SE o predio da rua Condo
_A.dc Bomfim 791, com cinco quar.
tos c bom porão; chaves no açpugue e
trata-se na rua Moura Brito n. 19.

(4980 J) R

ALUGA-SE 
uma casa tendo todas

as depcn.dcncips c co.mmffdidadcs
precisas para pequena familia do trata-
mento, na rua Haddock L(ibo..n. 3331
as chaves estão na *i*adari,i á incsuiu
rua n. 327'*, tratn-sc com Facobina. na
Avenida Rio Uranco n. lot. i" andar,
das 2 ás 4 horas. (4226 J) R

Leme Copacabana e Leblon
ESPEOI PICO MncDOUGALL

Sem veneno. A única garantia dos Srs. Criadores. O Especifico
MaeDOUGALL não envenena o Ünscctos ou Parasyla para depois pri
duzir a sua morte — este Especifico Asphixia o iusecto ou parasytã
lulminaiidoo immcdiatamente.

A I.UGA-SE em casa dc nm casal
ijVde-eentc c de respeito, a outro
em Idênticas condições, duas .ai.'.-.
sendo unia tle- imite, e-oui direito a
cozinha <• mais conimodidiides. p;.r
i.rcro iiindico; na travessa Costa..Vc-
liio n. 9, sobrado. (5"59 li) J

uinn cspáiiòsã loja."' pr°*
ciualqucr cstabe.ecímcn*

A d.UCA-HE unia sala de tre-nte-,
Xlpropria para dentista ou ateher;
na rua ..Marechal Floriano 11. 54;

(51139 '¦) J
MmmmmmmMmmmmmmMmimmMmmmtui,

LAPA E SANTA THEREZA
A LUGAM-SE

ü~\hs de frente

»RUC1SA.SE de

gre 103

OFFBRECE-SE 
um.t senhora para

uma secca. chegada ha pouco d
roric: informações, á rua
n. 92.

ela Lapa
(1076 D) .1

Rua Santo Christo dos Mila-
crês. a loja do n. ioo* •

Kua do Cunha, a loja do
n. 64

Rua Viuva Cláudio 11. 321.
próprio pura negocio e
família. . 

Rua de S. Pclro. a loja do
 n. 2S.1,

Le lavar, cngoitihiar c cozinhar José;Clemente 11. st, .
Pá referencias de sua cònetu-l J.adcira do !_..... Homem

/>FPBRECE-SE. a familia que -ír.i
\J para o Pará .uma moça nortista, |rle i::tcira confiança, como ama, ar- jftunadeira ou oulro quÀIquer serviço,
poi
fiíin.
cta. Cartas, a
Pinlo ti. 93, S

•**..
uin.

rua Irraiiçn
(4007 -pr.-j.-i

T>REGÍSA*SÉ dc Aprendizes nas ot-
1 ficiuas de paiitaçãe, e encaderna.

cão. a rua do Cotovello n. 57.
(5047 D) S

"!)R15CISA-S'E dc moças dcscmlara'-
J ,-atlas. p.tr.i venda e propaganda
em casas dc (atniiia. tle um artigo dc
«.,. ilomestico. Ürd.-.i.i.U. e xomniis-
«io Trata-se á rua t.ei.cr.il lama.
ta il. i.-S, .-obrado. l.SJo O) S

Üê

I,'.i7.. hoje Coutra-Almírantu
Iiaptista das Neves 11. 30

Jogo dn Ilola n. 118. . . .
S, Pedro 11. 251, íüja. .
2.', de- Maio 280. ., .

Trata-se á rua Ac S. Pce'.r;>
com Costa Brasa St C. (?^3

101S000
I32$000

1105000

91$000

130.000

_223$000
gOSoOO

1425000

3025000
I32S00O
ioiSooo
jO_í$UUO!'i'-:i'~f

bem mobilados, sa-
qiiarlos arejados,

com boa uciisfio, a casal on a rapazes
de tratamento, preço módico, cm c.t-
sa de familia de todo respeito;, na
rua 00 Riachuclo, 158. (.'577 '') J

.4 LUCAM-SE uma saia de frente c
XXaloovr.. para casal sem. filhus ou
senhora de tratamento, á avenida
Mem tie Si n. toi, 2' andar.

(1566 F)

lAIGA;_iK uma sala
-rua .... Lapa 67.

de .'rente,
andar.

i LUGA-Sli uma casa. á rua tosta
_£\I3astos iu**, com 4 niiarto*. terraço,
vista l.onit-i e mais depeiidcncia.t .
chave no ti. 4". (4475 *') p

VLL'GAM-SE 
hoa sala de

uni
frente

n quarlo, a pe.sía ele. todo re-
pcíio; na avenida Gomes freire 1-
sobrado.. (475^ "¦*)

A LUGA-SE o solii-udo dn run
-^Vlo Lavradio 3G, rom 2
salus, -1 quartos, etc: ti-ntn-se
na rna dti Quitttmla CS, sob.

(J 4135) E

T)KECISA-SE dç uma mocinlui de | _ T.UG.t.SE uma sala de fundos,
J.-:or. para «ervjçoô leve-?, em çasa.jxJLcom duas jancllas. esoaçosa, ;i nn
de pciiicna familia: na n**i Diaman- j .!,_, Rosário n(»; trata-se com o tabel-
tina'ii. in — Riachuclo. (4322 P) J ;ijj Roquctte; preço. 100$. (11321-:)!

A LUGA-SE um bello quarto, minto
XjVarejad.. electricidade, casa. muito
híi,i, Iwns banheiros, uor 30$; rua
,!-i Lapii (6 _____i_L ' '

l LUGAM.SE por 200S; ls boas casas
Ja rua Aueusto n. 2; e 27 (Santa'phereza) com cinco quartos , salas, co-

zinln, banheiro, ouintal e jardim, as
chaves estão no barracão «o lado c
tratiuso i.a rua Sachct n. 12. sub.

4 LUG A SI-
-TA'.riu para
lo: na rua das laranjeiras n.

(;o.|0.-.G) J

4 LUGAM-SE duas casas na villa
_£"& Gloria, para pequena familia: na
rua de S.intn Amaro 22:, Cattete.
Alugiiel,6i?poii; ^ili.iÜJ1

A LUGÀM-SE. em casa do fa-
«^-mllia bons quartos, frento
para jardim, sem pensão, 1110-
biltitlos, a vayullicii-ost ua rua
Andrade 1'ci't-enco 3i«.

(,I 4229) G

A T.UC.AM-S!-: ;-. p;ssoas de '.rala-
iTi-nienln uma excellente sala dc
frente o um bom quarto, cm casa de
familia, 'Prcxímo a is banhoii de mar;
ua rua Buarquc dc Macedo 11. 36.

I.I53Ú C) .1

4 LUGA-SE a casa 11. 4,1 da tra-
JCXvessa da Lauíla, próximo á praia
de Botafogo. Aluguel, 110$ Chaves
no 11. 30, uiido se informa.

(4966 G) R

* LUCA-SE um l.-iu quarto areja.
-irVdn, ciim luz fiectrica, cm casa dc
familia; na rua líambina n. uo, Hp*
tafogo; trata-se da3 S Ja manhã ás
4 Ja tarde. (1320 G) 5

i r.rC..\-<V. n predio da rna das
-tVPalmeiras So, Hotafogoi cem bons
commodos. As chaves cst.'o íío 78,
onde se Irata. (4953 t'í *R

A LUGA-SE, por 14..$, en. Copaca-
riba na, nau proximid.vJe*" da rua
Cõnalaiita Krunoj; unia p-jQtiena casa,
cbri tres quartos, tinas salas, snleia
tle espera, tr. K' nova u ainda não
leve moradores: ínformaçi-t** c tratar,
110 Banco do Braal, secção de cau-
;ãeí. (.1182 II) lt

A I.UGA-SE u:n bom quarlo, em
__Ar,i'a de familia, com janewas c
electricidade, a rapazes solteiros ou
senhoras; na rua dc S. 'Luiz 11, 23,
Estacio dc Sá; tr-.Ua-se na mesma.

(462S J) .1

ALUGAM.SE 
com pensão, preços,

módico», a família» eu rapazes, I
limpo» arejados quartos, rua Haddock
lobo n. 96. (420a R) K

ALUGA-SE 
a boa casa da rua

Aguiar n. 31 tas chaves estão no
11. 33; lrata-se na Confeitaria Bom-
fim (largo da Segunda-Ftira).

(4184 K) T

ALUGA-SE, 
a famiKa de tratamen-

to. a esplendida casa d? rua Had-
dock Lobo n. 319. inteiramente refor-
mada, com dois pavimentos. sete quar-
tos, etc; as chaves no 315.

(4?6«. K) J

ALUGA-SE, 
por cem mil réu men-

saes, a casa da travessa .Maga-
lhães n. 12, fim da rua Barão do
filar, Fabrica das Chitas, com tres
quartos, duas salas, cozinha e gran-
de quintal, com entrada independen-
te; o chave no 11. 14 e trata-se na
rua Uruguay 203.  (462210 J

AILUCA-SIE 
uma casa com todas

as dependências para familia de
tratamento, no n. 81 da rua yi.s-
conde de Figueiredo, -que principia
na rua Conde de Bomfim, ao lado
do Club da Tijuea; as chaves na
mesma e trata-se na rua do Ouvidor
n. 57. Telephone .293». Norte.

(4018 K) K

ALUGA-SE 
o predio da Estrada

Nova da Tijuea 157. eom duas
salas, doi» quartos, grande porão,
installáção eltctricn. cozinha, tanque,
banheiro, etc; as chaves na casa 167,
com a sra. d. Albina; aluguel ioo?.

ALUGA-SE 
o confortável predio S

rua Haddock Lobo n. 319, com 2
pavimentes, sete quartos, etc; chaves
no n. 313. (4217 ."> R

' LUGA-SE o grande predio da rua
J**-Pr. José Ilygino 252, com sete
quartos. A casa pôde ser visitada.
Trata-se na rua Salgado Zenha, 47.

(d6n K) R

S. Christovão. Andarahy
e Vilia Isabel

ALVCA-SIÍ 
uma casa para duas ou

tres familias, tendo sete quartos,
tres salas; na rua General Canabarro
n. is. (4867 Cj -S

ALUGA.SE 
o oredio assobradado da

rua Pr. Ferreira Pontes n, 4a (An-
darahy); esti todo reformado, tem 3
quartos, 3 salas, oorão habitavel., ba-
nheiro. tannue, puchado com cozinha,
despensa, latrina, grande quintal todo
murado, escadas de cantam ao lado e
aos fundo», portão e gradil de ferro
na frente, e jardim, installáção ele-
ctrica, bonde muito próximo; trata-se
ao lado, n. 40. U»4i L) J

A 
(LUGAM-SE por »40$_ e 150$.
as casas da rua Jorge Rudge ns.

64 e 66, tendo duas sala», quatro
ouartos, despensa, cozinha, luí ele-
ctrica e quintall as chaves no ou-
mero 35. (4597 L) R

AOS DOENTES
CURA RADICAL da tonorrhéa

chronica ou recente, estreitamento de
urethra, em poucos dias, por proecs-
sos modernos, stm dor. Garante-se o
tratamento impotência, syphilis e mo-
lestits da pelle, •pplv. íoS e ,14. Vie-
.oina antigonococefaa. Pagamento
após 1 cura. Consultas diárias, das
8 ás is e da» 2 it 10 di noite. T.
C. 5981, Avenida Mem de Si, 115.

AI.UGA-SE 
4 rua de S. Fran-

cisco Xavier n. 63S, hoas casas
com dois quartos, dutas salas, coii-
nha, quintal e installáção com abati-
mento de aluguel, por 75$. t1™'?^
ao Centro Espirita. (4585DK

ALUGAM-SE 
a 70$, as casas da

rua Araújo Lima, 129, casas ns.
2. 3 e 4, com 1 salaB, 2 quartos «mat
dependência»; trata-se na casa VI.

(4578 L) J

ALUGA-SE 
um bom commodo in-

dependente na rua Esperança nu-
mero 62. S. Christovão. (.948 J) L toso, 106.

ALUGA-SE 
por 86$, casa com tres

salas, dois quartos, cozinha, ha.
nheiro, despensa, reservada, quinta'!,
jardim, lua electrica, avenida só tres
casas; na rim de Santa Luiza ca-
sa III; chave no 61 (Maracanã).

(4630 L) J

ALUGAiM-SF, 
bons commodos inde-

pendentes, a 35$; na rua do Mat-
(46.12 I.) J

ESPECIFICO MaeDOUGALL
Sem veneno. O original dos Específicos, Garante em absoluto

cura de todas as pragas que affcctam aos animaes. FEBRES—LOM
BRIGAS — MOLÉSTIAS DO FIGADO, etc. ]

A 
ILUGA-SE uma casa com dois
quartos, duas salas e grande quin-

tal, própria para criação, preço 60$;
rua Vianna Drumond n. 3o-A.

(462a L) J
* LUG.VSE uma boa casa para fa-

Amilia pequena, na rua Pereira de
Almeida n. 81; trata-se no sobrado.
Mattoso. (-5035 __________

ALUGAM-SE 
BB casas ns. 239.

2X3, 243 e 247 da rua Coronel
Figueira de 'Mello; par ver as cha-
ves estão no armazém defronte e tra*
ta-se na rua Frei Caneca n. 24S;

(4946 W R

ALUGA. 
SE o maunlfico nredio pro-

prio para grande familia, collegio
ou pensão, com electricidade e optima
banheiro, chácara e iardiin 'x rua. São
Francisco Xavier n. 10, oroximo a rua
largo da 2* feira, está aberto a qual-
nuer hora. Para iiiforiuiiçcs tocar o
teleplione 066. Sul* 4534 D *-*

ALUGA-SE 
um ouarto ds frente, a

um senhor, com janella para o jar-
dim; á rua Souza Franco n. íoi —
Villa Isahcl. (4523 J) L

A 
I.UGA-SE a excellente casa da
rua Pr. José Hygino n. 31! a

chave no n. 27. fundos. (463a K) J

ALUGA-SE 
a rua Mariz e Barros

n 1 229. uma casa com 2 sailas,
2 quartos, cozinha, quintal, etc, os
chaves na casa 17. (4908 J) L

ALUGA-SE 
uma casa cou duas sa.

Ias, tres quartos, copa, dispensa,
cozinha e quintal; na rua Pereira
Nunes n. 163 A.; trata-se no niiiiiç-
ro 167. (4996 J) L

ALUGA-SE 
a casa da. rua Amhro-

zina -n. 2.1, Aldeia Canipista, for-
rada e nintada ele unvo, «s chaves cs-
tão na casa cm frente, c tratar á rua
Campo Alegre n. 78. (492' J) L

A LUGA.SE o predio da rua Felip.
jTVsit! Camarão n. 69 1 '. chaves no
armazem, «Ia esquina. Boulcvard, 28
de Setembro (ViUo Isabel).

(4.35 R) L

ALUGAM-SE 
-os nredios da rua Sil

va Pinto. c:n Villa Isabel ns: 15.
17. ií) oor oo$ooo mil reis cada. uma
com dois quartos ditas salis. quintal.

(4.132 .1) L

A LUGAM-SE casas quasi no-
•íAvas a famílias do trata-
mento, tendo quatro quartos,
optima installáção electrica
com tomada do corrente eni
todos os comparthuentos. ba-
nheiro com ngua quente, dois
fogões, sendo 11111 a gaz, dois
\V. O., liidct, etc. Avenida
Pedro Ivo 61; trata-so na
casa 11. 3. Dá-se um mez de
bonificação depois do dozo
mezes do residência.

(J 4C37) L

ALUGA-SE 
por 120$ o predio 348

da rua de S. Luiz Gonzaga. As
chaves estão por favor 110 armazém
e trata-se na rua Sachct n. 15.

(-12M L) J

ALUGA-SE 
por 270$ a casa da rua

de S. Francisco Xavier ti. 389.
em centro de terreno, com grandes
ouartos, grande quintal e jardim.
Trata-se com Jorge dc Souza, á rua
da Assembléa n. 16, loja. Tele-
phone 2502 Central. (2216 L) J

ALUGAM-SE
NA

SECÇÃO DE PRO-
PRIEDADES

DA"SUL AMERICA"
Bua do Ouvidor 80
Os seguintes predios:
As chaves nos mesmos,

ou conforme indicação nos (respectivos cartazes,
Para tratar das 3 it 6 •

Saia 

tarde.
S. CIIiRI-STOVAO-Rua.

General José Christino 44.

Scom 

magnificas) accommo-
dações para familia de tra-
tamento. -porão habitavel.

i / luz electrica. grande quin-
4 S tal. etc. AIuKuel 7o$ooo.
. ( 6ANTA 1\HEREZA—Rua ,

£ 6anta .Christina J04. com ;i / boas accommodações para 
'

4 > grande familia de traia- -
-s..mento. porão, quintal, etc.* 

( MATTOSO — Rua Cam-
< > po Alegre 8jr. com magni-
4 S ficas accoimuodações liara -
. v familia de tratamento, po-,

SV 

rão habitavel. luz electrica. ;
grande nir-htal, etc. Alu-
guel, <|oo$ooo. -

a. Aí/r O DA BOA VISTA ," ? — Travessa da Boa Vista
%y n. 20. com 4 quarlos. 2 '

S 

salas, luz electrica. et.
GLORIA—Rua Senador,

Cândido Mendes 18. casa
4y n. 2. com 2 quartos. 2 sa-

Slas, 

luz electrica, etc, Alu-
guel i2o$ooo.

????<*>????????
.4 LUGA-Sli excellente casa, asso-

XaVhrádidn, entrada ao latir,, 2 salas,*; quartos, norão habitavel. grande ter-
reno arborizado, nor usS' as chaves
á ma Cliaves Faria 72, áriiiazeni; Can-
ccila, S. Christovão. (3529 L) J

A LUGAM-.SE uma sala c quarto,
/Vdc frente, a um casal, entrada in-
dependente rna Uruguay, 46 Andara,
hv.. (496i J) L

ALUGA-SE 
a casa n. 41 da rua

Costa Guimarães. Retiro tia Ame-
rica, S. Cliristovao, bondes dc São
Januário; as chaves estão em frente,
110 armazém do sr. Brandão, c trata-
sc na rua da Alfândega 122; preço
lioSooo. (1Í23 L) J

1 Desinfectante

| MaeDOUGALL

.4 LUGA-SE 1 masuiíica casa asso-
.fYbradaila. com 2 salas c .1 quartos,
cozinha, banheiro, electrlcidlidc', 00-
rão e terreno por ioi$uoo, na r. bao
l.uiz Gonzaga n. 337: chave 110 557.
casa VIII; <4°6n 

") J-

.4 LUGA-SE unia casa .pequena pin-
XA-tada dc novo com muita anua, na
rua Visconde Sapucahy n. 310.

(4220 J) J

a easa VM[ da rua
Maia ILacerdn 35j trata-se

na casa XII, avenida, Estacio de Sá.
(-1-13.1 .1) R

V 
LUGA-SE
»r. 

"

imssmmammmwmmwmmmm
A.\'1'ISIll'TIO O MaeDOUGALL

ÍSUCCEÜANEO DO LYSOL de MaeDOUGALL)
ANTISEPTICO INDISPENSÁVEL NO TOILETTE.

PODEROSO INIMIGO DAS SECREÇÕES SEPTICA3. |
n

4 I.UGA-SE o iiiagiiifico predio no-
Av» da rtta Daratà Kibeiro --.13. ,<-0-
pacabana, com .luas boas salas, cinco
grandes nuartos, jardim,. quintal, ba-
nheiro com aquecedor ..- luz cectrica;

estão uo arma/cm ua mes*
1. 253 e trata sc na ruaclrave»

ALUGÂM-SEd
aTninzciis da rua

.dc 'Cãttimby ns. ,\i c 50; trata-se
na rua Prei Caneca 2.15. (4945J) K

do ,ltosa:io n. iji, loja. (.IJ...H..S
('45->i 'O =>

i I.ÜOA-SK, por módico orcei, o
j-ler.-in.i-- o confortável iireeiio d.i rua
Santa Clara n. ioo, Copacabana; pode
ser visto á qualquer hera c trata.•" '
avenida Rio ltratico 171

"(H)

4 LUGA'S-E um ronfortavcl predio
Arcee:itc:iie-.-.le acabado, com ns dç-
mais accammodaçõcs- para família ele
trataiiieiito. i rua Santa Clara, 143,
ponto dos bondes. Chaves na nume-
r.i ::o. Copacabana. (•_________________.

4 LUGA-SE o sobrado ci rua ii
XXcattcte u. i.ioj trata-se ha mesma
r-a n. 144;  <I7!= G) M

4 LUGA-SE cm -.-
-T-LapõFeníüs cnm ja
40$, banhos de mar
Kuarque de Ôtaccdo

\0, büllS
Je -*'*$ a
;; na rua
30i3 ('•''.[

PRECISA-SE 
de uma menina

lã a i-l nonos. P/ira 
«es, cm casa de família;
Jnuiccj o. 101—ViBa Isabel,

'.e | ( LUGA.SE u-.-. hom (iitarlo. a ra.
í ie-I__M.pazes do comniercio. coni limpeza e
0U2a i Sus elcctriiM. oor áóS, em ç.^.\ Sc fa-

I milia; ru» Vittomle do Sio Branco 54.
<4S'4 D) <44*J E) S

A LUGAM.SE b.-.ns quarios dc .'rcu-
xVte, :aso muito limpa, rua do Kia-
chuclo n 92, sob. (iSSd F) J

JTl.ee
MKtAM-Sfí onarto« c salas de*
entemente. mobilados, para fami*

lias e cavalheiros: na rua I>. Luiza,
esquina d» rui Cassiano 11. 2. Glo-
ti*. «5049 F) J

4 LUGA.SE a casa I da rua General
-t&Scvcriruo 122: alueucl 90$; tra-
UiTse no n 00. Botãfono. f.1067 ('») J

A LUGA-SE imiti e-asn pnra í.tn
^*-casalj entrada com -janlint
jii preparado; trata-so no pre-
dio á í-iiti Visconde do Cara-
rcllas n. 59. Botafoso.

13 1221) G

,4 II UGA.SE em Copacabana, pre-
jTAço 160$, casa nova. espaçosa, com
b-.as accommodações, rodeada de ja-
iie-Has; inforiiiaçícs ua rua do Ro-
sario 159, 2" andar. _______ "¦> '

4 LUCA-SE a ca-a I da Villa Mi-
Anii, á rui Barroso n. 67. Co.tca-
bana co.n boas iccommodaçôesj pára
famiKa regular: as chaves estao no

ir:ua.=e r.a r.-.a d.i Aliando-
.reco nog (2.-18 H) J73. e

4 I l'C. V-SK uma casa na rua I^-o-
Atèrio da Motta 11. 34. Estrada
Leopoldina; olaria, duas salas, dois
quartos, luz electrica c agira dentro.
•\s chaves estão na venda da esquina

é trata-se na rua Senador Corria.34;
(4910 II) J

.4 LUGA-S'E uma casa mobilada,
A.para pequena familia, perto dos
banhos de mar. prazo de í a 6 me*
zes; na rua Goulart n. 62 (Lenie).(4917 'D J

4 LUGA-SE. e':n Copacabana, rua
A-Eloriano Peixoto n. 21, uma ca-
sa i>.ira pcíjucna familia. Aluguel,
110$; está aberta ali ao meio-dia c
trata-se 113 avenida P-ísus n. 7.1.

Í49-S II) R

LUGAM-SE
130,
184.

.4 luga;
ÍjCItiipirü
chaves no

ruaos nrclios da
13'i-A c 25S-A

(4387 J) R

.4 LUGAM-SE .1
XXrua Piratiny
tratar, á rua S
n. 3-Ji.

ci'as 50 c 61 da
(Conde Bom tini):

1'rancifco Xavier.
(4019 J) K

.4 LUCAM-SE noi
-TYtravc-sa Carvalü'
.13:
IOS

çíS.as casas da
ilbo Alvim ns. 31 c¦> chaves no n. 41; tem .1 «.nar-

electricidade. (40.*"! R) K

.4 LUG'A-SK a maunifica ca<"a da
_L~\mia dii (Jruguav ri. ,108. cotn 5
bons -"tuirtos 2 salas banheiro, jar-
dim, alaçucl 22o$ooo; trata-se na
mesma rua n. *.oG. (-(0=7 O JV

r«0M-MOD0 — Aluga-se um cs-
\J plendido, com nu sem mobília,
a cnvallicirÒ3 Je tratamento, em casa
de familia, grande jardim para rc-
creio, banhos frios e qtictife*, emfim,
bello nassadto, pata verão; na rui
Had. r.nl.o n. 41.1. (jOãj Kl J

HADDOGH L08Q E TIJÜGA
ALUGA-SE 

o predio da rua Conde
de Bomfim 791, com cinco quar*

tos e bom porão; chaves no açougúc
ti trata-L-e na rua Moura Brito, 10.

(39-U. :) 1*

ALUGA1M-SE, 
barato, a sala dc

frente e quarto -da rua Delia dc
S. João li. ioo, a duas senhoras
sérias. (502J I.) J

* LUGA-SE uma casa na rua Netto
jtA.'1'eiscira 11. 12: as cliaves na rua
dos Artistas n. 36. armazém c tra-
tn-sc na rua da Alfândega n. 161,
loja. -'•  (4639 L) J

,4 LUGA-SE, por 100$. a casa ila
XXrua Gon.alvcn Crespo n 16, fun.
Jos; a chfvc eslá na frente; trata-se
na rtia Conde Doiiifim 6*.... (...;íí;I\)R

4 LUGAM-SE bons quartos, mobila-
xidos i senhores e casses de trata-
inenlo, dá-se peiii-ão. liua Iladdock I.o-
bo, 13. (34Ji S) K

ALUGA-STÍ 
por i42$ooo a boa ca-

sa tia rua Major Fonseca n. 34,
com 3 quar103, 2 salas e bom porão
habitavel; trata-se na rua S. Luiz
Gonzaga n. 108, onde se acham as
chaves. (3969 J) I,

ALUGA-SE. 
nor 170$. o sobrado da

rua S. Luiz Gonzaga 66: trata-se
na rua da Alfândega 12. Pclxolo & C.

Desinfectante

MaeDOUGALL
t-g

AI.UGA-SE. 
por 140$. o easa da

rua IJuuuc dc Caxias n. 127, no
Bou1_____kJ 28 dc Setembro, com duaa
salas. Ires quartos, cozinha, despensa,
banheiro; tem quinlal c luz electrica.

(4146 D I

1— »a
¦«¦ilKSlIWB-afliillilIBM-iiiB!:*

1A'S REFEIÇÕES,.,
VM CALIX Díf

Guaranesiâ %

Att.UGA-<5E 
a pequena familia ooom predio da rua dos Araújo»

43. esti aberto, junto i Conde daBwnfun. (4a 14 K) J

ALUGA-SF, a casa.da rua Senador
-.. SS~.*?" "'L08 cI,;1»*" estío uarua Bomfim 166, acougut. (41.44DJ

ALUGA-SE um bom ouarlo, em e»-ta de um casal decente, a um»senhori que trabalhe tfèw, rua Dr.Maciel is (nao enche) (4145 L) l

ALUGAM-SE 
commodos a r«$,'5* e 30$, grandes e pintados dc

novo; na rua Coronel Cabrita 57. Sã>
JaauariOj (4434 J,) s

ALUGA-SE 
» casa da rua Major

Fonseca n. 37, S. Christovão, coni2 salas, 5 quartos; luz clcctrica emais dependências «ara familia ila
tratamento; até as 10 horas, tem tu»
casa uma pessoa, e trata-se na rua ...»
Quitanda n. 195. (2287 L) J

* LUGA.SE a boa loja, á rua Sã.i
jt\Chri»tov5o 11. s'S, para negada
limpo, com moradia pura familia; as.
chaves estão na Pharmacia ao lado e
trata-se na Grande Manufastura Pen-
na Fiel, á rua da Quita-ndi, 116 a 11't).

(3618 I.) J

ALUGA-SE 
o predio da rua Ce-

neral Canabarro ti, 19, novo, il-li.niins.lo a luz electrica, cum hon,
quintal e optimas accohimoda.Scs.i
Trata-se na mesma rua 11. 32.

(3120 I.) J

ALUGA-SE por 132$ uma casa con»tres quartos, na rua SenadorFurtado 11. 109; trata-so no n. 99.1
(4815 __) r

SUBÚRBIOS
ALUGA-SE 

um bom predio com bas.
Jantes accommodações, iJluminado

a luz electrica com grande terrenatodo murado, próprio para familia .'-.a
tratamento; na rua Dorses Reis : 17,antiga Vinte e Cinco «le Março. líu.
gculio de Dentro; trata-se na rua tl.i
Lavradio 19a. das 9 ás 10 boras dammhi. (.,_<.,- jj) a

ALUGA-SIE, 
o cisa n. 17 da t«.vessa José Bonifácio; na estaçãode iodos os Santos, distante da mes-nia tres minutos, tetn dois quartos,dua» salas, grande quintal e jardimna frente; as chaves estão no ar-matem da esquina, onde se trata.

(4510 M) S

ALUG»,-SE a casa -da rua Figueiran. 80, com 3 quartos. 2 salas obom porão; trata-se no ;8. (4859MIS
LUGA-SE uma casa. com quaito,—tsala c cozinha, nara um casal;

preço ?i$; ti. 268 run Iguassu. Madu-reira; cm fr.ente a tarada de Editar 'o
dc Araújo. (4422 M) 9

ALUGA-SE 
a confoTtovel casa darua Iiqjcr.n! n 17?, Meyer; l.-rrí

4 quartos, 3 salas, cozinha, banheira,
para agna quente, luz electrica, gaz,ctK.i sara ver c tratar, ma mesma.

(ajze: M) H

ALUGA-SE. 
por 60Í mensaes, a lur»

casa da rua Tavares ne. l.ucitn-
tado; as çhayes estão, por favor, mi
n. 113, e trata-se i avciuda Ki-t
Uranco 171. Í.\I>

ALUGAM-SE 
os casas ns. 117 e i.-j

da rua Guineza, Engenho de Den-
tro; as chaves estão no ti. i»1!. casa X,
e trata-se á avenida Rio Branco 171.,

ALUGA-SE. 
por r,o$ mensaes. a boa

casa, d rua -Almirante Barão da
Ladario, Villa Gerson, estação dc Rt-
mos; as chaves coin o sr. Silva, no ar.
inazcm oroximo, e trata-se á avenid»
Rio Branco t7I. (M)

ALUGA-SE. 
por 50$ mensties. a boa

casa, á rua Lúcio dc Mendonça,
estrada do Apicu', estação dc Ramos;
as chaves coni o sr. José Miguel da
Oiivoira, c trata-se i av, Rio Branca
171. (M)

ALUGAM-SE 
2 boas casas, por .-,.,f

mensaes cada unia, i Estrada Nova
do Engenho da Pedra n. 188; as elia-.
ves estão no terreno ao lado, coni dsr José Lopes. « trata-se á av. RioBranco 171. of)

A LUGA.SE uma boa easa. eom J-irauniudos; preço baratissl.no, á rua
Victoria 232, estação de Rarros; traia-
so na mesma. (4220 M) J

A 
LUGA.SE uma casa r.ova, p..ra
qualquer negocio, com inora-uia;

Maria Luiza 73. e nara familia, a boa
casa da rua Eincs-.ina ÉO. llo.-.i do
Maio. (4845 M) J

ALUGA-SE, 
á .rua Francisco Fra<

roso n. 21 (Kncnntadc), uma ne*»
niiouã casai com tiita ntjua e bani
quintal. (4120 M) 9

ALUGA-SE, 
!..(;$, prcdíti ridvo;]-'i-anJ

eisco Manoel 18, 10. Riachuclo; fj
qaürtos, 2 salas; trata-se Viclor M -i-
relles 32. (4.168 M) Jf

«LUGAM-SE, na Vill.i Sav.1r.1_
_%Potropolia d.>s Pobres, rua V. Mi»
cllieroy 60, estação Mangueira, casas

3uc 
deram 110$, a jo$ e 6s$; nrcça

c crise; nproveitem. (4178 M) lí

ALUGAM-SE 
confortáveis casas, dn

ti$ a 61$; tratam-se com Albcr.
to Rocha, á rua C. Beniclo 11. 50.-,
Jacarépaguá. ^3853 AI) H!

