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Em boa companhia
Ouviu um dos collegas d,o O Im-

fardai ao sr. Cincinato Braga, em pa-
•lestra de deputados, 110 Mouroe,

estas palavras: — "Sem maior exa-

me, ¦parece-me que o parlamentarismo
«seria um remédio, porque, com 10 re-

ginicn parlamentar, os governos des-
•honestos e incapazes não teriam esta-
'bilidadc. 'Em todo o caso, é evidente

a necessidade de fazer-se alguma coi-

sa no sentido da revisão constitucio-

tial. Reputo as causas da crise, que

atravessamos, dc ord.em muito com-

plexa, sendo que não decorrem ape-

atas do systema geral político, que

acoplámos. -Mas adiar as reformas

qu-e a experiência c o bom conselho

. vão aconselhando não será muito

sábio, porquanto as reformas, quan-
do não tivessem lontra vantagem,
contentarão o espirito publico, que
vive até certo ponto intranquillo. Re-
tardar indcfinidatnenta essas refor-
mas será arriscar-nos a só tentar

pôl-as em pratica quando jái fôr
muito tarde."

Proferiu estas palavras illustrc
diptttado republicano, tão 'bom repu-

biicano quantos os que ittais o forem,
republicano ponderado e circttmspc-
clõ e não republicano farfalhento c
cspcctaculoso. Na Câmara, nenhum
cc lhe arantaja cm intelligcncia pra-
tica e útil, P0Í3 bem, nessas pala-
vras contém-se a sy.n.hcse de nossa
campanha revisionista, e de tudo

quanto vimos 'dizendo, 'lia tempo, so-
l.rc as conseqüências da tenaz resis-
tencia á reforma constitucional. O
reginien parlamentar, temos dito, rc-

produzindo velho argumento «111 seu
favor, pótle ter a desvantagem <la insta-
bilidadc dos •ministérios, aliás pouco
sensivd em paiz que disponha de
uma burocracia capaz; mas tal <1es-
vantagem é d,e sobra compensada

pela vantagem tlc poder o paiz des-
íazer-sc a todo o tempo de máos go-
vemos ou de situações adversas á
opinião nacional. O ministério par-
L.incntan representa a -maioria do
momento. O regimen presidencial,
«;uando entregue a mãos ineptas, a
um presidente desastrado, «é calami.
«lade que pesa sobre o paiz durante
um prazo certo, tempo marcado, éo

qual só é possivel a libertação pelos
meios violentos. Escrevendo a esse
respeito, pondera Bagehot: "O 

go-
verno americano gaba-se de ser o
governo do povo soberano; mas,

quando apparece uma crise- súbita,
circiimslaitcia na qual :o peso da sobe-
rania se torna sobretudo necessário,
não se sabe onde encontrar o .povo
soberano. Ua um Congresso eleito
por um periodo fixo, que pôde ser
dividido cm fracções determinadas,
ik que não se pôde apressar nem re-
tardar a duração: ha um presidente
escolhido lambem por um lapso dc
tempo fixo e inamovivcl durante
ledo elle; todos os arranjos estão
previstos dc ír.odo -determinado. Ngò
Ia em tudo isto nada cie elástico;
tudo, pelo contrario, é rigorosamente
especificado e datado. Aconteça o
que acontecer, não se pude precipitar,
liem adiar, lv' um governo cncotit-
incndádú dc antemão, e, cohvenha ou
ti;":.-, ande bem ou mal, preencha ou
não as condições desejadas, a lei
obriga a conscrval-o."

Não podia a um espirito cscla-
tecido como o do sr. Cincinato
1'raga escapar esse enorme in*
conveniente do regimen presiden-
ciai, que o torna muito inferior
a... parlamentar. Por isso, acertada-
mente, aftirmou o iliustre deputado
paulista tino, "com o regimen parh-
meiitar, os governos deshonest-ps c
incapazes não teriam estabilidade"'. E
quando assim falou, certamente, teria
.1 .-:•¦ Cincinato Braga a lembrança de
governos c.ilastrophcs que já teve o

I rasil, que duraram annos, quando
cmn o regimen parlamentar não du-
1. ri.;:.1 me/cs.

* 1 regimen presidencial c, sem du-
vida, propicio ás mcdioCndad.cs. For-
çadas 1-..-) regimen putlamentar a pres-
lar contas diariamente dos seus actos
ita tribuna da Câmara dos Deputados
o do Senado, nã.. sc afoit.1ri.1tn anda-
Ciosi-sinias incapacidade*, a pretender
e acceilar a posição dc .ministro,
c mo no regimen presidencial, cm
,i;c os ministros se encerram nos
.ms gabinetes, brilham entre as suas
quatro paredes, convencidos dc que
estão governando, porque assignam
despachos c ofíi.cio. que encontram
»as suas pastas j.t preparados c redi-
(.idos. -Mas, deixando de parte a. re-
ícrencia do sr. Cincinato Braga ao

. vento parlamentar, vejamos como
(intua nos achamos perfeitamente com
S- ex. nas demais proposições acima
Iranscriptas. O digno .representante
dc b, Paulo, quando alludc aos peri-
l-:-'.-1 do adiamento de reformas, que
a experiência e o bom senso estão
aconselhando, não ficou aquém do
o.ue temos constantemente avançado
"esta colimiiia. O espirito publico
vive intranquillo, como pondera bem

ex., c as reformas, quando não ti-
vc.sem outra vantagem, teriam a dc
ccntental-q. -A revisão é pedida, é
reclamada por cxcellentes republica-'¦"¦- desde o primeiro lustro da Repu-
¦>iica. Percorram-se as collecções.
desde aqtiellc tempo, dos jornaes do
Ki" de Janeiro c dos listados, e a
cada passo se encontrarão manifesta-
Ws revisionistas da parte do repu-
I) .canos insttspeitaveia de insinceri-
dade. S. Paulo pódc-se dizer o berço
dt Republica. tFçfi ali que nasceu a
Propaganda victoriosa em 15 de no-
vembro d.o 89. Pois bem, foi dc lá
íue partiram os primeiros brados au-
.orizados e prestigiosos do revisionis-
lüo. A dissidência, tendo á sua frente
t venerando Prudente de Jforacs,
Jce acabava de deixar a presidência

d:- 'Republica, desfraldou a bandeira

revisionista. Haverá delírio partida-
rio que ouse imaginar que, revisionis-

ta, fosse Prudente de Moraes.um mo-

narchista disfarçado? De então para
cá, se tem avolumado a corrente re-

visionista. Ruy Barbosa declarou-se
revisionista. No principio deste anno

a revisão -foi suggcrida no meio pá-
ciíico e essencialmente conservador
da politica mineira. Depois veiu o
sr. Leopoldo de Bulhões com o seu

projecto, c s. ex. não duvidou affir-
mar que, sem a revisão," não logra-
remos o concerto das nossas avaria-
dissimas finanças. 'Divulgou-se, sem
contestação, que iõ senadores esta-
vam dispostos a assignal-o. Como
negar, portanto, a importância dessa
corrente e como oppôr-lhe resistência
sem impopttlarizar cada vez mais a
Republica, sem crear -mais desdiga-
tios quanto á sua regeneração, adapta-

çã'o ao nosso meio c á sua capacida-
de, para fazer feliz e prospero o
Brasil?

"Retardar indefinid.airr._nt8 essas
reformas — disse o sr. 'Cinánato

Braga — será arriscar-nos a só ten-
tar pól-as em pratica quando já fôr
«mito tarde." A que aílude o intelli-
gente e perspicaz deputado paulista
nesse mitito tarde? Salta aos olhos
que s. ex. quiz avisar o* coilegas
e correligionários republicanos dc
que, retardando as reformas, elles se
arriscam a, quando quizerem ado-
ptal-as, 

'não 
encontrar mais Republi-

ca a que apptical-as. Foi o que sc
«leu com a federação e o Império.
Podia ella se ter feito com este, pois
o lemma brilhantemente .sustentado
pelo insigne Ruy Barbosa era federa-
ção com coroa ou sem coroa; mas
foi tal a resistência que lho oppoz
a grande -maioria dos estadistas
dl •monarchia, que, quando quízeram
federalizar o Império, foi tarde. Poi
a Republica que fez a fedcraçfio.
Mas, se se verificar o mesmo com a
Republica, que virá comi o seu nau-
ítagio? Pód,e vir a dictadura, pódc
vir a monarchia. Mas, entre aquella
e esta, a nação, livre de escolher, não
hesitaria, pois bem ensinada está
pela experiência. Desta arte, são os
republicanos os que estão preparar.-
dc a volta da monarchia, como não
faltaram monarchistas 'excellcnlc-

promotores da Republica. E' o que
pensa o sr. Cincinato Braga, é o que
pensamos nós. Estamos cm boa com-
-panliiii-.

Gü VIDAL

Tópicos _ Noticias
O TEMPO

Tivemos l.o.itcm. um dia cheio de fui-
gores, dc sol radioso, dc eco límpido «
claro.

Temperatura nesta capital: mínima,
22",. j máxima, 23o,8.
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, '•iit/1,.'.e serviço na Repartição Centralile Policia o 2" delegado auxiliar.

A cirno
Para a carne bovina posta hoje cm

consumo nesta e.-.pital foram afflxados pe-
lus mm chames, no entreposto dc S. Diogo,
os preços dc $7(10 a $Soo, devendo ser co-
brado ao publico a máximo do i$ooo.

Carneiro, 2$; porco, i$ioo a 1S150 vi.
tella. .800 a i$ooo.

línlre os nomes indicados para a ca-
deira vaga no Supremo Tribunal, pela
morte do dr. Enéas Galvão, nenhum re-
une tantos elementos cm seu favor como
o do iliustre dr. Pires e Albuquerque.

Ila, muitos annos que, no exercício
do cargo de juiz federal, o dr. Tires e
Albuquerque vem conquistando presii-
gio pela sua absoluta .integridade moral
e pela competência jurídica revelada
nas suas sentenças. Escolhendo o hon-
rado juiz federal deste distiicto para
occiip.ir um loftar 11.1 nossa suprema
corte, o governo não fará apenas um
acto de justiça galárdoando um inagis-
trado digno c competente como os que
mais o forem. Uma tal nomeação será
uni serviço prestado ao paiz, porque c
dc homens como o dr, Pires c Albu-
querque que deve ser constituído o Su-
premo Tribunal Federal.

0 presidente da Republica foi pro*
curado, hontem, no palácio do governo,
durante o dia, pelos srs. Lauro Miiiler,
ministro do .Exterior, c Atirelino Leal,
chefe de poíiciu, que coniereneiar.ini
relativamente a assümptos affectos aos
departamentos que superintendem', ai-
mirante Htict Bacellar, qne sc apresen-
tou por ter sido recentemente reforma-
do; John A. 1-intay, d.i "Companhia
Kdificadora'' qtte, agradeceu . a visita
que ás officinas daquella empresa fizera
um seu representante; o dr. Carlos
Seidl, c conde de Avcllar, presidente e
lliésoureiro da "Liea Contra a Tuber-
eulosc-', que foram Iratar de interesses
daquella humanitária institui.ão: depu-
tado Flavio .Silveira que agradeceu as
felicitações por s. cx. dirigidas em
oceasião de seu annivcrsario natalicio
e o dr. Guimarães, Natal, ministro do
Supremo Tribunal Eedcral.

'Passou despercebida a resolução d.-,
conimisíão de Finanças do Senado sup-
primindò do projecto do orçamento da
Fazenda approvado pela Câmara e
actualmentc sujeito aos seus estudos o
nrt. .2, Entretanto, esse simples voto
importa a maior ex-pressão dc desfaça-
tez que ainda sc deram os nossos legis-
Lido.cs-.

Dizia o art. 72: "Xos serviços, con-
(ratos e obras da União, será sempre
adapta .'.5 ii concorrência Publica, salvo
nos casos de urgência comprovada." Dc
certo o dispositivo de lei assim expres*
so não evitaria <V-'.e o sr. Wencesláo, a

pretexto «le urgência comprovada, de

que s. cx. mesmo seria o juiz, entregas-
se a indivíduos da quilate do seu afi-
Iludo ileiscl, homem dc sua absoluta
confiança, a propina dos mais gordos
fornecimentos. S. ex., e na esteira de
». ex, o ir. Arrojado Lisboa, e com o

sr. Arrojado os ministros e 03 outros
chefes dos departamentos públicos, —
desde que Braz é thesouroiro —, não
parariam deante da disposição de uma
cauda de orçamento, quando calçam o
próprio preceito constitucional, que im-
põe a concorrência, nos seus ph de lã.
Mas a nação, frisando-se na lei a 0011-
dição imperativa da concorrência, para
a validade des contratos, teria o direi-
to de cotejar 03 estygmatizados esban-
jamentos do sr. Hermes com os apre-
goados escrúpulos do Catão de Itajubá,
as conclamadas ladroagens da adminis-
tração Frontin com a nunca assás en-
carecida austeridade do actual director
da Central, a idiota deshonestidade do
pobre Sogra com a circumspecção do
nionoculo do sr. Hélio Lobo, vendo
todos como retalhos da mesma chita,
notada a simples differença de que uns,
porque largaram a insolencia do po-
der, já receberam a sua conta de tre-
moçuda publica, emquanto que aos ou-
tros a assuad1» se a-üa para .daqui a
dois annos, talvez não pela frente, mas
pelos fundos do Cattete. Com a lei ex-
pressa, quando o Tribunal de Contas re-
cusava registro ao contrato de Meisel,
¦rccoinmendado ao director da Central
pelos cartões officiacs da secretaria do
Cattete, c personagem 'indispensável nos
trabalhos dos cartórios de protestos de
letras, idôneo de tal modo que não dis-
poz da importância da caução para a
garantia do fornecimento contratado,
tivemos o direito de perguntar ao sr.
Wencesláo pela regeneração dos costu-
mes de que s. cx. 'fez ermitão e que,
dess'artc, se comburía em fogo dc oppro-
brio nas fornalhas das locomotivas do
sr. Arrojado, Ao passo que, abolida
iterniinantementc pelo Congresso aquella
condição cssencialissima dos contratos

públicos, (é a única interpretação que
se pôde dar á supprcssão do art, .2 do
orçamento da Fazenda), quando sc assi-

gnalarem novas patifarias, como a cila-
da, a boa justiça reconhecerá responsa-
vel por «Uas não o governo, 

'mas a lei

que as autorizou, senão forçou.
Ainda é tempo para o Senado emen-

dar a mão. Mão para abolir as iiiimo-
raridades chronicas do regrimen, cm qiie
tem sido parte notável, mas para não

lhes dar, que não é preciso, o tom ber-

raute do escarneo legal.

AGADEMICISMO
PARLAMENTAR

Falava-se hontem, que são os ma'S
cotados para a vaga deixada no bu-
.premo Tribunal Federal com a morte
do ministro Enéas Galvão, os srs. An-
tonio Pires dc Albuquerque, juiz fede-
ra! nesta capital, Aurelino Lçal,, que
exerce o cargo de chefe de policia, c,
a ultima hora, o sr. João Luiz Alves,
que, actualmentc, oecupa um logar na
bancada espirito-santense, no Senado
Federal. »
GRAVATAS — Lindíssimas — Só na
Casa Manchester—Rua Gonçalves Dias S>

Informam-nos que o sr. Oséas Motta,
nosso collcga da A Rua, a quem honlcm
nos referimos a propósito dc nomeações

para a redacção de debates da Câmara
dos Deputados, fez concurso lia cinco
aiiiios, e que, chamado ai serviço no
anuo seguinte, em virtude desse concir-
so, prestou serviços como supplcntc in-
tcri.íò,' quando esse logar não era remu-
nerado. Como supplentc tem trabalhai! _
na redacção de debates sempre graitui-
tamente, e á vista disto e do concurso
tem direito a ser nomeado para a pri-
meira vaga dc súpplcnte.

Foi nomeado o escrevente de primei-
1" classe, sargento ajudante do Corpo
de Sub-Officiacs da Armada, José Joa-
quiin de Souza, para exercer interina-
mente, o cargo dc secretario da (_ap_ta-
nia do Porto d. Eslado do Maranhão.

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

•0 1° tenente da Armada. Rodolpho
Marques de Carvalho Oliveira foi desi-
gnado para servir 110 Corpo de Mari-
ribeiros Nacionaes.

Numa entrevista concedida hontem á
Noticia, o sr. Horacio Ribeiro da Sil-
va, gerente da Caixa Econômica, tra-
laudo da emenda ao orçamento da Fa-
zenda, approvada pela comniissão de
Finanças do Senado, relativa á creação
de agencias do Monte Soccorro, reve-
lou o seguinte: que o Senado não
innova coisa alguma, com a sua emen-
da, porque a creação dessas agencias,
por todo o perimetro da cidade, está
prevista no art. 2n do Rcg. da Caixa
Econômica, cm vigor, o «piai devo ser
mantido, cm todos os seus termos.

Ora, quando outro dia assignalámos
a nossa impressão de que seria inútil
qualquer tentativa dc beneficio publico
no serviço do referido estabelecimento,
pelos vicios quasi irremediáveis da sua
organização burocrática, o mundo cs-
teve para vir abaixo. Vieram-nos dizer
a absoluta regularidade com que fun-
cciona a Caixa, as -cifras portentosas
dos seus resultados, e, por fim, dizia
o funecionario encarregado" da defesa,
em voz quasi inintclligivcl, a deficien-
cia dos serviços prestados á população,
tia parte do Monte Soccorro, não de-
vido aos seus empregados, mas ;'i pra-
pria natureza official do instituto,
obrigando-o ás maiores restricções. Era
o que Unhamos dilo c 1: o que conti-
miamos a pensar com valiosos funda-
mentos.

Escrevemos que essa creação de
agencias do Monte Soccorro redundará
numa grande inutilidade, embora as
intenções respeitáveis do Senado.
Agora ficamos sabendo que a disposi-
ção do orçamento apenas repete uma
disposição do Rcg. da Caixa, que não
tem o menor indicio dc pratica. Inúteis
as agencias, porque teriam as mesmas
delongas no attender ás partes, a mesma

parcimônia nos empréstimos dados a

penhor, a mesma retardação para atten-
der á necessidade instante da clientela,
deparadas na casa matriz. Impraticável
a idéa que inspira a sua creação, por-
que ahi estamos vendo o gerente da
Caixa Econômica a cncareccr-lhcs as
vantagens, quando já cilas estão auto*
rizadas, ha um anno, e permanecem no

papel, o que denuncia bem a cinta que
faz aquelle estabelecimento o interesse
publico.

Console-se a população com os ju-
ros extorsivos do sr. Jacob, que, ape-
zar dos pezares, a serve a tempo o a
hora, quando para pagar os impostos
do sr. Calogeras, cobrados por execiiti*
vos summarios só lhe resta o recurso
do prego.

PEIGNOIRS, DESHABILLES. MATI*
NÉE3 e SAIJT DE I.IT3.

Mnison Nascimento.—— 1Ú7, Ouvidor.

Assumiu, hontem, as funeções de au-
xiliar de chimica da Enfermaria dc
Marinha de Copacabana, sob ,1 direcção
do capitão dc fragata dr. Julião do
Amaral, o capitão de corvela dr, Car-
los de Barros Raja Gabaglfa.

Os nossos collegas «da- .Rim entre-
vistaratn hontem o deputado peio
Paraná, o sr. João Pernetta, que con-
fiou ao representante daquelle ves-
pertino o segredo de. uma conspiração
parlamentar cujo objectivo é neutra-
lizar os effeitos da supposta pro-
paganda restauradora que muito tem

p; eoecupado 'os convivas da nncsa or-
çamentaria. Os temores do sr. Per-
nctta e dos seus companheiros de rc-
acção conservadora são talvez iufim-
dados. 'Xo momento 

"actual, 
ninguém

•faz no Brasil propaganda anonarchi-
ca. Ha sem duvida Um 011 outro jor-
«alista sincero, alguns republicanos
desinteressados e a massa total da po-
pulação consciente do .paiz que reco-
nhecem, com mais ou tmenos íranque-
za, que, após vinte <_ «sete annos de
Republica, o 'Brasil chegou a um es-
tado de cabos financeiro, dc des-
ordem administrativa- e de anarchia
politica, que contrastai frisantcntènlc
cem o credito, com a moralida-
de na gestão dos negócios publi-
cos e com a paz interna que gozava-
mos na manhã can que alguns bata-
lhões, sem saberem muito bem o qne
cs tinha -feito sair tão cedo dos quar-
teis, foram envolvidos na trama de
uma revolução que alterou o curso
histórico do Brasil.

Não se pôde com justeza dar^p
nome dc propaganda ao trabalho de
reconstituição desse passado, pondo
o dia dc hontem cm parallelo conn o
regimen da bancarrota e do peculato,
que a reacção conservadora procura
manter inviolável na sua integridade.
E' certo que, nesse interessante traba-
lho de exeavação histórica, os archeo-
logos politicos, ao retiraram djss minas
coisas preciosas, que enchem dc inveja
o povo felicitado pelo regimen actual»
deixam dc quando em vez escapar um
commentario indiscreto aventando a
idéa de que não i impossivel que os
brasileiros, fatigadoti um dia do cydo
das imoratorias e dos esbanjamentos,
da interniitcncia dos estados de sitio
c das revoltas estaduaes, pensem cm
reerguer a casa caída dc accordo com
o desenho antigo. '•*-

IMa-s se a aualyse imparcial de duas
situações e alguns ligeiros commen-
tarios provocam tantos receios so-
bre a sorte do regimen, c porque real-
rri-ente os interessadós-'na cohMrvã.ão
da ordem actual têm bons motivos
para crer que a opinião publica vííc
julgando >o nosso doente incttravd.
Por seu turno, os dominadores do
dia tião parecetri ter encontrado a
formula capaz de neutralizar o vírus
roonarchioo. O plano que, graças á
i.discreção do sr. Pernetta, foi divul-
gado pelos nossos collegas da Rua,
pódc dar resultados contraproducen-
tes. Julgam os conservadores do rc-
gimeu que tudo vae ás -mil maravi-
lhas. A nossa Constituição . a melhor
do inundo.- O sr. Pernetta está tão
encantado pela perfeição da obra
dos fundadores do regimen que lhe
attribue alie -a virgindade. Neste paiz
reinaria a edade de ouro se tivesse-
mos homens capazes de executar o re-
gimen. Até abi não trouxe o deptt-
tado paranaense -novidade capaz de'
recompensar o jornalista entrevista'!-
te do esforço do interrogatório, Mas
nc final da sua palestra, fez o sr-
Pemelta a confidencia que o nosso
confrade vespertino engastou como
fecho da entrevista.

Unv grupo de denodàdos defenso-
res do slatit quo constitucional vae en-
cetar 110 anno vindouro uma campa-
t-.ha de propaganda republicana, O
•regimen ainda não está leito, a Co.-i-
stituição .permanece virgem c o bata-
lhão sagrado dos republicanos con-
servadores vae salvar a nova geração
do perigo dc apostasia a qtte a se-
çluzcm os ímpatriotas c impenitentes
exeavadores de antigüidades, que ain-
da se larr.brãni de que o Brasil exis-
tia antes de 15 de novembro de i8«S9,
de qtte nessa 'época o cambio estava
¦acima do par, que os casos dc pceula-
to não eram tão freqüentes, c que
nesses tempos pre-historicos nem o
brasileiro conhecia a feva-e c nem o
Brasi! conhecia a bancara...,

Fazer uma propaganda é coisa
fácil, mas encontrar logar onde us

propàgandistas gozem de ¦iminunida-
des contra os argumentos do lado
opposto não é tão -simples. Os con-
servadores da Republica presidencial
resolverão a drííici.ldade convertendo
o Monroe na sede di futura liga
ptó-republicá e pró-orçamento. Du-
rante a sessão parlamentar de 10:7,
a*i horas de expediente vão ser con-
sagradas a um fim que differe de ai-
gum modo do que ó estipulado pelo
regimento da Câmara, mas que lorna
mais simples a tarefa parlamentar

I está» dentro do circulo privilegiado da
prosperidade que tinge com tons ro-
«eos os horizontes enfarruscados. Ha
credores estrangeiros que nos bate-
-rão á porta; ha um Exercito e tuna
Marinha que, no meio da mais grave
situação internacional que até hoje nos
confrontou, se vêm desarmados pela
imprevfdencia dos homens que domi-
narn o paiz e pela hostilidade surda do
reglimen -ás classes armadas; lia mi-
lhões de brasileiros reduzidos á po-
breza pelos erros dos governantes e
que vão ser agora esfolados pelo
fisco, para que não falte o subsidio
aos defensores parlamentares do re-
gimen.

Quem .__b0 ,se t«___la essa gente não
terá alguma coisa a dizer quando, no
-momento da suprema crise brasileira,
o recinto da Câmara fôr convertido
cm um club político, para o debate
acadêmico sobre o valor relativo das
fónmas de governo?

que lhe caem no ódio, não participa o
«íue faz ao seu superior hicrarchico.

Mais uma razão que actúa para a dc-
missão desse homem, que não vae bem,
positivamente, exercendo funeções de
delegado policial.

dos is 1. 'isliidores. Por meio de
debates diários cm torno dos themãs
doutrinário., do regimen, os organiza-
dores da reacção'conservadora vão
fazer a contra-propagatidà com que
esperam -salvar a virgem constitucio-
nal do sr. Pernetta e, com cila, as
outras instituições a que os pala-
dinos da Republica actual • devem as
vantagens pessoaes que os tornam tão
indulgentes para com as realidades
új presente.

¦Mas o metltodo de propaganda
apresenta os seus perigos. O anno
d? 1917 é critico para o Brasil e
pôde ser também critico para 05 opti-
mistas felizes a quem o funding c
as outras questões, que dentro em
alguns mezes poderão estar em foco,
não perturbam a serenidade satisf.i-
ti e .avais ou menos opulenta. Com-
tudo, pensem os amigos do sr. Per-
íietta que nem; todos os brasileiro-»

parte — O restaurant mais chie doar«XI Ki j_0, Optimos vinhos, Exccllente
coziilha—Urueuayana, 41.

. Q ministro da V.ação mibmetteu de
novo á approvação do Tribunal de Con-
ta3, o açcordó celebrado para -revisão do
contrato da estrada -de ferro Goyaz,

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

.0 sr. Calogeras, além de incapaz, c
cruel para com os funecionarios que
caem no seu desagrado, 011 na ogeriza
dos seus assessores. Não c de hoje que
vimos, registrando as perseguições por
elle movidas contra aquelles funeciona-
rios. Chegam ao nosso conhecimento
mais alguns desses casos, por signal
que revoltantes, dada a baixeza com
que foram levados a cffeito pelo mi-
nistro da Fazenda. Da Alfândega de
Santos foi removido, ainda não ha
muito, para a de Manáos, um emprega-
do de boa condueta, attestada pelos
seus chefes, e que hoje cm dia se acha
naquella capital do extremo norte nas
condições mais vexatórias , e passando
as pcores necessidades, porque os seus
vencimentos, ali, não chegam para o
sustento da sua numerosa familia.

Em julho ultimo, e também na Al-
fandega dc Santos, foi dcmittido-pclo
ministro da Fazenda um conferente,
contra: o qual não se encontrou ne-
iihuina prova de falcatrua, .111111 inque-
rito aberto para apurar a quem cabia
a responsabilidade por um contrabando
de baralhos.

•Esse conferente é o sr. Ignacio Ri-
beiro da Costa, que goza do máximo
esnecito na sociedade santista, c que
servia ao Estado ha quarenta annos
sem que a sua. folha de empregado de
Fazenda contivesse a mais leve cen-
•^.rrà «los seus superiores.

Ó. sr. Calogeras sabe que, cm dado
momento, as victimas da sua iiisensv
tezappellarão para a justiça e esta
nao pôde deixar de lhes dar ganho -le

causa, mandando rcintegral-os nos lo-
gares que oecupavam, nina vez não jus-
ti ficada a demissão.

Mas, emquanto assim procede co-.n
alguns funecionarios, o ministro da
Fazenda não dá andamento ao processo
que mandou instaurar contra o sr.
Maia ..-'ho, da mesmissima 2\lfandegn
dc Santos.

Por que o não faz o sr. Calogeras?
A resposta é simples: porque o que
elle- sttppunha ser culpa exclusiva do
sr. Maia tem ramificações dc respon-
sahilidade entre um grupo de funecio-
narios que exploram a incapacidade
administrativa do ministro da Fazenda.

iÜm homem que assim procede, dei-
xaüdo-sc levar até pelos seus subaltev-
nos não pôde absolutamente continuar
a frente da pasta dc mais importância

para o momento que atravessamos,
,E' o que, quanto antes, deve com-

prehcnder, dc uma vez por todas, o

sr. Wencesláo Braz.

O almirante Httct Balcell-ar, ministro«Io Supremo Tribunal Militar, apresen-
tou-ce hontem ao ministro «Ia Mariba eao chefe do Estado maior da Armada,
por ter sido reformado.

O sr. José Qiticica pretende enviar
á Câmara um requerimento solicitando
a sua nomeação para uma- das vagas
creadas no corpo de redacção de deba-
tes dessa casa do Congresso, comi o
desdobramento do cargo em que foi
licenciado o sr. Eugênio Pinto.

No seu requerimento, allcga o sr,
Oiticica ter sido classificado cm pri-
meiro logar uo ultimo concurso eífc-
ctuado na Câmara, sendo o unico can-
didato que ainda não foi aproveitado,
de todos os classificados naquella cate-
goria.

Reconhecemos, c comnosco toda gen-
te, que a creação dos logares em quês-
lão não obedece a ner.huma necessidade
do serviço publico. Mas, desde que a
Câmara não volte atrás, a sua cotnmis*
são de policia não pódc fugir á obriga-
ção de nomear candidatos de concurso,
e sobretudo aquelles que maior prova
deram da sua capacidade.

Pódc-se considerar vencedora a idéa
da não nomeação do candidato sem
conenrso, a que já nos referimos.

Já é alguma coisa. Mas é necessário
quo a comniissão de policia não fique
em caminho, e faça justiça, premiando
a competência demonstrada em prova
publica,

O ministro da Fazenda enviou ao
i° secretario da Câmara dos Deputados
o mappa organizado pela Directòria de
Estatística Commercial, relativo â im-
portação de frutas argentinas,

nistro Lorena Ferreira, , transníittindo
os agradecimentos do ministro Tocornal
e dando noticia do seu restabelecimento.

O ministro da Fazenda, despachando
o requerimento de Luiz Augusto de
Azevedo, declarando deixar de ser fia-
dor do fiel de thesourciro da Central
do Brasil, Abilio Teixeira, pronunciou-
se de accordo com a circular n. 22.•***

ALFAIATE
Av. Rio Branco, 10a.BRANDÃO

O ministro da Fazenda autorizou o
Lloyd Brasileiro a transportar do porto
de Paranaguá para o do Rio de Janei-
ro, até vinte caixões contendo animaes
destinados ao Jardim Zoológico.

Pelo ministro da Fazenda foi cn-
viado ao Tribunal dc Contas para os
devidos fins, copia do decreto ti, 12272,
que abre o credito dc I.tt2o6$6o5, para
pagamento á d. -ul.niia Frazão Avel-
lar Brandão, c outros, em virtude de
sentença judiciaria. ,

Foi posto cm disponibilidade; conf.ir-
me requereu, o official de fiscalização
do Porto do -Recife, bacharel Lotireiiço
de Sá c Albuquerque Júnior.

Na Prefeitura paga-se amanhã a fo-
lha de vencimentos do mez findo do
pessoal do 'Matadouro (no local).

run dos Andradas —
Augincntou para .40

n seu numero de quartos, Diária OS e ;$,
Quartos 3$ e 4.000.

Hotel Globo

O presidente da Republica frz-se r--
pre.cntar, por seu ajudante dc ordens,
cápitão-tenonte Alvim Pessoa, no en-
terro do dr. Enéas (lalvão.

Os empregados jornaleiros c opera-
r:os da Fiscalização do Porto do Rio de

Janeiro enviaram aos senadores um me-
monndum solicitando4h.es a elevação
da verba Pessoal e Material daquella
repartição para sçiscenton e cincoenta
contos, em substituição da de quiiiheii-
tos votada pela Câmara.

A .proposta do governo relativa
áqiíella verba era de oiíoceníos contos.
Dc modo que, indo o Senado ao cn-
contro do que lhe pedem aquelles tia-
balhadorcs, economizará ccr.lo c cin-
coenla contos, c evitará que cento c
vinte desses homem, sejam jogados á
miséria num tempo dc vida ditficil
como o que atravessamos.

O Senado, em que predomina a dis-

posição dc não sacrificar o funeciona-
lismo de carreira, como o entendeu um
espirito de econemia mal compíehcn-
(lida pe'a Câmara dos Deputados, não
deve, nem pôde desamparar a pobre
gente da Fiscalização do Porto, que lhe
solicita uma benevolência mais do que
justa.

Não ba economia admissível quando
re baseia numa crueldade conto cila, dc
sc atirarem á rua dezenas c dezenas
de trabalhadorc., que cc:n parcos or-
deitados provêm, á existência dc mulher
c filhos.

O chefe de policia do Estado do Rio
encarregou o seu official dc gabinete,
Luiz Manoel de Lima Carvalho, do nos
cotnmunicár não ser verdadeira a nota,
que honlcm publicámos, sobre os abuses

praticados .do deli gado dc policia dc
Padiia.

AgradcMnibs a gentileza do sr. Ma-
ceio Torres, mas mantemos tudo quan-
to árticütámos sob.e a condueta da-
qtielle delegado.

A ignorância, cm que c;'á o chefe de
policia fluminense, do que oceorre na-
queda cidade só se pódc admitlir como
mais um effeito dos dislatcs que
aquella autoridade co-vtmcltc a cada
passo.

O delegado, porque prende e per-
segue ferozmente as pessoas indefesas

CAMISAS—O que ha dc melhor e elegan-
tc—Casa Manchester —. Gonçalves Diis s-

Pelo ministro da Fazenda foi reniet-
tida ao i" secretario «lo Senado a
mensagem presidencial, relativa á reso-
lução legislativa que autorizou a aher-
turai do credito de 5:500$, para paga-
mento de prêmio a que tem direito A.
C. Pereira & C, pela construcção do
rebocador Ncptuno,

O ministro das Relações Exteriores
recebeu do encarregado de Negócios do
Brasil na Austria-Hungria, communicd;
ção de que apresentou ao. governo im-
perial e real, a9 condolências do gover-
no e do povo do Brasil por motivo da
fallecimento do imperador Francsco
José e de haver depositado uma coroa
cm nome da nação brasileira.

¦No dia 18 de outubro, saiu do Rio
de Janeiro, com destino ao Pará, o
patacho Carávellas, que ia ser conver-
tido cm barca pharol, levando a bordo
a respectiva guamição da nossa ma-
rinha de guerra.

Que destino levou esse navio? Pa-
rece que foi colhido pelos últimos gran-
des temporãos, e que foi obrigado a
desviar-se da sua rota. Não ha noti-
cias positivas a tal respeito. Apenas
uns tclegranimas procedentes de Bue-
nos Aires dizem que o navio foi avis-
tado muito ao longe pelo commandante
de tjm paquete que chegou aquelle
porto argentino.

Não pôde o governo Ignorar o que
sc passa cm relação ao Carávellas, E'
grande o numero de famílias interes-
sadas cm saber que destino levou o
patacho, sc dclle ha ou não noticias,
se o navio deve ser ou não considerado
perdido.

Bem fará o almirante Alexandrino
de Alencar fornecendo á imprensa in-
formação do que constar, pois desde o
dia da partida do Carávellas, até hoje,
ainda não houve noticias dclle.

Mercados livres

AOS NOSSOS ASSI6NANTES
Approxlniíitido-so o fim «lo anno,

época «In reforma «Io osslguatuvas.
pedimos 110.1 nossos asslgmiiitcs
mandarem reformai-as com a
maior brevidade, pelos motivos
quo abaixo expomos.

Outi-osini, toilos aquelles que to*
marem assinatura nova 11ECE*
BERAO o "CORREIO DA MANHA"
DESDE JA' não 60 lhes «lescon*
tando o período quo falta para
completai' o anno.

Tendo o "Correio «Ia Manhã
adquirido nos Estados Unidos
além do uma nova machina ro*
tativa das mais modernas para
conseguirmos rapidamente a nossa
grando o sempre crescento tira-
gem, 6 mucliinas para impressão
dos nomes dos nossos assignantes
em cada folha, acabando do uma
vez com a etiqueta collocada so*
bro cada jornal, como a remessa
do jornal em listas para as agen-
cias dos Correios — pedimos a
todos os nossos assignantes que
mandem reformar desde já suas
assignutiii-us com todos os cscla-
rcclmentos, quanto a titulos, no*
mes, sobrenomes o moradia, afim
de irmos desde jú preparando o.s
"paquets" 

que têm do servir para
a nossa expedição.

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

Os preços do nossas nssignatii-
ras, APEZAR DO ELEVADO PRE*
ÇO DO PAPEÍ., continuam aluda
os mesmos:

Por falta de numero, não houve hon-
tem sessão 11,1 Câmara dos Deputados.

O ministro da Fazenda negou pro-
vimenlo ao recurso interposto por
D. Rahcllo & C, do acto da Inspc-
ctoria da Alfândega do Rio de Janeiro,
que os obrigou a pagar direitos sobre
a differença de valor de mercadorias
iiue importaram,

O Jornal do Commercio publicou
hontem o seguinte télegranima:

"Buenos Aires, 25. — Desde 1 de
janeiro <lo correnlc anno alé lantc-lion-
tem a Argentina exportou 2.1.(3.368 to-
ileladas de trigo."A faiTuba. está send'o vendida á ra-
zão «lc 27S338, moeda brasileira, ao
cambio do lia, por cem leilos."

O governo tem necessidade-de apre-
ciar eslo telegramma, cor.fr.otitand.-o
com o que se está passando entre nós,
onde ei farinha está sendo vendida a
22Í000. per sacra dc 4.1 hilos.

Se tal noticia é extteta, o preço da
farinha 110 Brasil é iSj "J" mais cara
do que na 'Argentina, não scmlo possi-
vel que as difficuldadcs de transporte ou
mesmo a baixa do cambio justifiquem
tão extraordinária 'differença.

fl-V caso- para que fiquemos tolos dc
sobre-avizò, emquatito não sitrge uma
informação quo esclareça o publico.

Em resposta ao aviso no qual o seu
collcga das 'Relações Exteriores lhe cn-
viou copia ele vários documentos ao
consulado do llrasil cm Nova Yorlc,
queixando-se das difficuldades oppostas
pela Agencia do Lloyd llrasileiro na-
quella cidade, aos pedidos de repatria-
mento de brasileiros désvalidòs a bor-
do dos vapores do Lloyd, o ministro
da Fazenda, remcttett-lhe as instrucções
prestadas sobre o assunipto.

O sr. Lauro Miillcr, ministro das Re-
Lições Exteriores, recebeu telegrama*a
do sr. Felippe Schmidt, governador de
Sanla Catliarina, cointnu.iicando a in-
stallação da, sessão extraordinária do
Congresso Estadual, para tomar conhe-
cimento do accordo sobro os limites
entre aquelle Eslado e o do Paraná.«¦>«_«<»

Banco Nacional ultramarino
SEDE EM LISBOA—FUNDADO EM 186)
Rio de .lanniro—S. Paulo—Santos

Capital 1S.000 contos fortes
SAQUES A' VISTA E A PRAZO

sobro todos.es paizes c todas as opera-
ções bancarias nos seus variados ramos
nas melhores condições do merendo.
R. da Quitanda esquina Alfândega

Agencia. Praça 11 «lo Jnnho.

O ministra da Fazenda solicitou do
seu collcga da Agricultura providencias
a fim dc que -ossa servir na Delegacia
Fiscal de S. Paulo o ajudante cm dis-
ponibilidade, da extincia Inspectoria da
Cultura do Trigo, do 2" districto, Raul
dc Campos.

BENGALAS — Elegantes c resistentes —
Casa Manchester _ Gonçalves Dias 5.

Logo que o sr. Lauro Miillcr, minis-
tro- das Relações Exteriores, teve noti-
cia da enfermidade de que foi accoiu-
mcttido o ministro dns Relações Exte-
riores do Chile, sr. L. Tocornal, tele-
graphoti ao nosso representante diplo.
matico naquelle paiz, pedindo-lhe que
fizesse uma visita a s. ex. cm seu no-
me e apresentasse os votos de prompto
restabelecimento. Em resposta recebeu
O »r, Lauro Müller, telegramma do mi-

Assignatura annual..
semestral

30$000
189000

Todos os pedidos do assignatura,
assim como ordens, vales, chcqncs
o valores devem ser dirigidos 00
gerente do "Correio da Manhã",
V. A. Dnaito Felix, Largo da Ca*
rioea, 13.

Em virtude da escassez de papel
o com os grandes trabalhos decor*
rentes da insinuação quo estamos
fazendo, não nos foi possivel im*
primir o nlmanak que todos os
annos distribuímos aos nossos ns*
signantes.

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

Eis um antiunclo que promctte
Uma alegria sobretiumana :
¦Em matince — Bi;u.a Risaru
Tini soirce — Casta Sozana .

Caraiulia Thcatro Republica

BONS perfume?, finos e a preços rasoave..*,
N« Perfumaria Nunes. L, S. Francisco, 2%,

— » «_» «. a»
— Quem foi que fez r. !íc publi ca ?

Parece um concurso, senhores, fjue abris.
Afãs silencio... A attenção publica
Só cuida dos preços da Casa Muniz.

Pingos & Respingos
O Jury absolveu hontem um indivíduo

que assassinara 3 amasia c o amante desta
e tentara, cm seguida, suicidar-se.

O criminoso não morreu, está hora visto ;
mas ficou 'cego dc .-inibas as vistas.

AbsolvcnJo-o, o Tribunal popular, leva*
do pelo seu clássico scntimcníalísmo, com-
metteu, pelo menos, tres delidos.

í" — Absolveu um indivíduo que 'ass3=si-
r.ou duas pessoas.

2» — Considerou a tentativa de suici-
dio uma derimente, quando cila prova que
o réo é o primeiro a reconhecer que o sei»
crime merece punição.

3» — Po.- um movimento de sentimenta*
lismo, atira ás ruas, mais 11:11 pobre cego,
qi«c podia fíc.ir, muilo menos infeliz ns
sua 'priíão, oiulc faz tanto escuro como cã
fora.,,

¦1«
f.i *

Tlontcni, n.i rua do Catlcte, porque uni
burro quebrasse a perna, mataram-no, ali
1:1 c sm n,

l'iz um vespertino, commcntando o easa,
que isso foi feito por iaâo haver uma assis*
tencia para 03 burros,

E é por essas e outras que lia muito
tempo não ?c realizam conferências lite-
rarias... *>

Si *
Ea!n:se na entrada do dr. Tire., c Albu-

querque para a vaga do Supremo.
Mas isso é uiii desastre I
lT:n desastre ?
Naturalmente ; perdemos uni cxccllcn*

tc juiz singular,
»

* S!
Faz-se uma forte campanha conlra as im-

dorinhas,,.
Não se! per que ! As andorinhas estão

para rn casas de modas como as feírn3 lí-
vres para os quitandas.

*
ti s.

O sr. Azeredo foi visto hontem* do au-
t-.-movel. a correr .1 via-sacra governamen-
tal.

Tratava-se do preenchimento d.i vaga do
Supremo.

Como as coisas r-ititT.ir-.rn ! Ahligamcnte
o chefe uo P. R, C, c que ficava â cs*
pera da corrida.

liojc o "chefe'' ó que corre e talvez não
arranje cada, '*"

ÍI
Os Industriacs do fumo ínsurgem-se con-

tra a ide'a de uma nova taxação sol.ro o
seu produeto.

lí têm toda a razão ; o fumo é objec!*.
de luxo ; assim, o que faria o governo de
*nr.Í3 pratico era isentar o fumo da di-
reitos; porque, assim, toda a gente eom-
prando barato o cigarrinho, teria a iil.i-.no
de ser rico. '*'

*'
O ;r. Tausto .Ferraz, ao fazer a sua

profissão «fe fé republicana na Câmara, de*
clarou que falava cm neme da nova _e*
ração.

Mas se o sr. Kusta pertence i nov»
geração, qual será a geração de que fazem
. :.rte os nctol do intransigente republico ?

, Cyrano & O.

Foram diversos, e escriptos em dif*
ferentes épocas, os artigos publicado*
pelo Correio -da Manhã, a favor dos
mercados livres ou pequenos merca-
dos. 1'odemos tlizcr que essa foi uma]
das varias campanhas utilissimas sus-
tentadas por esta folha, com o fim
de bem servir os interesses do povo.
ii, digamos com justa ufania, todas
as nossas campanhas têm ficado ven-
ce.loras, dc certo porque ellas tèm
sido justas, itnpondo-sc por essa su-
prema razão.

Assim, lembraremos -que a acçãt-l
fiscalizadora do leite, exercida hojo
com a possivel encreia e amplitude,
conduziu a estes resultados: é ja armi-
to riiàw-r o consumo de leite puro, e

o numero dos falsifici-
dores daquelle precioso alimento, E,
para esse resultado, muito concorreu
esta folha. Quanto aos estabulos,
onde em tremi _ .cite era vendido
com addiciona-miitito de águas impu-
ras, se ainda diãíO foram totalmente
removidos para zonas onde não pre-
jttdiquem o publico, é porque a desi-
dia do Conselho •Municipal, ou qual-
quer outro motivo ainda peor, não
pernVittitt que fosse corrigido cotivc-
nien.ciuei.tc o frágil fundamento em
que se basearam os pedidos de ma-
nutenção dc posse dirigidos aos tribu-
naes e que foram attendidos.

fiemos agora, já decretadas, as fei-
ras ou mercados Jivres, que se reati-
zarão cm vários pontos da cidade,
com _ comnarecimento dos lavrado-
res, pequenos 'hortelões. produetores
emfim, os quaes venderão a retalho c
directamente ao publico os produetos
da sua lavoura.

Vemos assim satisfeita uma antiga
pretçnção do Correio da Manhã. Mas,
como pretendemos fazer a apreciação
do decreto que estabelece ws pequenos
mercados, diremos que elle não cor-
responde completamente ao fim. que
foi visado. De facto, o decreto esta-
belece que as feiras se realizarão
uma vea por somwia, em cada local,
o que corresponderá a... não haver
feiras que tenham a desejada titili-
dade.

Expliquemos.
Para que vã'o ser creados os pc«

qttenos mcrca<los? Para que o povo
possa comprar ctrt melhores condi-
ções os produetos da lavoura, rece-
bcnd.o-os directamente das mãos dos
produetores, c para que estes so iseu-
tem «Ja exploração de que são victi-
mas, forçados como são actitalmcnte
a vender por preços minimos artigos
de «ua producção que os explorado-
res revendem depois por preços «cor-
'bitántcs, Ahi vae um exemplo: os
qnitandeiros compram os chtts-clius
aos hortelões a -!$ooo o cento, ou
seja a vinte, réis cada uin, c ven-
dem.s ao publico a ioo réis, ou soja
cinco vezes mais o preço que olles
lhes eustaránii. Trata-se de um .pro-
dueto banal c abundantíssimo* Uni
chuchueird bem tratado produz ai-
gtins milhares dc frutos, que deve-
riam ser vendid.s a baixo preço, e
todavia tal não suecede. O mesmo se
dá em geral com as hortaliças, e em
relação ás frutas não ha quem não
saiba a que extremos ellas são leva-
das pela exploração gananciosa,

Ila proprietários dc pomares que,
por terem sido victimas da explora-
ção, preferem não -mandar seus frutos
para a capital, tão certo c que ellcí
não só nada lucram, mas ainda cor-
rem o risco de terem prejuízos!

Ora bem: as feiras wil mercado.,
livres não serão úteis sc -não forem
diárias!

"Quem fez a lei ignora que os lior-
telões são explorados pelos eoinnier-
cianles fixos do hortaliças, c que
essa exploração sc exerce da seguiu-
te fôrma: garaníiúdó-se aos produ-
ctores a compra dos produetos tio in-
vento, que é a 'época da maior abun-
danci.a, estabelece-se, enlre commer-
ciantes e produetores, uma convenção
quanto aos preços, que são mantidos
também no verão, quadra cm que ha,
de ordinário, escassez de produetos
horticolos. 'Assim, os hortelões evi-
tam que no inverno os seus produeto.
deixem de ter compradores ou que
estes se aproveitem da abundância de
gencros para lhes offcrcccrem preços
Ínfimos. Se- os hortelões tiverem
mercado diário, onde possam vendei
seus produetos directamente ao povo,
ficarão isentos da pressão dos com-
incrcJ_n.es, e acudirão aos mercados,
onde obterão melhore*. lucros. Sc,
porém, os mercados, até onde elles
podem chegar, só fitticcionarem tuna
vez por semana, o interesse dos lior-
telões é .não se indisporem com o-
quitandeiros, c não comparecerão ás
feiras, as quaes ficarão condeninadai
á morte por... inanição!

Procuramos encarar as questões d<
interesse geral pelo lado pratico, c c
mais viável-.' li a fôrma pratica de
tornar úteis os pequenos miercados í
fazer que eües ifimccionem diariamett-
te, Bit pc!o menos Ires vezes por se-
mana, além dos domingos cm que
egualmcnte devem ftuiccionar.

.Dir-se-á que a lei estabelece merca-
dos em todos os dias uteis da sema-
na. 'E' verdade. ííxçlue os domingos,
qtte seriam precisamente os dias de
melhor rcsuJtado, porque as classes
operárias recebem cm geral as férias
aos sabbados. Até.nisso sc vê o nosso
feitio burocrata —'manga d'alpaca!
Porque o 

'domingo 
é domingo... não

fuhcciònam os mercado., como se o
povo não necessite de comprar ali-
mentos nesses dias! Mas, embora
haja. feiras todos os dias, cilas estão
distribuídas dc fôrma que, por exem*
pio, ás segundas-feiras íunecionam na
praça 26 de Janeiro, em Copacabana;
na praça Saenz Pena, no districto da
Tijuca; na estação do Encantado e
na praça da -Republica. -A's terças-
feiras, 05 mercados serão na Estrada;
da Ponte da Saudade, na Gávea., no,
largo da. Lapa; no final da rua de
S. Erancisco Xavier, c na estação da
Penha.

IV sufficiente analysar esta dislri-
fcuição de zonas pc'03 dias da rema*
na, para se verificar que 03 produ*
ctores não poderão comparecer dia-
riamente a çsses mercados, tão afãs*
tados vão ficar uns dos outros, o
que, como acima dizemos, é sufficicn*
te para inutilizar uma iniciativa que,
executada por outra fôrma, seria pro-
veitosa.

¦Xo decreto que estabelece os pc-
quenos mercados ha medidas que são
realmente uteis e sensatas, mtis cuja
utilidade e sensatez desapparccerão...
se as feiras não furiecionarem! pct.
falia dc vendtdçrcs. o que, estamos
convencidos, suecederá, pelas razões
acima expostas.

¦Sc-o prefeito municipal icm alçadal
para r.emediar o mal íue apontamos,
e se o sei ínttr^o é que as feiras ou
mercados livres sejam de utilidade
para produetores e consumidores, não
deve demorar-se a remediar o grande
inconveniente que apontámos depois
de lhe termos analysado todas as con,*.
seqüências. SF~ITf

:M.~
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A verdade sobre a
proclamação da

Muilo se tem falado no narlamento e
escripto na imprensa para saber se foi
o povo ou as clajsses armadas que im-
plantaram no paiz a Republica.