A LUGAM-SJÍ, em Cascadura, i rua
jtXIlarbosa ns. (i_t c ji, dois iirc.
dios a so$ cada um, com elcclrit-i.la.
dc e novos, perto da estação, liit_or
agradável, é barato. (5027 .Mif

ALUGA-SE 
a casa da rua I-iatt.

cisca Meyer 96, Engenho tle Deu-
tro; aluguel 55$; trata-se 4 rua Tí-i-xeira Júnior 134. (4664 M) J

A~~LÜGAM-SE. 
na ma Magalhães

Couto (Mcyer), esplendidas casas
com 4 quartos, 2 salas e mais depcn-
dencias, luz electrica, etc; informa,
ções 110 r. I2t. o .rata-se na rua G«_
neral Caniara 11. 35, sob.'- :'
90$ mensaes, (4228

iLUGAM-SE por 71$ as"cis~T 1 \~?
e V da run Imperial 271, Me.er,

com dois quartos, duas salas, grantls<liiint.il, luz electrica. Bondes a p-e-^ta. As chaves estão na casa I. TriUita-sc na rua de S. Pedro n. 207.
(4636 M) t

WmmmmTmvmmmmmmmmpti',

tt.-i G«-
i.ltiguej

M) j

LUGA-SE. na rua Parnhybá 23-A.
La casa n. lll: a chave u.ir favor.

2: trata-se Senhor dos Passos ;6.
(4183 I.) .1

ALUGA-SE. 
pnr 1.10$. a casa 17 ú

rua Cliaves Taria: trati-sc na rua
Alfândega 12, Peixoto & C.

(4150 L) J

USIM-iOIPICO MaçIlOUGALÍ
Sem veneno. Protege o animal contra as moscas dc toda espécie.Garante o crescimento da lã em eo o|o — Scdosidade c finura de seusVellões, proporcionando-lhes maior valor.

HrK^SSP1?

Av,U&mS5n?,~,r,in.°"í ÍT "",- 'it I A LUGAM-SR as rasas da rua-LJLva cotn j quartos 2 íalai* e jardim >%-. ,r . __.- . -lt . —rua Pereira Nanes u. i.ii. as cha- -r*-l->. Maria 71 (Aldeill Cíllll-
ves estão no botequim. Aldeia Cam-!pista/, transversal II rua Pe-
1^- '"-¦1 

R) "';rclra 
Nunes, novas, com dois

4 LUGA-SE a ..isa n. ln'~hT™ <l"artos, 2 salas, cozinha, bií-
-leXciia-ira tia Cama. Cancella; duas nheiro U tanque de lavagem.
salas diis quartos; tem electricidade; todos OS i-omilliiilos iillllllilin-r.s cliaves cstnQ no n. I; trata-se na _,-.„__, - t„„ . . , ,rua Scrr-lor Alencar n. 162. i^08 » ">e electrica. As chnvos

(4942 R) Lino local. Trata-se na ruu Gon-
çalves Dias 31, próximo da ci-
dade, a poucos passos dos
bondes de Aldeia Canipista,
cuja passagem em duas sc-
cções ú de 200 rs. Alugueis
009 e 1009.

AI«U(rA.'SlS 
a casa de eonstrucçao

moderna, com duas salas, trt =
quiartos, cozinha, banheira csmaltavla,
chuveiro, luz electrica -dois W. . C
entrada independente, coni boa área,
tinido quarto nara creado; na rua Ua-
ráo dc Cotcjupc n, oS. Villa Isabel;
preço commodo: as chaves no n. ioo,
',- trata-se no mesmo, (4*)35 R) f<

4 LUGA-$IÍ o sobrado do Botile-
_i*Vvard Vinte c Oito dc Setgubro
n. ,i.";í. con) bastantes commodos; ao
chaves estão na loja, e lrat-i.se na rua
da Carioca n. to ((4E46 I.) I

A LUGA SE nor 140$,
-ÍTLDr Aristides T.fbo

a da r.1.1
'bo n, ií?.*;; tem

treí quartos, mais denendeneias. jardim
e quinta!, os aparelhos estão i-uar-dados
e _,s chaves estão uo iSS* frata-se á
rua Misericórdia 2, sob., t:l. 33.1 cl.
(praça 15). (4.'-'4 K) J

i LUCA-SE uu-.a caía nova, çomxVtres quartos, duas salas, cozínlia
n gaz, banheiro c quinta'; na rua do
Mattoso n. 67. Trata-se na praça
da **andéira 115, B.-./.-.r Ilerminios,

(4633 D J

4 LUGA.SE por
-A.rin 1). Anna Nt
ouartos; para ver
Jockey.Cliib n. 339.

170S, o predio â
ti. 227, com 5

tratar á rua
(4149 L) S

ALUGA-SE 
a «si da rua Souza

Erancò n. 207, Villa Isabel, com
2 satãs, 2 quartos, corredor separado,
cozinha, banheiro e auintal. pintada jtlcnovo e asseiada; as chaves estão
no 205. QS-'5 L) J
— ¦—¦—- —¦..¦¦¦1 ¦ ~ ¦' —' ' - ' -

ÂLUGA-SE 
Dor 112S000 a hoa casa

da travessa Derbv Club a.í. c. TI
cerni dois ouartos. duas salas., cozinha
di&pensa porão habitavel n quintal, re-
Eonnada e 'pintada de novo as cliaves
estão por favor no n. í,„/! trata-se uti -
.-ua do Hospicio n. i.so, 

' 
(43.15 J) L íCl 9«»>

MaeDOUGALL
BRES., Ltd.

Estabelecidos em i3j;*,. !',.
bricantes dc Antisentico*", De-
infcctaiitcs, Insecticidas e -ie
Produetos Cbiinicos para \-
terinaria e Agricultura'-,
Manchester Inglaterra
Unico IntrodiJctor': ROBERTO
ROCHFORT — Rua do Mer-
cado 49 — Rio de Janeiro

k LUÇAM-S13, com carta de :::"-.C'il
-TVna J?. de liamos, boas casa** «ia
moradia, a 50$, 60.5 e 6;S; té.:. ¦.¦¦•x.-.\
luz, W.-C. e quintal; trata-se lio me**,
mo loK-i". na "Villa Andorinha".

(3371 il) fí

A LUGA.SE por S6S cada uma das
iA.cti8a9 novas e inódcrnis, da rua
Padre Roma 2 c d. lendo. 1 ,_inrtos,
2 galas, cozinha, luz clcctrica. íogüo a
nazi etc,, próprias nara familia de tra-
lamento; logar alto e sudavcl, aconse-
lhadn pcir-s médicos; o bpnde Lins c
Vasconcellos nassa na csaulna da rua
Cabuçu' pro.\imo da n-irta, c as clia-
ves estão ao lado, onde Sc trata.

A LUGA.SE, por oreço n.odico, oj.TLr.re.ili'>, recentemente pintado econcertado. _ã rua .Amazonas 49. cm
á. ChrUtovão, com 4 nuartos, ,t sa-
Ias. lendo fora dependências, coinple-
lamcitte murado, co.n iardim. grande
auintal ariiorizado c insta'lação clc-
ctrica; cliaves á mesma rua 37; trata-
se (juitanda 68. (4409 L) R

ALUGA-SIÍ 
uma boa c

Auárto?. -' .alas, arca.
casa, com 3

DOrSo: rua¦ Castíllios n. 6, esquina do n.
Dulevord a8 de Setembro; R3
ri. 4; triti-ss na ma Ouvidor•sr.a.inj. us 'oi

ztíisa
Especifico

MaeDOUGALL
Livre de todos os cffeitos ti.-

mnosos das preparações v ru ;¦
nosas. Assegura a eflicieiic:.,
sem nttnhum perigo. Unico In
troduetor, Roberto Kochfort .
Rua do Mercado. 43 —* Cairá
1911 -- RIO DE JANEIRO

BSBSkãi

VLUOA-SE 
mobiliada a casa da l-.i.

tiúda do Capenha, 39,1. Tacarciía*
gttá; infortnações pelo tcleihonc i "'.a
Cenlral. (4Í21 .li NC

ALUGA-SE 
com tres quartos, lua-

salas, luz electrica. jardim c qtiiui-Jfrua General Bento Gonçalves 33. tt
cliaves 11. 37 Engenho de Demr-T.
Aluguel ioo$ooo. (4-,;i .-.. \t

A LUGA-SE a c^sa nove <hi
^.Manoel Alves 11. 16, Mever,¦do 3 quartos, duas salas, banheirn
malttrda co;.inha, hiz electrica. ,-.
das lateraes. jardim á frente- flui
etc, aluguel go$ooo. (401S J)

VLUGA 
SR o bom predio a*-soura-.

dado com porão habitavel e dii-i-.<iido da rua S. Francisco Xavier -¦¦¦!-
7*fo; rucha-se aberto c trala-se na ev.Q
ia da Cruz dos Militares. ('41*67 í) **í

VLUGA-SE 
uma boa casa. com 2Í

quartos, 3 saias, cozin ha. c df°-
pensa tem agna encanada, luz e-í-.- ¦••-
ca e íirawle terreno cercado, nor ;•-?;na rua N'..,:..ii.i .Vtines n. XNII. n?i
estação de Ramos; pódc ser vU-.: a
qualquer hora du dia- if

m.
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FILTRO
FIEL

e recommen-
dado pela Exma. Dire-
ctoria de Saude Publica.
A' venda nas mais Impor-

tantos casas do louças e
ferragens, especialmente:
CASA VIANNA — Ouvidor 5»

_- Teleplione 1268.
CASA LIM03ES — Avenida

Rio Branco 120.
AGOSTINHO FERREIRA & IR-

MAO—1» de Março 19. T. 17
ALBERTO DE ALMEIDA &
C. — Avenida Rio Branco oi.
J. FERRER & C. — Rua da

Quitanda 48. -..--
RICARDO AUCUSTO BIATO

_ Rna dos Andradas 79-
BARBOSA & MELLO — Rua

do Hospicio 154. _ , _
A. LIMA & C. — Rua do Ou-

vidor .72. .. , _. 1
CASA FIE- — Rua =4 de Maio

ri. 162 — Teleph. V. 41.

Chapéos para Se-
nhoras e Meninas

As ultimas novidades da
estação Criações segando o

conceituado Jornal de
modas

«LA FEMME CMC»

Para renda a prestações :
J. PERRElt & C.

Rim da Quitanda 48, Tele-
pliónè 1026, N . ou na tu-
urlca: __ 3. R. NUNES
Ilua 24 do Maio 11. 1«SII Iii

Telephone, Villa, 41

Remclte-se para qualquer ponto
do Brasil devidamente embalado,
recebendo a importância «nu
VALE POSTAL.

Pedidos á J. R. NUNES

Belleza da pelle
Obtcm-sc com o uso do SUDO-

3s'OI., unico que tira sardas, pau-
mos, inaiichas da pelle, espinhas,
cravos, marcas de varíola por
mais profundas que sejam, bro-
•loejas, c todas as manifestações
cutâneas.  Vidro, s$ooo. Vende-
f.e na Drogaria Rodrigues, á rua
«Conçalvcs Dias 11, 59, c na Phar-
macia Mcdina, á rua Luiz de Ca-
anões 6, próximo ao largo de São
Francisco.

' A LUCA-SE ..
.Ato a grande

familia de tratamen-
e cxccKcnte casa da

xua Augusto Nunes 11. 11, com duas
grandes salas, quatro grandes quartos
c uni inonor c oinila um para orcanjo;
nnuito limpa e arejada, boa cozinlia,
tlcspcnsa e bom banheiro muita agna,
Ianque, liara lavar jardim c quintal,
illunitaada n Raz e elect-icidade, A
ilois minutos da estação ile Iodos os
sSrinlos c a um de tres linhas dc lioit-
«lcs. A ohave «cha.se no n. 31 aa
jnesiiiii rua omlc se informa.

(jqsi J) M

ALUGA-SE, 
barato, o

vo, com tres quartos,
barato, o predio no-

duas i-riia-,
lua', gaz, terreno, logar saudável «:
recómincndado; na rua Oona llbiiia-
na n. 68; trata-se 110 66. _W__}_)

ALUGA-SK 
uma casa dc avenida,

aluguel 6ú$
fitics, 6o >

na rua João Rodri-
(4509 M)

ÁGUA DE COLÔNIA
SUPERIOR

Para banho c toucador:
1 litro 3Í500
i|2 litro e$ooo

Pharmacia Mcdina
RUA LUIZ DE CAMÕES, o

¦Largo dc S, Francisco

A LUGA-SE a casa & r. Barão
-i*Mle S. Francisco Filho S65,
recentemente reformada; tem
bons nccoiumodnçõcs pnra re-
guiar família; ns chaves es-
tão, por favor, no Boulevard
28 do Setembro 405, com ò
sr. Paschoal. (J 4236)1.

Formas em Vellucto
setlm,

tateai e palha dc arroz.
Flores. Fitas, Fantazias

e outros enfeites

!Ü para Luto
Presentemente nenhuma

outra Casa apresenta
melhor escolha destes arti-
gos, nem offerece melhores

vantagens
do que a popular

Chapelaria Vargas
120 Rua 7 de Setembro

Telephone, C 412S
Esta casa envia portadores

com n-mostras dos sons
artigo* ús rosiileuclas dos

Exmos. Croguoze.*™
Em suas officinas executa
qualquer oncomnsonila

do Ciiapéos por figurino,
.oncertos o inodlficaçõos

de fôrmas

FOR PIE0l¥lHBSINS
TTENDE-SE
\ chalet,

por preço razoável 1
unia avenida, com (i ca-

, rende 3:7005000, por anuo: Ira-
ta-sc na rua Clarimundo
n. 177. 

d» «Mello
(4«35 10 N

VENDE-SE 
cm

cas;
 ... Jacarepagua, uma

asa liova, com boa chácara, para
V ver c tratar na mesma rua Ivmtlia

11. 1 D., ponto de 100 réis.
(303,- J) N

VINHO
lodo-Phosphafado

de Werneck
Poderoso medicamento no tratamento da

-Tuberculose,
Escrophulose,

rVettrastheiiia
consecutiva a excesso de trabalho

intellectual, etc.
E' diariamente prescripto pelos Srs. clínicos nos

casosde racliitismo, lympuatismo, anemia e
depauperamento «eral de qualquer origem; as-
sim nas moléstias ligadas ao crescimento do indivíduo.

TTENDK-SE uma hoa casa com um
V pequeno pomar, em Anchicta; tra*

'vessa de S. Joáo 11. iS; trata-se com
o sr. Scraphiiu. Preço «le oceasião.

(476™0 J

!CfIrfNrxfí-SÜ o preilio da rua Im-
V.perial n. 104, Meyer: trata-se

com o sr. Paria, á rua Primeiro «le
Março n. 81 (Banco Commercial).

(4«|,T- _). 
R

VENDEM-SE 
a conto dc réis

(uoòoS); magníficos 'lotes de ter-
reno no Encantado, próximo uo jar-
diin, bondes e estrada de ferro, com
arjua, luz, logar salulictirümo, vista
admirável) trnta*se cnm o dono, á ma
do Rosário 63, sohrado ou á rua da
Conceição 3-*-A. Jlcycr, nté ás 10
lioras. (4934 N) K

TTENDK-;SE.* o mògnific
«por preço de oceasião,

igriifico terreno da rua .la-
ciullio 11. 85. Mcycr; na rua Ma-
«liado Coelho, 70. (4 04 o N) K

TTEN.DE-SE junto á estação Quin-
T Uno Uocayuva, um preilio com

muito terrjeno por 5:000$; trátla-ístj
com o proprietário, á rua Uruguaya.
11a n. 1:3, cltapclaria. (4950 N)lK

TTl.NDH-SlC unia casa com terreno
\ todo cercado; rim portão Verme-

'Hio -*02 c 703. Villa Marechal Hcr-
mes; trata-se aos domingos, nas mes*
mai casas. (4993N) S

\TEoNDEM-SE, 
.oor ia contos, dois

prédios á travessa S. Diogo, porta
e janella, a salas. 

' 
.1 quartos, corre-

dor, cozinlia e uuintal cada.' nredio;
nara mais informações, com Mourão,
Rosário lól. . 00

Gonorrhéa
cura-se em 3 dias com

Una 7 de Setembro, 180

T^ENDE-SE um terreno cm Villa
*/ Isabel, ri rua TJicodoro (Ia Silva,

com o metros «lc írente por 35 de
fundos ou cru lotes: trala-sc ua rua
Conselheiro Paranaguá 11. 7. Villa
Isabel. (47Sa N) K

VENDE-SE 
|«or i:Coo$ uma casa

com quarlo. sala c cozinha, com
I10I11 terreno lodo -plantado: para ver
e tratar na listrada Marechal Rangel
11. 450, estação de, Madurcira, com
Paulino. (41)" N) J

"ITÜNDEM-SE em pequenas1'
* prostações do 8**' 0$, 10$,

etc., mensaes, magníficos lo-
tes- do terrenos na magnífica
localidade denominada Sapo,
servida pelos trens da Llul.a
Auxiliar. O escriptorio 6 em
frento da estação de Sapé.
Ainda existem alguns lotes na
Praça das Pérolas, muitos nas
ruas Opalasi Turquczas o Sa»
phlras. Os prospectos com
plantas são distribuídos no es-
crlptorlo da rua da Alfândega
n. 28, Companhia Predial. N

FIT.ENDE-SE por 4:500$, dois pre-
1 dios com dois quartos, duas salas,

etc., terreno 13X50, <cnda mensal
100$, ã rua C.uilhermiiia (Piedade),
podendo. o pagamento ser metade a
vista c o resto a prazo; trata-se na
rua do Carmo 66, i° andar. (™56N)J

TTiJvNDIvSU parn pagamento dc liy-
\ .potheca cm leilão, salibado, 25 «io

corrente, ás 4 lU horas da tarde,
,pelo leiloeiro Aísis Carneiro, o clc-
Cante prediu dc nova consirucção
com boas accommodações para fami-
lia e magnífica chácara, medindo 2_
metros de frente por 154 de e.-teu-
são, no Caminho dos Pilares 176. hon-
ilcs dc Itlliliuiua, i porta. Kstncõo
de Todos os Santos. (-iSnSNJJ

tTENrní-SK um solido predio, com-
V plctainente ropor.niado, tom po-

¦rão habitavel, jardim c quintal: nn
rua liittcncourt da Silva n. 69, onde
sc trata. (lí. (lo .líiachuelo).

(4I53N)S

'armacia W$í

Rua Visconde do Bio Branco,

™7-™J™>EM-SE em pequenas
\ prestações, ao alcance de

todos, magníficos lotes de ter-
renos 1.0 magnífico e novo
bairro denominado "Campos

dos Cardosos". Estes são os
melhores terrenos o quo são
vendidos em prestações. São
servidos pelos trens da Linha
Auxiliar, com ns estações
? Cavalcanti" e "Engenheiro

Leal", bondes de Cãscadura c
Estrada do Ferro Central pela
estação de Cãscadura. Escri-
ptoWo, rua dos Cardosos 352,
Cãscadura. Prospectos com
plantas ua rua da Alfândega
11. 28, Companhia Predial. X

T. líND-KM-Sti
> e terrenos.

em prestações casas
10 Realengo, na Ms-

trada lica! dc Santa Cruz; .trata-se
com o sr. Marques, na listrada Kcal
dc Santa Cruz 11. 163; mais nitorma-
cües á rua da Alfândega n. aS, Coin-
panliia Predial, «

iliXD-lvM-SK terrenos a 25S o Io' 1 maltas vir
duas estradas

Vil".-..te dc icX.so, tendo maltas vir-

.'

CHEGOU NOVO CARREGAMENTO DE

LM Iil
aoo.

66R.EX ..

wBè

HQLMBERG

A memorem uso

A mais barata

com o tempo.

DEPOSITÁRIOS t

)

\\m\-\ SP _^_^H

BECH IIIA.
vwtvwwvvw¦A^wwwvw^J^™^vw^^ _

102 - RUA GENERAL CÂMARA - 102
TEL. 2815 — NORTE

_- RIO DE JANEIRO -
--r-^rrT»-»»m_immwvim

XXXX!

^TEN'DnM-Sli e coaii.raiu.se mo-» veis de toda a espécie, domésticoe commerclaesi na rua Senhor do»Passos, iS. (4s-7 O) S
IfTIEXDEM.Slí cã* luxo e guarda

predio
VENDE-SE 

por Con$, um
novo, com iluns salas, dois quar-

tos c cozinha, tanque, \V. C. c acua
encanada; ver c tratar com o pro-
prictario; na rua Durão n. ;, ent
Quintino Iiocnyuva, tres initiulos para
o bonde c trem. (4526X) J

LAST
ícauBii

Coração do
bebedor

¦ Co.açno
M normal

I
¦«SffllIBir.il-iSiBWl

A cura da
embriaguez

rápida
i

Sálvinis I
I

I A IiUCIA-SE uma cnsa na ViHa
_™Lllnslos 2 gnnrtos. 1 sala, aluguel

radical
com oe as Gottas de Saude

formulas «lo dr. Cunha Cruz, çom
ÍO annos «le pratica dessa cspcciali-
«laile. Vendem-se nns dromirlas:
PACHECO, rua diis Andradas. 45
-^'•Kio c ll.iruel & C.°, rua Uircila
i™ 1 — S. Paulo.

lianilMiaiiSlilM^ilWiMlMliP-llW^lii-líl-flliBíM11!1!1
por 71$

. i$ooo; rua D.
!t'icd.-nlc.

Jlatia n. toi.
(404.1 R) M

i'•**tXIGÁ-Sli, nrr.6i$, uma casajconi

loão Ro.lrisiies 11
dttrirLos.
Róilrisuer

cisco Xavier.)

salas e quintal, ã run
Co, casa 1 (S. Fran-

(41S5 M) J

,4, :l,i;C,A.M-SH,
-ti«|csile 35?

cm üomsttciccsso,
120$, boas ca^as

proxittias da c;tição com tres quar*
lus, duas salas, água, luz clcclrica,
liotia quiiitaes; tratar e chaves no
S.üiiiniim. 11, 741. . (459S M)R

A 1,1'lVA-SE uma boa «rasa, asso-
-¦'"Vlira.lai.Ui e com porão habitavel,
*'ii.s;)ondo de toilus ns accommodações
rpara íamilí..; na rua Marques de
j.cão 43. Engenho Novo. Ver na
iresma c tratar com I*uiz de Mello
;'« rua Acre Sc. (4=06 M) J

I A I,UCAM-SE, cm casa {rauceza,
U_k.inna Rrande pala o. quarto, a sala
cnm cinco janella;.. nara cisai dc tra-
lamento, com bella vista sobre a cida-
<le c bahia, com nensão, lu: clcctrica,
liaulios cntentes, bella chacura, tele-
ctioiie; na riu Costa Basto; 44. Sanla
Mliercza. (.|S.u M) J

Aí'.UCA-SE.

PD\DE-ARR0Z'.L°c?í;™
é o 111 a i s
caro. Ad-
li e r c. ntc,
medicinal

o muito
perfumado. c?5oo, pelo Correio...
3$200, Leitora, no logar onde.ire-
side, peça o Lady ao seu fornece-
dor, e, cile não o tendo, pôde
obtcl-o rapidamente. Mediante 100
réis de sello enviamos unia amos-
trn do Lady e o catalogo dc: Con-
scllios de ilellcza. Vendas por ala
cado: dirigir-se ás casas de suas
relações, nesta praça, ou ao «lepo-
sito: Perfumaria Lopes, r. Uru-
guayana, 44, Rio.

o chalet da rua Tlic-
com

salas, .: q>.i«rtos, cozinlia c terreno
cercado; perto do trem c bonde, nua-
si ú porta (E-rtaçiío tia Piedade);
trala-sc com Mourão, rna Thcopliilo
Ottoni ir-*- Telcph. 297S. Norte:
mclrulc ii vista c o reito a presta-
ções. (4501. .\')S

\_ i TfEXDE-SE o cha
S I T reza Cavalcantei

rua Imperial n. 271,
cliavcs nj 11. XIII,

cnsi XII; ns
US13 M) R

Montada com es requisito» mais modetno», dispõe 'de

grande stock de todos 0.1 produetos chimicoti
é pliárihaceiUicos, rendidos pelos preços du Casa Matriz

PREÇO FIXO
Os Snrs. Ucdicon c o publico encontrarão um taboralorto

modelo, para o aviamento '
«tc rccetttiario com a ntaximu brciidattc e escrúpulo

Rllr.ndr.-se a qualquer hora da noile

CASA MATRIZ:
Baa Primeiro de Março, íi, .6 c iS

RIO DE JANEIRO

i cens, em subúrbios dt
í de ferro dc too reis, dc i* c 3110 reis

de :"' tratar com o IJuirino, a rua
I da P.-aiuha n. 7- Teleplione 4,"»í>.
Norte'. Ü__? >¦> J

'ENUE-SE por ;i contos, a con-
i V tortnvcl cnsa da travessa Cer-
queira Lima :o, no líiachuelo, con-
striilila lia seis mezes, com 2 salas.

: 5 quartos, corredor, despensa, nanlici-
ra com aguu quente e fria, ludct, « .
C. interno e externo, quarto para
creados, masnifica instaUação elcctri-
ca, vaslissimo terreno c uma pequena
avenida, rendendo 150$ mensaes. Ver
c tratar na mesma, a qualquer hora.

(3341 N) R
_k
X7EXDEM.SE lotes do terre-

nos hem localizados a 100$
cm prestações, medem 12x50

logar alto, saudável o de mui-
to futuro, estação de S. Ma-
tliciis, Linha Auxiliar, passa-
gem ida o volta 300 réis, cs-
críptoflò em frente á estação.

(J 3405) N

VENDEM-SE 
tres casinhas, juntas

ou separadas, .1 4 contos cada
uma, entre a praia c Campo dc São
rChristovão. Rcdebcm-se offerlas ra.
f.oaveis para as tres. Truta-se na
praia de S. Christovão n. 6->, com o
sr. «.Manoel ou na rua Amélia. 64.

(4511 N) J

\r'ENDE-SE 
hom terreno nrborisn-

do, medindo n meiros dc fren-
lc nor 55 de fundos: pira ver o tra-
tar na 

'rua 
Prudente de Moraes 45,

Quintino Uocayuva. UOoON) K

IXTENÍIE-SE n prestações cm Jac.i-
V repaguá, á rua Emilia A 1 3», uma

casa e terreno: iraia-sc na rua i.an-
«.lido llcuicio 40c. C-ISSo N) .'

\, 
ENDE-SE um vistoso,
confortável nredio, muilo próxima

i estação do Mcver. Trcço íjrnooS,
amiiia, infortnaçõcj, á rua uo,,Uos-
picio ij«, loia. (4t".l XI 1{

^pOgaOOBOOOCOOOaettCCCCOOC-OOOOCOBOtSOOCOSOOOiS^~ 
ÇP ATTCIV/TAM 1*11.1 ohter «mpr-ijo; sorte eni negocies. Io.
J. riJ-iIOlVlAÍM teria-«"jogos; curor-sc: libcrlar-sc «le mnhr-

ficios; harmonisar o c.is.-,l ou sócios; casar hem ou. ter o amor
ile quem sn deseja: .Icscoliiir segredos. Verdadeiros imans iiatu
racs do Ccylão, conlornie verilicarcis prla «iltracçjo

A LUCA-SE uma boa casa. com 2
J™k .uart03i 2 salas, etc; na rua -~)r.
Manoel Victorino 11. 413 (Encantado).

(-i™4 M) .1

Compra e venda de predios
e terrenos

(10MI'lf(A-5F, 
unm casa mtjderna|

J at- 3o;ooÓ$. nas ruas: Conde
de Bom fim e Haddock Lobo, com
.1 quartos, 2 salas, copa, mais dc-
•pendênciaSi poi{ào alto e| tonilia
quintal. Cartas a II, Báptista, rua
l**«»useca Tcl/los 11, 13S. (42-1 Ni J

\7ENDE-Si5 11111 predio novo com
v muitos commodos e grande (cr-

reno, todo murado, com clccfrictda-
de c todos os requesitos, á rua lior-
ges Reis ii. 137, antiga c; de Mar-
,o- JCiifjenbo dc Dentro. Trata-se á
rua do Lavradio 10^, das n ás io da
nianliã; (4508 NjS

üTEXDÍ-i-Sl-! um preilio novo. 1" .
V ino'derr.0, íi travessa lierliy-Cluh.

rua c?la transversal á de S. < Fran-
cisco Xavier, nroximo ao CòllcRÍo Mi-
Htar, assobradado, alto. no centro de
Icrrcno «le 12x41. com duas janellas
dc frente, entrada an lado. cqm va-
randa corrida, 3 srilns. 5 quartos, des-
pensa, cozinha, quintal com banliciro,

bom quintal; traia-*™ *>™m Mourão,
Kosario 161. (*;1

V cção
DE-SE lima casa dc constru-

cção moderna, com bastante ler-
reno, lendo cinco comniodos, njardi-
nada, lunqiic e banlieiro, cnlrc os
estações de Uomsiiccesso e líamos,
preço 3:800$; trata-se na rua 'lingc-
nho da Pedra, 164. (4036 N)R

™iô;i

/™OMPRA-SE uin sitio, com casa,
v> fruteiras, boas terras c água
abundante-, em logar salttbrc. não
longe de estrada do ferro. Oífertas
detalhadas c com preço, dirijam-sc o
Taudil, no escriptorio deste jornal.

(2231 N) J

Boa opporlunidado ]i«ir«T. as possoas intciligentcs e
aclivás. Sc V. S. quep vencer difficuldades da vida, ganhar
muito dinheiro cm negócios, ter coragem c audácia, boa
voz, olhar magnético c attraenlc, vencer o dominar
vossos inimigos, ganhar no jogo, recuperar a saúde c ser

feliz om amores o em relações dc
Ioda a espécie, escreva-me iríimc-
diatíimeníe, pedindo o meu livro
intitulado TALISMAN DEPE-

!DKAS DE CEVAR, onde conhecercis as virtudes das
maravilhosas Pedras de Cevar, recebidas da índia.
Escreva para : Sr. Aristóteles Itália — Una Senhor
«dos Passos u. 98, sobrado — Caixa do Correio
-04, Rio.

n
i IrUCA.SE por 51$ uma casa para

r\jic(iuenà familia; na rim General
iíento Gonçalves u. ?o, casa II. lin*
«iilin de Dentro. (ain-' M).l

A I,bT.A-SE uma casinha com sal.1,
™L.V(jnarto c corinlia; nn rua Gari-
tinindo de 'Mero u. 234, casa 4.
lAIiisucl 31$; a chave estn no 11. 3,•i-nlo c trntn.se na rua 1'isucir.i
-..?; 1-1. Uo.-lln. (41.04 l-M) R

,V tilitlAM-SE .'xccllentes casas nOu
..'Vv.ir. cor 6uS e ;oá com 2 quartos,
«'una .'nlns. tcrraço-lavatorip, cozinha,
foi;ão econômico, \V. C. com clntvei-
iro, bom quintal todo murado, tendo
r;Hla casa 2 entradas independentes;
tervcttt nara a pequenas famílias cada
uma; á rea Silva. Keco 35, Uiaelutclo,
j-rnto aos bondes linha Cãscadura.

(35.10 M) J

. d UICA-SK. á rua Wcrr.c de Ma-
.i Vi:;,lliãcs 3n, uma boa casa. nova,
moderna, com tres auartos. -* salas,
t.gua fria c nuente, banheiro, ámtal
e jardim; bondes dê h. Vnscoiiccllos e*\'. I. lingenho N'o\->; as chaves na
™Vi™Íiio™i_™o Modelo, á ru.i Barão dc
™toni Kt-liro i~S« Trala-se com Pei-
l«„o & C. rua Alfandeea 12.

(4757 M) j-

¦uma
c«t«as, noa ren

/ .OMPRA-SE, até iS:oooSooo.
V^ avenida de boas c«i<as, no;
da, do Moyer n S. Obris-to-vão. Car*
ta neste jornal, a Paulo Cliavcs.

(501G-N) j

CIOMPRA-SE 
nté 13:000?, próximo

' ao bonde, um predio do constru-
cção moderna preferindo íe Villa
Isabel. S. Francisco Xavier ou cm
uma das mas transversaes a 24 dc
Maio. C.irtr.í ao escriptorio dcsla
folha, a Vieira! (4617 N) II

/POMPRA-SE um predio bem loca-
\J lisrulo, na rua Uruguayana ri. S,
com Miclralskl. (-|SiS ,V) J

IIWXBMA 
— Vendcin-so barato,

dois lotes de terreno, na quadra
6. com frente para a Avenida Me-
ridional c nua Prudente de Moraes.
Tratar com Mario Ribeiro, na rna
do Rosário 142. saibrado. (4194 N)R

sítios ou terrenos
JL' abandonados — Quem tiver c
queira fazer qualquer negocio, des-
tine a informação completa, para o
"Agcnciador". Posta restante, 1I.1
Agencia «lo Correio dc Cãscadura.

(4180 S) J

s.-. rv. ii.*.

A Iodos
os que sof-
ire m d e
q u a 1 q ife r
moléstia es-
ta socieda-
«1 e envia-

rrr. livre dc qualquer retribuição, os meios dc curar-se. EN-
VIHM Fl-1,0 C0RKK10. cm enria fechada — nume, morada,
sytuptomas ou manifestações da moléstia — c sello para a re-
sposta, que receberão i.a volta do Correio. Cartas aos INVI-
SIVE1S — Caixa do Correio, 1125.

Evi-
ta-sc

usan-
do aa velas anllseptioas; São
inòífensivas, commodas e de cí*
feito seguro .Caixa com 25 vc*
Ias 5$ooi». Pelo Correio mais fioo
réis. DepüSitario: praça Tiradeu-

tei 11. 6j, pliannacia Tavares.
(l-to-l)

"O BTGIEKàL"
O mais poderoso

insecticida
O mais efficaz an-

tiseptico
O mais potente

destruidor do mau
cheiro

R.HUHlMllll-?-oMo

¦tTEXDH-SE 
r-or (iroouS um preilio

V no com nrvitics frutíferas, mediu*
do 22 metros de írc:jt_ por 100 de
fundos, eom duas casinhas, que ren-
dem ..5$; ver c tratar na rua Dou-
lor Bciuardino 75. JacarépaguiV; pon-
10 dc cem réis. (40.í6 N) .1

tníNDE-SE 11111 nredio novo. feilio
V moderno, á travessa Palrocinio,

cem 3 janellas de frente, 2 entradas
a*o lado. com 2 salas 2 auartos.. cozi-
nha, güarto com banheiro c W. t,,
despensa c bom nuintal; trata-se com
Mourão, á Tua Rosário 161, ou ú rua
Souza Franco 47 ¦: (N)

«t-TENOE-SE um predio, rcccntcnicn-
V tc coiisctruido, com porão lralnla-

vel. com lodo o conforto, para unia
boa morada para pessoa de ,gosto.
Vende-se c-lc predio devido a pro-
Iprictaria qui! 'Uiora no mesmo ler
nuc se retirar para fora. Este preilio
custou 22:00..$ c vcndc-sc agora por
iSriioo?; i negocio de urgência; para
ver c Iratar no próprio predio á rua
Cachaniliy n, 7. Bondc.3 dc José Uo.
nifncio r. porta 011 de Cachainhv.

(4796 N) R

numa biisso*
Ia e pela reducção a pó, o que não acontece ás imitações, por,-
que o aço que imita pedra, não sc putvcrisa pela csníagaçao. f.
para limiar no pescoço sem inconiinoilo, por dcntio da roupa: _c
não necessita dc instrucções, porque já recebeu 101I.1 prcparaÇap

£syahic(i, 
afim de beneficiar á pessoa que nsal-o. Ide a i-A^ri

IXIE. rua do Rosário 147. c Inllac reservailamentc com n^ sr. I;er.
rcira, para que elle vos forneça um IALISMAN de Uh/. MIL
RCtIS, ou «lc maior preço, pois que 00 ha eom carga mau pezo-
da, 2, 3, 4 ou s vezes. Con(i..e, e seiris Icliz I O lalisinan m-
flue solire o Invisível creador ,-'¦-., »«n n-nv . r.

Pedidos de fórn, devem vir com vale postal, a MILTON ,t y..
Cnixa 1734 — Capilal Federal. <M 4015)

cães Rcrnacòlcs, d«
guarda lanados, lilmen»,ew., creados; na rua Visconde deitam»raty n. 108, (481,4 ü) S

A ENDE-SE uni bom piano Plcycr,
» 4 bis, o melhor modelo; nm ditoallemão Ronisch; uin dilo Ritier: run

do líiachuelo. 423. (43,-0 O) S
•V-I-NDEM-SIC 

trilhe
T Ditchcvil, 11 iireço

e vagonetea
 preço de convenien*

cia. (Jiicm precisnr, caria nesta re-
dacejo a 1. S. M. (4783 O) «

\^ENl)l-'-SK nm hom piano e-n bom
» estado c de bom autor, com boas

vozes, preço 500$; p.lr:l Vcr e trat .na rua Cachaniby n. ,-. (47950)!

\riiNDE.SlC 
livre

uma quitanda.
tlcscmlraraçail

bem sorliila o ei
esplendido local: Irata-se no Bottle-
vard Vinte e Oilo de Scicnil.ro A'i

(4798 O) il

[*jj7'E!*>vUE.SE 1111111 embarcação de ..•;
t toneladas ha pouco reconstruidu

(nreco barato); ua r-rn Visconde di
llaboráliy 11 -o.-. N'ictlicroy.

úüiii O) R

TJ.ENVDE.SE uma divisão csnãltais!
y na rua Chile 25, 1" niiilar,

(4829 O) 1

TrENDE:SE um deposito de :¦_-.
} (azemio bom negocio; na rua Mr»Farncsc de -.Xiiioeilü u. q,,. Ipançma.

p motivo se dirá ao pretendente.
1.1205 N> .1

"iriíMUl-Sl-: 
uma Uoa m.-.cliiu.i phn.» tORraobica, i.ixis. coinpletauieni:

novn e comiilelai nreco 1I2 iiceasifm;
nu Silv.-i Manuel 2S. (4:11 111 j[

^7l:^I)L-Sl^ 
üm bonito piano fran-

m._ com i.ouco uso. dc piirticular,airahssimo ;avenída Passos 30, loja
de rlcci.tii-i..la«!«-. (i;o.i l.i) M

\ri'!ND.':.\t-si.:
\ í.nãtrij 111 eti t.03

TTENDE-SE uin
1 cavallo russo

OCUI". pilKC.JH'7,
le rn .cíibaiM.nautti' 1

i- imrimeilKura, na i.':i,„i Jiorla. rua iii
Assrjiiblca só. onde ha bem montada
¦iftii'iu.1. com 1......-.1.1I haljilil.riKi nar.i
todos os conecnor. une ili/<.'ii rc&pcitn
iiosvincnclonadós arlicos U323 0)M

uin lindo r clcpraulft
queimado com sete

halinos íle altura c .1 i|_ anos de
cdãdê. Serve pura pessoa dc tuuit*>
Ko.slo, c um btllu c legitimo tachiirr»
ile mira raça Ullllcr. inuite bom vi-
gia ;na rua D Pedro 127. Cnsc.iduri.

U.K.-, O) K

\ri-:Xlll-:-Slv nma bella e chie inobl-
V lia, para sala de jantar, coustan-

o dc 1 linda nrRenterit*, 1 bitffrt,
crtdaitce, mesa elástica, c .2 cadeiras
eouv encosto dc couro, venda de oc-
c.isiâo, rua Luiz liarbosa lt. «)S [X,
Isabel.) 422.1 .11 X

TTENDE-SE iitii .par de .pratos t
v cos novos, para banda ou orcli

Ira, â rua Uuciios Aires 11. i;S, coin
o sr. -Miranda. (120.1 IO 1)

um donuitõrio dc ra
5 peças, preço 33'i$.

liarbosa; o3 i\'illn Isabel).
I4230 .li O

ttir-

\rENl>l-;.SKuclla. con

aaeo8e_-9oeoeoagece«eiseeooeoeooaeoecooooeseaoo.

Constipação
Tomo

PISITOltAL MAKINJIO
Kua 7 ilo Setembro, 180

um ntagniíico predio
moderna, quasi

concluído; trata-se á rua José Etòni*
íacin n. 43. Nictheroy. (4iiiN)J

«TjrEXrJE.SE
S de construcção

ITfENDE-SE em Copacabatta, um
V bom terreno, á rua Quatro dc Sc-

lembro n. 4n: trata-se com Um. a
rua da Carioca 3. (4=.1rl N) .T

III
Tomo PKITOKAL MA-

KINIIO
ítü„ 7 do Sotoinbro 180

X^liNftE-Slí nm deposito de pão, ua*' rua .Toão Romazins n. ioi)-A, em
frente à capella dc Santo Antoni.,
na estação de Ramos, com dn.i
quarto?, e Sala, cozinha <¦ quintal.
U aluguel v de 70$ mensaes, o pre*
ço dc negocio é de 500?; Ç.)615O) .1
"yrKXPE-SM-: 

um den-sito de aves <
VovoSé fazcnÜo optimo ncçoei-t.

pois tem diversos fornecimento?, pi*
«ando pequeno :aluguei; para tratar
á travessa du Senado u, n.

'4210 O) J

\ri-:NI)l-;-SE 
Oo metros de assoalho

usado, serve para sala de visitas
dêsòccupiir logar; rua Tava

res n. ijG—l.ncanlado. (.(ú.üOlJ

um loilctté-conüutodai
espelho biscaulú, 75?;

um hom buffet credíince, tuo$; uma
mobília dc sala dc visitas, ioó$; um
cuarda-vçstidos, claro, 50$. c mais
moveis; na rua Mari ze Ilnrros nu-
mero 334. (.I-W 0) .1

TITTIX DE-SE
T dc canella.

17"EXD1'M-SE. nor ia. contos, dois
V predios. á rua Tavares n. 219 e

221 (E. do Encantado), novos ícitio
moderno, assbliratlaítbs; aLos, no cen.
tro dc terrono. iar-Jiiu e gradil dc
ferro na frçnte, eulrnda ao lado, 2
salas, â quarto.,, uozinha. -despensa,
banheiro, tauiiuc. \V C ; trala-se. -som
Mourão. árua Rosário 161, ou a rua
Souza Franco 47. CM

I T;ri-:xDi;-SE um r.-c.ii
j Y cção moderna, cou-. *.

do, c luz clcctrica, clc.
[ nas ri. 115, estação cíu

ta-se uo mesmo.

«, de coristru*
aranda ao Ia*
; na rua Mi*
Sampaio: tra-

(4778 X) R

¦\7EXDE-Si; bojo cm leilão, ás S
V lioras da tarde,, o esplendido lote

de icrrcno, á rua 'Dr. Jurío Ricardo,
j 11 nto ao tt.
pelo leiloeiro

10S, -ponto commcrcial,
Elviro Caldas.

(.1993 N ) S
¦\7"EXliE-SIv 11111:1 casa nn estação

T dc Ramos, com dois quartos, duas
salas, cozinha, água, Ianque, privada,
terreno plantado. Preço dc oceasião;
trata-se na rua fiualro de .Novembro
n. 53. Ramos. l.|70.|N)U

Tf EXD!«-SE um nredio. ror 6 con-
V tos, irovo. de construcção moderna,

á travessa José oDaifacio 11. Si, Iodos
os Santo., 2 minutos dos bondes, as-
sobradado, com 2 ianellas dc frente,
entrada ao Indo. portão dc ferro, va.
randa corrida na extensão do predio, 2
salas, 3 nuartgs, despensa, ouarto com
banheiro, etc.; trala-sc com Mourão. a
rua do Rosário 161. <\)
"tTT.XDE-SE um nrcdio no«-o, ainda

> não lit.lilta.do, na rua liarão «lc
Jlcsnuita. bonde á porta, construcção
solida, estylo moderno. 2 pavimentes,
em centro de bom terreno, gradil em
fronte c iardim; c:u cima tem 3 dor-
mitorios, corredor. W. C : cm baixo,
salas dc visiias c de imitar despensa.
cozinlia. \V. C, instaUação clcctrica.
iodo vigamento do predio é do peroba
de Canipos c csuuadria? dc. pinho dc
Uiga, nsoallrado de peroba; os srs.
pretendentes deverão levar os seus
mestres nara examinar a construcção;
ver o tratar, run Rosário iGr. com
Mourão. ____>

Âpya Sulfatada Maravilhosa
O grando preservativo das doenças dos olhos

A' vemla om todas as boa3 1'htirmaeias c Dtc^wíflÉ

êt CRIO DE JANEIRODEPOSITÁRIOS
0ERAI5S

STENDEM-SE, nor 14 cantos. 2
V predios. íi rua l?errei!rç fontes

(Andarahy), sendo um de nCRocio, dc
esquina, e outro dc moradia, com 2
janellas «!e fronte, entrada ao lado,
com 2 salas. 2 quartos, cozinha, etc,
e quintal; trata-se cotri Mourão. K"Ç;
rio iói. *"í

IWP_a_B»l»M™BM™BBtM™BP«OWWWÍ"Pó (le arroz DORA"
"Medicinal, adherente e
perfumado. Lata, a$ooo.

Pelo Carreio 2^500
Perfumaria

ORLANDO RANGEL

ÇTiENDE-SE um bran nredio. 11 rua,
V Itoa Vista n. 63 rn: centro de **

terreno" (lc 11x63. com cradil dc fer-
ro e iardim na frente, com 3 ianellas
de frente, entrada ao lado com va-
randa corrida na extensa" do l.rcdro, 2
salas, .1 f.uartòs, sendo um destes um
'Y;ão, boa cozinha, desneusa. quarto
eom banheiro c \V. C, electricidade
cm tffilo o nredio e boa chacarinha;
trata-se com Mourão. á rua Eosario
161, 011 í rua Souza tranco ar- (M

"ÇTENDEJl-SE, 
oor .10 contos. 4

Tretli;.s, á rua Tíscobar (S. Chris-
tovão), sendo 3 de frente de rua. com

t salas, 2 ouartos, etc, e 2 nos fim-
dos, 2 sala?, 2 nuartos, etc: trala-se
com Mourão, á rua Kosario 1ÍÍ1, ou á
rua Souza l:r,iuco 47. (X)

TTENDE-SE, nor n contos., um
predio, com 2 uavimentos. á rua

Pedro Aiucrico (Caltetc). bonde-. Real
Urandc.a c Lcnu* imssam na esquina!
com 6 iauelhs scifdó v cm cada pa-
vimento; cm cima, 2 salas, 1 qiiarlos
c grande quintal, com bonita vista
para Niclheròv; em tbaíxo, um grande
salão, 2 ouartos, quintal, cie.; trata-
se com Mourão, á rua do Rosário n.
i(ii; rcsid., rua Souza Tranco 11. 4T.

\7"KXI)™-SE 0111 Jaciiiípaginl
11111:1 chácara n 80 metros

ilo bonde, com liou cnsii tle
Imbitnijiio, tendo 5 quartos, 2
snlns, salcta, cozinha, banhei-
ro. \V. O., tanque, ngna e luz
electricii. Pomar coin diversas
(íiialidniles de arvores de fru-
to, terras próprias, por 19
contos. Vende-se tambcm um
{rrande terreno próprio, per-
corrido por nm Tio em toda
a sua extensão, sendo parte
em cnpimzal, matto, pomar
com diversas arvores frutife-
ras, tendo uma industria de
griiudc futuro. Informações
com .fuça do Hio, lustrada dn
_roguc/.lii 8_5. (11 -«03)JX

TTEXDE-SE uma boa chácara com
boa casa de vivenda cm centro

dc icrrcno, medindo 25 metros dc
frente por 103 de fundos, com fronte
para duas ruas. A casa tem quatro
quartos, quatro salas, despensa, co-
zinha c gaz, banhos quentes e frios,
Inrtijliação clcclrica. c.c. ver c
tratar na rua Adelaide 11. 103. Boca
do Matto. Mcycr. (1033 M .1

VHXDI-SE uma pequena ca-
>' sa com varanda ao Indo cm

centro de terreno, coin um
lindo jardim na fronte e dos
Iodos, medindo o terreno 11
de frente o 61 do fundos; tem
limita fartura d'ngna c tem
esgoto; o jardim é todo ci-
meiitado e tem um lindo ea-
rimiancliâo; prèãò 8:000$;
linde sei* vista a qualquer
hora na rua Giiinçzu 78, En-
genho de Dentro. N

tTENDE-SE uma boa casa com sete
V quartos c mais uni fora, duas sa-

Ias salcta. -boa cozinha, banheiro
intente c frio, cxcellente varanda, gaz
e electricidade. Preço rasoavcl; na
rua Uorão de Mesquita n. 7 .• An-
darahy. Chave na padaria. lei.
Villa 2403. (r^J

TiTENDEM-SE, nor 32 contos, qua-
V Iro nredios; á rua liarão de Uom

Relir.-, bondes á porta, com jr.r.lnir na
frente, entrada no Indo. : salas, 2
ijuarios, cozinha e nuintal. rcnilcndo
400$ nicnsacs: trata-se com Mourão, ....
rua do Uosruio iiii, ou ri rua Souza |,tono, com G. .Estradas,, das 2 ¦- .1

TTEXDEM-SE magníficos lotes dc
V terrenos, situados .1 rua Baliiai

na parte mais elevada, com vista para
todos os lados da cidade; bondes de
Si Januário «c ouiro;: trr..a-se (Uo
n. 00 ou â rua do Kosario ii-i. Car-

«TrEXDE.SE
* pes da Cruz 11. 1S7,. Meyer,

predio da rua I.o-
com

Ires q.rartos. espaçosa sala ,!c 'anlar,

iodos o« confortos da liVBicne moJer-
11,1 c graud-i terreno. As cl.av.M. na
mesma rua, n. i77• *_______ V_ •'

Praúco .17- (X) da tarde'. (.1,-ii'i X) R

•_ I,_GA-SE, por 50?, boa casa para
XXpcqueua íanúlia; 2 minutos da cs-
taçiio do Mcycr; locar muilo saúda-
vel; informa-sc rua Dias da Silva 35,
«iiiitamía. (47S0 M) U

,1 LUCiA-Sl., por Go?, a casa ila rua
™-\.JIag.lnlcna 6... com 4 commodos,

símia, electricidade c tcrrer.o; trata-se
Üniguavaná nC, das 2 ás ...

(.'.có.l M) J

I A 1,UGA-SE. por 70$, unir, casa com
XV™ Ê-.i.as. 2 quartos, cozinha c
Ktandc terreno, á rua da Bella Vista
n. (_:-,. Engenho Novo; as cliavcs es-
tão na venda, em frente (.(iSi.M)J

V

A IíUGA-SIv a nova cr.--a nl 193. a
1 Ur. Dias da Ciuz (MevcO, com 2

ihs, 3 cuartos, com (lanhoiro dc cliu-
riro e immersão, ccfiÜria, ouarto íóra,
ara cr.ados, caz, \\\z eiectrica. a fo-

s, «n ir;.z e lenha, e grande quintal;
cliavcs nn n, i.i da rua Magalhães
Uo, Drosimo, c trau-se no n. 12.

(.1.143 j) H

263 dn
(, Meyer), cínci pc-

c bonde á porta;
tratar na rua Sete

(34 . Ml J

rpERREXOS — A' run Barão de
X Mesquita, em ligação, mac-ada-
misodas dc 200 a 400 mil réis o me-
tro de frente. A' vista ou a presta-
ções. Tratar, Meira; Uruguayana n.
3. Telcph. 4654, C, (11 N) J

MOLÉSTIAS DA UUÂ
Cura rápida com n

INJECÇÃO MAKIXH0
Ilua 7 «lo Sotombri), 1-0

KMI1.10 ALLAÜI) & C

Ourives 119

AJ-Ji.VDE-SE pnr 5:300$, um bom
1 predio, com 2 quartos, salas, co-

zinha, etc, quasi esquina de rua;
S. Christovão, próximo a praça da
Uandeira. Tratar com o sr., Carmo,
rua do Rosário gg, sob, 11 as 5.

(SojSN) J

yi N'DE-SE uma casa tle solida
construcção moderna, com uois

ouartos, duas salas, cozinha, w. c,
nVita com abundância. Distante da
estação 5 minutos. Preço de, ocea-
sião, .irooo$; rua Miguel 1;Ferreira.,n.
105, osqutna da
çiõ Ramos. ____

des-
com

Viuva Garcia, esta
(3036 N)J

i TTENDE-SE por :oo$ livre !'¦ 
V embaraçado, nceocio directo, ,

n proprietário, esplendida propriedade
1 cm forma dc villa. cora mais de 40

... casas novas, dc solida construcção ha
ler-; :.... i,.j.í ,-o-:. r-.ras calçadas aVr.UX Lf-SE eni-Ipanema «»>, *•«• 

^ «âbad™, com ruas calçadas a
1 reno. com 10X50, na rua Nasci- ; ;¦¦)_-,. ..._¦ , lü-uminadas a luz clc-

mento bilva, Brwi.na a latnu de ^C"Q „„do apezar da crise a ma-
Ainocdo. lr.ia.se iv, rui \ .ue de «J>« ]:, 

de ,™uoo$ anrurarrs;
Novembro, 314. _£___£__ . 1 iaCorma.se á rua UrupiM-ana 1.1, ou-

\n-:\r.l-;-SlC uma bon casa de pasto' r'vl! «-1-1 ™!Vi' a0 sr" ' 
('453j N) ]

"\75E«VDE-SE um bom piano, de au-
> tor francez, com pouco uso, bar.-.;

tissimo, do particular; na rua l-rei
Caneca ;o. sobrado, (4349 E) S

-TTiENDIvJt-SE bons lotes de terre-
V 110? c uma casa. muilo barato: no

becco da Batalha ::- :¦<«. estação dç
Terra Nova. (4597 N) =

-*4*»"*-';i^'i-*«l_*finw-«^**miw .

UOS RHEmMftTIQOg
O sr. 1*. lí. RarrctOi conceituado negociante á rua dos Coqueiros^

estava entrevodo na cama desde dezembro, com terrível rheiitnatismo.
\ conselho de seu medico, usou o afamado Rob de Sunima »a|-
sa-lo dc Alfredo de Carvalho. Com Ires frascos apenas J.l tornou
co.itá do sen nesocin. lí, como cite caso, conta o Rob dc Siunma
milhares. A' venda nas boas pharmacias c drogarias. Depo-
sito, Primeiro ile Março "• 10. Alfredo dc Carvalho ,'i C.

ai^K™a»s35üat.£™«HUj«^.i™™aj«.,J™5™__--_

UTIüXDESI-SE superiores ter-
renos de 11X50, em Vaz

Lobo, Estrada Marechal Kaii-
gel, perto de Mndurelra a
prestações o á vista o por pre-
Cos ao alcance dò todos. Tra-
ta-se nos mesmos, íi rua 1'ro-
fessor liuilainaijiii 8; todos

,li!li_ ____. (J 419a-) _.
"STENDEM-SE ca=as do preço de

2:s,i-.n$ e 3:000$. a prestações dc
40$, «;o$ c 60$, respectivamente, em
superior terreno, já com, algumas
plantações, entregalndo-se iiiiiiicdiafa:
mente a chave, na crescente c saiu-

i hcr.-inia Villa dc Santa Thcrezai cm
Honorio Curgel, Linha Auxiliar: .tra-

I ta-!c an. domingos com Henrique
Waltcr Junior c nos dias uteis, á rua
do Hospício, 109. Io andar.

(3S4 n) J

"ITlENOB-SE um bom piano alie-
t mão, cepo dc metal, cordas cru-

radas, í5o$; na rua de S. Leopoldo
n. 160.' Cidade Nova. (4909M J

<i:ã

A CURA DA SYPHILIS
Adquirida ou hereditária, ir.lerni ou externa em to-
das as manifestações! Rliettmttiimo, Eezemas, Ulceras,
Tuinorcs, Escroíu Ias, Dores musculares e ósseas. Do-

res de cabeça no cturr.as, Ulccros do Estomaso, etc,
sc consegue mfatti velmcntc com -\_
_,UlrCTVLi
Poderoso onilsy-
philitico. Eliini-

i.ador «Ias iniipu-
rezas e micróbios
do Sangue. Cura
syphilis, tanto, cx-

lema (|'clle, olhos,
ouvidos, nariz, etc.)
como interna (dos
Pulmões, Coração,
Estômago, Pisa'™,
Rins, etc.) Peçam
grátis o impresso
"O Perigo da Sy
philisi Meios do sa-
ler ji* tem 011 não
sypliilis", á d •

1'osinl 1686. O

rrande Icrrcno.
edificado,. com
dc comnrimen*

TTENDE-SE 
ura 1

prompto para scr
_3nii de largura c no
10, próximo a duas linhas de bondes,
tura a cidade e da estação dc Todos
oi Santos; na rua Zcíerina;. traia-
sc com o proprietário, á rua Senador
José Bonifácio li. 81. armazem.

(83; N) R

"IJ/ENDEM-SE 
em Bangu', 2 carro-

t ciiihas com duas mulas especiacs e
4 1121.11 * \j\r\m -^ yui lllll VI _ illll
l.eiuyl vende-se I de altura e i„

nas boas pharma- I com Victor 1*1
cias, Preço. 5*ooo* V Marco 6.

•portão dc ferro, durio, medindo
40 Ae largura; trata-íe
{{beiro; negociante no

(3932 .1) N

VEND
1 Irólc!;

,-SIC um f'i..ão. nroprio pára
iulonna-se á rtia I*rci Ca-

(J5l0 lv) M

dc par-¦boaVENDE-SE uniu -1
t .iculir. legldima

muilo leite, vcndc-sc barato, para des-
oecupar logar; trata-se na rua -Má*
riz e llanos u. _.(5, com d. l*'Ioi"ipc.i
do (.''armo Cardoso. (|f'-o O) lí

fl[71 líNIÍ'™t-S'15 um barracão com água,
y grande pomar, preço de oceasião(

dá para duas famiiias; na rua Vai-
ra ecrréira ri. 87. estação de Hooi*
suecesso. (4530 O) .1

VKNDE-SE 
um

com pouco uso;
tar
casa 2.

bom piano Plcycl
para ver c tra.

liarão de Itamgipo 222,
(4!>S3 O) I

¦Yriv.ND'1'l'SE 
por 2:300$ tuna boa ca-

\ sa, cm centro dc icrrcno com
frente para ti E. P. Central do Ura-
sil, dois minutos da estação com dois
quarios. duas salas, cozinha, \V. (,.,
varanda ao lado, cie. Trata-se na rua
loão Vicente 11. 493, Kn> das. Pc-
ilras. (480-1 NJ R

¦TTENDE-SE a
\ Valentim n.

ma rua u. 55

casa da rua de São
5,1: irat.vae na nus-
Preço barato.

(4-107 N) J
¦\TENDE-SE esplendido terreno, Ica-

V rahy; trala-se á rua José Bo.iii-
fncio 11. 45. Niclhcroy. (4i2i N).l

VENDA DIVERSAS
T/rENDE-SE por 4$. em qualquer

T phármacia ou drogaria, um fras*
co de ANTIGA)',, do dr. Machado,
o melhor remédio da actualidadc P,v
ra curar a syphilis c o rheumatismo,

ATENDiE-SE 
um bon

tbner, pouco usado.
bom piar.o H!ru

pouco usado, meio armário,
3 cordas cruzadas e cepo de aço, pre-
ço lie oceasião. Rua da l.apa, 60.

(4S96 O) S

TTENDE-SE um bom e bonito pia-
V no francez, grande moledo, bara-

tissimo, de particular, Avenida J'as-
sos 30, loja dc electricidade.

(5000 O) .1

^^ 
ENDEM.SEi um guarda .casacas,'.um 

guarda-vestidos, um toilclte,
uma cama e mesa dc cabeceira; um i
lrno«l;'i|i ni porlj-blbiüot, cstylo mo-
(terno, com pouco uso, preço barato;
ua rua (Marechal floriano n. ijli,
cara de fumos. (5022 O) .1
¦yENDE-SE

T os utcnsilií
c pessoa que se retira

i du botequim e doii
de

utensílios
bilhares, com os pertences, bagatcHa,
caixu registradora c um varejo paracigarros c. muitas bebidas, tudo em
bom estado, pelo nreço de 2:00$; ver

tratar na run da Estação 11. :••¦,'Penha, E' pechincha. (5020O.I

(VrENÜEM-SE nisãcriars de «icm..'l¦
> ções, poitas de caiba, janellas

port.is de almofada, canilhos e oulros
inateriaes; ua rua \'iauna 11. is. São'Christovão. (4224 O) I

T7*ENDl5M-SE 15 vôos dc escadas
. de pintor; 113 rua da Prainha 74,

(49.17 O) -l;

IMI™ íMlimíl:
Cura radicalmente a quútla do cabello, destrde

a caspa, evila o embranqüeciraento e faz nascer
novos cabellos - VIDKO d-SOOO.