Testemunha occular dos factos, parte
activa na conspiração e nesse movi-
mento, então simples capitão de enge-
nheiro», venho narrar 'os acontecimen-
tos, para que 

"fique assentado, dc uma
vez fiara sempre quc, as classes arma-
das ti que fizeram -a 'Republica,, apoia-
das no Partido Republicano _civil, cora
cuia adhesão contaram e nao podiam
deixar de contar.

tlíis OS factos: ; - •" ¦ -e
 Havia no 9o regimento quatro ot-

ficiaes de valor, acliivos e irriquietos.
fanatizados .pela idéa republicana: ma-
ior Solon, tenente Mcnna Barreto, ai-
feres Joaquim Ignacio c tenente Dan-

Jígíea officiaes promoveram uma ma-
infestação á •Beiijamin Constant na Us-
cola Superior de Guerra, por parte da
officialidade, .para que. estes se collo-
cassem ú frente delles e reivindicassem
os brios da classe que se dizia enxo-
valhada pelo governo.

IBcnjamin acceitou o convite, e mar-
cou-se uma grande reunião no C/ie6
Militar .para 3 de novembro, dia do

grande ba.ilc na ilha Piscai - offerc-
dlNessa 

ícunuio no Club Militar, a .que
comiiareccu grande numero de officiaes
Snof da .Escola Militar deram-se
«ilcnos e amplos poderes a Benjamin
Constant para, agir como entendesse•

1A0 sairmos, ás 8 hpr^ftojnoite^.eu
t Benjamin Constant do Club Mtl\tar
esle disse-me: vou *«*«»;*.«»*
ração no Exercito, e você, <tf'cm"
loções na Marinha, euulc JeE^ , mas
tenha eu dado em nao falar cm .itepu
lS senão a officiaes sabidamente re-

publicamos. .
lUcspedimo-nos, e íui

ris\ fardar-me e pedir
conelèrò Gaspar Martins, com quem

ndia encontrar, como eneonreftran-

^rr^nd^Xltertíis-
ti e ou ro. - justamente na oceasião

enqí?" o immoítal visconde de Oi o

rlfofnc^clilVno^asseSo
í perpetnidàde da monarchia, na :.„..-

•'1v,ndenl!òll<" encarregou-se da con-
\\ •mucni«!i^arinji.ai (lizçndo-me.que

O DIA NO^SENADQ

OS SENADORES HOMENA-
CEAMOS MORTOS

Ainda hontem a sessão foi presidida
pelo sr. Urbano dos Santos, secreta-
riado polo» srs. Pedro Borges c José
Metello.

A QUESTÃO DO FUMO

AS CLASSES INTERES-
(SADAS DISCUTEM

O ASSUMPTO
ÍReatizou-se hontem, no edificio da

Associação Commercial, sob a presiden-
cia do sr, Francisco Eugênio Leal, se-
cretariado pelos srs. Almeida Carva-
lhaes, deputado Lebon Régis, Simões

a reuniãoj„?1SÍ^?/MteCSWíSS^« ~!I*i'« <* Antônio Calmon, a remua»
™c-S^quc"íoí2o7ie^Khíot mn representantes da Associação Com-
íSiril £ ramara. rcmettenUo seis I "nercaal, Sociedade 'Nacional de _Agri-secretaria da Cantara,
proposições relativas .
litfceniç&s fe afcortlura «c créditos cm
virtude dc sentenças judiciarias. Em
seguida foi lido o parecer da commis-
saio Ide finanças sobre o orçamento da
receita. " .

Oooupando a tribuna o sr. Antônio
Azeredo fez o elogio fúnebre do dr.
Enéas Galvão, ministro do Supremo
Tribunal dia Rtípublica. Por sua vez,
o sr. Francisco Sá fez o necrológio
dio cx-deputadb cearense coronel Aga-
pito Jorge dos Santos. . . ¦

O Senado resolveu inserir na sua
acta dos trabalhos de hontem votos de
pezar por esses tristes acontecimentos.

Na ordem do dia, foram approva-
das cm 4* discussão,- as proposições
da Gamara fixando as forças navaes
para 1917, com as emendas da com-
riVèsSo de Marinha c Guerra,, e conçc
delido licencia ao funecionario Sebastião
Martins da Cunha.

m% a im » i»i

concessões tle! cultura e Centro Industrial do Brasil,
para discutirem o projecto de estanco
de fumo e os augmentos de impostos,
apresentados, pela ICamara klos) Depu-
tados, sobre esse produeto.

O dr. Miranda Jordão, que foi o
primeiro a usar da palavra, fez um cs-
tudo da cobrança do imposto dc con-
sumo sobre fumos, desde 1013 até
ultimo semestre deste anno. e no con-

NQTSGIâS 9E MINAS
Vista Alegre, 22. (Do Correspon-

dente). — Promovida pelo professor
João Hdefonso do Nascimento, "ecun--
dado pelas professoras d. d. Cecília
Furtado, Dalila Nascimento, alumnos
de ambas as escolas, t pelo distineto
moço sr. José Cerqueira, competente
escrivão deste districto, commetnorou-
se, no día 19, o anniversario da institui-
ção do pavilhão nacional.

A1 1 hora, numeroso prestito civico
formaklo dc alumnos uniformisados c
sob a direeção do professor Nascimcn-
to, de grande numero de oessotas do
ese'l vistalegrense e da banda musical
"Lyra Memória José de Azed-ias",.,do
Aracaty, partiu do largo João Pinheiro
até a Casa do Sr. GaW.el Vieira, no
largo da egreja. Ahi, a grande massa
popular, no avistar a bandeira brasilei-
ra, descobriu-se, .prorompendo em vivas

ipara minha' familia do

A mudança «lo vida occoirendo
entro 11 edade do 40 annos 6 o
tempo do perigo c de tonior pnra
n maior parto dus mulheres. A
segurança da vinda o a passagem
liem suecedida deste periodo cri-
tico, 6 inteiramente uma questão
da condição do sangue. — A hys-
teria, dores nos membros, estado
do iiielnncholla, dores no estorna-

gò o ria cabeça são signaes do que
o sangno e os nervos necessitam
do força e nutrição. Isso podo ser
obtido com o uso das TMluliis
Rosadas do Dr. Williams, o Grim-
do Tônico paro o Sangno o Nervos.

spiraçap
iá tinha. todos os navios

faltava o
de madeira,

11,0 filiava o encouraçado
™* -',uc 'commàiídâdo 

pel.q sr. Ale-
Aquidaban,. *¦>''"":•"•**";•- Saldanha e a
xandrino, imnicdiato de *-.am.iniia

oe atrevia ai falar. ,
de Benjamin im num

bote ao Aquidaban convidar Alcxan-

«'"«?.„° 
S-me- - fScrzcdcllo, Ai»

XÍt%='S£-<'-'
aBr'3iaBç noite com1 aetividade no *.

do Exercito. „„..., m.e procurou

^C^S^yoçayuv,
H,e lhe disseram que

quem nao
Voe ordem

fronto de algarismos provou que com cntiliusiasticos, quando o professor Nas-
uma melhor arrecadação entre os annos cimento entregou-a á quartanista' da es-
da , 1913 e 1915 o governo arrecadou i cola feminina, Anna Aguiar, a qual tra-
mais cerca de 15.000 contos. ' .... <¦-:— -.—• ..

'Disse que a proposta de orçamento
apresentada pelo governo para o exer-
cicio de 1917 pedia, somente para fu-
mos, uma receita de 17.000 contos;
entretanto, a classe interessada nesse
commercio, não só acocitou o atigmen-
to, como lembrou providenoias que au-
Ementaram essa receita. A Câmara, por
sua vez, depois de haver approvado cm
2» discussSo essa Iproposta, levou ao
Senado uma proposta elevando a co-
branca do imposto de consumo de fumo
a 55.000 contos. Este augmento é des-
.propositado, o commercio e a industria
não o supportam, e traz um prejuízo
formidável á lavoura de fumo.

IFalpu depois o sr. Celso Felix, mos-
trando que a producção do fumo será
prejudicada pela importrpão deste ne-
nc.ro que não tiver similar brasileiro,
uma vez que podem ser importados li

zia a tiracotlo larga faixa auri-verde,
ladeada pelas olumnas Luzia /Aguar e
Ormenzinda Pereira, que conduziam lin-
dos bouquels 'de, flores naturaes.

Depois, ao espottear dc fogos, exe-
outando a banda musical vibrantes do-
brados, continuou o cortejo cm Ueman-
dvi do predio da escola masculina,, onde
se iam realizar o hàsteameirtô da ban-
deira c a 'scisão civica. A' chegada do
presfit-o, que tinha como porta-bana-ei;
ra a referida aluniiw Anna Aguiar, foi
o pavilhão d,a Pátria recebido pela pro-
fessora Dalila Nascimento, csparzmdo
eobre elle pétalas de rosas as exmas.
B. d, Cecilia Furtado, Maria Brandão,

nhecido não somente neste Estado,
como no do Rio, S. Paulo e Espirito
Santo.

£m seis annos o major José Men-
donça manipulou 60 mil kilos de fumo,
que produziram uma renda bruta de"
180 contos de réis, em um liquido de
cerca de 120 contos de réis.

Sirva essa lição de exemplo do
quanto pôde um homem perseverante e
trabalhador.

Cidade de Passos, 22 — (Do corre-
spondente) — _ Perante extraordinária
assistência abriu-se no dia 15 a expo-
sição de trabalhos dos alumnos do
grupo escolar "i\Vencesláo Braz".

<— Fala-se na fundação de mais um
jornal nesta cidade, cujo programma
será a defesa dos interesses desta zona.

CAMBUQUIRA,' 23 (Do correspon-
dente).— À.-população desta localidade
foi hoje despertada por uma alvorada
com musica e foguetes; indagando do
facto, soube que ei a isso devido ao au-
niversario natalicio do dr. 

"Thomé

Brandão, prefeito..municipal, e oue uni
grupo dc amigos seus, aproveitando <s-
sa data, offercccram-lhe seu retrato á
oleo, saindo a quasi totalidade da popu-
lação ao meio dia do Grupo Escolar, pa-
ra a casa do homenageado. Foi orador
official o distineto jornalista e advoga-
do João Toledo, que num vibrante e
eloqüente improviso, rememorou os ser-
viços prestados- á esta localidade pelo dr.
Brandão, 110 seu carro ;oCíicial, e.no de
homem particular. Medico, salientou o
orador os nobres predicados e educação
do homenageado, se.id no final de seu

Gasparina Carvalho c senhorita Djanira j discurso muito ariplaudido e abraçado.
Machado. I *-* ar- Brandão, agradecendo.commovi-

Em seguida, ao som do Nymno Na
oional c ao estrugir dc bombas e fogue-
ves. foi a 'bandtira hasteada ila fachada
djocdifiao da escola masculina pelo ca-

res de direitos, conforme a proposta, _.,-ó jos/, i.-lIrl;ui0 ,digno inspector cs-

o movimento mi-
cra

%oW^™MS< 0lUr°Republica
.... qualq
precedentem,"'"n 'Va^"„tadf'a^Rcp«l'.-™. c res

escrúpulos 
¦ moraes de

dedicado do limptíra-
Estava assou

tava vencer os
Dejid.ro, »i»'8°
dor. 

' 
_ . .„ ,,,,1., conferências

Tendo Benjamin varias con

com Dcodoro e lazendprlUCjJÇ^?^^
perador doente nao. gqvcrn.ixa; mais

reinado seria uma
"m:-°.-,CXeve <ie"Deõdoro estas

im-p

calanvidaüe,
1,aÜ.Vr_ois sc o imperador não governa

__ faça .e a 
^^\ «Ploriano Vei-

dcmiuir-u'c. ao

DO ESTADO DO RIO
Rezende, 24 — (Do correspondente)
 A. convite do coronel Napoleão Du-

arte, capitalista c industrial aflui resi-
dente, esteve na cidade o engenheiro
•Mario de Moraes, encarregado do pro-
jecto de um hotel modelo que vae ser
construído aqui.

A cidade se acha cm franca prospe-
ridade; foram ajajrdinadas varias pra-
ças, o calçamento está sendo reformado
pelo systema de pararellepipcrlos -Je
muitas propriedades particulares estão
sendo remodeladas.

O systema da illumiriácno clectrica
vae sóffrer completai modificação, cs-
tando já firmado contrato para esse

Quer pela sua topògrapliia, commodi-
dade rápida de transporte, c sobretudo
condições tle clima- agua e rede de
esgotos, 'Rezende deve ser a cidade
preferível pelos veranistas.

S. J.ao no iPauaizo, 22 — No dia,
do corrente, ao meio dia, teve lo-

a cerimonia civica da inauguração
da bandeira nacional no edificio do
quartel do destacamento policial de'.Saò
loão do Paraizo, 30 districto de Monle
Vc-tle. O apto se revestiu de grande
solennidade, sendo numerosa a ..assis-
tenda. , ,

Os alumnos e alumnas das duas es-
colas do povoado cantaram o liymno
nacional, que foi ouvido em respeitoso
silencio. ,.

Com referenciai ao .acto, discursaram
Oscar 'Baptista c o sargento Lafayette,
tíittno cominandanle do destacamento, a

qiiem sc deve a sympathica iniciativa
dessa inauguração.

it)
gar

os fumos de typo francez, turco, chinez
e outros,

O imposto a cobrar pelo monopólio
sel-o-á oor 25 annos. No entanto, sen-
do a lei orçamentaria dc effeito anniio,
clle deverá ser revalidado .-,*imialiucnte,
durante aquelle prazo, não podendo, as-
sim, ser diminuído ou aiigineutado. De
modo que todos os impostos poderão
ser átinualmcnte diminuídos, menos os
desse produeto, em virtude do contra-
tosque inslitue o monopólio. -

Oecupou tlepois a tribuna o deputado
Lebon Rcgis, que declarou" que a So-
ciedade Nacional de Agricultura 6 con-
traria a todos os monopólios. E ele-
vando o diapasão da sua voz, declarou:

— Quando fizemos esta Republica
foi para abolir todos os monopólios. ,
Não admitamos monopólios nem dc,
zonas, nem dc classe, nem <Ic qualrmer |
outra natureza. 'Como legislador, a.ttir- 1
mo a minha hostilidade a tudo que seja
monopólio. E como .representante úe
Santa Catharina é contrario ainda a
emenda, porque a gente pobre de sua-
terra- vive do plantio do fumo quc, cm
seguida, converte cm cigarros ou clia-
rutos, para serem vendidos nas peque-
nas cidades do Estado ou entre a sua
população rural. O monopólio dana a
essa gente uma -miséria íiumcdiata.

Scguiu-sc com a, palavra o dr. Hçr-
bert Moses, quc reconhece a necessida-
de cra que se encontra o governo, de
augmentar as suas rendas. Ha, para
esse fim, vários caminhos. E o mais
curial seria o da mais riaornsa justiça
na ajoplicacão dos impostos. Em se tra-
tando do fumo, o que os

, òlar 
" 

_o districto, sendo cantado o
Hymiio 11 Baniieii- t>or todos os alu-
nines, que -tombem lhe prestaram a de-
vida continência. Recolhido o prestito
ao salão da escola, que sc 'achava or-
namen-tatlu d'c flores naturaes, inclusive
•> trín-.ra e o estrado eni que ttimbem
cistava collocada a bahdeira, foi labor-
ta a sessão pelo r. r. padre Mar.'C üou-
to, d. d. Vigário do Laranjal, a- con-
vite do inspector escolar.

Dada. a palavra ao professor Nasci-
mento, Idisoorrcu este sobre a cplieilic-
ride, sendo bastante app.audido. Decla-
mou -hiagnifioamente a "Oração aUtui-
dteira1?; o inteUigcnte joven Anysioijdç
Paula, ex-alunino diplomado pela csíola
mâsculünla local.

Seguiram-sa-lhc oom saudações a Bsn-
deira c roa nativos os aluinnos: Anna
Aguiar, Ormenzinda Pereira, Sebastião! malas para a estação por
Rõdriaiics, Edgaml, Francisco e birmiuo
Lima,^.e José 

"Ocrqueira 
Pilho, que re-

ceberain muitos applausos pelo garbo c
desembaraço com quc se houveram. _

Fiuttineittè, ao encerrar-se a sçssao,
ãgralíecchdo a honrosa incumbência ¦ tle
tel-a' presidido, proferiu bcliissimò dis-
curso a.o Syinbote da Pátria, o r. r. pa-
dre Mario Couto, recebendo, ao tcrini-
nar o illustrado e virtuoso sacerdote,
oslnepitiosLis phlmãs c euinprune.nlos pes-
siiaes do seleeto auditório.' Reinou.,.»
maior harmonia entre os espectadores,
dentre os quaes notavam-se muitos ag-ri-
cultores v rèspeotivas fami bas bem
como illustres cavalheiros de outras lo:
.calidades. Tciifos sc retiraram bem 1111-

dissimo a prova de sympathia de que era
alvo por parle de seus amigos c da pq-
pulação que se associara a essa mani-
festação, offercceu aos presentes um
copo d'agua. Por essa oceasião, diver.
sos oradores sc fizeram .ouvir, visando
sempre o homenageado, quc com sua
gentileza proverbial c dc sua senhora
foram captivantes, procurando agradar
a todos.

Realizou-se hoje o consórcio do
conceituado negociante c distineto mo.
ço, sr. Silvino Lemes, com a prendada
e gentil senhorita Aurca Mendes, filha
do sr. Theophilo Mendes, negociante,
ambos, desta praça. Houve um opiparo
banquete com numerosa1' concorrência
de amigos e convidados. Almejamos aos
iiubéhtcs uma ii.tenuinavel lua dc mel.

Numa esta,fio dc águas, como e
Cambüquira, visitada por mais dc 4.000
aquáticos, resolveu o sr. Camillo Soa-
res, director dos Correios, suppriniir O
logar de estafeta distribuidor, que ga-
nhava 47?500 mensaes c o conductor.de

economia'
Xo cintnnto, conservou.os dc Santa Ri-
ta dc Sapucahy c dc Itajubá, onde im-
pcraiu os drs. Delphim 'Moreira c Wen-
cesláo Braz.

Com certeza se s. s. supprimisse o
stu automóvel c os empregados dos
Correios que particularmente lhes ser-
vem, não necessitaria de tal economia.
Sun outros commentarios.

LEOPOLDINA, 23 — XI — 916. —
(Do correspondente) — Vs:ão funecio-
nando no Gymnasio Leopoldincnse as
bancas examinadoras, nomeadas pelo
Conselho Superior do Ensino c sob a
inspecção do dr. Oswaldo Jtoycç Para-
nlios da Silva.

Os trabalhos tiveram inicio no dia 20
do corrente, segunda-feira, tendo sido

O CASO DO DESVIO DOS MA-
TERIAES DA CENTRAL

DO BRASIL
Na Secretaria do palácio do governo

forneceram-nos hontem os seguintes do-
cumentos, a propósito do processo mo-
vido pela 'Fazendai Nacional contra o
tenente Leonidas Hermes da Fonseca,
para apuração de desvios de rnateriaes
pertencentes á Estrada de Ferro Cen-
trai do Brasil."Ao secretario do presidente da Re-
publica foi dirigido, em 20 de novem-
bro, o seguinte requerimento: — "O
advogado que abajixo se assigna, para
defesa de seu constituinte, o tenente
Leonidas 'Hermes da Fonseca, no pro-
cesso quc a Fazenda Nacional lhe move
para a apuração de desvios de bens
pertencentes ao Estado, necessita que
v. cx. mande certificn.r, em seguida a
esta, o seguinte: — a) quantas requi-
sições de rnateriaes foram feitas desde
15 de novembro de 1914, até o pre-
sente", á Estrada de Ferro Central do
Brasil; b)-. qual a importância da to-
talidade desses .ínníeriacs; c), qual a
applicação dada aos referidos mate-
riaes — Rio de Janeiro, 20 de novem-
bro de 1916 — O advogado, Jayme C.
dc Vasconcellós (sobre duas estampi-
lhas de 300 réis)",

A esle requerimento foi dado o se-
guinte despacho: "De ordem de s. ex„
o sr. presidente, á direetoria da Estra,-
da para certificar — Rio de Janeiro,
ai de novembro de 1916 — Hélio Lobo.
"Cumpra-se — J5m' 21 de novembro de
íoi d — Miguel Arrojado Lisboa, dire-
ctor". 

_
"Certidão — Estrada de Ferro Cen-

trai do Brasil — Secretaria,— Em
cumprimento ao despacho da direetoria
no requerimento numero duzentos e
cincoenta e tres, do corrente amno, no
qual o advogado Jayme de Vascçmcd-
los pede mandar certificar para defesa
dc seu constituinte, o tenente Leonidas
Hermes da Fonseca no processo que
lhe move a Fazenda Nacional quan ais
tcnÜisiçÕBS de rnateriaes foram feitas
desde 15 de novembro de mil nove-
centos e quatorze até á presente data,
etc, • — Certifico que além do can-ao
que, dc accordo com a praxe, e men-
salmente fornecido ú usina geradora
de luz 110 palácio do Cattete, so houve
no periodo de 15 de novembro de mil
novecentos c quatorze até hoje, o tor-
necimento de quarenta e cinco_ grelhas
peso total de quinhentos e oitenta _,e
cinco kilos, a trezentos c quarenta ms
c quinhentos tijolos refractarios de viu-
te e dois centímetros e scis_ centime-
tros a duzentos e trinta e cinco reis,
no valor total de trezentos c dezeseis
mil c quatrocentos, para concerto ae
uma das caldeiras da mesma usina.
Nada mais constando, eu loao Canosa,
auxiliar dc escripta da Secretaria da

Est.'adit de Ferro Central do Bra .1,

.assei a presente certidão que vae da-
«da c assignada pclo o ficai da mc -

ia secretaria José Momz, no imped -

Sento occasional do secretario da nes-
ia Estradai José Ricardo dc Albuqucr-
Si. Rio Se Janeiro em ai .de no-

vembro dc 1916 - José Muniz, ohi-

ciai (sobre 3ÍS00 de çslanjp-lhas) 
-

Confere, Zoroaslro Amador lascou-
ccllos, aniaiuicnsc

OS ORÇAMENTOS NO
SENADO

NA CAUDA -DO ORÇA-
MENTO DA FA-

ZENDA
Nova reunião effcctuou hontem a

commissão de Finanças do Senado, con-
tinuando o sr. A. Guanabara a dar
parecer sobre as emendais ao orçanien-
to do Ministério da Fazenda.

De accordo com o relator, foram ap-
provadas as emendas: mandando que
os ministros do Supremo Tribunal, para
aposentadoria, poderão contar o tempo

CARNES VERDES
MATADOURO DK SANTA ORU_
Foram abatidas hontem no Jtatadou-

ro dc Santa Cruz para o consumo desla
capital, 674 rezes, 311 porcos, 3 i|2
carneiros e 4: vitellas; sendo de Du-
risch & C, 54 rezes;" de Cândido Ks-
pindola de Afello, 48 rezes e 31'porcos;
de Arthur Mendes & C, 73 rezes c 11
porcos; de Lima íS F.rll)os, 52_rezes, 45
porcos e 10 vitellas; de'Francisco Viei-
ra Goulart, So rezes, 76 porcos e 11 vi-
itellas; de João Pimenta de Abreu, 53
rezes; dc Oliveira Irmãos & C, 90 re-
2ea, 55- porcos e '7 vitellas'; da Coope-
rativa dos Retalhistas, 9 rezes; dc Por-
tinlio _ C, 25 rezes; de Augusto Haria
da Motta, 47 rezes e 34 carneiros; de
Basilio Tavares, 13 vitellas: dc Fcrnan-

que tenham servido na magistratura dos _cs & Marcondes, 48 porcos; -de F
T*„à._ J,i-. . ,l..|r.v.„!nntwln _1.I1« fl Af\ÍZ\fT\C\ A.. C\\Í.*t,\..~ S. Am I.OT,..* ¦ A,* 1*.

'^Bculatónirelrucou.
.l'" ...:.. „ , emincia de- f.,„si,ò, seria a denuncia

não, nao laças is»". -..._.—„...„ c„n
tudo àp IBoycTJSi Conserve a sua po-

restar grandes ser-
Biçfip onde poderá 1>
viços: -„¦-,,,n -lerade isto no

iComquanto .^^^f/. mcu P?\z-
caracter.. .iW?«Sfe •* «oite'

-No tua u\ **?¦*•" n.uddor saber das
vindo eu »/.«at«?ormado quc Solon,
novidades, fu "'S, i Joaquim
¦i„„:„Ac 1>rccipit^n(ln,cugwcn.a a ja bn.
oíiíítt posto em pc <>

BÍ>-'a; »«'-, dc Dcodoro no cam-
Corri para ca-,a dc . T

PanfAnna., onde , en .(

Os bilhetes ns. 13.664 — 19.050 e
24.117. premiados respectivamente com
,oo':ooo$ooo-- io:ooo$ooo ç 5 :ooo$ooo
na Loteria Federal extralnda hontem,
25, foram vendidos nesta capital.

APEZAR DA CRISE

Era casado e quiz casai cora
outra

deveriam fazer cra taxar o fumo em
corda, quc vem de Minas sem pagar
imposto* e fiscalizar, no interior, como
faz na capital, os .inanufactorcs, man-
tendo cm c-jla fabrica um fiscal per-
manente. ... -„

O sr. Lebon iRégis pediu a nomeação
de uma commissão de representantes
das tres classes interessadas no com-
mercio do fumo, afim dc estudar as ta-
Mias de reducção dos impostos proje-
° 

Por 
'proposta 

do sr. Paes Borges foi j
o assumpto dividido em duas partes,
preliminarmente: — uma, quanto,- ao
monopólio c a outra quanto ao estudo
dos impostos suggendos. .

A reunião resolveu, por unanimidade,
recusar o monopólio do fumo.

O deputado SlniBcs Lopes declarou-se
contrario ao monopólio como represen-
tanta da Sociedade Nacional dc Agri-
cultura e favorável aos impostos." pro-
jèc rios. como deputado federa!. 'Acha |.,«
que os interessados podem dirigir-se ao
Congresso, lembrando uma taxação mo-
dica, proporcional ao preço

Um se ira- ¦,. 
e„:_„aaos do que presencaram. : do corrente, segunda-feira, tendo siuc

legisladores. jj Dufante os festejos foram erguidos 1 examinados até agora, em inglez e phy-
calorosos viVas á Bandeira ao Brasil,
ao chefe dia nação, ao presidente do ns-
fado e secretários, ao r. r. padre a ano
Couto c aos professores da localidade.

MANHüMfilUM', 2-3 (Do çorrc,run-
_cní_) _ E' uma necessidade ínatlia*
vel, neste ramal dc Santa Luzia do U-
ran^ola á Manhuàssii, servido -pela Uo-

poldina Railway, a creação de trens dia-
"zona 

incontcstavelmcntc riquíssima
de uma exportação avantajada, e no en-

tanto vêm o commercio c a_ lavoura
¦ iffrendo mão .pequeno r-cjuizo poi
falta de tracção diária dos trens,, quc
auxiliem a exportação de seus produ-
ctos Os trens correm .ncslç ramal um
dia sim c outro não, c no fim de sema-
na espaçam-sc tres dias sem. fazerem

a-carreira para Carangola isto e. de

abbado á segunda-feira. Á'sívrecla«a,
ções surgem na imprensa de Manluns-

Carangola, Barbaccna c deste,dis-
friçtp. c ainda cm alguns. uiun>cip,u,i.-
visinhos,

LIVROS NOVOS

Estados; determinando que a dotação
concedida aos filhos e filhas do barão
do Rio Branco, em virtude da lei nu-
¦mero 754, de 1900, fique isenta de
toda c qualquer reducção ou imposto;
determinando que possam ser dadas
apólices ao portador, aos possuidores
de apólices nominaes, quando estes re-
quererem substitüfcâo; determinando
que os titulos declaraitorios de pensões
de meio soldo e do montepio civil e
militar só serão expedidos a requert-
mento dos beneficiários ou seus repre-
sentantes. ficando em reserva as quotas
dos que não houverem requerido; que
se eleve de 60 para 66:000$' a verba
de alugueis dc predios, armazéns, etc,
da Alfândega de Porto Alegre; augmen-
tando de 50:000$ a verba, "Eventuacs ,
destinada ú gratificação do 7>essoal da
direetoria do gabinete do Ministério da
Fazenda ; diminuindo dc 50:00o? ; a
verba 28; determinando que a commis-
são nos vendedores particulares dc cs-
tampilhiv» seja deduzida de accordo com
o art, 54 do decreto n. 4.503, «e 9
dc abril de iS;o; que fique cm vigor
o art. fl. 126, da lei n. 0.039,, de 8
de janeiro de 1916.ÍSI0 c, determinando
que para as nomeações de fiscaes do
imposto dc consumo terão preferencia
os quc já tenham exercido o cargo 111-
lerinamente; determinando que a verba
6a seja reduzida como na proposta do
governo; determinando que sejam res-
tímidos os impostos quc a Escola de
Engenharia dc 'Bello Horizonte, pagou
indevidamente; que sejam mantidos os
dois únicos serventes da Alfândega da
Parahyba e considerando addidos os
funccionairios dos postos fiscaes do
Acre, já cxliuctos cm virtude de lei.

Uma emenda do sr. Erico; Coelho,
estendendo os favores concedidos aos
filhos c filhas do barão do Rio Branco
a todos que estiverem cm condições
idênticas, a commissão, lapprovando-a,
deliberou que cila se enquadrasse no
orçamento da receita, como a outra.

A emendai do senador ilumirter.se
sobre o aproveitamento do carvão na-
cional ficou deliberado que a commis-
são só resolveria sobre clle na 3" dis-
cussão. „.':.-, .

O governo, pelo orgao cio sr. l.ua-
nabara, propóz que se determine no or-
çamento a prnliibição expressa de qual-
ttuer despesa sem dotação orçamentaria,
exceptuando-se apenas os pagamentos
de exercidos findos; c se estipule a
responsabilidade dos mandantes c che-
fes de serviços, que determinem ou
lavrem contratos em desacoerdo Com o
quc acima fica dito.

A comniissão adoptáirá íslo cm emen-
das,

-n_á»

P
de Oliveira &-C, 64 rezes; de Edgard
de Azevedo, 32 rezes; de Alexandre Vi-
gorito Sobrinho, 23 rezes e 2S porcos;
de Sobreira & C, 23 rezes c 17 I'ur-
COS.

Foram rejeitados 19 rezes, i|4.e e|S,
13 porcos e 17 vitellas,

KNTKKPOKT. 1 MK S. DIOOO —
Vigoraram os seguintes preços:

Rezes, $760 a -$Sjo; porcos,-dc ííona
a. i$u5o; carneiros, dc i$6oo a i?Soo,
e vitellas de $900 a i?ooo.

MATADOURO DA PENHA —
Foram abatidas liontcm 31 rezes e 7

porcos.

ECOS DA FESTA DA BANDEIRA
O sr. Antônio iPerçira Pacheco, ne-

gociaute á rua Coronel Figueira da
Mello n. 362, realizou uma, bella festa
no dia 19 do corrente, para eoinmcino-
rar a daita do decreto que deu nova
bandeira á nossa pátria. ,

Em um coreto, armado junto a sua
residência, tocou desde o meio dia ate
á noite uma banda militar, sendo lias-
tcada a bandeira á hora official, por
entre as mais festivas demonstrações
de álógrià c de regosijo.

1 l> BB . II»

Belicr. . . todos bebem, mas sô
bebo bom quem bi*bu

OASOATINHA

Casado e residente a rua de Sant An-1 - n." inaja
nti n. 128. o losi* Martins de- Oliveira! . I*111""-11'"

(leu pnra conquistar a menor Deolinda
de Jesus, de nacionalidade portugueza e
<|uc ipor cila se apaixonou. A menor cx-

da merca-
doria entregue ao consumo c não como
6 feito actualmente,

_,„  a reunião, a commissão
incumbida de organiza,r mj». ta-
bella de impostos a ser apresentada :ao

reuniu-se elaborando uma
foi awrovada e nuc seria" onal na

Congresso,
1 verba

"uv.ín, M',rd'in%''%Uunnò7"da Escoiiií.

^Pp"".0;,!- ã 
"espera 

de Dcodoro, que 
^ 

-- ¦•-- 
^ ^mo á sua prpgcnitora. a0 1U0ngrcs50 „__.

llf ttò 
ia tar cm casa dc seu irmão n 

dc ^ a pr^S-semana.

r'" 
" 

oiVo Severiano. '.-m _. j' Netto n. 33 e que.se oppoz tenazn.cn o l110"*1'"" ^.«^
dr. J0»9 ', ivniamin a ordem «e " 

enmíc, nuc o Martins marcou para — *V,,n,,,,, 
mv \

. Re-d,'B- 
re to a' "".a de Deodoro, «: d - '^'''j^ 

Vn.ro cm pouco se desco- COM A IiTSOPOLDINA
chamar H?rT5'» ' \-, _rjgaila a apresen u mas a De0.• *1'"-'J1 I,i;'1 '' ' 

,í"ikZL se: íireoccnpou com isso c fu- Iloclamnção ílos ninviulores ün-.

tracçao
sem .porém, tomar a adni,ib*§í

strada qualquer provdençia•  cia-tia e

ficarem
estaciona-
cscoailou-

U11..,,,, ,, Solou undaincnlò 
a, q„o

governo, tia - u J?'. • ,, brigada esta

rlinXtrco,uú^,d:,dapeloDeo-

teve um grande »'an«o(JÇ «- • 
imclll0

,1c, retiraram-se flrfiomío o

^^^Uãól&aMIitarsubJeva-

**>Y ^tZt dèCSdcPo^Co nunis-
SanfiAnna depois, «<- ueiioa'

terjp. . . ,__.,.. armas passamos a
ra ie Deodoro c Ben-

u^; tendo eu, Lauro Müllcr e vários

S-Í^ÍÜS!0 SaoS,Benjamin 
4

{orça c saímos pa-

^0^r.dfl^"-^.que Deo:

gin na sua compo-nhia.' 
O seduclor levou-a p.-ra a casa

dc sou amigo Serapliim dc Sousa Ma-
chatlo. á rua Presidente Barroso 11. .|3,
tvsa X, onde a deixou como sua irmã.
Verificou, porém, que 03 carinhos de
Martins a Dcolindn não eram dc irmão
para irmã e dahi o caso estourar na poli-
cia com grande csóandalo. O seduetor
foi preso, a menor recolhida ao Asylo,
eslandiò no 90 districto aberto mqucri-
to sobtic o que houve.

no sentido dc attender aos justos

Acontece muitas das vezes,
os produetos da matta _aqui
dos, por ser esla estação¦ o

da mesma; como se verifica, na pre-- ,1c uni littciro apanhado
'stock" do nosso -ptinç-j 1

_ o café. Cerca de 6.000 , 1
nadas cm di-

desta local:-
trens que as

trio. , . ,
Na 2' brigada

noite toda a espera

doro nao vinha, perguntei a Benjamin:
força?,.-..-,.i commandn esta1 _:! Dcodoro, respondeu, e se este 11:10

vier, Floriano.
\„ chegarmos no

encontramos Barreto .que¦ Corpo de Boinoçi

campo dc Santa
com-

íorcU""-eeelÍei,CSc-armasdifca«,,nos recebeu
da:

Barreto para

rasl"^„eno^So'eomaSd.or- ,. Barreto recusando-se — ueoaoro" mandou preparar pa-iiã.i teve uuvitla

ta voz Benjamin, SolonA
17)
piorai
d

eu, I.au-
Müllcr, corremos para. Barreto im-

ordem dc Deo-
que cumprisse

:cdeu;
'Eslava ganha,
No adro, porém.

havia nma grande
quc não era

da

n primeira partida.
do quartel general,
[orça de infanteria

nossa, com excepsão da

primeira companhia de guerra, do 7 .
coinniundatla pclo saudoso capitão Fer-
^Floriano 

paia se não tornar suspeito
'«o governo, deli o conluiando desta ,tor-
ça ao barão <In Rio Ab.**' i.npnarcUisla,
e irmão do ministro da Guerra..

Este ariuando-sc para assumir o com-
inautlo e an enfrentar do adro, a primei-
xn companhia do 7". «i"=c: P"»"-""'-"1
comnanhia, hombro armas.

Os soldados óbetieceram.
Ferraz destemido, poz-se a frente

companhia c disíc: primeira companhia
descansar armas.

—Senhor general, quem commanda es-
tn força sou eu.

.Rio Apa assombrado, suppondo que
cru este o espirito dc toda a força quc
estava no adro, subiu e foi que|xar-se a
Floriano. „

« Este, cm vez de descer, batcu-lhc no
hombro t disse: fique aqui meu cama-
rada isto tudo e=t.i minado.

-Depois veiu para a jancllada frente
coin o ministério, c como o visconde <le
Ouro Prelo, o interpelasse porque não
começava o ataque ás forças de Deo-
õoro. ellc respondeu:, Deodoro lem ar-
tilhéria c em cinco minutos teu fogo ar-
razará isto.

Ao quc Ouro Preto respondeu irônica-
mente: 110 Parag-uay a infanteria toma-
va a artilheria.

Só sc aquella não se pode tomar por-
qua está commandaJ.i por um general
valente.

N'-"io. resJiòndeu Floriano, noPara-
gttay eram inimigos e ali são brasileiros.

Bem compreliciido, disse Ouro freto,
mande abrir as portas e entrar Deodoro
que eu quero entrcgar-Ihc o poder.

Isso sc fez, c Deodoro, llcnjauiiti.,So-
lon e eu entrámos a enfrentar o miiustc-
|r':o no corredor.

Ouro Preto ao olnsr Dcodoro, disse-
Mie com altivez: deante da força, davio-
•leivi.i e da impossibilidade de resistir,
'entrego nas mãos <le v. ex. os dest;-
1:0-1 da monarchia c 'Io governo.

Deodoro, disse então: violência, sim.
¦ÍProvccatla pelos governos da monarchia
/que uuuca souberam que é ser soldado.

Se pr.ssassctu dias inteiros como eu,
.nos campos dc batalha, comendo muno,
dariam mais importância ao soldado.

—Por maiores que sejam as amarsu-..

| jta do soldado, disse o visconde, nãO/1

UM CÁDÀRET.».;EM POLVOROSA

Emquanto a "cigarra" cantava
as "taipas" mordiam se

No tablado do "cabarct" da rua dos
Arcos n. 3, esganiçava-sc a lapariga, 110
melhor dos falseies, estroptandp, canção
brejeira, emquanto os seus admiradores
encharcavam-se de chopps, mastigando
Sííiitp.vliohs dc presunto c tle queijo prata,

ilvnire os que mais apreciavam os vol-
teios da jovem estrella eslava um gru-
po dc rapazes do commercio, compôs-
to dt* lArdhúr Passos, Virgilio Sa'...a-.o
dc Pinho e Lóureiiço Caspar Valladao,
quc, a bater, avcrmelliavain as palmas
das mãos c alegremente dirigiam pilhe-
rias de que riam •satisfeiiissimos.

O collega iws cousas de negocio, Pc-
dro Luiz Moreno, achou que n scena
cra "itunrortiUssinia", que naquclle
"sanetuario" era necessário haver com-
postura, e verberar o procedimento dos
camaraVlas.

Nasceu a safarrascaaa, o Jloreno
atilou um copo ás ventas dos outros,
as cadeiras e as mezas entraram na
d.nsa, até que entrou a marcar a qua-
drilha um soldado de policia.

Os tres aggrcdidos foram presos, lo-
grando t-;:apar-sc,, o Moreno, tiue, nu-
ás não gozou muito da sua ligeireza,
porque, pouco depois, cra seguro quan-
do contava n proeza á decalutla r.uza
Pasta, na rua tio Rezende n. 19-

subúrbios
São constantes as reclamações que

recebemos dos moradores dos subúrbios
servidos por esta via-ferréa;.

Os carros de i" classe estao em las-
tiiuavcl csl-.do com os bancos iVnuiiin-
dos c quasi tolos quebrados.

A noite é impossível aos passaceiros
ler, pois oue 03 mesmos viajam sempre
as escuras. Constantemente ha falta
tle carros de i" classe, obrigando os
passageiros a viajar de "é. Ainda 110
domingo ultimo, 110 comboio nuc partiu
da Praia Formosa, ás 9,10 da noite,

•viajaram mais dc 50 pessoas dc pó)
Antes da partida do trem. reclama-

ram d ochefe do trem que disse n.to o
poder attender nor estar na hora da

ida. Assim é que viajaram dç pe
senhoras c creanças. Diana-

mente no trem oue parte ás 7.40 da
noite, viaja grande numero
geiros dc "é. e até hoie ainda nao liou
ve providencias do director desta via
férrea

ro
sente oceasião
que eu fiz do
-pai produeto
saccas acham-se ar-maze:
versas casas comnísrciaei
dtidé á espera tle vairons ..„,,....,,,
conduzam para essa capital. Ap?«
,. cbirimigo o povo desla locai-tam.

Kstado, dr. Delphim Morena, sem-

olicifo em attender as reclamações
mtuiicipios do Estado,

ex certamente dará uma provi-
,len-:a salutar, promovendo junto «a

Leo.oldiuà a expedição de ordens para
1 a e're:t--ão de trens dianos.

I'\TÜÒC.IXIO, 21 (Do correspon-
...,,,',¦, __ Estão normalizados os tralha-

!í'.1"'¦{ -,-„^r,n ,ia Estrada de ber-
sccção da Iju!'*'1

a e chimica, =9 alumiios, não compre-
recendo um.

Dos vinte e nove que entraram nos
exànios foram apnrovádos 23; com dis-
tineção, 3, sendo 2 em inglez c um em
pnysica e climica; plenamente, 14. sen-
tio 1) cm inglez e 5 em physica e chi-
mica; simplesmente, 8, sendo 3 cm 111-
glez c ç em physica e chimica. ,¦A comniissão federal de exaniinadorcs
tem se mestrado francamente bem 1111-
pressionada com o adeantaniento dos
aluninos desse estabelecimento e cem os
nicthodos dc ensino aqui adoptados.

Dos collegiòs. particulares, do Estado
de Minas Geraes, que obtiveram do
Conselho Superior do Ensino a conces-
são de bancas examinadoras dc prepara-
torios, é a seguinte a estatística da iu-
scripção dc exames que sc realizaram
perante essas bancas:

Gymnasio Leopoldincnse. 290 exames;
Lyccu' Municipal dc Muzambinho, ¦a»'2*j

Gyiíinasiò dc Cittáguazes,- 168; Collegio
Diocesano de Uberaba, i"2>; Gymnasio
dc Itajubá, uo; Academia de Commer-
cio dc Juiz de Fora.;-83: .P ,(-;'',l"";;s10
Santo Antônio, de S'. João d El Key,
65-exames, -yi .. - k .

È' a seguinte, discVinnnada, pelos rc-
feriíos collegiòs,' a ' importância do dc-
iiòsitò realizado pelos mesmos:

Lyccu Municipal de Muzainbinlio, reis
íuiiS; Gymnasio Leopoldincnse, reis'" •* • .le -Cataguazes,

Chronicas c frases de
Godofredo dc Alencar,
de João no Rio.

Acaba dc surgir a luz da piíblicida-
dc o novo livro de Jioão do Kio -

Chronicas e Prases de Godofrcdo de
Alencar.

O eleganfissimd escriptor, cuja

operosicade c um exemplo de amor

á sua arte, com mais esla obra, con-

firma ás exccllcnoias do seu talento

creador. . .
loão do Rio c talvez o mais joven

dos nossos verdadeiros, leRÍtimos cs-
criptores, c a sua bagagem ja aseçn-
de a perto de vinte volumes, cujas
edições sc -uecedem umas in 'outras

a a.tte-tar, 'do modo mais positivo,
tini grande publica <iuc o 1" e lhe,

applattde os livros. ¦
Clironkas e Frases de Godofrcdo

de Alencar lé um volume de perto dc
trezentas, paginas, pelas qttaes errac

palpita somprç a fantasia brilhante
tle João <lo 'Rio.

¦ -7—rj-^tfTt-^-^' ~—

NOTICIAS DE PORTUGAL
Lisboa, 23 (A. H.) — O ministro da

Hespanha ncsla capital, sr. Lopçz Mu-
noz, partic hoje para Madrid, onde pre-
tende demorar-se algum tempo.

Lisboa, 2t (A, H.) O professor belga
WilmotU', que fundou aqui o "Cinilé,
Portiigal-Prauça-Belgica", partiu hoje
para Paris,

O professor Wilmotlc recebeu na es-
tação as despedidas dos representantes
do governo e de numerosos membros
das colônias franceza belga.

Lisboa, 25 (A. A.I — O sr. Azam-
buja. presidente do Centro Coinmercial
da cidade do Porto, presentemente nesta
capital, conferenciou largamente com o
sr. Antônio José de Almeida, prcsid.nte
do gabinete c ministro das Colônias, so-
bre o projectado serviço de navegação
entre' o Brasil c Portugal.

O alistamento militar na 5'
região

"São Lourengo'M — Cigarros po-
pulares de fumo

ilio Novo, para 200 réis, com valiosos
brindes — LOPES SA' & C.

nu irir

O CASO DO" J!

,„• oi o'o- cáSi'^io Di c san.'dcSlÜbir: TeiíJo o chefe da junta de revisão c

rabV n'-"sA Gymnasio de Itajubá,' sorteio triiUtar desta capital çn-tregadpAcademia Aé Commercio de ao inspector da s região a relação tos
r-o $300; e Gymnasio alistados na 1" Inilia pelos difierentes . . .,..' 

SI cão d^l-Rcy, I B-istrlctos, foVam liontcm publ-cados os ! Como governador do.Estado daltalua,
7 :8j't$5põ:,
Juiz de Pura,
Santo Antônio.

O dr. J. J. Seabra recebeu a se-
guinte carta--ilo deputado Duiishccde
Abranclies: '

Rio de Janeiro, 20 de novembro de
jbtfi, __ Uxmo. sr. dr. J.J. Seabra.

Foi tão intensa a impressão, que aca-
bei dc experimentar com a leitura da
carta cm que, com -tanta dignidade, altl-
vez c tacto diplomático, respondeu,

EM TORNO DO HYMNO
NACIONAL

Eis a carta que dirigi á rcdacçits
dvl Noile, e, por ella, o leitorverifi-
cará que o debatido caso não é abso-
lutamcnte ele "rythmo novo", mas sim
dc "movimento", o qual não dispensa
"modificações", mormente em se tra-
tando de liynuio executado por uru
coro:

lEis <i carta dirigida i redacçâo d»
" A Noite " :"Sr. redactor — Uin éeo" publi-
cado na A A'oile dc pliite;hpntcm, com
acerba allusão ao nicu obscuro nome e
más referencias á execução do Ilymno
Nacional, pelos alumnos das escolas
primarias, na festa da Bandeira, estra-
nlia ás uintlifiea.ções de movimento quc
eu introduzi na musica de Francisco
-Manoel.

A estranheza pódc explicar-se iiniea-
mente pelo desconhecimento em que
está o autor do "éco" acerca do que
foi e o que c o "moderno'.' hyinno
brasileiro, e acerca da differença que
este faz, quando tocado por band.ii
marcial, ou executado em conjunto com
a massa coral.

As bandas baliituaram-se a tocal-o
em "tempo" de marcha batid.\ isto e,
em compasso accelerado. o quc, vindo
dc longa dala, de tal modo sc apode:
rou do nosso senso musical, que c
possível o povo não acecite niodalida-
de diversa da quc sc acostumara a
ouvir. _. . ,. ,

Mas o hvnino de Francisco Manoel
foi, por determinação do passado go-
verno, 'revisto c "emendado", recebendo
novo texto consoante o espirito de
actualidade. O novo texto abotoou de
syllabas todas as notas do liyinno, che-
gando a invadir o que lhe cra defeso:
um trecho que Francisco Manoel reser-
vara, exclusivamente á parle inslnimcn-
lal I

Após a -segunda cstropbc. que lermí-
na etn dó maior (conforme a edição
reinotlelada), segú.cm-se oito tempos-de
transicçãò, prenarando a volta ao tom
de fá maior. Esses tempos são preen-
chidos .por uma escala; ascendente, e
veloz, de clarinetes, os quaes fa,zem de-
pois um movimento descendente, cm
harpejo, tudo sobre 11111 accorde dc sc-
tinia de dominante. Secundaria é a 1111-
portancia musical desse lance, que uno
>a«sa de simples ligação tle tonalidades

o convém repetir, por 1'rancisco .Ma-
inslrumen-

clc

do
pre :
dos

S.

6:S6S$òoo:
Dividindo-se a importância

dilaes desse alistamento,
catln 1 o,ano nomes.- ' de

quc contem

de ,0 ito nelo num ro do inscripçÕes de 'Pela junta de revisão, jo
cnniès do 

•respect vo collegio, verifica- dos 200 ooiiscrip ps que nao
.-•' *5.IJc. 

i ,: r. -h exame nos referi- pl.ysi-.7a 011 moral.nente os r

par
muitas

sc que o custo de caía exame nos relen
rios cstabflccimentos, é o seguinte:

Gymnrrsio Lcòpolduiense -- 40Í.1.12;
Lveeu Municipal de Muzambinho, . .,..
1ÓS3S9; Gyninasio de Catasuazes, reis
fioSo'63; Gymnasio de Itajubá, 7H-193;
Collcigid Diocesano tle Uberaba. 73?..S,?7;

í lhos dc construecão ua e.sj.ra-.ia ^.'Q-._ Academia tle Conimaroio, dç Juiz de
10 de Goyaz nesta secção da l.iu.un Vi^ S6{. 6 . 0 Gymnasio Santo Anto-
tronco'. , . .... ,„ ! nio, de S. João d'El-Rey, io3?646.

\ aza negra dos -pleitos judiciaes lc- , 0 coileg;Q cm quc o exame tica mais
vantou o seu vôo sinistro, desa-ppare-1 b,r.,.a e. 0 Gymnasio Lcòpolduiense.
--ndo do trecho comprelientVdo entre, ...

Pnrii estn sccçiíò, nccoitãnios to-
dns ns noticias du interesso gcnil,
licnmlo ns ineshins süjeittisi tio wi-

„.t dcsãrrazoailas, levianas c pouco dç-
licadas exigências do sr. secretario da
'cação Ingleza,' exaradas, cm nome
desla e do governo da Grã-Bretanha,
em documento quc cm nada honra a
bibliographia internacional, que me, 11:10
posso furtar ao dever dc fclicilal-o
calorosamente, quer como brasileiro,

idolatra acima de tudo a nossaque

S Pedro de Alcântara e Monte Car-,
meilo (duzentos e muitos <tlpnic!rqsj.|
li os operários empunham alegres; can-
tarolnndo, as ferramentas do trabalho.

terio ila rcilncçfín.
i.rg-»_W*»a»

foram recusa-
preenchiam

physica ou morilinente os requisitos da
lei ilo so-.Tc.io.