Vende-se nas 1'erluraarias e Drogarias. —
Em São Paulo: Casa Lebre, c Baruel & C.

M

XTENDE-SE um lote de telhas de
1 canal; ver á rna Wenccsláò .(,.,

Mcver c tintar á rua Machado Cor-
lho 70- (4939 O) lt

VENUÊãí-SÊ hü7.7iii, afmoçõcs,
1 moveis, piano-;, etc. — Compra-<c tnda 11 qualidade de moveis c ar.

mações; rua do Hospicio 305.
 (¦)^.i__s)_j

TtyTliNDK-S13 tim harmonioso piano' Plcycl, afinado cm orchestra,
! rua da Alfandcg 261, sobrado.

'..-037 O) J

1
I lo;ia.

ENI)'lvSi; um
por 25?, vale

tpar logar; ua r

forro (ie armação,
100$, para desoe*

a da Antcríca 137,
Í307.1 O) j

bom
V predio. novo. com 2 quartos. 2

salas, coáüiha, banheiro c W.-C. com
luz clcctrica. ngua com abundância,
quintal todo murado c entrada ao la-
.Io, frenle dc platibaivda, inoderno c
cimento branco: á travessa Francisco
Ramos 11. 3. transversal á rua l-elo-
mena Nunes, estação dc Olaria. E.
!¦'. Eeopol.lrna; preço de oceasião:
trata-se no mesmo. ((.;ó--t N.) I*

Xf ENDE-SE uma
V canna c oulros

casa de caldo dc
artigos, por mo-

tivo de doença; trata-se com o sr. jVidor, á rua Archias Cordeiro, -oü, ¦
'Meyer, Deposito dc balas.

(49^4 O) R

Haddock T.o-

ele
pouci

TTENDE-SE um piano, alta1 t Ijante, com banco, tendo•uso. Preço. 900$; na rua Eufiasri
1.011 Oa 26, larnn do Machado.

 (.ioo.' O) J

TTENDEM-SE á rua I* bo, 417, canários de
ceza, e um cão l'ox Tcrrier, com
pintas marrou. (47(5,10)1.

VTENDE-SE. por o contos, um pre-1 TTENDE-SE
>' dio, á praça liarão dc Druraaioiiu, ) Rodrigues

antiga oraça Sete de Março (Villa i I.cste no dia
Isabel), portas ao centro c uma ia-1 Lobo.
nclla de cala lado, assobradado, alto,
om 2 sala", a ouartos, uni ilito pc-
aueno, cozinha. W.-C, tanque,_ ha,-
nheiro, etc; trata.se com Mourao.^a
ma do Kosario ifii.

a casa
II. 4

Aa rua Mattos
amiga rim do

sabhado. Iladdocli
(406l

tÇflENDEiS™ um magniíiqo terre-
> 110 todo arborisa.lo. cm optimas

nT^J I condições; na rua Elisa de Aibiiquer-

GRÁTIS O MAGAZINE DO DINHEIRO!
'1'ctidcs algum desejo que, apezar

de vosso esforço, não conseguis
realizar ? Sois infeliz eni vossa fa
niilia. 011 cm coiumercio?? 1'rccisacs

(N)

MOVEIS a FRESTAQOES
72 - Quitanda - 72
— A. PINTO & C. —

_Tl'\r>R-?I' por oroooS. uni predio!
> cm Bolafogo, á rua D. Carolina

n. 3S: trali-sc no niesrrro. (irl.oM.I *

TT.ENDE-SM uma boa casa dc pas-
V to, com contrato da mesma, ten*

do um bom sobrado para moradia,
em bom ponto: casa antiga^ fazendo
regular negocio, que poderá scr vc*
ríficado pelo pretendente, a quem se
dirá o motivo da vendai quem pre-
tender, dirija carta com as iniciacs
lí. F. M., no escriptorio desta fo-
lha. (ASl6 N) J

T,TENTE-SE um ber.-. lote de terre-
.» no com 15 metros dc frente ror

32 de fundos, todo murado, prompto
a rcctber ediücaçío; ua rua Pro;
fessor Cíibizo n. -26S; a chave eslá
na rua 'Mari? e Barros n. 356; onde
íc traia, no armazém da esquina.

(4351 N« S

descobrir alguma coisa «jue vos
.preocciipa ? Fazer voltar para vossa
companhia .ilçtieni que se teiilia.se-
parado ? Curar vicio dc bebida,
iogo, sensualismo ou alguma mo-
lestia ? Destruir algum malefício ?
Recuperar algum objecto que vos
tenham roubado ? Alcançar bom

ou negocio ? Fazer casa-
vantajoso ? Revigorar a

^HiNDE-r-E solida e elegante cisa'[potência ? Augmciilnr a vista ou
V nova. c.itro de terreno, com sa- memória ? Adivinhar números da

Ia de visitas, grande sala da jantar, sorte r Attratr abundância de di
quatro quartos, copa, dcsperiia. quar- nheiro ? Empregue o ACCUT/U'
10 de banho com aquecedor c chu- IjíADOIÍ ODICO M13XTAL.
veiro, 2 W. C, varanda ao lado, Concede, de um modo pratico e
iardim com gradil ac ferro, granae ,,on9 irresistíveis

S frli.\mb?oÇsina ^"30"' AI. Ijara'» cura Sc dores e doeiiças,
li,;,, Cnmnlsta. (41.23 N) .1 desenvolvimento do poder psychico—-lou magnético, transmissão do pen-

que samento em distancia, hypnotismo," 
auto-suggestão; inspirar amor. con-

í cordia ou amizade; desfazer in-
ódio

que, próximo á estação de Todos
Santos, preço do oceasião; trata-se .... c.,:,ra;0
rua dos Andradas 11. f»-.- Ug_3 _j -1 !„„¦!..r,

veis do mundo inteiro. E' o mc-
llior talisman de attrair .1 sorte! li'j pucahy n, 187
unia descoberta da influencia,
occulta da própria vontade para |
dar ao magnetismo da vontade o}
potencial realizador, lal como o j
auxilio da luneta em relação a vis-

TRASPASSES
TMIASPASS.-V.SE ,yin bom botequim
X tendinha c deposito de carrinhos

c oulras arrumações, para informa-
çoes, com o sr. Adriano, á rua de
Hospício u. 161, tendinha, (.|68o P)R

rpOASPASSAJSB 
"«ií 

botequim--
bilhares, tudo novo, livre e de-

semüaraçado, ou admitte-se uin «ócio,
por que o dono tem outro negocio
em Pebrdpo™™*. e não podo estar à
lesta dos doií; rna Visconde «lc Sa.

'4938 P) H

m-IENDINHA _ Tr.-i5i.as--.i-sc ou ad.
X niirtc-se um rocio; para informa,

ções, rua S. José 11. 50, t.po-çra.
pina. (3030 P) J.

ta, ou como o phonogr.-ipho (inn
fala por causa da vo/. que nellc foi
gravada como a da saturação da
vontade no Acciunulador.

rnilASPASSA-SE cm rua ccntrol Ae
X primeira ordem, e em condições

muito vantajosas, uma cxcellente lo.
jo, esquina de rua, próprio para
qualquer negocio; informa-se A rua
da Asscmbléa n. 22. (1222 !»).!

mRASPASSASE um bem nionl.-.lo
X hotel mobilado, com eommodui

para famílias c viajantes, próximo á
Kitação Central da E. I". Central
do Brasil, livre e desembaraçado,
cem lonyo contrato; ps^i i;,.*':•,!;¦
çtíCí, com o ir. Martins, rua Gcnf*
ral Pedr.l 104. (4521 ]•, ,\|

I ALUGA-SE o predio
™C.vrua Imperial

TTENDE-SE 011:1 boa casa de pasto
y eom contrato ih mesma, rendo uni

bom sobiado para moradia, cm bom
pauto; casa antica. fazendoa rcgul. r
negocio, que tiodcrâ scr verificado pc-
lo pretendente, r. quem se dirá o mo-
livo da venda; quem pretender, d
ja carta com iniciacs. a D.
uo escriptorio desta folha. (4001N)

TTENDE-S™ urna chie casa asso-
> bradada, com -porão liabitavçi c

iodos 03 requisitos da hygiene; ter-
reno com arvores frutíferas, jardim,

M..jduas entradas..carage:.preço u

mm III Blfflii.
1

uma boa varanda av '''•" "¦ ¦¦ --¦¦¦- ,
luz eiectrica, bom quinta' todo mu-|ou quebrantp

ra.ii, gradil e portão de ferio, cm rua : cura. epik
cnlçadà a parcllolinioedos! perto da. tias nervo
estaçãí de Todos os Santos; bonde :" nrésagios;

ACHADOS E FERDíOOS

com pre n:.etano
(3432 N) R !

II1 f- im dos SaM«* -«lyiiaaJIV drogarias -

Todas as moléstias titerinas são curadas com o
ELIXIR DAS DAMAS, do dr. Rodrigues

rV venda eni todas as pharmacias c
lirogarias — Depósitos Sã» Pedro, U7.

U r sião; ra rua V.rz
j cinco minutos da

1 va: lrsta-sc na n

ue To
;«io

na. (4?:

n. 147.
E. No.

: N) J

| TTEXtiK.-SE

eonunedoí. 0.

1 predio c
.7. rua
Boçaynv™-.

írprapij;
(!STOM™ REGISTRADO)

»a a ii_fSa_i™i8_i™Sçâ© ©
saaeêes áss

w%w
•^ «lase?©

(t?;'9N')i

33333. todas I3LS iplaairiEiSi)-

TTENDE-SE um rro.lio novo.
V ainda !'.5p foi habitado com ¦-

boas salas e 2 bons quartos, cozinha
aníieiro c reservada ?««".,.-J*;.^ [ fluencias nocivas dc inveja

preservar dc iou-, .,
epilepsia, liysteria ou moles- ._•.»» 

e cr.cr.nç.-.s,
osas; neutralizar os máos

.-,,-¦ -™,u™ adivinhar; corrigir vi-
...; trata-se na rua José ,B«Miifacio | ,.;„-, f™.orcC(!r - sorte ou qualquer

negocio; produzir, emftm, o bem-
estar ou a felicidade em todos os
sentidos. Dá o dom da fortuna, da
adivinhação, os incios de por in-
flucncia psychica da vontade con-
centrada, se obter facilmente tudo

I que se deseja — a riqueza,, as boas
posições, ganhar na loteria, c fi-
car-sc livre das necessidades e per-
5eg™.uções, Auxiliará nas difficul-
dades financeiras, nas de obter em-
prego e nos negócios dc familia.
.\"ada ha que perder, e tudo a ga-
nhar, ts! como esta demonstrado

Ir.: r. s
dc

TENDEM-SE dras esplcn
q-.itsi prrla ."-ci.ide dc scu

valor, próprias r>ara fabrica e mora-
dia, em Nictheroy, perto da praia;
rsra informações na rui do Hqsji
n. 13, chanitaria. (4 oX)S

1 predio de constru-
, com dois quarios
salas, cozinhai luz

... e portão de ferro.
não foi habiiado, iiinlo -i est-i-

TTENDErSE v
> c.™0 modem

regulnres, duas
eiectrica^ Rra.!'«'.
ainda
çao; trata-se rua Archias

San
(4790 N) H

Todo o dinheiro que se gasta com
o Acciinutlador recitpera-se logo.
corii grande lucro! Numerosos at-
testados favoráveis estão nos nossos
..o magazines. Sempre deu resultado
e c por nós vendido desde ha quin-
ze annos 1 Contra factos não lia
argumentos I ÍJnra í*ara sempre,
sú com uma preparação, c fica des-
de então com a força em aiigmcn-
to, tanta maior quanto mais tempo
estiver em poder daquelle que o
compra e prepara para seu uso.
Xão offerece perigo; é de fácil
preparação, mesmo por pessoas de
pouca intclligcHcia, c pódc ser
usado também por senhoras, senho-

a bem da sua
saude ou de outros interesses.

Preço, incluído o de dois impor-
tantissimos livros das Influencias 
Maravilhosas, com instrucções ade-1 TOSE
q-.radas a todos os casos e o i" gráo | O n.
(Io auxilio espiritual da Federação ____
Thcozophica Universal da Califor-1 

"-__,,_!- 
c., ,."":„.„._„,,, ,,,„;¦, sPÇÇOTí \ni m-is iDERDEu-SE, no perímetro «ia .Uania — ôi>sl'..\i™ iMIE KElb. __ , dcmla ,,,, Conimervio, rua da A-

i-az-sc, pelo mesmo preço, a re- \ sembléa até á esquina di iu.-. do
messa em registrado, pelo Correio, > Carmo, um monofrramma cravejado a
para qualquer parte do Brasil. Os | brilhantes. Pcdc:se ir pessoa que

{¦AMl'KI.1.0V7 Camões n.
j teia n. Cj.?£í,

Sr ('.«. rua I.uiz d,
;/». l*erdcu-ic a can-
desta casa. (4752 O.i.l

HEIÍRY 
.-» ARMANDO; rua I

de Camões ní. 45 e .;**. Per
! «e a cautel, • 77'3<J5, desta casa.

(4570 ü) r

CAHEN; rua Silva Jardim
. Perdeu-se a cautela de n.
desta casa. (4701 03 ^

em cartas das pessoas mais no:a-i TAl, FIvDKR.-U,

pedidos de fora devem ser envia-
dos com a quantia em vale postal
ou pelo registro VALOR DECLA-
RADO (não registro simples), cn-
dereçado: a LAWRBXCE £ C.,
RUA DA ASSEiMBLÉA 45, C™P1-

ac3mr. e que (.uera tsr a finezi d;
entregar, dirigir-se á rua da A&.-;em-
bica n. ifi, loja, onde será gênero-
samente gratificada. (4707 Q) M

utela da Cai-
a i:.:6_. di

U353 0)3
pERDEU-SE
ir.aj. «!t 1915.

-TV
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Precisa
comprar MOVHS?

\ ca«a que mais vantagem offerece, em preços c
qualidades é^, -p COSTA

Mobiliários de est*,lo~e pliantnsia, manipulados
com as melhores madeiras do paias.

Ao tcosto do mnis exigente eao alcance de todos
Especialidade cm capas para mobiliase stores bordados

Rua dos Andradas •— 27
TBLKPHONBN.; 13*50

SENHOR
Que «ííeve atacado por uma

furta tubereutose e tle extrema
gravidade, offe'r_e-ie (para iindi-
o_r _r_t_itam<?nte a todo. que
soffrem «le enfermidade*, respira-
torias, assitu «Jftttto tos»*9, bron-
chi.es, tosse, convulsa, asthma, tu-
beroulosc, pneumonia, etc,, um re-
médio que o «nirou compietatreen-
te. Esta indicação para o bem «ia
humaniifade, é conseqüência de
um voto. Diri_ir-fe por ctrta ao
»r. Eugênio Avellar. Caixa do
Correio, i6sa.

ÃCTÔS FÚNEBRES
FRANCISCO DA SILVA

CAMPOS

i
di-.

A viuva il. Elisa Tnn-
ik-1- ile Campos, Nelson
«Ia Silva Campos o fa-
milia; Hc-iacljto <lu Sil-
va Campos o familia;
llciirlqiii! Tmilici- «1«

«AIi.kii o senhora; Jorge Tun-
licr «lo Abreu c faiuilia; Maria
Aineliu «In Silva Campos, con-
vidiuii os seus parentes o ami-
go» para assistir íi missa «le
7" ilin «lo sen prezado mari-
«lo, tio o irmão MIAXCÍSCO
J>A SIliVA CAMPOS, que
mandam ei.l__.ttr na esr«\i«
ilo Immariilado Coração dei
Mm-in, rio Meyer, hoje, sah- j
liado, 25 do etii-i-ente, ás O,
lioras. I*ór este acto do reli-
Kião se confessam gratos. |

Julia Fiúza Guimarães !

Í.losé 

1'iusà üuiiiiarãea e
seu filho mandam celebrar'

hoje, sabbado, 25 do correu
le, nina missa dc 30'
do falleciinenlo ile sua cs-

posa e mãe, JUIdA 1'IUZA GUI*
.l.ARAKS, na egreja «le S. 1'raii-
cisco du Paula, ás o lioras. Dc

anienião ii_r:tdceeiii a tpilo.s qne
a esse acto de religião compare-
çerem. (________!¦

Álvaro Alvares de Aze-
vedo Macedo

Sens irmãos mandam re-
lehrár, seKUnda-ícira, .17 do
coi rente, ás 9 horas,' miia
missa pelo 7" dia de scu
fallccinicnto, na eitreja de
aucisco dc 1'atiln, Para este
le rclifí'.i*io convidam "s seus

i
Alfredo José do Couto

.FAU.KCinO EM CAMPO
GRANDE)-

A viúva, filho sc mais pa-
rentes de Al.KRBDO JOSh,
1>0 COUTO, agradecem, pe-
nhòrados a todos.os amiROS,
collegas e demais pessoas

qne se dignaram aconipanlial-os no
iranse por qne 

'.assaram e. de
novo os convidara para assistir a
missa de 7" dia, que terá logar
-egiiniia-feira, 27 do corrente, ás
o i|a horas, na matriz de Campo
Grande, pelo que desde já sc con-
íessain gratos, por mais este acto
dc religião. (S 5004

COMMODO 
em easa «le irm casal

sem filhos, «lusa-se a uma se-
nhora só, um commodo com direito i.»^- •••-•-.---vj:---»--- li'r;nt*yM. 4
mensaes j
casa

rua Machado Coellio 40,
(48U S) R

. (Je um
cóm pratica «le moveis; rua Silo

Luiz Gonzaga n. 20, (4/79») R
/TtOJXH.OEtKOjá Precisa-se

' qitalipicr figurino, por preco ba-
ratissiwo. Attende n domicilio; rua
Ilella de S. Luiz 11. 12 — Anda-
raliy. US" Sj J

CARTOMANTE 
c faz qualquer tra-

bulho para o bem, não usar de
cerimonias ein falar 110 que deseja-
res c traia dc feridas dnronicaò e
outras doenças; á rua Oliveira 11. .8,
íuiiilni da capella do Amparo—Cas-
eadura. '.i.J ») J

Júlio da Costa Narcizo
Maria José Narciso, fa-

mi. a e demais parentes, toe-
nhòrados, agradecem ás pes-
soas fjuo os acompanharam
110 transe por nue passaram

com a perda dè seu marido
«Io chefe' JUIilO
X.-VRÜISO, e liem
inaiidiiiles qne

Í
e ama.

DA COSTA
assim ás Ir-

fizeram repre-
sentar 110 sailhento funclirc,. e de
novo as convidam para assistir a
missa dc 7o dia, qne será celebra-
«Ia segunda-feira, 27 do corrente,
ás o lioras, na egreja do Sagrado

Ae Mana (ríiã Cardoso
por

ligiãò sc confessam
gratos.

C^ASA, 
g.irace ou ofiicina — Alu-

I gn-se uma a rua Coronel João
Francisco n. .1.1. Mattoso, com qua-
tro quartos, duas salasc mais ilcpen-
dencias para familia; ns òliavcs 110
n. 31. Trala-se com o sr. Brandão,
praça da Uandcira n. 115. í«ja de
ferragens. USn.1 S) b

C**-AKAMA.\TII.\0 _¦
J ad.ip.uiicln-.se

doei: Lobo 11,

Vcnde-sc 11111
1 viveiro; ma Had-

i_r. armazem,
(4318 SI J

Gabinete Electrotherapico do DR. NEVES DA ROCHA
90 — AVENIDA RIO BBANOO — 90
ANNEXO A* CLINICA BE OLHOS K OUVIDOS

TRATAMENTO PELOS AOJSNT ES PHYSICOS .com o> initrumento» mils novos e apnfeiSOMos
ELEOTROTHBRAPIA

Electricida.le eltâtica (Banho. eHatieos, efíiuvips e reentelhasl. Cor.
rentes «alvanicas, faradiee», jalvano- í_r«dica« — Electrolyse — 

,'-l«"°*
.ndosconia _ üalvino-eaujtia — Banhos; Hydro.el. ctrtcos _- tatapno-

rese — Alta Freqüência (ApphcaçõM <_reçta«t «oudeníarao. Resonana».
RAIOS X — Radloscopia, Itadtographia e Hacliotheranla.

BANHOS DE LUZ. MASSAGEM VIBRATÓRIA. INHALAÇÕES DE
OZONA .

Tratamento com grande exilo po r meio destes agentes pliysieos «ta
Arrerio-Esdorose, do Rheiimalismo, da astlima «Ia neurastlienia, da inso-
mnia, de muitas moléstia» da pelle e era geral dc grande numero de mo-
!_.attac ntirrintens'. . *• . VLzL

FENSAO 
Canaliarro —. Rua Gene-

ral Canabarro ari. Telephone
1212, Vi. Ksta antiga e acreditada
pensão, acaba de passar por uma
completa reforma, «jue é uma das
melhores desta cidade, tem um gran.
de e bonito parque, commodos uic-
jaíissimos e ue primeira ordem; os
etxxs preços aão: uma .pessoa su, 120%

chapas —Ven-1 a 200$ .conforme o commodo que
3$. Trocam-se j quizer oecupar, sendo mais pessoas

usadas. | no mesmo quarto, tem 10 c 2oc[° de
abatimento; tem um perito cozinheiro.
Rcmette aos domicilios, sendo lar-
tas, variadissinias e com a maior lim-
peza possivel, (41-9 S)J

lestias rhronicas.

I**Í.S1NA.__". 
as scienciaj occulus

Lí e r_ili»i«ft 01 que desejarem
por mais diíficií que seja, por tra

tino
dias

.uperlii.- ... ,_- _
Bocayuva; Attende-se todos

e enitodos os Estados,
(453= S)

AI.UCA-SE 
o oredio da rua Hei*

meiiRaTda.n. 48. Mevcr, tem po-
rão habitavel, chaves no 46.

(*íq64 J; -U

AliUGA-SEI opílmn sala dc
i""»-freut4i uíoWladíi» com ele-
etricidade, perto do mui. om
casa de familia f.Meezaj na
rna Corrêa Dutra 78.

(J B070) G

AVICÜLTURA
OVOS 

de legitimas gallinhas de
raça Orpington brancas, pretas e

carijós; as encommendas devem ser
¦feitas com antecedência de 2 «luis,
para poderem receber ovos frescos
«Io mesmo'dia i Uniguayana 97, loja.
Duzia 13.000. (44-'o V ) b

J

GRA1I0PHOXF.S 
e

demse de $sno a
de $500 e :$. Compram-se
Concertam-íe gramophoncs e ven;
demse a 20% e .5$;. Compram-se, a
rua Uruguayana n. 135. (3933 S) S

RAVATAS — 1'recisa-se de boas
custiireiras, para trabalhar na

fabrica, i rua Buenos Aires n. 111,
sobrado. (4233 Si J

G"
rYrOTIIECAS na cidade e sub-

" .'quantias; juro modien;
ta. Informa, por favor,
ta, rua do Rosário 147

ha capita!.-1'
«r, rinicii*
sobrado.
(1384 S) J

HYP.OTHECAS 
— Fa-tm-se no

centro e subúrbios; na rua da
Ouitanda 11. 73, loja, de 1 ás 4 ho-
ras, com -feitas' (4.179 S) t>

MANICURE,a domicilio,
horas, na rua
i° andar.

P_DI('ÜR1C 
írançaise spícinlistc et

prathien; largo da Carioca 17>
_*. e rua O. Carolina, -'8 —- Bo.
tafogo. (4549 S) S

variada,

OVOS 
de raça IMymouih Rock

ven(lcm-*o de reproilsctores pre-
miados, a 10$ a duzia; trocam-se os
claros, assim como ovos frescos ga-
.atilados • i$Soo a duzia; entrega-
se a domicilio. Caminlio «le ltararr
370 — Cascadura. (3635 S) R

HEXSAO — U_-se farU
jf á mesa 60$, a domicilio 70$ e
avulso i$5on; tratamento de i» or*
dem-, á rua Vrimeiro dc Março n. ¦*.)-
2» andar. (4539 ») J

PliNSAO 
MONTEIRO — E' a

melhor no gênero e.tambem for-
necc a domicilio; Rosário ios, _".(319 S) R

mass*igÍ5la — Vae
Atlenrin de 1 ás 5

da Alfândega n. 134, farta
(466.1 S) J 89,

CtARTO.MANTK 
habilitada, coube-

Vcida e milito procurada pelo acer.
tu dc suas priV|»liecias; miica q;iç faz
trabalhe* garantidos para rcaluar ne-
gocio-i ooniniert-iae. c rccòuciUiVçüca;
uá rua de S. 1'edro ...ir. (4511 Si M

.. 1 Coração "a llever); por in.ns este aclo ile re-
eternamente

ÍR4')=7

I
S. 'V
aclo

1
Rodrigo Venancio
da Rocha Vianna

-rnncisca A. Cosisio
Vitiniilí. seus filhos Rodr:_u,
Juão, Paulo, I.niz, Carlos e
Laiirn; Francisca e Anionio
José Corrêa e filhos; Mariac

Antônio 'Monteiro de Souza; An-
Kelina «' Carlos Ribeiro Urniiiro e
filhos «• (Icniaii-, 'parciites, compiui-
itiilos'i-0111 o fallecJinento'. dc seu
iilohttrailo esposo pae '<>f..(l-s0««.'

etc RO0RK.Ü V-1.N'AKC10 UA
J.OailA \IA\-N'A, conviilani os
Iparciiles e anii(,'os |i»ru acpmpa-
nliar os seus restos niorlne.. '|ue
sairão amanhã, -5 do corrente, «,c
sim rcsideiici», á rna Santa .Ale-
sniul.-.na 11. 151 (líin Comprido),
ím is horas, para o coniilcrio da
V Ò 1* «ia Penitencia 1.Caju).

(S 400"

100 cartões de visita,
impressos em i minuto

RUA BUENOS AIRES. 4.A. Tel,
A (Inis li

Í
.praça.

Fallecimento
Xa madrugada ile ante-

lioiiieni, fallcccu nesta ci-
(Indi-, o major ANTÔNIO
Al.VMS BRASIL', cnncei-
tuailò guarda livros nesta

.T 5040

/"lOXSUt-TAS g-atr»— Mme....... _,   Tliom-
J pson. Recòticiliaçõéi cm 8 dias,

responsos, casamentos . diíficeis, paz
no lar, clc. Encarrega-se de traba-
Umi para ns Estados. Pagamentos no
fim. Maxiiuii reserva c seriedade;
7.1, rua Aliuiriiy. Mangue. Ao lailu
da aiiiiüa Coinp." du «Síiii. Ç4S^T S).M

/*<OM'.\tO_iOS — Uma familia dc
v.'_.ins senhoras e nm moclnlio, pre-
risa de commodos e pensão, rm casa
«lc faiuilia séria, (file não lenha uu-
tros inquilinos; cartas para (Braga
ubnímodo,-.). FÜíarmacia Central, largo
do Maohado. (I--. S) J

mmmwmmmmmm

dc 1* ordem, ca-a parti-
preparada com toucinho,

variada; rua S. Clemente n.
sob. U.i.1*>> J

P,'..X'SAOeular,

CiOMPRAIHiST' paru o aproveitamento ila jliiti-

Maria Ferreira Pereira
¦Manoel Pereira, Davjd

I'«-!-n..ii(U's e irmãos partici-
puni a seus aniiRo» e paicii-
tes o fallcciniento de sua
idolatrada esposa c mãe

MARIA -*_.l*N..I\'i>l'S Pl.RKI-
U'A, hontem, ás li horas da tarde,
saindo o feretru lioic, ás .. lioras
da tarde, da rua Souza Valente

i(i, para o cemitério dc Sao

existente nos
ua rua Uriigiinyami,
o sr. Antônio.

IciitadiiTas vêllias;
lamento da phiti-
dentes nrtifiõiiies;

j, sobrado, i-on\
U227 S) J

Quere<8 ficar com os-vossog
cabellos pretos e brilhantes
sem precisar de TINTURAS
de cabellos? •

Usae somente:

VIGTORY
HÃO « TINTURA

NlO MARCHA ME*. SUJA A PKLtE
MAO COUTEM NITRATO DE PRATA

Rutlta» • Wr TordideiraaMstt satunl do cabello;''tem delittr
o mwor Teiliglo A» plntun. FRASCO S$000. - Formiil»
Anerlean Prodnet» Cbialtti 0,-New York. Na> principie* i__u_
«aolii « drogarlaa • BU caaau de perfumarias

O 
CALOR da .hocadeira "Trioni-
phe" é sempre «miíorrae; regu-

lador matbcmatico; luimidadc auto-
matica; rua 1'adre Misuelino (ant.
Floresta), 77 — Catumby. (-_i7\ ) .1

Jlmo. Marglicritn Sóiõíifii Du-
¦liamel, parteira, diplomada ' pela
R.41 .Maternidade dc Fircnze (Ita-
lia). Ãvceita cliamailoa á qualquer
hora. Tcl. 3129, Villa. Rti4 3.
Mièhel ii. 80,-«quina da ríta !?.
Raphacl (TijncaJ.- 338 J

Partos. Ho-
lestias das

Tratamento
dos abortos e
suaa conse.

quenciaj, d09
eorrimintoS,

das eólicas itlero-ovananas e das recras
Irregulares e prolonKdas. Assembléa.
U. das ia ás t8. Serviço do dr. Pedro
WarojMM^Telepjioojj^ent^R^

SENHORAS

Professores e professoras
AULAS 

de 'rance*, tara aenhoras,
.j.Vs, 5.»s e ___"iaues', oaa a as

5 horas; preços de propaganda 5$
mensaes, de «lata a data; professor
francez, «le Paris; 96, rua Sete de
Setembro, 96, i* andar. (3840 S) .1

PROVA 
publica"Triomphc". Póde-se tr.i7.er ovos

«Ia

marcados até
Miguelino (ant.
Catumby.

ehocadeira
I

r«(lrc-dia 27 *, nia
lloresta) n. 77 —

(4981 V) S

\71EKI)A 
DK 1'GST-A'S — Tons ca-' saes c ternos de gallinhas das me-

lhores raças, frangos e pintos bem
desenvolvidos, ovos para rcprodticçan,
tudo muito em conta, vcnde-sc na
Ascurra Basse Cour. 55, ladeira do
•Ascurra, Águas férreas, rei. 54i8-
Central. Inciunbc-sc do despachar
para o interior qualquer pedido, de

ovos, o entrega a domicilioaves
nesta capital. (i.Vw.VJS

IpRAX-CEZ 
— 5$ooo mensaes; tres' 

vezts por semana, «lc data a
data, por um professor francez, de
Paris; .ií, raa Sele de Setembro, 96,
i* andar. (3S41 S) J

AVISOS MAllTlMOS

EMStXA-SK 
portuguez, musico,

piano c canto cm 3 mezes to-
cam algumas peças; rua Haddock
Lobo, 14*. E precisa-se de um ra-
paz activo para vender na rua.

jbbhL
LLOYD BRASILEIRO

Praça Servulo Dourado
(EXIBE OUVIDOR E ROSÁRIO)

INGLEZ 
— Lecciona-se das 6 a»

7 horas da tarde, á rua «U_.Qm
tanda n. e7, sobrado.
Myero,

ma
Mus Aileen

(4M7 S) S

Inglez; 
i*r..nckz k poutu*

GUEZ; pelos professores; Roílgcr
e ilcnri; preço módico; rua da Al-
fandega içt). «obrado. __!_¦__.____.