No relatório apresentado, observa-se,
como já noticiamos; que nem todos os
chefes de repartições publicas 

"e"; casas
coinnvcrciacs siitisf'zci-.im o -pedido das ; _atria, quer espccialincnlc como çu 101
iuniíis de alistamento locaes, ' humilde que sou, do direito publico

As caiiiilas, cin numero de 2.000. para ¦ americano, tão bem comprehendido e
o sorteio dos cidddãos alistados já cs-, praticado entro nós pelos grandes ho-
tão promptas. Este sorteio iscrá feito ulCns do Império e da Republica,
lia próxima quinzciVã de dezembro pro- ¦ Xão é a primeira vez que 11111 fi.ho
xini'1, devendo a incorporação dos vc- -'lustre desta terra, investido do poder,
luntarios realizar-se em janeiro. O,nu- reagc prompta, enérgica e íntcHigentc-

ro dc sorteados nesta capital será de . mente COntra uma affronta feita aos
300, que saliirão dos 2.000 sor-, i),.ios nacionaes ou unia intromissão in-

los 
,| 

debita cm os negócios internos do paiz

mer
400
feia'

sorteio militar, I por agentes estrangeiros, Irefegos, des-

TloI)i*r
bebe bom quoin b.ibo

¦ »pUli' ' ""

todo:? bebem, mus só

OASOATINHA

S.PRWJIO TIUHUNAIi

A MORTE BO MINISTRO
ENÉAS GALVÃO

Ao meio dia, aberta a sessão do Su-
premo Tribunal, o presidente Herin.nio
do Espirito Santo proferiu ligeira al.o-
ctição sobre a personalidade do miius-.rp
Eiiéas Galvão, seguinJo-se com a pa'a-
vra o ministro Oliveira Rib; ro, qu. fez

AS COMMISSÕES DA GAMARA

pa-

Quando o senhor tiver de eom-
prur inoveis, lembre-so da

Ali tudo é bonito, moderno,
muito bem acabado e os preços
© condições de pagamento são

im-umparaveis.

GONÇALVES DIAS 71
11CGÜAYANA 82

AS DESPESAS COM OS FLA-
GELLAÜOS

O ministro da Fazenda, em resposta
á consulta do seu collega da" Marinha,
declaròu-lhc que todas as despesas - com
assistência e soecorros a f.agellados
nela secca. deverão aumentar por
do credito aberto pelo decreto ic.o
excepto o de transporte marítimo, pclo
Lloyd Brasileiro, para a qual ioi aberto
crédito.

, J.oirio do morto em meia dúzia d
lavras, . .

Em seguida escolhida uma commissão
"¦ara representar o Tribunal uo enterra-
mento íoi encenada a sessão cn signal
de pezar. .

- Reunidas as Câmaras da Cerie de
Àpipellação após a rápida sassao da ,i"
Câmara, o desembargador Nabuco dc
Abreu fez também o elogio do morto,
concluindo por propor o levantamento
da sessão, o lançamento de um voto de
pezar na' acta e a nomeação de uma
comniissão para acompanhar os íunc-
raes.

Voram escolhidos para essa commis-
são os desembargadores Nabuco, Sá Pe-
reira e AtaulpliO de Paiva.

_ No Tribunal do Jury usaram da pa-
lavra, 110 mesmo sentido, o presidente
dr. Costa Ribeiro, o procurador Galdinó
de Siqueira c o advogado do réo Eva-
risto de iMoracs. _

— O corpo do ministro Enéas Galvão, [
que, como se sabe, falleceu em Thcre-
zopolis, chegou iioiitciii a esta capita'., ás
10 horas da manhã, sendo recebido no
cáes Pharoux por quasi todos os colle-
gas e innumeros amigos.

Transportado o corpo para a rua Fi-
gueiredo Magalhães n, 5, cm Copaca-
bana. dahi saiu o feretro- ás 4 i'\2 da
taide. realizando-íc o eníerramento 110
cemitério de S. João Baptista.

•Ao baiaxr o corpo á ccpultura, falou
cm nome da Sociedade Sul .Riogranden-
se, da qual cra soçio o fallccido mi-
ni.-.tro. o sr, GoJofrc-do Xavier da

conta! Cunha.

UM 1F.STIVAL DE CARIDADE

,,,. 
- 

„_,"i,i 1'subslitiílindo os dormenlcs deteriorados
'¦ poi- outros novos: as locomotivas, sem'' 

distineção de classes pesadas pu leves,
silvam pelas sorridentes campinas; de
horizontes vastíssimos, transportando
velozmente os rnateriaes para a con-
strucção das estações e .™]"eaiiio:uo em
demanda de Patrocínio, Monte Carne.- m^,™ cbnuniss3o de Constituição
•Io. etc. Já sç ouve a distancia, o _rc- ]s( ^ ç..^.^., úos Deputados,
tinir, dos trilhos que sao uesemwifa • 

pres;rx-u a reunião o sr. Cunha Ma-
dos. -ii,..„ chatlo estando -presentes oilo de seus

Os dormente; se estendem o so'»c .nlem_ros.
elles. as panei-las de aço. , | q !issunv,f0 principal de quc tratou

A' apatltia, ao silencio reinantes p-..a com'missi{0 f0 ;a0 projecto sobre os
extensa faixa de caminho, . suecede o , ^ ;^^ lí;,c;0„aes cm quc ficou deli-
palpitar do trabalho. 110 "lido dos iut-; ^^ ^.^ co„.i(iérados feriados os
taes que se chocam, no vozcv'o,,-a egre , ^ j0 ^ 

. .^ ,,e fcvcrcir0i ,.,
do operariado. Oxalá, a C0.1 p.i. .*_ia i a . ,, d setembro, 15 ue novem-
Goyaz. os empreiteiro! da construççjo «^)K» -^ 

dci!embr0,
se compenetrem de quc c,preciso tia- ^propósito, houve longo debate, fi-
talhar, trabalhar sem desfalleciniei tos.- --.^ 

rhaáoi ,,., lista (ic fcnados as
rnima-los de boa vontade, -«W.J^ datas 21 dc abril, 3 c 13 tle maio, ia
para niuilo longe as trteas, as acsavçn- . 

^ outtlor0 e 2 _c novembro,
cas, lão nocivas a oilipreliciHlimeiuo» 1 

comra;csr,o tratou ain-Ia do projecto
de' srand  

" '" 

Unia vez realizado - ..... i  , - , , . .
a lista dos sorteados será publicada, es- ( guisados ou faltos dc luzes bastantes
pcrahdlo o Ministério 'da Guerra os do-, .,3ra comprchenderem as instrucções
cumentos dos que se julgarem isentos! recebidas das suas chancellarias c mes-

•a o sW-viço militar. ,„ \ ,„o as delicadas responsabilidades dos" encargos. Mas, creia. de todaspara
Homem, o commandante da 5" i'eS'aP

ii_ik1'ou affixar na fachada do Quartel-
,. . , General os editaes enviados pela junta

hontem extraordinária- j d,e rev*sãò com a relação nominal tios
:¦ ¦¦-• -'¦¦ í'.......\-.R :., f"' ^iilistàdios pelas juntas Ao Distwcto Fe-

dera!. .¦Isso fez com que grande massa do
povo estacionasse 110 local írcuiia, pro-
curando ler os édUaes.

ENTRE VIZINHOS

commissão

podem ser maiores do que .-5 minhas,
ouvindo v. cx. .

--Pois está preso, respondeu Deodoro
Ao que Floriano adeantou-se no

mão nn frenle do corpo de Deodoro,
disse: não, Maneei, isso não é do trato.

Deodoro respondeu: pois podem re'i-
iar-se para as sua-, casas, soltos.

E assim se fez a Republica, tendo es-
tado 110 campo de Sant'Anna o velho
Quintino liocaytiva c Aristides Lobo.

Serzcilello Corrêa.

Em beneficio dos flngellados
pela forno «a Syr.la

Amanhã, á 1 hora da tarde. rer.'i:a-
se 110 Club Gymnastico Portugúez, á
rua Buenos Aires n. 281, um festival

rH)"a ! ^e caridade, promovido por senhoras"' ' " 
syrias, cm beneficio dos fiagellados
pela fome na Syria.

Constará o festival de uma parte
musicp-literaria, em que collaborarão
exímios maestros c cantores brasileiros
c inteliectuacs syrios, e de um leilão
de prendas, cm quc figurarão traba-
lhos de arte, confeccionados, na sua
maioria, por senhoras syrias,

arrcdadai
as desaven-

r.ocivas a eiliprelieiulimenlos
c importância, nual seja a

construecão de uma via-ferrea.

JrtiT-iviv. 2i — (Dó correspondente)
' Produziu r.o nosso meio social, mina

impressão bastante desagradável, a atti-
tude ultimamente, tomada pela banda
tle musica "Santa Cccilia", de so çom-
parecei- ás -festas nacionaes. mal - '

pagamento, conforme o regente
ferida landa, coilllliuilicoti
dos festejos. , ..

Eni vista, pois, desta anormal deli-
beracão, ns datas nacionaes. que anti-

gamente, anui eram commemoniaas
com todo brilho possível, c aRorn pas
saram completamente despercebidas.,

!¦;• bem lamentável que num districto
como o lenuer- bastante populoso.
contendo 5 escolas publicas, com um
total de 6»o aHinuios, estas datas que
são uin estimulo á mocidade. se pas-
sem assim tão olvidadas.

Pomua, 53 — (Do correspondente)
 Xo dia it do corrente, na conlor-

lavei residência do intelligente_ indus-
tria! e opulento fazendeiro maior José
Mendonça dos Reis, fabricante^do...co-
nhecido fumo marca " Estrella",.;. r,ca-
lizõli-se uma importante : festa conimc
moraliva da" conclusão dos trabalhlis do
fabrico desse excellente fumo, . «cie
reputado 11111 dos melhores, tal o'-es-
mero e capricho com que é feito.. "'„

Compareceram a esta festa muitos
amigos -c admiradores do ; incansável
industrial, que tiveram oceasião de
apreciar a exposição de 350 pacotes,
eom 30 metros cada um, do excellente
e iá acreditado fumo.

Nes=a oceasião os photògraphos Lan-
dulplio Machado c Affonso Mosqneira
tiraram varias chapas da casa de vi-
venda, do fumo, c bem assim dos
iu.-ichiiiisiv.os destinados á confecção,

| os quaes deverão figurar na fo.nnilia

I para o anno próximo.
A principio o major .

| lutou com serias difficuldades para va-
1 lorizar o seu produeto, nunca dosam-
I mando e taes foram os seus cuidados
! c attenções que, seis annos depois.
! tantos são os que trata dessa lucrativa
I industria, conseguiu imrór ;.o mercado

o seu superior produeto. c, ho_.'c o su-
1 perior fumo marca "'Estrella" é

mendas quc adiaram as eleições pa-
,-a o Conselho Municipal desta capi lal-

, .—v. «cs- •*-.*>—-'_£' ¦*:*-£.- -'•• "" ¦

O CONTES!ABO
O CONGRESSO DO
PARANÁ' VAE DIS-
CUTIR O ACCORDO

Curityba, 53 (A. A.) — Com toda

seus
tica,
como
ccítos;
lição t!e

1
a

hora !
Lc

solennidade, realizou-se hoje
da tarde, a abertura do Congrcss

i gisiativo, do Estado, convocado extra-
ordinariamente para tratar do accordo
sobre a questão de limites.

Uma companhia de guerra do Regi-
mento de Segurança, postada em fren-
te ao palácio do Congresso, prestou as
continências devidas.

Compareceram todas as autoridades
federaes, estaduacs, municipais, corpo
consular, funccionalismo c,grande nu-
mero dc convidados c familias.

O dr. Affonso Camargo, presidente
do Estado, também compareceu, lendo
a sua mensagem referente ao assumpto
que motivou a convocação do Con- I
^Curityba, 53 ÍA. A.).- O ,"Com-
mercio do Paraná", referindo-se á abe:-1
lura do Congresso Legislativo do Es-,
tado, hoje realizada, publicou um longo 1
ártico, sob a cpigraphe "Salvadora e
di;na'', demonstrando o alcance tio ;
accordo feito 110 Rio de Janeiro, c di- !
zendo: "Sc o Congresso do Estado ap-
provar integralmente o accordo, terá ]
contribuído com o seu concurso pátrio-
tico. para as duas únicas sobições
siveís c dignas: a homologação pelo
Congresso Nacional, do convênio de

Vieira retalhou Ma-
gáafenà a navalhadas

Eram vizinhos Maria Magdalcna
Morvillp e losé Lopes Vieira. .Mora-
vam á rua Vista Alegre, na Piedade— .1
Maria á casa 11. So e Vieira a,de n. 7S. j

De um certo tempo para cá, os dois
vizinhos, por 11111 motivo insignificante, |
ficaram inimigos. E não se podiam
olhar sem quc surgissem provocações.
Mas mesmo assim conseguiram ir pas- ,
sando sem que as coisas fossem alem
da troca de insultos.

Vieira, porém, era um indivíduo ran-
coreso em excesso e não podia per-
doar que sua vizinha rcpellisse os seus
insultos diários. , 

',".,'¦'.¦

Estava escripto que alguma coisa de
mais grave havia dc sueceder, porque
ambos não cediam terreno. Não havia !
meio dc limitar-se a desagradável ques-
tão ao ponto simplesmente da quebra
dc relações.

E a questão teve liontcm um serio
desfecho.' que poderia ter sido bem mais
crave dada; as disposições violentas dc
Vi ira que levou o facto ao extremo
de'numa brutal aggressão, de que Mana
Magdaleha não levou a melhor.

E o caso passou-se assim:
Pela manhã, mais pelo ódio guardado

mutuamente que por outro motivo
qualquer que serviu de pretexto, os
dois vizinhos tiveram uma violenta dis-
cus-'o. tão violenta que não mais pa-
r^c:a acabar. Pouco depois era uma
verdadeira saraivada dc desaforos de
parte a parte. .....

E Vieira, que se sentiu invadir peto
odiò, correu para easa. furioso, ç. ar-
inando-=e de uma navalha, invadiu a

: residência tle Maria Magdalena, vi-
brandó-lhc dois tremendos golpes
no rosto c outro no ventre.

1 louve um tremendo alarma
raain populares e policiaes para o ponto I

e onde partiam os pedidos dc soceorro . Va

José Mendonça

pos- d
da victima

.-.cto para ;
legislativo í

Estados ;

O a--gressor. deante disso,
gir- mas sua tentativa foi cm pura
perda, porque immcdiafamente foi
-preso, sentio conduzido para a delega-
cia tio 50" districto,
foi -mandado lavrar

a medida acceita pelo presidente do Es-1 
'A 

policia, tomando putras providen- j qu!.si'to caso do "Tennyson", cm qu
tr.do era a única salvadora e que con-! cias, fez chamar a Assistência afim de¦ .,nfel«incnt"|, me encontrei envolvido,
sultàyá os interesses rcaes da commu-j prestar os necessários soecorros d ag-jNão medi meu procedimento pç-ia for-
nhão.

outubro ou a rejeição desse
a determinação pclo pe-J-r
J.i linha divisória entre os do
da Federação."Em qualquer das hypolliescs resplan-
decora sobre '.ucio e acima Ae tudo, que I

rude cc-iüra
o auto d

I 1110
I seus ,
1 essas réplicas, firmadas algumas por
| estadistas, que se immortalizaram pelos

talentos, civismo c habilidade poli-
unia só excede á sua na forma

110 fundo, na precisão dos con-
na serenidade da des.affrouta, na

le direito e de civilidade, e, aci-
ma de tudo, 110 cuidado de guardar a
autonomia e altivez do governo da
Bahia ao mesmo tempo resguardando
as responsabilidades c allributos sobe-
ranos da suprema administração da
Republica. .

De Caravcllas a Cotcgipe, n Brasil se
deve orgulhar de ter tido sempre ho-
meus dc' Estado e patriotas importem-
los que jamais consentiram 110 mc-
no-eabo da honra nacional.

Ministros e cônsules inglezes, cm di-
versas épocas e cm centenas de confli-
ctos ihternacionaes, foram mais do que
outros representantes das demais na-
rões estrangeiras, aquelles quc de perto
sentiram invariavelmente que, embora
povo de independência recente, não nos
faltavam coragem c firmeza para deferi-
dermos e sustentarmos os nossos di-
leitos e as nossas liberdades poliiic.13.

Ne Republica, além de outros de.ç-
lados patriotas, a grande figura de Uio

I Bianco duiar.l- mais dc um occcnnio,
! bastou par:', que. iá fora, ninguém
I ousasse procurar denegrir-nos ou hunii-

liiar-nos.
| O seu sesto veiu, porem, mais unia

vez, demonstrar quc a obra do humor-
tal estadista fez escola nas classes diri-

I gentes do Brasil contemporâneo.
Devemos confiar nos destinos da Pa-

tria, pois, no momento dc qualquer
perigo, poderemos carecer de tudo, mas
uma única coisa valerá pelo resto, —
o civismo com que os brasileiros, sem
execução de um só. saberão defender

patrimônio nacional, como o soube
fazer com tanta galhardia, dedicação, c
ciarivitleiicia o ex-governador da Bahia.

Acceitando assim as minhas calorosas
feiicitações, creia-ine sempre seu muilo
admirador e amigo — Dunshec de
Abranclies.

O dr. J. I. Seabra respondeu com
o seguinte telegramma:

Rio. 5.| novembro 1016. — Deputado
Dunshec tle Abranclies.

Acabo de ter a subida honra de re-
ceber a erudita e preciosa carta do

| illustre c preclaro coücga e amigo sobre
corre-: 0 malfadado c.-.so do vapor "Tennyson":

Fenliora-mc c, cm extremo, des-
anece-me a generosidade das honrosas

e benevoias referencias feitas pelo il-
qui-- fu-! lustrado publicista ao meu prpçedhnen-

to e modo de agir, como Brasileiro, e,
mais. como governador da Bahia, o quc
eqüivale dizer, como defensor intraiisi-
gente dos créditos, tradições, brios e
autonomia daquelle trrande. altivo e
prospero Estado da Federação, no ex

c, convém repetir, por
noel confiado a,o elemento

' 
Pois bem, estes oito tempos, dc "si-

lencio" para as vozes, apresentam hoje
treze notas, cada qual coiljugada_ 11 uma
syllaba, para a seguinte sauda.çao:'"O 

pátria amada, idolatrada, .salve
salvei,

(Evidente é, pois, que 110 ponto mais
fraco do livinno, o texto consagra as
expressões mtf.s vibrantes dc amor pa-

Ora. o Hytnno Nacional, de marcha
batida a que sc achava, pclo uso, redu-
zido, uma vez quc se convertera cm
expressivo trecho coral, 11,10 podia, nem
pode fugir, tanto 110 elemento instru-
mental, como 110 elemento vocal, nos
preceitos do estylo. do phraseio c tia
dynaanica da arte do canto.

Incumbido eu, como professor de can-
to das escolas primarias, de ensinar a
execução do Ilymno, entendi desenipe-
niiar-me da honrosa tarefa, cuidando do
obter dos pequenos cantores os devi-
dos effeitos dc dynamica, estylo, pina-
ceio assim como os dc movimento.

Dahi o indispensável emprego dos
vários grátis de intensidade vocal, de
'•rallcutanilos" c "siringcndos , lor-
tes" e "pianos" e outros coloridos que
tuna interpretação artística exige.

Assim .procedendo, eu cumpria \
mais conicsinho dever dc profissioni
que faz da probidade artística o seu
baluarte. Assim procedendo consegui
que toda creança quc, até então, ma-
chinalmenlc, desabaladnmenté, mastiga-
va os compassos do Ilymno, tivesse 111-
tida coinpreliensão das .palavras que
modulava, da accentuação do rythmo,
da força expressiva quc ia linha melo-
dica encerra. „ . ,.

lÒlianto a vibrante e c.r.^hui--;aslic.a
saudação á imagem da Pátria, saúda-
ção enclausurada, amcsquinhada na cra-
veira de uma passagem meramente 111-
strllirienlal, eu ,pcla dignidade do pro-
prio llvnino e pelo respeito que todos
devemos ao canto que ressumbra o pa-
triotico sentimento da Nação, nao con-
senti que as creanças inexpressivamcn-
te a compasso mecânico de realejo,
como pretendem alguns, declamassem:

Oh Pátria amada, idolatrada, raive
salve!

Dois alvitres sc me deparavam ahi:
defender a composição de Fraiicisou
Manoel

uin

e
di

eüc |
fia-!

co-

"Approvr.ndo o seu acto. o Congresso
terá convertido o soffrimento de ho.!;
110 germen preliíieador da reconstru-
cção dc amanhã," ^

gredida, que íoi depois internada
Santa Casa. ficando eni tratamento
541 enfermaria.

O estado de Maria
. guisa coisa grave.

Magdalena i ai-

ça poderier do reclamante, e. sim. pel
justiça da causa que defendia. Queira
o eminente amigo acceitar 03 —seus
agradecimentos, com os protestos de
minha elevada estima e muito, apreço."

neste caso suppnmir a
"emenda" que 0= revisores officiaes
haviam posta ao "soneto", 011 mantcl-a
modificando-lhe, porém, o andamento,
afim de que a 'pom-posidade do texto
lograsse o devido realce. Ative-me ao
segundo alvitre. Em "tempo modera-
to" fiz executar as nove cplcheias que
dizem: . ., , ,

Oh Palria amada, idolatrada. (
As duas colcheias do primeiro sal-

vc", em "ritenuto" c a mínima, sçgm-
da dc seminima, no segundo 

'salve .
com a "lenuta", cortada cm plena
"fortíssimo".

Onde. pois n demasia, se o unico re-
curso de traduzir a magniloquencia d-i
veste literária consistia na amplidão
no caracter nobre e "sostenuto

phrase musical?
Esse leve loque que obedece a tima

exigência artística, cumpre notar, foi o

que mais mereceu a approvação das
professoras cathcdrãticas, cm cujas çs.
colas se realizaram os ensaios; dos m-
spectores escolares e de quantos, anti
o impressionante dislate do texto so-
lenne maiestoso, a galopar sobre a,,"'-1'
(jaridade de certas notas que os cor-
rectores" do llvmno, arbitrariamente,
enxertaram na obra de Francisco Ma-
noel, concordaram em que somente as-'
sim interpretado poderia o Ilymno «a-
cional "uioderno" torn»r-sc excqiuvei
pelas creanças das c^Jolas c compre-
hensivcl ao .publico. .

E. 110 entanto, quanto trabalho ;«»
me não poupava, e quanto tona si.Jo
para mim fácil c commodo deixar que
a pequenada cantasse o ilymno a tam-
bour batatit", sem vislumbre de expres-
sa»... .

Como vc, sr. redactor, o autor o
"eco" não estava a par dos pormeno-
res que com a máxima lealdade acabo
tle referir, c fio quc após a leitura des-
sa fastidiosa missiva a suspeita ^''
acerbo censor acerca da minha usura
profissional se haja completamente dis,
sipadò."

Enrico Borgongino.

N. di R. — E»ta carta deixou de set
publicada hontem, devido > um accldent»
t!e_ paginnçio_
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O professor, homenageado.

Honteni, no salão dc conferências da
'Aciidemia dc Conunercio. o dr. Pá,ssos
de Miranda foi alvo '.c unia grande
manifestação, por parte de seus alumnos
ile 'i-hilosopliia da .Faculdade nc bcieii-
,ias Jurídicas ti os dos cursos daqael-
Ia Academia. ,

Vs 3 horr.9 (ta tarde, o dr. russo.-,
,1c. Miranda foi introduzido lia sala
netos acadêmicos Paulo de Lyra e Utt-
..ano 'Andrade -Sampaio. 1-.ni seguida;
i.e.liii a palavra o acadeniico Koberln
I vil Tavares, que saudou, cm nome
.los' cursos da -Faculdade, o anniversa-
,-iii'iite. Após usarem da palavra ns aca-
iíetuicòs de conunerci... .Machado dos
Santos e Anlonio 

'leixeira.
•"¦ntaò falou o .secreta,;'..., dr Alberto

Pinto )!i-a,ndiio, que saudou o lente ila.

melh escola, cn nome tle seus colle-
. a dlrccoria c do corpo docente.

,,'i liuenlc, usou da palavra o (l.r.
lc Miranda que agradeceu aquel-

Findou :i sua oração,
a virtude c o traba-

ideal •
do orador forani

demorada, salva de
.l,i de vivas, [.arados

Passos
l;i manifestação.
dizendo: "Amei

lho e cultiveis sempre
As ultimas palavra

ouvidas com uma
nninias; entrecorta"le 

todos os lados do recinto
-Estiveram presentes

<le acadêmicos de atnlrtis
A comniissão P.roinotortii
vil assim constituída:
,|,...- Ca-.-al-.-a.iti: «'
]fvra; orador, Uo»':
siiitrciro, Urbano 1

Ar

ande iiutucrn
:,s Faculdades,
da lesta'te,: lente.

retiirin. 1'li'll'
.1 de 1,'j-ra, e
Irai.

•mm

'k fundação' do"
partido; municipal

S. Paulo, h de novembro — Está
confirmada a nossa informação: por
iniciativa do Centro Cotnmcrcin e Tn-
dttslria (tascou o Partido Municipal. Ií'
um projVcto que vem de longe. Desde
que íe tornaram conhecidos, nesta ca-
•pitai, por mais de um pleito importan-
te, a disciplinada organização do parti-
do municipal de Santos c 03 resultados
cxccllentes <la autonomia eleitoral do
vizinho iniiiriicipicf dn littnral. vários
cidadãos, de longo tirociiiio politico,
acariciavam a ider. que tratam agora
de realizar,

Nâo se podia deparar melhor op-ior-
Umidade, tetulo-sc em vista a época do
alistamento eleitoral pela nova lei.. .Os
incorporadores do,'Partido M-imcip:.
são homens que oceu-pam postos de des-
taqtte. entro os representantes do coni-
mercio e da induslria. Alguns delles
forani lembrados para a chapa official
de vereadores, nn ultimo pleito. Pare-
ce que o tempo demonstrou, afinal, que
São Paulo, como município, precisava,
honrar o scu progresso, deixando de
ser uma espécie d.- iwrffo .podre. O
eleitorado inlv.licipal tem uma aiilonn

sc jitsjui.cr
niunicipio

a .política nao aurira, sysicuiuut..-
, luta com o sr. Olavo, mas dc»,-
dc transigir cm muita coisa, por-

.llia muilo relativa. Não
semelhante situação, num
tamanha importância.

IKntre os nomes, qtte se encontram a
frente da iniciativa, repetimos, ha va-
rios ci.c 3,01- si mesmo constituem um
.-tttesládo sc-guro de exito rrande. O
Partido Municipal vem .precne.licr unia
lacuna notável. A politica da capital
tem estado soli a superintendência do
sr. Olrivn Egydio, arbitro mais ou .mc.
nos supremo dos desinos do niunicipio,
uão incluindo ludoi o que ficar, como
num regimen de reserva excepcional;
sob a jiirisdicção do sr. Washington
Luiz..'. Provai elmcilc a nova agtjrc-
nilaçãu .politica não abrirá, systematic.
incute,
xará  -„-- .,
que ni.sceu para ter vida autônoma
para reivindicar sagrados direitos ciei-
toraes c de representação, sonegados a
duas importantes 'classes-, excellente!
cooncradoras do progresso paulista. .

Como sempre lia intrigas 110 soalhci-
ro já andam a apregoar que o mentor
da nova ajísrcniiacãn será o ex-yerça-
dor e deputado Alcântara Machado.
Explica-se talvez a insinuação pelo
faeto de ostar. entre os fundadores
Partido Municipal, um cunhado ilaquc -

le deputado, c porque se dizia, rccci-
leniente, que o sr. Alcântara Mac ndo
cogitava oe fazer -política "'•'»'<?';•
alvejando desbancar o chefe Olavo Egy-
dia Intrigas, sem duvulr... .Parece
..ne nem o deputado Atanlara v Ma-

Hindu -pensava nisso, nem o Partido
Municipal o considera seu mentor.

"O novo fala minto
an-i-la" — disse-nos 11111
iti.-ilialista. uo sair
reunião de honlem

•*~ ¦*-*¦•* A BORDO DO ^'ALMIRANTE JACEGÜAY''

Os oíficiaeído Lloyd* reservistas
navaes, offerecem um almoço

aos seus insiruetores

___r í&^mW* 1 "'* "%<3W
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CARTA DE PORTUGAL

O minislro da Marmita a bordo do "Almirante Jaccgttay", tendo á sua
direita o commamdanle Muller dos fieis, direclor do Llas-d Brasileiro

c raramente
graduado uva-

satisfeitíssimo da
— C.

DR, I.I-JGO MONTEIRO. Mol.
o di,9 olhos, ;• de Selem

aml»

1. das s<
l.ro í!i.
ÍJ464.1)

IriWs-A 24 -- ("o correspondente)
— 

'Segundo 
quer nos parecer, Lorcna

em breve será expurgada de sei
iinmtindòs nue tini t-oino sedo

BARATEAMENTO DO

FEIJÃO PRETO
t

tios nela
sustentar

5egitn

s antros
os prin-

eipaes «tintos da cidade, os quaes não
olisfníit» lerem sido ha muito condemna-

hysiene, óersistiram ate aqui a
s--'a revoltante pouca vergonha.

coUocnudo :-as autoridades municipal; e
sanitária em posições nada agradáveis.

¦W,ia, em um gesto que «a muito era
esperado, a repartição sanitária, de.com-
l/i-ação cnm a Câmara, resolveu por '..c

- parte receios c vaclHaçõcs, iniciando a
demolição das nossas "obras de íit.c. ,

nas informam, parece que. unia das quaes fica .situada bem atra.,
n i.nvemo vae sair da cuttdemnavel ai-ida nossa egreja matriz. .
«il de d.- indifii-reti.-.-i que lem mantido Applaudindo esse gesto, que mu o

nt"tiqui não ouvindo 1! clamor publico; virá concorre- para o saneamento desta
(leanle- da alia súbita dos cereais nes-' cidade, não deixamos de achar a.o.ir.i
(es ultimos dias, como se já não bas- incompteia eniquanlo a nossa cüt...aa,ie
t-isse o anterior i.ggravaiiienio de .ire- „r,o puzer etn pratica uma çutra obra
,-'„'-. \ siluacãn precisa ser realmente indispensável á hygiene c qmea ao bom
rncarãiln a sério. *, exportação de cc- nome da cidade. Queremos; nos retcr.-.r
reies seria louvável st- representasse as ;,_ „,(1.lo como e tola a limpeza (ias

sobras do consumo mas. periniitir a,.¦„.,.. ,ln cidade, que, sçndo exccu.aita
venda de um artigo de .primeira ne- , arlifici:ilmenfc apelara duas vezes por
c-^sitl.-,''- quando cllc não chega para j _e;uann, muilo ou tudo deixa a oesejar.
nó* representa uma iiuprcvideiieia de| !>„„. corroborar esta assercuo torna-
tal''monta que o .invn, ás pnrtas d.i: .,. utislcr lembrar que, rfo . esem.iarcar
q-'eine. será capa.: de violências de que ;,ios comboios do sr. Arrojado, o nosi.a
o gu-.-erno nunca o julgasse capaz, hospede e': logo cumprimentado por
Acredita-se que o governo tirclcilde | ,..,,.;a du/.la de paipeis sujos que ti.vento
reunir unia comniissão de eoiumerciiin-, brincalhão -pespcga-lhe nas bochechas,
tes tle nossa praça paia, solucionar em _0.,„. s0 ,..ie,. .fosseni correspondências
t-apid-o prazo esse grave iiss-.imptn, on- poslaes... lsto.é faeto.

indo incuiio o parecei- -lt- negociantes Acreilita-.nos que 11 nossa
11

Os reservistas do T.loytí Brasileiro
óffcrccercrn hontem, a bordo do pa-
quclc Almirante Jaccgttay, um almoço
aos officiaes da lArthada que lhes ser-
viram de instrticlores.

O almoço foi servido no meio dia,
sentando-sc á mesa: capitão dc mar c
guerra -Aristides Mascarenhas, com-
mr.tidunte da .liscola de Grumcles, e
eapitão-tetiente Protogeucs (luimarãcs
chefe da instrucção da -marinha incr-
catite; coniniandante .Muller dos Reis
rt iKmesto .Midosi, directores do Lloyd
Brasileiro; officiaes dos navios dessa
empresa c representantes da imprensa.

Ao "cliampagnc". fizeram uso da na,-
lavra: o conimaiidaní.e Aristóteles Dn-
íniiiB-ttes, do -Lloyd llr.-.sileiro, offere-
rendo o almoço, e o capitão-tenente
Pt-oíogcnes Guimarães, que agradeceu,
elogiando a dedicação com que os of-
finiaes c os marinlieiros do Lloyd . se
cnlrcga.ra.-ii ú aprendizngeirn do ensino
militar; o capitão de mar e guerra
Aristides Guimarães, que saudou o
Lloyd; n nosso collega de nupreiisii
Sentia Madurcita, que enalteceu.o mo-
vimento .patriótico dos: reservistas e
ettmprimeiitou .1 direcção e a of-ficiab-
dade da empresr. de navegação promo-
tora da festa. .

O ultimo brinde fui c-gnido pelo ca-
pitão-tenente Protogcncs (jiitmaraes, que
saudou a imprensa. ,

¦Respondeu, em agradecimento, po-
delegação dos rcnresenlantes presentes
o nosso collega Juvenal IPaeheco.

A's . lioras da tarde, (mando tcrnii-
nava n'aimoço. chegou o almirante Ale-
xiindrino de Alencar, que íoi recebido

R:
nue, eniliora esiraiilios uo lamo de cc-
i-Kies, tem-se ri:velti(lo de 1:111:1 rara
íiilelligencia 110 liarateanienlo dc pre-
i;o:; cuiiio, por c.-;c;it;ilo, os da -.- (,».:•
tinbara — R. Cariam. 34 — -.".ijos te---
mis tle easemira ingleza por 70$ e Só$,
sul» medida, tissoiiihiaiii u toda a -po-
3)lilai,"no. i-mm

feitt.tr.
possa custear uni modelar, serviço

... limpeza publica, mas lambem e lora
de duvida que a varredura, ao menos

1 das principaes artérias, póde scr feita
i (iiariatnciitc, pela nfatrhã. !-'., ainda qui' 

o não -possa, cumpre á ('amara /xnctxt
I mão de medidas enérgicas que coili.kattl

o abuso de fazer-se das ruas deposito
I de lixo.

com uma entliiisiastica salva de pai-
mas. ,.

O Almirante Jaccgttay a_thara_.se lm-
damente ornanienlado.

¦Durante o agape, que. correu por cn-
tre as mais eonimitnicalivas ilemonslra-
ções de alegria, tocou a banda de mu-
sica do couraçado .Ifíitfl.r Geraes.

Findo o almoço, foram entregues aos
còmfnandantes Protogeu.es; Guimarães c
Alencastro Graça um brinde a cada um,
pelo -pessoal do Lloyd.

O primeiro recebeu um bello bronze,
representando a aviação, lv' tuna..obra
dc Augusto Morcau c traz a mscripçao
"1,'uir".

O segundo recebeu 11111 custoso re-
logio de navegação.

Em ambos foram collocados cartões
dc prata, qite trazem, respectivamente,
as seguintes inscripções: .

"Ao commandante Protogcncs Giiima-
rães carinhosa lembrança dos offtcjaes
reservistas do Lloy-i Brasileiro. --

;.—11—016." ,„ , ,."Ao distineto instruetor lenente ,\l.
A. Alencastro Guimarães, _ embrança
dos officiaes reservistas do Lloyd bra-
süciro. —- 23—11—910.

Os niinios foram ofíerecidos r.os 0111-
ciacs instriiclores pelo comnianilante do
eUmiranle Jaceguay, sr. Hrçilio l-.a.na-

que pronunciou ncsla oceasião um
curso allusivo ao aclo.

A este briudu agradece ram
hoineiiiigeados.

Terminada a cerimonia da entrega,
voltaram os convivas a terra, cerca di

3 horas da larde.

UM CASO ,QUE ALAR-
y. MA AS REGIÕES'".- VINITATEIRAS
-Lisboa, 29 de outubro dc iqiC. —¦

(Do correspondente) — Os jornaes de-
ram a espantosa noticia de que a 1'ran-
ça vae devolver para Portugal ,1.000
cascos dc vinho que para ali havia sido
exportado, por eslar em más condições
dc consumo, 011 seja adulterado, faclo
que causou profunda indignação no paiz
e condeiiina asperamente a matiigancia
criminosa do comiiierciante ou coiutuer-
ciantes que pretendem desacreditar os
vinhos nacionaes.

; Averiguou-se depois que não são .1.000
pipas que vão ser devolvidas, mas sim
.10.000 pipas, sendo a primeira remessa
de .i.oou cascos. Quasi iodo esse vinho
foi comprado, dizem os jornaes, por uni
rico negociante que tem sitio falado por
questões do assucar da Madeira, e que
tem os seus escriplorios cm Lisboa.

Pelo deeio se conhece o gigante.
CGâsc negociante comprou lodo o v:-.'.ho

que lhe appareceu cm vários pontos do
paiz c a ultima remessa que havia en-
viado para 1-"rança, composta de ,1:00o
cascos, cs quaes agora vem devolvidas,
foi segura numa conipanliia.

O indultado Leandro, que eslá em
Badajó. tem em Lisboa um sobrinho cha-
matio l.uiz Garcia, que está nelo tio en-
carregado de vários negócios, tenda;
mas primeiro do que o outro, comprado
.100 pipas de vinho da região de Can.
taxo, enviando as para França, onde ft-
caram.

J-lin muiliis casas de Lisboa onde o
vinho se eslava vendendo a 14" e ioo
réis, o preço vae descendo pouco a pon-
co, espert111do.se grande baixa.

Os francezes recusam-se a acccilar o
vinho portuguez, que lhe enviaram, c de-
ciaram que nem para aguardente o que-
riam. , .

Os 3.000 cascos que já lorain devoiv.-
dos e estão ;i caminho du nosso patz, fo-
ram comprados em Dois Portos a itm
lavrador chamado Baptista.

Esperam-se com anciedade as nieilitlas
que o governo adoptárá.

Sabemos oue a um armazém situado
110 Poço do Bispo, o governo mandou
collocar os sellos, mas este tacto nau toi
noticiado pelos jornaei. .

Embora --ircceliilo que se trata somei
tc dos vinhos do sul. a verdade e qu»
este escândalo indignou o pai. inteiro.

A uni lavrador e commcrciante d.i
Lániogo ouvimos que comprou 1.000 P"
pas de vinho, btm fabricado e de pu.-a
uva por preço elevado e que. contava
collocar cm Franca.  ..

A firma Botelho, Viera c R^f-J-1'
n-.itada, comprou 6.000 pipas de uoiii c

geniiiino viulio.
lv agora? . .,„.
E' claro que os francezes vendo de.,

acreditados os vinhos portuguez"?
a llespanha compral-os. —
não existe gratide quaiiudail
nboes vêm a Portugal fazer ns seu-
tiiuciitos... que exportam para
cciiíò iviiilios liespanliócs. ..i.;n.,• 

lí assim, por causa de dois .»"£".-'
ilot-es. o paiz vinliateiro íeM. )<**$£*
rui.iado e obrigado a acrcuiiar em liai

vinhos licspanliocs quando, .tuas
5o legitimamente portiigu.ez.es.

IV 11:11 cumulo I .
E nâo ha uni raio que in-m-1.

falsificadores de origem cstraiigci.ra.,
i-r.o absolutamente estrit!ige;ros,'lindos de Ilespaiilia c Ingla-t.-'

NOTICIAS DA GUERRA
*>-. •—**--*^-x*~

Os allemâes atravessam o Danúbio, nas

proximidades de Zimnil/a
-^ —#— -*¦

Kisõés do norte dc França — As ruínas de Cambies

lido
uio

como íúi
as liespa-

sor-
França,

A PALAVRA OFFICIAL

De todas as liulias de
frente

'Feax.a — Paris. 23 — Coniimiiti-
cado official ele honlem, á imite:
- "Durante o dia, calma cm toda a li-
nha de frente.

l*ni<i| .p.-ça inimiga tle longo alcance,
atirou tres nlnizes de grosso calibre na
direcção de N.aricy.

Abatemos honlem no norte de Berry-
ati-Bae um aeroplano allcniãd;

O sargento aviador Viallet abateu o
seu. sexto apparelho inimigo nas nro-
ximidiul-s de Moislaiin, no Sonuue",

Ai.i.KM.MÍiiA — \Bcrlin1, =S ;— °
quartel general cotilliuinica em data dc
24 de novembro: ....¦'Duque Albrecltt — Muita actividade
temporária nas pi-oxiinidadcs dc Vpres
c dc Wvtsehaele.

¦Principe Rupprecllt — Ao norlc
Ancre, começou durante

algum tempo não receberam noticias
definitivas das operações na •Dóbrudjit,
mas, os russos c os rumaicos estão ap-
parentemente íiiaaitendo Mackciisen em
clieqiie pelo menos.

>Jcve pesada caiu sobre .1 frente ita-
liana, oblilerando trincheiras, red-.icios,
ele., e pouco lem havido de perdas
occasinnnes".

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

ça

estes

visto se-

r#tu orui

t**Í*{«tí--í**««^^

VAHA A 1'RIMBIBA COM

MIIXHAO

tar.
dn

.le forte
estendeu de-

,1o aj-roio. Va-
allingivaiii

frácassnhdp

ÍU)tÍ»AS PAR*

fogo de artilheria, que
pois até a margem sul
rios ataques iuglezes. não
sequer as nossas posições,
logo ante o nosso logo de barragem,
qitiisi tolos co*i graves .perdas. -\-)
bosque dc St. Pierre Vaast e. ao sul
do Somme. 110 distnclo de Uiaiiünes,
violentos «Índios de a,.tilheria .

iPrineipe Leopoldo — -Nada tle impor-
tancia. .. , .¦'." --.'

Archiduque José — í*.a iplamcie.(l.i
VaUchia as tropas, do general vou *'al-

Itenliayii, aváiicaniln em direcção leste,
nlcaneáriiin o rio Alt. NTo angulo .oeste
da Ritmania, n resistência do iniiuigo
foi quebrada. Traiispitzemqs o Danúbio

,'nnos Orsova e 'lurno-bei-e-

dis-1 g
1*3"imbos os jj
i*1•'ft

%
8

;.j 1 iut f|U

|{ e cotiquisi

.,,,,n.nii-VTii H 
''.Marechal 

von Maeleiiscn
MBXIXOS, SORTIMlvM») g! (Iirei,a (la n0^ ..,.„!,., „a

russa

s novidades

as Jóias

D DR. 1-iDlíARDO MAGÁIil-lA.lvS
foili-.inúii a tratar eniil exilo as iloeit-
,-as rebeldes da pelle e niaeosa.s. ul-
ceras cancerosas, iirtliritismo, syphilis
i- tuorplic-ii, em seu coiisullorio, á rua
Mete de Setembro 11. ,iíí. Contra a dys-
pepsia, iieiirasihe-nia. asthnia e doenças
,1o pcilo, o (Ir. 1K1I. Magalhães tam-
bem emprega tratajneato especial.

J. 517Ú.
-Ul» '

Mo vale a pena ser burro
nesta terra

1'scorrcgott no alplialto, caiu c teve
a p. rna íraeiurada.

1) outro cocou a cabeça, pensou quo
«üo tinha o direito-tle pedir soccorro
ii :\ssisteucin, e que 1) ferido não po-
«Ilu ficar nii a chorar cheio dc dõr, a
Í.-.-....T iifflietivaiucnle.

lira muito melhor niatal-o de uma
vez e isso foi feito.

Secçionntla a artéria, o sangue cor-
11-1 c o philosophicn burrinlio que inott-
rojava a puxar a carroça da Limpeza
p.ul.lica, cm pouco, num ultimo ester-
tor. ttliaiidonava a lidu que tão ma-
drasta li..- fora. , ,.

i-' nulo isso aconteceu cm pleno dia,
mi bellissima rua do Cattete. a zona
, >n que são resolvidas as mais impor-
luntès questões desta terra.

ia a» » ra» ¦
sob jr.ias c catttelai
do Monte dc Soe-

eorro, condições especiaes — 45 e.47,
rua l.uiz de Camões. Cia Gonthier.
V.-.ndad.i ein ist'

á8a«8íWÍ*aíí^K'^lK««»Hl***»'«?:

A TORRE EIFFEL 1
«7, OUVIDOR, 99 Jj

ÒÒ>ÍPÍikTÒ SORTIMKNTO 
*•'

1)1-1 TURNOS lli-l «RIM <1(! Ô
liiilio branco e «le cor. _•{

*'•# *» iMfu«ft*«M.,H«'V,HH**.*'>''.' m*.m,*-;.*;MM*.2!?w«wU*«'J*?55 *w«:?•¦••*#*>*'? iWwWWrÍM ???••*#'
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DINHEIRO

TIRO NAVAL BRASILEIRO
Tolos os voluntários do Tiro Naval

devem comparecer hoje, ás o horas,
no Arsenal de Marinha, afim de. tonta-
riítu f» rebocador que os duverá con
duzií para bordo dos navios da. nossa

í esquadra, acompanhados de olficiae:
- para iniciarem a instrucção naval,
j Os eM-i-oir.'os para recrutas- terão Io-
• gar Uiai-i.Tiueule no Arsenal de Mari-

nha e es t-xereicios geraes ás segundas
t: quintas-feiras, das X ás io horas ila

] noite, tio mesmo local.
-a n —i a in190Ô9

Secundo premio ila Ijiitorla 1-V-
deral fxti-nida hontem foi

vendido no
— CUXXRO I.0TICR100 —

iaa > a» * a». 

ttraca

uito

O publico
08, OUVIDOR

Os ínneraes do imperador Fran-
cisco José

Nova York. 25 (A, -II.) - Segundo
dizem de Berlim, o rei Affonso da l.e.,-
panha, é esperado urevcíiieiile em \ien-
na afim dc assistir aos ínneraes do 1111 ¦
«crador Francisco José.-

Vienna. 25 — (T. O.) - Os restos
do imperador ll-ranfc.-sco .Tosa scoao
trasladados nc, segunda-feira jiara n ca-
pellã dn Hofburg, onde ficarão em. ex-
posição durante a qitarla e quinta Kira.
N'a quinta-feira .provavelmente será fei
ta n inhumação solenne na crypta
eirrcja dos capuchinhos.m* m» *>**¦

(lOMPM-lTO lí VARIADO na *.t

yh TORRE EIFFEL
97, OUVIDOR. 9» g

Mt-tMB**'*^*'*^^

S01IRK RISCOllOS 10 ROI.ACHAS

A lliignagcín burocrática as
vezes ii confusa

Em circular lionieai enviada «ns che-
seu

da

Bebam só Café Ideal

fes das repartições subordinadas
ministério, n ministro ila. l-azencla, .1
vista das duvidas suscitadas sobre a
jíiteUigénciã da circular 11. 70, de 30 dc
setembro deste atino, declarou que cslno
íscnlói do imposto dc consumo os lus-
coutos e an .bolachas '•-' 

,K''Uii.e1, 
en eu-

detido-se como taes quando o scu anal-
eiónameiito cm Unas. burricas, cte,,
constitua, apenas volumes necessários
s_ai-:t ített ti-anapòtfc para fora.da sede (a
fabrica e não seja de acondicioniimcnlo
.paira :-. n-.ercaucia habitual e. deste :no-
do, uma forma de sua exposição a \en-
ela' no conimercio.

 m a *** * fi —¦

foram expulsas
rmirei.ii' ris nossas posições,
de uma investida das tropa;
Também em outros pontos
estamos cm contado com

Os; allemâes marcham em
direcção a Bucàrcst

Retrogrado, 23 (A. II.) — Os alie-
mães atravessaram o Danúbio, nas pro
x-mitlades de Xiimiilza, a setenta iniilia
de Biii-aresti

Xa Transylvani.t os runiaicos npera-
ram a retirada na direcção sul de Ro-
thenttilirtii e de Calimaitesci, sobre o
Alt,

Os í-umjilcos ('ii.sejíuem ilotci'
os nllemiies

Bucàrcst, 23 t.\. )t.) — Antiuiicia-sc
oífioiahncuíu rjue as tropas rtuiinicas
detiveram o avanço das forças allemãs
qiie tinham atravessado o Dáliubiq etn
Islacz,
iiltiiiza.

O.) — Os resul-
aéreos na frente
me/, cíc outubro

!. Os anglo frnii-

perto da foz do Alt e nn V.i

O pequeno Misael nao morreu
envenenado

Foi honteni chamada eom brevidade
a'Assistência para soecorrer o menor

annos dc edade, residente
estação da 'Piedade,

10.
isttulo dc Mi-
ratar-se de uni
levado jiara o

)'osto Cenlral. onde, ao

Noticias de Portugal
Lisboa. 23 (A. II. — Vai ser Irasla-

dado para esla capital o corpo do chefe
iniguelista d. Alexandre .Saldanha da
Gama, ha pouco fallecido e:n Paris.

Lisboa, 23 (A. 11.) — A Sociedade
ele Agricultura efícciuou hontem uma
reunião em que foi approvado o alvitfe
de abolir o imposto que pesa sobre o
Irigo nacional.

Lisboa, 23 (A. 'A.. — Appareceu a
doença do somno no distrielo de Bcn-
giiclla. cm Angola, atacando principal-
mente os indigcnás,

O governo tem. tomado varias provi-
dencias afim de impedir que o mal se
desenvolva, ¦a> m I ""

MOVEIS
MAOATilIAES MACHADO & O.--

Rua dos Andradas 19 « 21; Os
maiores ai-inn/i-ns desta canital.

 ¦*>**»>*¦ 

Ml.VISTURlO DA IA/.KXDA

um homoniO sr

OiOüOOO

Misael, tle
com seus paes ua
á rua Santa Philoineiia a.

Como fosse grave, o
sael, pois epie parecia
cnveiienanieiito, foi ell- .' onde, ao scr medicado,
veiu a fallòcci',

Seu cadáver foi mandado para o

Necrotério Policial, afim de ser nulo-

psiado. -Foi, então, verificado que 1 uo

se tratava de um caso de envenena-
niento. Os médicos legislas .leram como
'• eansa-inortis" : uma gastro-cutente^

Xiu obstante, foram
ecrãs, para exames posteriores.

Dr. Doméque ; •
.- operações. Quitanda 11

lest. (í_? Senhoras,;
Urinarias, parlo* ¦

— A's .1 hs, T.:l
O 4023) |

Caloge.ras .
superior. . i

Xo requci-iniento dc Antônio Oscar |
['oscniio da Cosia, c outros membros

! da commissão extraordinária que inspe-
i ccio-.icu a Alfândega tle Periiambiiço, pç-
1 »ti-iitla abertura d-e inquérito af.m dc
I averiguar a procedência tle iitiputaçocs

feitas pela imprensa á dita cointiiissao,
I o minislro da Fazenda declarou que mc-
I recendo-lhe iu mesma inteira confiança.

iiadn havia a defeir.

retiradas as vis-

A «JOXFI-IRKXOIA AMiODOKIHA

Ri'|iai'ti(.ões que vão dar parecer
sobre suas conclusões

.Afim de emillir parecer sobre a parte
que lhes competir, o Ministério ela Via-
ção icmettcti, cm circular, a cópia d?.s
conclusões ela Primeira Conferência Al-
godòeira, no.s chefes dos seguintes depar-
lamentos do seu ministériot liispector'a
.Federal das 1-À-tèadas, luspeeioria de
Viação Mariliiiia e Fluvial, estradas de
ferro Central. Oeste tle, Minas, Cruz

ijuliy e Tta-ptirá .a Corumbá.