MÉDICOS

IOUÇA 
BARATA

_ granito legitimo.

I /^(l.MPRA-SI* ouro velho;
\J ga 11. ,||, sob.

rua
(447

Lar-
Sl.1

/flOSTUMES dc
\J cures, por 55.;
Carioca j-i, \Q atidar.

linlio em todas as
ió iki rua da
Tcl. 1.0, Cent.

(4160 S) S

de senhora, sob me-
J ilida ,i-'$, còinpletÒ, Mme. Jliirie

MOLI-ETICS

itraticis- Navicr J 5015

Dr. Secundino Ribeiro
demais
penho

( 
Lemos, rua ü<i Assembléa n. 3.it
andar, abaixo da Avenida Rio Bran.

(¦-'4 S)J

— Pratos de
fundos «1 ra-

«luzia ?..o"oo; pratos iniiuebia-
veis, duzia iu.; apparelhos i|a par-
cellana dc cur, para jantar, So$ e
ou$; apiKirélhos ila porcctlana d.c
cor, |iara dliã c café, 45$; guarm-
ções 1I2 porccllaíia «le cor, para toi-
lette, .-,0$ e 40$; chiciiras c pires br.in
cos paru chá, 5$.íio, para cote. 4%;
ubicarss c pires de i^or para clin, 7»
c 8$; para café, 5$ e 0$; copos sem
pé, duzia .15..00, 4$5"o o i.$ooo; co-
ims de pé, (luzia 7$, 8$ c i)$uoo; tuo
da Assembléa 11. ni, Jorge dc Souza.

(3607 S) B

O 
ESPIRITISMO NA INVAN-
CIA, 1 vol. i$nno; venda lias

livrarias Alves e Garnicr. (30S S) R

Dr. Alvino Aguiar
líspecialista em „iolcstia_ dc

estômago, rins c pulmões;
Tratamento das anemias, dc-
paiiperamcnto nervoso, etc.
Moléstias de senhoras. Con-
sultorio: rua Rodrigo Silva,
5; teleph. 2.271. C. Das 2
ás 4 horas. Residência: tra-
vessa «lo Tones 17. Teleph.
4.265 Central. _^

t
lhes

í'nvie'o (iei.tl.

Anna Ferreira Birra

Ílirncslo 

Ferreira e fami-
lia. Anionio ferreira c ta-
niilia, c mais parentes, par
ticipatn ás pessoas
3'iiis.;u.c o f.i

mãe, sograsua

ile sua
llcciiiientn 'le

avó, AN-VA
Vl-.RNKIÚA fíIRRA, c as convir
dam a acompanhar á sua ultima
morada os restos mortaes, Min-
,1o o enterro ás 1» lioras, .pj»
sabbado, da ma O,
11. 4.1'' l>ara o cenn
líjàncisco Xavier,

scu eterno

Anna Ne
vio de São

iitlt-cipaiulo-llics
rccÒiilícciiiicntò.

TÕIUVVS 15 1MI-MAS DIO
KIOKKS XATUHAUS

Prepara-se qualquer tocommenda

Casa Arte Floral
lua da As*5inbl.i ".!¦ Teleph, Cer.

trai 1.37

A viuva, fülios e
parentes tiRradcceni .
..-idos a todos que se digna
ram comparecer ao saimen-
to do íeretro do finado c
léni aconipaniiado nesse

transo doloroso por (|ue estão paf-
saiulo c os convidam para assistir
á missa de sciiiuo dia (pie será
celebrada segunda-feira, 27 «lo
oorreiilc, ás H horas, na egreja
dc Santo Antônio dos 1'nluvs.

(J ..o.-''

LUTOS
Cuidado com os intrujões
O» inoiniclarios dn Cnsn
«Ias )'n/«'tid:iH 1'i'otfls, ten-
«Iu .subido mio coiiliním n
oxplorni.-Hti «Io credito do
iiouiu do sen estabelocl-
iih-iiIo por iinrtu do indi-
vkliios suspeitos, nvisnni
ao publico «lo 0110 it Cnsn
dus Pii/.eiMliis I*i-«-tns não
Iem iiecmcs do liitns o não
manda seus enipreuiiilos a
domicilio — sem receber

pedido pur» (nl 1'iui.
Meras cxplormlórns c Iam-'Oeni snspeitns são aipii-llas
«llio so iiiircscntiiiii «'orno
antiuas coiiliii-inostrns «lit
Cnsn dus Ka/cndiis 1'retns.

-•j-õttò s. oinümoí!
& IKMAO

Tcl. C. 101.

COMHRA.SB 
qualquer quiiiilidade

de jóias velhas, com 0:1 sem pe-
(Iras de qualquer valor c cautelas do
Mutiíc ile Soecorro; paga-se bem;
ua rua Honçiilvcs Dias n. 37. Joalhe.
ria Valentim. Tclepii, 991, «'entrai.

IIU7 S) li

qual*
C0XU'RA1I-SI* 

pianos em
íjucr cstailo, c itutor; mamli' ' pura A. M.

(3^9i S) J
preços e fabricante;
Caixa Postal 39.

FERIDAS empi-
féns,

dártliros, cczcnias, sanlas,
pannos, coiuichõcs, etc, des-
apparccem «rapidamente iisan-
do Pomada I.uzitana. Caixa
iSnoo. Deposito: 1'liainiacia
Tavares. Praça liradentes
11, Oa (.Largo do Rocio.

A 4030

IiNSAO — Fornece
casa tle íumiHã, ú

; 11. 2S7, sobrado.

*e bem feita»
raa do Cat-

(39--S S) S

REFORMAS 
gratuitas de chapéos

dc senhora _ Mine. Rciicc —
Mangue. Ao lado
du (laz —- Max'-

(,...i..s);-M
73, rua Manrity.
da antiga Comp."
ma perfeição.

Cil.>.Ml'UA-SK 
qual(|uer qitauiilladc

} tli: jòiás vcllms, rom on sem pr*
dras ile qualquer valor e cautelas (16
Monte de Soecorro; pagam-sc bem;
nn rua Oonçalvcs Dias 11.37, .loallic-
ria Valemim. Teleph. 994, «.'entrai.

(4612 10 S

ffala inglez c pnrtu-
Trabalho esmerado- f.in

qualquer vestuário, taillèur, «le.smree,
p:... „„r p^...!-;;;^5,;^^ ;

MODISTAgiiçz).

RAPAZ 
sério c de inteira cnnfi.in-

ça pjrecirh emprcgar-se em casa
de familia de tratamento, para copei-
ro 011 cozinheiro, ou outro qualquer
serviço; ra rua Voluntários dn la-
tria n, 50—Botafogo. (.154- ••) ->

1'elo
dr.
Ltl!7.
de

l,i ma
dc Medi-

gperador

INGLEZ
mezes. T.aríro tle
Vae a domicilio,

pratico, M r *
?eter : íiarante
ensinar cm seis

S. 1 "rancisco n- 36.
yof preços módicos.

(30S3 S) M

1JR0FRSS0RA 
de canto e piano,

. prepara alumnos para admissão
co pro.\imo anno do Instituto de Mu-
sica; preços moilicne; recados para
a casa Bevilacqua e tel.. Sul 2132-

(43..1 .s) R

iRÒKESSQRES SébastKo Ar-
í ruda e Francisco Rolini, diplo-
inàilòs pela Escola Normal de São
Paulo, pTcparam candidatos á íiwtri.

cuia, nos ('Jymnasios e Kscola Nor.
mal, para concursos, nas repartições
publicas, et,.-. Autes das 2 às 1 lio-
ras da tarde, á rua Marechal 1'Ior'a-
no Peixoto 11. 41, sob. tS)

LINHA DO NORTE
O pa«iuete

CEARA'
S&foá quarta-feira, 2g do

corrente, ás 12 lioras. para
Victoria, Baliia, Maceió, Rc-
cife, Cabedello, Natal, Ceará.
'Maranhão, Pará, Santarém,
Óbidos, llacoatiára e Manáos.

LINHA AMERICANA
O PAQUETEIii

Sairá no dia 11 de dezem-
bro, ás 14 horas, para Nova
Yorlc, escalando em Bahia,
Recife, Pará c San Jnan.

LINHA DO SUL
O PAQUETE

sírio
Sairá sextai-íeira, 8 dc dc-

zemliro, á_ ia lioras, para
Santos, Paranaguá, Anloniiia,
São Francisco, Itajaliy, Fio-
riano.olis, Rio Grande c Mon-
levideo.

LINHA DE SEKG tl'__
O PAQUETE

JAVARY
Sairá quinta-feira, 21 de

dezembro, án 16 horas, para.
Cabo Frio, Victoria, Caravel-
Ias, P. Areia, llhéos, Bahia,
Aracaju, Penedo, Maceió e
Recife..

AVISO — As pessoas .ue
queiram ir a bordo dos paque-
tes levar ou receber pass.agei-
ros deverão solicitar cartõea
de ingresso, na Secção do tra-
fego.

PORANGABA !

q '. para um bem. inonlailo re--
OUCIU taurant e hotel, dando
bons resultados, bem afrcgiieziulo,
com algum capital, para a (jcicucia
do nie.ino, precisa-se ,ipie seja Jtno.,
informações, com. o sr. Tlionipson, a
rua da Carioca 11. .|3, sobrado.• .5ora S)

SO' 
pôde ficar chie quem

seus collarinhos, punhos
mandar
c toiia

a qualidade de roupas, para n "T.a-
vanderia Modelo", não tem rival cm
lustre, engoimuados htunqueanicnto

desinfecção; manda buscar c levar
domicilio. Telephone Sul, 570.

!"»..!*'. «ÍICS
\J to,2$;
lana Oscar

I.K VISITAS — Cçii-I
Ouíivcs 11. 60 -¦- Papo- jN, Soares. (3490 S) S

"_T____S_?P_F__rM_r*IA «llrija-se u caixa «lo Correio

iPIlfU I HWl" 1047 — Hio «le Janeiro —

1 aS íiSÊÊÉÊÈÈsM ""M"~

Consultas grátis
r.ittencnurt, da Facu!dailc
cina da Bahia, medico
espec'alista cm
moléstias dos Olhos,

ouvidos, garganta,
nariz e doenças nor-

vosas.
Toilos os dias, das 3 ¦*> 6 horas

da larde. Rua Rodrigo Silva n. ?6,
1» síiilar (entre Assembléa c Sete ue
Setembro). Consultório perfcitatiien.e

apparclli3f,o com lodo o material priv
eiso pari os exames e ns tratamentos
constantes dessas especialidades.

I3»i3 !}

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis Te„"„ bí.-
tenconrt, parteiro, cura os tumores
dos seios c do ?entre, ,»s moléstias
das vias urinarias c genitacs da mu-
lher r,s metriles, os corrimentos ute-
rinos c vaginaes c regulariza a mens-
trunfo por processo seu. A.ppliça o
606 c 014, com ou sem injcçcao e
esta sem dòr. trata o diabetes,
hérnia (quebra.lnta) sem operação.
Consultório perfeitamente apparcina-
do; rua Rodrigo Silva n. 26, esqui-
na ila rua da Assembléa, das 1; as
2 üa tarde. Telephone 2511; rcsidcn-
cia á rua Senador Euzebio 342. Con
sultas grátis. «J 

*___J

T>RO_*ESSOKA estrangeira—*
A Kiisina Francez, Inglc/. e
Allemão. Preços moilleos o
vae cm easa «los «lumnos; na
rua 1» «le Maio 37. sobrado.

(_ 5012)S

Veterinário K,

As pessoas .bèsa.; barrigudas e
inchadas devem usar o Porangalia.
o melhor e mais activo tônico da
circulação, que activa a nutrirão e
as trocas orgânicas, fazendo elimi-
nar a gordura e -desinftltrar o or-
ganisino.

Deposito pa Fl.ra Medicinal,
Kua de S. Pedro n. 38. Peçam ca-
talogos. (li 4553

COPÜS
Remington

Rm diversos idiomas, porhábeis DACTYLOGRAPHASCartlo
so Junior,. .

do Institulo Pasteur, especialista —ROSaiMO 1..6, 2l aildar, SA-
„as moléstias dos cães. Consultas; LA DA FRENTE. S 304!
e chamados, nta do Hospício, 114
Tel. 10588, Norte.

Cachorrinhos Sabonete
Uick.,

para lavar cães de luxo. Destrui-
dor da sarna, canapatos e pulgas,
vende-se nas ruas Hospício iu.
GoncaKes Dias 3». Ouvidor 6.1, 7
de Setembro ns. ,1 e 1..1, Ulttte
9,, P*. José de Alencar nfe 3.^

Dr. Ei Meirelles

LAVOUiO^k^

(_^^v^__l___K\

m~lllAI'i.OS iiltiuios modelos, a 1=$,'
5$ e a.Ç; tiiigeni-sc, leíonnam-

se a 4., 5$ c (1$.; mine. Uns, á rua
da Carioca 11. im. íaooi S) J

DINHEIRO 
rápido sob Itypotlícsas,

*ó negócios scrios; na.Tii.. llue-
tios Airc.-. n. 108, U;ii> 12 ús iS ho-
ias, (?4« S) M

iüíjt ma da Al!an.lega^n..8 
^

^TríZin \\ Ae =a'a de jantar, ven-
^L° . eAiu..a de peroba, «J 

|W-lado, com .10 pecas, por pre
para .ver, a rua do Ut

ULTIMA

*%mmmm\

1 ,1c

NOVIDADE !
CASA TIMBYRA

Rua da Carioca, 64
Sfipnlos modernos foitio

Carlns ÍX cm pcllica onvnrni-
snda — liiiínlo bràiióo c

c còlló-òir.pifiò ãmarpllo, o
mais .hic

Preço. . . 20S000

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Xeiirastlicnln,
Ksiiei'iiiatoi'1'liía,

Oura ocrln, rmllciil orãplda
Clinica clcclro-nicdica, espe;
ciai do

Dr. Caetano Jovine
das 1'aciililadcs dc Medicina
de -"apoies c Rio dc Janeiro.
Das p ás 11 c dar, 2 ás ...

Largo «Ia Carioca 11. 10
sobrado

feito
co rasoavcl;
lete 11. Hó, iobraíto»
-_r\cill\'AS para fazer chapéos dç

M a"uí'venS-se ™.^*^
nia Vriiüuaymia n- Mjb (4-13" g) -.

«etn compronils-
MOCA 

portngucza .......... 
sos, dc boa apre-entacao. tcnilq

1\in*iik.ii:u} liypnthccas,
fllltUt,

ua dã

8 ''ju üo anuo»
conforme local *.: ya-

temos ordens para cntprcjtar
, proprietários. .1. (I. Darlj

Oiiilantli.il Ci, leiteria.
WS--1. S) J

hoa vontade de sc empregar, se atila
i dccemiiresaila. s omente por uma m-

Veía pele a pessoa de bom coração,
a bondade dc auxiliãl-a a proonrar
uina collocacito. Iem bom comporta-
mento. do .uc da iiifprnniçocs; "ao

! se presta a ir para fora;, cartas a
esta 

Redacção, 
«. « «^

5ílT,MH.'•""•Uiiarte — Confecciona cm
_Vl seu "atelicr" Cbici c modernos

I vl-slidos, dc liubn, de.*dc 50$; dc
vuile desde 4"$; dc ido. forrado a

¦ sela. desde ?o.; do taicra, «Ic-rfle
 ! noi; ãvceita «iiainado», levando n.nos-

— I tr.is ile todo« os aitiiros, os iruiis li-
sob. :„„;, úUc desejar; na rua da Carioca

| ,, « '-'. ;,„\:,r l.-05'l a) .1ii,

SALAS 
— Ahigam-ec .1. para escri-

ptoriós por 70?, 110 i" andar da
nua Bueno. Aire.t n. ilS, em írente

praça Uonçalves Dias; trata-se na
loja. IS)

SOBRADO 
— Cattete n, i.í, em

frente ao palacir. — Aluga-se um
em magntficas contliçües. I.efcrcn*
cias na loja. (50(11 G) .1

DR 
T. PEDRO ARAÚJO,.— C"ii-

sultorio, rua Sele dç .Setembro
_n ,dc 1 às 4. :''_____i_.

para o diar;nosti-
co e tratamento

das doenças «lo cs-
loinago, intestinos,
ligado, pulmões,

coração, rins. ossos, .etc- pelo
l.R. RENATO DK SOUZA LO-
PES; Preços módicos,. Kua b-.o
José, ..o, das 2 ás .1 (menos as
«piartas-feiras). '..t) A so.

BAIOS X

Sot.ro 
.

limpo
Vrecisa-tc para negocio
lucrativo, sendo a mer-

atlotid vémlitta só a dinheiro, tendo
muita sai.la ai-ui na praça; seiídò o
próprio caixa; tambem tem uma
marca registrada dc gran d es lucros.
Claráiite-ss boa retirada, fartas nes-
te jornal, a II. 1*. (.'. (.170.- S) M

SMMIÜKA 
de todo respeito, pro-

cura um commótln cm casa de
pequena familia, ou de senhoras dis-
linetas, para morar jvtlto; só serve
Conde de líomíim até á Muda e
mas tr.ui_.ver>*ac->. Cartas no e-cri-
ptorio desta .olha, para <~>. Amaral.

(-|-f.o S) u

DENTISTAS

DENTISTA:
—A. I .opes

Ribeiro, cinir-
piãrt * dentista

pela Faculdade
ile Medicina c
Pliarnincia do
Hio de janci-

ro, com lontra pratica. 
"Membro dã

AsPocíação Central lirasüeíra ue C.i-
riiri.iles-Uctitistus.j Con*.: run dn
Ouitanda, .|H. (=?ãl b) b

Doenças internas, creanças. Vias uri-
narias — Appereltios microscópicos,
electricos, dc illuminação pura exa-
mes c tratamento das doenças; nre-
tbra, bexiga, rins. rteto, . intestinos,
estômago clc. — Trat. rápido da ro-
norrhéa, sypliilis, bydroçcle. Appl.:
S '„' _ ». Sete de .Setembro
96. das', ás C-Had. Lobo -158, Te),
uo., Viila.  

iTontintia a
morar na

,1 da Al-
faiidcgá

iR ..8ó>
MME. JOSEPHINA;
n. M5

COLORINA, Tintura ideal
garantida, para

restiltiir ao cabello a sua cór, ori-
ginal preta 011 castahlía, — Pre-
ço io$ooo, pelo Correio, mais 2$.
Dqposilo geral rua 7 dc Setem-
bro n. is;. R. KANITZ.

Para Olhos Doentes
NI» oliie suli par» o espelho 1

a|» tiTcrdei litada M «Ikoi
LAVOLHO •» • n»Ti detubtru utn-
«ilhoit, '' v .."

Dtpeli «llue: •• At ?mim pattui m
terairl» foitrt • iTtlVidídu; 11 n$u*
ytlpcbrii (cirla ditos et TMM alhM
íiluiiirS» um trilho f»lci_tfcr Mbrium*
lup<i£cie limfiji e cUri. 1

S>pi___»ie * «m Mianntt ««»
(node remédio tornir. clinit 01 tíkei wr>
bcUwí e 11 patpttiris' doulUt • ms
creiu curw-ie4o. O» ol_M fntíl lerair.
M-to titoroMi e KtUoi.

LAVOLRC. diKolxrU te M ci^eii-
litu en Bolutlu doi orgtot ííjumi, de
(,_i mundial, íbiolaumeate iufeuit»
io» olhos mili unsireii.

A' vend», con conu-gola» nu PtiltIU.
eus, Drogiri» e casas conratrcitei.

Crindi * Clf, Dratirlt Flctict.
Arauli Frtltit * Cu, RI*, -

Artigos de borracha par}
casa de familia -

—Saccos de de borracha, forrado*
de (lanella, para applicação de agiu
quente, 110 ventre, contra eólica 110'
baixo ventre, nos rins, fígado, nos
pi_liin.es, etc, de 8$ a i6$oou. (—(Assentos «lmofadados de borra,
dha, redondo?, de i4$oon 3 i8$ooo.<>

—Canukis de 'borracha para clys-
ters, para adaptar ás «erinens on aos
irri_adores, para adultos, de i$joo a
2$500.

—Sondas de borracho para eittra-1
ir urinas, nas suas diifioaUadcs; de
1.500 a a$50O. 1—Tubo de borracha para irrigadoj'
dores, metro dc 1$ooo a ¦;$50o, )

—-Seringas de borracha para lavrf-
nem de ouvidos, nariz e íistulas, de:i
i. • 3$5»o.-Seringas <te borracha de jactocontinuo, de ,i$çoo a 8$ooo. i

—Fundas e cintas <le borracha, pa-í
ra conter as hérnias origiuaes e um-l
bi-licacs, tias creanças, dc: _$ooo »
8$uoo. j

-Atoduras elásticas de algodã. é
borracha, para pernas inchadas e eon-
ténçSò, dc víiri/cs, Uc 2$ a 6$ooo, :—•"ilcia, elásticas dc ulgodio e1
borracha, para pernas incluídas c'
contciiçio . das varizes, de 7$ «1 i_$l, I

—Ksponjaa <Ie borracha para ba-'
r.hos c tmwador, «le 5$ u lojouo. |—llieos de borracha para peito
qiiandò se precisa lortnar o seio, de
iÇ a i$5üo,

—Tira leite de pressão e sucção,
para o peito das senhoras, de -$uoo
a .'Sono.

—-Bicos para garrafas e niamnin-
«leiras, dc todas aí qualidades, de:
$joo a )6oOt-*. Ohupetas com orgollas e placas
dc borraoha, para entreter as crea .-
ças, 'dc $500 a $800.—Vidros graduados para leite, d«
fsoo a $;oo.-'Maniniadeiras sapato e creches,
de i$soo a s$soo.

--¦Escovas para dcnles, de i$ooo ¦
i$5(io.

—t'ó de Talco—'broncado—para a
pelle, usar depois do banho, do i$30o
a 2$..oii.

—Agma oxygenada para uso dc»
dcnles c toilctte, dc 1$ n aS.oui

CASA GERALDES .
RUA BUENOS AIRES N. IlS

OERALDES _ C.«
Em frente á praça Gonçalves Dia*

Casamentos s.í. no ci-
vil o 20)
ret iíííosi.
c o 111 o l)
sem cer.

tidücs e cm 24 horas, todos os dias,
para provar quanto esta casa é íêria;
só pagam depois dos papeis piom-
ptos; trata-sc á rua llárbara de Al-
vareuga 11. 24, em írenta á _" l're-
loria, pr.xiaio ao 1'hcsouro, com Ca-
pilão Silva. (R 1726

SYPHILIS

Gravador sobre crystal e
porcellana I

líspecialista eni monogranimas
sobre copos, jarros, pratos, taças,
clc. Rua i" dc março 87, 2°. Te-
lcplionc Norte 4072. (S .19j.il

CHA MINEIRO

ri*íO.MA-SK creançh para criar dc i
X t\xc7.t até iun anno, dando o lei-

lc pur jo.nou c sem dar o leite, |ior
líoíooo. Diiíhciro adeantado e tra-
ta-so como filho, á r«.i Al/ira Uniu-
dão li. -'5, casa 9. (.600 Sj R

Ty-N-T
IJ lati

E.VT1S'I'A — Extracçõcs comi
iliiente rcni dor, qualiiucr

tervonçã.. cirurj;iea, na boca, i1
proüessoa mais modernos

O.-i

zia", 11a rua bete

I)1 hy-

ÍIICRIIEU-SK umn lniw!<
cm Realengo. Graliiica-sc a (iitein

aciiar c cnlregar nò clcctncist».,. na
E«cõla Militar, II. M. C-l/S.iO)

A1'''-^.V. te
AO enírc amigos

de terreno com
cni iMcrity, cai

ircu.;.'.', deve icr

-. Uni lo-
pciiticnaR
ite á li-

Uuar llioje,

DiNllEtltlO—Eiiipr<sta4'e sob
imtheèas dc predio. o juros ra»'

zoavcls, grandes e pequenas quan.
tia-*, juros c caução dc apólice*», cou-
Ias da Prefeitura, heranças, inventa
jío?, alugueis dc predios mesmo cm

i usoiritlÒ 
* 

ou dotal, cumpram-se pre-
I dios, lerrenoá, fazendas e sitio?; rua
i «Ia AWciubléa 11. 117, 1" aildar, sala
! n. 4, com o sr. Moraes, «,.|.i---i Si S

1 \KXT1STA — Vendc-sc um cucos.
1" lOj turno de mão c algum» bo*
ticões .rua Setúior dos Pas-.os i«S.

iiSr.s S) S

BKRH Blltli - ARTHR&TISMQ 11I1EIK ESCLEROSE
Tralamcnlf) com complolo resultado pelais Cor-

venteii tle Alta freqüência e diatlicrmicas, da
hciiràsthcnin, ncvralgins, prurido, nrllirilisino, arlorio
nsclcrosei Exames pelos r.iibs X. Preços, módicos,
-¦ Gonsullòrio do Dr. Renato de Souza Lopes,
psDcbialisla om doenças nervosas, do apparelho diges-
tivVc da nutrição. -RUA S. JOSB* '% dcSas ..

m „ Coroas
ditipas d

XTI.TA
pivot-i c

por preços ao alcance
gabinete americano da'Setembro n, cos.

10CÜ. .
Je anc-tlie.

Lembro n. 205.'
_____l'jL__J

<le ouro,
viilei.nitc,

lc loib.i, .110
rua Sete dc

(5011 S) .1

TYI.NHI.IUI*!/ (becas
— Dá-se snb liypo-
prédios, com toda a

lc; á rua AròiiinA C
pòrlas de. aço, com Kreiías,

ás 11. (ioo-i Si M

Tf ü Dl.ST:
JJ. Xlobcy, far.
trebalho frau:cz.
rua llircnos Aires
llospicio).

pcos — .Mim*. CAIAS
;$. reform

Aceita aliiiiiniis, á '. ' arioca
11 i;6, sob. (Ant. I (entrai.

(50.3 S) J

modelos elúrs c
inferiores; na rua da

1" andar. Tel. tso,
(ji.iS) s

D1

l*NTÍ'STA — Trabalhos pelo sys-
preços nio-
na rua 7

_________!___! í
de ouro

cbapáa tb

lema american., por
i, ni.-itcrial garantido,
Setembro n. =05.

suas cou.se*
quehcia-s. Cura
radical, injencões

complçtamenlé
«____________e_e____ INDOLORES,
de sua prepararão, Appl. ríiiii e 914.Assembléa n. ...|, das 12 ás iS bo-
ras. Serviço do iir. PEDRO MA'3A-
LHAES, Tcléplione 1009, C.

c li r onicas e
rreenjes.
Q n c r eis íi-
car radical-

mente curado em poucos dias;
Prociirae iiiforiiiações com o sr.
Kcijú, it.ic gratuitamente ns offe-
reco, não coiihceémlo caso ne-
iiliiim negativo; rua Theophilo
Ottoni 167. _. 3273 J

CAFÉ»

Gonorrhéas

liuipresta-se s<
coivi KbiloJIplib Tl:o-1

do Hospício 125, 1" andar,
4 horas da tarde. (_.3-.S)S '

Corrimentos
Curam-se em :*. dias co*ii

InjecçãoMarinho
Kua 1 <lo Setembro, 18(»

rpKNUIMIA
jl formações,

Ven
IJ.

Ic sc uma: tn*
Cariou Si.

(¦1775 S) U

: rnOMA-SI". unia
J X para criar co
• módico, cm casa

Üa, na rua

t duas creanças
carinho, a prt*i*o
c pequena fami*

)iisclln*irò Pereira Vran-
co n; itacio

MA icnlinr.i bronca, de respeito
#.ilicndo coser e mais serviços

leves, oíicrccc-se para casa tle iami-
lia dc tratamento; líio í.iz questão
Je grande orduiiailo; praça da Ite
pública 11. 93, loja. (.174" S)

UiVTlSTAS -- Coroas
puro a 5$, «'i c 7$:

vltJcanitc a 9$; uo .rande lahorato-
rio de .prothcsos dcnlarifi, da rua Lru-
eiiavana n. .1, sobrado, a cargo «Io
notável professor J. Machado, cjpe-
cialista c:n iodos os tra .alhos deu-
tarios. t-t-'-s s) 5

2$ooü mjensaes para
a «ránUò, platinii.

curativos desde o primeiro dio. Tra-
balhos de chapa; coroas, pivot, cl.-..
por preços nnuimos c trabatnos ga-
ranlidos, nn Auxiliadora Med.ça; i:a
rua dos Andradas 11. S.1. sobrado, çs-

Ia rua General Câmara, tele-
Xorlo 2157. i-'f-i s' -I

DliXTISTA 
a

nbtiiriKão

(puna
phone,

Casamentos

Perolina Esmalte j~
j qiie adquire e conserva n bel

pelle, approvado pelo hisiituto dc
IleUeza dc Paris, iircmtado lia Ex-

II ülllllas Von PllIlickÒílStcin i posição dc Milaiio. Preco .«000. Ex'-1». inu»." "¦ >aln csk,3 preparados, a veiida ein 10-

DENTISTA

U.M 
senhor muito serio, deseja pro

teger (Vcciiltainciile uma menina,
lambem muilo seria, de boa familia,

eomproimâic
paia - II.
(4730 SI M

Esp. cm olitiiraçõcs a ouro.
lina, esmalte «i e.\tracc.ões c

K I •' lamente ocm dòr; colloca
_ I ter. com 011 sem chapas, a preços

dií.itlos. Gaíauíc todo ç qual-
iiucr traballiO c acceila pagante!..
los parcellados. Das 8 da inauli...

'ás 7 «Ia noite, Aos <lomin_Õ3 ,sq
|a ¦ á_ 1 hora.. l'ua Marechal Ho.

riano Peixoto ti. .1 (sobrado.!,
prox'1110 í. rua i.*rn„'-'.ayaiia.

PARTEIRAS
MADAME— rALMYRA

trata Oc moles-
suspensão, por uni
garantido. Açccitá

rcâidcr.cn, á rua
Tcl. 4.2B. Norte:

t J 57'O

', ,,- .- r-1-,-.¦.;:' ;;0 *: C 'IlU-t*-*..'!,

lt nha 1
 ..5 d.,, cm:cale. o hiltiete premi::-

,|.. Monte ile Soecorro. (.I7«7l-"l" fica adiado para o 111c/ de dezembro T)UNIU.I.!sC
...'..__•  próximo; dias ;,mrs liniiiiiii-in tu-r c<- *' .meei-: •.