O ENCANTADO

?••«K:*:**w:mK*^«*'«KK'*«'^"«. ^

./--..•-.¦ii, «' ^os vKs'riTA,s,,.-ir,^ li bolsas s ssrtóA Corte da "habeas-corpus" a; i j*a;^ri,_JSíi£gn^^^^- *>
excelleute qualidade de :í I

ua

Uma menor de 7 annos maltra-
tada pela companheira

de sen pae
Fui it mio ao conhecimento -Ias nu-

toridades do ao" districto mu ciso ré-
- ..!::::-;e, que está sendo devidamente

mine. Olympia

C ,t
.pitlc

Uililo a i.-.tovmação dada á poli
menor dc 7 anãos, de nome Eu
íi,'!ia de Constando flarbosa

Conforme noticiamos lioiilcm mme.
i Olyinpia pediu " Iiabcás-corpus" á 3'
\ Câmara ,1a Curte de Appellãção afim de
i lhe ser -assegurado o direito tle expio-
j rar o seu negocio de costuras, 110 ate-
1 liei- tia run da Asseriibtéa ,10. onde .1
| Policia affirma qtte ella exerce a car-
1 vdinnucia.

Hontem aquelle li¦ titula!, concedeu a
u}\c::i afim de pedir informações ao
chefe dc policia.

 ¦¦ > aa» * a».

.'eus tecidos, elegamia

perfeito acabamento.
MaM.*«:m'-t*:'«-'-'K-''**'^;:fflKi:;

mmtr*
1CM I16AJA.

>i policia nãoO púo cantou e
soube, • •

Foi honten recolhido á Santa.Casa.
iündo internado ^ ,^ ^^t^dos .Santos -Agosii,11o

liora
fl)\ tos

.cimento, morador
1 Victorino 11. -pr.
ame.ile ínallraiada
de

muita
eu pae.
tntlo que

ilo
a rua Or. Ma-
easa XI, i Bar-
pela companlici-
castiga .1 toda a

vezes os vi si-
sido despertados pelos gritos

a ã imite -t-ia infeliz creança..
pie foi dito lambem á policia,

úe é ba-
não está

informado desse fiictn, mesmo porque
<s;.\ sempre afastado de casa. devido ao
emprego.

Conforme o que ~*e apurar, a policia
«igirá contra a coinpanheira de Cons-

URINAS
DR.
dade

Exame completo,
25$; de sangue, 30S

MAUIilCIO FRANÇA, da Facul-
,Io Medicina — Uruguayana. 35.

 i-a » a» tm

operário Casi
nho, morador

¦\goslinllo, que apr
ferimentos na cabeça, foi na

interrogado a respeito tia
ferimentos que apresentava

tratar-se de

liblirbio dc Irajá.
eseiitina grave?

Santa
causa

unia

Ao
Constando, o |iae da menor,
liagciro da Cenlral do llrasil

Todas as Noivas f't
,-ct:s eiixovaes 110 PALÁCIO
VAS. rua tJrugitayaiiá n. Sj
Pc.ain catálogos.

¦i c e.cgan-
•s, comprimi
DAS NOI-
— Kio —

A "Leopoldina inti-
mada pela Alfândega

a pagar cerca de
800:000$000

Agostinho em
fora. ele Jacto. 

"

seu desiiffectq' dc

l asa
daquellc
que demonstravam
" "'r"•;5',• resposta 

declarou que
aggredido a páo por .um
com quem leve a inleli-

cidade dc sc encontrar hontem im

'"wras 
declarações não PO<W*^^_

„ • e'-rctli.lo, Poi? 1»e « sc'a aí"Slcssür

f^ alguns populares é nue o 
^0 

-

correram, fazendo, que f"==c el.t .nc..i

cado na Assistência.
A policia

íacto.

lu:

ignora completamente

Gamara Ojiicm ncspttiiuoia uc

Commercio e Industria
Reiilisa-sc boje. ás

tia sédc da Sociedade
Beneficência, á rua
3S, a assembléa tfçrii
it eleição de membro:
lituição da Câmara.

'Convidcim-sc para o ao'..
coiitmercianlcs e industriaes

». 1 t» » »¦

horas da larde
llcspatilioln tle

d.i Constituição n
, nfm do procfdci

e imntedia.a Cons

!od
hespi

A' venda na Livraria Garnicr
c cm outras livrarias

Gbronicas i Frases
üe Godofredo de Alencar

['Ili 111:1. obra (In João tio JUo
Fí-eço "J$OÜO

 aiialin 
AS COI.I.I-XTOIIIAS IIIDICHAUS

Forani nomeados dois escrivães
O miniuro da Fazenda nomeou,, hon-

tf-.n Francisco de Paula Azevedo Souza,
escrivão da collcctoria dc -rendas fede-
•raes cm S. Sebastião, no Rio Orandc do
Sul e .lustiniailo Santos, idem, idem, em
Porlo Ferreira, S. Patiio.

 annn

- Xa ala
¦Dubrttdia,
d.i região
poi- meio
btilgaras.

desta frente
1 inimigo.

Parte do exercito de vou Miiitljeiwen
lambeiii já atravessou o Danúbio em
vários pontos.

Macedonia — Enlre o lago Prcspa.c
o Cerna, tèneiidas vezes, forte logo de
artilheria. iFracassaratii investidas dn
iniinigo a nordeste de -Monastir c nas
proximidade", de 'Malíovõ,

Ingutukiu -- Londres, 25 -- Com-
niunica o "Wr.r Office", em dalti de

".".•'rente occitlenlal — Desde o bri-
lliante avanço brilaiinico da semana
passada ha .pouco a recordar 110 Som-
me. Todos r.s ganhos forain assegura-
doa, fez se algum .progresso local, fa-
zeud-o-se lambem mais alguns -pristo-
neiros, o total dos quaes desde o pri-
meiru ataque do (lia 13 de novembro
soninui agora mais de 7.000. Neste ala-
que .1 divisão naval brilanníca lutou
com gríyidc distineção c suecesso. No
seelor francez tem havido grande aeti-
vidade na artilheria- mas. nenhuma
acedo importante de infanteria.

África Orienta! — A luta com tlesta-
eámctilos isolados do inimigo continuai
nos distri.-.tos do sul. Um ataque abe-
hvão dc iilgimtii força sobre tuna :po-
sição brilamiica r.n Lupende foi hn-
lhaiitenieuté repbllido pela guaruiçao
até á chegada dc duas columtliis nr;- ,
tatinic,-,s que causaram a fuga do nu- j
migo, une abandonou uma pesada peca |
dc artilheria com a sua munição e sul- 1
fren muitas perdas.

Frente Salonica — Na Si ruma, os
iuglezes necupat-am e orgaiiizavi-v-ii di-
versas villas e avançai um em outros
pontos, üm "raid" sobre Ivetipri, tuna |
peaiiena cidade na linha bcrs-Dcnur-
llissar ao norte, dc 'Prosenic, nlcaiiçoii j
suecesso. Os aervios c a,s forças allia-1
elas occtiparain Monastir. Os servios |
fizeram um íiioviir.cnto de liauco na
curva do rio Cerna. eiiiqttautn nue an
sul da cidade uma forca russo-1 ranço-
iCtiliaiiá nlrpou a prtmcira linliii hiilga-

tio .ti.ir base Kcnali. rcpellmilo .1
sua linha de P.islntza.
evacuação tle Vlnnaslir,

em desorile.m
rignrosaniciitc

ra, lendo .|V
iniinigo para
Um seguida
os bi:!ga-os retiraram-!
cm direcção :< 1'i'ile"),

nho

OllNÇAS ao estômago, uitcs-
tino, figado c nervosas. Exa-
ntes pelos raios ". DR. HK-
NATO DK SOUZA LOPES.

Kua S. José. .-,.!. das 2 ás .- ('menos ás
quartas-íéiras). Oralis aos pobres ás 1^
horas. A -¦-•-¦

TORNEIO DE BILHAR
^•1Coutiii.iitrá hoje ás t bor.'

tarde, 110 Nobre Bilhares, o interes-
sante desafio encetado entre o cam-
peão Luiz Madureira c o exumo:

Guimarães 1

ua Alfândega, ainda
pela importância nu.
em que sc vê cnvolv

Ternos sob medida pelos ul- Cor--e
limos figurinos de easemira | segredo,
de eòr. azul ou pieto. Teci- processe
cidos inele.-.rs Old-Eíigland. poMina Kaihvay.
22 — üRUüUAYANA — -'-'I Pelo que apuramos, tra'.

[nem incnop, do seguinlc:
lurame muito tempo, pa

cm muito jtem, um
l.eo-

Compram -se,
jotas, briHiaiites

rocaiu-sc,
ouro, prata

1'cixeira í: C

ciidoui-

Madureira
amadores C. Lobato, M.
Francisco Braga.

O campeão L. Madureira fará a si
hiila do jogo. amanliã, com as bolas na
mesma posição em que esgotou a liora
uo ide'n-.o encontro;

HKA.Slí.-UUta AV

o 1-cpi-escnlnnle do Senado junto
ii missão Ilaltliazar r.rinn

Monte-.idêp. 23 — (A. ¦)¦'
do dcsigiioti o dr. Antônio
rn, como seu rcpresentaiiti
,.-.r o tir. llallliazttr Brmt,
s Relações Exteriores, na s

Kio dc Janeiro,

•~. O Se-
iodrigiicz,

, aconipa-
ministro

::i viagem

1-Ol.lTICA lltllilAVA

A pasta dn [-'ii/eiula já tem
occupnntc

Montevidéo. 23 - (A. A.1 -- O
ísíro do Uruguay, em Londres, :
Negado pelo vapor

pasta da Faieii.i.t.
It.r. Fcliciano Viera
l>!:-ca, devendo tomar posse da mes-

a*í"*llTCÚ ICC. I tou
.j-.-.e lhe ofiereceit
presidente da He-

¦ nem mais
Leopoldina,

de aie.ios
; |.or mercadorias que dcspacltott, a t.vul-

tmia quantia de cerca de Soo :oa.y$, o que
, foi agora descoberto por escriptitrarios
j tia nossa aduana ao reverem os despa-
| t:!ir; ile tacs mercadorias.

Tendo conhecimento do faeto o sr.
iP.lttla c Silva intimou a Leopoldina a

¦ pagar a quantia de- que ú tleycdora.
Longe, porém, de cumprir a iiitimaçao.

a Leopoldina, declarou á Alfândega que
; não é devedora de tal importanria, "ão
! plissando de um engano, dos escriptura- j

rios que fizeram a revisão dos dcsna-
I ciios. ii ap-.iraíão dá divida... . |

Dahi o processo que deve scr re.,- '
1 nitcioso e ao qual o inspector recorreu,

mais nor lhe parecer extraordinário «uo
,, i.eopoldina tivesse, tomado Iiauo a

i .\!i".tn.'.-ga tanto dinheiro. ,
O processo está com o clicte ca .-

secção da nossa aduana, .que.e por onde
! correm r.s questões de dinheiro e 0 Seu
' resjVtttdo nao deve tardar.

, platina c
 Ouvi- 1 ¦¦¦»••» <a> < tai ;

lirr: ~ ' ''¦ ••"•,! Sarnol triple-^^^/^j
para bar-ii- , [ju_; Ueilcral ("amara. 30-U-

stido-» para | — jaKXta m —  '
meninas de -

CHARUTOS

REGENTE
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fracos ii saborosos,
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OS COXTKAliAXDOS

A bordo do "S. Paulo" e no
Ciíes do Porto

O ajudante de gitard.l-inúr Annibal
Nunes IPires, por e'j:asi."io da b-.:s?a

11 qtte procedeu hontem, á larde, .1
bordo do vapor .?. /-"«ti/c», entrado de
Nina Yor!.-. apprehetideu uma grande
inala com objectos sujeitos a direitos
inclusive muitas capas de borracha, e
um halde rom prriumarias e 11111 pa-
cote de "bijoulerie" de cobre,

\uxiliaraui o ajudante Pires, o offi-
ciai adttaheiro Álvaro do Xasciniénto
e o iriarinliciro Timotheo de l.ima.

-.. - Feio official José Osório foi ap-
pri-hcildido no posto fiscal existente
enlre os armazéns 5 e 6 do Cacs do
Porto, um pacote com cinco grozas dc
lapii, trazido por útil esii-.adur, \indo
do serviço lio mar.

?a-

perseguidos pela cavallaria ilibada, qne
ós atacou c capturou diversas villas no
r-oite c nordeste da cidade. Mtulos pn-
sioixiròs, artilheria c .muito malcriiil
for.711 capturado?. Os alleniãcs e Intl.-
garus recebe-am ambos reforços presti-
inidiiuieiili.- elas reservas de Mackensen,
r.a Dobini-.ljii, que estilo açora otiere-
ccivlb séria resistência por inoiò dc con-
lia ntaques. cointudo r.ir.l succedidos.
Foi feita uma junecão entre as tropa.s
alli.id.is na Macedonia e es italianos do
Epilti-.is.

A posição em referencia á R.iiniania
contitm'a obscura; Appareiilementc as
tropas do general !'i|!!ccii!iayn a-auçan-
do cotn pesada artilheria alriivcz dns
sia-sos do sul rompeu n resistência da
Runia-iiiã nn valle de Jiul, cspalliando-se
sobre uma frente mais largai alcançou
a estrada de ferro entre Orsova, tio
Danúbio, o Craiovn, a ptincipal cidade-
na YVtüláchia occidciitnl, dor. le a es-
trad.-i de ferro segue para ll.icart-st.
Avançando dahi elles oecuparam Orso-
va Craiov.-i e Turnusevcriii, mas. pre-
s-iinc-se -me o exercito rumaico em Or-
sova, tenha, devido á brilhante resrs-
tencia da luta ruiar,icn, nii máximo per
,lendo uma parte da sua rctagitni
\s forças rm-.-.aicas se i-et.ii-ar.-iiu
valle de liul. lomaram agora posição
a lé-tc c dahi o grande golpe
dcnburgo, pelo qual a Rumania
destruid.i falhou de|l:iii-iivamei-.te,

•tia.
do

Xão
de Uin.

se-in
Por

Pi-osejjue encurniradaniente a
luta na região dc Monustii-

Londres, a.í i'A. A.í — A lula nos
Balkans continua violenta, cspccialtiicii-

te n nordeste de Monastir onde os alie-
mães resistem dcscsperadainente.

Apezar, porém, dessa resistência os
sct-Vios continuam a avançar, iene-
cupniiiio palmo a -almo o território da
Servia.

As u!:iinas noticias de Salonica di-
zrut nffiéialmcntc oue as tropas do prin-
ci.ie herdeiro apotlei-ariuu-se de linpesli,
derrotando cnm lelanicnte os alleniãcs
t-itie ain.la existiam em Sttkodul.'i w**»!!""*'*- <n

Os russos-runiaii-os avançam ao
sul da Dobrudja

Londres, 23 (A. A.) — Noticias of-
fieiacs dc Petrógrado dizem oue os rus-
sorruinnijns realizarian um gratide rivan-
ço an sul da Oobruilja, apodcraiiilii-se
de imporu-inles posições cm território
búlgaro.

Esses despachos confirmam que ã çs-
querda das tropas riisso-runiaicos all.iii-
giu .1 lago Tiigliaul. lendo atravessado,
depois de ti-.ti rápido combate, o rio Kit-
tal.

As operações ao norte da
Dobrudjii

Londres, a.. (Ai A.) -- As opera-
ções ao norte da Dobrudja seguem
com exito, sobretudo agora que os rtt-
niiiicos tomaram a otfensiva nes-e pon-
tn, garantindo assim todas, as suas no-
siçõ.s ao longo do Danúbio.

A situação na Grécia
OOVHKXO DO SI!. VKX17.Rf.0S
KXVIA III "II.TIMATIM"

A' HUl.f.AIlIA
Londres. a,i — (A. II). —Os jornaes

publicam tclegrammas de Athenas di-
zendo que o governo provisório grego,
do -iiial é presidente o. sr. Vcnizelos,
enviou á Bulgária uma formal declara-
ção de guerra.
A guai-iiieão de 'interina recusa-se

a evacuar a cidade
Londres. 23 — i.-v. A.) '-- Tem sido

-.-uiito cülnmcntnda aqui 11 ntiiieia de
terem os realisltts recusado-se a eva-
citar .1 cidade de Kaleri.ia, estando to- |
dos os cotnmcnlarios favoráveis á atti-.
tilde do general Scrráil.

Alguns jdrtlacs chegam mesmo a. per-
guntar sc já uão é tempo dos alliados
fazerem senlir mais energicamente e
mais eflecliv.ituciitc á Grécia c ao seu
governo, qual o prograiiima da "En-

tente'*, a .itial. não póde se deixar lu-
diliriar com .promessas, que no dia se-
guinle não s.io cumpridas e cora ac
eordus, que para s.-rem èxcciiládos ue-
cessitam, não raro, novas negociações

" E' preciso de vez, diz um jornal
de hoje de manhã, que o exercito dc

Serrai! innstrc ao rei Conslanlino que
' a sua paciência c tolerância tt-.n um
! limite e que a sua energia corre pare-
i lhas com o seu espirito justo e conci-
: li.tdor."

A'..r-ti Foi/,-. --3 — (A. A.) — Dizem

| de Athenas qtte o general Serra.il nn-
| viou 2...00 homens jiara as proxiiind.-i-

des de Kateriiiíi, esperando-sc a todo
j o momento a noticia tio ataque dessa ci-
i dade, donde os realistas se negaram
1 retirar, petas tropas tio çoiiimaiido ge-
j rnl dos alliados em Salonica.

| A GUERRA NOAlT
I A QUioDA DU UM SUPRR-

ZEPPIl.l.V KM MAIX7,
! Londres, 23 (A. A.) — Tçlegramtiia
I dc .Amsterdahi paia os jornaes des:.-. ca-
; pitai informa que nas proximidades de
I-Manz caiu um "oupcr-Zeppelliu", do

cuja equipagem, composta dc --.; homens
apenas um escapou,

O desastre foi motivado -pelos fortes
ventqs nue reinam naquclla região,

E' este o segando apparellio q-ae ps
allemâes perdem nestas circitmstaii-

Na linha de frente belga
Iltttre, 23 (A. II.) _ Coiiimunicad»

belga:"Xa região de Di.xtmnle esteve hon-
tem empenhado violento duello de an:-
Mtcria, durtiiile o (itial as nossas baterias
sol.repuj-r-Tiiu as do inimigo.

A acção terminou ao meio dia."

Os resultados dos rnmlinlcs ar-reo»
durante o mez de outubro

Berlim, _•,. —- .T,
lados dos combates
oceiilcntitl durante o
são bem significativo-
cezes perderani 102 a.eroplani-s, tios

j quaes .,S -eaira-.u etn poder dos alie-
_ I mães. Destes, 37 são ingiezes e ai

írattcezes. Dos outros restantes, X2 ío-
ram dèrrihailos atraz das linhas iiiiuii ¦
gas, como se |iôtle observar eom toda
a segurança, c dois foram obrigados a,
aterrar. As perdas allemãs foram ele.
14 ttpparelhns, que cairaiu na, frente e
atraz das linhas inimigas. Dos ,t; ar-
roplanos ingiezes aliatídos, qu;iíni são
do lypo Dapwitb. oito do typo Viekers,
cinco do typo d'-., di.is Brequei, irç-i
Moiánc Sauliics, nm Nicuport e dois
de typo desconhecido, Hos ai apparc-
ilh.s francezes; oito são do. typo Nictt-
_iorf, ipiutro lircquet, tres iFurnian, qua-
tro Caudrot c um desconhecido. Aléiij
disso, dnranle os combates aéreos í*.;à
dcstriiido um numero cxcepeioniiliiie.iile
grande dc acroplanos inimigos. S'ão ptt-
deram scr estabelecidos ns nomes de
24 aviilrlorcs porque na queda ns lii-
pulaiites c os respectivos appiirclhòs si
espliacclaram completaiuente. O comiiui-
nicatlo official allemão cita/ ns numes,
us typos e os inimeios de lotlns os .-..:•
roplíinos abai ul os". _

A GUERRA NAVAL
1

SRIS TOltPKDElUO.S Al.l.l-.MÀr.ft
ESTIVIUíAM MUITO PKlti'0

DA COSTA IXüI.KZA
Londres, 23 (A. II.) — Na noile de

.-.|.;t--lioiilitii pura hontem. seis contra-
lcrpr.deiros allemâes tentaram .-.pproxi-
mtir-se da cidade aberta de Xcrtli Do-
wus, chegando ;i disparar uns doze liros.
Immcdiatiimente, poréai, se. viram.na ile-
cessidade de arrepiar caaiitiho, Um elos
obitzes atlingiu uma ch.iltipa. avarianilu
a parte superior da embarcação,

A tripulação liada soffrcu, c na cida-
de não eaiti íiciihtim nhuz.

Varias noticias
Voliará á chefia do ga-

binete austríaco o
conde de Berchthold

Londres. 23 — (A, A.) — Aniuiii-
ciam de Vienna, por was indireelas,
que é provável para estes dias mais
próximos, n designação ilo conde
lleiclilhold, conhecido estadista aus-
trinco e antigo chefe ..lc gabinete, paru
substituir, na presidência do ininistcrio
da Áustria, o -barão dc Btirian.

São ainda aqui ignorados os inoii-
vos dessa muilaiiça c qual seja a sua
significação politica em face da guer-
ra 1: das relações iiitcrnacionaes d.i
Áustria Hungria.

iiiii» nota dn Suécia ao governo
iillcnião

Londres, 25 -— (A. IL) -- A Agçn-
cia -Hettler recebeu um tclegramnia (le
Slòckolino, iiiforman.lo que a Suécia
enviou tuna nota ao governo allemão,
indagando dos motivos que determina,
ram o lorpedcaincnto do vapor sueco
Arllittr.

A nota accrcscciita -que n coverno
sueco reserva o direito de pedir uma
reparação do aggravo.

O faclo provocou enérgicos proles-
los de toda a imprensa, sueca, cnmprc-
hendidos os próprios jornaes que alé
aqui defendiam os alleniãcs.

.Navio sueco capturado pelo*;
iillenuies

Londres. 23 (A. II.) — Hs jor»
itat s publicam telcgrannnas dc Sto-
rlxilino dizendo que o vapor sueco
Kescrv, fui aprisionado por uni \asr,
de guerra iillciuão e cm seguida rec.t-
ptttrudo por um navio dc guerra sueco
c condu/.ido uté Malino, coin os ma-
riulieiros alemães ([uc estavam a bordo,

Pei-iiiuta ilo prisioneiros civis ;
entre a Allemaiilia n a franca
\'o'va York. 25 — (A. II.) — Radio-

grapham de Ue:Iim:'
" Estão concluídas as negociações

p.-.ra a permuta dc prisioneiros civis
etiíre a França e a Allemanha.

itrcvemcnte serão pcrimitados vinte
mil."

O novo ministro dos Estrangeiros
ila Rússia

Pclrogrado, 23 — (A. fl.) —Foi no
meado ministro dos Negócios Estran-
geiros o sr. Neratoff.

,A deportarão de civis Ik-Ihji*)
Londres. 23 ¦— (A. 11.) — Noticia*

se, de funle autotizada, que os alie-
mães ilejiortarani para Allemanha du-
zcnios lecclãs dc Onmi,

Curso de daáylraphia no
Instituto dos Surdos

Mudos
ram-S" anle-liontcm, no Insti-

Surdos-Mtulos os primeiros
do curso de ilactylographia,
ita poucos mezes e dirigido
•de aproveitamento, pelo pro-

l.ima, dire-

m

La Poupee Mào,. ,-<
vestidinhos l'ar.a,
j.s. o inu-.s o.iintocin

todas .. . .
sortimento. Assembléa

O vende
(J

me-.-" 2432. c.ort

OS AUTOMÓVEIS

.dor do miúdos atropelado
.lar qu tem o

wtomovel P^v¥outeli1 
p.i;l ,„„„,,„,

vfntin-iif* coHicíi entre o-

I^iíiÓ^te^SS de miúdos João~"eU- 
u nacionalidade portugueza. dc

morador a rua san-
Rio Com-

•,c:r.i
n. 250,

pereira,
26 annos,
ta, Alcxan
rrCo,;, ferimentos no Pé? perua do la<b

victima da nnprudeitcia > -
Francisco Theodorico, foi

livos na 'Assislíitcia.

do t.l districto auuioti eni

esquerdo, a
"chauííetir"
receber c-.ir:

A policia
flagrante o ca ;aior duIa occorr.cn

INSTRUOGAO MILITAR |
Sob .1 direcção do Tenente Henrique

Ouintiliaiio dc Castro e- Silva, instru-
r"tor do Collegio Militar .- do Centro
Civico Sele de Setembro, o corpo dc
alumnos destia instituição, realiza hoje.
is o horas Ai manhã, exercícios mil-
tares, devendo comparecer os aluumos
das turmas de evolução, e uiatiijo de
armas e os recrutas. . .

Em seguida aos mesmos exercícios
será-, iniciadas as aulas theoricas tios
cindida''.' á reser.isiai do exerci.o,
cm dezembro próximo.

._ Aproveitando os ferias actuacs .1
Ia Uo esgrima e b.-.yotiílta do Leu-
í.uá exercicios todas as notes,

pto ms noites etn que se realiza-
üi-.jcs io correute,

|teheros!A!!mealítÍos;|

Reali/.:
tulo dos
exaines
iniciado
com gra
fessor Frederico Ferreira
ctor da Escola Reniingtoii.

O curso co-.tiiioz-se de
dos quaes foram submcitidos

c ausência uos

alim
exame

por doença

.do com

KM1"*"

qua.
apenas sete,
demais. .... ,

Foi approvado com distineção o alu-
nino Bcímiro Santos, que sc ileraon-
siroti muito apjiücado e Je uma miei-
ügencia rara. Foram approvádos p.c.t.i-
incute: Fernando Moraes, . Augusto
Santos, José Monteiro Xogiicira,

. Serafim Pereira c A
plesmcn-.e, Carlos Silva.

Escola "Visconde de Ouro
Preto"

AS RETRETAS DE HOJE t
Ias
dr

taiizaiti-sc
na praça

Hoje. dc
za-se a fe:
lus na csc(
lo ", á rua

niiigo, 26 do corrente, rea.i-
ita de encerrátiieiilo das au-
da " Visconde de Ouro Pre-

Frei Caneca n. 2m. sob . n
professora d. Maria Luiza

Isaa
Silveira,

I •¦¦¦

llip ! Hip

, se..

, rea: os exames

SANTIAGO

Piiliecinicnto de uni grande
politico

Santiaqo. 23 - - i.-VT A.) — Failcc
nesta capil.il o dr. Ismael \ari_a

personalidade de grande destaque
poitica c ua sociedade. _..

Todos os jornaes pulMca.
necrológios do tir, \ ergara,
desempenho de importantes
soes, ptcotou relevantes sei
iiait-

Iliurali !
ll.V.NSKATICA !

O POETA P1.DK0 PALÁCIOS

o seu estado
OU, A.; -Os medi-

celebre poeta nacio-
l'a'.ai-:o-., mais conhecido

pstuidonynio dc "AI111.1 Fuerté ,
c aciia gravemente doente; de -.-: ..

„ppetldicite, verificaram q-tç. o
do mesmo aggravou-se, dcit^O

Failcccu I Aggravon-so
várgata. j ÃiiiMiw Aires, ¦

1 ¦¦¦_;¦* r.a t cos assistente."" tio
, uul Pedro

sentidos I pelo
qtte no j que
cçniutis-

i',-os ao
estado

1 comp ica.ão. renal.

direcção da
Üestiiy.

Consta o programam dc discursos.e
rccilálivos pelos altimnos, havendo dis-
tribuição de medalhas de prata c broii- |
zc aos que mais se distinguira-.!', uos es- |

A' essa festa comparecerão o pie-
feito, o director de Instrucção Publica,
c o conde de Affonso Celso, filho do 1
visconde ue Ouro Preto, o patrono da ;
cs:uía. 1

CIMENTO ^m
Alpha, americano. — Teleplione
SSJ, Oeut.—H. Santa Luzia 202

. PAIT.O PASSOS ít C. —
*¦ J 0 tf» *)' "I" '

XO TBlBü.VÁfi DO JOllV

hoje as seguintes relre.
Saeitz Pena, pcia banda

tte musica do Batalhão Naval: tio par-
i epie da Quinta da Hoa Vista, pela ban-

da do 2" regimento dc infanteria; no
j jardim da Oioria, das 7 ás 10 lioras da

noite, por uma banda da Brigada Po-
i licial; 110 pavilhão dc regatas, em Bo-
! lafogo, pela banda do 36" batalhão da

caçadores,

DR ALBERTO DO REGO LOPES -•
ijn Hospital da Misericórdia. Vice u^-
narias, operações cm geral.
DP. APRIGIO DO REGO LOPES —

Do Hospital da Misericórdia. Moléstias da
garganta, narii e ouvidos. I

DR. OCTAVIO DO REGO I.0PE3 -«
Oculista, prof. da Fic-.ildade de Medicina.
Consultório: rua Sele de Setembro 11. on. 1

(A 819.;),
 aa» 1 > *¦

MINISTÉRIO DO IXTEÍ110»

v

10
ten».
cer
da

Portarias de nonieaçao •
exonernefio

ministro do interior nomeou, lion*.
Cyro de Salles Abreu,, para exerr

» logar de escrevente juramctitaete}
•* oiétoria crinv'nal: exonerou de.

Fidelis da Lana 1'ragoso.e
O .iiilitaineiito de liontcm

, trib-ina! popular foi liontcm sub- , ..
ido a'julgamento Leopoldo Alvares f^^-c^d_^--Ã"itol"o"" Uacliniloj
ndo, ,-iccnsado de haver no d:a .4 ""!*'Sf!"._r 

imerinamenlc, o 6" oiitcio,
ctubro do anno passado... assassi-1 i,^',._,-.,,|5c; J(, m:.% j_sta _a.,ral, du-^

set-,

taver 110 dia 4 •
.assado., assassi-1 rara

nado na .caía dti.rita do Hospicio 211.1 "fntê"õ"im"i>cJimciito 
do resp

sua aiiiasia Cândida Lobo Lopes e o scu »W=a«0 
,.'.,.,;.__ dc Ilíar c ,

ni.-lnte Miguel Itanion Lucas.  j,.-e] T :xe:.a ja Cruz, que ;
licenciado para tratamento

absolvido,' saude, -- 

tc.-.a

O réo nue se acha comp!e-.:.n:cn!e. ce-
po, toi defendido pelo advogado cnm;-

¦ie raa

ãu! Evayslo. dç Moraes s íoi
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GRAVATAS
«.ores modernas*E_ S33DA

VARIADO
SORTIMENTO

CJIMISÀ^JA E PERFUMARIA

Ruas do Hospicio n. 11
e Bosario n. 64-*-Bio

1 SAI» 4$

PREÇOS
de reclame

:HEATROS&CIMEj|fig/
«58™f_

A CREAÇÃO DE PAPEIS
CAno dPere <lo3 tdimpos de outíora

.: que hoje se convencionou chamar a crea-

jção de uni papel l
Antigamente, nos saudosos tempos em

<|ue sc fazia theatro de verdade, a creação
«le inn papel tinha lonos de uma sagração.

Dizia-se que um artista creava certo pa-
l>el, quando delle sabia tirar lodo o partido,
dómlo-lhe interpretação conscntar.ea com o

personagem ideado pelo autor da peça.
Assim, para haver a creação, era preciso

que o actor estudasse o typo que ia repre-
si-iitrir c ncllc sc encarnasse com verdade
historia, íazendo-o com naturalidade, sen-
tindo-o com nrte, cxteriorizando.o com pro-
piicdr.de, tanto em suas linhas geraes, no
seu caracter cm conjunto, comi, cm dota-
lhes mais ou menos importantes, principal-
incute cm se tratando daquellcs que servem

pira definir o personagem, "vivciido-o" lal
. como foi ideado.

Hoje cm dia, a creação, na acccpçúo mo-

derniznila que lhe dão, i uma coisa banal,
nem valor, sem .nenhum significado mais

: devado.
rl-llr-i depende lão só, não do merecimcn-

" 
t. do artista, não do scu trabalho no prós-
secnio, mas dc uma mera casualidade, de
iim simples.

. O ercador, cm nossos tempos
Ipio faz bem o papel, o que i
engrandece e o nolabilisa por uma interpre-
tação verdadeiramente artística.

O ercador de um papel é simplesmente
iiquclle que o desempenha peh primeira
vez...

Dc modo que, pela desastrada innovaçao
da gyria thcatral ora em voga. um artista

que desempenha mal um personagem, que o
interpreta dcploravclmentc. que c sacrifica

, dcspieilosanieiitc, é um "ercador". só porque
o fnz pela primeira vez... z

¦ E' a desorientação geral «Ia epoca, o alias-
tatibinicnlu das coisas c dos homens, que já

chegaram alé ao theatro para dcsualurar
u pouco que ainda lhe restava dc algo clc-
vedo c merecedor «lc certo apreço,..

* * í»

c«i que irá apreciar a «spirituosa revista
_ «Dá cá o pc", de Condido de Castro
e Oduvaldo Vianna. , .

Deve ser um bello espeçtaculo. ver
centenas de creanças sadias e »?vessa,s*
enchendo de alegrias o festivo recinto do
ClT™vlsU '-'lifcá o pé» va. destíbr™
S 

R_sZ0.drcs sessões da. noite, a rneema
reWsta encherá de alegria c» freqüentado,
res assíduos do preferido p. José.

O sttocesso que vem fazendo il"H»
ie revista, ogora augmentada com doiste revista, obo _u_ c™sccndo

conseguindo enelicntcs de pas-iiumeros
admirável,
mar

JARDIM ZOOLÓGICO

Itealiza-su Iiojo um ln-Ilo festival
'de caridade

Organizado pela? senhoras e senhoritas,
zeladoras da matriz dc S. Joaquim, da fre-
guezia do Espirito 'Santo, rcraliza-se hoje
no Jardim Zoológico, um bello festival em
beneficio dos pobres dessa freguezia.

De i hora áa 7 da tarde funecionarão
barraquinhas ornamentadas c servidas por

senhoritas, carroussel, balanços, barraca de
sortes, etc, etc.

Haverá ás 2 horas um magnífico cspe\
ctaculo theatral, que terá como "ciou",rum
fado portuguez por creanças vestidas, a cs-
racter.

Lutu' 2°, o endiabrado chimpanzè! toma.
rá parte nas diversões, viajando no car.
rcus_el cm companhia das creanças. a

lioje, domingo, um empregado do Jardim
encarregar-se-á ás 9 horas da manhã, au
meio-dia, ás 2 e ás 4 i|a horas da Urde
dc patentear ao publico a terrível tercei-
tbde da onça preta rcccmchcgada.

Sòèiaes
mmimmmmmmm m.—^—™—«™

ÂPAQA PAQ1Q É NA RUA URUGUAYANA 145.
ÜAOA rAniO Não tem filial. 50$, 60$ e 70$

Ternos sob medida de tecidos de pura lâ.feitio no rigor da moda

* * *
Cinemas

nao e
eleva,

09 alpimstas
o ultimo numero do •'üauniont Actuali-

Vem 'fazendo o mais estupendo suecesso

«lüiailo "O homem dos v nenos et
como protagonista a "«anaiite c „
•actriz Musiilota, que o nosso puniu.» i
sagrou com oa scuri applausos.

_mnp.etam o programnia do Uilc.m
graciosa comedia .Gigctta^c
c „ uliimn numero do "a
dades".

O Patlié, o luxuoso salão da avrm.la
Cio Branco, estreando novo .cartaz, offc-
™ec _™ .="* iniiumeros «fcaUtoto\^j&

pcctaclo verdadeiramente S™ndioso. Esta
esse progranuna constituído por.dois 1 ims,
rida «mal delles niais turebatador. lvit-os.
" AÍest r„ dc 'Elaine", o arrojado eme-
drinn aue tanto tem impressionado, o nosso
Si™ o io qual a seduetora mis. Pcarl
\V1. o pratica Selos de uma audácia lncon-
fèbivel c "O livro do -peccado , fita comi-
„_™™S«ca"<la Pox "'!*"'*. ™Xsuzmd°
scenas domesticas as mais impagáveis.

Os freqüentadores dos elegantes salões

£^ts1^^^lu..K,t^.U,'ffi£lv^&r^c^T.r..âs
™"!\mkona macabra ,- tal o nome dessa
soberba concepção cinema og ranlu a-- «-
,-nm neca clica dc episódios os mais cs-
onea!ío™s, que se suecedeu. numa sene

ininterrupta dc perigosas aventura». L um
trabalho do emocionar fundamento o es
pectadol.

Os sports
TURF

A CORRIDA DE HOJE

PRIMEIRAS

Os prognósticos do "Correio

da Mtinliii"
Tara a corrida que hoje se realiza no

prado do Itamaraty são eátes os nos-
sós prognósticos:

Vanguarda — Balila.
.Escopeta — Dictadura.
Majestic — Trunfo.
Insígnia — «Stromboli.
Sultão — Pcgaso.
Favorito — Camelia.
Atlas — G. Spano.
Palmeira 

'•— Yvonnctte.
Azares — Davies, Donau, Zclle, Fia-

mengo, Ornatinho, Patrono, Marvellotis
c Voltüirc,

JOOKEY-CIiUB

"tcams", Plínio, (le

matinée", dedicada áa creanças scra
' " do hilariante ' JacK , o

CV1TA ENIREB, NO PALACE
THEATRE

Estreou aiitc-hontem, no Palace lheatrc,
a illusionista Evita Enlrcli, que sc fazia

preceder dc grandes reclames.
E a sympátliica artista soube plenamente

confirmar os elogios que lhe tem sido (ei-
103, cm varias cidades perante as quaes sc
¦lia apresentado.

Nas suas sortes de prestidigit-iÇão, ella sc
revelou uma artista, conhcccdora dc todos os
segredos da arte, executando com destreza
e grande habilidade os mais complicados
"trues", alguns dos quaes com o cunho dc
verdadeira novidade.

Nas experiências de illuslonismo e hypno-
tismo, a sra. Eiiircb também sc patenteou
uma arlista dc grande merecimento.

O "dou" «lo espeçtaculo foi, porém, o
iicto da toinnain-bula vagando no ar, sem

ponto dc apoio trabalho da mais perfeita
illusão. que bastante impressionou os espe-
ct.-.dorcs.

Além ila extraordinária habilidade quebre-
velou nos Ires netos que exhihiu, Enircb
conseguiu chamar sobre si as sympathias do

publico, pelo espirito com que soube^ entre-
tel-o, durante o scu trabalho, entrcimeíando-o
de ditos graciosos c dc muita "verve".

* * *
CARTAZ DO DIA

Theatros

Na
dada u "reprise
ehimpanze-prodígio.

A DM.iixo Fllm.
nu

n „„_,.,,  „ notável fabrica eme-
,™ographica que adquiriu «ros díi inex-

ccfflvôl creadora de obras d arte, e>ta ta
zendo as honrar, do. programo™ que, estreou"confortável Avenida. 'Covardia' i-um
drama suggcstivo, cm cinco aclo. inagis-
traes. urdidos proficientemente.

Ânnunciado esse film. esta»i..c_!l8."tUw°
,„„ trilliante «majestoso Procranirna- No
entanto, o Avenida ainda cxlube "Caricati.

ras viajantes", interessante
"lornal da IV Luxo . com
acontecimentos muudiaes.

comedia,
a resenha dos

O popular cinema Ideal, cujos rP«/™m-
mas são sempre primorosos, deleita os seus.' 

habitues" com os mais assombrosos films.

5S áss™? ^mm^
ír"i™ri,aer;í:rci,^tráS
a nrSiccÇão uà sua tela, do moiiumenta
film i»Ambição", do acção violentíssima,
cm cinco suriirelicndentes actos, descnip.:-
nhudoi superiormente pela festejada actriz
Ikrtha Kallch. *

O reputado cinema íris está alcançando,
---'•suecesso'dós mais notáveis, .com a ex.

Ií ai um Programara que o uma ma-

O programma. du corrida do
próximo domingo

As inscripções recebidas hontem, pa-
ra a corrida de domingo próximo, de-
ram o seguinte, resultado, para os pa-
reos já constituídos:"Grande Prêmio Guanabara" —J.ioo
metros — 6:oooS —• Goliath, Porto Ale-
gre, Intcrview, Enérgica, Favorito, Pa-
trono, Camelia, Hortcnsia, Samaritano,
Mysterioso, Hotili, Triumplio, Escopeta,
Dclphiin, 'Syderia, Hurrali, Hyovava,
Hygca e Hclvetia. ,",-'- .,„

Parco "E. de 1*. Central do Brasil
1.450 metros — i :.íoo$ — Zelle,

Majestic, Buenos Aires, Jagunço, J.o-
liette, ristachio, Waterloo c Miss
Linda. ....

.Pareo "Velocidade" — i .-15" metros
1:500$ — Jaliu!, Dagon, Barcellona,

Davies c Sicilia.
Parco "Jockey Club" — 1.000 me-

tros — 2:000?'— Battery, On Ko, I*i-
«lalgo, lOrnaitinlio, Pégaso, «Parade e
Merry Bay. , , „

Parco "Dezeseis de Maio —1.7=0
metros — 1:5oo$ — Velhinha, Insígnia,
Suurc, Uelle Angevi-ne, Flamengo e lie-

Para complemento do progranuna a
direetoria de corridas resolvei cliamnr
inscripções para mais tres parcos, f.s-
™is inscripções serão encerradas ama-
nhã. ás 4 il- lioras da tarde.

i!i,;iCa. de uni pro«ram,.raeque_
film de aventuras deraviílm. Con^™ 

'cllc do ^seguinte : "Heran.

Joppert; segundos
Carvalho.

#
UM FESTIVAL NO CLUB DE

REGATAS BOQUEIRÃO
DO PASSEIO

Rcaliza-se hoje, no C. R. Boquei-
rão do 'Passeio, o grande festival pro-
movido por este club, em homenagem
aos seus associados o almirante Alé-
xnndrino 4e Alencar, ministro da Ma-
rinha; conselheiro <lr. 'Rodrigues ,-Al-
ves e drr. Paulo dc Frontin.

A festai tertá inicio ás 2 horas da
tarde, .pela inauguração , dos retratos
dos homenageados, seguindo-se unia
parte literária, outra musical e a ulti-
ma dansante.

programma c o seguinte:
Primeira parte — 1 — A's 4 i!a

horrts — IDiscurso e inauguração do
quadro ila diroctoria de 1916.

— Concerto.
— Solo de piano, pelo professor

mr. Lucien Gallet.
II — Opera "«Mirellc", Gounod; vai-

sa, mlle. Isabel Jaymont.-
III — "Pagliacci , prólogo, pelo,pro-

fessor sr. Frederico Nascimento Filho.
a) — "Boliemc". Vechia zimarra";

b), "Robert le diable", pelo professor
Mario Pinheiro.

Inlervallo.
«Segunda -pap-le — 1 — Discurso e

inauguração dos retratos dos bencnieri-
tos srs. almirante Alexandrino de Alen-
car, «Ir. Rodrigues Alves e dr. Paulo
de Frontin; orador, sr. Octavio Fer-
rcira No vai. _¦¦-,,-, ,, ,.

2  Versos, pelo sr, F,niuio de Me-

3) 
"Barbiere de Scviglia", por mlle.

Isabel Jaymont. ,„.,... ,
— "Amleto (iBnndisi), pelo pio-

fessor 'Nascimento Filho.
— "Guarany" (Invocação aps Ay-

mores), pelo professor Mario Pinheiro.
_ ''Rigoletto" (duetto), por mlle.

Isabel Jaymont e sr. Nascimento Filho.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS
SOCIEDADES DO REMO

Edital
De ordem do sr. commandante José

Maria Penido, director dos reservistas
da 2" cathegoria, os reservistas navaes,
que juraram bandeira» dos clubs «Nata-
ção c «Regatas, Vasco da Gama, Bota

DAXAS INTIMAS
¦ 'Fazem annos hoje:

,' O acadêmico Fernando Torres, nosso
collcgia de imprensa;'— a senhorita Eryne Padilna;

. _ o sr. Caetano Augusto Corrêa, sub-
official da Armada;

a senhorita. Ondina Bertrand de
Macedo Fernandes, irmã do sr. Gerva-
sio de «Macedo Fernandes, funecionario
da secção do movimento da Central do
Brasil; ,

 o sr. Guaracy Barbosa Lmna, filho
do sr. João Barbosa Lima, funecionario
do Ministério da Agricultura;

 o sr. Francisco Barreto, estimado
¦funecionario d'a Direetoria Geral dos
Correios; .... , ,, [a sra. d. Alincrinda Xavier dc Mat-
tos Magalhães, esposa do sr. H. de Mat-
tos Magalhães;

_ o menino Hanvey, (Tuca), filho
do dr. Antônio de Souza e de d. Maria
Antonieta R. de Souza; .

o sr. Manoel Vaz Madeira Junior.
filho do conhecido negociante Manoel
Vaz «Madeira;

o sr. Ismael .Rocha, antigo geren-
te do Restaurautc Palmeira;

d. Hormezinda da Silva Camerro,
esposa do sr. Antônio José Carneiro.
' — Está 'hoje cm festas o lar do sr.
Ccsar 'Valle de Caiituarta, 1° «official do
Arsenal dc Guerra, pelo duplo motivo
de fazer annos sua esposa, d. Hennimla
Maria de Cantuaria, e completar o ca-
sal 21 annos de casado.

Vê passa-r lioje o seu annn-ersairio
natalicio mlle. Mariuclia. Coelho, irmã
do dr. Machado Coelho, delegado do 13o

districto. A gentil senhorita receberá,

por essa faustosa'data, innumenis íeli-

citações das suas aurgas.
_ Foi hontem festivaimente cotnrae-

morado o anniversario natalicio do que-
rido mestre A. R. Aldridge, direotor do
"Aldridge Oollege", situado na chácara

denominada "PaTaiso", nas Sete Pon-

tes, cm Nictheroy. Innumeras foram

as felicitações levadas aquelle distiucto

mestre, a quem íoi feita uma significa-

Viva manifestação por parte de seus

queridos discípulos.
* # *

""nlie^w*-?horas 
da tarde á rua Marquez

..«"¦m.írd'1»:0..' realiza.se a -io- assem-

S.iicrã^^^.t^.jo'ò 
Congresso Espirita "".versai, a ser m

^^^^^'^jr^^a^-
miaçfio inseriu™ soh o 11. 10. "--rupo

rita Luz e Caridade.

"ÍS .Vf ls™ tt^
liraiiic o revmo. monsenhor -\i\e=, v.sa

^¦^fe^ríâ^ni^icKS
Mis-

^^YPHO_? 
ICONTR_l O

ULTIMAS NOTICIAS
A GUERRA

Um protesto contra as deporta-
ções belgas

Purií, 23 — (A. II.) — O ministro
de 'Estado socialista bága sr. van der
Velde, dirigiu ao «Burean Internacional
Operaaio uma emocionante e documen-
tada carta protestando contra as depor-
tações, no seu dizer, o mais inqualifi-
cavei attentado contra a liberdade e a
dignidade humana. O ministro tenui-
na fazendo um appello em favor dos
seus compatriotas, aos socialistas do
mundo inteiro, neutros e belligerantes.

A exposição de obras
de arte mutiladas

Paris, 25 — (. II.) — Com a pre-
sença do presidente da Republica inau-
guroii-se hoje nesta capital a exposição
de obras de arte mutiladas, provenien-
tes das regiões devastadas pelo inimi-
go. Entre os innumcros objectos expos-
tos, vêem-se estatutas das cathcdracs dc
Reims c Soissons.

Navio norueguez a pique
Londres. 25—-(A. H.) — O Lloyd's

Register informa «pie o vapor nome-
guèz "Dansled", foi mettido a pique
pelos submarinos allemães.

*
Inacüvidade na frente

occidental

«Ia o padri
"^ÍS será cxcciuada aj
PaN?:uTclnrislica" de-Perosl, paravaw., £
r.cres c.baixos, o, Ay^^eí» °uinttclo

5Sra™™T^__^-V-^_^rí«S-' .^rgg--
& 

">ó 
-do. concg.^cu de Arau^.

¦¦''ÍVí tras^da tarde!""sairá solenne pro-
•istão. 4pcrc™rcndo o seguinte I*.-.tto t

CARLOS COMES — "Matinée", era
íavor dri Cruz Vermelha de Portugal, e
di França; ás 2 1 Ia. "O 31" (revista). 'A's

7 3|-i c 9 3|-|. .1 .r
PAI.ACE THEATRE —.Miss Evita Ene-

rlli (fllusioriismo c prcstidinuaçüo). As
' 

rflKNl.^ — "O lyrio" (comedia). A's
2 i\c c S ,iU.

RECREIO'— "A duqueza do Uni Tuba.
i-in" (opereta). A's 8 ala.

ittEP.UliLlCA — "U licl.Vi Riset™"
(oiicrel.i). A'3 2 ila. "Casta Süzanna
(onoreta). A's 8 .1I4., „.'¦„,. ,

S. JOSÉ —- "Malincc iiifant-1; ns 2 i|2.
"I)a cá o nc" (revista). A's 7. 8 314 c
IO 11 -'.

cnisS^iiSnlSssim™: ^bandido ge
ruoso" drama de vibrante acção, interpre.
iidoneos reputados artistas C.racc Cutnrard
e frrincis 

"ordi 
íA;-11180 do antepassado»,.

Brande romance policial.

Os "habitues" do querido cinema Paris
estão de parabéns. E' nue ali; se faz varo»
a cxhibiçio dos mas extraordinários films.
h íiwicÕ!°,ue leia a simplca enumeração,
c corra ,1 ir ass stir a uin...espeçtaculo (le-
veros 

'ncxcedivei; Eil-a: ' MistlligiicUe ae-
íiclivc" peça de iiionumcntal aççao policial.
níernfctaila l«ot aquella apreciada artista;

"O segredo do pavilhão", drama, da vida
real. em cinco vigorosos aclos; "Carlito1 re
Kuarila-chiiva", cômica e "O cofre erran-
te", Interessante comedia.

ruas ílcnedicto lllppolyto, -;i*-"'1»« feíSíf,-
,i \'iscondc de ltnuna, C.cneral Caliluçii,
Arcai í?àça da Republica,-.ruas.benadorAr,.u. 11..» Sapucaby, Vis-

Paris, 25 — (a. II.) — Ainda se as-
signala uma certa in retividade na fren-
te occidental, onde o tempo deplorável
«ine está reinando, impede as opera-
Ções. ,

Quasi todos os exércitos estao redu-
zidos a 11111 descanso forçado, ó excc-
pção «lo quinto exercito que continua
a affirmar o seu iiicomparavcl valor
combativo.