1_l.UÍ)ia!.SE 
a cK'telà n. ioo.SjC.\le jornal o dia i;uc tem lunar. Iireviil".da 

ca«a de penhores de (liiinia- (.960 S) J 11. "^
f--es < Saiibcvcriiioi ru-i Ali-xamlre. »- >»» *>

lícrculano 11. 5 c l.ui/ (lc Cninõcs: t ÇIlüCADIilKA :"lriomphe ---....__- .^^"T.^im'
,, ia C.HÍ4 U) i\e\, deíífa .|ii..ir.i.'- i".:':». tr.ni- | I .1)111-. I Ut.» — l.iiip.e i.i--c. w» .
"¦ ' ''' _______»_¦ hcni -c vende .1 im-stacflcs! :i rua IX" hypothecas, com Kmlo.íplio Hio-

' ! Padre Miguelino (ant. Florestal ii.-.ina*. nua do Hospício i.g, 1" <';.ul:ir,
niurnPn*. r? - Cattunby; (,o«3.S) .1. dc-.i ;as 4 horas da tarde,,(39.-.>I_S I
UlVtllOUò '¦JB___I_É_B_^__I____Í_ÍB''Dinheiro - •¦-*»,

A Aèt 
'••.?," "pròf."'1',:,- ' 

p..ri':::'.•(¦•" ijH 00110(1-19 RC H I dai. do" iodas :.- garantias 1 c.csaria J ... ._ '
fiau-rz, .-iriy-.m.. etc. Morou, riu^ 

j 
H DUnDUI-O UC H i e. Imus liado clt l.i-:.t:i^ 

j..^. 
"«¦ ™ . ^. 0VE1.. .. Descia compra:, vc-:-

v,•'^K:^v,t^7^nh^r7,hVT-.;l CHOCOLATE ¦!iv^^i7:^^«r^ íí&r,i

__ ..._- Ü*^ 
K'| "J"H Ija^-for °A Sí^rrt y-^,^:,^ 7^x^^.,te..l,5IaP,,,d.ii,-

TÍVCAO õüre an.icos - A rifa ile I ¦ f.itiira c Thesouro, por preço modi- i__.„-____.Í^i-.C_la^-li2£lUl (J do as melllorei- .iiiíiir.nacocs'. de
_\ mn:i •. .,!i;,;:*i.. 

"nc i|:;í.:',o. (| ic i B 1'i-nlillioi fitiissilllds  ¦! ci c cum brevidade: tratar com Mo- -,,.,..,-,..,, M v., .,. ;..,, . .,,-. sua conlucia '' ;'¦•"•; • ."" 'K-c ,.

,\v.;.í;?^^"!5;S_|l i)wLzz^"- 
liivl^^HieVi;;;:;: Si-97' c^lü" ".-"¦"^ T%^^^lll ípãrteira

«V s.d.i airimikiil.i o meu .¦,¦:•-.::• ¦  IlUTOSlTO ¦—- H! nu-ilicos rua Senhor dos 1'asíos. iS.  ^^ I —Com louira pratica
ífirio, mi noite de ; paia 6 do cor- n Ilorgcs; (3"-'1 =) .' mmt. _n_> '^KmZ «"»•"¦#¦ T*""*! mTm __****« lias Ae senhoras c
.«•«lc inr/, por auiiaciosos ladiões c Hj Kriil 7 SptlMlllll'0 Ml _fl TI TV/¦ fl \7 l-l _ I ^,,*1*"_l .processo rápido e
icnd,, o» iiicMiios nrrombiido moves! M «««» ' OCUIIIMIU III WL\ ¦ , -vi;KX |, ir, R()S ... A!us.iin.sc l\/J *-- _# \¥ *^ t-»—T^mrM «ii.rciif-* cm m:
e sccrci.-ni.-is c delles íuliiraliido pa- IW _H i. salas para escriptorio, rua llue- •__•*»¦__•'•-¦¦f»»- f» ¦»¦»»»— Camerino 

n. uj. Tcl, .»2S, Morte: I
!«¦•« c do.-.iiiieulos, como titules ' SH _f9_f___l_i m1-* Aires 11. nü. 1" andar, cm frc:i- . ........ ,.,- ni •,,,-, j.-^ „„, preços, cor.10 -ciam: -ami- para foi- ; .1 ;r3|)
„r..,prie.l.-i.lc. vr.rim diploina.;  .- B_B_BB____-B_HHpMBI , ,., , praça Conçalves Dias, por 70$ ..;,,, ,'.5 1 U'*: Aiie* \C-lon, .a.-ii «-asados, .«>S e -!_>.; Iav.itor-.as :n-
netas dos Imiico», ci.-.. aviso por ";~-;.~;.r ~ ..'" ,, , „ cjii.i uma; tr:it,i-e na loja. (b) ¦';'•• --."* e. í--,iet.e5.c0.mnoilas, ioo? 1- 103$; gnarda-ve<lhlos, ,i?a c .(.,., _ 1."finTn I . J!'"c-
tanto ao publico c :i «iticui P"s-a iii : X IU OCiAl.OS - .Alusam.se duas \_-,  - - • 

j" ; • • «¦'-¦ ' 
j: \ u^-p... les, superiores, iio| c .-oi; guarda- H A UTl/lU A F"1'"5,"

.er.-.:-. ipie não façain ncnli-.iina -A salas para escriptonos, por ro*. 
j-ijjcR ?PT01U'0S- A ugaiur* -luas ^^"'SF'^^.,"..n«S e , io?.; mesas elásticas. 30$ c Sj.i mobílias f ÍI K I 11.8 fl U Ge':., d.pl;>

traiisarcccs com ouahpicr dos mes- cada uma, no 1" andar da rua llue- , (j ,...,1S pür ;o{ c,,Ja „„ia no ''J !.*,;.''.,'- ,.„_',!._ e 180S: ditas Sul-Amcrica, ioo. e :'»": ..cadeiras £ IIUIUIIIU utada pela
tnos iitiilos. Ki. já tenho movideii- 110S A:-e4 .-.. 118, cm frente a praça clubr _ ,;1:, Uucnos , Aires 11. 118. ' <£™ ¦;•.':• 

^°»' „.*?» .-s J^j. ,a ueiras de balanço, S5> . «I «lormi- I*. ile M.
cindo c dado parte ás a-.ita.i.l-.ilcs do (.ouçalves Uns. (3.1 . -,„ froillc J praça Gonçalves Dia;«. | W íf J", *,".,0"^ 

diversos niodclo s, :t escolher; «ala de jantar, 380. .e _c Boston, ira onpirccer a inenstrli.v
3» districto desta «pitai. Kio dc .11- 1 ~—----.:—"77.—",~~ 7~-,~ \ Trala-sc na loja. (« 'V_s.'colchões •!- crina, i--S c --¦.'; capim. ,lS à "¦?. c K-i'' "ov;> c ''c ção por processo scientifico c sem
neiro. i.i .!e novembro dc 13111 -Dr. i IJh.A.N.lA-Sl'. _- <liuitr.ro, .?.-. a Hj-.| ..,'„ii-,' dualidade ao - I.EAO UOS MARES. dor; trabalhos _aranüdos e preços
... 1\ Zelie, ru .ruituavarei 01. Ui pothecas, nnticiiresL», custeio ue 1 r..|.;| ,1_CT0-1.ME.\ES — Concentra- P™iiei.a u-j.i.i. . pECAM CATALOGO ao alcance dc tonos, sem o menor
,„l,r.„|... (4Í64 S) S obras, por cotas promissórias, paia jij ,]„. ;Uistra|. í o mais podero- perirâ para a saude; traia dc doei.

cv.in-.çãn de usofruto e -abroR.içôes. „ «nlUiiün p.T.r desmanchar todas " ."" ,,.._.,., 1, , ,.,.,1 cas dò '"ero; rua General Câmara
4 FIXADOR •> pianos _ Hoa Descontnnise juros i:c apólice, mcs. ; a. (! :, rias. .iiastar n.áos espititos, hlTME.. Clara Condcrc -Mar,cura, I/ESTIDOS de uil o «da oiUpal o 1te , Nj;;?^ ^

A I..:--::.. mala os biAos -e os ,110 coni e-.ie ônus c para nulo que \* s 0 in,.cja3 e Mm\, r ,s.o- UU pcdiçma, massagista ..POii'"''! v quer ?',l™Jc,-"!?;-J4-ci_'*;*:°? __ avenida Central. Consultas _ra-
«Iver " pcpienos icpaios, indo, in... tcnba valor; rua Ouvido" OS. so!... ^ 

* ,,,..„ „,' p0..s.,!r, .liiiliciro. rua S. Clemente, n, ios- !<•'• '-.*•• .pie nao auimuciii .ompc.clcia, su "' (g }
r.liaaia.101 no café' (Juaranv, teleph.. com Moreira. Ui"=.v.S1 .1 ;,,,,,.r ',. 

,v.;..j,uie 110 jogo com- Sul. Vae a domicilio.- (.139.1 5): B na rua da Carioca 34, ¦ andar. IU. .,_.
41-,-, Cci.ii..!. «.(..-5 •;;.' .1 '¦ "T I r.u-rcio e Iodos os neftilcies; pedi-1—-— ~. 

... Ce-.:::" uo !__?__li MaDTAfi c mo esti-_.  A l.COOr. ió cráüs. ;oo r. :s " ''• ,1., ., 1 p Silva, «0-1.1 resiaine /*VUUO, prata, cun.lof.c. e 111...S rRn I 1.9 ' mulher, o"rTÕSÊXTÕ 
- Aln.a.-e uni o.-.n, ! Atro c .;: dcV.nfechul.., ;.:¦• ríi.-. !c Y_,,_,i,ra G atis o goiádòr «Ia LU mei.es finos, em. obra, nie.no -j--M .. cstransçiro 1 e,e;a ai - r"K"*n ¦ **-**?**' 

ÜK „ j,
_V ,'.-:-..o. em piim dc iamilia. a só na easi d, Pisa. Tcl. ;"[Vs C . "t..-id:i.!e 

a ..ucin tciiiellír e-u cn- usados, compra-se na joa.: cria Ando- tl.gar „„, quarto bem-mobilado, em AN-Dv,ADA cura corrinientcs hcm.or.
imi cVal de iraKiinciiW-, rua Silva ferragens c tintas: im rua da Mise' -elopp scllaüo - subsciipladol re- linhas, rua 'JfUguayana i«4. casa dc laiiiiha. or.de nao ,ujc ., • . ,,:.,. . iuspaiS3^; oc „.,10 sim-
Gniiiu-ücs 11. 5 — Pabiica do» Chi- ncordia '5, esquina da run d» C..to- i .. ,.,' ,0 „ara todos os listados. I ___!_ _j _? troa hospedes, hscraci p. 1. 1 llulv , ._:., . gr_vluc. „os casos indi-
tjf, 

','.-•> 
S) jlvcüo. i__l:*J_í l!?-!.' p) -1 T". _ - ••• Ia'1"'-'" '!C,Ul tolh'1- U54..&) » ;.a,,;ori fazendo opparcccr o ;:KC:'.-.:no-

'T 
C,t:S\''.f~"l' >as habililadas 1>EI I.K7A ¦ Conslhos _raluitos—. i.-T,ip«_i,-CT|>JOS  FliüClIl-SC - 1 dórn Monte Predial, á rua 13 de ;_______."," ¦''**!_----____:TJ 

'

/•_ r 'om relnçôcs, poderão .auh.-.r l» T:r._e-?e c:,!.c!!o. na iicríeiçr.o. .;',;*'-',", . '. .,„„„ _ 
; \i..;,, -.. sol'., sorteia mat.' irai, III TllinO IlIlHIM-tlftPh! ií^Jl^l -t^J-t-1 iaa? ÀaTtftn t t-t ^:l KSÍi.«SrSíS._ "r *;.-1 
%&ihs^?mm%?. ;\i ÚLTIMOS INNUNGIOS srws s s aç i ^

ÜÁ %£enf^ VUZÁl í J:üê\e S"a_2^SS- STVSL 
'^n6t. - <Am. .i-«,s o «fc. «le ap.ll. ] ^^^..J^ | 

I^em mfí 
Consultório 

e^i I-
*"«¦ .;,;:,;:>: Wíi S) JI.*M). C.4.SS) V : «*. _*n»»U-SO obns «¦ PnK .U". ' 

1:)IA:.0._ Vende-se vuu.cn, espie,,. A Io o^V-ú".' dfc.ann'.''0« few % br»d.. H** S) j i Uajg,

 _ ______  so impostos rm al.nzo iiarti i}? m„ „....,¦,... Aa acreditado (abri. . *' , ,li^i Av. Kio Branca n. 11, -— _T__:=_r_"'"IrT_r—võ";T^'_^ ' 
ir ,'m",°1, eomo so co",bina,•• \^^v&^ãs^nZ± __!í_í_j P&BTElSAfe- t\~

i**?^_ _.__.! ______ CoilllH-lllll-so toi-renos «• |'.e- . -' •:!.l':.\'..,c..._t-_,Ca.i'.im. Ctoao O) .1 *XTtJt(Tür-l.^ ir_de7_STc hons *T'"Ãll A Wlll** plomada; pela
fií 

^ 
_S**?k _S»_I ^_-S__iif_»,_l_í_à'f_ll Ul..-* vi-lhos oi. novos. Cum ,. **____± A 

,' •',• fA-nu- tan. ««_U- Fae«'l**«le > .J?.,M*JBÇ_'
I __ O O O B 1 O í_í_l ¦*'¦• ' •"•""'• nl:1 UllS:"-Í" "¦ 

pBEn-ASE 
...:na _.. in-lepriilen. _*_.'.,., ,,..,,::, el.etricidaic. cas. «rata di «««-/- -;, -, 

J 
¦»*

%®M W B i ^r# Q 1 1 B W%A I _.»bni«Io, 11 lis 5. -Ç_08) :* ! r^io. «an descarno; 
^ 

«ive.rto limpai a _a dos Arcos n.(^. 
^ }, "M^fJ. ÍSgJSíSò/a sjm^dor nem

1*<AMII.IA 
estrangeira, precisa de | caixa do Correio ?S7-  7 ....,,;.. . . csoltriidída "'a d« balhos garantidos c preços oo «íjcnn-

. ' num .casa 
-confortável., limpa _:c 

" "' 
pn-unram se era (mal-  

'" "

vidrn «-ni-. mu''»» »™^' ,!e P«íciweio cm Io- l.IANOS - Coaipran>-'_."' .<»"«vidro i na elevado. Treço máximo u'-$. * naer c^.imo c .,.i.o.. mati....... .
s I Escrever, dando detalhes o O. '.'. ço e fabricante, para ... ai._ «-i*>=

lí., riu «Ia Assembléa, (..43 S J Rosnl 8- 39. .U49»*. J

t r a Ia-se
com bre-

.; i «1 ii d e,
ni e s ni o

sem ccrliil.es, civil, 15$. c reli-
cioso. 20$, cm -'4 horas, na fôrma
(í.t lei, inventários c justificações,
etc, com llruiii) Scliegue, á rua
Visconde ilô Kio Branco, 32. so-
brado. Todos os dias, domingos
c feriados. Attcnde-se a chama-
dos a qualquer hora. Tcléplione
ti. 4.34-'. Central-, — M. R Os
noivos que tralarcni dc _setis pa-
pcis .nesta cisa .não terão o :n-
coiumoilo Jo ir á policia; não se
coiiíuiidam - - .1-'. (1712 )

CMARA
Moendo sempre

Elixir de Pepsina
Composto

(Ca mo milia. Rhiiibarbo. Catumha
e Pepsina) Fórmula de Brito
Approvado c premiado com 111c-

dalltá «le ouro. lífKcáz nas diges-
toes mal elaboradas, dyspcsias, vo-
mitos, eólicas do figado c inlcs-

| tlnac-, inappclciicias. dores dc ca-
I ueca e vertigens. Vidro jSooo.

Depósitos: iDroganas iPach'eoo,
rua dus Andradas, <)5; Carvalho,
1" dc Março, 10; Sete «lc Sct.in.
liro ns: 81 e 89 e Asscriiblca. i,{,
J-'abticá; Pliarinacia Santos Silva,
rua Dr. Aristidcs Lobo ti, 229.
Tclcplionc 11. 1.400, Villa.

Unico
parado

as pcriunianasc de oairos p:
SclonibrÒ i8ii;

lejVbsJto «.les-
parados, _ nia 7

(5S0 S) A

• I «Gamichão (¦1 r.hro3, cnipin-
..cn., cc::cmas,
frieiras, sr.in .s,
broKicjas, c.c,
d c s a p parecem

íacil c cotuplclnnienle com o
DERMICül-A. (Xão «¦
Vcndé-se em todas as
do Rio c Niclheroy. Deposito ge
ral: Pliarmai-ia Acre-, rua Acre,
11. 38. Tcl, Norte, 3263. Praijc
.Sooo.

_ ,*•**__. •«» __»***_|
excitacOes nervosas I

oORn. CNinouecAS ikípmnu. K
VtBTIOeHÍ. fAl. iT»coe»._„.. rCOHVULSOU BUS CR1AHÇHS B TODMI
AS HOLCITIA» NCMOIAt I'

A-LIVIACA* K CURADA» \tt\0 K

TRIBROMURETO
. de A. GIGO N

j Cm |.4inalter»cl. insUnltuHinnitt toluvel
1 no iiiomenlodc tomtl-o aura hquvJo qualquer
Jlinfiisio de tillt, »(U> uiucinilt, «lc.»
Ji)o3flíímfocil.coni.rcatõoln_e/Iniio.
lPbtrmicIidoD'OiaON.7.II.CH.H«iwi,°MII_* 02 f'tf» *» Çj_______t__________i ___¦ mm

(MARCA REGISTRADA)' "

Ninguém «leve deixar dc usar «?«
Chá Mineiro como um poderoso
cliniinador do ácido «rico, o _aii-
sadoi- do artliritisino, rlieumatisino,
cczc.inas, dártliros e outras moles-
tias da pcllc. Quem tiver a ícliri
cidade e constância dc usar por
longo lempo este Chá cslú livrede
arterio-sclerose c uremia, qr.c é o
uliiino periodo das doenças doi
rins. 1

O scu uso é uma garantia pur^
a boa saude e existência longa, ia-
zenilo desapparecer as dores e as
infiltrações (incitações) do corpo,'
das pernas e do roslo por «ua'
acção diuretica, laxativa c diaplio-.
retica; c faz engordar e fortalecer
a:s pessoas magras e fracas, por ser',
tambem um estimulante da nülrii,
ção. Xo verão é a bebida c|ue deve
ser preferida na maior dose possi-
vel, como mais saudável e ptirifi-
eailor do sangue; um litro e maja
por dia é um regenerudor do san-
gui; viciado.

Deposilo na FLORA MEDTCI-
NAL — Rua dc S. Pedro n. 38.

Muito cuidado com a falsifica'-;'
ção. Teçam catálogos. (R 4352_

hWnitíkIidto
Quem desejar a cura de qual-

f|ticr moléstia, bastará enviar no-|
me, edade, syniptouias da doença,!
aos Humanitários Videntes; caixa.)
postal 1835, Rio de janeiro, <]tie!
gratuitamente enviarão o allivia
para os vossos soffrinientos. En-
dereço c 200 reis cm scilci para
a resposta. (R41.6

k»MlMtWW»W»»MW

SYPHILIS

CAVALHEIRO
dcque durante iS annos soiírcu

.ronclfille lasthiuauka, tendo-sc
. curado na Europa, com a receita

potuãda). de um medico ..llcinâo. envia gra-
drogarias | luitamenlc a cópia da rccciia a

quem a pedir por escripto, reinei-
lendo (•.nvclopne com endereço para
resposta, Dirigir caria a A. R. Sil-
veira, rua da Relação, 3 —Rio.

(J 3507)

(ATH1HI DOS Pül
Cura r.ipiAn com o

PKlTOKAIi MA»il>'HO
Kua 7 tle Setembro, 18«í

FRIBURGO
HOTEL LF.UENRDTH

Com grande parque e optimas
accoiiiniodaçOe.s .paia faiiiilia.

Proprietário, Adcl.taiio Silva.

Kss.iieiii ilcpiivalivii roune»
tiaila do curubd iniiidd

(Formula de Drilo)
Aipprovadá e premiada com me«

dnllia dc ouro. Cura: einpiges,
lióühaa, sarnas, doenças do nariz
c «ios ouvidos, boibullias. comi-

cltOcs dártliros, .pannos cc/.enias,
ciysijíçla, syphilis e rlieuniàtisiho
aníigo e recente. Preço 2Í500,

Depostütós: Drogarias Pacheco,
rua dos Andradas 43; Carvalho,,
rua 1" <lc Março 10; rua Sete de
Setembro 81 e 90 e á rua da As-;
scmbléa 14. Fabrica: Pliaimacia'
Santos Silva, rua Dr. Aristide.
Lobo 2:9. Tel. 1..400. Villa.

1 BONS APOSENTOS %
Aluga-se cm casa dn familia e«*

ir.ingcira uma grand. sala com
entrada independente c 11111 grande
(|uai'to com 011 sem mobilia, a casal
ou rapazes do conuncrcio, locar
mui") saudável. Rua Santa Ale-,
xnnilríua n. 1^6. S 4339

Moléstias das Senhoras
—Ur,
lica

Octavio (le Andradci com pra- j
io. liòspiíacs ria Kurop2'i fvita

a jjravi-Cz por indicação .cientifica, !
sem prejudicar o organismo,, lícmòrr !
rliagias, su-spensáò, etc. Kc_:dcncia e
côíie.: rua Sete dc Eclctnlno iw 1S6, I
.obrado, das 9 _*' ri c dc 1 ás 4. jTelephone 1591, Ccníiãl. fonsultóa :
;:-.iti». (5006 S) S !

GÍPl

.íc mullier, o
DI*. II. J-.

ANDÜADA cura corrinientcs hemor.
rítaRÍas c stispceisSes; ôe tnotlo sim*
pies; evita a _rayi«lc: nos cc;os indi-
cado., fazendo opparcccr o incomtno-
úo c-ra provocar heniorrha_i.i, lendo
còinoT: enfermeira mme. lO.KPIIlNA i __ .
C.ALI.1KD0. parteira do Hospital EvltSf ã
Clinico de Barcelona: con?'* 
rias, gral:» aos pobres. Ac
tes í-:*.i pensão,

'.: 
\ Collocação com orde- J
nado para senhora :f™'

PARA
H30BILIAS

9 peças 60$ e 7CS00O
63, RUA DA CARIOCA, 63'reloplíono 5071, Central

ItOElROS íARMCO.
Para eslradaj de ferro e de rodagem

PENSÃO TORINa

expediente conimercial; nu "'. inu
I'::ri..:c:iic" (Sociedade Kio Grandên-
te dc Sorteios), n:.i da Quitiuidii. 11.7.
1' andar. ' (i-jaSI 1!

gravidez sem ío-

da Fc
opr

dade

na
Tira

avcnitla
lemes.

ac*, leiam o
que «f* ven

ilo Ca:ú Cli-
l'a:-»os, iunto ã

«li.. <").l

SfcS
- _-^_-.___F:-j*a

20 \X\OS DK TlilUMIMIO... MU.II VllKS 1>!

Ifiicct-ão.-aliiiolrn. Cura iiifiilliv.i'l em 6 «l'ns.,1s«

,«"1 todas •' piJãrmaclíj do Bra.^i. l'e?.: Drogam i>-cnc», Anura

A LUCiA-Slv uma esplendida s
Àfrcntc com cu íc:« mobília com

tricidade cm m?íi arejada, de f:i-
aiüa, r. Voluntários da Pátria, 4=0.

iiO« JJ t»

IXSTUI.iíATflS l»l". KXOK-
Ml.-i:i.\. X.MTIC.V

l_ 01-IC.V

"-?;

'1'lic Ainciican Itollinj; .llill C\
Avenida Rio Htiinco 107 e 100.

Caixa poala! 19 Rio de Janeiro

processo sctc.nttiico e
o menor perigo pira
ba!ho3 garantidos c preços oo nlc.-.n-
ce dc todo?, Avenida Gomes l-rc:rc
ti. r;, telephone n. .-,'•:-•. Central, con-
sultas grãti3» Km íteute ao t':e.ií;*o
Republica.. <"jj.-i_.Sj -M

A
blêa.
casa
çoai

casa Kodia,
s6, adquiriu
II. Paios, c «lis

labilitado para
'i como :¦ 1» sorííii
acntos scicnúíicu.,

, piucc-ntx. -

da Assem-1
ofiicina da

de pes-
òiiccrlos,

in
OCi:

S 48751

_ t?_50. p.atina :
! tf-, prata, denteõ
¦ q-.icr íiiiaiitidade
! p.rè.9s da prac..i I
; guayuua 77, ioia

0*500
s<*idos,
: '.101

na
c 0'.

. biilhan-
cm qual-
1ncll16.es

rua üru-

Alií_am-se bons c cònfortá.yeis
quarto, a rapazes do conuncrcio,
cavalheiros c casaes sem filhos, >
..Sono, uSooo c 7$oor> diários, com
ou sem pensão. Bons banhe-iro.**.
111:11a (incute e fria, :c!ee.iicidade%
tclcplionc c todo o conforto, rua*

TeSeptione 5853, Central
9, Largo da Carioca, 9
(Grande a.mazcni .iunto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, capas pari

mobilia, 9 peças, 6o$ooo; olcado I
du n,6o r. 0,70, a 3S500 C 4$000 o
metro; dito para inc;a; i!c .. a'
5 libo.:.-, (in$ooo c no$oõo; capa-
ciios dc 1111 c 1:11,:o n S?üoo e
9$ooo. , -

Souza Baptista & C."
IIHI.1.A ,SAT,.\ T)K Ki;i;.\TI}

A' r.i.i Benjaimin Constant, So,"
altiifà-se unia béllissinia sala de
ficnle. brm mobilada, coni optimo
tratamento, a uma s. nhora quí.-
tenha um responsável, com lüída
.isía c muito arejada». (J 503a

•""HB?.
•-*"' - 

/'¦ .,f>W .«*-¦•¦ <$*.
**ÍV«*

i_r*_s
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SABONETERIFGER
Este prodigioio sabonete, approvado neltInspector» Geral, de Hygiene, (at des.apparecer em poucoo dias as mancha» dorosto,, espinhas, pannos, éardas, ctspas. em-plngens-, darthrò9, erupções cutâneas si-gnaes de bexigas, brotoejas, cte.i tornan.do a pelle agradavelmente fresca e asse.tinada, fazendo espargir o.mais «suave aro-ma,, dando-lhe belleza, attractivos, e en-cantos. As m5es de familia devem, de pre.ferencia, usar este prodigioso sabonete pa-ra lavagem dos liUiuilios, porque, nlcm das

propriedades acima enumeradas, é um se-
euro preservativo de todas aa moléstiascontagiosas e epidêmicas.

O sabonete KIFCER conhecido lia maisoe 30 annos, se impõe como o melhor pa-ra o banho, cotis e toilctte por sua admi-ravel transparência e por ser ainda preser-vador das enfermidades cutâneas,
[VENDE-SE nas melhores casas de modas, perfumarias, armarinhos, drogariase pharmacias — Dep osito 1 Kua de S. Pedro n. 127,
~. .. 1—, .— _j:

Acção entre amigos
fica transferida a rifa do ter-

(reno da rua Tavares Guerra nu-
miero 156. nuc devia correr a 25
deste, até nova deliberação.

J 481 =

PENSÃO GLORIA -
, , lAlugam-se bons quartos, com
linda vista, a cavalheiros e casaes,
a 5$ooo, 6$ooo e 7$ooo diários,
com ou sem pensão. Telephone
5069, Central. 4060 J

LoteriasIa Capital Fatal
Companhia de Loterias Naclonaes do Brasil

Es-iacçõ-3 publicas sob a fiscalização do governofederal ás 2 1(2 e aos sabbados
ás 3 boras, á

flua Visconde de ltaõoraliy N. 45

| I d lljaoo I s I 2 I P^jJt

"jLthL" CONORRUÉá
¦Üi-HB T>m^¥ HBH Ju qualquer cura rad

^m\% ^SSr Wm\\ em 4 diasl Com a maravilhosa ,-«,;..-,.,7- <•..-.

9

MARCA REGISTRADA

ju qualquer corrimento da urethra,1 cura radical
em 4 diasl Com a maravilhosa injeceão seccaliva
e cápsulas "40»". 

Quando tudo falhar, este ex-
„,fv, -ir • .. . , „ traordinario preparado sempre triumphará. Otu.íco alhvto da inoerdade! Ex-per.m!rttackc verei» o effeito 

'assombroso! 
Não ha gonorrhi queresista a esta prodigiosa descoberta. Vende-se na Drogaria Granado, á Rua _• de Marco 14.18e nas principaes phannacias e drogarias desta cidade c de todo o Brasil.

RADIOLINA

HOJE HOJE
A's 3 lioras da tarde—300 - 30

200:000^01
Por SiçtOOO, em décimos

Depois de amanhã ] Terça-feira 28 do corrente
3_..1~35< 345-15-

16:000$000j2o:ooo$ooo

A' grande vantagem dos moveis de ano "AUstecl" 6
;que podem, ser comprados- em socçõos*a medida queforem necessários, obtendo sempre um movei com-
pleto. Pelos mesmos preços que os moveis de ma-
deira y. b. pode ter maior capacidade c conforto c
proteger o conteúdo contra fogo; poeira e insectos,

Queira dar-nos o prazer duma visita ao nosso es-
tabelecimento e lhe mostraremos como archivar os
papeis e documentos, de forma a cncontral-ps im-

mediatamente quando precisar deiles.

Ouvidor 125 - CASA PRATT - Kio dc Janeiro

O lvsmaltc das Engommadciras.
Um pacote com 6 disco. i$ooo.tedidos para a Caixa Postal 791.

(S4993)

Acção entre amigos
A rifa de um relógio de prata

que devia correr lioje (25) fica
transferida para o dia 16 de
dezembro. (1922 J

Nova industria papa
pequenas cidades!

BONS LUCROS
Fabricação de gelo com asmachinas

V^vW_MffifírA aí

MMK. VÍÉÍTAS ain«da rnóra na rua Maré-
«chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. (J 3.4)

[Xarope Peitoral de üeses.
sartz e Alcaírão da

Noruega
FORMULA ÜE BRITO

Approvado pela Inspcctoria d.MJEiene e premiado com medalhatíe ouro na Exposição Nacional dt'fios. lísic maravilhoso peitoralcura radicalmente bróiichitès, ca-arrtios chronicos, coqueluche as-tiima, .tosse, tísica pulmonar dorernc peito, p1ii.-11111011i.-1s, tosse nervo-sas._ constipaçõcr rouquidão, suffo.caçoes, doenças ile garganta la.
(me, dcfluxo astlimaHco, ' 

etc.virtro, ríspo, — Depósitos: Dro.sanas Pacheco, riia dos Andradasn- 451 Carvalho, ú rua Primeiro
S?::-?»«.o. 10 c.i; á rua Sete daSetembro,- Si c 00. e á rua da As.sembléa 11. 34. Fabrica: Pharnia.cia Santos Silva, rua [)r. Aristi-des Lobo 11. 229, telephone 1.400,

CO-fSUr.TOniO pnra MEDICO
Alu-gii-se mu espaçoso 00111 doiscompanimcntos, 110 larüo da Cario", '4' 

£. "'111<i-' «tuliia da rua Con-
çalves Dias. (j .,-j-)

Para Ser Feliz
Obter n ,,,,,. íc tlc_;pj.-i, o «mor,11. !«iz 110 lar, a riqucia, a po-siçao merecida: realizar casa-.incuto, desfazer atrazós «la vi.«a, c tudo, emíiiUj ba-ia fi-zer unia coiis-.ilt.-_ gratuita, árcu.-cçao «J„ "Hrasil lisotéri.cn _. Ii«-, lupy ,,. 1 _ sa„1'anlo. NSo rctímle sua Miei-Uaile, mande hoje mesmo oseu msliJo «le coiiümltâ gra-mu... (j .,_,,,)

tixmrxxsigxTYYTTTXT^

€i

CASA
Por 1$000, eni meios Por lijtiOO, ciui meios
S^nlsbn.tlo, 2Í cie Oea_:eiiil3ro
A's 3 horas da tarde—SOVO PlaDO —349-1"

RP*to

I»or :í.$500, cm quintos

Vcnfle-se uma nova á rua Des-
enibargador Isidro; informações,
Villa S. Gonçalo 10, Major Ávila.