As noticias que chegam da Macedo-
nia são altamente satisfatórias. Máo
grado a resistência tenaz dos germano-
búlgaros, reforçados por novas divisões
e grande quantidade de artilheria pe-
sada, o exercito do Oriente continua a
progredir lenta, mas continuamente;
sobretudo nas «luas alas. Os servios
avançaram na direita e apoderaram-se
dc uma aldeia foi.ificada e os italianos
approxiiiiam-se progressivamente da
ala esquerda dos alliadós. Attingiram
já a povoaçáo de Nizopolc, a sele ki-
iemetros «lc Monastir, a nova capital
da Servia.

uso nllicito desse navio-liospital como
transporte de tropas.

Ora, esse numero, agora cxuctamente
estabelecido, era de ivisS pessoas, que
assim se decompunham: 325 marinhei-
ros, 500 membros dos «serviços de sau-
de. Estes ultinioü compreliendiam: me-
dicos e enfermeiros de todo3 os gráos,
25 ; enfermeiras, 76; sub-ofíiciaes, crea-
dos, pharmaceutúcos, empregados do la-
¦boroto/i-to, empregados -das salas de opc-
rações, empregados do serviço radio-
graphico, empregado:-, da escriptiiração
e ordenanças, das saias de doentes, 290.
O numero total do pessoal, do serviço dc
saude t-, pois, como se vê, dc 500 pes-
soas." -

Os allemães em Francoville
A'oi™. York, 25 — (A. A.) —, Che-

gani noticias de massacres «praticados
pelos allemães que osgipa™ Francovil-
le, perto da Alsacia, na população fran-
oeza dali, sob o pretexto iiiveridico de
que os habitantes, transformados cm
franco-atiradores haviam atacado os ai-
lemãcs.

Segundo se diz dc Londres, os alua-
dos vão enviar tini protesto aos neutros
contra mais esse crime dos tedescos.

*
0 que diz um comrnu-

nicado inglez
Londres, 25 — (A. II.) — Comrnu-

nicado das primeiras horas da tarde:
"Nda houve de importante, duran-

te a noite, além do canhoneio habitual.
Hontem, os aeroplanos navaes britanni-
cos bombardearam os altos fornos de
Dilligen, na região do Sarre. Foram
lançados 110 correr da excursão mil ki-
logfammas «lc explosivos; a maioria
dos iprojerclis attiiígiram o objectivq
desejado. Uni aeroplano inimigo foi
abaitdo, quando os nossos apparelhos
regressavam ao ponto dc partida.

O nevoeiro c a chuva difficullaram
as operações ao longo da frente, duran-
tco dia de hontem. Oo servios repclli-
ram um contra-ataque búlgaro na rc-
gião dc Crunista. A oeste dc Monastir
os italianos continuam a progredir.

0 "LYRIO", HO PHEHIX

Cinemas
"Alem da vida e alemAMERICANO -

«ta morle (drama).
AVENIDA — "A covardia" (drama):•'Caricaturas viajantes" (comedia); Jornal

dri D'l.uxo (do natural).
CtNE-PALAlS — "Amazona macabia

(drama).
IDEAI, — "Aventuras de Elaine" (dra-

mi); '*Ambição" (drama).
IK1S — "A herança fatal" (drama); "O

bandido generoso" (drama); "A mão do
antepassado" (drama). -

ODEON — "Vampiros (drama);, "Gigo-
lctte e os alplnistas" (comedia); "Uiunionl
-\oluali.ladcs" (do natural).

1'ARIS — "Mistinguette detective (dra-
«uO; "O segredo dn pavilhão" (drama)

O cinema Americano tem hoje V*õqxmU einciiin "...v . 4 nrocura que

l™ÍfS|',IlÍS
ip" sensne onaes dramas da lox-iiiins'A',' horas, haverá uma grandiosa, 

"ma-

liníé" infantil. <-"»• '*•»•' J'»tnl,lwLlu d°
".beimbons".

$ wt "-.•¦»

Varias
A DESPEDIDA DA COMPA- .

NHIA CARAMBA
A éstWiada companhia italiain. de opere-

tas que òra trabalha no Republica, realiza
«líilinh™ ecu ultimo cspcctnculo nesta ca-
Pl,Quiz a empresa que, nesse espeçtaculo, to-

cintado o

"Carlito c o guarda-chuva"
cofre errante" (comedia).

PATIIE' — "Aventuras
ma): "O livro do peccado'

RECLAMOS

(comedia); "O

dc TÜainc (dia*
(comedia).

Theatros
A representação, em portuguez, da ap.

paratosa c linda opereta — "A duqueza
«lo llal Tabariu" é o grande suecesso do
(Ji.1. cm hoíso níelo 'thcatral.

A deliciosa opereta que a empresa José
Loureiro pòz cm hcciki, rcunc todos i>3
elementos garantidores de vm longo e bri.
tlmulc suecesso: luxuosa montagem, ma
unifico desempenho pela companhia Aze-
vedo—Serra, soberba tradueção, feita com
carinho por llastoà Tigre, Rogo líarroa
Lu Í7 1'alnicirim,

IC um espeçtaculo, que bem merece ter
visto.

lioje, cm "matinée" e á noite — "A
du-queza uo Bal Tabarin", uo Uecrciò, -

Obcícvc o mais ruidoso agrado, hontem,
no Plicnix, a interessantíssima comedia de
1'icrrc \V«lífi traduzida porAccacio Antu*
ires -- "O lyrio". com que íez sua rc.
app;irii;"iO entre nós. a companhia Adclt*
iia-Aurn Atirancliu, que volta de unia
proveitosa temporada ao sul do paiz.

A querida "troupe", que tantas syinpa-
tidas conta no seio do publico carioca,
fez sua estréa, no elegante llicatro da rua
lSar.iu de S. Uonçálo, de um modo aus-
jileiosiãíimo."0 lyrio", que obteve liontem,, cs mais
calorosos r.piilausqs, ropete-sç hoje, no es-
l>cciac'.™0 da tarde, c no da noile,

A fc .lej.id™ companhia Caramba-Scofjua-
•ntslio, íjisc amanha realiza a sua recita
«le despedida, no Republica, realiza hoje,
dois cpectacu-los, «rua! dcllc-s mais nina-
Jicnte.

Km "matinée", dar-nosá n querida"troupe" a arrebatadora opereta — "A

em pre:
niassc parle toda a companhia,
conseguiu, marcando lata scr
primeiro aeto dc "Aripr dc '-waro .
í ,í cm das operetas "Princesa dos
SEs" c "Ucía Uisclte". o aut conslitue
uni t>rofrramma deliciosa.

A recita dc amanhã é cm homenagem ao
teiior Paquini, «uc cantará, no inWrvaUo
do segundo para o terceiro actos do espe-
ctaculo, a ária da opera, '* Os. palhaços , e
á«- nção hcspanhola ,"El çuitameo", to-
cando a orchestra. sob a dircççao do na-

c tro Belleza', a'„protoplioiiia da opera de
«Carlos Comes "O Cuarany". que, executa-
dri «, a noite da festa art st ça do reputado

e querido maestro, constituiu um. grande
íi-ir1 plu . fazendo vibrar .toda a assistência.

Zk opereta "O capitão Suzanna "ori-

a de .1. Praxcdcs e musica de.hchpp.e
S. José,

(¦cila
Sn--rrr
Mi,'...

Sã.
feliu'
pois
de *.;

Itisette"
tão

ã norte cantará a "Casta
apreciada pelo nosso pu-

dcmias representações
a diSficuldüde está
dtffícil a opção por

ipcnasa um dos especta

.primo car-
a escolha,
niem tenha

Duarte, 
"actiiaíniciite 

cm ensaio» 110
tem a seguinte distribuição- „"liÔnil-acio". Alfredo Silvai "Bracsto**,

lAsdru!™! Miranda; "Roberto ¦-¦=". .>'"
eente Celestino: "coronel Alfredo ,I,mo
Uibciro "Convidado"; Pedro Unf. „V'-"„:'Vlirs 

Uodriirues; "Anastácio . 1. Kibei 0:
-Ciibina". Pena Delgado; » .lorcthca El-
vira Mendes; "Suzana". Cândida Leal! U-
leste", Judith Bastos c "Libcrata", Luiza
'''<>5I.*eceb:mos a gentil visita do actor
Mano Duarte, do elenco da companhia Ade-
iim Aura Abranchcs, que liontem rçappare-
"o"™. 'MaHÓ 

Duarte, alem dc um, actor
áe grauie mérito, c um medico de inveja-
vel reputação cm Lisboa. -

_ Realiza amanhã seu «estivai, no Car-
los Comes, o reiienlc da orchestra da ç«n-
nanhiti Carlos Leal, o applauilido maestro
llornardo Ferreira. , . _
li espeçtaculo é dedicado n Associação He-
«cri.'.mc dos pjnrorcgados de. Hotéis.

-lera rcpresentaíla, nela ultima vez, a rc-
vista _. "D diabo a oiiatro".

Scfttlir-se-n uni brillrantc aeto , dc valia-
rri". no qual lomain uarte vanos artistas
"^'uSiilirJ&o dos exames dos alumnos

A<if e dò ." annos da Escola Dramática
Municipal, realizado 1103 dias ai. 22, 23. :|
e ri do corrente- ,

,0-anno — l.ucilia Barbosa Amaral, pena-
rente- Maria Antonictta de Arauio. plena-
atente; Octavio Alvares'de Azevedo Mace-
,', plenamente: Aráldo dç Gusmío Vianna."tomlcsmeiitci 

losé Aiwisto Corrêa Varella,
distincwo: Kcstor Lms. plenamente; bu-
clvdcs .Simões, nlciiiuncntc. ,..-_.

r" áiino — Helena Paranhos. «listincçno.

A
mcs.
«lc 1
aetri;
da comi
li CM .

O scu
te: doía
de cinco
por aíjuella
«c'.'if*?'i; sua

aiatinée" dc hoje, no Cario- (.o-
cm licueficio da Cru.'. Vermelha

tuual e da frança., Oriranizõu-a a
Iterfhe H.iro-i. graciosa "estrella"

uüü'. ao T''.cn T-ieatrC, cie Lis-

variado proçramma
actos d;i revista —
attracntc-s números

arti

enti
Albu.
«Ic |o
Poe.
ce/. 1

ira

o •e-.um-
Dominó" c
variedades,

. que caniarâ a Mar-
1 Meditia dc Souza, nue

Aliixandic de
tclcvo a obra

D'Are e Nun'Alviires, e. Lu
stineto jornalista c literário fi
se íicha entre nós e que hc

•\ C.is.i Ci.ntha, amiga Confeitaria
Castcllões, tia avenida Kio Branco, e,
actualmente, uma das melhores casas
desse gênero. Ali se encontra, sempre,
uinn concorrência selecta apreciando
finos sorvetes, especial salada dc trn
tas e das 1.2 ás
InnCh,

delicado c variado

Pórtttgueziw dr,
•jor.i cm

Massa de Tomate--
a da Companhia, , Mtmifact
Ctíiiservas AHmeutic.tasi

A me-
liior è

.:a de

-«a_2Ci-s>^~V-fl>*tef"

INGLEZAS
As leeltiniBS cnsemirns so na

CASA LONDON
Cnlco deposito no Rio. Ternos

sob medida
50$000,60$000 e 70$000

Aviamentos do 1* qualidade.
Cuidado com os imitadores. A
"°SS,1,TAnSITRlTr.üAYANA. 18« _

FOOTBALL
O CAMPEONATO Í>E FOOTBAMi

Os encontros de lioje entre o Flu-
minenso e o Botafogo, e o

America c o Bitngu'
Rcaliza-se hoje no campo do ílunu-

nense, á rua Guanabara 114, o grande
encontro do retomo do campeonato cn-
tre o Fluminense e o Botafogo.

O publico do Rio de Janeiro ter,,
pois, satisfeita a sua anciedade em as-
sistir ao embate que, por sua tradição,
é dos que mais o emociona e interessa,

Os quadros do3 clubs antagônicos
acham-se muito bem constituídos e
treinados, sendo de esperar que a prova
logre o mais pleno suecesso.

Além da situação desportiva, os que
comparecerem ao campo da rua Giiaua-
liara, go;:arão do espeçtaculo pouco
coniimini de presenciar o apanliamcnto
de jceiiiú de um film c;neuiiitograpliico,
scenas que tèm por theatro a sede do
Fluminense,

Assim, sáo os que se seguem, os qua-
dros dos que disputarão:

Fluminense: — 1" 'team : Marcos;
Vidal  Nctto; Luiz — Oswaldo —

Honorio; Celso — Couto — Wclfarc —

Raul — Ermini. ,
2" "team": Allonso: Joaquim —

Waldemar'; Calmon — Sylvio —. Ncl-
son; Mano — Usteves - Cox — Costa
— Guaranys. „ „ . ,

Botafogo: — i° "team": Abreu';
Villaça - Osny; Pino — ,1 cague —

Rolando; Menezes — Aloysio — Lar-
li-to — Vadininlio — Dorinho.

2" "team": Homero; Viggand —

Todd; Joncs — Lulu' — J. Couto;
Gurgel — Leo — Nabuco — Uapsol —

' 
Como juizes servirão 03 srs. S.idney

Pullen, do Flamengo, e Josc Rollo, do
S. Christovão, respectivamente nos pri-
meiros c segundos, "tcams', .

O capitão do Fluminense so.icita o
conipnreciiucnto dos seguintes jogado-
rc Marcos Mendonça, Allonso BMlo»!
luiiior, loaquim Cardoso, Sylvio Vidal,
Francisco Nctto, WaMeinar Cardoso,
Lais de Moraes, Oswaldo Gomes. Io-
norio Brandão, Nelson Monteiro, Sylvio
Ketto, Abelardo Cnlmoii, Celso bilva
José Couto, Raul Ferreira, Báptista
Guimarães, Ernani uc Carvalho; >•..

Cocllio Netto, Álvaro Esteves, Haroldo
Cox Oswaldo Costa, Mano dos Guará.
nys Georgcs Coelho Netto, João (.011-
ziigli Junior, Carlos Moacyr, l rimitivo
Moacyr, Humberto Malagtitti, lleraldo
\m.iral, Luiz Rocha, João lgnacio l-oe-
lho. , ,. . .

O outro encontro do dia nuo e menos
importante. Elle será levado a effeito
no campo do America, a rua Campos
Salles entre o campeão de iqK> e o
Bangu', cuja posição no campeonato e
exccllente. . .

Os quadros principaes sao organiza-
°America 

r — i" "team": Ferreira;
Paiva — Paulino; Adl.eu.ar — Witte

Ramos; Oscar — Ojeda — Gabriel
Álvaro — Haroldo.

Bangu,': — Américo; Emílio e Cal-
vert; L, Antônio, Stcrling c Godoy;
Leão, French, Patrick, Bcnedicto c An-
tenor. , c , .

Acatarão como juizes. 05 srs. sylvio
Fontes e Rubens Portocarrero, nos pri-
meiros c segundos "teams , ambos do
S. Christovão.

Em synthese, são os seguintes os
jogos de' hoje, nas 3 divisões:;

Fluminense "versus Botafogo, no
"ground" da rua Guanabara.

Juizes: primeiros 
"teams . Sydncy

Pullen, do Flamengo; segundos teams ,1
José Rollo, do S. Christovão.

America "versus" Bangu, uo ground j
da rua Campos Salles. -','¦'"

Juizes: primeiros 
"tcams . Sylvio,

'Fontes; segundos "tcams". Rubens Por-

çao _ -- ..
fogo e Guanabara, deverão comparecer
no dia 26 do corrente, domingo, as o
horas eiii ponto, no Arsenal de Man-
nha, de onde, cm rebocador especia,!,
serão conduzidos _ ilha das Enxadas e
a bordo dos navios de guerra para ini-
ciarem a sua instmeção teclinuca.

Secretaria da *F. B. SR., .em «4
de novembro de 1916 — Octavio ler-
reira de Mello, 1° secretario. . .

!*: it; ft

OLUB IUPPICO
Realiza-se hoje, ao moio dia, na

Quinta da Boa Vista, a asscmbléa pari
approvação dos estatutos e eleição da
direetoria que dirigira os destinos do
Club 110 bienuio de 1917-1918.

A coníniissão de elaboração dos cs-
talutos tem sido muilo felicitada por
todos quantos tem lido esses estatutos,-
que encerram idéas que muito , faraó
prosperar o fidalgo sport de cquitaçao,
que, dc lia alguns annos a esta parte,
entrou cm «plena decadência.

'Cuniprini™ o que promette em scu
lcninia — "Tudo pelo nobre sport lup-
pico" a novel sociedade proporcionnj-a
a seus sócios, não só o ensino gratuito
da cqtiitaçâo. como tambcm diversões
mensaes exclusivamente dc cqiutaçaO.^

et™. de1™u:.a;-Sa,,t'A,u,a c e^j».
.\n reco hcr a procissão, haverá ie

Pêum" pregando 
'o rcvdo. ^«'JW^feniKiiciras, com benção do Santíssimo fea-

íraneuto. devendo ser executado o .A*
Deuiii" de Uottazzo Taiitum Eyo de U0.SS1
e o "Laudiite Dominuni", dç lerosi.

A actual administração da irmandade ¦-
composta de: provedor, dr. lle-i"'tue Jos*
do Carmo Netto; vicc.provcdor. coronel Jla"oél 

Rodrigues Alves;, tliesoureiro Manoel
Affonso ibeiro; escrivão, dr. leitor .lose
d: Carmo Netto c procurador, Joaquim le-
reira dos Santos. ,, _ „

Em motivo desta festividade e .mm scu
maior brilhantismo, o revmo. vigário da
ficguczia de SanfAnna, monsenhor Lopes
de Araujo, insistentemente solicita a loaos , .¦"•"_ 

1. __1U™
ff„h^refiíígenprrS!s.ã.çr.rrsrradaor: Uma violenta batalha

na foz do Alt

Collisão entre dois navios
Madrid. 25 — (A. II.) — Infor-

muni «lc. Vigo <|iic houve uma collisão
entre os navios «le pesca 

"1101X11108" e
"lÃfricti". Ambos foram .pouco depois a
.pique. Morrer:i|in 19 dos seus tripulan-
lcs.

ncgoci-
mãe

RATOS X—KfiliCTlllCTDADE
MEDICA

Exames, pliotògrapliias c tratamento
pelos raios X. Applicações dc electriei-
dade nas moléstias em geral. Dr, J.
de Toledo Dodsivortli — 108, Avenida
Ccnlral (ao lado do Joniuf do Brasil —
Telenh., 2326, Central.

 otitrosim
nem" as" fachadas de suas residências nas
ruas por' onde tem de transsitrar aquclre
cortejo religioso. « * *
FAMiEClMENTOS'Enlleccu hontem. ás .t horas da tarde, re-
.pentinanieiitc, , ua residência do.,sr. ^.am-horto CfWipi. á rua Pereira de biqueira nu-
mero 20, d. Helena Pilotto Bcrnardint;
posa do sr. Victalino Bernarduii.
nnic, em Mendes. Eslado ;do Km.
do sr. João Piiolto, mecânico naval de
cláfiC- « * »
lüNTEIUtAMEMOS

Poi dc uma imponência excepcional o çn-
terrameuto do . conceituado. 

'.negociante. Ko-
«Irigo Vcnancio da Rocha Vianna chefe (U
iimiorlaiile frnna Uoilrigo Vianna, cstalic-
lccida ha mais de 40 annos a rua do Uu-
^a"- 

principal sala da residência do velho
ncgocianic foi transformada cm Câmara ar-
dciitc, scmlo innumeras ns nçssoas qt ç veta-
vai ò corno do bondoso velho vestido co
o habito da Ordem 3" dc S. hrancisco du

Londres, 25 (A. A.) — Telegram-
mas aqui recebidos de Bucarcst annun-
ciam que na foz do rio Alt está tra-
vada unia violentíssima batalha entre
teuto-bulgaros c russo-rumaicos. Neste
ponto, como cm Zimnitza, as tropas
aluadas, tendo recebido novos e impor-
lantes reforços dos moscovitas, assumi-
ram a contra-oííeiisiva, paràlysando o
avanço allemão.

As perdas dos teuto-bulgaros sao
enormes.'

ifi

A França c os paizes sol-
americanos

Paris, 2-5 (A. II.) — Eoi acolliida
com grande entliusiasmo a idéa do esta-
belecimcnlo da semana Sul-americana.

I tTodns as personalidades interessadas
! estão dispostas a empregar iodos os cs-

ABTES E OFFICIOS FOOTBALI.
CTil'15 versus S. JOSl!
BAIiTj club
Realiza-se boje, cm um

amistoso, entre o 1° team,
do segundo, cm Santo Christo.

O captam do Artis c Officio escalou
os seguintes jogadores:

1" "team'
Palmas

Rolin — Lacolla (capt)
Borges — Mesquita Brizida

Elias — Alberto Lourival Mirim Mello
Reservas: Todos os ogadores do 2°

tcani. * * *
PELOTA

^tV.™'"loras, íoi o coroò eiicommcndado
pelo vigário do Espirito Santo, padre Isauro
dCÉniV™™?™a foi traisportada a urna fu-1 -fo"rçõs"pára a realização do objectivo
neriria íàra o cache fúnebre, aue era ti- communi que 6 a approximaçuo cada
rado por tres parclhas iiccras ouro .sangue, vez mais intima da França com as Kc-
com solas e ciiiõcs. fardados a l.uix JVV. , ...

Ouátro ''landaus" carregados - de grmal-
«Ias de flores naturaes c. cerca de 250 car-
íos c automóveis compunham o enorme e
imponente preslitpa . í i|j nora:-, cnt-iiiMi ;: «--¦;*-¦' •¦ - „

!' FOOX- miierio da Ordem j* do S. 1'rai.c.sco dii-1'e-

(!!Írd™,nAeÍuf 
"aTç 

5a" «?re™Sl -f S-
Wlo niatch «££_£& SM frei. Diogo deFreiias

, no ground ;,_;.* nova cncoinmcndaçao e. u.ençao, m
ns pelo padre Isauro dc
Diugo de 1/rcitns, baixou
tura.

Medeiros.
corpo

frei
sepul-

FIIOXTAO SICTIIEBOY !i

Esta casa de diversões da vizinha ci-
dade. realiza hoje mais uma funeção do
emocionante sport basco, começando ao
meio dia c terminando ás 8 lioras da
noite, dc accordo com o annuncio pu-
Wicado na secção theatral.

IlmmaieKBmmmm 
""""smmsm

'CIÍÂTAJIENTO DO ESrOMAC.O
VISAXIK) O PICADO, URINAS

K INTESTINOS COM O

—«S*0*!»-* ~*

TRINOZ
DE

ERKESTO SOUZA
Extracto fluido das tres no-

zps : Soz de Kola, No» Vomiçn
o Noz Moscada! contendo nlnila
a MEIilSSA. o ANIZ c O-GEI.-
VAO—PXSPEPSIAi ANEMIA.
Dlüllí.lDADi: NEBVOSA. Jlus

i! (liücstôes, nino ImliLo, peso do
cstoiiinso, tlôrcs ilo cnbcrai,

e falta ilo appctitc.
GRANADO &> Ò.-i' de! Mar _. 1-t I

Café e Bar Guarany
do, reabriu-se

liontem,
bello
teve grande concorrência.

CònipletaiHcnte reformai
•'1 rua da Constituição o. e^te

confortável cstabeleciniento. que

Aos nroprietarios srs..
tes. desejamos prospcrUadcs

Oliveira Si Pon-

39

Um furacão cae sobre Buenos
Aires

BS^i._™^™._----_r™ - - - _.
A. IDEAL
Moveis a prestações

\*-j A S. José
/ ***Í*F. VEIGA & C.f

_3s^^^^zi___?____
Exercício de Tiro na iortaleza

úe Santa Crus

.publicas amigas c o desenvolvimento
das relações em todos os campos.

.Numerosos representantes diplomati-
cos c consulares da America do Sul.an-
tigos ministros, escriptores,,, jornalistas
c as autoridades mais qualificadas no
mundo do commercio, da industria c
da= finanças, pretendem p.üirc frir nm-
vãmente «los trabalhos c felicitam ca-
lorosrinieiite as autoridades de tno fe-
liz c util iniciativa da qual esperam
esplendidos resultados não só agora
como depois de restabelecida a paz na
Europa. .

Também foi muito apreciada cm to-
dos os meios a decisão de renovar an-
nualntcnle tão bella e util mani.esta-

I ção de solidariedade.
íif

Os rumaicos íogem a um movi-
mento envolvente

/.™k/™M\ 25 (A. H.) — Um radio-
gramma de Petrogrado informa que as
forçfcu rtlinnicas que se encontravam

110 extremo da ala esquerda da. Vala-
chia puderam escapar ao movimento
envolvente dos austro-allenifies, rc-
cuando para leste depois de terem des-
tritido alguns milhões de quintaes de
ecreacs. *

A Grécia resistirá á
"Emente"

Londres, 25 — (A. H.) — O corre-
spondentes da Agencia,Retiter cm Athe-
nas informa que nos círculos palacianos
su diz que a Crccia resistirá a todas as
tentativas da "Emente", para se apo-
derar das armas e munições do exerci-
to grego.

!0 almirante Du Fouraet apre-
i senta um "ultimatnm"

á Grécia
Amanhã começarão exercícios

25 - (A. A.) - Des:
esta cnpitiij um forte fura-¦ ^ causi.n-

dc cor-

Bueiros .
abou sobre
cão, que durou alguns minutos, «rtisan-
do numerosos prejuízos,
ta importância. ,.

Entretanto, o céo durante o dia, con-
servòu-se liellissimo, perfeitamente «te»-
artuvi.idc

de
de-tiro na fortaleza de Santa Cruz,

vendo na quarta-feira realizar-se uma
nocturnos. com a assis-ene liro

tencia do m nistro da Guerra ¦ •
_J^>4_™>-*flMKM»**"

«™raH^<SS»-rO--C?-

MOVEIS
Uma idéa sem egual,
Realmente fui feliz,
Comprei moveis na ideal.

Vendas a prestações
lí. VEIGA S C.

-. — Rua S. José — 7
, mrt-_rt^r'>^-^^mr*mt:iLZ*í~*~ '"

n o espeçtaculo cam os primores ila
fatura franceza.

A

'ü-.N- 1 -, w ,. ,,, -n 11 • . rornes; seguimu-s n-ama . .**»«-»_- —

:,,;:::I FcciGicicao Marítima Brasileira; !-^^;v^o_.oPL$.;•.",,:'
l,:c' 1 Na reunião que hontem, ri noite, teve i Villa Isabel, no "ground" da rua Fi-

rtípri
ae-a r,

- (i ].
jte-W.:i: i'
fcai'- -«:
t> nr.¦ O-
ínos, 1
it- .:•-
rJO, ;• ¦
teu ge

A "
tco S.

-.cile. nas duas sessões
cngraçadiiíSinia revista —

ãlace Tiif.iírc eüiá tendo, >
srn, uma concorrcncíá àcsú
¦o r-e t*.-i>™i.".i: c nue a.tt-
So, -les.ie oqnclle ™Í.i. a ii
ridu-iiiidon miss Evita Ei:

.esp;

Evita

lios «Ao ititerc™
prògrairunas

que tem
é unia

tíietos j
artista eximia

;" de hoje, no p->pii'.ir l'iça-
é delicada á pílizada cano.

união que líontcni, a norte, teve
logar, da Federação .Marítima Brasferra.
ficou r.sscnte: ofíiciav ao ministro da
Marinha, agradecendo-™*, haver atten-
dido ás solicitações da Federação, no
sentidt» tle sc eon»; íair u reserva <!«
ÀVmaáíi; officiar ao comnianílaníe Pro-
tògeíies Giv.marães c seus auxiliares,
apríi.ueet>n<lo-lbes todo o inieressu iiuc
tomaram. 110 dcscntpesho da sua pátrio-
tica çomniíssüo/üe serviço; ofíiciar ao
n-ci.:'*.¦), rcitcrando-llie on seus agrade- Vieira; segundos
cimviilis, por !',:.-.cr. ciu !•.íiuriingeni ao i ra Pinto.
Sinuoso drr.-i".c.:' i':ó UoyJ. nuidaJo oi Paladino "versus" Pare, no
n-onic da antiga praça J;r< Marinhas paru | da rua Prefeito Serzedello.
praça Scr*.uio üourdo. i Juizes: primeiros 

";c,uiis

Villa Isabel, no "r: rrrr.i" ¦!.:. rrr., ri
gueira de Mello. ., , , „

liiizes: primeiros teams . Acllilles
Pederneiras, do S. Christovão; segun-
dos "teams", Antônio Torres.

Mangueira "versus" Carioca, no
"ground1.1 da nu P.iysaiv.lu'.'3- 

divisão — Erasil "versus" Icarahy,
r.o "ground" da rua General fceve-
riano. „

Juizes: primeiros 
"tcams , Et

Quinina em fôrma su
perior não affecta

a cabeça
Quando pre

ESMOLA'

sardes de quininn, usafl
rs pilulas do

tcamí Artliut
éard |
Scr-.

jroundV

Ernani

Laxatívo Bromo-Quinina
o nu.ll oíferece todas as vantagci

daquella. sem cs ce'.*3 mcon*
vementes. Basta üma prova ' A os;

gr.au-.ra de E. W. GROVE
cm todos os vidros

Falleoimento em Uber
Uberaba, 23 - (A. A-'« - ?allc**eti

nesta localidafle o s;. Octaviano Goy.-
lart. director da agencia do Banco de
Credita Real aqui.

Dc pcssna que se subscreve
cebemos n?ooo para cs nobre:-.

—! (ap»!»-
Oueiii quizer lêr rempr--

timas novidades é só nr
Latiria, asente geral d.

A. 11.

Nova Vork. 23 — (*A. II.) — O cor-
respomlelite da ''.Associated Press" em
Aflicnais tclegrar/hoti esta tarde:

**0 almirante Du Fournct apresentou
um "itltímatum" á Grécia pedindo a cn-
trcia do material de guerra. O "ulti-

niritum" exige a entrega, num prazo
curto, para o material, de Athenas, c
num prazo pouco mais lonTO para. o
material da Thcssalia e da. Macedonia.

O menor destes prazos é de -|S horas
c o mais longa de uma semana.

Declara o almirante Du Fournet que.
se o seu pedido não fõr acceito. tomará
medidas que augmentarãò «Ie severidade
segundo a demora do governo em acce-
der a este pedido,

Considera-se imnvir.ente a demissão
1 do gabinete Lambros.

O rei Constantino chamou hoje. de
i tarde, a palácio o ex-ministro dos Nc-
! gooias Estrangerros.sr. Zograplios, com
í qnc.-.i conferenciou longamente.''

*: Ainda a catastro^he
lo

Londres. 23 — (A. H.) - O Almiran-
tado publicou 'hoje de manhã o seguia-
tc communicado;"Um raiiiogr.v.nma official allemão
faz observações dc que o grande nume-

goria da Reserva Naval, por motivos! ro de pess-oas nue sc encontravam a
particulares, esteve hontem com o nii- bordo do "Britannic'1 conr.ri-.ue um
nistro da Marinha, a quem declarou rc- f.-.rrto extraordinariamente chocante e
tirar o alludido pedido de demissão. Ide nalurcia a justificar, a susjcría do

Com a exliiblção, ucla primeira vez nn
Kio de Ianeiro. da peça cm quatro actos "O
Lyrio" (7.e Lis) de Picrrc Wolff, reappa-
receu, liontem, á plaléa carioc-, 110 theatro
Plienix. a conipoiiliia portiiRiicZi Adelina-
Aura Abranchcs. , , ,"I,e Us" foi vertido do orminal francez
,nclo sr. Accacio Nunes. A versão feita
não desabona o original,

O trama da nova para o publica patrício
peça dc Picrre Wollf. trama ao qual o
consagrado tlicatroloco írancez procurou uu-
priniir nidalidades até aqui não repelidas nas
suas provações pôde ser assim resumido-

Unia ¦familia da nobreza histórica lia
Prática, coinosta do scu chefe "dc Mnlgiiy.,
(Sacramento) e tres tillios. "Gtrard (Al-
íredo rAbmnclics). " tWcttc,-" (Adelina
Abranchcs) e "Chrir.tiana". (Aura Ahran-
ches), abandona Paris pela bucólica c tran-
otiilla vida do campo, muna villcfiiauira eco-
nomica. .... ...

O sr. "de Mnigiiv", velho e incorria;-
vel estroina. enviuvado com relativa prccoci-
«lado. pouca ureoecupacâo desnehsa a cilu-
cação o á vida de seus íillios; çm conse-
.milícia do que "Oilclte" c "Uirislianíi
chCRam, resiieciivamciiie aos 35 e -*5 aunos
de edade. sem (|uc hajam torniilo pratica-
mente verificável a hypothcse da consumi-
ção (le familia. . . ,•'üdctlc", com uma abnegaçíii. singular,
rcniinciri ao amor oor amor ao. scu pae,
une dissipou toda ,1 fortuna iialriiuoiual. u
íitcsiiio não estaria destinado n. succcdçr com
"Cliristiaua", tcinperainenlo diverso da sua
'-'"Gerardo". iro campo, procura realizar
uni casamento convmcrcinl com a filha uni-
ca de "Darcy" (Aumisto -Machado),, une se
apresenta na combinação niacririioiwa com
Soo.mio francos «le dote, Estabelecidas,.as
combinações er.pousalic.as. correm os-pro-
fclamas e ao campo, onde reside 1 *
"d.. AIni»iii" — segundo aclo ila pica .
vio ler as fcllciuiçõeo telenraplilcas e. epis-"otres 

das fig.mis mais nola»l^.*flj«ÍSÍ"
.«Ias com aquelle titular nobilarchiio. «o•"âmpo 

lambem. "Clirlst aua". a swjnda n-
lha do sr "dc Magny". entra ein «a^re-
ações com um pintor de notável taluito,' 
A •i..ru!t". (Mario Duarte), visnrta ^ii-iierna Essas re ações, co ma fluencia uc

cMilò, es mlaui-rre, e não tardam cm un -
io«r entre ambos um »-n"»«S|'.llH_™-
cheio dc explosões, insensatas. C ís a 1.
e "Arnault" — primeiro aclo.— comli 111.11
enino. encontros, entre as rumas ,ln abba-
dia local, ou entre a espessura das llorcs-
taEst«s 

encontros vem n scr, .porem, sribi-
«los pnr "Uarccy", pae. «Ia no»a.dc l.c
r- rd" irmão de Cliristiaua. "Diircey , nao
ob-.lantc 11 situação creada pela'•noticia .ot:
ficiril vu-lRarisnda do próximo enlace dc sua

lha com o filho do sr. dc Ma.giiy, pro.
cura esto e desfaz o casamento aMcntado.
Sou™ o escândalo. Forçado, Uarccy
confessa - no 3" «cto - no joven . l.crnrd
cs motivo! reaes da .sua opposiç.io .10
enlace : n "Cliristiaua" Unha encontros cliin-
d-eiinos e peccaminosos com 11 lirntor Ai-
naiilt", homem casado, comqtnnto separado
c não divorciado da mulher.

O sr. dc '".Maiiiny", sabedor desses mo-
livns, põe .1 sua filha "Üdeite'' cm con-
Vtssão sobre o procediuieiUo de sua inua
"Cliristiaua". "Odclte" defende-a, defcii-
ile-a cnm calorosa vchemericia. Mas Chris-
liana lambein duvida, di-pori de apertada
|mr uma sommr, implacável dc conjunuiia;,
confessa, com desembaraço, c ruiU fran
queza, a sua falta, os seus encontros ciau-
«r.Li-iiiioi com "Arnaivlt" c o irremediável
resultado delles. Essa confissão é singular-
mente Lmpressionádora.

Esso «i o niouicuto critico «ln peça de
Picrre Wolff, no terceiro aeto. "Udcttc"
riiruia a sua inuã c dcíende-a e, defciidcit-
doa, revela uo seu pae todos os esforços
vencidos para fazer, cila própria, a abnega-
ção de renunciar ao amor, que era a ra-
zão dc viver. E diz, com uma imuetüosi-
uede Implacável, Indo o seu rosário dc do-
res deante das depredações feitas por .13
annos de vida não vivida, desfiando, no
íru-smo tempo, os peceados paternos e as
loucuras paternas;

No nuririo aeto. cucontra-sc "Arnault e
"Christiann" na Itália, cm Sorricnlo. Na
casa de "itóigny", houve a "dcbacle": "Ge-
iard" perdeu o casamento c os 800.000
francos de dote. O velho de "Maigny" sue-
cumbe aos poucos, ferido pela tempestade
de malvadezas, nue desabou sobre a hon-
ra e o nome de sua familia."Odette", -porém, eni companhia de "'Cha* I
bicloche'.' (Grijó) velho atiu-go dos sfcuà, se-
Kue para a Itália, para ainda ver a sua jirmã. I

VAnmtilt" conseguiu divorciar-sc e den-
tro de Ires annos futuros pudurá casar-se
com Christiana, legailisando o seu amor. [1'lancja uma viagem, com a sua compa-
nhcíra, à Sicilia. Vão r/.iriir. K' nesta
memento que chegam ao mesmo hotel sor- í
rentino ' Odettc e "Chabreloclie", qúc :
fèfrprehcndem o casal amoroso num collo- |
quio de despedida â pequena cidade medi*
t.rranea da Itália. "Cliristiaua*' revela, com
aí suas palavras dtsse ultimo colloquio íor*
rentino, ioda a infantilidade do scu tempe*
rrmeato. Í,ártein. \. partem sem que"Odettc" comsiíra o animo de dar-lhe o ul-
l:no beijo, a poucos passos, no mesmo jar-
dim do hotel, onde se encontram, lv o
piiiniü desce.

O desempenho dado pela companhia Ade-
Hna-Aura Abranchcs íoi, póde-se dizer,
bom, sobretudo 110 scu conjunto. I),ve-se,
eiííretanto, destacar, polo seu valor, u actua*
ção, uo desempenho, de Adelina e Aura
Abranclres. dc Grijó, IMaria Duarte, Sa-
«rramento e Alfredo Abranchcs.

U theatro tinha a sua plaléa literalmcn-
te rci.lel.i dc pessoas da "inte" carioca ocs applausos aos artistas farani lão caloro.sn? quanto merecidos, tendo sido elles cha.
mados :i scena varias vezes, no iinal dos
quatro actos.

¦-«3*tf» r***i IP Tir ¦¦.-¦

SUZANNE DESPRÉS • SÔNIA
VERNEUIL *WÉ POE

•Dos 'festiraes TealLsados no Munici.
pai -pelo tr'o de artistas ¦francezes, cujos
noin*s cnciniaint estas linhas, o fesiival
de hontem foi, indubitavelmente, o mc-
lbor, o anais variado, o mais interessan-
te e, principalmente, o mais artistico.

'Lugné -Poe, com a sua- .bclla diççá.i.
discorreu sobre o liiuuoriSmo cm Fran-
ça-, 'tão difíerente do huinóur inglez. e
contou casos typicos do fino espirito.«l.i
gente de sua terra, tanto na alta lilc-
fatura, como nas caluções c .poesias dos
cabarcls, como entre os próprios caiu-
ponios rudes.

¦Em seguida, Suzanne Dcsprés recuou
duas bellissimas poesias dc Verlcaercii,
Le passeur d'can e Ccux de I.icge, ri
primeira immensahiüitte ilraiiiatica. a se-
gunda um verdadeiro 'hyniiio, unia rpo-
pé;i aos lteróes, que moilrcrani defenden-
do o solo singrado da pátria.

Era dc ver a emoção com que a extra-
ordinária artista' «l-isse os espletuliiios
versos do poeta patriuta. A sala inteira
vibrou, cm calorosos applausos, que se
prolongaram nor alguns minutos.

iMIle. de Verneuil fez-se ouvir, dc-
pois, com .muita graça, eni «lu*. poesias,
não sabemos de <|ue autor, o, segunda
das quaes .muito originai, por ter toda
feita com rimas no «ubjonctivo plural-

Téhnünoit a piimcíra parte vma sce-
na do 4" aeto da Ecolc des femmes, dc
Moliére, aquella em que o veB» tutor
(Poe) linterpella. a joven pupilla (de
Vcnieuil) sobre a sua ingratidão. As
duas pcrsoiiíigcns do celebre, comnlin-
grapho tiveram nos dois artistas do:s
dignos interpretes.

A segunda .parte .iniciou-se cnm il
Culs dc Jatte, de Mac Nab. c La Cais-
siére, de Maurice Donnay, limbas revi-
tailas por Lugné Poe. Suzaiine ilDespri-s,
sempre ndmiravi-1, disse, a seguir. La
Terre, Ae .lulcs .lony, c Cochons roses.
dc Ròslandi

Poe cncalrregoti-sc dc uni engraçado
conto em verãos, intitulado l.e clntpcau,
le quadrúpede et Ia perruque, c mlle. «li-
Verneuil, acompanhada ao piano pelo
sr. 'Luciano Gwllet; cantou iiniiis can-
ções do século NV1I1, após o qne vol-
tou Poe á scena, onde recitou uni con-
to de T. Berna nl e o empolgante poe-
111,1 dc 'Rollinai, Les deux solitalres.

Fechou a festa ri chave de ouro,, nu,
uiclhor, a fina jóia da literatura fran-
ccza, Poit de Carollc, dc Jnlcs Ucnar.l.
Os leiiorcs conhecem a .pequena e deli-
ciosa peça, de que o protagonista for
creado aqui no Uio, cm iqoj, por essa
mesma Suzanne Dcsprés, que, liontem,
mais uma vez, nos encantou com a sua
rarte, toda, feita «le Honestidade, de siri-
geleza, dc natitraU.liKle.

O .papel de Poil de Curolte, da nrtrs-
ta sem piiir, mareará, época, 110, tlii-al:-'
fniuccz. Quem o ouviu e viu viver .por
Siizanne Dcsprés. não o esquecerá iiiiii-
ca. O sr. Poe c niiiic X rcpfcseiilarain
muito e muito •bem ns suas partes de
mr. c inuie. Lcpic.

Falleceu Báptista Bordon
Madrid, 24 -- (A. A.) — Fnllcccti

nesta cidade o pintor brasileiro 1'aptis-
ta Bordon.

1 • aai t> w» 

Com os olhos não se
brmea

A casa "Óptica Moderna", vaillajn
snmente conhecida pelo publico ha lon-
ços annos, é f|ticm pódc melhor exc-
ciliar as receitas dc óculos e pineç-nez
prcscriptns pelos srs. mciliçqs qculislns,

Possue officiha própria, montada com
os mais motleriios npparellios, fiibricn
vidros especiacs ç da incllior qualidade,
com a máxima exactidão, qualquer que
seja a combinação dus lentes, por mau
complexa e delicada que seja.

Preços íio alcance de todas J-S cia*-
ses sociaes, sem prejuízo algum para
as indicações médicas.

O vidro, "que é o mais importante .
c dc primeira qualidade'; u armação,
"que é coisa secundaria 

', é que modi-
fica o preço.

São o melhor testemunho do qu:
nfíirma a "Óptica Moderna" os se-
gtiiiilcs srs. médicos octtlistas, que a
honram ininterruptamente com a sim
confiança, cnvinn.io-lhe os seus clicnles;

No Rio de Janeiro: 
"Ur. Abreu Fia-

lho", professor da clinica ophlaliiiplo-
pica da Faculdade dc Medicina; 'Dr.

Octavio do Rego Lopes'-, professor sub-
1 stituto da mesma cadeira: "Drs. Leal

Junior, Amclio Tavares, Mcirti de \..as
conccllos e Mario Góes", assistente.!,;
"Drs. Guedes de Mello. Puniu Fonseca,
Iviülierlo Campos, Gastão Guiniarae-.
Brito Clililni; .loaquim Vidal, Leal,,,*' '
to, Adolpho Rainircs, (.nines ^ 1 r.ii;*,
Luiz l-eitc Lopes, Míiurillo Modesto .
Km Guaratinguetá: "Dr. Anionio Gama
Rodrigues; cm Recife: "Dr. Isaac^a-
laznr": em Poços de Caldas: ir. Oro-
zirnbo Corrêa Netto"; em Bello .llori-
zonle: "Dr. l.inueii Silva , professo-.'
de clinica ophtiilmologica; env Pelro-
polis: 

"Dr. Milanez Machado .
Podem as receitas aviadas em nossa

casa scr veri ficadas pelos exmos. srs.
oculist.is, antes do doente usai-as.

Arthur Jacintho Rodrigues, rim ."«'¦'
de Setembro, 47, Rip dc Janeiro.
^_ —ilTfl ~w *S_* "' B— '
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Ernesto Sousa
BRONCHITE

RoiiquiJão, áslhma,
Taiierciihse pulmonar.

GRANDE TOHKO
re o ijijÈllie e cródliz a

lorta muscular.
fiKUKADO * C, lo de Mar.o. ia

- ur^z «XEX-Jss»-

forarr
actos

Si'

Goitas Virtuosas dte0 fnr^;
Curam hemÒrrlioides,

Instrucção publica
Pelo director da Instrucção

hontem assignados os seguintes
Dispensando Sara de Almeida

va, Zilda Tcllcs, Nocniia da Gama .'*.';;•
nes c Hebe dc Souza Dantas, dos lo-
gares de substitutas de adjuntas liceu-
ciadas, c Laura Ribeiro Pinto., do dc
coadjuvante do ensino, c designando
as adjuntas Geny Lopes Vieira pari
servir na 2" escola mixla elementar do
7" dislriclo c Aniiilia Abrauiánt PinUus-
fcld pura a 7" mixla do a".

. .aa-cioom" *

malesovarios. urinas e o própria¦«« rS>^-ea»
do utero.
Cystitc.

A GRIPPE
dcbellada prpmptamcnte

pastilhas dc

ul-
Brs:

Al'LAÍ-1
TIDA.
78, RUA GONÇALVES DIAS,;8

Entre Ouvidor
™^^<»-'í_^-***>-Bs»*-1=-'

Navalhou o companheiro \ taxativo Brcmo-Quiniiia

A RESERVA ?í.\VAL

O coiuni.tndniito Protogcnes fic.irri
O capitão «'¦-* corveta Protogcnes Pe-

rcira Guimarães, que iencionira solici-
tar exoneração dc director da t* cate-

Ao soldado 11. Sj da 4" companhia
«lo 2a batalhão, que sc achava 110 largo 1
de Pauto Christo, queixou-se Antônio !
Rodrigues, portuguez, de que fora ag-
gredido a navalhadas pelo scu compa-1
nheiro de quarto, Francisco Luiz de
Andrade, brasileiro, empregado da Lim-
peza Publica e residente á lua Vidal
dc Negrciros ri. 79.

Rodrigues apresentava -líui ferimento
no pescoço c estava pe.-dcmlo muito
sangue.

A aggréssão deu-se bem era frente á í „*_»rasa (rude «.miios moravam. ! v?*

_ DE —
E. W. GROVE

coino aífirmam t™dos os clínicos- t
r._e como preventivo

IFFtíma^ior.™

am
O aggrcssor teve tempo de fugir.
O policial fez conduzir a victima paraa (!cU'gacia do S" districto, onde a foi

buscar um auto-ambulancia da Assis-
tencia.

Rodrigues foi medicado no Posto
Contrai c depois removido para a Sr.r.ta

A policia está á procura d: Anirade,

Dr. Secundino Ribeiro
A viuva, filhos ir demais p:

;entes agradecem penhorados a
todos que se dignaram compare-
cer ao sainientò do feretro «
fina-lo c lhes têm acompanha

nesse transe doloroso por que ¦
passando, e os convidam para assiit-.r
á n-.r.-ísa dc sétimo dia, que será c ¦
brada, amanhã, segunda-feira, 27
corrente, ás S horas, na egreja de ia"
to Antônio do» Pobre», íio_



¦-*-***? *!mgrmm-**jv+,r à»J..'-.-_iS' 1" !**¦*.. .^.^.^C^t-?'*"

rr___________-_-_--___________^^

___¦ ^^^_*' % i_r ^^^^**B1

"CORREIO 
D_t MANHA«— Domingo, 26 de Novembro dc 1916

¦fià~ pessoas _*e__de nvançada«iam aae aa;

-Pequenas Pilolas de Reuter
sSo o unico remédio de confiança para as' '

'?*-*i-nças commtins taes como desarranjos dtj
figado, dores de cabeça, biliosidade, etc
f. Nio devem faltar em ce-Arui-f. cua de fflmiu".-.

Em cfrual periodo do
anno passado. . . . 6.7188.$053— Modificações que soffreu a pau*ta na parte relativa aos gêneros abai*

xo mencionados, durante a semana de
26 de novembro a a de dezembro :

Não houve alteração na pauta des-
ta semana.

COMMERCIO
.Kio. 26 de novembro de 1916.

ASSEMUIii-AS CONVOO1 DAS
Moinho de Santa Cruz, dia 27, ás2 horas.
Companhia de Ácidos, dia 27, á 1

hora.
Companhia Industrial c Agrícola do

Torreão, dia .8, ás 2 horas.
; Companhia Uranilc Manufactura dcrumos Veado, dia -18 ás 2 Iioras.Companhia Industrial Santu Igna-

cio, dia -9, a 1 hora.

OOXCORREXOIAS
AXXUXCIADAS

Directòria Cerol dos Correios, parao servi.o de condücção dc malas c decollecta da correspondência nesta ca-
pitai, dia 27, ás ,1 horas.(-oücrío Militar, para o forneci-mento de frenerus alimentícios, dietas,art.Hos «le limpeza, ferragem c forra-
¦em, dia 28, á 1 hora.

Segundo llalalhão ile Artilheria dePosição e Fortaleza de S. Joio, parao forneeiiiiciuo de gêneros alimenti-cios, fnrraiieiis, combustíveis e Iu-Irrficanies, «lia 2., ,10 meio-dia.I56tr.id.-i .de Ferro Central «lo Brasil;rjara o fornecimento «le 250 tonela-lias de mil kilos. de creosoio para iu-tecçãu «le dòrmcntes. «lia. 20 00 meio-(ira.
Ministério da Vinçãó ,: Obras Pu-bhens, nara o forticcime.ito de olije-.¦tos dc expediente c ailiitos de escri-

ttorio, dia 30, ás 2 horas.
. listrada de Ferro (.entrai do lira-

sil, para o fornecimento dc toras íal-
QUíjadas de madeira de "ei, dia ,.0.ao meio-dia,

lüp-cfrii Crra! dos Correios, parao fora. .iinento dc u-.r.-ial, da io,es 3 iioras.

R13UN.OÊS »!'- CR_1)0R1_S
Fallencia de ü-stola Gltisépiic. dia

l-7i a i hora.
Dezembro:

Fallencia dc Oliveira «.- Filho, dia]_, a*; 2 horas.
Fallencia de O. de Souza „ C,01(1. is, á 1 hora.¦1-alleiicia de Guilherme Carreira, dia101 íí 1 hora.

CAMBIO
lionteni, este tucrcaüo abriu indeci-to, com os bancos declarando sacar a•i ssl.12. .. i_|._ c .1 27I32 «1. c

cm seguida a n 25I32 e 11 1.1 1. d,e comprar o papel particular a " a»l32 e 11 .|S d.
Durante o dia o mercad > passo, i a

fttiicc-oiiar cn còndiçiles eslaveis, sen-do o.doptada nara o fonicéhi.e.jfõ dccaiiiliiaes 11 taxa Rcral «lc .. ..iliii d.
ç para a acmiisicãn «Ias lelras de co-
lertura a ile 11 _jy|... ,|

O mcrcailo fechou estai ei, sendoleil.is ns saques a 11 _.l*_ i|, (. „
compra «Io capei na. tit-t.I-.ir a ... 15(16 d..

Os iieiíocios foram riRuIrires.
loraii. affixadas nas tabelhís dos

•banco.;:
A po dias :

Londres. . , ,
Hamburgo, , ,
Paris. ....

-V vista :
T.ondres. , ,-
Paris. ....
Hamburgo, . ,
Itália. 

'.,.,-

Portugal. . . ,
Nova York, , ,
Montevidto, . ,
Hespanha. ....
Buenos Aires. , ,
Suissa, . . t, , ,
Vales do café, . .
Vedes ouro. . , .

LIBRAS
Vendedores a 3i$_oo e compra-do-

res ao (je -iStoo. eom negócios eífc-
ctuados aiuiollç preço

Caixa de Conversão
POKIO & O.

São quem melhor ágio papam.*- AVENIDA RIO BRANCO, 4..

¦--.U- e u 1..I1.»
$71. a $760
$7.14 a $7,19

ASSUCAR
hntradas em 24: .-. 409 saccos
Desde 1": 175.676 saccos.
Kaiilas e-m 24: 7.070 saccos.
Desde 1": Q6.131 ditos.
Kxisteneia cm 25, de tarde: ,

3*3:35- «saccos.
Posição du mercado: firme.

COTAÇÕESBranco crystal. . , ,Crystal ninarello. . . .Mascavo
«Branco, 3*Mascavo. ,

Entrada!
Desde i
Saidas em
Desde i":
Kxisteneia

5.101 íard..
Po-iiçÍM) ÜO

$..S_ a $600
$490 3 $520
$.180 a $400
$580 a Í590
$470 a $500

--!ALGODÃO• t.0/0 fardos.
_i .062 fardos.

24 • ó()o fardos.
8..'. 789 fardos
em 25, de larde •

mercado- firme.
COTAÇÕES

Sfírtôes 3o$oo*o a 3i$oübirimeiras sortes . . 2$Iooo 11 _o$ooo

nor*SA
lionteni, a Bolsa funecionoii activa,lendo sido rcalizãilo regular numero

de negócios em apólices.
As npolíces geraes. ficaram firmes;

os ile C. de E. .le Ferro c as .Io C.do Thesouro, frouxa-.; ns das 0. do1'orio,. as Populares, a.s (Mineiras, asMunicipaes aa acções «lo Banco dol-rasil (. .... do Coimucrcia], sustenta*«Ias; as «Ias Minas S. Jcronynio, asLoterias c as das Docas da Bu-

MARÍTIMAS i
VAPORES ESPERADOS

Bordéos e escs., "Ligar'' 7
Kio da Prata, "Demorara". . . . 28
S. Fidellis e escs,, "Carangola". 29•Portos do norte, "Pirangy". . » 30DEZEMBRO :
Rio da Prata "Amazon". ... i
Portos do Sul "Sírio". .... i
Portos do norte. "Olinda*. . • a
Recife e escs., "Itassueé'". ... 2
Inglaterra e escs., "Deseado". .
Amsterdam e escs., "Zeelandia".
Inglaterra e e6cs., "Da.ro". . .
Vigo e escs., "P. de Saturstegui"
Rio da Prata, "Verdl"
Inglaterra e escs.. "Oronsa". . ,
Rio «Ia Prata, "Darro"
Portos do norte, "Brasil"

Albu-

VAPORES A SAIR
Portos do sul, "Itatiba". . .
Amarração e escs., "Caoivary"
Portos do Sul "Assu". . .'Portos do sul "llaquera". . .
Igwaipe e escs., "Itapuru"' . ,
íRio da Prata, "Liger". . . .
Rio da Prata.. "Gnaiarà*".
ecife e escs., "Sargento

000.0110". 
Portos do sul, "Laguna"
Rio da Prata. "Mantiqueira". .
í.aRUtm e cses., •.-.Ivritick"*, . .
Inglaterra e cses., "Demerara". .
Pelotas e escs., "¦Itaituha". . .
Recife c escs., "Jtupura". , , .
Tortos do Norte, "Ceará", . . ,

Aracaju' c escs., "Ilajacy". .
Portos do £.1.1, "Itapücu . . , ,

Dezembro :
Inglaterra e escs.. "Amazon*1, . ,
Santos, "S. Paulo"
Pernambuco. "Araguary*" . . .
Amarração e escs, '.PyrméUs*.. .
Rio da Praia, "Descailo". . . ,
Rio da Prata, "Zeelai.dia". . .
Rio da Prata, "I". dc Satrusle-

. Kui''
Natal e escs., "Jtauba"
Nora York e escs., "Verdi". . .*
Nov.i York e escs., '.- Vestris". ,
Kio d ei Prata, ''Deieado". . . ,

AVISOS

., .1. a.
1. a. .

IiÍíi, mantida-
, VENDAS

^ Apólices :
G_rac.*t de 200$,
Dilas ile -00S,
Ditas de n.i.iuj

5- 16, 4, 6. 1,' ".'
rrpyisor.ias, .., 7, a. , . ,
Judiciarias, io, 
(¦ • de I., de Ferro, 10, a. .Duas idem; 1, 4. 5. 6. 7, ,„.

10. 20. 30. 60. no, a.'¦'.'¦".<». do Portu, 1, jiC. do Thesouro ile 2ou$, 1, állís ile 1:000$, 4. 5, 10, n .Municipaes dc 1914,
, -'u, ,!«., 7,1, a...

I'., «Iu Uio 1.1 "|"), 4
.58. nm, a. , . .

Ditas idem, i. i_,¦Coikfaiihias :
Minas S. .lerojiymo,
Jíirdini líolaiiico,
Doe

port.,

30, a,

j5ò$oop
;6o$uoo

8:;$noo ji*.o,-j$6òo 1
.Soo?.joo
Sò|j$õpò j
8o3$ooo
O45$obo I
8oo$obo I
805.00.0

iSjÇooo

83.000
83*500

CORREIO — l-lsla reuirtlçao ex-
licdirá inalai pelos seguintes pa^u^
tei :

Hoje:
ítaquerà, para Santos, Paraná, Sáo

Francisco .; Rio Grande do Su1, re-
c oi e ti d o impressos até ás 8 horas da
manhã, cartas para o interior até ás
S _1_, idem com porte duplo até ãs 9

Itattba, para Paraná e Rio Orâiitlc
do Sul. recebendo impressos até âs 8
horas da muuhã, cartas para o inte*
rior até ás 8 iji, idem com porte
duplo até ás q

Amanhã:
Liger para Santos c Rio da Trata

j rccèhcndo imiiresqs até ás t 14 horas,
1 cartas nara o interior até ás 14 i|_;
j idem com porte duplo t: núta o exte-

rior até ás 15. e objeeios para regis-
trar até ás 1...

Gnajarí tara Paranaguá, S. 1-ran-
I cisco e Rio da Prata, r.ccliendo nn*
I presos até á*; 12 horas, cartas para o
] interior «<té ási_ i!-1. idem com por-

te duplo c paia o exterior, até ás 1.1.
e objectos para registrar até ás 12 t.a.

Illt-R.'.
is iie Santos, por.,

a,

t 0'cbéntiirc.t .
Tecidos Carioca, 4, a.Mercado .Municipal, 4,

0PF.ii.RTA-
t .'1t*üii:cs

Ciéraes «Ie (:ooo$,
(). do Porto. . .C de 15. ile Ferro

Vcnd.
SãòSoõò
0>o$ooo
8.06..00

iSãSoiio ;
20Ò.$QÒÒ ¦

Comp,
S....$ooo !
045$00O
8Ò3$põà

PÍLULAS bo

l.FTUAS DO THESOUROlí\s letras de cobertura foram nego-
ciadas ao abiitiiiiento il«- .t i|_ porcento; ficando com vendedores, con-
forme a data de emissão, aos extre*
mos, de .. i|_ a 5 *)or cent 1 e compra-dores nos de j 1U* a 5 por cento.

TINTO, l/OPUS .. O.
Rua Marechal Floriano, 174.

Conmiissarios de caíé, manteiga e
cereaes.

CAPK'
MO\'1'MI-;.NTO Dp MERCADO

Kilos Saccas
l.ixislcncin em -'..,

ile tarde. , . ,
líntradas em 24;

lí". I'. Central'. .
i„ 1;. Leopoldina .

.Total. . . .
l.mharuues em -'4:

li. Unidos. . . .
Europa. ....
Rio «Ia Prata. . .
Cnbotiigcm. . .

líxistencía em _..,
de larde, . . .

limiar
homem
ram em

n.iiii,"
iciilailn,
c.-.ié cmi
cura, tendo sul o éffectuadas <tc ma*
ubá transaes'òes dc .1.194 saccas. ao
.ueço de o$soo, a arroba, pelo tyiio 7.

A' taule. foram neiíociadas cerca de
-,00o _;,eeas. ao mesmo preço da
üjicrliira fechando o mercado cm po-
6Íçáo estável.

A Uolsa de Nova York, ahríu com
1 .1 5 pomos de baixa parcial.

Passaram por |úndiahy 41.900 Fae-
cas e entraram or eabotapem 532 di-

Síljo a 871.5 l .10 Thesouro . 8o6$oòo 8oj$aod' ______$548 a $701 S. «In Baixad.. . . Sio$iioo SooSõoo _W2*7,00. a i$8jo 1'iovisorias. . . , BioSoóo SouSòob- ESI4S.3.10 a .ií.iOo lí. «Io Rio (1 "!'•) S|..s.o fi.ooo \'WÊ4M.os a 4*71., I-:. do Rio, de 500?, ' MS8..S a s,.,(- „„„-.. ......-.,-.* 4,«000 BB1S0.0.1 :*,,.,- pi,o de. M. Cernes Soslooo:\ffl
I..K•'•. c '." J',l,ils.-.du '•• -..•'lio 60-íòoo GB«¦/•io a... 5-,5- M.tmivu-.-i de iijoó. imS.,00 ...;*..«... Kjf-í-09 Duas 110111. ... 1.15.000 | ESDuas 1014, port. .ii;*.ioo!H|

pilas 1014, port. iS.iíooo i8_'$ooc'H
Ditas di; U°Uo HÓ.1'030 • °.U '"" 

U

Coininercial. . . , iSo$ooo i;b$ooò HS

leronjino . 2SS000 2;$doo 11

i,*.o$ooü i,(%.$ooo ' pp|

6o$oiio 4.SS-0.1 !^

... ... 
¦_ Í40$oou

.„ Fetropol.ta.ia, . . :, ..«o-.-i 150.000
i75?uoo —

45S0ÒU i»5$ooo120-000
l8o$00ü H)O$00l'
400$uoo 34.-{-oo

„ ,„. ..-(. L-ivcrsas:
24$OCO _,.i..*.0(*
irc$'.-oo 46p$OOo
(70$boo .(6o$ooo
i,.$oofi 1 aSoon
8S000 i?i?5o ,,,., ...
.vj-oo _. »!'N*7-,

4o$oò'o "OOS.

r$5«..) ,-$of.i) I 1.0181,
goSoüo I (>;i2,S

_2oSoÒ0 200$00Ò ; í'(-)fió"
.40,000 lgrll>

lüo;'.™. 1 2780.
ipSÇooo 2531.

10-.$010 — j fji|l;^
yoSooo i53$ouo j!02$000 —

ain desde >> dia i de julho até |1.j.| ..-167 saccas e embarca- .
ei,nial periodo i.u6-;.i6. littas.

:;, csie mcrcailo abriu sus- j
com revru.ar (|uantidnde iic

rtsta á venda e rciíuiar pro-

tas.
p$So

8.
!)•

SANTOS
:t:

l-liur
l.is.lc i».
Média. 42
Saídas. 581l'>.i-le:uia •

«4.1.- .ac

or H
c...

I .017. l-JÓ.
383.

saccas.
... 14S.G3.

. kilos. -S
merendo: c

M. S.
Xuruc.-í
t-oy.u ,"
Üêde Mineira. . ,
-Norte do líraíil. ,
.1. Botânico . . ,..'. de :-...-íi(«iS:
Cor. Industrial . .
P. Intlttstrinl . .
S. Felix. . . . .
Alliança
Còrcovad
ÍVtrapolitana, . .
Carioca
Anicrjca Kabri],
Májiéehsc
Comei;,
Tiiuca . . . . .
In.I. i:c Valcnça; .

í*. Rircrsas;
Docas da Uahia.
D, de Santos, nom.
Htas ao port. . .
r.otcrias
T- e Colonização .
Centros Pastoris, .
Melh. «Io \jaran1iãc
T. e Co"oniznção .
Mclh. no Urasil. .
I.avd. Confiança .
Cerni, Hrahma, .

Dcbciitincs:
Docas de Santos .
America Fabril. ,
Brasil Industrial .
Tecidos Carioca. .
Mure. Municipal .
ProRr. industrial .
Aularctica Pau.. .
Tecidos AHi.inga .
I). U. S. 1'aiilo .
Tididos Magéensc.
Uoin Pastor. . . .
hiii. Mitit-ini.
Conf. Industrial .
Corcovado, . , .
Cop. lirahiiin 

'. 
.

Tecidos Tijuca . .
Nav- Costeira. .
Tecf.lt.s Üotafogo.
laia Sleariea. . .

Quasi não comia,
Dores no estômago,
Desynteria.

Por muito tempo terei
presente o periodo verda-
deirameuu- triste da minha
vida, em que passei quasi
sem comer, obrigado pelas
dores .acinantes que sentia
no estoiiiaiio depois dc cada
refeição, e pela desynteria
ehronica que, além de fa-
zer-ine soffrer muito, me
ineotuniodava, por não po-
der dispor dc meu tempo.
Experimentei tudo p que
me foi possivel, e dispu-
nha-nie a embarcar para
uma estadão de águas, nal
Europa, quando, recorrendo j
ás admiráveis "PÍLULAS|
DIGESTIVAS DO ABBA-

DE MÕSS" fiquei radi-
calmente livre dc meus in-
commodos, aliincnlando-nu:.
liem e a qualquer hora
sempre com a melhor di-
--estão.

Iinh.cnsnmcntc grato ao
bom remédio que, com a
saude, me devolveu a fe- [
beldade, peço juntar .iiaisl
esle aos muitos íittcstadòs j
que .proclamam suas virlu-
des.

Ocòdnlo Santos Miiin. |
14 de inaio de 1013.
Em todas as pharmacias |

c drogarias.
Agentes geraes: Silva!

Gomes (v C1— Kio de Janeiro. Jj

S. SEBASTIÃO DO PA*
RAHYBA

AGRADECIMENTO
O abaixo-assignado, agradece

profundamente penhorado a todos
os amigos e mais pessoas de suas
relações que se dignaram acompa-
nhal-o no doloroso transe porque
passou qom a perda de sua idola-
trada e inesquecível esposa Ame*
lia Pugl de Freitas; ás que assis-
tiram á missa, em suffragio á sua
alma, rezada" a 20 do corrente
mez, na capelia de N. S. da Con-
ceição do Parahyba. Do mesmo
modo agradece aos bons parentes
e amigos qne 110 Rio de Janeiro
e em outras localidades mandaram
rezar a missa de sétimo dia, e
bem assim a todos que por diver-
sos modos íhe dirigiram palavras
de consolação e conforto, não po-
dendo neste momento calar os no-
msc dos srs. vigário de S. Sébas.
tião da Estrella, Antônio Guiri-
nello, e José Antônio Gonçalves,
muito embora vá ferir as suas re-
conhecidas modesta, do que pede
desculpa; pelo requinte de genti-
leza dos serviços prestados com
todo desinteresse; este ao publico
na travessia do Rio do Parahyba,
e aquelle os de seu sacerdócio,
dando assim verdadeiras provas
o quanto estimavam a finada. Por
tão inestimáveis e quão assigna.
lados serviços e attenções. repele
a todos os seus ..Iludidos agrade
ciiuenlos, hypothecando-lhes sua
eterna gratidão.

25 novembro de 1016.
Hi.NRiQi.ii Josb' de Freitas.

J .110

UR. LEONIDIO RIBEIRO
Especialista na cura de qualquerhy-drocele pelo seu processo «de cura

radical e irarantida, sem dôr. nem fe-
bre e «sem operação cortante, já re.
cressoü (Ia sua excursão cjjnica aos
listados do Sul, tendo reaberto o seu
consultório, á rua da Constituição u.
1,. (Pharmacia Mello), do meio-dia, âs
2 horas da tarde.

HKLIOPOLIS
Ha dias o sr. E; B. M. Bello

fez uma publicação neste jornal a
respeito do terreno conhecido por— (errai do tenente Jardim —
Declaro, porém, que até hoje es-
tão ellas livres e desembaraçadas,
não sendo verdade que fossem pe*
nhoradas,

Juvenal Jardim.
J S>62

¦II «-> «. 8—

iSgíSjjjjSSir^kSjZ, *»
V3^

D.O.

Club dos Democráticos
ASSEMBLÉA OURAI. OR-

UINARIA •
De ordem do sr. presidente, e

de accordo com o art. 30 paragra-
pho 1° dos estatutos, convido os
srs. sócios quites a reunirem-se em
assembléa geral ordinária, quinta-fe.ra, 30 do corrente, ás 8 ija da
noite.

Ordem do dia:
Leitura do relatório.
Interesses sociaes.
¦Eleição da nov.. directòria.

Rio dc Janeiro, 24 de novembro
de 1916. — Joaquim Guimarães,
2" secretario.

I. AMERICANA
607

Rio—2S—11—í»16 M 5361

Affuia de Ouro
730

8-8-li-S
Rlo—25—11-916

GRAVIDEZ O uitf AM

«O QUADRO.
Resultado de hontem:

Antigo. . Gallo
Moderno Cabra
Rio Períi
Salteado. Gato

Variantes
i2_72_;.0-6_i-7.í

Rio, 25—11— 016 M 5262.

•Irf:
W" rnop^tíSvfo^-fô^., _.
tjjA átlri. 'JçÂitwilPputiUCJ
ii\\ " 

. ..dQ ftiotíe ,).,.,_vp

F0RM1CII.A MERIXO
O unico extcrniinador das for-

-rugas; Merino & Mamy, rua do
Ouvidor n. 163.

Para o enfraquecimento do
sangue a "E.nulsão dc Scott" dá
os melhores resultados. "Cumpro
o grato prazer de .nleslar que, ria
nninha -clinica, Itenho* empregado
com bons resultados a "Kmulsão
de 'Scott", particularmente nas
creanças sempre que se torna nc-
tessario, -a restauração do orga-
nisnío depauperado por assimila-
ção deficiente, ou viciada."Dr. Antônio ' Bsmeraldo lieis."Feira de Sanla Anna, Bahia."

__fci-<*_ 
"*í\

"AmelrTor c a ...ais elo, nnie das
pregar_';*-.*'¦¦ •-•' °**,o de ligado de

•,.«_¦¦. bacalhau éo ¦ -.-•>-*-
Vinho de 0> VWlan « Flgadol».
O sabor dn Vinha Vlvlan «i lão
ngrndavel que au an próprias

crianças o tomam com gosto
¦»l«/$.«„V'«it«i.//»,l.

Precisa-se "Sucena", ancioso
estuvã por saber qual "elle" como
sabes irei fazer a viagem, estarei
de volta 110 dia 28 lio vindouro,
posso ir na esperança do _que te
pedi ? Responde-me, sim I E' pre-
ciso que tc convenças do grande
amor que me inspiiastc desde o
primeiro momento, porque não
de_fa7.es antes de dez do vindouro,
heini? Espero a tua resposta na
forma do costume; se quizeres,
podes me escrever para a minha
residência 011 mandares por um
portador que me entenderei com
elle, só depende de tua boa vonta-
de, não é?

O TEU...

DECLARAÇÕES

48.»
tg_$ooó I **'''*y-';.
200$000 -*. 1*1**3 ,
íf)6$oòo i TTínS,

78S00U l'47__j;
¦ISIIII.! 3_r.uo.1955000

iy5$ouu

1 oo if oo o
-oiSoob
igoÇoou

L-.e
cotações

Irmãos

Tyiios I Por :

-M.
U,.
I.

Ar-.
Em
Em

annense,
Sapopcuiba

RK.VDAS
,ÍI-.M.I,\ DA
lidada hoie :

HJOÍOC •)

eUBLICAS
.M.IA.NiliKIA

' Du
Total

9SJÜ0
^**.1LI0

[crença a maio!
'I io:(-
ItliCIÇnt-.DOR.IA DE
rcadaç.io de Iiontcm

1 ü __

'„:__SSi..i
tif'.:_.i,-í*.i)(i.i

Oi_.d: íS.-i
MINAS

CAPITAL FEDERAL
Résiimb dos prêmios d.i planori. 811 renlisadii ora í!ü novem*

liro (Io 101(11
Í-IIRMIOS DE 100:0003 A 500.000
Inlifií vendi Cnpital 100:ÒOO,SOOO
l'.'iir.',i ...
21317 '..'.'
11)7:1.-)

l:Oi'iiSO'il)
tiOOOSOOO
1:OÜO_000
1ÍOOü.OO'
1.000.0 0 j

-O0.S0O0
soíisooü
noas 00

r.oisioo
500.000
500JÒ00
ilOlíOOO
-:i(l0.000
iiOOÍOÜO
5O3S0CO

PI'1-IMIOS DE 20O:O00
SOU 30711 lüi-,".l lilfil

10007 42180 4r5:2 41401
00.7. 2581 (i;'0.l 8WG

¦'.'.01
PRÊMIOS DE 100.000

4702S lõiot 40H3I SI01¦ÍOiliT It.in. 27 »; 41S11S
41705
22210
11252
1740

I0Í8S
4SI2S

_(i(lT2
ilSllíl

31.CO
401104'"207

2M.il
32223
22051

IÍS21
17723
1537G

Oi'
>fi.ij ;i'.i"v:2
API-ROXIMA< OHS

CÃES DO PORTO
"i:-"-'....-! lãGfll1-l.iül

124311
iebavam ntracade. t

Voti) uo din > InC.iil
I 1'JOOI

21801

l-.r...'.-.o «Íoi impores « embarca--õts que ¦«. ,-.'..-* do Porto 1 uo treebo entregue á (*omp..Rn:. il.' de_ 'iovembro de *_)J___ as 10 iioras da maniià.

] E-MBAKCAÇAÒ 1 I
AKM../1.M I, ,,.,"¦, ; _| orsrnv.isèES j

CL.13S. NAÇÃO K0MÍ, i
 I-- _

r- "rv;ií| ••;•;•! [Vwo.
1—7 Cli..i:is i.Vacionncs . . Ilílvcrsà».'.'.'.'.'.V..'.ICle. 

' 
do "l.iwan".

-, - ,- IChatas INacionacs . . Diversas -,. t".. ,U, "Mont
,!., .'. . I Ues.'"..1 -iii.it.is Nacionaes . . IDiversas  I'.. do "R. Verde"

6—- ívápor'.'.;...ixáeio.iial 
'. '. '. 

:"Í'Liii«-u''.'..'.'.'.'.! 
aB<" na.

;, ; ¦ ¦ • • ¦ •  Desc. de cen. da *«--
„ ,- s¦ ,.", L. I, I tabeliã II "" "
... . . i.li.uas.... N.ic-ionacs .... Diversas lExp. .Je man.aiit-.-r- S*-ag. Uiatas..-.. Nacionaes !Diversas ÍCle. do v vano*cJ
„ " !¦ .1,, ivhro. 

' ""
1 • ¦ . ipor.....iNanon.il rProRressu* ICabotagem.

'¦• :", \:;;  N.ei.oii.il . . . l_l'liiI.T:le!',|.iaT...!Cal.ot,ipe:n.
" tapar  n„,i„;..i1 . . .-rC-irangnia  'Aula -

'• ,: •-. ¦;-... 'Vago.
,'ípor lAinericano . . •-. \. (.aufltid"... IV ,-. He . leo cem-

p- '¦' iVápor Nacional . . . I"Mantiqueira". ..II).-". 
'd.' 

trigo13 IVigo
J6-. Ci,ai.,.....iNacionaes . . . JD.vcrs__..'.'.'.'.'..'..' C ,"' __ -Jungsho*

,. ,1 V.-.I".

i-.Mr,. íf.ha,??::;-|Nacion"' ¦' • /««^.v.::::.:;,^0- de ***;*.L i . y ••¦.*•¦• ¦} j^e».

soosnoo
30iS"(IO
200.000

S05Ó00
60,51)00
iO.0.11)

iiótÒÒo
40.000
30.000

10063 u IfiOOü
IliláS c IHOliO
24310 o 243IS

Oli/.liNAí
.'l 15071)
a 10000

;i 2432.1
CENTENAS

a 15700 
a ISiOO..
;. 24400

dos «is iiimifiros terminados
em ii', tfim 203000

Todos os iinmoros terminados
em i tèm 10. exceptüando*-e 05
terminados em 04.

U fiscal du governo, Manoel Cos-inc Pinto.
O director-assisterite, dr. Auto-

nio Olyntho dos Santos Pires, vice-
presidente.

. O director-presidente, .-liberto
Saraiva da Fonseca.

O escrivão, Firmiuo dc Canina-

PüBLfGAGOES A PEDIDO
ANT1G.1L liO DR. MACHADO

h* o melhor reniedio, por via
gástrica, para curar a syphilis.
E' ile (iiisio agradável e não tem
dieta. Vende-se em qualquer pitar*macia.

The Rio de Janeiro City
improvements Go., Ltd.
ESOÒTOS DO DISTRICTO

FEDERAL
PROVIDENCIAS A TOMAR
A Inspectoria de Esgotos da

Capital Federal previne aos
moradores desta cidade que, de
conformidade com os contratos

lOtOúOSOOOl-ta Companhia City Improve-
ütÓdOSiiOO] tnents, e com os regulamentos
2:i)005iio0 cm vigor; ninguém, salvo a re-
2:01)0.000. .ferida Companhia, poderá con-
2:0005000 Istruir quaesquer obras de esgo-
l i.OOOSOOO 1 tos. mesmo as addicionaes ou

extraordinárias sobre as canali-
zações respectivas, e alterar ou
reconstruir as já existentes, sob
pena de multa e demolição im-
mediata. a expen.as do infra-
ctor, das obras clandestinas,
maiormente as que affectarem
a hygiene da habitação.

Por meio de petições conve-
nientemente selladas, os pro-
prietarios que desejarem quaes-
quer serviços dessa natureza
deverão dirigir-se á sede da In-
spectoria, á rua D. Manoel n.
10, ou no escriptorio da Com-
nanhia, á rua de Santa Luzia,
60. e casas de machinas á Praia 1
da Saudade, em Botafogo; rua!
Mello e Souza n. 57. em São jChristovão; rua Amorozo Li-1
ma n, 23, Cidade Nova; rua dal
Alegria u. 2. Caju', e escripto-
rio, á rua José Bonifácio nu-
mero 123, cm Todos os Santos,
e rua Barcellos. esquina da rua
Marinho, em Copacabana. " "

Quando o pedido fôr feito
para os predios novos ou re-
construcção de antigos, os in-
teressados deverão documentar
as suas petições com duas có-
pias da planta è da elevação do
predio. indicando o local paraos dispositivos sanitários, ap-
provadas pt-la Prefeitura do
Districto Federal e precisamen-
te authenticadas pela autorida-
de municipal competente e com
a certidão de numeração ou o
ultimo recibo do imposto pre-dial.

Sobre desarranjos e obstru-
cções deverá também o publico
dirigir-se á mesma Inspectoria,
nos dias úteis, das n ás 4 lio-
ras da tarde.

IRMANDADE DO SANT1SS1-
SIO SACRAMENTO OA

CANDELÁRIA
REPARTIÇÃO DE CARIDADE

Pagamento de pensões e
esmolas

'Na sala da pagadoria desta Ir-
mandado, serão pagas, no dia 25
do correnlc, das 11 ás 12 horas,
as pensões aos' irmãos graduados
soecorridos e viuvas de egual cate-
goria; dias 12 ás 14 horas, aos de-
mais irmãos e viuvas soecorridos,
e no dia 27, das 11 ás 15 horas,
as esmolas aos pobres de nume-
ro, soecorridos -por esta repartição.

Itio de Janeiro. 23 de novembro
de HJ16. — O thesoueiro da Oa-
ridade, Alexandre Hcrculano Ro-
drigues.

IRA.T.V
Iiiiiandad'- do SS. Siit-ranicnto

e X. S. da Aprcscntn.ão
do li-ujá

Domingo, 26 do corrente, ceie-
bra-se a festa da Padroeira desta
Irmandade, na egreja matriz dc
lrajá. com toda a pompa e bri-
lhántisiuó,

Obedecerá a fesla ao seguinte
programma:

Missa cantada, ás 11 horas; pro-
cissão, ás 17, sesuindo-se um lei-
lão de prendas; das 14» em deante
tocará no coreto ao lado da egreja
uma exccllente banda de musica.—
Secretario, /oiío Carvalho de OU-
vcirip. (R 4793)
ASSOCIAÇÃO PROTECTOR A

DOS CÉflÓS 17 DE SE-
TEMBRO

São convidados os sócios a com-
parecer á sessão da assembléa ge-
ral ordinária, domingo, 26. ás 20
horas, á rua Real Grandeza 142,
para conhecimento c votação «lo
parecer sobre as contas do anr.o
social findo, c discussão de quaes-
quer outros assümptos.

•Rio, 23 de novembro de 1016.
— O secretario, F. de Paula San-
tiago. (J 4964
SOCIEDADE UNI AO 1'ROTE-

-TORA. DOS RETAIiHISTAS
DE CARNES VERDES
RUA LUIZ DE CAMÕES, 36
De ordem do sr. presidente,

peço o comparecimento dos srs,
sócios quites, á assetiibléa geral or-
dinaria, que se realizará se-
gunda-feira, 27 do corrente,
ás 7 horas da noite, nesta

secretaria, para leitura, discussão
e votação do parecer da comniis-
são de contas annual e eleição do
novo conselho administrativo e
thesourciro.

Rio, 24 dc novembro de 1.16.
— João Monteiro Guedes, secre-
tario,

4400
21.421
11S02
12213
iiiílii
13984

EDITAES
EDITAL

Quartel General da 5* região mi-
itar e 3a divisão do Exercito, 22

de novembro dc io1*..
Não tendo o 2" tenente do 5o re-

gimeuto de infanteria Roberto No-
gueira comparecido ao chamado a
serviço, feito pelo boletim n. 256,
de 10 do corrente, de ordem do sr.
general chamo a esle quartel ge-
neral o referido official, que pas-
sou a ausente, na fôrma do ar-
ligo 171 do Regulamento Proccs-
suai Criminal Militar.

Dc ordem do sr. general c m-
mandante, — Octavio F. da Rocha,
capitão-assistcnlc. 

IXTENDENCIA DA GUERRA
COSTURAS

Distribuição de peças dc farda-
nifiilo a inanufacturar, as costu-
rciras matriculadas sob ms.. . 58'

a 700, nos dias 27 e 29 até ás 2
horas.

Previne-se as sras. costureiras
que só serão attendidos os nume-
.is aniuiitciaidos, laSsi-m -çoino 10
não comparecimento, implica na
perda da' dislribttiçáo a que têm
direilo.

I G., em -C de novembro de
10.6. — Epaininondas Cunha, ca"
pilão

IIICl LOTERIC. 
" 

EGOUOMISAE..:
E. Rosário 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 - R. OUVIDOR - 130Sao as casas que offerecem as
maiores vantagens e garan-tias ao publico

(em lói-ma de pilulas)0 _iais poderoso especifico para a cura da Sy-
pliills e de todas as doenças resultantes da im-
pureza do sangue. O DEPURA.TOL é im-minentemento superior nos seus effcitos a todasas injecções. Garante-se a cura.
_...''»-» SP**- .3-- Pilulas, 8 a 10 dias de tratamento,5$000, pelo Correio mais 400 réis; 6 tubos, 27SO0O. DeloCorreio mais lJOoO. ' v

DEPOSITO GERAL: Pharmacia Tavares
63, Praça Tiradenlea, U8 — Rio de Janeiro

AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE I

NATAL
MIL CONTOSOs pedidos do interior devemser- acompanhados de mais 700reis para o porte do correio.

Halnhtae-vos nesta feliz casa.
R. SACHET, 14 — Francisco

& Comp.
•MM——————*

MA CASA FELIZ
106—RUA DO OUVIDOR—106

Filial á praça 11 de Junho 51—Riode JaneiroCOMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os prêmios são pagosBO mesmo dia da extracção.
FERNANDES & C."

Tel. .051, Norte

Operaria
4396

M 5232

Variantes
23-96-26-07- 00

nio-25- 11-916 M 5233

A Cruzeiro
471

Rio, 25-U-91ô.__

A IDEAL
M 5207

Rio-25-
832

11-916 M 5208

Americana
908

nio—25—11—1916 ,f 5190

A Favorita
780

Rio 25-11-916. M 5218

Caridade
326

Limpae os vossos cliapéos de
palha com o preparado IDEAI-,
o unico que lhes conserva o bri-
lho, dando-lhes unia brandira in-
egualavel. Não confundir com
umas águas que ahi se vendem e
que queimam a palha. Preço,
i$ooo. Unico depositário no Rio:
Drogaria A. Bastos __ Gabriel,
i rua Sete de Setembro 99.•M 5038

2 grandes grupos de pre-
dios para -renda

No Estacio de Sá, vende-se um
grupo de 12 predios. com a es-
plendida renda de i:ino$ooo meu-
saes, preço de oceasião, 76 con-
tos. Na estação do Sampaio, á
rua Paraná, vende-se um grupo de
10 predios, com a renda de 500$
mensaes; tratar á rua do Ouvidor
n. 78, loja com o sr. Coelho.

S 5794

Doenças da pelle e ve-
nereas—Physiothe-

rapia
Dr, J. .[. Vieira filho, funda*

dor e director do Insiiiuto Dermo-
therapico do Porto (Portugal) —
Iratameuto das doenças da pellee syphiliticas.A|>plicação «los agen-
tes pliysieo-nattiraes (electricida-de, raio X, radiuin, calor. ete. I.
no tratamento das moléstias curo-
nicas e nervosas, cons.: rua da
Alfândega n. 95-, das 2 as 4 ho-
ias.

Predio á praça Saenz Pena
á rua Sanlo Henrique, quasi
esquina da praça Saenz Pena,
vende-se um bello predio, todo
reformado de novo, com entrada
pela travessa Soares da Cosia,
onde poderá ter automóvel, com
7 quartos, 2 salas, quintal, etc,
preço 33 contos; tratar á rua do
Ouvidor 78, com J. Coelho.

J S'07

O uitf
(lant. da
matogenol 

Alfredo de Carvalho, cm um calbc
ás refeições, em cuja coiu.osi.io «BI-
traa. a quina, kola, coca, lacto-pb..-
plialu de cal, pepsina pancrestinadia.tasc c glyccrina i a melhor _»•ra.iiia á vida do feto e da mulher
Rrav.da, poii o Hèmatógetiol, alem,
d_ poderoso tônico á digestivo, ven-
de-se em todas as pliarm.icias c dro-
farias do Rio e d.-s listados; Dopo-
sito: 10. Rua Primeiro de Marijo.

' " —•-'¦¦ -<

Evitar a -gravidez «_£
dicamentos, nem operações-, leiam o"1'lurol da Felicidade", «pie se rsn*dc.a 1$, no engraxate do Ca- Cri-lem.ni, na avenida Passos, junto i
praça Tiradcntes. (4639 S) J

Electricidade ~ r,,st*-1-a._»
força e luz. Attende qualquer cha-
mado. II. Teixeira. Tcleph. Cen*
trai 55.3. — P. Américo, 80—Cat.
tete. (.*._ S) M

Dr. von Dollinger
da Graça d° "os-.«,a_B**

!**!.* .**_.** nefioenoia Por-tugueza e com estagio na RealUniversidade de Berlim. Doença,
do rim (exames com a l-.iz). Ctrurgia, cura radical das hérnias,
l.emorrhoid.es, estreitamentos daurethra. Operações saiu coloro-
formio e com a aiiesihesia regío-
nal. Mem de Sá 10 (sob.), 11 is
u e ás 3 i|_. Teleph., .(.Sio Cen-trai.

I Extinctor de Saúvas-Z. WERNECK
Preço do apparelho 350$O00

Posto na estaçüo dc embarque nesta capitaj.mais C$000
Consumo, por formigueiro (em media), um kilo de
enxofre em pedra. Custo de extinc(.ÍLo, por íormi-
gueiro (actualmente), 500 réis.

ItCA DOS ARCOS, 30-34--Itio de Janeiro

Exceliente emprego capitai
Vende-se por 200 :oooS, livre e

desembaraçada, negocio d-ireoto
com o proprietário, cxplendida
propriedade cm íórma de villa,
com mais de 40 casas novas de
solida construcção ha pouco aea-
badas, com ruas calçadas a paral-lelepipedos, .Iluminadas -a luz cie-
ctrica, dando, apezar da crise, a
magnífica ronda de 35 :ooo$ an-
nuaes. Informasse á rua Uru-
guayana n. 13, ourives, ou carta
ao sr. 'N. h. (M 4527

TERRENO NO LEME
á rua Floriano Peixoto, pertinho
da praia, vende-se uni beÜo ter-
reno, unico no local, com 10 dc
frente por 47 de fundos. Preço
9 contos; tratar á rua. do Ouvidor
n. 78, loja com J, Coelho.

J 5195

M 5230

Fluminense
2723

M 5231

SACCOS DE PAPEL
Fabrica qualquer Quantidade —

Consultem «xs nossos preços que en-conlTarão vantagens.
— B. SOUZA & o. —

51, Ruu «ln Misericórdia, 51
Teiephone Central 11. 3100

(R ....01

Al D N CI OS
RODA DA FORTUNA

DERAM HONTEM
Antigo  GC-i Leilo
Moderno... 810 F.lepliante
Rio  510 Coelho
Salteado .... Ca o
2- piomio  Oãfi

317
003

5. »  7ííj

Escriptorio de dactyio*
^grapliia

Copias íi machina em diversos
idiomas e boa redacção em poriu-
guez.¦Rua do 'Rosário, t.,6, 20 andar— SAM- DA FRENTE; (S 3041

jiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiimiini
IA CURA DA I

SYPHILIS 1
Ensina-se a todos um meio gde saber sc tem syphilis j|adquirida ou hereditária, in- ™

¦ terna ou externa e como ¦
B podem cural-a facilmente m
M em todas as . manifestações _j
p e períodos. Escrever: Cal. üM xa Correio, 1686, enviando g
B sello para resposta. B
ilH!!l!!l!U!llllll!llllllllllllll!lll||linini<ll!Í

TERRENO DE ESQUINA
á rua Barão do Pilar, esquina
da rua Bom Pastor, pertinho da
rua 'Desembargador Isidro, vende-
se esle bello terreno de esquina,
todo murado, próprio para «piai-
quer negocio, preço muito barato;
tratar i rua do Ouvidor 78, com
Coelho, J 5196

Pilulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approvaidns 'e premiadas eom
medalha de ouro. Curam; prisãode ventre, dores de cabeça, vomi-
tos, doenças do figado, rins e
rlioumàtismo. Não produzem co-
lieis. Preço, i$soo.

Depósitos: Drogaria (Pacheco,
rua dos Andradas, 45; á rua Sete
de Setembro ns. Si e gq. Kabri-
ca: Pharmaoia Santos Silva, rua
Dr. Aristides Lobo 11. 2so. Tc-
lephone n. i.^oo, Villa,

DENTADURAS

Terreno _ praia de S, Luzia
rua Santa Luzia, pertinho da ave-
ilida Central, vende-se um bello
terreno, com 7 metros de frente
por 30 dc fundos; tratar á rua do
Ouvidor, 7S, loja, com J. Coelho.

J 5.9S

COFRES
Americanos New York sob. 11.

11207. Vende-se baratissimos á
rua S. Pedro 180, próximo ao
l.irf-o do Capim. M 5253

E. JOSEPHINA ri

MKLLE. MATTOS
M.VX1CUK.E

Paia senhoras j cavalheiros
_ut-.W_la, .4.

OOMlMXIfl.V AMERICANA
OU SELLOS CÒUPOXS

AOS SEUS COI.MvCClO.VADO-
RES'Para evitar leclaniaçõe.. futurasa companhia previne aos seus col-leccionadores que no dia -o docorrente, infaliivelmente terminam

as .trocas rfc debentures por ca-dernétas cheias de "cotipons" en-1camados se:n rubrica; dessa data ien; deante os "conpons" sem ru-bnca não perderão o seu vaior,
iporóin, qualquer (caderneta .para
ler direito ao brin le deverá vir
com-plcla ou aco iipanhada porlim terço de "cotipons" de.ida-mente rubricados, excepto a que-só contiver sellos rubricados, poisque. essa tem seu valor intrinseco.Kio de Janeiro, 25 de novembrode 19in. — Guilherme Tell da

Suta, director-caixa. R .038

A
À Real

100
102

ia 907

Continua a
morar na

rua «Ia Al.
fnndesn
(R 17S6)

TODOS DEVEM LER 0
Todos devem ler o "LIVRO DOEX.i'E'.Ml-)l..O E 'DA ENFER-M1h.IRA", do dr. fietulio dos San-tos, com 416 paginas e 147 gra-vuras. Preço, 4*000. A' venda na«

prineipaes livrarias. M 5263

GRANDE HÍ7ÊT
— LARGO DA LAPA —

Casa para famílias e cavalheiros•lc tratamento. Oplimos aposeri-
tos ricamente mobilados de novo.
Accessores, ventiladores e cozinha¦lc- Ia ordem.

Eiid. Telcgr. "Grandhotel".

SÓCIO ',ara •""¦ ',c'" rnõntado re-
taurant c hotel, dandobons resultados, bem (ifrcgiiezado,ee-m iilfiim capital, para a gerenciado mesmo, precisa-se ,que seja E-ério,informações, com o sr. Tiioiiipson, ánia da Carioca n. .,-,¦ sobrado.

(5078 S)

II 5Í15

O LOPES
Moléstias das Senhoras
—IDr. Octavio de Andrade, com pra-tica dos hospitaes ila Europa, evitaa gravidez por indicação scientiiica,sem prejudicar «i organismo. Ilemurrhagias, suspensão, c:e. Residência c
con..: rua Sele «ie Setembro n. iS6,sobrado, ila*; g á> n «_ de i ás 4.Teiephone 15.-1, Central. CmiMilt.n
grátis. (soo_ Si 1

SACCOS DE
BORRACHA

forrados de flanella., para appli-
cação dc agua quente na barriga.
Indispensável na cura contra as
«•olicas no baixo ventre, rins, fi-
gado, estômago, pulmões e todas
ns dores, aconselhamos a toJas as
famílias que devem ler estes sac-
cos de prevenção, lemos de todos
os preços, de S$ooo a .6$ooo. 'De-
posito geral. Casa Geraldes.

GERÁLDES & C.
'Rua Buenos Aires u. 118

(em frente á praça Gonçalves
Dias.

&mmmkmm?smmam

A confecção modcnvi de dciiiadiirasobedece a um PROCESSO INTEIRAMENTE NOVO. de «rnia B _»•ver perfeita imitação dos dentes na-«uraes, além da belleza. solidez egarantia do trabalho. ESTE NOVOPROCESSO concorre para que a
pronuncia das palavras seja clara t.a mastigação completa. No consulto-
U?«Í0 .f!£,E,CIALISTA DR- sil*VINO MATTOS, ha uma bella ecustosa exposição de trabalhos den-tanos, cujas explicações são dadas naoceasião sem nenhum compromisso
para o visitante, pois não se cobramconsultas. Pede_e, portanto, a todoaquelle que desejar trabalhos de talnatureza, o favor de primeiramente
í,15-.,.5.x-"íin-lr ° SEU SYSTEMANOVO DE DENTADURAS, cujos
preços estão ao alcance de toda abolsa e cujo cffeito é deveras agra-davel.

3, RUA URUttüVAYANA, 3
Ciiiito «Ia rua «In Ciuiocu

<J s.50)

A Casa "TüRüNA". rua
Senador Euzebio n. 127

Ai.lm-.ie cm liquiilatão forçada
para iicnbar eom o negocio:
— Liquida som reserva de
preço todo o seu "stook" de
fi.zrmlns, ai-mni-inlio o roupas
f«!itus. — Visitem, pois, •
Casa "TURUNA" 

pàrn so cer*
tilicarom da verdade. Traa*
passn-sn » contrato, nu aluga-
so a loja eom moveis o nten-
sil los. (M 5285)

SÃBAO RÜSÍgÕÜSS
sencia preparada tmr Jayiiic Parade*
«Ia, «approvada pela exma. Imita «fe
Hygiene Publica, «lesta capital. In-iiumi-ros certificados dc médicos dis*
tiiiçtòs e dc pessoas de todo o crít-e-rio attcstani e proclamam o SABÃO
RUSSO para curar au-.tnndur.t-, ní-
viwljfints, contusões doirtliroí, cinpin-
gens, iiannos, easpas. cspiilias, dore»
rlieumaticas, dores de cabeça; feri*
menjo-, sardas, diágas, ilidas, eiu-
p.Õe_ cutâneas e mordedtiras de in-
sccIoh venenosos, etc., etc. A unfcac melhor AGUA DE TÜIl.ETTE, «
reuiiintlò cm si todas as proprieda-des iniiis afamadas, VcihIch-c em to-
das as drogarias, pharmacias e loju
de perfumai ias, fabrica e deposito:
rua I). Maria ti. 107 — Aldeia Cara*
pista, caixa do Correio, i._44.

Cura radical
Da GOXORRH1.A CHRONI*

OA ou RECENTE, em poucos
dias, por processos modernos, será
dór, garante-se o tratamento. Tra*
lamenta da syphilis. App. 606 •
9.4. Vaceinas de Wright. Assem,
l.léa -*,, das 8 ás 11 c ia ás iS.
SERVIÇO NOCTURNO, 8 áa
IO. — Dr. Pedro Magalhães.

R 5493

Collocaçãò com orde-
nado para senhora aec,l__
expediente comnie.ci.il: no "Club
Parisiense" (.Sociedade Rio firanden.
sc dc Sorteios), rua da Quitanda, .07,
I" andar. (4.90 S) It

Embriaguez — tpst,™t;sr_
rivel vicio, sem dar mnodios («irabeber. Dão-se provas «Ias catai
realizadas. Travessa da Luz, n. 4,sobrado. Haddock- Lobo. Attende-
se gratuitamente, segundas, quar-Ias e sextas-feiras, das S ás 5 datarde. Casa dle faniilia respeitável.

ÍS 4803)

DRA. M. DE MACEDO
Especialista em moléstias dascreanças e senhoras, eom longa

pratica, traia de todas as doenças
111 feecionaes, Heinorrhagias, Sus-
pensões, etc. Attende a chamados.
Teiephone, Villa 2.578. A's quin-tas-feiras, grátis aos pobres. Con-
stiltorio, rua do Theatro, ig, i°
andar, das 2 ás ... Residência, ruaIbituruna 11, 107 (.antiga Campo
Alegre). M 4.iS

A mão, imagem da alma
IA SCII.NT1FIOA

são o espelho ' da

GQNORRHEAS
cura infallivel em 3 dias,
sem ardor, usando "Gonor-
rhol". (.arante-sc a cura
completa com um só frasco.
Vidro, 3$ooo, pelo Correio
5S500. Deposito geral :
Pharmacia Ta vares. praça
Tiradcntes, 62 *— Rio de
Janeiro.

QUARTO
'Prccjsa-se um, mobilado, em

casa de familia séria, com roupa
de cama, café de manhã, até 35$,
para um moço sério, centro ou
in.niediações. Cartas nesta reda-
c<.So para (Moço sério). M ,*.--i

massagens, etc. In-

é quem dá a fortuna mais rapj*
da nas loterias e offerece mat-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz. Ouvidor 151;
Quitanda 79. esquina da Ouvi-
dor; 1" de Março 53, largo do
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-, r.acul_a_e. ,.>lt,„„,s do estomagocio; rua do Ouvidor 181 e ruak imtSlim,. m.m._si!,cnin. _rt!lrfci.IS de Novembro 50, S. Paulo. J ,ismo, obesidade, diabete, etc. De

7 ás 11 da manhã. Rua Senador

GKfin 
stitulo Physiothera-

_j_.il pico do dr. Gustavo
An.ilirusi. Docente da

A Fortuna
746

Dantas. 4S. fS 1135

Rio 25-10-016. M 52(12 Gomíchão
Propaganda

021
Rio --25—11—910. M 5260

Flfilll
123

: iuo -25-n-sie ri a-l-0

iiariiirofl, einpin-
gens, -t-ezemas.
frieiras, sarnis,
brotoejas. etc,
desa p, parecem

fácil e complçiamcníe com o
DERMICÜRA. (Não é pomada).
Ven.le-se em todas as drogaria-,
do Rio e Nictheroy. Deposito gc-
ral: Pharmacia Acre, rua Acre,
n. -.S. Tel. Norte, 3365. Preço
2$000.

"LA HACIENDA""Revista mensal, illuítrada, «-obre
Agricultura, Avicultura, Criação d-
Gado e Indústrias Kitrücs.

AGENTES GERAES
Utysses de Oliveira

Rua dos Ourives n. 89
Cai,.a FoaUl 4OS— Rio de jar.tiro.

HOTEL MIRAMAR
E BABYLONIA

Leme. a 10 passos dos banhos de mar
RUA GUSTAVO SAMPAIO, 64,

Telcplione 97.:, Sul
Nesta praia ideai agitam-se as mais

límpidas e puras' agu.í.3 do Districto
Federal ! As de Santa Luzia ou Fia*
iuengo siío condemntveis para banhos
r.o menor exame, jielo seu mínimo
niovimeilto próximo das ínteria-, de
esgotos do liospital da Misericórdia t.
d,} tio via.-; Caboclys. (Documento of-
ficial de uma autoridade ao prefeito
do Districto);

g, Largo da Carioca, 9
(G-ande a.iiinzcin junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, capas para

mobilia, «j peças, CoÇooo; oleado
de 0,60 e 0.70, a 3$500 e 4$ooo o
metro; rlito para mesas tlc 3 a
5 taboas, 6o$ooo o noínnn: capa*
chos dc
9$ooo.

1111 e im.io a S.,000 e

Souza Baptista & C."