4080 J

OURO
Prata, platina, compra-se, assimcomo cautelas do Monte de Soecor-

a casa que melhor paga. RuaUrtiKuayana 154.

Casa em Petropoíis
Aluga-se a 

'da 
.ruajj|rtP.c.arero5,.209. nova e bem mobilada. Trata-se na rna Scie de Setembro, 12--

&Lmmimax5*mK2EtmmsBBà&m
3700 Ji Casa Cuarany, (R -42

úríiwth o cxlsüordinaria Loteria ilo Natal
Snbbitdo 23 dc Dezembro .is 3 horas da tardo

INOVO 1T_iA.NO I.47-1*

loOOOsOOO^ÚOO
Por 56$0O0 em oetogosimos a 70i> rs,

premi'^111'1'0"11"10 i)luno« «Wpi.lo .»i'"inio maior, distribuo outros

dc 100:OOüíi?, 30:000$, 10:O0O$, 5:0OO$,
Ü:OOOíH«, 1:000$ o ISOsüOO

Os jiedlrlos de bilhetes ilo interior devem ser m-i.mpa"Mundos ilu mnis 700 rs. prira „ pofto do Correio e flirígÍBos£i(is aiviiKes geraes XAZAKI_TJ1 & C, KUA 1)0 OUVIDO»
•u',?. -•>VU.XA N: S17- To11"- nUSVJÜLi o nn casa F. CJU1-Mdlt.vLS, ItUA 1)0 nOíj.VÜIO 71, esquiu» do beco das Cau-ceiinsr—. Caixa flo Correio n. 1.373.

AOS WSOS^RÊGüiis^OBERIOR^
Pedimos aue, dostlo já, nos façam seus podidos pnra a

LOTERIA. DO NATAL
Em 2.1 ilo Dezembro

íílfí^ílJnfitCD^If)''.! Inlciros Gm quarlos fí2*S0Ó
f-!yjilUÇ[|.llVU Oclõgésimos-?O0°rdis

3!^_^SSwA.E:_.E!rJ7_£__; £s O.
Únicos Agentes dás Loterias Fodoraos, nesta capital. — Caixa doCorreio S17 — Kua ilo Ouvidor, 9.

CASA OIJIOIVEA
Ultimo modelo em

sapatos de pellicaei.-
vcrtiizadn, salto a

Luiz XV, pcla gravura
ao lado  20$0OU

A mesma cousà, em
angurú, amarello —

tosco — dcrniére cre-
iiliòh  20#000

Chies sapatos de
pellica enverniznda,
preta, salto Luiz XV,
com pala o fivela —
demicr balcau ISgOOO

O iiiosmó feitio,
em ktmgurú amarello,
lSjlOOOo  20^000

120, AVEMSDA PASSOS, Í20- RIO
rt,"I'nan?"SC g,raíis^!^al.9íQS'IIüstraaos;pará o interior, pcilíndo-so clare. a nos ,.n.

¦"-¦^¦l0!".1"10 Coi-1,eio DUitó SSOOO-Carlos Graeií &íc.-TcT lf"" Norte

Jfiudiffren 
"

INTâ-O exigo ronovaçilo de' gazNão exige conhecimento da macliina
Krào exige compressoi*

AJJLACHINA <<AUDIFFREjyn

trabalha heriueticamente fe-chada e funcciona
com a ligação de uui simplesinterruptor.
Temos 3 machinas em stock,

as quaes
até 1° tle Janeiro de 1917

ofíerecemos pelos seguintes
preços excepclonaes

O FIGADO
O fígado e mn dos órgãos mais importamos .Ia ,iossá economiaum tisado desordenado cansa a perda do apiielite nrisio il-ventre, dores d. cabeça, nfartação depois de 

"onier, 
pmli ie°en&

ná1„i.Lr?n0HÍiab'llho-lll,ysico c !"c,ll;lJ- P"d;l d0 memorial —í
S, MC COra5a0' 

60""10 <le3assuc^do, mina carrcwd», T.-

.«f.Jl."V SCRl"da aOS syl,nPlom:is "cima mencionados, sobreveni ..»,estado nervoso qne produz sraves resultados, como sejam' livnocond:ia, perda de poder sexual, etc. ' n.vpocon-

TRi.r?^PILU^AS UNI.VEUSAES MELHORADAS Div PERUS-
„,?/..W; 

C° '" C'",S1 üs agcntcs medicinaea liara coniliatc ítmales acima enumerados. '" °*
Estas pílulas são compostas de vegetaes, e o sen «so não rcoiterresguardo, nem dc boca nem de tempo — Caixa .V-,,0
Remelte-scpelo Correio, nmac-iixa por ,,?oo«,,' síis caixas not

iillltó 
' " "'XaS P0'' "6?Ü00, NS° X aC"U:l ¦_?!?• "™ «.ira-

Vende-se nn ^' SSar^af a Grande
Roa Ongiiayana n. 661 Avenida Pa sos o. IN

JPerestrelio & Filho
Em Nictheroy, Drogaria Barcellos

(M 4i-of)

COFRES

OEZ CONTOS DE RÉIS
Dá-se esta importância a quemarranjar um emprego de 500$niciisaes Carla neste jornal paraA- B- C- (-353I-J)

EGOCIO
Traspassa-sc unia casa de ar-marinho á rua Sete de Setembro.

Dirigir-se ai M. R., caixa desle
jornal-. (R 45S6

Salon poiir Manicure
Pcdicure, màssage, dqpilação.

Mme. Alexandre, diplomaua, T.
.1.419, Cent. Rua S, José, 122,
sobr. C..1S6 J

N. 2 —• Typo frigorífico com
í> gabinetes

N. -i —Typo para fabricanão
dn gelo (500 kilos cm
20 horas)......

N. (i —Typo pnra fabricação
do gelo (100Ü kilos em
~J0 horas)......

Rs. /üOOOgOOO

Rs. lliOOÓáÒÒ

Rs. 1D:000$000

\ encem-se, usados, de diversos
fabricantes nacionaes e estrangei-
ros, de 200S a 1 :oooS; compram-
se c trocam-se. Kua Frei Caneca
ns. 7, g e 11. Telephone S002Conlrnl. a, j,,-

AS DONAS DE CASA
I.ambary, Cimbtiquira e Saiu.taris. Dúzia 5:;. Caixa iS$. Ca-xanibu , dúzia 6$. Caixa 2i$òoo

hnirega-se a domicilio. Telepliònc<--. -091, Kua Rodrigo Silva, «i.
(S 454»

l\ eií.le-sc tuna bem njoriftdilcom coniiiiodo para familia. In-
íorniMões coin Virgilio, ii.i ruada Assembléa ,..|, preço S:oooSooo.

U «1,-74

PIANO PLEYEL
Faniilia que so rr-tira vende porOpo?ppo iu„ piano ]>Ieycl, bancoe iso,.-„Iores Ver e iratar, á ruaMarechal 1-lonano 11. 131, ,» an.

fíl:__ R 4S08

Quando faço compras,
não Obtjueço o

^^^mim^Xm^^^^mm^m^^^^ms^Êà

Pai^a alcançai* b®m nr»©ç© © indispen*
sa^eü perfeito beneficio,

qim só se consegue com sà Ercachifta

As machinas estão completas
com todos os aooessorlos

Cia.' General Electric do
Brasil, Inc.

liífliBliil
1 A, "="", 5-_,.é obtçm com o CAUMOOIJNO... Craiidií ilesiol«?-i¦rova.1.-.. nela Direcloria deral de Saude Publica, 1:aPetas .1 • c,',laeorÈ
¦ AR VIÍZ\u0' h>;i,ro|,s^' ca",sa5". l'« inchados Sr"™, Ml"S' íitliòãF-V s- c ,rl";,-""''"1«i»'0 .'1" coração, produzindo dòrcs, nnulhada? 1'. -pitacoes, lesões Ua aorta, batimento exagerado das artérias 

'<¦ 
v, ¦« Í ,'

CAFÉ'DOS ESTADOS
A i$ioo O KILO

este delicioso café é sempre-o me-
llior e sempre o -mais barato Rua

BARBEARIA
\ ende-se uma linda b.-i-.lir.-iri 1 mo.ilcrna, tem -bastames -írejuczci, si.tuada cm bom Ingar, uo centro. P.naIratar c mais iiiXormaçücs, á rna

9Í

-V (.AliRATA
l'll---;.<, :?-.o(>,

l-M Nictlieroy

ru; A\i)ii

pois d o unico preparadocom o qual consegui ler
cabello c não ler caspa.

Não acçcite.m nuiroem
siili.lituiçào; exijam ode
0L1V1KII que terão rc-
sulliulo seguro.

1'elo ciirruin 5g. Nâo so ,ic-
celta solios nem ustampilliâs

VIDRO S$'BTO
-Em todívs as
pí3fíUIU£li-ÍíVS.

çlirog-f-iriasi
C pll£iriH£VCÍ£lí3

c na
Vnignayaiia «C, e Avenida

(li«nj;m'in Úarecllòs.

íliii

(M1105)

DETECTIVE SPENGER~
í';i7. qualquer investigação parti-cuia:-, por mais diíiicil que seja;

máxima reserva e seriedade, Carta
a cs!.- jornal, para Spencefj

(J.S3C)
ITPRtanieáto rápido, radical, racional Vscientiíico

l'-L_v--A.

\-!¦•_:, -,- parte de um ..rinaz_.11«no "para 
qualquer negócio lim-n«lo .iceoiiiinodações ipara rie-mien:i i.itiiilia. Informa-se na ruai-enanar ':¦'. tebio -I-- W4224

Sil

A machina í5AMARAL" já está com seu creditoconsagrado por cerca de 700 machinas instaliadas em.todo o paiz onde se produz café.
Simplicidade, economia de custo, de força, de eus-teio, de espaço e dé installação.
Separação e catação ião períeitas como nenhumaoutra o consegue.
Antes do apparecimento da machina "i-iüiü

as instaüações custavam dezenas de contos de réis,de modo que só eram accessiveis aos lavradores dêvastos recursos. Dois grandes, inapreciaveis benefíciosella, veio, pois prestar á nossa lavoura de café: - Saar^a- mtear-a»' instaHaçfies e aperfeiçoai* o beneficio. As 1m imitações que têm appareçido só consegruem firmar-ibe^a cada vez mais o seu inabalável credito. Fabricamos ostypo 1 «para 200 arrobas, e o typo 2 jsara 4®©.;
Catálogos, preços e intbrimiçOes com os fabricaiitfcs:

Companhia Industrial "MãRTÍNS BARBOS'

lua Sâo Pqúpo N, CS©
CAIXA POSTAL 109

RIO DE JA1XEIF_0

FüGÜETEIRO
.•Uuga-se uma casa apropriada aesla industria; no Engenho ila

Rainha — ínhaiinia — Uondes do

Fabrica de Calçado ~

Meyer. (R 4.1S.0 vradio n

I recisa-se de cortadores, enfei-ladeiras com pratica e officiaes
de ponto esteira; na nia do La-

FIGA TUBERCULOSO?!,,. PORQUE QUER! 
'

. Pulmões fracos, tosse, febres e escarros; cores pallidas Jir-nuas magreza, com dyspepsia, v crtigeiis'; flores brancas (corri-
!ünü 

°S) 
f 

'ií'5 
fnll0ras S moças i.acurhstJicnia produzindo: impo-içncia falta tlc memória, desam mo, palpitaçõca, mal estar tlôrtine cabeça insomiiias. só sc obtém a cura com o STENOUí.0 sa-bia descoberta ímindial, receitada pelas notabiiidades medicas daEuropa, Rio c Sao Paulo, listup endas curas no mundo inteiro

?Soo^,lap^;:rG,'a,1?d0iil Iilh,ü.5- 
,Ru?T dil- uruguayana «;,. Vldí.,->ooo. Feio Correio, Síooo. Kio de Janeiro. (.R -0(i-

officir,-as j Endereço ¦

Í\..m. 
I - Íl' ' t.í telegrapliico Ilua Lopes Viom l\ "p»k"

f Telejilione n. 1180)

Escriptorios

isa da Baa Vista
Caixa n. 6

_E_B_9
í^'imjtB$tí&Wí!:;!%R^JWiifr\w-'i"p^

^í.«^í^

f%?^ m m vM«l m>t

L--,r-,'J 
;-':'-VX,!.ü,C,IXA íp™1-'"1;1. sec cativa) . o rciiie-lio aconselhado

íeri-i., nova oÍ .íttti™ ' ' ' ra0Í°"al c "'«"'fico de qualquer

fchcni.r'),- S,?-XA 
(lesíaz is car nes esponjosas. amadurece c faz

_,.,','.'' l,,„"''-s, ven?'«o-i. os panaricios, os unheiros, os anthra-
í--,. ir-,,. . i'!c 1":l!(lucr «pecie, =cm scr preciso rasgal-òs a

,-,.. 
'-"?; ll° S.tngreuar e cicatriza-os radicalmente

17,'-':,.'??_Ci!riR.3 .0l1 ulccras, os golpes c ns corladuras.
Bas rrr' SlÜ3 

'ncllai-'OL'^ lai'3 Ç°'»o as ciysipclas, as pernas incha-*"*-¦ i ¦ i-iiinuo-as ;:o sen nal..nu.
Barnaí!'"1 

"~ c:":,;-5cni co«" boli<as e vermelhidão, 03 destróe c i.s

5a r4::.,hi,'i°i'3C' 
tlcs':,PP:irc« í'-»t PO»-"S horas com a appIicaçHo des-

a-ido S-.[a.-^,f,:íif-"0r.rhoídcs r,s!crr':i s- alllvia como po,- encanto o pru-
o°.« ,.!?-. ''«esperada uo ânus c desfaz complelamènte os tu-ivr.í ncuiorrhoidarios qu mamillos. Cura as queimaduras.
balaarV P iada e ml"to f,osca- »3o exige resguardo c deixa tra-

ío; iur.a°o^:.tinilÍn,.rJ.S00' P'':° Co:"i<>, -i?5,JD- *™ " acceita scl-

B.n.cohtrísc n'Ã'1 Í7\SíUtJví^A GKANr> EBtí ::IH.TJ_.^ TJÍ*J3-<&--a-j?x-srj&.njím. 66
PERESTRELLO & FILHO

e it _-.-V\-ci-aitlrt Passos 106
. __Jj- ' Nictlieroy, drogaria Uar cellos. (,M.|io6)

ALTO BOA VISTA
mobilada

'XIJUC.V
Aluga-se uma casa

para grande familia. ou também
se vende os moveis; para tratar
á rua do General Câmara ji, com

MALAS

o sr. Leite, 44.17

Artigo solido, elegante e bára
feiino, só na A .Mala Chinesa
Rna Lavradio, 61,

í ELli OE INHAME
Cura fypliilis, purifica o sangue

e faz engordar. Preço 3S..00 em
iiiaiqtier drogaria, C2820J)

III¦ 1I
ü -¦¦Js-mJBBStír

^ WH 'MfiZiti. vur» vnsscs, uronctilto, CoqliolU- ,-,.,
M Wl 6^1^ cb?' UlborcU'osò o astlimn, Tomai- M
\W'Wi fcr*h'>'$m ° ó tei- i'ci-<w.ii do estar curado, m
m-m «?W!d«, SEOqS.K OS OUTROS Ií O iN S f|!???!P^_3 mi #Tll XAROPES quo vos oITerccc.n. fflmmmim: m---ml\ lim Ereço cio.vidro 2«õoo 1

K ali -O Exi)^ o tle S. BRAZ P

ovã^oV

'3ionaJii-— Effoito
imtnodiato sogit-

».ny>ro-iv:^J- i'p o iriptfotiáiVo-.Vio cm-'-. -—" "" 'em ópcniiiíi nem seus derivados .— A'venda nas cisas : Ilermany, Cirio, «Moreno, üorlido & c.etc^IUo da Janeiro-rreço ou[xa do 2', «imp, s|óOt»r

BANGÚ
ACÇAO E.VTRF, AMIGOS

Ficou transferida a rifa de uin
graniophonc com 15 discos, do dia23 deste para 30 do vindouro.

(49ti J)

SITIO
Precisa-se arrendar uni, nãnmuito distante da Ií. de Ferro,

qne tenha casa e água. Carta com
indicações precisas ao eseriptorio
deste jornal, para J. S, 4:1 ji J

GABINETE DE PHYSICA
Cumpra-se um; un;c.,;c. Escre-

ver 0:1 dirigir-se a I?. 1-onlcs, rua
Visconde de Nictheroy 11. 46, Man-
gueira, (J 3397)

VACCARIA
Aluga-se vasto terreno com ca-

pinzal, casa e aguada, no Engenho
da Rainha, Inhaúma, bondes do
Mcycr. (R43S4

loseEiiiiisif
I "POUCK" ' I

;,; ,1 
'; 

i"-!"1'003"° 'imi<w ««w temos *..,.!,>¦,..giniitlp stock cm todos os tamanhos. O nosso aro éo mnis vantajoso existente 110 mòrcado.
1'K^AM 1'lil.ÇOS AXTKS »K CpíwÂTt ÒÚTÍíOS !

WERNER, HILPER & G. -^ «õt.-,^. ,„¦«,,
rmi José Bonifácio 4i^-^?!-___^____gB|_<_!|^^^^^3ffia1

RIO DE JANEIRO, rua «Ia Al."ii.déga 99 e 101—«.*"
rua José Bonifácio 41.A.

| XAROPE DE S.BRAZl]

Para nçougues, cervcjfiriasi
loterias fruetas; residências, etc

botequins,
etc.

mm»
fl_7P3t_!l^ií.ia

!i Drogaria Barcellos — Nicthcroj
Depósitos: Uruguayana, 01
Marechal Floriano, oõ
Assembliia lií

¦.^-X'T2*72XZ£:tt2mr:27rs-JM.-wxr-u?!??^

RI0.il

LOJA
Iara penueno negocio e limpo,

precisa-se «le nma, situada na rua
Marechal Floriano 1'cixoto. Accei--'a-sc traspasse. Cartas a J. D.Rua da Quitanda ^9. (S5001

TERRENO
Vende-se um terreno superior .rua Ilaciinifsá, esquina de Andra-ile Neves, com 22 metros por 52•trata-se na rua dos Andradas 173.

(R -l«)-'6)

" 
VILLA MATTOSO" I CAVALLO

lAlugain-sc bons e arejados com-! Vemlc-sc nm castanho e mar-modos a senhores solteiros. Rua chador. Trata-se com o Siherio d
armazéns, \t Bmfe1' 5'' peno ^li^llZ^^1 R^ n' 2' 

féf*
Fabricants: x.. a^iarrier. Rua Vasco daèanía 1 fi fi' íS^*^;^' ^ap^aiíüsiüiifai KSi^saisiisniiaii^Hi inaHi!_sií:wi-'-:EH!J!iEi«'r«iB;ii:!Wi;:i:B! üiRr^BJunsai____.'uo™ ,la «atua 1 uu ia BüAiima m.mm> n ™, --_«___ .... „„__ '¦___*¦¦ "--v.j™

VH^SE ATÉLIER OE COSTURA
.1:

«.':-. In

crstal. 1 rr.ispassa-se um '..cm iiiontado
h cotumi.il.. dò . aU*Her de costura, no contro da«riences <!«• é.le- cidade. cr,i 1" andar. Canas no'.j«-.itai:-.i.-i, «.._-, eseriptorio dústa folha, pata ser

(42$3 .1 procurado, a X. X. 1;.«;,, .1

SortíiA lio.--, n:: Jnsi:s
Hesidcncia: Dnhm—.Mr.ihriís.

^™vconro Elixir dc Nogusi-«noPhço. Lhco. João da .<,.,,-,"I.cii-;,. de terrível rhetimatístno
(i.i.- sollna a 3 annos.

<\_*iic«a cw.™ ~ r,;0

PRATA e GORO
Compra-se nua'qucr quantidade.Rua Sete de Setembro 1S1.

3S15 .1

SAPATEIROS
101

Barra cio E»ix-ala.3r

Ixlr âès Pamn 1 O II 1 CO
u t c ro-
o varia-
no, do

dngues dos Santos «:¦ um -i-pri- ««.,.-..„.„.,¦. . cr* ?

de ;jnSnr-^3 Síff^ ..' Arfai-^, ^nhorasf nas'1,4e?i liSoe menstriiavao, difficu dades Ccohcas uter nas. Itemon+ai' 15 du-

O Elixir das Damas 'nc,;liíi-;i e ^':^ o estado

i
Prccisa-sc de officiaes «le cal- Éi <; -WVe qnaíqucr qti..n«idndc de leite. Fazem-se co-it-.Vo= --

Cedo dc creança: na Fabrica Mi- S ,, ., 'orneciminito por todo o anno. "
4S24 J i J :r'S'r a h:U° Barboío & C-" - Rua B«3» <I" Kio Boni.o n. i.1 Mgg

«lerva.

§
n
14
m

AC1II IE E011ÜÓ
FCXDATU I3M 1903 _ IMIACA QüIXZE !)H NOViaiJ.IlO

B&f 
|f| A ;'.'.-,,,í,ií"1° d.e Kllsi»° Súpei-loi- do Còi.inicveio, no

lyII,A (1;,° 
,1;;1..'':":,:,n7; 'i'1;' '•*"""<•''" <iii>io.uas ,)«• ¦•<-,,«,.

©tJUS® HE FEi=MS
pura pi'çpiii;o. ilo exame .1 ..• admissão c miilriciiln i\\,_ -t, „.sogiindn serio do furso Geral (Ock-mbro a Man,,)Aulas diurnas e. noçturnas

CONSULTÓRIO I sacces üSHSS
Alugam-se duas bonitas salas Vchdcni-se 2 ;oo saccos ,-m

gar. 
essejim, na rua d,f Assem- bom estado, £°£ ffil P™""-1 "- '°- (S.Í5S0.0 dra 11. 77. (J453Ú)

VIDROS PARA PULSEIHAS

AUTOMÓVEL
Vende-se um Brantc, de 30 II.

P., perfeito, com pneus novos.
Ver e trotar, rua Pedro Américo
11. ro. R /-So

IOOUBETQ DE POTÁSSIO
Um particular compra em rescrva duma .outra pessoa, Carta* -

Jeremias, no "Correio da Manhã".
CR 4591 !

l'Wo. de qudor. Ourives 11.
X.

ucr feitio. "i:a
:. sobrado Tele-

(J 4--0)

PtH
7 de
Vieira.

s — á rua !
— Antônio j

(4-'3*J)

A C..LFA 1MP0ÜEII.GIÍÍ
IMPOTÊNCIA3"/.^ „r"-j- ' ,' 

'l!<«-oí DAUDT -- garante a cara da

» com apparelliaçem especial !!"lulor• do rcsultB!los segurosj
RUA URUGLIAYANA N. «, iobtá^ ^ ,.,. ít . ,,.-„,

.Üllt")

^^-Bwflá-s Casas e terrenos a prestações =
"":; :J-' :'' ::':': '" ¦'¦¦¦"¦ '•¦" ¦ "-' aspectos * AVENIDA KIO URAJTCO, 48! 

"

'scoln Und«srwo0i

/JOT-_Sí^í_Ís

Só ali se aprende a 10$
c 15$ mensaes, pelo sysíe-
ma moderno, com os dez
dedos, sem olhar o íeclado

J M' CALVO 0.UI3M QUJ3IJ.rilRDK ( lin-iM.OK QUBÍI QÜRRTKJÍ HAivISA I ALMADA QUÍiM Oll-i;TJSM OASPA QüKM QUI.».

PILOGENIO
.la'--.""Mr novos "bc«". impede a sua «meda c extiniut coa-nlc-a.,«.ni«a caspa c nuaçsíiucr inniuaa na cabeça, barba c .obraiiLelIn., Á " i*

isa íie operações 113, SENADOR Híllã
Vende-se uma rprasi nova, um

lavatorio e ,um paria irrifjadores;
preço barato. Tratar com João

JDnde vende inovei; cm presta-Coes e em boas condições por pre-«os baratos; entrega na i" presta-de Setembro, 133, sobrado. j,ão sem HodoriT^k^e A,n
7±4^2 Norte. (S 27S6)

penteados de noiva "soirée", ctc.i Il,.P,ni ,-,,- tiiieç-se cabellos pnr ijíooj. Tra-« '"

| balh.vsc em cabellos postiços c
tauibem cai.io, a preços Irarr.tissi-
nios. Kua S. José 122, i» andar.

I T«!_imo.ae 3419 C^ t. (35.^ l

Companliia Brazilcira de Ininsoveis c Constctiçções
Filial do Grídü Poncièr du Brésil

Mme. Vaguimar Lanzony
Participa a suas amíg-as e !rc-

guezas fine nior_i na rua Souza
Franco 11. i<ji, Vitia Isabel.~"~- 

(4631 J

avenida gl5oS.P35ioo n. SOS'

LAVAGEM DEROÜPA

Banco iencail do lio ile
A.ceita-se de liomeir, garante-se

perfeição no trabalho o modicida-tle de preço. Rua Qonçàlves, 40-ACâ9 iV- ' -...JI 335Í

ualIpIrO
67, Ema Primeiro de Éas*ço, g?Presidente - João Ribeiro de Oliveira Souza

Director —Agenor Barbosa.Banco de Depósitos e Descontos
FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS
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T50»RElÒ'»"A,ia_iN_ri — SâMãutó. ^5WNoveittl>ro dè 1016
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, CREANÇA ROUBADA w
' .rati(ica*se nenerof-incntc a quem
«ncontrar. ou «ler infornuróc., sobre
o r-na'2 Tlne-ha t.l annos foi rouba-
«lo por 111.; iieíros da Fazenda da
Ocl.ocir.-i, Miir.ieipro. de Barbocena.
Ouando loi roubado Unha a ¦«¦¦*
¦T annos e clinmava-Ee Osono.. U*
nha um sighal, proveniente de uma

operaçS o, na perna; c de cor u.rail*
ca Deve estar hoio com 16 nnnos
flproxlhiailaniciitc. Tem testa salien*
tc, entradas das fontes largas. Nn-
turiiltnchle elle ignora seus paes.

Sc v. .. obtiver alguinas informa-
çür." poderá dirifil-ns a inimi, qne
tio' caso «lc sermos felizes, farei com
¦ mo a familia lhe di uma boi «trati*
ficação. ICsperaudo da K'.'iero«.i !««1e
dc v. r. stthscicvcniic seu ;i.....rjuoi

. 
'creado obr. - Coronel l;!.r'.«.«i EU-

siarlo da Cunha. Juiz «lc ) «ira. >f—
,, — iiiifi, rua liarão ae Uiíngua-
11, 11. .'OS. (J 4«J»>

COSTUMES e VESTIDOS
A. Silva & C. fazem, em (|t:.i.-

quer tecido. Tendo uma granlc
variedade em tecidos dc lã, seda
c: linho. po«lehi confeccionar quat-
«i.ier modelo por nreen nue não
admi.le competência. Carioca 34,
1 "andar. Teleph. uo C.

S .Ü-H

Pensão Mineira
15, AVENIDA CENTRAI. IS

— SOBRADO —

Dispõe de beaa aa-
Ias elegantemente

mobiladas para fa»
mlllaae cavalheiros
Boa cozinha, bom ira-
. lamento, almoço ou

Jantar 1S500. Olarlaa
V«4*V-5-»o 0*000.

(46.1» J

TísT~
Aluga-so íicamcuto mobila-

du, preço módico, a casa 37
«lu iu- Muciiado «lu Assis, au-
«iga iua tio Pinheiro, próxima
ila praia do Flamengo. 1'ódo
ser visitada todos os dias
úteis do 2 horas ás 6 da tar-
tle. Trata-so 11a mesma casn.

A Casa tocas ao publico
Cremo» «Je nosso Atttt prevenir

es consumidores que em tlrtude do
exilo alcançado pela no**»:'

55 FjJV <•>¦>
eu* m /llV m «-Ss
<Q 1 <?5-f ¦ Jm**

Escriptorio de dactylo-

Copias a machina em diversos
idiomas e boa redacção ein portu-
guez.•Rua «lo 'Rosário, 1.1S, ai andar
— SAÍ.-.. DA .RENTE. (S. 394*

tèm apparccído à venda por .preços
mais vantajosos numerosas imitações
«íue, embora tenham uni brilho pare-
eidn, sua intensidade apparente desap-
parece rapidamente, sendo o. seu con*
Stíi.10 eirual ao do «itialiiticr outra Iam*
pada de filamento de metal.

Por isso, (iuc*!i desejar nma tampa-
ila de 1|» .watt", deve comprar s«i*
monte em casa de ioda garantia ou
constatando ante os apparellios a eco*
noniia rea! fia lâmpada muc llie offe-
rcçam. — Avenida 1'a.sos, j6 c 38 —
I.UCA 3 & C

PEDE-SE A QUEM
comprou um broche em feitio de
laço com dois brilhantes c outro
oval com um rubi, um coral e pe-
rolas miiidas uo leilão da casa A.
CE-QU'Er«RA, no dia 5 de abril,
leval-05 á rua Visconde de Itabo-
rahy 11. 8 para entrar em negocia-
ções sobre «lies. (J 4987

FERIDAS!
Chagas, ulceras, eczemas

o frieiras
-ÜXGÜENTÒ SANTO

BRA-IIilENSE"
Tt. T,arg» 173

A. GESTEIRA: PIMEJÍXEÍi.
(R 4374)

Novas e Grandes
Reducçdes de Preços

Para Liquidar até 31 de De-
zembro próximo

Fazendas, muitas TOitpaj. feilas dc especiaes tecidos in*-
glezes, pretos azues e dc cóK «Muitos ternos dc bnns de lt-
nlio branco, -pardo e de côr e <lc especial tussor. Mais dir
mil (i.ooo) costumes dc brin branco e fardo, de dolman •
paletot. Grande sortimento de camisas e ceroulas portuguç-
ias, francezas c americanas. «Lindo e grande sortimento de
chapéos de palha, feltro casior e outros. Collarinhos, punhos,
meias, gravatas, sti9?cnsorios, ligas c outros muitos artigos
para Homens, Rapazes e Men inos. As roupas sob medida fa-
zem-se com grandes abatimentos.

FEBRES
INTERMITENTES,

SEZÕES.
PALUSTRES. -
.'¦.. MALEITAS, etc.