Mr. ROMANELLI
Professor estrangeiro, ha 7 an-

nos mora na pra.n d:. Republica
11. Sj, esquina Scnhcr dos Passos,
attende a sua numerosa clientela
das o ás 11 da manhã e da 1 ho.
ra ás 6 da tar ie, dias feriados até
3 horas, tratando com a mesma
attenção como sempre. Praça da
Republica S4. sobrado, esquina
Senho,- des Passos. 325 J

Casamentos

Perolina Esmalte jgjg
que odquire o conserva a belleza da
pelle, approvado pelo Instituto deBelleza de Paris, premiado 110 E«-
posição de llilano. Preço _$ooo. Exi.iam estes preiiarailus, á venda em to*das as perfnmarins c no ilepusito dei-te e de outros preparados á rut 7de Setembro 186. (589 _) j_

tra ta-se
com bre-

v idade,
mesmo

sem cerlidões, civil, 25$, e reli*
gioso, .0$, cm 24 horas, tia fôrma
da lei, inventários e justificações,
etc;, com Bruno Schegue, á rua
Visconde do Rio Branco, 32, so-
brado. Todos os dias, domingos
e feriados. Attende-se a chama*
dos a qualquer hora. Telcplione
11. 4.542. Central-. — N. B. Os
noivos que tratarem de seus W*
peis nesta casa não terão o in-
conimodo de ir á policia; não lí
confiindam —- 32. (171» J

c h r onicas e
recentes.
Quer ei» fi*
car r adical-

menti: curado em poucos dias?
P-roct.iráe informações com o ir.
Feijó, que gratuitami-nte as offe-
rece, não conhecendo caso ne-
nhuiii negativo; rua Theophilo
Ottoni 167. 3273 J

Eonorréas

CITIROMAXI
>Sc 03 olhos

alma, é a mão o rcílexo da nossa
personalidade, .lá a Kscriptura pu-zera na boca de Job, estas pala-vras:_"Inscreveu Deus SIGNAES
na mão dos homens, afim de queiodos com ANTECIPAÇÃO pu-dessem conhecer os seus desii-
nos. As linhas das mãos são como
11111 alpha.cto que .permitte ler no
nosso próprio.coração e no coração
dos outros. São signaes moraes e
signaes.physicos, o retrato traçado
pelos fios nervosos e extrasensi- !
veis do cérebro. Se o ecrobro e oi
coração pensam, é a mão que exe-1
eutii c acttía.

A professora M. XI. Allinv, re-
centeiue.ite chegada a esta capital',
é. a unica scientista da America
diplomada na leitura pelas linhas
das mãos *— asstmiipto eni fjuc sc
dedicou durante o annos.

Depois de haver nercorrido a
Europa inteira, onde teve a supre-
ma ventura de predizer, pela geo-
graphia da mão, os destines das
maiores siinunidadcs do velho
mundo, não seria senão em um ca-
rãcler lodo intelliRente, útil c pra-
tico a sociedade brasileira que se
viria aqui apresentar, eoneitahdo
o llrasil poliileo, intcliociual e fi-
nanceiro a retratar 05 seus desti-
nos traçados indelcvelihente nas li-
nhas da vida, da cabeça, do cora-
ção. da saude, do ca5.1m-.nto e da
felicidade.
Felix qui poluit rerum cognoscerc

causas
R.A VOLUNTÁRIOS DA PA-

TRIA, 271, SOBRADO
(R 3S48

Banco Sportivo
Coinprae bilhetes ncsla casa, e

tercis o futuro garantido. Fort"
cerla, pagamento immediato. Rua
da Alfândega, 4-', esquina da rtif
da Quitanda. F. DUTRA * C.
Teleph. 412, N.

SYPHILIS suas conse-
(juenrias. Cura
radical. injecçSe*

completa inenl;
___________¦__. INDOLORES.

ile 511,1 preparação. Appl. CnC e 914.Assembléa n. 54, das 12 ás 18 lio-ras, Serviço do Dr. PEDRO MA.A-LHÃES. Teiephone ion«.. C.

Vias Uriiiaria3
-ij-pliilis e moléstias de

senhoras

DR, CAETANO JOVINE
Formado pela Faculdade de

Medicina ie Nápoles e habi-
liiado por titulos da do Rio
de Janeiro

Cura especial e rápida dt
estreitamentos urethiaes (sem
operação), gonorrhéas chroni-
cas, cyslites, hydroceles, iu.
mores, impotência. Consulta.

das 9 ás .1 e das 2 ás 5 —
Largo da Carioca. 10, sob.

Ouro a 1$850 a gramma
Platina, prata 30 a fio réis a

Kramina, brilhantes, cautelas do
Monte de Soccoro c de casas de
fienlvjres, compram-se á rua do
llospicio 216, hoje Buenos Aires,
unica casa que melhor paga.

 M 5034

eOLORINA. Tintura ideal
. arantida, parart-stitíiir ao cabello a sua cõr, ori-

ginal .preta ou castanha. — Pre-
ço io$ooo, pelo Correio, mais 2%.
Deposito geral rua 7 de Serem*
bro n. 127. R. KAMITZ.

FOGON N. 2
Vende-se um perfeito, quasi

novo c em bom estado, próprio
para restaurant ou casa de pen-
são, o preço é convidativo; para
melhor informar-se, á rua Chile
11. o, 1" andar. M 5289

LAPA
Aluga-se um hom armazém; na

avenida Mem de Sá n. 14. Trata-
se no mesmo. M 5274

IMPRESSOR
Precisa-se de um,

de sareos de papel.
Paço 12, próximo á rua

para fabrica
Travessa do

S. José.
M 5102

OURO
Praia, Brilhantes, cautelas do

Monte de Soccorro, compra...-se c
pagam-sc bem, na praça Tiraden-
tes. C-, Casa Carcia.

BOA PHARMACIA
Vende-se unia nova, bem insta!*

lada e com magnífico sortimento,
preço de oceasião, para negocio
decidido; das-se-á o motivo da
venda; para intorm
meida, á rua Vise..
cahy n. 211.

FRUTAS
Compra-se maracujá, figo, caju,

pecego, marmello, manga, goiaba!etc. Rua D. Manoel, 33—Compa*nhia de Conservai.

com Al-
de Sapu-

M 526'.

Vende-se uma bem montada,
fazendo bom ntiocio. com com-
modos rara familia, Trata-se com
Vlr_iíio, á rua Assembléa 34,*¦M iiro
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*l IPli
n PI. II P&4! Pi =1

A rainha das machinas para
oafó

P(hrltegli-U o premiadas em (li-
TOtaM exposições nacionaes e c_tran-
neJíis .A mia superioridade foi reco-

'r-raectcU pela illastrada secção de ma-
cbUias e q riparei hos da Sociedade Au-
dUm da Industria Nacional.

A' venda em todas os principaes
I aa_u de ferragens e bazares desta
Cat-tl e dos Iktados.

fckrica e dop. K. MARECHAL
nÒKIANO N. 157. — Tcl. 1362,

Mi A. SAMPAIO
Grande fabrica dc artigos pnra 11*

| lumlnaçao, pliarócs e lanternas para
. «Bradas de ferro, e das chaminés de
! mílacaclicta, para gaz c kerozene.

Artigos parn clectricidade, g;.-, Ue-
rozene c nuilaeacliêta em placas.

FONSECA - NICTHEROY
¦ Vendc-sc «nu pcnnuta-se com 11111
predio nu cidade «pie não tenha
«impccilho • a situação da nw do
Telhado 11. 18 antigo, tendo bom
predio de moradia, muito terreno
todo arborizado, com um bom ba-
nanai c capin/al, bclla agna nas-
cente c cachoeira. (35-3 J)

Tendo sido accoiitmettido
cm fins <>o amno passado
dc «ma gripne pulmonar fi-
quei depois em tal estado

'de fraqueza que todos nie
julgavam tuberculoso. Ti-
nha dores nas costas c no-
•peito, cansaço «erxtrcmo,
fastio, insomni.i, suores
nocturnos e uma tosse
secca e rebelde. Perdi no
meu peso no curto espaço
de. _ mezes, oito kilos.

Depois de ter em pura
perda usado muitos medi-
camentos, fiz, á conselho
de uma pessoa amiga uso
do orOIi, Com poucos
vidros aclio-me hoje com-
«pletamente restabelecido,
tendo voltado á minha
vida activa. tão bem dis-

posto ou mesmo melhor do
que antes de adoecer.

JOSE' MATTOS.-

Estação de Vpiranga -
S. Paulo.

«Em todas boas pharma-
cias e drogarias.

Depositários:—Bragançaj
Cid, Hospício 9—Granado,
r. i" de Março 14 e Th.
Abreu, r. Voiíiintarios da

tria 2.Í5. . (R36C0)

DINHEIRO
Qualquer qrantia a juros mo-

dicos para hypothccas, antichresis,
penhores, cauções, descontos, con-
signações, inventários, contas do
Governo e da Prefeitura, alugueis
de casas e impostos; compra. . c
venda de predios. terrenos, sítios
e fazendas; com J. Pinto, rua do
Rosário, 134, loja. J '039

Homoeopatlticos videntes
A todos que soffrcni de qual-

quer moléstia, esla sociedade li?*
neficente fornece. GRATUI I.A
MENTE, diagnostico da moléstia.
Só mandar o nome, edade, resi-
delicia e profissüo. Caixa postal
n. 1.027, Rio de Janeiro. Sello
para a resposta. J 5«Í9'

HYPOTHECAS
Sob solida garantia dc prédios,

°l" sem coiumissão, Rua Sete
(J 10.Ca 9 .

<ic Setembro -'.

A
lnfall-Y-1 da

Impotência viril
A perda total 011 mesmo parcial-da

virilidr.de deprime o homem physico,
o melhor dotado, cticami,ihando-o pa*
ra uma velhice precoce. Não 'ha af*
íceção que lhs cause tantos soífri*
menlos moraes, que lhe traga mais
discussões intimas, ás vezes mesmo
sarcasmos e ca«*badas, tornando assim
sombria toda a sua existência. Deixar
este estado sem cuidados, na es|icct,v
tiva dc uma cura próxima! c embalar*
se com tuna esperam,-.! cliimeiica, quan*
do pedindo a brochura do dr. _élie,
intitulada a "Restauração do Hontem",
acomptvi liada dc uma folha de con-
sutta dirigida franca aos que nüo po*
dem ir ás consultas na
Rua Drugnayans 93. sob
das o ás 'i e tias _¦ ás 6, adquire-
sc n certeza de rehaver a totalidade
da sua viril idade, .lissa interessante
brochura, de distribuição gratuito,
contendo explicações c conselhos m*
dispensáveis ao_ homens, deveria scr
lida e relida < ponderada nas horas
dc desanimo e depressão ii.*-¦•í-* "•*..

íi ,. M 5.-44

130.

Moveis a prestações
Por que v. ex. não visita a

Casa Sion, na rua do Cattete, 7,
que entrega os moveis na 1° en*
trada de 20 "|" c os seus preços
são báratissimos. Caticti', 7. tele-
phone 3790, Central. J .1042

-Gravador sobre crystal e
porcellana

líspecialista em monogrammas
solire copos, jarros, pratos, taças,
ele. Rua iu de março i>7, 2°, Te-
lrplione N'orle 4072. (SJ024)

PREDIO
Vende-se um novo com dois pa-

vínienlos, em centro de terreno,
em tuna das primeiras ruas trans-
versaes á Conde de Uomfim, logo
acima do largo da Segunda hei-
ra, Informa-se á rua de S. Pe-
dro, 160. («91 J

CAjS-Y CENTRAL,
FERRAGENS,

TINTAS E LOUÇAS
CJotititivta. com suecesso a
g-rancle liqtticlaç_io _i-_.i_u.-vl

PREÇ3S jjgjjg PÕ"CU ST©
APROVEITEM

__ _A OCCASIAO

Rua Estacio de Sá; 24
Em frente n rua IV. Maia Lacerda

', __ »-So

AVISOS MARÍTIMOS
sartz e Alcatrão da

.FORMULA DU BRITO
Approvado pela Inspectoria de

Hygiene e premiado com medalha
de ouro na Exposição Nacional de
190S. Esle maravilhoso peiloral
cura radicalmente bronchites, ca-
tardios chronicos, coqueluche, as-
Ihma, tosse, lisica pulnion.it-, dures
de peito, pneumonias, losse nervo-
s:«s. constipações, rouquidão, stiífo*
cações, doenças do garganta, la-
rynge, deEluxo astlmiatico, etc.
Vidro, 1S500. — Depósitos: Dro*
garias Pacheco, rua dos Andradas
n. 43; Carvalho, ã rua Primeiro
dc Março, 10 e 31; â rua Sete d'
Setembro, Si o 9«). e á rua da As*
sembléa n. .14. Fabrica: Pharma*
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
des Lobo 11. 229, iclephone 1.400,
Villa.

I AYAI.-O
Vende-se tini .preto, de 4 annos,

¦sangue inglez, megocio \te. ecça-
sião. Informações, Barão de :Bòni
Kctiro, 2S7. J5'?3

_l.\'A-IS.MOS KlVliTTE
O melhor que lia

á venda em todas as
boas pharmacias e drogarias.

.1 5'S»

Assombrosa descoberta

MM1_. V1EITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. (J 3-4')

Para Ser Feliz
Oi>ler o q'.i- se deseja, o amor,
a pai ii" lar, a riqueza, a po-
siçiio merecida; realizar casa-
mento, desfazer atra.os d.t vi-
da, e tildo, cmlim, basta ta*
zer uma consulta gratuita, á
reilncçãi" do " Brasil Esotcri*
co" — Rua Tupy 11. t — São
Paulo. Não retarde sua foliei-
itailc, mande liojc mesmo o
sou pedido de consulta gra-
tuito;

5 ANTES T)0 TU.ATAS1BN-0- PKPOIS j

(J 42.H)
noa ttiii_________iix_í

FERIDAS!
Chagas', ulceras, cezcnias

f fileiras
"ITXGUBNTO SAXTO

BlíAZlMEXSK"
TI. Larga 17.*

A. GÉS--.1KA 1'IMEJJTET..
(Tt -371)

Pensão Mineira
15, AVENIDA CENTRAT., 15

— SOHRA-Op —
Dlspãe de boas sa-

Ias elegantemente
mobiladas para fa»
millaa e cavalheiros
Boa cozinha, bom ira-
tamento, almoço ou

jantar 1$500. Diárias
de 49, 5$e 6S000.

(tóis -i

S^ALOPLASTER
Está provado que "5" existe rio mundo, outro remédio egual,
pára à«i callos, o KA-O.-ASTEfi.". Suprimo as dores 1105

caHos em minutos e os dcslróe, para sempre. Basta nppliciir no deitar-
se; nara 110 outro dia não sentir mais dores. Recusem outro qualquer,
porque mais de mil pessoas voltam aos Droguistn* o rharniaccuticos
agradecer: e attosfnín não existir onlro remédio para callos, uio _çr-
lo; rápido; c efíiciu; á venda em toda parle. Anr.ijo,¦_.-. .«ito* •«* <__.«,
Ourives 88; !¦'. do Araujo ,«.- C». S. 1'edro S.*|, J. M. 1 acheco, Ali;
draidá'1 43. iíe outro renieilio disser que «suppiiiiie as ilore*. nao e
verdade; o í'Knlop!_ster'.' dcs.iiia; i tun preparado scientifico, 11:10 c pa*
liacêa comp outros, ___I_1___L

Õ_[.\t AO 1)0 ANJO DA
GUARDA

para reatar amizade dilficil e pa-
ra chamada de quem acha-se au-
sente e zangados. Prcvine-se_ aos
seus crentes que chegou da Bahia
c «.-sta residindo á rua Santa Ma-
ria 11. -'. Consultas espiritas

Só este mez
Violões a 10$

Bandolins a 20$
A Cuitarra de Prata
B7 lí ti Carioc'». -7

Rio dc Janeiro

LLOYD BMiiB |
Praça Servulo Dourado

(EXXRE OUVIDOR K ROSÁRIO)

LINHA DO NORTE
O paquete

5CEARA
Sairá quarta-feira. 20 <lo

corrente, ás 12 horas, para
Victoria, Bahia, Maceió. Kc-
cifé, Cabedello, Natal, Ceava,
«Maranhão, l'ará, Samtarçin;
Óbidos; Itacoalãára e Manáos.

LINHA ÂMÜaíÒÃNA
0 r.\oi;ií'rc

PAPEIS PINTADOS
Casa Bran-dio

Linda collecção desde -u«o róis a
peca, é a unica tasa «r«ie esta ven-
dendo a Coo réis a peça. papeis que
em todas as cn«sas custam 800 reis;
Sú na civsti llraiiclão. ii rua da As-
senibliiu n, Sr. l-iuxiiuo .Ayc"_.dí!' J 4't.fi-l

| "A IS^JÍVIOBILIARIA" |

TRATAMENTO DAS MOLÉSTIAS DA FACE E CABELLO
Conservação tia pelle, c especialmente do rosto pnr inassagis-

Ias com longa pratica e direcçao medica. Todas as moléstias, laes
como manchas, rup,as, cravos, espinhas, sardas, pequenos tumores,
Rorduras do rosto e corpo, etc, ns como as moléstias do couro ca-

helltido, caapa, queda do cabello, etc. As senhoras sem recursos o
Instituto traia duas por dia, 'gratuitamente. Consultas, das o ás n
horas e «Ias 4 ás 6 horas.

Instituto de Plij'Siothcr..pia —_ Ave nida Gomes Freire, «39
Awelide chamados ii domicilio',

Doenças Cura garantida
l]3' u rápida do

garganta oas-ES-VA.
nariZ (tetid-z do nariz)

OUVÍÚ0S processo inteira-
-0G3 menlo novo.
DR. EU RTCO 1J1- LEMOS

professor livre dessa cspeciaWdade
11a Faculdade de Medicina do Kio
«lc Janeiro. Consultório, rui da
iAssemhléa, Cj, sobrado, das ia ás
6 da larde, M 50.ÍQ

PENTEADOR
Precisa-se de um bom penlen-

dor para senhoras, que saiba cgiiiil-
monte ondular e postiço. Exige-
se boa referencia. l'.i_.vse bemj
dirigir-se á Casa Pcininn — «1,'eòtt
et Clenieut — Rua S. Bento. S7,

Si Paulo.

Cabello corrido ?
0 cabello crespo torna-se corrido

com a afamadn Brilliontina "Figa-
ro", Frasco 1Í500, pelo Correio
e$50o. Depositário, .1(1, rua Rodri-
go Silva 36 entre Assembléa e 7
de Setembro. Telephone 10.7
Central.

CABELLÒS BRANCOS
Tintura Figaro é a melhor para

tingir os cabellòs inslaiitnneanieii-
te. Caixa io?ooo, pelo Correio,
I2$ooo. Para acnstanhal-os usae
llrilhaiHina Figaro. Frasco .1S000,
polo Co-.-rcio 4$ooo. Depositário,
Casa A' Noiva, 36, rua Rodrigo
Silva 36, entre Assembléa c Sele
de Setembro. Telephone 1.027,
Central'.

Sü.io-ade Cooperativa du RG.sponsnbili.liu1- Limitatla
«Oaixas t^rediaes»

Prcstaç3o Unica e goso de direitos durante =5 «nnoj^
SEDE: AVENIDA RIO BRANCO, N.

Caixa Postal 11. loói
j4i •_¦ ANDAR

Placas [aaltalas
rou novo rnocK.sso

Grande perfeicio. Mais d"-
rabilidndo. E muito mnís
burtitas dü quo us fabricadas
ató hoje.

FUNDIÇÃO INDÍGENA
KUA GAMÍIMNO A

ATTENÇÃO !
Reformas e pinturas de

.Pá
.Sairá no dia n de dezem-

liro, ás 14 horas, para Nora
Vorlc, escalando em Bahia,
Recife. Pará c San Juan.

UNHA. DO SUL
O PAQUIÍTIC

SIRiO
Sairá sexta-feira, S de de-

_embro, ás 12 horas, «para
Santos, Paranaguá, Anto.nin.,
,São Francisco, Itajahy, «''u*
riiino-mlis, Kio Grande c Mqil-
tevidéo.

HXllA DK 8Í_BGÍPB
0 PAQUETI,

JAVARY
Sairá quinta-feira, 21 de

dezembro, ás 16 horas, para
Cabo Frio, Victona, Caravcl-
Ias, P. Areia, Ilhéos. Bahia,
Aracaju, Penedo, Maceió e
Recife.

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos paquç
tes levar ou receber passagii
ros deverão solicitar eartõe
de ingresso, na Scc«;ão do Ira
fogo.

PETROPOLIS ALTO DE THEREZOPOLIS
Aluga-se uma pequena e hygieni.

ea cisa mobilliula. 110 Alio '!«' .T'11-'
lia I rezopolif. Traia-se un rua Sena.

Ipreços módicos: pagamento:
parle durante as obras c parte cm
«prestações mensaes; com o con-
isfcructdr lifichaiski, ua raa^ da
1'fuguayana, S, isobraido. Ilelcj).
S!.t6 

' 
central, das i-| ás 17 li"-

ras. .1 5 '.1°

Aluga-se uma boa casa, com mo
.-•is, á rua Paulo Barbosa 11. -"«i

«predios, I em f,.ente ;\ estação; trata
111:1 do Rosário 11. 103. 4.4" 1 i dor Furtado 10S, easa II. R

:o ile Xòvemliro ile iD'i>
A, soÇooo, còubi fi

21 dc -Xòvcmbro àc ioH;
i>, iooÇooo- coube ;i

Acceitam-se correspondentes
dos Kstados

Participações scnianacs
ii* Participação ila CAIXA PK'1-HIAT.

matricula 11. 1 i4s — i"_S«-'S''"1- ,„,,.¦«,, \t11" Participação da C M*^A PURDliVl,
matricula n. 2317 — -'' Secção.

subúrbios tlcsta Capital e dilate
(.1 .wi.O

M Moendo sempre M

CASA NO LEME

Artigos de borracha para
casa de familia

—Surcoí dc de borracha- forrado3
ile flaiiclla, j>nr,i npplicação de água
MiuMitc, nó ventre, contra _ eólica no
l-aixo ventre, nos rins, figado, nós
ifli.Imüc-, ete., de 85 a i6$ooo.

- — Assento- almofada de borra-•-•11.n. redondos, dc i.|$nno a i8$ooo.—Caimlas dc borracha para clys*
t"rs, parn adaptar ;is scrin-Taí; on ;ios
tíigauorcs, para adultos, de i$_au a
V..í"o.—Sondas de borracbn para extra-

.Jr tirinad, nas suas dií-iou.dades: de
«J$5oo a c$soo.

—Tu tio tle borracha para irnjrado-
dores, meiro dc i$ooo a 2$5oo,

—iSerÍuga3 de borracha para lava-
irem de ouvidos; nariz e íiitul.is, dc:
i$ n 3S5Ò1).-—Seringas dc "borraclia de jacto
continuo, e systenia jacto continuo,
de 3$,.oo .1 8$ooo,— Fundas e cinta., de borracha, pa*
ra .conter as hérnias jnguínaes c «tu*
Iiclicaca, na3 crcaiiçüs- de: s?ooo a
8$oòo.—Atndurás elásticas dc algoclão e
borraclia, pura pern-as inchadas c con-'
tcnçf.o, dc vari/.cs, t.c 2$ a 6?ooo. '¦¦

—-'Mcia-l elásticas dc algodão c
borracha', para pernas inchadas e
contenção das vnrizcs.de 7$ a 12$.

—Esponja** de borracha pnra ba*¦ihos e toucador, de 5$ o 10Ç000.—Bicos de borracha para «peito
quando .c precisa formar o seio, de
b$ a i$S0Ó,—Tira leite de pressão e suc-jão,
para o pciio das senhora., de 2$*.qo
a .]$ooo.

—•Dicos para garrafas e mámmn*
ileiras, dc iodas as qualidades, ce:
S_oo *i íóoo.—Chupetas com orgollas c placas
de borraclia, para cni.e.cr »is crean-
ças, '«'e $500 a $ííno.¦—Vidros graduados para leito, dcc5no a $;oo.—iMamtnailciras sapato c crccíie",
dc i$soo a 2$5op;

—liscoviis para donlcs, dc i$ooo a
3$50il.

— l'ó dc Talco — tstlco — diversos
."¦ara a pelle, usar depois do banho, dc
'-ijsoo a -?3oO,—«Apva (-syp:ci\«f!a para ttso dos
Ucntes e toiíette, de 1$ ;i 2$$oo,

¦*- l'o c pasta para dente*', dc i$SüO
h _$ooo.

CASA GERALDES
KUA BUENOS AIRES N. HS

GERALDES s C."
3_iu frente á praça Gonçalves Y)U .1

'Ih 
mobílias

9 peças 60$ e 7CS00O
63, RUA DA CARIOCA, 63

Telsphone 6071, Central

¦ ¦••'¦ w •wíí^'
¦>,?-*$• " 

ml¦;¦¦'¦£'.¦. :,:.i..; '¦'áy !ÍR* '

-^yst$Ê%¦¦¦^¦¦^s;.,.* *,"
•+mmmWmmmmmmmmmm»

TUBERCULOSE
das glândulas, (scropho-

Ia) syphilis
Tráttimbritõ som opornofid vcsul-

tado completo sem deturpação
pelo methodo

^<l^•p•-E^t¦A.-X^'-^¦l3,'

Dp. D. O. BattendierS
Espoçiàíisln

Doenças do Estômago
CONSULTÓRIO:

_A.s«c_Ti1_.lca, IO
Do 10 as IS o 2 ás .

CASA
Aln*cn-s.! ricumcntc molilla-

dn, preço módico, n cnsa 37
dn etih Slncliiiiln de Assis, mi-
tiííii rua d» Pinheiro, próxima
dn prnin do Flnniciigo. IVidc
sor visitada todos os dias
utels di« ií lioras ás «8 dn tar-
dc, Trala-sc na mcsiiia casa.

MOVEIS A RUESTAÇõES ! !
Preços da fabrica. Moveis ga-

rantidos, fabricados á vista do
comprador. Só na Casa Veiga.^ T''a-
lírica de 'Movei., Senador Euzc-
líio, 2=2. Mangue. Tcl. 5.234, N.
Prospectos explicativos á r. Sele
dc Setembro. 211. loja. (.1-IM*)

CAPITÃO A7ÍI)Tí.VI>E 1JASTOS
SOUCITA130R

O dr. Camões Tlibiupson preci-
sa falar-ilie com urgência.

(J .H40~>

RUA PADRE JANUÁRIO
IíREGUEZÍA DE INHAÚMA

Vende-se pequena casa rocon-
strnida, eni centro de-terreno, com
3 janellas de saccada. grades dc
ferro e portadas dc cantaria co-
berta dei telhas francezas. Varan-
da la.lrilbada. Tem 3 salas c 4
quartos forrados e assoalhados.
O terreno mede 12 por ...t metros
dc extensão. Trala-se caiu Udtiar-
do F; Ramos, rua S. Pedro •!..

1. .65.

íiÊuraiir
T.i.t soffri horrivelmente dcs!c

mal durante muitos annos, toman-
do tudo ijualilo me indicavam, sem
ter um pequeno allivio. Hoje, 
aelio-me perfeitamente bon, graças, IVcím 

"Adriano, 
Clianitari.i

a um remédio que tuna casualida-
de mc fez conhecer, Eni agradeci-
mento indicarei aos que soffrem
das conseqüências deste mal, co-
1110 scia.m: anemia, moléstias ner-
vosas, '«píllpitações do coração, clc,
como podem recuperar a saude.
Escrever a D. Amélia C., á cai-
.\a do Correio 11. 3.15, Kio de Ja-
neiro.

V T,\\ NÃO QITKI. MOBIT-An
SUA CASA SRM GAS-

TAli MNUEIKO'?

ri rirSC5Sor_1de'coíd ^^\^*Mcabána 53. l-enic. S 4459--.cliuelo n* ,7. Casa l rq.girc-so^

140 Rua da Quitanda. 149
RELOIOARIA E BI-

JOUTERIA
ccPêndula Brazil"

_ Especialidade em concertos de relógios e jóias«a,preSo.mo-
dicos. Grande sortimento de relógios Vigia, forre 

e outras
qualidades. "Clubs Maisonnctte". Joias.e relógios a presta
ções semanaes_£e_s$ooo. Recebemjejga^awaa.

MOVEIS

Compram-se casas «mobiliadas,

LEILÃO DE PENHORES
Em G do Slò-cm-rò do 1916

S1MON liTTlN-OEI-.
55 — «Kua Luiz dc Camões— 53' 

Leilão de todos os «penhores
vencidos com o «prazo de 12 mezes.

.1 .i-ioo

moveis avulsos e de esci.tono,
pianos, cofres, objectos dc aric,
crystaes, cautelas «Io Monlc
corro c adornos, etc. Paga-?'
e negocio decidido e
«•«"cados á rua da Carioca n. M

Soe-
bem

vantajoso,

J 5'."*

AüTG-ViOVEL
Vcrídii-se um, fabricniife

cez, preço Ac oceasião, para
dar. Rua Frei Caneca, 233,

fran-
liqui-

J SU*

1 Ty^mUrOíÉ
í

JXEJá

11 fiúièú- \\m<í\}$á\h
, ií'De^i.ejM_________il

Vaz dcsappar«3cqc com se-
gufança'5o rapidez os cabel-° 

los supsrflaos do ROSTO,
GOLLO.BRAÇOS.clc. Inful-
livol c absolutamente inof-

1'ensivo. Vidro, G-.000. Pelo _
Correio, u^GOO;

N. B. — Devolve-se n
importância não dando
resultado.

Deposilo geral: Pliarraacia
Tavares, Praça Tiradciilcs
n. Ge—Rio de Janeiro.

GLYCOLINA
FORMULA DE I,. R. DE

BRITTO
Approvada e premiada ccin meda-

lha- Je ouro nas exposições
de higiene

Excellente preparado da antiga
Pharmacia Ra$_ail, .empregado
com suecesso nas en.pn.gens, cn-
niiohões, fritiias, tlaijthvos, acne.
pannos, asperexa c irritação da
cutis, rugas, suores fétidos c to-
das as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, á
run dos Andradas, .13; á rua^ 1"
du Março 10 e 3:. c á rua Sele
de Setembro, tí 1 e on. Fabrica:
rii.irniaeia Santos Silvai, á rua
Dr. Aristidcs Lobo 229, telcpho-
nc, i.|oo. Villa.

Sementes de capim Ja-
raguá ou provisório

ã ,r.a Marechal Floriano Peixoto
11 174. ua easa Pmto, Lopes «**
.', _ Teleplione norte .",ooC.

2' andar, Urugpayana 5
Alugá-'se.
retcréiici

Kxigc-sc bom fiador
;. Trala-se no i" an-

] 4663dar

Terrenos em Rocha
Sobrinho

9mt&í&&mmm
l. r^f jf¦mttlMMtGtaGrio
Eat^x^ **"""* e""Vir"r/"
^OT.*Jw__y D*,P°!l't1t'1*» -

^1^*10 DE JANElEO

11 MG-fol DOS CLÜBS E' TEP, Illf SODTEIBS
Planos dom sortolos aiurlos «5 «Urelto i. rc.oii.-f..

40. 33i Ihsórtp.cõos om 10 annos ! ! !
O nxais Qxtraoviliniirio suocpsso no systoma da vonilns »

nrastiicijes com sorteio ! !'.
0;mit'ov ° mi'*s antigo..osbbalocimantó no (.«noroi Clubs ju

jóias, relógios, tornos de casemira a prúst'i{i1os seinailiius do "SãüO
güarda-Utava oom.castàò do prata o ouro, rottpis brandas para,
homens, oltnpóos para homens, ohapúos de oabooii do tod >s us
typo. inclusive o do Pnnainá, moveU, lpnçns, apparolltos do metal
quatro vezes prateados para loilstte, machina do esorúvor Victíf
o muitos cuitriis artigos d«i indispensável utilidade.

Todos esses objeetos ncliani se marcados em nossa casa pot
preços obinmun. em ([tiulciuer parle.

Uesullado das extracçOes pam taúas
os planos durante tt semana lliulr.

?0 disNovem.j sogunda-leira, l-is o ¦',',
'„'! •> u lerça-felrn, .117 o l"
23 » «. quarta-feira, Güi) o SO
S3 «i » (|uiii!.a*i'eira, 31S c l>
21 • sexta feria, 559 o tít»
"5 n ssbbãclo, Ctíí o ti'.
Uio do Janeiro.25 do novembro tio lülti

O llscífl do Governo, dr. \. lle.sson.

Barbosa e Rílello
AMoitam-se agente.-i com cana «1*.

boa eondueta na Cspltal o n is hstados.
RÜA BUENOS AIRES N. 154 - (Antig. rua flo Hospício-

Telephone Norte, lõõO-Guria Patente n. 7

1511
_H\-, 'V~~i isr1-*****^ <m***¦! ^-*J^^^--_., ¦_E_CB*_____i

cmla dcji
nos seus íinji-
transferiu seu

para .1 rua Marechal Hn-
Peixoto n. i? . wl.i IS, '"

andar'. Onde coiuimui a vçrtiler, a
ÍU rói. o metro .umírído, para ;gran-'¦ - lon», ileide 3««f. dinliei-

O SiSO

I'. GarvaWio, Agente A
tc-i terreno;, participa
gos c (ircgtio7.es, «íue
escriptorin
riati

ro
arcas,

vista.

PrCÜLÃ- BECAFERANA^o-PUo
C.lfRAr.1

Sea*õ*iK"-''a,eltnls
Febres paltrsires

Intermitter-íes _jMcvralíí*ias
Blnilo cnUla.1» com a« Iraltaçftcs e faIsUlc-çf.cs

üíiicos depositários, Bragança-Çid* G._-RI^HosiJicioJ

O Palace-Hotel
O mais ininoríaiüc d«- Caxanibii,

dispõe dc HUpcriures quartos. Uin-
ria eomplcta 7Í e S? para adultos.

Vende-se. uma na estação dc
¦Santa Barbara, K. «Io Hii. I«}. dc
1'erro l.fiipolilina, bem sortida c
afi.j.;iiezada. Dirigir carta a 

'/.

C. 1«* 5"'"

Conipra-se predios nas iiiv.iiedia-
ções tle Laranjeiras e lt(il:ifoi;n;
com MicItnlsUi; na rua da l ro
guavatta í*, sobrado, das .: ás 5 lt"
ras.' J 5i.'J

___??»_ I?¦wra *^

-___r%_ ^V °

LINHO LINHO LINHO
ParfciclEbs lasurja. ±"as__iiliias

VENDA A PRESTAÇÕES
Zje&polã Str&ss

f-S-TSSSi IÊ39, AVEUIDA RBO B5.AWSÍS - Srala.
Bmimlrien. ItttnittltultK,

Aliroauter, fmutcaln

O antro protlecln qufiem
dc-j-i nuv*. n*rg<lm o útiita-
v_Mm-Dlo • o nnn*,i- <t*»
p-llo bi-.i_i cturer dr.einu il-
«um » «nudi). Appn*v»(i,-t->-*--

noi-iit.l*. .ni tn<Hl!c*f.
J.KtflÊ Pt*" íâ.r.lítit*?
Pirs fnsN wtj _u*_t(t>V. ta
Fim. Gl... Rh>*J»-ía,.«íÍr'í
DKOCAII IA AMIU3

« UX-U pbuai«-lH.

r_j'i_È-iip'r..ic : JN«uivrr_ 2311

PREDIO

COFRE
Veiuic-sc um com «caixa, forte

segredo, do ai amado la-
Vallei; dc ¦ :.-oo?eoo por

rna da Al-

L TIM
AilillinVctvcii,

interna;
bricante
óüüS. V
fandega, n

tra; na
.1 i|637

(Portuguez e Ailillimctvca, Rara
!o Gvmnasio. A' noile, cursp_ com-
i-nercial. •Repetições dc I.atiin,
para o exame da -•" época. K. <[a

¦Rosário. 6o, 2" nndar. .1 .. M

FRIBURGO
110TF.1. i;f.üe.\ro.th

Com grande pan|tie c «.pt::,:
accomniodações «para familia.

Proprietário, Adelütano Silva.

ra*Prccisa-sc «le um espaçoso e com Compra-se pef|uenò para
pensão em caía de boa familia dia de peipiena familia. «
(.sem creanças e outros liospedcsl cção moderna e que tenha
para dua:* senhoras «ie respeito, terreno, praierc-sc ate ao Ivsíaci
em ruas transversais á do Calte- ou até ao largo «lo Macliado, pri
le; cartas a Ãniorim, no escriplo-| poslas a J. Pires, caixa dd

Iglilll

Co:
rio dcsla folha. '0S6 11 reio l:

j__a_ia---g-S--.^^t3s***-^-^

Mi [IJlTBJi
_l_______________-_____t_Ba

IT.KWO A' UVA SKMIOU
DOS PASSOS

Aluga-se
tráta-sc á rua
ntero 6$, loja.

de ido;
da Assembléa nu-

) 515.5

Casas e íerfenos a prestações \
Peçam prospectos » AVENIDA RIO BRANCO, 48

ÇompanWa Brazileirã dis Inimorcis e Constnicçücs .
Filial do Grédit Foncior du Brasil  i

io__>p8il*].0S._-lÍS8plÍ(;0
. esuu.io <*tudo to Hat. VCttABO,

5Cllllllícoiloínilttalo . _>taar (1907).
Bom H»rci.ir!o nam Cobro

Im tóxico, i*-ic*ã«ma,iilo ia bímu
It-r-lrt*-! inalutiUiitíemente lo..n« cs

•': cilff.liKS d'i ?.»t«. ilu C_=t- D.ri«!:!-i>:,
J Dtirtc.ti*. MolMtics vener-íR»
3 0 Dy_8H.t-tt.3i cifl.i pclEí-i tyt;cni«

Grande Laboratório c Phannacln Homocopathlcã dc
LAGO & COMP.

Matri-i nia Senador Muzcbio n. 5J — Itioi Kllinl: rna da ("«
ção n. 2'' — Xietlicroy. Preço»: :,'¦' ou sJ il;ra!iaiiiiiai;ãi), \-y
ou 2", líouo cada vidro. Pelo Correio, para qtialfiuor lua

Ivcuilo cxcúdcnlc cm scll

.. UMH-J. : cat miH'-Ji ío !ru>ci>
|tf au litro dr «qdflLggT* to4oe uwi.

s,>_i'*:iit_'.OL.ã5._<H*.uc!.rirrt.Poii-_^' DA' V.nda ora wdur__»i-a«lM-KOí^

GKAND-S DESCONTOS PARA VENDAS EM GROSSO.

mmmEmWSrWm I CONFORTÁVEL ViVENDA
__._.._•_ ______ ¦_,.!_(_(_ _ln lrnii>n !

MAXAMB0M8A I Linda vista para o mar

ATTEHCÍ0

W*

Compra-se 3 «predios, consirit-
cção moderna, v que tenlui 110 ma-
ximo «So metro- de frente; pre-
fere-se ua rua Maranhão 011 Ade-
(tnide, Bocca «io Matto (Meycr.\.
Trata-se coin Mario Machado, á
rua Carolina Meyer 11, 10.

J ....

AOS PROPRIETÁRIOS

A
devia
bro d
o dia
anno!

•\CCAO 1-XT.R1-, AMIGO. I Quarto e gabinete; aiuga-se.
Siiigcr qtie 'com cinco saccadas, luz clcctrica,
ile novem- etc, bem mobiiiada, com pensão

ou sem; c mais um quarto; na rua
Christovão «Colombo 11. 12, quãsi
eíiiuiiia de Flaiitciigp. R 5M5

rifa da
extrair

liiachma
««* a 30

in, fica transferida para".]
de dezembro dg mesmo

I 51-I1

a. i??jo, platina a 9Sãn«. lirillian-
tes, prata, dentes usados, em qual-
quer quantidade e aoi melliores
preço; da praça; na rua Uni-
Btiayana 77. loja de ourives.

«M 5020

AVENIDA NO
Vinde se uma neste bairro '

existem diversas fabricas, eom -i
cozinhas do aiuiüicl de 112$, 1 <«-'.
(; 64$ooo. cada umn, de boa con.
slruccão, com «luz electriea e liond'
á poria; trala-se com líduardo 1.
Ramos, rua S. 1'edro ti. <|.;.

.1 ',('•.«-

LOJA

Rua UriiKua.r.ina 11. uS -¦ t'a'.«,'«
cin para lionicnF, senhoras» c cre u
t;,.?. .__t_ c..'SH •'¦ fi quo mc!'
p mais barato vc
vem vi.«;t:'.r e..e

iMufTá-sc uma., boa loja com ar-
inações c utensílios para negocio,
0:1 traspassa-se o coiUrato, 110 me-
Ihor ponto da rua Miireclial l'io-

| riano Peixoto, In formações na rua
Ouvidor, 105 e lor, cem Domingos.

(463= J

ATTENÇÃO!

mie, por isso coíí-
esU-belçcimcnto.

orno n ísjse
Vlaliiiii

praia; brüliantes
! laduras velhas a
: Av. Central 105.

:i Sl^OOO
e dentes dc den-
500 rs. cada um.
Casa de Cambio.

<.S 41.0

Ao Caie Parisiense, ternos soa
medida a prestações, variado sor
timeiito de casimiras estianjeiras
e nacionaes; ciltrega-sc o terno
na primeira prestação. 'Rua Santa
Anna 66, T. i;-5«j Xorte. Adolpho
Kang !í C.  

Doenças dos Olhos
DR. RODRIGUES CUV

Com longo estagio tia Fondatipn
Rotuehld de Paris. Assembléa, 56,
das 2 ás 4. Teleph, C, 3.176.

M iogo

Comprani-íè predios c terrenos
na Bocca do Matto (Meycr), pre-
ferindo-se nn rua Aqtiidabam c
Maranhão. Trata-se com Cesaipi-
110 Ribas; Agencia da Conipanhia
Singcr, lar.o do Êslacio,

.1 44*1

GltAVURAS, nnMVRSSOBS E
'riMI*i:.\OI"M de i«rxo

KM At/CÓ Til-l,i:VO
Cem cartões de visita impressos

em clinp.a <lc cobre S$ooo.
íWIÍN-IDA RIO BR VNCO. 124

PAPELARIA (4633 J

gottas mmm

ííiiffl wm iii'
:\ulorizada a funecionar em '.ido o Brasil, garantida pnr carta ^MW_ __l_t_m« _t'fò.ÍLf-_

•"'"Ch-bd/VoiM ' outros ariigos com ó sorteios em umn só pres*
tr.cão. ...  ,...,_. .. _,

Result:ido na semaiia
20 Segiiíida-feua,
st Terça-feira .
22 Quarta-feira ,
23 Quinta-feira .
-1 «Sexta-feira .
:- Sabbado . .

;.a! (Io Goveru
. Relógios, Grani

O Pise
Jóias.

C0I11 cr. *¦.."¦•-«
'.Eüpingarda
Rotinas brancas parn
Chapéos panam 1, palha

Acccitam-sc
Pecam catai)

DROGAllIA E PHAKM-vCIâ HOMOEOPATHA

COELHO BARBOSA&O
i.ir;ui.!«! premiu na Exposição Nacional de ItlOO— QnUíiiulu 100 e Ourives 38

CUKAS1UMA—Cura

ntiga

INA -He*
para

l«ot i::..ii «
seja.

VLOUP.ES
medío íic:

certa t radical,
V A R I O I. INO —

Preservativo contra

ilOMÒÉOBROMI-
UM -- (Tonicü

In!:... lc, í a -s 11,0.
í.il-.i de cresci*
mn «.-. ele.

C 11-. HOPOm.M
A.NTH-E-MINT1-

CUM - rara cx*
5«e'i:r ei vi-rmc!
das c:e.-.::rns -e:n
c.ie.;.-«r irritação In-

ÍÚRA"FEÜRE 1-
Sulistitue o sul*
pli.nto ¦!«.' qniniiio
«11 ti'.iatiiucr ic«'te.

PART11RWA— Mc-
, dicamciito destina-
\ tio a ucçeiçrar-

Mm inconveniente
( «, yorueto, nei-

Oito dc figado do bácalhúo, cm liomoeopaüiia). S
; goslo, som clieiro o som dielit

Pesai-vos autos c 80 dias depois

ira

i
do parto.

LIGA OSSO ... ro*
der*-50 remédio que
l'i ga immc"'
mente bs carie*

e estanca gs he^

-?EGISTf-?*i.

,\/^ l/t" 
*> CURA *\ 

\

Y «A- .. N \.~ _J Inflitcnias, coajr.pa«:o->5 „J> \
!./.-'_  í c iniecções grippaea 'yXi I
•*A,.;í;. . ¦ cai i a 3 anK ;í^it----* ,.-'*

^rSÊm* 
_-*-»••>'- ^hS>

Este novo mcdicimcnto, formu-
lado pelo dr. Caniillo Fonseca, no-
tavel clinico «lesta capital, é cm-
pregado para cpitibatcr as moles-
tias do peito.

\"r,3 tosses rcheUes. Consti.a-
cCies rebeldes, Catharros chroiii-
cos, Coíitichtcitíí, Asthinas, rc, as
GOTTAS PULMONARES, já
adquiriram renome pelo ser. indisr'ü* 

| cutivel valor llicrapemico.
li. realmente, a cfficacia deste
edicamento comprova-se loco

/ujstrÍna -\^l \s™ "pplí^5o'„;S!í,."!
Co.itra impaladis- o doente some logo desaparecer

!o ven- a febre jdiminuir a losse, assim
lo | como, vc tlcsapparccer por compie-

to a 
'abundância dos suores.

fia outra grande vantagem a sa-
neste moderno prepara-

a de ü':cr voltar o aphc-

, dos A
Rio dc

Dr. joscphiito ficlicio chs-Sai
ilionès, Capa-: de "borracha, G

ie ouro OH prata. «Machinas de costura e íl
l'i-.'í)'as Carabinas, Bicycletlas, Mobília . 1,'iltro

heniens, Harmônica.. Ternos de ca
comniuns, de lclir: e outros artigos,

ntes idôneos. Dá-se hõa commissão.
os illustrados e prospcctos a
RICARDO AUGUSTO BIATO

Telephone ,c,:o —
dc novembro de loiG,

PURAMFiMK YKGETAL
Cur,. rnriinnlmcnto

Tossos raboldes, bronchites,
catarrhos das crianças

Agentes carln.«: Cnu «.. «'.,
Tttta 7 de Setembro, St — Ilio

mm COPIAS A HACBIHA
"EerBíiiriifij.ffl..''

Era diversos it

Vcnde-sc ou p.crmüln-sc por a;io
lices o erande predio á rua do Mat-
toso u. íoi, cnm vastas accomino-
ilações para grande familia de ira-
lainento, centro de. lerreno, entra
da para automóvel, prompto. par;
ser habitado; no mesmo se infor-
mara eom nitêni se '.rala. J .|t_"

_53_íí^'r_r*;-f"--?!^^" 
CIBÀNDE FáiBRIGA DE LUVAS

A iXIAIOÍS l>.V CAPITAL
Premiada im Exposição Nacional de IDOS com o

GRANDE PRÊMIO
Fabricação: a mais pcríi-i:.:. !««!¦« systema .IOVIM. dc i :v::<

ile peüica, suede pelle de cão, etc., ele.. Cirande variedade de «•«-
res nn ;.*.•.'..-;.•••. o. -su.-jf^.

Depositários «1-* nfainadns luvas pelle de cr.o, :«r.«-.i ninar cir-
ros, niarch CONDI'. .

intimas novidade? om luvas d*- seda n fio, em leqties n ulluria
c:cacã'« parn o vrrão próximo. COB-lifiVOS, gran«!e novidade om
l«*r|r.M cslylo, linlsas «le «cia c couro as mais lindai, me..is «1« sc-
dá, fio e 

'ülgodáo, 
variedade infinita em cures e preços sem cai-

cti'ln
Tem sempre
r.. ut.tcadUtn:

de :Jc

A. GOMES Fe C. .
TRAVESSA S. FRANCISCO DE PAUL \ n.:

TeleplioiiQ n. 2.45J), Centrei -¦ UIO DK J.SMiUtO. tí
!!WSm^^mm^^^ss^^^Wisi^^&i^^^ss^S:fj:-í'&d^mvi

i-"-_.
[¦mira.

^SBio^riiess

¦•í

ír.o. pire. moléstias
ficado e inso-

VENUSSINIUM —...
Jlcroiço m«lica-.| licntar-se
mCIltO d..;tÍr::ido

Especifico conlra a COQUELUCHE
->Ll'__r-.-UUO_ EM IODOS OS ESTADOS — *-*->i 5. r_.TJI-0;

c.uar as manifesta- ífff, augmehtando aí forças c c
c«Vs sypliiliticas. -e«-0 ,i0 doente.

ESÃEiNr .VAa 
0D°bÍ" Vcndc-se em toda.- ns pharh.n

^oGI .Ln..nco cias e drogaria- de ,' ordem e
contra a dor de deposito ' geral_; Pharmacia _N¦'caies. gucira Pinto, á rt:a dos Otiriv
I\-ss*.:e e-ic antigo],, 2l), K .;:

eSta^o.ccimento, ó
fórtimento comptclo
em todo? os nie.iira-
mentos hómceopatlii*
ro=, mesmo ns mo-
ilcrnamcntc emprega-
«los, c q'ic lhe sái
fornecidos por casas
m mais importantes
da Europa c Ò3
Americn do _sortet
D.VKXIEI. & C. .

XAlíOVE APSiniSOEXT-fi '''li;

OtiW. OÀ-CAHl-lIA <' j pi
SIMAUU11A ! |

Porniúla fle -•• r'° r"u°' ll:;
Ptinrnmcin Khsiiail, npprovn-
d.t peln íiispoctovia de ll.v*
-¦c-l0« . . •. .«1.-....l,-
ltsccitado «pcjOS mais _ <iOu.«»aoos

médicos contra *s. aifcc-i.es «.o *-
ho gastroJintcst mu. -.principalmcnt-
cnr.tra as diarvhéaa rebeldes acoinpa.
ita-ta. «Ie cMicns. dHcntcria, ; m«-
-etiterites; diarrhcas «I.i dentiçio e
das cohvalcscenc.is tos febres igra*
ves c lias moléstias pulmonares:
seguindo sempri
Modo «lc usar

PREÇO, .-Soe
irrir. Tacacco••'abri-à, P?«r
raa Dr. Ari
I..I00, villa, 1

Machina cie Escrever I!

OmaS, pnr j curam-se rapidaincnle, sem pre
hábois DACTYliOGRAPÜAS ! «SRr ^hecõe:-, com « uso da
-Rosarin 130,2' andar, SA- OI"*X-'4-rr__r*tí'_-V
LA I.A FRENTE. S í»\l (1ep0sit0; pmamaciaruás

| una do Espintii Santo ri. 20*/ 
s Próximo uo theatro Carlos

II Cornos M ,71'jDENTADURAS

ma<

COMPRA-SE
;«er trabalho velho da

CiCí:
OURO E PLATINA
A__cmbl.a, iG, loja

louca, t.l :
dc

19

CGMPETÜIORA"
A CASA QüK VK.VDl. MAIA

ItAIiATO IP

PEDE-SE 1.0Í

RUA

da-vesliii

f|0**(
ibrcej

«ÍAT30R r.lJ-EWO.
peroba para casal,

o$. re
oS a i .*¦"•?:

3S

prali-
mc.-

con* S
rr.v':iho5.i3 «.iras. ; ç;

typos
letras
em ií
explie

¦:«.-. motíerna.
íl, elegante e r
> :n_i. barata do cr,i<
outra d.> mundo. ]);
, tem fito de cor

metal, faz aí-i ¦*_
por miáittp, c eScrcv

. cores. Iníormáçôos
-',-:- üratuiths.