Cura radical em 3 DIAS gelo
ANTISEZONICO JESUS

Rua Marechal Floriano — 173
Tel. Norte, 4013 „R 437.1

do ouvicaor, se
CASA RIO TRIUMPHAL

APOSENTO MOBILADO
Afoga-sc um frente de rua, cou-

fortavel. o liygienico, em ponto so-
cegado e saudável, a casal ou se-
nliora, só; tratar á rtia F.avradiü
n. 181. ' (J 4?SS

CINEMA
Vcn_e-se uma lâmpada, «..rèo 59

ainpéres, nova. Rua Machado Coe-
lho nr 15?. (J *l«.*)3

LANDAULET
Vende-se üm, pc.rticular, em per-

feita* condições. Para tratar na
rua Silva Manoel 11. 171. (4«5_o J

FONSECA - NICTHEROY
Vende-se ou permuta-se com tiin

predio na cidade que não tenha
.inlpcci!llO• a situação da rua do
Telhado n. iS antigo, tendo bom
predio de moradia, muito terreno
todo arborizado, com üm bom un-
nanai e capinzal; bella agita nas-
cente e cachoeira. (35-3 J)

Candidato _ matricula no
Gollegio Pedro II

Ensinam-se á rua Tenente ijòlo
Ncpoiiiuceno, 

'52, Villa Mi!«i:u',
as matérias necessárias ao eíçaiue
de -admissão aquelle Gollegin.
Aulas nas segundas, quartas e
sextas, das iS ás -o horas Mfii-
salidade 25$ooo. (49H.I"MHroiÍAiT"

Vendem-se nm barato, -conjuga-
do, e um motor a vapor. Ver e
tratar á rua Coronel Pedro Alves
numero oS. ____._-_?

Acção entre amigos
Rifa de um piano cm beneficio

em S. João «TEl-Rcy. Por não
terem saído as centenas que com-

põem a, rifa, na extrac.ão dc .11
do j corrente, como anniinciadd.
è.\trair-sc-á sabbado, 25 do ¦ cor-
rente, pe!a centena do 1° premi.'
tia Loteria federal. Os bllhètl!..
não pagos já estão nullos.

MORADIA m MENDES
Traspassa-se as bemfeitorias a

contrato de uma casa de campo,
distante 4 kilometros Ao. cidade.
Cliniii saltiberrimo. Dispõe dir
animaes dc sella, vaecas, carneiro?,
porcos, peru's, gallinhas de raça,
patos, etc. P>.tnt_.õcs ; dc arroz,
milho, mandioca e diversos ce-
reaes. .ràfa-se com o sr. Luiz, na
Avenida Rio Branco, 197 (Derby
Clttli). (S 490»"vaSFde~bãlaí~

Vendi-se um por 1 tSoo$; trata-
se na Avenida Kio Branco, 155-

q 
-.197--

Mme. SÁ, MASSAGISTA
Diplomada pelo_ Instituto de

Portugal. Especialista cm massa-
gens manual e clcctrica, c garante
o tratamento e cmbcllczaniento da
pelle, ,.$000. Extracção dos prllos
do rosto por clectticidade; garan-
te que não volta. Penteados para
senhoras. Altemlc-se chamados a
domicilio puilieularmctilc parti se-
nhoras. Rua S. .losé, 67, sob.
Telcphoiie 5.«j:H, C. (J 3575)

[•¦**^***-*»*'***^**,****^^?*^*___^^JS?,^__^^S_?-_I'-_^w«__*<«-^*t*»^ _!_¦

Companhia Cinema- .rf^Ç^B^Í^SJ-
tographigt Brasileira *m*W __» JÊSã^BF^^L.

Companhia Cinema-
tographica Brasileira

VaMP5ROS-HOJE-VAMPIROS^^-ÈM^M Aiiaast hoje © sinafaial-ia, __:_._——-_vr-
SrioTnomeM(0-ílo sensação, são instaiito8.de «nnúe Infcerosso, que proporciona cada sce-'¦ na deste pKogramma bem leito

VAMPIROS
os tevri veis bandidos, appa recém nos 8 ei*FPIS<)DIÒScíe snas aventura, om

m O HOMEM DOS VENENOS
Em que é protagonista a seduclora e linda.? lio. .IU1.IDOR.V

5, _—jt -imt, —77— "X 1 __.__._______ m Graciosa c iulercssíiiilu comedia in
Completando Qig@tt©, © OS ____lplttlSta3 terprotada pela bclla artista da

fabrica Ambrosio ¦•-*-—"~_"~~~ _ _
GAUMON T'AOTUM.1

os
MELHORES
espectacnlos

_*-<-«iiíi_i_B_SS<-_ ,;__a_t____i
r

y.::: 
':'V:iy:y'%y."/ §

SEGÜNDA-FEIHA
A bella sereia dos olhos verdes

Amplo, Con-
fortavel-Vas-

ta lotação PATHE
un IC PENÚLTIMO DIA LBf__IF
H UJ \m\yM^mymhOE c um triumpho n UU d

O primeiro film cômico e sarcástico da FOX
5 actos em que podereis ler e estudar a» ^^SSAn^-iSíSír6

tralor W1LHBLM SULMAUIí que para vo-»o gáudio escreveu

_sro FiLiva:

0 VALLE DAS OU
«EI-I-O ROMAHCIO ÜE3 AMOR

VEIRAS

-)-__3 __T*h _V."-' ¦ITtB mm Wm ¦ ¦> '"_¦
1 ^m WtmB mi ^^ãm mzmWà ¦ I í ¦* _____ ___¦*.'¦£? M^m^mm^^m^mU/^WM Wm\ WMmmm. ^-B

__MUI _-M I ^ ,1*.___¦ ____P^SvF^________fci" ¦¦¦¦''^PB _É____t'_____l __H':"' __H _____^^h^^b ''^^1
vKmmmWdHh ••••¦T^^B.'il,__. __^M __P"*'_______i

1 ____________ _________v______l __R^___f^_____l ^^^""^TíÉbííJ 1 ****•*'
IH Ik_P^í^I__-Í(^H ^e_i^____í

.' _________É____*^________________________-l___^__f_f-_^^^^I B^^^^^hZ^^^^^^^^^B^JSBptf*M*gjy*fT^fcA^L^m^LmmmmmmWÊÍ' __B_ **** iH

E_l ^Al jsa_»-ü*»-*. , '«.!*v_^rr^^r*^>u_.". JBnf.

laMBÜ-BH** 
W^^mWmmfmmmWmmmmmml .

üf uni*»» somafo para oomatgoa Sou um ser supremo; o } j
S 

DlnZndo"$?elto para mim e esto momento da qusdrada
vhUê Inteiramente meu para goxar.» i j" seria a fonte das situações que vos IS

!i
l! «..ia 

'línnlicacão 
na vida seria a fonte dasE j 

cuja appucaçao ™|_f|dftmog a vlr adniirar.
! 1 O 3' EPISÓDIO DAS

íl AVENTURAS DE ELAINE jj
I ! 8 actos «O THESOÜRO DO PlItATA. 3 actos 

J

Hoje e amanhã
A grando creação do

ITÁLIA MAIMZ1NI
quo alcançou nnle-liontom o liontem

FOR^i-H-VEL. SU0CESS9!
na opinião unanimo

ET* O 3Vr_5-T-i--gCO-rt FIX-B-C
PA. S-5JB-__-_--M-f_-

Amazona
Macabra

Drama de
trágicas

aventuras
Sete

actos em-
polgantes

I Cinema-Theatro S. José |
^rp-jr^-pA sckqaÍ SEGRETÒ

Coiupaiiiiia Nacional, íiiiidaila r:n i (lí j**-l'«* íe ,•«•'¦' —- PJj,.:.^?
-.•«.«.••. «lc nelnf Kilnitnlo Vicir.-i—XI.-cUro «Ja nrçliB-tr- )¦-.}. LL

HOJE—25 de novembro do1S16-H0JE
Tres sessões -A's 7, S :i.í c 10 íi-.-Tres sessões

A minli_ «!«ie revistai

!
2 ...

SACA 0 Pfi
R.appariç_o da actfi- Pcpa Delgado

EXITO EXTRAORDINÁRIO 1*0 QUADRO

ZA-LA-MORT
A MAIOR VICTORIA DO THEATRO POPULAR I

Brilhante desempenho dc toda a companhia .
Ou espectacnlos começam pt\a exliibição ile films cin-matoíra

ros. Am-nli*.' 
'c loJ.i- as noites*. ~ LIA ÇA O * ¦- •' '}mmuu v

« Matinée infantil, ás o i|- «ia tarde. (J o">,>

IMHM

UUA M.'VRQÜ'_Z 01i ABR.VNTIÍS
N. 170. TEl,lil'HONl. 2,i(i6 .SUL,

Acconiiiiod;ii;õc5 para familia Jc
tratamento, cozinlia de 1* ordem,
mobiliário completamente novo,
magníficos quartoà de banlio, in-
«ilàllaçiib clcclrica, ¦parque ajaidi-
nado. Troços' módicos.

EUREKAü!
Roubo dos

20 Milhões?

Svphilis tle qualquer grao, 1110-
lestías de pelle, maiidias, eczemas,
alterações do sangue, darthros, tc-
ridas rebeldes, rlieumatismo cliro-
iiico ou agudo, corrimentos, curam-
se com a SPIROCHETINA, o ver-
dadeiro depuralivo do sangue alte-
rado descoberto pelo sábio dr.
William Grecn. Drogaria Granado
& Killios. Uua da Uruguayana, 9'.
Rio de Janeiro. Vidro 5^000. .

IR -1198)

GOGGULOS

PENTEADOR
Precisa-se de um bom pentea-

dor para senhoras, que saiba egual-
mente ondular e postiço, líxige-
se boa referencia; Paga-se bem;
dirigir-se á Casa Fcmina — 'Leon

et Clemeiit — Rua S. llcnto, 87,
S. Paulo.

PHARMAGEUTIGO
Precisa-se dc um com diploma

registrado p.tra dar nome. Droga-
ria ¦Central como sr. Jorge.

(J .«iii.lS

Geographia do Brasil
por Carlos Delgado de Carvalho,
tralialíio original «pelos metlioilos
inoílernos. VènttcHSC na rua ha-
rbct, 3, 2° andar. Preço 4^oio.
Pelo Correio, 4$3o». O -l07'

Combate as.doenças do estorna-
go, do figado e dos intestinos;
todo aquelle que usar o Cocculos
não terá mais tonteiras, dor dc
cabeça, prisão de ventre, escitação
nervosa, gazes, peso 110 estômago,
somno depois das refeições^ e in-
somiiias á noite, indisposição para
o trabalho, medo de morrer, idéas
tristes, esquecimentos. Fraqueza
geral, clc, etc.

E' um poderoso remédio para a
dyspcpsia nervosa' ou atonia gas-
tro intestinal. _

«Deposito na Flora Medicinal.
Riia de S. Pedro n. 3S. Peçam ca-
talogos. (R «1534

AUTOMÓVEL
•Por motivo de mudança do seu

proprietário, que se retira desta
capital, vende-se 11111 excellente au-
toniovel "Lancia", de grande for-
ça e quasi novo. Pó<le ser visto
ató ás 11 horas da manhã, na Ga-
•rage Royal, á rua Senador Dan-
tas n. 115, e «trata-se á rua <h
Assembléa n. 95, *'.a, (4626)

MSA EM BOTAFOGO
Aluga-se a casa da nia Martins

Ribçiio,«-. :7:',:;.n-;ii«?áV«*.*i estão na
rua i" <Íe MàVçó tt. 'te, onde s«
trata«. (4*>?3 1

BOTAFOGO
'Aluga-se a casa da rua Senador

Vergueiro ri. 86, trata-se na mes:
ma, das 9 ás 4 «Ia *¦••'*-<-• (46--* *'

MOVEIS A 1'RESTAÇÕES ! 1

Treços da fabrica. Moveis ga-
ranlidos, fabricados á vista do
comprador. Só na Casa Veiga. Fa-
lírica dc Móveis, {«nador lutze-
bio, -2.-:, Mangue. Tel. 5.=34, «•
Prospectos explicativos á r. Sete
de Setembro, su, loja, (J4I47)

^fl^ iJ^^jt^M !______________[
* ¦*!a^3fmm ^B_____B f_Pll

b|í' '_ •¦_.-,„ , , s-váwf

V -•• • ¦§/

P#_jr'f^r ¦
I^SS__r

**.-v'r-r' *.'.:¦ ¦'¦'""!''¦ "-.¦¦>*í.:'*;"-í'.>.•-*/•' ^W^§0'

Itália
Manzini

LOJA

b E^Eilstoe TUeatre | S mMTBO Kj-rUg^lA^A v.ira&c._, |
S T-ltimo. cspccfícúlôs ila C.i-aii-Je Conir-inlih il'.ili__na de operetas í (

CAHAMB.\-SCOGN AMIGLIO g

ÍAliigà-se uma boa loja com ar-
niações e utensílios pata. negocio,
ou traspassa-se o contrato, no me-
lhor ponto da rua Marechal rio-
riano Piixoto. Informações na ma
Ouvidor, 105 c 10;, com Domingos.

(4632 J

CHACRINHA
•Precisa-se alugar uma cliacrinha

na -oca do «Matio tMeycr), parte
alta, com casa de' moradia que te*
nha pelo menos .1 quartos e outras
accomniodações, luz electriea, ba-
nheiro, etc. Resposta a este jo;'-
nal, eom as iniciacs J. C'.P.

(4C--4 I

PHAETOM \
-Vendc-=e tun bonito cavritilio «le

quatro rodas com seis logares <-
rapola. In«foi'itia-se á rua Viscon-
de de Figueiredo, 41 U»-0 J

GRAVURAS, IMPRESSÕES E
XiM.iRAG-.2-I DK LUXO

EM AliTO RELEVO
Cem cartões de visita impressos

cm chapa dc cobre SÇpoo.
AVENIDA .RIO BRANCO, 124

PAPELARIA (*|f>33 J

A grando
trugica ita-
liana é a lie-
roina deste

entrecho arrebatador em que as maiores
paixões humanar.—Amor, Ciúme, Odio,
Vingança — se entrelaçam numa vordn-
deira obra prima «inematograpliica.

Aviso á petizada'WmV Attcndcndo ao pedido dos nossos per-no-
nos amigos, daremos amanhã, cni ultima Má-
tinée Infantil ''..

o Chimpan/.é prodígio, juntamento 
*com

AMAZONA MACABRA
UM PROGRAMMA DK 12 ACTOS! ¦

HOJE — - 
"SENSACIONAL 

ESPUCTACULO -- — HOJE
SAüBADO, .5 DE NOVEMBRO ,- A's 8 c 3I4 da, noite

:*.ik,.-a c--_.-.i!>i<;:-|0 da aí.-.ma.l.i artista de reputação iminilial, a
mais fcitejada illusioiiisln «1 prcstidlgitiidora

t:«:i:B?iiB:!!«;iii_iii:iii!iiire^^^i_."'™:"."~ ~ ¦'«'«-««««'- —..«•—— —¦- H m 1 1 Unica representação ila operei a cai 3 a"«"« «i« »-»*.¦»."- ¦.....•-••-

1!V2ISS EVITA ENIREBl|!;AM0R DE ZINGARO
9___wi___________Ü^ 1 o r*"1.V*1* .,*í;..*Tr ,m.. „.?v,«i. :.-,..- i_;™.í«_ 1..I.IBíiB:íí»!:llBF.i»!i':!B:

ATTRAHENTE
l'!:'l„:!::n::'iS'l''i-:«!«!ia.!ni!!««SB!i!B!ÍIB!!ilB!!:H
_ EMPOLGANTE — MYSTERIOSO

EMOCIONANTE
'-Cintiulioso *'¦ prostumma il--' tnaRia- ilhisioiusinoj hypnotisiuo, prostuli*

RÍtocSo, levit.icão, iiiamictlsmo.
OS TRABALHOS MAIS PERFEITOS NO GF.NERO

Maravilhoso proaramma de aprestntatão e estréa cm tres actos.' 
A Som nambuIa
vagando no ar
som ponto dc

iipoio

HOJE — ___.'S 8 J3l-__ -• .-_-.0-r_-í8
Ultima recita de assignaliira

Unifa rcprcscntnçap" da opereta cai .1 íictòu do ERANZ 1,1. IAR

As mil diabruras
dc Miss Evita

Eiiireb

A Fada Encanta-
da ou A Rainha

das IIIiipõcs
Espectaculo completo — Preço» |io«)ularcs: Itikis, 15*: ciima.

rotes, 1-*.; fuitlciiils, 3?i cadeiras dc 1", -¦?; «ideira» (.11 j«, e ga*
lerias iiobies, i*-«io. Kntrada vv.vl, i-*ooo. Di biüicto.- aeliam-se
á venilil das to da manliã, á- 6 «l.i tarde, na Arctiiiln Leniral,
Casa" l.r.jiej l*çruam'-J .*. C", ». i'.lS. Telépli. 1-. 5/.1.
AMANHÃ DOMINGO BriP-ante "matinée". Estupenila "eoíiéc".

j.istViliiliçDo — Zorika. MA11TA 1VAMS1; 1'etor llrapotin. L
Con-ilvòi Jèlím, P. Sntlerl Oojsi Splclmann, -¦• rastuiiiu; II011.1
KoíSaí-M. Zanarolii Jonel üüescii, C, .Ilondini; Milaly. fc.
Vnllv ltilcscs;i. A. llnriitteUii Caetano Dimitrcanii, t.. M-.iíSi.
Alac-Yo 

"direet.. 
a'ofcl.estr.i, CAV. VIXC1CNZ0 BWI.I.li-ZA.

LUXUOSÍSSIMA MONTAGEM

AMANHA - cm matiu-c ás . i|* - AT'\,CIi\fvA¥vT<TT1"
v\1A\ll\ A'S S 14 da noite — CASTA XyuíAAflA.

.CK.1.1 lá feira - D-SP.RDI-A DA COMPANHIA -^Festa
di, .enor_r.PASQ.VlNl. Sen»cional-Z*****™' BDtó„S^?
1)1." ZTNG.RO' — 2" acto «Ia "PRl.NCMA «JUS l)i*ums ,-3
tóo Ia "'nKl LA 11IS-T.TE". Polo festejado: A'ria da opera "Os

ijWliaçôs" V «''El ütlitarrico", «petn orchestra: a syiiiplioiiia d O
GU-llílíetcs 'á 

venda para todos os ¦espectacnlos das 10 ás 6 lio-
ras no "Jornal do Urasil'; c depois no theatro.

Ilrev-nentc - Estréa da Companhia (J.yrica 
nOTOT.I * ""•

_ IORO Ue oiie faz parte a disUntla cantora A_J3t_*\A A*-.U*>11*
"eQe«ér*^^^PAc^*«^«eMOfMMeeMMMo | MISTINüOETrá

CIN|MA_PâRIS_•^JO -- F*raça Tiradentes — 50 -- Em-
prosa Co.".!-* Pereira

Hoje- Seiisaciõnãrprogramoia * - Hoje
«5uc-es-o dos succeiisos I— Inncsavel triumplio de MISTINGUETJE.

a d-liclõ.o "gamine" parisiense, «as varias e .ttrpreher.denles transfor*
rnacõe*: dc typas. na protagonista üa:

MI8TINGUETTE DETEGT1VE
Mcnur-iemaí aceno dramática polic ias, em 5 longos e ¦?1«*;'^f »ct??

da fabrica ECLIPSE. Entrecho de aventuras, na qual jpa*en.«-a 
as tti

O Segredo do Pavilhão
EmpóisaiAc Su, em TRES extensos acto.. dc XORtí.I.SK.;;

CARUTO E O GUARDACHUVA
Ttilnriniit. farça, pelo «inciido artista cômico- '.'Altl-I PO.

Scgnniin-felra-DAmJA noXA-Mognlflcõ drama *m 7 lon-
gOS RCtOS.

THEaTRH CASINO PHE^KX
HOJE As8 3|4 HOJE

Estròa da Companhia Portugueza ADELINA - AURA
ABRANCHES

i* rcpresen-çáo da peça em 4 act t>.s. original de Picrrc Wolíf, Irada-
ct,'ão 11c ACCAí-IO rtUAl-S

(LE LYS)
Distribuição: — Odctte, Àdelina iM-ikny, Sacramento; Cialireloclifi

Abranches; Cliristina, Aura Abran-IÇrijó; Geraril, Alfredo Abranches:
ches; Simonc, llertlia de Alblliíite
quci Dcnise, Irene Vieira; l.ucy

l>1.rrey, Augusto Machinlo; C«rnay
Monteiro; Antônio, Samuel; Fernati-
do, Mario 1'c'Jro; Mauriiiio, I.uiz
Augusto; Interprete, Augusto Tor»

Hiic _ __>i-',.3i-, iiwii. y"***i .
Laura Ferrvantlcs; Magaalena- Anti
nia. de Souza; Alice, Kcgina Moiite.
ncjro; Arnault, Mario Duarte; De..-- -

Mise-en-scéne do actor Sacramento
( LE LYS )

AMANHA - DOMINGO — MATINÉE —
A's a 1Í2 e ás 8 3Í4

PRKCOS Frizas, 25$; càtnarotcs -"le í', 20$; cairmrotes dc _•, 15$;
cadeiras, _$; .alcii.ns, i$noo. — lliUictes á vcnila no theatro, (J 50.18)

O LYRIO

s
mmímmmmmmmmmmmmmmmiMmmnm*mimmmmmMmmmmm^mmmmwmwmmwmmmÊmÊimm^mmm

GINEMâ IDEAL
HOJE - FliiHil inenin HOJE

11 incontestável triu-iiplin alcançado pela «Ura «raciosa artista Miss PKARI, \VIU1E, a Atín
VT.MMI5 dos Mysterins de N'cw Vork, dispensa «|i:ali|iirr f-.«". ra reclame, poriiuc .cila lornou-se o
idoío nucrido do publico numeroso, oue freqüenta o lUlvAI,. llasla nuc digamos somente que lioje
na no'... té)a e.*-hibircmo3 cm con tiiuiação ^^

í\§ iHENTyf.AS DE ELUIHE „»ff;S
nisl.i, so orroFonta no SEGUNDO 1'PlSOniO, sob a iris.hui.rite tl«nominaçao (lo

A DEUSA DO PAR WEST ou A IMAGEM BRANCA
3 longas partos tle profunda sonsa«_üo .

DEUSA DO FAU-WT.ST í o no mo irônico (.uo oeoiilia fis mala terríveis eeniossaos

_THEATRO __RECREIO._„
Cômpanhiii Alexamlíp _'Ã„'.vctio — Tiiúr.ri.o Cremilda d-.Ctllvolrá
HOJE, Sabbado"A'S 8 3[4"- ESPECTACULO COMPLETO

EXITO ESTRONDOSO, ..,-„,, .,,-rda notável c popular opereta, em .. actos, tradúcção i.c í.t.T/. PALJll-L
«IM e REGO UAKROS, versos de BASTOS TIO Rh

CIRCO SPINELLI

j jjjjtt ia M TÉfi
IJÜ.USA-IJ fAll-wr, . i o o noiuo itoiiieu,«-iua uouuiiu ua iiuim *,«»•..-.»...-.--.¦_ — --

façanhas. ELAINE altrahidi pelos seus falso, amigos ti abandonada em pleno sortao, ontie
é aprisionada por uma tribu de Pelle Vermelha o submettida á duras provas do divm-
dade. Assistiremos os mais tonill cantes quadros:

Sahirá v.ncedora a grando Elaine? O film descrevera com sensação o m
verdade. Vindo ver q«ia esto episódio vos reservara novas e inéditas oinqcoes.

Completa o pr.gramn-.i. o sensacional drama campo-lno, completa»
mente inédito

U-_HI----__a-R_Mm____-MÍ---MMM m Amor Homicida
S partos

Impulsivas scenas do Fnr-
West com um vigoroso o (eeri-

co quadro do um vulcio cm
plena erupção.

E mais ainda o jocoso octo co-
mico americano

KO TRSG1R
DOS OVOS...

Como exlra na matiii'e

do Pathé ioaors.al

PROTAGONISTA  CREMILDA D'OLIVEIRA
Eili, trioiiliotii.tit, ADRIANA UE NORONHA: -t-adaiilc Morel.Jt**

UITII RODÍUGUESi Diii.iic ile 1'ontnrcy, Al.KXANUI--* U A/.EV1-.-
DO; Sopliin Vcber, ANTÔNIO SERRA; Octavio ile Chantal, .Al.LES
RIBEIRO.

Grandiosa misc-en scéne — Effeitos electricos — Scenarios novos
=4 — CORISTAS - 24 ,. ... ,Bailados no 2" neto, por José Volpi c Leocadia. As tqilettes ila

actriz Cremilda d'0!iv_r:i, foram confeccionadas nos atelicrs ile -Mine.
Teixeira — Avenida Central n. i«7, .'. Chapéos da Casa Castro.
Orciic.nra dc 24 profe____ore__ r«il) a direcçao il«« maestro Felippe Duarte.
Á-iianiiã -- po-ningo-Tõran* \"^ Duaueza do Bal Tabarin«liosa _iatii«tc as ala c a /** T"-**!1**". .

noite ás S 3J t*
rreços: — Camarotes

iinbre. 5$; cadeiras de j*
acwlos-

e frir.u, ,ioS: c.idcir.-is de i* classe
classe, 3$. — Bülictes a venda para

e galcna
cat-cs cí-

R 506.*.

Cranile Companhia eqüestre Nacional
ila Capital Federa! — l.mprcsa Aí-
fiinsõ 'Spinclli —. Coiiipaiilna ue
lknjaíiiin dc Oliveira

HOJE —*— HO.TR.
MONUMl-NTAI, E-SPIvCTACUI.O
Ü maior sutõesso (ío 'lia com n

inauguração hoje, do panno de lona
jmpremeàvel. Ainda que chova, ha-
verá espectaculo.

Einali-indb a 2" i«.--r!c «lo program*
nia, com a 1» reprcscntnção da pega
dramática fauiastica, original, de
Francifco Guimarães e de Bcnjamm
dc Oliveira, em 1 prólogo, 2 actos
e min apotlieoser ornada com varios
ntiir.cros «le musica do saiidoso maes-
tro Irineu de Almeina, intitulada

A FILHA DO CAMPO
TODOS HOJE AO Ll.RCO SH*

NF.l ' I.
rRECOS 1? horas no costtt*

Ml• _ a .v.i.ir - A BARRACA
DÒ CIGANO.

Brevemente a ptça policial: —OS
MYSTERIOS DF. MEW-YORK.

Amanhã — Grandiosa funeção,
(.1 5"°r)

M»8e8M0MM«IMMMIM9HMIMM«MIH«WÍ«MMÍIMI9«HM«e8Mij

Empresa .1. Cruz Júnior Rua da Carioca ns. 49 o õl
HOJE e _f-L_yE-âL3SI'--_E_A.

VOU dias -mt-n^r, ,uem 
^^^S-SÍS 

^^ ™' 
1

HERANÇA F-ATAL. |
O mais sobcrbii nim de aventuras - Ultima palavra no gênero. — 20 serie3, ii parlas •

— 1- enisotiio, em ires partos #o TESTAMENTO CUBIÇADO 1
Protn«-onistas: o sempre i-uerido I_OL_l_À-X o a admirável, mulher audaciosa sem X

rival, MAHiE WALCAMP. •
Para completar o programma, apparecem ORACE CUNA1.D e FRANCIS FORD, os O

artistas preferidos do pulilico do ÍRIS e de todo o mundo, em um romance empolgante #
O BANDIDO GKE-Nri-.r*_.0»'.0 •

._.,mntÍespgrSnÃ Ã mão ^(^MMMÍS^^ ?A mão tio antepassado
gãnte, do sensaçüo — i partes da fabrica COROXA. FILMS

A-tcnção 1 -- Na próxima segunda-feira os 8- c 9- episódios de VAMPIROS g
BREVEMENTE - Grando sensação em Q HOMEM MYSTERIOSO 8um lilin cm 5 actos, da Universal **-* nv/iviüivi ivi I «J ¦ uniW^V •

g»»»«>»»»»»#eoc3e.»»t9»«>88>*»*i>e«»»«<»c»«ce»o.»e8»»«»»ea«gM9oa«c»3e«>a
a_y__-*«*«'*--_--_-*i--B--i

T_íeati't? Carlos Somes
-«•?•-

O maior do Rio — Quasi ao ar livre — «ão tem
primeira orrlom -COPACABANA

vontiladores — Orcliestra dc

HEOJB - Dia Chie dedicado ás Exmas. familias ae Copacabana - XXO-TES
Majestoso pro .mmmri novoconslitüido por? (11 ms maravilhosos, tondo como principaes protagonistas liiç-

a Barn, Diana Kiirenne o Alberto Otipoz-i nas duas maravilhas ciiiemutographicas-lres e-slrellas de
da
primeira

;:«••. t.-..«A-n.IKA 
'— ~;.-.«.«ii-kã,, 

do upred-iõ artlhti Justino Ciarei e do relcüríi^ncob-rto''
.(„ •V-Sly«crios «le NV.v Vork mira nov, - siniaclon.! druma PoBcial amcriraiio - O *>tCRfcDO-10
PJSCAPUI.AK10, £=Í3 longos octos. liai ccnii-.r.ia. o ,i r.-.rarm c «i'.-.:n'-.-> serie da «JiLI.lll.n .\LU.\-
cloSA- ¦ ,* ,. ,*. i n

nuiKT-\*FEIRA — Conlimiaçõo das AVÍ.NTUKAS UR IC I.AI.Nh, j episódios, sob o titulo U

THESOÜRO 
" 

PERDIDO, 3 KJ»'* ... , -..T-rirri? AimVCIOSX . 'oilas ai1 
X SKGUIR — Km ca,- s-Runda-feira. duas «feje- d» M..«L1II,R A.-A.iu.a c -ouas a

i-uin-as-f-ins.im-pi.odio das AVENTURAS DT. K.AINE. ^ **^

grandeza — Quem vencera ;

em O actos sublimes c surpreendentes,

fídelibâd:
H'lill

film da Fox Film em r, actos sensacioriacs
Amnrili-i ás _2 lioras grandiosa matilléo
infantil com profusa distribuição dc bonbons a todas
us creanças.

Companhia «lc Sessões, -lo Kdon-Tlioatro «lc Li«*boa
l.mprezaTEIXIÍIKA MARQUES Gercngia de A. Gorjito

HO J E A*a 1 ¦?!¦- e 9 Sj-jbtla noito HO J E
A PEDIDO GERAI*

volta ;'t scena a appláüdicln o popularissima roviita

ml

AüTÈNÇSO — Segunda-feira o mais sensacional program raa fazendo parto do mesmo 2 maravilhas eme-
matogruphicas L/uxas de Amor, por \V. Farnun, da Fox Film e Aventuras de E-laine, i" série
verdadeiramente sensacional — Sesuada-fcira, 27 —-S.

O «17» CAliLÜS I_I_l.*-i_i
O «31» JOÃO SILArA.

TOMA PARTE TODA A COMPANHIA
Animação Alegria Graça Espirito

RIR RIR RIR
AMANHA—Mntinóe promovida pela aotiiz BERTHE BARON

em favor da CRUZ VERMELHA POUTUCUEZA e da CRUZ
VERMELHA FRANCEZA. _

A' noite - DUAS SESSÕES - O 31 õOTO |
mWmmWmmWmmmmWmWmm
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