(IC

sito- *><-.
rf_ dns Andradas

¦,;t-:i.i Santos Sflva.
tules Lobo. .
lo de .-:»*iciro

Dro* j

CUSTA S() 180 MI_ RS.
Encommcndít., Ernesto Píc_

treff. caisa postal 138S — Ric

Knarcia-louça*.. i'i$
meias iiHí-iüiaí. oo*5. i

, . , , ,.. ;¦¦¦¦,-- ,1o 1 a. 2;u.?.: cúnivla.contidacomprou um liro-iie e.11 ic.on ac | _,_.. (._>s. („,.r,i,-.,s„1 laço com dois lirilli.aiués e oturo ¦ .,[,;. 2m§. ,,rcces a (j;,
I oval com viu rubi, lllll coral «' pe- j Ricos «lormiKjrios. c
I rolas miúdas no leilão da casa A. a Capitei, vendem-se

stivo Cnt. é o unico re-! CKKQl líiUA. no dia- á de abril,) prcsinçOcs.
tte cura as doenças do es* lcval-03 " rua visconde dc ttaliPr
e intestinos. Drogarias c rahy 11. S para caiar cm negocia-

Vidro, .$£00. I ções solire tiics. U -I" ."' i

Estômago
iredio que
ÍQÜlãgO c

! pliarmacias

ditilii

¦ ¦r-^ur^J' ':r-:*^:_

i Eliminação tia marca
t' 

__3íÃ-_2
lt:.

fceis a prestações
Querem vv. ecx. comprar mo-

I veis cm-melhores condições _c por
I preços báratissimos, pois visitem a
! Casa Sion. na rua Senador Euzc-
|b;o'ns. 117 e 119, telephone ...co
Norte". * i 3<-4'

-: Pomada cie n. L. t.8 Brito
(AXTI-UERPKTICA)

Approvada e premiada com meda-
lha de ouro

ínfallivel nas empigens, dar-
thros, espinhas. íiieiras, sarnas,
lepra, comichões, eczcnias, panno',
feridas c iodas as moléstias da
pe':'c. Lata 1Í5C-0. Dcposi'.o:_ Dro-
fiaria Pacheco, ru dos Àndràd
n. -13,

U09 J

BOLSA OE PRATA
«Perdau-s- na »--xia-ftira (24),

tias 9 i -' ás 10 i|. horas da noi-
tc, no bonde de Ipanema ('une'.
Velho) cnire o largo do Machado
e rua Silva .'elles, uma bo'.=a dc
prata «le senhora, tendo na munia
gravado o nome "Tí'.è".

Tede-se á «pessoa que a encon-
!rou o favor (le entregai-a á rua
N'o;s"« Senhora <le Copacabana,
109S, oitc será gratificado.

J «iS.i'

Diçcos novos
.'ii;'!o. 27 cmt.,

.«--.-"i perfeitos, nacio*
*t_±*r;_i*--r5 nae3 c e.traiigéi;

v*-.*r ¦r.l'.'-? ,*,.,

w
feniríRlSf roí. Todu3-os;J;)'*!í.'lj_ pessiiidi-res dc
j}'Ai'j_i Oramraophohcs"TVTTÍ,» derem aprovei.
«yyffiC, tare pedir o nos-

.0 cáíatogo, chviaiido seu endereço â
GUSTAVO FIG?'KR

1 Rua 15 h KhnM. 55 - S, V.M

LÂMINAS GiLLÊTíÊ"

LàVft 1

lüTERI^
tnt~*^^~ir7rcxmXXSeZ**Trm

6 O lllll-
co rc-

;, modlo quo cura KI.OIII. 3
B ;u. ANCAS o o Corrlmento

dns Senlio.*ns.
Vende-se nns principaes

pliarmacias e na Urogurin
«vraujo Freitas _ C.

BONS APOSENTOS

m
|a_i
1 S_SB

vmm%
PAÍ?A VIDRAÇAS?.
timÍÁUARè
©aaa-iwes .19

—JTtEO -

ono_?i*i i VmT C *«- -35

A'¦¦,-'.i-se cm casa de
trangeira itaiá grande
entrada independente e
quarlo com o-.t sem mol

Lesilimas laixinas Gillcl
sinhas, dnzia '?5<i°l rtia
rioca ii. -S. Irmãos Ac'..s:

ou rapa
muito s;

:_;«:. I:im.

'10

família es-
saia com
um grande
Ha. a casai

commercio, logar
Rua .anta Ale-

S 4*39

(.ura riüici

jOAO AUREU. I.)«s S is ii
-5 às ií. i:ora^; 6.*,, i.:a de S
dro, 64,

O A V A I. 1. O
Vendc-sc um. bonito nnima

curo, eom 7 rüiino=, ís palint
altura, inarchadór, com mui:
lor, na rua D. Maria. iS -
t!

Ar.

deia Canipista 11 40HJ
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"PAI M ET TI II i"j AL llll Cl lltiA
Elixir dentrôficio sem

eguai; antisegB&ico efficaz.
Maravilhoso ton if i c a d or
das sgenghras e poderoso
avõgorador dos dentes. —
"Pi-oilucto da Flora Brazilei-
ra, lia 9 annos usado na Eu-
Topa e ainda lioje fornecido por
contrato ao grande medico iu-
g\<i'/j sr. dr. John Graver.'

[.TOA-SE uma boa ca», i ru»-tario de ítapacipe 46, esta I, cora2 quartoi, e I salas; preço 8oJ; cha-vs» e.tlò nó quitanleiro; trata-se narua fa. Pedro n. 58. K
\ IíUGAM-SE as casas da rua I,eo-¦XVpoldo ii. 12, V e VII, com 2«lusrtos, 2 salas, cto.. illuniinação ele-"nui chave» no n. 16; trata-se naru» da Ouitanda 11. 151; prego 60$ li•A-LuGA-SB unia casa á rua Koclia•íi-Fragoso 12 coiiiiilctametiíe ' refor-niafja. nroximo ao uonto <lc 100 réis(ViUa l6abcl); cliaves na mesma; tra-<a-»e na rua.de S. Pedro 11. s8. riA I.UI..A.S!-, uma casa, á rua AraújoxH,ima 13, co-ni 2 quartos, 2 salas,c maia aepeiiclu-i-.L-ia;; cliaves estão no"á T1-J!,,,rat:,-se na rua S. Pedro íS.A I,L/(.A-áIv um Rrande ormaièm,

4i.c0m 2 andares, completamente rc-formado, á rua do 'Acre 11. 64; ascliavcs eslão uo n OS; trata-se narua .Sao Pedro 88. JiAI.UGA-Sli uin esplendido árríiazcmiS.com sobrado, . rua General Ca-mara n, «jS; cliaves rstão defronte, uohotel; trata-se na rua B, Pedro nu-mero 58. ].•
ALUGA. 

111:1a boa casa na rua.Voluntários .da Pátria 93: chavesestão no 11, 91; trata-se na rua SanPedro 64. Ji )A UV.A-Sli unia casa. toda refor. IiT-Miiadá á ladeira da Providencia íoi iChaves est-í-i no u. ar; prevo 60$;
trata-sc na rüa da Quitanda 11. 151.
k.-].U(,A.\r.S)i as casas da rüa dariGlona 6 e 1¦: chaves no 11. -8:

trata-se'/na rua «la Ouitanda 151 Ji
A r;UGA*Sl. um.i casa á rua Real

i"lU'.raii-.í..u. ..i, cliaves 25; trata-se
á fuá São ^Pedro, 58. li
Al,l.V,A-Slv 

uma casa ;"i rua Carmo
Nctto 84. completamente reforma-

do chaves ao lado nu 82; trata-se r; ¦
da Quitanda rsr'< li

INSTITUTO DE
PHYSlÓTHgftAPIA

Estabelecimento moderno o unico no Hrasil paro tra-
tamento garantido do quasi todas as moléstias
elu;i>!iicns o agudas —sem medicamentos internos.

TABELLAA-rlrlinidsnío e suas mani-
íostaçõcs (rhct.msil.smo, ceze-
mas. seiattea, gcttta; arêas do
«Figado c Rins) Inflammação
dos Rins (ncphrites) Obesi-
<lade, Diabetes, Impaludisnío,
Anemia, l.,yin,nlialiismol, -Ar5«-

riosolcrostó, Grjip.iq, Conâtii-
pações, Moléstias, do systema
nervoso («Neurtislenia, esejota-
mento, Hysrerisnío, ía.ta de
memória', indolência cíc.) .
Perturbações da menstruaçüo,
Asthma c bronohites rebeldes,
Enxaquecas, Dyspunsia, Dores
gástracãs, Prisão de vcinliie,
Rheninatlismò e todas as nio-
lesUsjs do lislomapo, dos In-
testinos, do «Figado, dn San-
çue c- muitas outras são ef-
ficazmente curadas |>elus

DE PBECOS
Õ

Massagens, 2Ü a. . ."Banhos dc I/uz. . .
'Banhos (ie V.t«i>oi-. . .
!üuchas, 2$ooo a. . .
Banhos Sulítirosos.
Banhos Garbògazpzqs .
Banhos de Iodo, . ,
Banhos Heíoii, . . .
'Uanlios de (0-Xyge.nip;
Banhos Quentes. . ,
i\ (Otstrba de e$ooo a.

Cícoo
6S50Ò
4?ooo
3$cvóo
3S000
.|Çooo
4-ÍOL'O
3 $000
5.5500
i$500
5-mioo

AUIO.A-SIi por 140! o »• «idar <U
X*rua Primeiro ds Mario n. 117.
Trata-Bt na loja. (5043 E) 'S

* -LUGA-Sli uma boi (ala At fren-
iri.te e independente; a casal, eserb¦ptorio ou a moços'. Alugue. 6JÇ; na
nia Urügiiayatta 97, sobra.io.

(50Í0 El I
* I.UGA.ST. um quarto on casa it

XxfiitnMia; na rim dt Carioca, ío.
(S0J8 E) ;

A T/UGA-SK o primeiro ¦pavimento
xiassobrail.ido da rua do Rezende
n. 77, com duas salas, quatro quar-tos, despensa. banheira, esplendida co-
ziidia, u quini.il, aluguel ;3«$; cjt.í
aberto dás ! i áa j hores e trata-se no
Cinema Ideal. (5166 K)M

Íl \J

———¦ '¦-- «- 1 i—i. ... —. -i^k

UL nLL/ln íu IL
Hfflaassiauacía

* 1.1'CfA-PK uma esplendida sala de
t\ frente, mobtlAda ou não, e com
pensão, para casal ou dois senhores
dc tratamento, á rua da Carioca n. N.
-" .Tildar. (5_;S li) M

A VENDA EM TODA Â PARTE
Preço _3$500

DESCONTOS PARA REVENDA

Sua 1° de B

AlLUGA-SE 
um iiraRniííco quarto

com janella. n um senhor do com-
uiércio, cm casa de pequena fami-
lia; na rua do Rezende n. 159, baí-
xos, CK>

A I.KOA-SIC um esplendido quarto,xjLcoiu luz electrica e bom banhei-
ro, a rapazes 011 senhores dc trata-
mento, easa de familia; na rua 1'ri-
meiro du Março u, 100, 2n andar.

 (3641 ií)_j

A jTjUCíA^Slí um optimo sobrado, na
X.VavcnIda Gomes Krcirc 1^0; eha-
ves no 1" andar. (5«.|<> li) 1

\ lA"Ci\y\S\\, quartos e salas, am-xXplás e areiatlas, ;i preços módicos,
para moços do ccimaiercio, tem todo

rua Luiz de Camões

16 e 18
RIO DE JANEIRO

«ÍS EM LEILÃO
* 

PENHORES"

LEILÃO DE PENHORES
J'in ."» ile iliv.ruiliio tln 1!)1G

i;i i.M.xií.viis
¦& SANSHVIIUI.VO

rJ"«< VVKáSA DO TllliATIC.) ii. 3-V-
1,111'/ Div CAMOIiS N. i A

das r.uií.^as vencidas, podendo ser re-
íurni.v.tos ou ref(ratadas até á hora do
Icilíi...

ííllífl BE 'PENHORES
llui l ilo (Ii-ziMüliro ilo 101.0

ris. OIcriQTJKlUA
54, Rua Luiz ite Camões. 54

«JKI.rlSA-SI! Ac iiu-i -inéiiino, até
.1. 11 í annos, r ;a da Onrioca n, .| i,:.ii S. 1't'dro ii. 51, 1" andar, e.-
fiiiir... «I.i ru.-i i!,i Quitmidd, (í.\|i. Sl.M
-¦" lindai-. (j--;..-t:)'.\l

lOItliCI-SA r-l'. «l«- iiinçàs dcscnibiirni
I odA-), y.,rn venda c propaRítmlar.'.! » i-í.tH dc familia, de uni arti^jo de

ii:,o lioiur-tir». Ordenado e eotnmis-
são, 'Prnta.ee á rua General Cama.
ia it. i.rí;. «sobrado, C-15J0 U) .1
TJfltV.C ISA'--SF. -!«i unni íiiriiiiin dii
\ i ?. a 1,4 Kiino?, para serviços le.¦•• ,, cm casa de lamilia; rua Souza
l-ivn-.i. n. mi—Villa iaiiliel,

U3_2_: m_2

!,ylí 
IJiiSA SI', de boas eorpiuheirns
e saíeira 1 cm casa de cosi liras.

Kieojo.uí Toiaa .-..Mcm de S,'< w, j-;.
í|3p; li) S

Í_J.t.-'.i:i.S..-SK 
di; lima einprèRadu'. 

para lava e cotinl.nr, paia poli*
ca úiniitia; r.a l.ui?. ('anieiro n. 97,
lÍM.ii.iit.-idi«. t.>5(l ii) .1

>>i:r.«'IS.-\-Sl--. do um nratico o 11111
.1 scrve.n-lc para pharmacia. (.'artas
neste jornal, n "Pratien", dando rc-

Kotía-sc nos pr*. uiutuítrios rc- fvreueias, edade e tempo de eciviço.
rorniarciii suas cnirínlas vencidas (4S19.D) J
ate ;i Vl-s|k-i,-i do leilão. 51 1.1 |.,;vl.,, .7 ,-;'._.:."-,"__— —-.— _.--.. :'/>KI'.i. 1>A-M. uo uma hoa arruina-

h.l deira pnrliiyueza ou lic:|.auIiolã,
.rua S. i.ui/. 40 --- MaUflock Ixrtio.'

(f--i 13) .1
Leilão dc penhores

.. ni-: m-Y.i-:Miii;«>
\.\ ANTICIA -CASA

E.
_.____.' 'J)KMrl:-'A-(-l--. .lf- u-lri l.olll niíici.il

HOFFMAKN te^^^fc^
M. GOMES » C.

,!¦ THAVliS.SA im K0SAK10 :;
JÓIAS

Il ¦¦ r.i'jt.l.is vo- -« Ias, podciidii 01
r.: -. Mutuários reformar "ii resi;a!«r
suas cautela:, ate ã hora de principiar
o leilão,

IMPLORJINDO Á CARIDADE
AMAMCIA, viuva, com t-S annij.

í-2 .-!.«.!«-. I.H.-1ÍÍ cisa. i-,
ANNA 1)0 AMARAL, viuva, «v-ji 'H.J-;g(J

í4 Eil-íui disso doente e sem uiugitcni
rsni sua cempanhia, recolhida a \w.

(:._.-; O) li

[S:_>Ulit ISASi. de nina «jiitlauLe .de
.1 «fiftíu-reiííi, na rua Visconde dc' Ilan.ara'v ti. i;.\ Ma*.ucíuiã.

(5131 uj j

H >ivi:i iSA-St. de uma menina ate
I. i,t .tr.'!««-, 011 uma bcnhoia dc
i-íi'., pnra tomar conta de uma
crraiiva i'.om .8 mezes c fazer a!-
ijim.-j M-tvi.-u-; levrs. llíri(jir-*c ao 2"
aiular ria iv.i du Hospi-iu ií. i;...

CiiS. D) .1
*^lí?^T^.a^Ea.-rtfanKl^B^•,

ANÜCI.A PECORARO, viuva, com
Pd ahnos Ac. edade, eoinplcLar.iente
céfiv, o parah tica ;AHNA EMILIA ROSA, pobre vc
ÍHi.lia, eom 70 annos ile edade;

Ví\ KLOTA, pobre veihinlia sem rc-
C-TrOS:

¦ EtVI-RA T)V. CARVALHO, pobreip.Ííí : !• ft.m amparo da familia;
IÍNTREVADA, n-.a Sr.nhoi de Ma!-

t )-it.''...v g 1, doente ímjpossiSiiliLaâa
de trabalhar, tendo du.... l'ü\n>_ tendo

' 
FRANCISCA ' 

DA CONCF.IÇÂO
ÜARROS, siga, de nmbos olhos e

JOAQUIM FERRF.IRA CHAVES,
«: :'• raHo sem recursos;

LUIZA, viuva, com oito fi!!-...
t.írr..,rcM

SO/VRES, viuva, velha prm poder

Gasas-e commodos, centro

conforto;
• -15 • (¦nu E) J

AU.(..\:M-Mi 
duas salas de friute

nara a ritn 'J'«.l)i.is llorrcto n. 7J,rèlorniiiilas de novo, a 18$ e 4?$,cõiii...luz clectrica. (-5118 1-) -R

A LUGA-SE aqui, no centro, umxVbom quarto, com ou sem pensio,.1 senhora 0:1 nina, em casa de ca.
sal, preço módico, Carta a Vianna.

(.|H.,8 Kl J
:n andar do predio
osario 1 «jí : trata;se

(46.; 1 li) J

,i IMJC.A.SF.
JtY.il rua do
na loja.

As assiirnittitras tem descon-
to de u>. 20 e 30 per cíiiIo.

llanliiis do luz — Duchas — li.-inlios ile vapor —
Massagens — GjJniiiasUctts —- líaiilios riiodicliiiies:
«Siilfurosos — Carbojtnzosos — de Oxygenio — de
lodo — de Amido, ete;

1'ioonrae isétnlpre evitar os remédios i h ter 11 o-s oite
Huand-o «mui rece.unios arruinam vosso urgiinismoi Cui-a-c- -
vos ..pelos meios physicòs que cm qualquer moléstia só pro-duzem rosiflltados benéficos; Os Banhos Mcdiciuaes, púdi-iuser tomados cm casa. Vendem-se Banheiras e apparellios
jiara Banhos de Luz c de Vapor e enviam-se Haiilins parao interior. Qualquer pessoa «póile se tratar no liistitttto
giisl!iind«o npenas $Soo iior «.lia.

AVENIDA GOMES FREIRE, 99
Teleplionc 1202, C. —*— UIO 1)K ifAXRIRO¦ Kiiviani-se gmrtis uni livro com cxp'Kca^õcs; |pliot;Óífr!Íiji|»!kas,

etc. maiiduiido-iios joo réis em sello
Consultas diariamente das o ás n e <las 4 ás (í lioras

Dirtòtor medico — JH1. AXMIVAT, VAIUiMS

¦ * [ IT.A.M-^K o primeiro e o se-
tig-ui.do andares da avenida Central
1. 171. para família ou escriptork).

(_e8o E) M

A II.UÇA1M-SH esplendidos quartos,xltrtclo.-í eom janollas; bom banheiro
de^ iiuincrsão c chm-a, a 40$, 50$ e
66$, lambem pôde ser com mobilia e
pensão, ;i rua CIii'c u. g, i° andar.
Junto á nvcillila Central, (;eS8E)'M
.A I.UCAlM.Si; quartos eilsão. á rua da Carioca.

dá-se p-.-u-

Faz com que os cabellos brancos fiquem pretos, nao quei»ma, nao mancha a pelle.
A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do ca*

bello e extingue a caspa com tres applieações
VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAM

PHARMACIAS E DROGARIAS -- Pveço Z^OOO ps.

A I.fn.\-Si: .1 rua l>. Maria A
Alpo.iea. casas a Uo? c imj?, um a

4 LUGA-Sli uma casa na rua Ge-
-CJLnçral Polydoro u. Í48-A, com
duas saías, lies quartos, banheira de
..gua quente, fuRão a paz <* lenha,
•por 150$ mensaes; as chaves ua ave-
nida n. 250, casa 6 c trata*ae na rua
da Alfândega u. 161, loja. (46^oCiJ

A MJGA-ÍÍIÍ o predio da rua das
xXValnieirás Só* Botafogo, co:n l>ons
cuminodo;!. As cliaves estãc» 110 ;S,
onde se trata. (4953 O R

(3233 V.) M I

LUPA E SANTA THEREZA
: vA ffjUGAM-SlC Uem mobilado!., sa- '

, -tilas de frente c quartos arejaclos, 1« cõni hoa pensão, a casal ou a rapar.es '
dc tratamento, prego módico, em ca- '
sa de familia de todo respeito; na '
rti,i.;do.?Riacliuclo, r;8. (1577 lrí J
i T.UCA.Sl* tuna rasa. eom 2 orar--Cxlos. ;.* sidas, etc,; nn rua Monte

| ei egre So, próximo ú rua tio Uiachuclo.
t-ll.lo V> A

ALUGAM-SK ;g
XA •

SKni.\() 1)15 vuo- •
PUIEÜADES S

I "Sol America"

VILUGA-Sli por m:$ a hoa casa
___\üa iideíxa _ta Asnurxa j^ip* Agi»*
l:«Tfa_p, cosa iardim. a_?tu Wtsecoíc
*a -ca;a isM -oía-vs. so íadí. Í3flb»í?>)

ar-
nmzeiii «-o:ii iuor.iili.-i para faniilia.
por 100$: [rata-se uo n. o, cnsa Vil.

(16?; ü) J
AifüOA-Sli¦AJVfamdia, u

casal ou
Clcniciite

em easa de pequenaum ou dois quartos, anhoras: n.i rua de Sãu«ii. Ilotafogo. Cs 1 S.i V,)(

uu

A TiUGA-SIil optima snlu do
¦^i-frciitò iimbiliiilii, com ole-
ctrlcidndo, porto do ihav, om
casa de fnnillln franccjüt; na . i,-.•,., -,-
rua Corria Dutra T8. | A^rtoÜ'"uma ^fT

(J 5070) G ! c"«" elcctrieidailc, (rramí_____ __ | lmula .,„.,,, p.ra |.lv.ir.
A Tt'r<A ci* , lL''r;i Vramia u. íó. (.-",; ;-ii'A U OA.SIÇ um» esulcndiila sal» de -—. --- -LJ_1-Ü.:-íXwenb. com ou seni mobilia «mi A riUGA'."SP imi» ..., ....._j ,cleclncidade ein cal» _»el.rti ri. ia A.,«. .. - ra5:1 as»l»M»d«'«üUi. r. V.fflu1B r'JV^:;^ í^n.j^lnra^^

',c,°* 3> «. iciu grande inuntal na rua «lo Caltcté... (4i

505
inintal,

ua run l?er*

A IIUGAM-SE, perto <lo« lianlio» r!c | ——"¦
-il-iiiar. uma silo de frente e .1111

(ío-,k j[) r,

AT.rOA-Slv 
cm casa dc família res-

«peitavol, um commodo mobilado c
eom pensão, a casa! decente, poreooí; na «avenida Central ,ií-.\, :"
aniíar. (;„8S li) J

A«I,UO.\-SIi um b.ni çiuarto, 0111
Jt.5.casa dc pequena familia; distiu*
cta, a uru casal sério c sc.il filhos
ou a uma senhora que lr.iha.he fora,
com ou sem j>eiisão, tem Uiz clectri-
ca, banheiro, tnnqiie, etc; na rua
Visconde Kio 'Branco ói-A, casa to.

l-|li|5 Ií) íi

4 l,UVi.\-Sl. unia sala ninhilatla i'íira
^ÍVeasíil ou um senhor dt: todo res-
peito na rua l;varist«> ila Vetira, .(;*

A lucias
xVtos bem
«ir casa 'dí lami;
iliciro. I..«v:i-a Mu

nma linda sala c quar*
mobilados iudejictidcntes

A I,UC,.V?li o a" andar da
¦•ÂVguayana u. 5; trata-se ti

itori u. 22.
(.pio IO li

rua Uru-
10 i* an-

(sio.' iíi r
A I.Ur.A-SIi o sólirado da rna doX\.P(-nadf)i' Potupcu 11. r__o. ns cha-ves estão no nrinazcm necado c paratratar tia avenida Kio Branco n, 01I97

(-.'00 )) 
'li

A r,UtíA-Sr. quarto, cem ou seni
-ílanobiüa, coin ou wm peuwío: rua

(iii-ó 1) li Theatro n. i, s« titular (48.W li) S

A I.tT.A Sl-I o palacete da rua Au-
XJtRiisto Si-ira 11, «;S, antiga praia
da Lapa, própria para peusüo ou
grande familia, com 12 quarlos to*dos com jaucllas, banheiros de agita
queiite o fria, e Iodai -an ei.iiiiiioili.l.i-
dos, tem duas entradas, sendo uma
pcla rua detrau. Pódc ser vista até
ao meio-dia. (.jfiíít F) J
A TíUGA-Sl. um Índio quarto, muito

^Varejado, electricidade, casa muito
.to?*, rua

(-li.lü !•¦) J

nua do Ouvidor 80
Os eeejuintçs nredio?:
As chaves nos mesmõ3f''ott

conforme .udtcaçío nos re-
spectivos cartazes.

Para tralar das 3 ás 6 da
tarde.

[.AUAXIlilltA1-. — -1.110
daa liaranjeiras n. -4?.*. com
mamiificns njccojnmodatjOcs
para familia <le traiaiiieiuo,
quintal; luz electrica, etc ;
as chaves na mesma 1 ua
n. 41 o. Alueuel. 3'tíó$0QQ.

HOTAlfO(',0._!>ua Con.
de de Ir;ij;i a<>. com l)oas
accommodaçõcs nara familia
dc traíamento, luz clectrich.
ele, '\.m.:n'l iStíS^oo,boa, bons banheiros

«fa Lapa 56.
A I,U.OA"m-SR bon saia <lc frentn e

xVntu quarto, a pessoa de todo res-
pottoi na avenida Cumes bVeJrc t.*o,
sobrado. (,i;=s 1-') .1
AI,L-C.A-Sli uma caía. á rua Costa ! T O IMS K I» II llli I, (: M 

fVItaslo? io;, com .( .«narres, terraço, r\ ni.,1 , __ .\^ i,iclliore«! rònná.vista 1/oiii.a e mais deneiiilcncins; a. - ,ls . - "lcl"orcs roupas
chave no n. a;. 1.2,4-3 l-'l S ' 'l':"'-'1 recepções-,

M»OC«««««0.>.
A l.r^A-SK uni bom quarto

Xisivas tle tratamento, cm ef
familia, perto dos banhos de
Ferreira Vianna ap. (-tp.ii

Íi 
niwscnto eom «Iub, jaoclIiM na íua

' „'lv('"3 M«'-l«n»._i£9. (50.ll G) I

2 I A litifiAM-SR em cnsa do fa-
0 j 

^-miltii lmns quartos, frente
J liara jardim, som pensão, mo.'jj hilmlos, a cavalheiros; na rua

1 Andrade Pertenço 32.
(.1 4320) G— 

0 A 1.1.H1.-VM-SK duai casas na villa
O ; ..^.Idiina, para pequena familia; na

rua de Santo Amaro 222, Cattete.
¦ I Aliiptcl, fiiSooo. (.«045 tí) Se; •-•— ~——
Sí A T-IHIA-S:-' a casinha 11, 2 da rua'9 :¦»''«»encral Polydoro u, 250; .-13 clia-
JI ves na .-mesma avenida 11. 6 c trat».
X i '¦' '«a rua «Ia Alfande.;.-! 11 • 101, loja.¦Miiüiici. e-iSooo. (.|f«.|i o j

4 l.n*t.\_Sl-; n maffnífieo sobrado da-ilma Alice 11, 56, l.aninjeiriis, com
bom «luinfal, a5 cliavcs cm baixo.

1.1070 ')

4 IíUGA-SVJ eni caía de familia comX\toilii o coiv/orto um bom quarto auma senhora ou a mn senhor de Ira-lamento; na rua «1 Cattete 11. cia.
(i-iii S) C

VI
I í

ír.i
.MARIA EUGENIA, pobre vel]•¦ 1: ¦> menor recurso para a tua su

l^.tcncia;
SANTOS, viuvo, e-ini OS a 11

l UY. \ >'.-; na rua de S. Ilento
...lu. .10. _'- andar, esriuiiia da
avenida Uin I*ranço, grande quarto,
cnm penEão, com oii sem mobilia,
«-J--I -lo famili-.i, duas .pessoas, por
iSSo?ooo; e uma por i;ü.$ouo. .

1, «I V<\ \MS!i easas na avenida
jíi-f-anreief.i. Ilastos, á roa Meue-
;•:¦- \ :r-.!;, 11, (. . nnlisa -ios lnvali-
lios, com duns salss. il.iia «pnrlos,
coxinba, área e instaliaçíti electrica;
as íh.ivt--. no autiAzem da frente.

ÍI.-Ó-) K) 3

A f.UlIAiM-Sli «iiía sala c i|-.-.«rto
üV.le frente, coin luz é|c.'lrlca. cau-
veir", banheira, para consultorin, es-
eriptorio, -». moços do cotnmercio ou
cas:' st '.1 íi lios; na rua dc S. Vc-
¦¦" '¦'¦"• _íi''-r ül l

,. 1 ;trOAll Sr-I os predi ¦- com lias-
.«Ai ntes aeeonimdilaeões, :in;a.l-is c

ttutos 'Mi separa*í.-iNius, viuvo, com '-.- annos ne ¦•,—¦ , - — , : ; ' , „„ ',,,.
'Jade, ütavemenle doente de inole.tias I l"---" tl-> r:«' ,!-s Arc0b "».•!"' 

\.PJ1;. iiravi.. .
THEREZA; rohre césiilnha sem

W& SEOOAS
.Vi-

> \-$\, para ama secca ou :;r
.deíra, uma mocinha «portii-
ua rua r.arão «io í'. Kelis
casa 7. (-173-1 Al .1

«.!:-,!¦ '10 J

A i.rt.A-Sí* a ca?h1 sem filhos ou
Á-.Vrapazes do conunercio, uma boa
sa'a dii frenlc ou niinrtn, emu uu
frt» pcniwio; na rua da Alfândega
li. uo, 2" andar. (?o:o lij .«

-_-— :Mjã. w UjH.J I LJ I
üs bonsies- já msã© che

gsam pas*a levar tanta
¦ ira

lua Gonçalves Dias 5. • m&^m wÊWmmÊm $wà
V. À \ I ^"T^TY" I Ã<eC.J( _»~v I TT*^: i -JT\J>'Zr j&\jr fNS?' /

lli NOVIDADES PARA M0D1STAS ^ÉSSipÉ^^BSfi

so' íí-J"%ãSmwm
& 1 fci li II ^^^SÈÉ^mi^^ H.. mez *~Jb- ^Êt^TmMmw

fé, 
1c«lr;!liar"«!,.1Kud'éu!,";! 

Áhir.i.J^muc 
"IIJ/JJ^^'Í-%.J; ! A!;'"'.i^í'Vn" '' ™ q"'r!° ra,"' A'f''AM-SI; ";M Slh ,k fm"° c I i-^TaíH o ábrado ,ln r„_ ,l„

ua Silva \fanoel i.u. (48jijH) S - de familia. & rua Wara-lilíl' l^i-ÍJln (..índia-naia uma <m «luas ílaleov,-.. nara cas;il sem" —Peixoto n. 223. (-.-o.i .1) .1

EíiBSíigiíHi-^iniii-iriiiBrjissíffiíJsniaFiil
í

«g OS Ol<n SOFPRliM PO B

g 
ESTÇ31AG0 DEFIM USAR I

A Í.Uf.A-SIi unifl casa por i,ij$ comXV! Quarioí e 2 salas, .jratid» <|ul„.la. na rua no Cattete. aí., outra porI--? teni .- nnartos j mio, c Rrnn<loaic.i «• outra oor lòií tem < coinmo-cios «• grande ouintal c outra vos- 8;»,-tem grande quintal; ua rua Ucnto Lll_-boa gg.Xmtete. (5oi7 M) U
A I.UíjA-Sli o predio da rua OliwT-ilri l;au»n n. 24. As cliave» estíoiia esquina da rua D. 1'oiyxena e tra.i««-se na rua Alfaiidefa, Si loja

(í--4B M) O
i .1 (iA-SI-, em cnsa de um ea»t.'Alloeiro sem fanillin no I.eme arim 'halrador Corria, i.io ,, metade d»ua iiu.io sut-.rado, coYiipletaniciite in-seiienclente, a casal derem,- sem f|.iiios ou a cavalheiro dc fino (rato,! «-Io dos banhos de mar; iratn.se nali ema -.«-. teleplionc -•ijSi Norte.

(,. 36 M) O

A ; V, ,S ' lr("1 "?-'«'! n-i nvenl.-íiila l.ot.-ifopo, com ties quartos,tuas sa!.-,s, eozinha. etc., por ioo$«lt- quarto, satã, cozinha, ianque etcpor 40$: .para ver c tratar na praiaUc Hotalogo n. ;S. (,|S0Í C) K
A I.bllA-SH. por iro$,. a rasa da

^Vru.i I.cnri-al Meiinn ft-,ir«-i„ ,6;.VII; irnta-si: na rua Alfândega i_-,l'eixo«lo-&.C (.imo 0) .1
A I.yOA-SE o prodio novo,-^cui 8 linviinentns, com tor-

ruço, !{ siilas. siiiod,, 5 ijiiiu-
tos, (lopciulunciãs, liiuilu-iro,
1»/ olootrioa, cie..; nn
Alice de Figueiredo r.ll.

(.1 11MS) íi
Á'ir.UCA-«Ii o predio n. u da Ira-«.vessa Oliveira, em «otníogo, co-udois quartos, «luas salas, cnzinlminuntal, iardim, etc.; tem ele-iri, i.l.de; as «cliaves estão nu urinaremJil-Ji. a rua Kcal Grandeza, ro-.

(vtRois (',) K

1*1111

A l.niA.SIi cm enva de uma viuva,-íi-sal.i liem mobilada c linipa, par.-,tlescijnsar «ou p,i4i ' moça protegida,com nu seu pon.ão. '1'eleplione e-ocaso, Hecco do J.io, 5S. Gattctc.
_.J-i:_3' <'•! I

A ni[GA-Sli 11111 «iiiarlo dc frente,xxtiiolnlacla, com pensão, banhosquentes e frio e jierio dos banhos dumar; trala-sc"na praia do Uussell 1C4.
(-I5O0 G) S

li por 61S a rasa u. V,
travessa Cassiano n. 7,cnn uma sala, d„is grandesquartos, c grande quintal. As ch.-i-ves estan no sobrado e trata-sc na1, loja. (.KoaG) S

A UIGA-Sli
Aloja, da
Oloria,

rna Hosi

Ail.l (i.A-SK um prodio mo.
Í*«crii0i 00111 2 piiviinonios,er.m a snliis, sitletn, -I quartos,banheiro, copa, luz electrion.
quarto pnra crendo, fogão a
S'nz, agita quente, etc, com<»ilii o coiiforto pnra lamilia<!e Irnlntiioiilii; nn run Gesii-Ho Alvim li), Lni-niíjoiwts.
aberto das 11 ás 1-1 lioras.

(«I Ha.) <;
íA I.ÜGAM-SIi uma espaçosa «ila ,i,~Jiirrinc c um quarto ambos muitofiscos, cm casa de familia, tendoioda a coininodidade. telcplioné; narua. I), . f,uiza .30 (Glória). (.i.-mGjS
A I.IC.A-SIi .-, ciccclicnte ra«r. mo.

f^fiin. liara familia. da rua V -'
de ltainby _i; mia-Ilotafogo ifiii. a praia ,!..

d'...!-: G) 1.

I I.UOA-S
£X'ie fren

A 'J,LT.A-SK :im ttvarto. na aveuiila
-rSuMciu de S.i 11. jo, sob.nido. não |
li.i etc.tuças neni outros _ inquilinos, [(.•reço módico, casa dé familia. |

1-1914 Ií) J -

ua

A I.UGA-St. nina F.tla, com um nua-"i'\x\c). luz clcctrica, etc: rua Uru
lunvana 144. fa.t.tá K) £ '83

TiB:;;:iiSi.;B!í,ia,iiB!'!s;''«3']a;ria!Hi
Í01S CAUCIiS

| A I.l. (¦ \ I-.I-: um li.im quarto cm**>-•. clc faniilia .nara uma on tinas
; néscias f!e irataincnto, nroximo á ave-:.-«i lüo Iiriuico. As.-embl.a 68. 2"

«.28 Ml ti

'. >lt !¦'-.'ISA S li de uma ama çece* \.1 UC.A-i-lli csccllcute eseriptorio,
.1 c «le uina cozinheiro, na rua Pe : J'-i'-«' 7"s mensaes, com teleplionc. |
HÍr.i X1111 rs 11, :¦.. i.i"«-s 11 - .1 ¦ K -..-¦ . r:- Uq£j li' «! '
iLcr=T3*sK»fl.ircjT«jii^.C'í,7«saBOTafavan*mK™a» "" 

,"*~~. ... '"' \

Goziüiieiros o cozlniieiras:íxvüBH..i3€- de ^. 1'cvlrn 11. :$4, sobrado. I
. -... .— :- | («1Ç1S3' 10__J ;

fVvhil, i-.-.-.ic-.si de f.n..i!':i dc trata-.I A .I.IIG.V-Sli o «egunilo sobrado dal
iiícuiij; íua Sum.br Corria 6. í -t*\casa da rira Sete Ac Pslcmbro '

(:.',Í7 B) J ! i«- 3?; as cliaves na loja «• tr.iia.-e

.1 ;-.ir.i cníííuJiíir e lavar, c uma ntc- ;. í,t.T,AM...SlÍ os K\ií;t;ntr. predios:).:¦¦;! ¦!.• 11 ,. 15 annoF, para ;.rru-.j.j,\R-:j l/Candra so, estação -Íi- 01a-
rt::;-'.ira, á tii.i j.Marq"eza dp* Ssn* | r.-\; rua Nahucn dc Kr.-u.i-, 119; rua
tos ti. jj, ca 1 .;. ts«-éo II: J j 1'iiiilia iVnlu-arã.-s ¦(,. Catuniby; la-
-5>,-.l i--\':i ic~nT .,..-. " 

s- i';l] . 
' 

c 7 .7 
" 

j-
J Li. iü-.o «ail.a co/iii-r. l.«v..r e '.: -:¦¦,¦;-•:,': ou- Mroiril

r.nr.iy,
Vil'

."/ivv-/; m
TI-ACWO P

IS V.-!,'.S- GRA- i
¦t I.I-CA-S!', o Dfitneiro navimcnt<

-fitassobrítdado d;i rua »!.i Rezende ii
77. com 2 salas.. 1 quarto;, banheira
d<cs|)ciisái eanJcndida r.nzinha c cratí- 1 li ___rw • í,,
de quintal: plumicl .So$; está iiferto .g bvHítrfl.lPStU 1de ii ns 5 !;«;:-.;s. e trata-se no Cine- \_Bma Ideal (.14jj li) S

A i.Ul.A-Sli uma uraiule sala dcj.-VfYe._.e sem «inbilin com ou semneusio easa nora, eom lodo confortoso sc mnca a nessas de tratniiieiito.easa dc faniilia. na A. Guines Prcirc.!«•• A., cntraila nela P. dos Govenin-
ilõres. (525, il) 1;

..:.._: uai sai iisni mani sai essiihi mm
A lil'(i.\-SM 11 sobrado ila rua ——--—¦ —

-í^rto Lavradio ÜC, com il j 
'. 

J:l'0A-,;i:. ° ""'-I-'* térreo da rua
salas, 4 qnnrtos, elo.: trata-se^^nfà'".' oSíES. ui^i&ll
na rnn ila Quitanda <5S, sob. ~"-"'.-"

' ' "¦'  uma sala de íun.los.
.-._i. esoaçosa, á rua j ou ¦

l.osario 11C; trata-se com o tabi-l- nrcç.i raKoqofttc; preço. 100$, (uj.-I-.l.l ' r«jo f.,,r:

\1 I.lj.CiA.Mi um bom quarto, a ra--i-JL-paicR <lo coiniuercío. com limpeza cluz clcctrica, oor 40S. ru casa de fa-unha; rua Visconde do Kio Hranco u.
(445.1 Kl S

(J'4133) Ml àíAT.A.sii.ii.com duas lauellas
\ I.l/C;A-Si; uma rala de fronte cíXdois «utartos crandes para família.

A l.rCAM-Sli as scr
a\para familia:
Kua Ccncral- Pedra n.

para uttjocio c familia

clectrici.lailc
de faniilia :'
(í23\ JI) Il

para caral
senhora i.-, tratamento,Mcm de Sá u, íoi, c°

dc frente c I ( UT.A-ÍI- o sobrado da ruafilhos oit xiiCattetc n. 41; chaves nn loja.avenida (y_.s6 G) RI¦lar.

A f.PC. \M-S1- quartos c saias dcx\cent-çmente mnniladcjs, para íunii
lias e cai-alheiros; na rua li. I,uiza.
esquina da nia Cassiano n. ;•. ("do-
"a. (5010 I') .1 --

-CJS66--.F) A I.UG.Wr-SIi a pessoas de traia-
..... .1 ! *Jl--;-I'iu.> uma exeellente sriii dctreníe e um liom (juarto, ein casa deíurailia, próximo aos lumlios de mar;

na rua Uuarqüc de Macedo 11. 36.
(4S36 '"¦« .1

i l.lilAM-
n.PetToi.oiii
Thérei.., «co:

A1-1''

14 e
U\ r '
Cuult:

?anla
idos:

. rua t
.li 1?)

1 \\e;t
llll..

-a cs

.*, ÍiUOA-SR nma casa pnra um
¦"i-easal; entrada com jardim
,iá iirepnrado; trnla-se no pro-
dio á rua Visconde de (..'ara-
vellns 11. 50, Botafogo.

(.1 -15Í21) fi
.10 conforto

lo asseio. banhos quentes c fi
Cos . módicos. lambem se¦iTt-sioaisias prira comida
1,,-ipa u. --:.

accçitani
na rua da
;i;i F) I.

ío.

Ma

1--

Barro
1..0S000

-Vil | ^^^^^E^^^^^^^^^^^^^g^

•t t,UCA-SK 1 nrt ;:-> n. 122 da rua
0-T.iv.irc3 B.-isios com i.-.i.-.s salas, -j
quarto?, cosintm c um rrande saíõo.
K--'.i aberto das 11 ás (da u.rde e tra-
ta-í-c na cereja de S. Pedro; ã «rua
Tavares Ha Mas. iniuciuto da rua Heuto

A IjUfíiV-SR liou casa rom 2
+*- salas, ,'! quartos, lianlioi-
ro, dispensa, cozinha, 2 W.
C, .iiirilim, luz electrica, fo-
São a jíaz, grnüidu quintal,
cfi-.. á rua Ccsario Alvim
n. 21, liaranjeiras.

(O 4228) J

iA TORRE DE BELÉM e!
B ALFAIATARIA DO POVO

tu li) .1 finhSiiu.i, -sj.

-'. >-.^.i 3; r'.n¦, -*?; rua .!«>
ia; trata-se ua rua da__(-__.u 1-) _i í

iy.-!Ki:i:"A .Mi .'c uma f crft-it.i c->-! V M:GA-S1- nm c-mini-.do iiideocn.
.1 ,-n..,.:-. dw niiiiilo r.' r!«.« :•.•• I. 1 a"4..',- :i.-. n'.n'i>t!aiin, co-r, '--?. clc. a
,l'.-.\.-i--i.1 «lc Sá .ir. tf.-oi I!)' .1 í 11:11 moco .1-, c--:ai:«.r,-,. . ?c:v. ro:«-40.""['l-erii 

a «-.-- t'77 Iiiw:"|ij6.. p(,',* s.li. 
" 

.49:5 K)J

Rua rose Clemente n .17
Una Santo Christo «hs Jiil-i-

pres n. io-
Ruli Santo Cliristo «los M, a-

Kfcs, a loja Ao n. roo
Rua do Cunha, a loia io

n. fia. . 
Rua Viuva Cláudio n ,--i

próprio va"-! negocia e

IlkHMSA-Stl de cm., i-crí;
Vr- -;« e '-' . . ¦ -

ta

ftjuerciw t^r- tttnnj>eiI:x CJ«-q->clltiim ?

ri TOliâPâ AMSEICâ:

fflBa__í_i___£_5KiK!B^aS5gs_?i35rffliES

1! AOS DOENTES
(ffâ ' CURA RADICAL da conorrlica
fe*^ chiou.ca ca recente, estreitamento Ac

i\-i>
ll l.rc.AM.Si; srandes «Ias c bo

>!«,,¦.-,--,-« de írciiM eom Kiccr.il: - a
casa

Are,- „. .<..
Üoíi 1) IÍU.O0U j) i., rnnrnnno r fil*i_,"n-í'1 ;_._.. i

-Cl.de '¦i*,,:fÍ.É. ii iiftsâD.1 seriíi o Ao i
-K>REi:iS.VSK dc uma ei
í l„do. ««nrico de i-e.;-,-:

vo Avenida Salvador de P

|*;i_KCrSA-í_E dc- nina cnv.la •¦».:.',:
.-.i de rc.-iueii-. í-jmili;:; ;•-. r«

1..-I, „ seiviío; rua Gcm-ral iv-l-.i

p^jixwrT ii vmí nri'n nwrMwegBWMnap.«Murcrrít

pt^ssoa^ seria e do

Jose Clraicntc n. ..«l.:.
Ladeira do tolo lloiiicm 60
l.ui, linie Coutra-Aliiiiranlt

líaptista «ias Neves 11. 10
roso «l-i liola i-.. Ii3. . . -

1'c.lro v.. 23:. loia. .
dc Maio rRo. ...

1'raívi-Pc á rua dc S, 1
ra Costa rtrnira S C.

10 « o \m¦ 2.-3ÍOOO ; \m
i.trÇooo ] çíq
sciínoo I 

JU

!ro 11. 7-. :

ü ....iS ! i!«-c;'!:a.
?M . : .-r

clittttnii a caspa, da bri Hio o ovili. r- q.iújuá ilos cãliollos

VENDE-SE SM TODAS AS E3E.RFTJiVIAi=!.IAf

VM , após a cura. Com
m 8 cs n e das __ i
tV_¦ t-¦ 5.«ti, Avenida ft

<=; fei. P1íHl3_SSE3í535
,V—' ís*.; 

em poucos dias, por proc^.--Isrnos. sem dor. Garante-se o
ito impotência syphilic c mo-
:a peile. rippj. Go6 e ni.*. Vae-
antigõnococcíoa Pagamento

cura. Cor.rui:ir. diárias, das
io tia noite. T,

lera dc Sá. ll£.

>brado da rua Pe- j* I IV.A-
a\uí. .- aos '['i-sos ii. 3J, jiara casal i- -. , ffic«r,.i dc costura, IjoJ+E).!

V -l.t-.-.A."" «aa sala ,-|«

AI
I.LT..GAM-SI- bons c.iuiraõdos para I -J*™'1,0 e.-m

j-Vi--.-íos solteiros, com luz elcetr-ca, «.peiuleut^c
fcmlu alfiims dc frente; na rua Mi- «sapijns c
rcclial Floriano Teixcto n. i;e. I l;1;'- «¦ °'

(ti it 101 Kl «'

ü_StSSS_SH3BB

^Íi3fcí^^íá5_>J_i^Íl_^.a^^^:;^^ ^-.ninilin fniiu-,/:.. li,„l„s
.._   

" (íiinrtp.s niiiiiil.ulii-1. com 1 ;t*n-
íJA-:::.. ''r ?.$ ":",';™ c«'«,1;-i Á i.ÚÜAM-Sl- bona tiumtos, salas. Al.UCA-Sli co casa dc familia cs. *'•">¦ -• 01,sli «HspOc d.

cntiatta uiíle- iXdc ;r. uc, liem mõliiladas, bo.i'| Alrançeira. moenifica sala dc tren- cónfoi't'6 iiiinli-rild, liclln vistnliara casa sem pensão; ,la avenida Hio IJrancj 11. <, te c quarto, juntos ou ..r.railos: naicrendo; a , .,. a„daI. ( „ 1;) , _,,., ,,„ |;,,,,.,;k. ,,,,. f_-,. ,.-, ,.
Ki;

lado
iuz clcctrica.
H;.-tos 11. . o, perio oa ;

r.-M M) li

Mw
1 ^1

¦A

n
toiln 0 M

a i.r
fren!

«' ¦ -ia 011 au ¦'.- i
líl.—I tri.

.10 ri 1

FPPafW nÍtfFRi.flS A,UT'A-S1-r"'

A l.rCAM-Sii. na rch»..
i'it!i> ;]o Sul, csplctii
kitaden e com pensão
salheiroi; rua ;fcn:;.ior 1)

Kio Gran- «V.'LUGA-Sli o -« andar
XXa rua do Kosario 11--;s uuartos, n.o- | ^ .

ú.inilias c ca- -t,.'a

ircdio ; mecaa sjkra-..i ..:• na | caliy ;;.:.
(4SJJ li) .' . —

ií-i'-i!S.VSli de nric:
.1 iiciuas de i«autaeã..
ífâo, á rua do Cõtuvo'.!.

'('. \ Kli
(50.1,- Di

J«.«- 
','.' 

(-, Vij •

l I li. \

.. cem pansâo.-K:i.i d.i Oor- !
(.,010 II li ,

íJJJJÍ.«7Jlün~s |
;'-. ' -." « )' '*

J''"' (Vc.uK))i

\ r.UGÀ-SD unia exceKtíntc Fr.la de:
_._i,(ríii:t; rua LTrucua\v.ti_. i.;.;. soii..:

(iSai Ti) Ji
l Lf

ta c=r,-iaí!-. Ho ü:

T>K£('ISA-SE «le «ira ir.rüi-n
.1 ii iciiiiM |> .r.i copi-ir-i «le . ..:
«I; imj General Polydoro n. if>t'. 'bléa n. 15: a» ch.ives no

(i54< C) M> (,„.. K) J

* i.l"

• ra

" :in iar do predio
Munieinal, servido

(410.1 K)

ÁGUA DE COLÔNIA
SCPEIMOK

Para lianlio «. voiicador:
1 litro. ..... 3S500
ij- litro _'$i»o_i í

rhdriíiaciti Medina I
RUA LUIZ DE CAMÕES, 6

Largo de -^. .'r.tncisco 1

. i,Uf.A'-sr
rVcosi« \'.

cir. er-«a de ¦ famiila,'ute s,iJa de frcule, a
: rua Visconde Sapu-

U;:ij:) a

o predio da trave?-".1 ii. 2.x, proxüao ao
com lua clectrica, boas

e ieBttvçn com i*au-'- As chaves estão uo
ja_xt_. V-íf-M SO S

L.. U'0.\M-Slv hous p nrojados- quar-Xültos. co.n vista rara o mar, cai casa
d_ familiaj na rua da Lapa, p:.

M

sobre o mm', .inrdnii, niiiito M->- ¦ ,

moâcniáÒB. lliía 1). (min Gr,. 1 U:u'"' - ,om''*"' t1c *»«•
(.1 47531 GlH— «10 DB .l.Wf-.líiO

AT,U;.\M-.SM perto ilos ba-^nlics di- mar, quartos n
pciisiio, ilosdo <t$ por di,.,, ,,iniin sala rom pensai,, paru
:;'?"' °" 2 cavalheiros por¦àiiOlf mensaes, luz electricac teleplionc. 1'eiisíto l?inniliar'1'rncn .í„«,-. .1.. aiéncnr ll'

(«T 4131) f;
1'i'iicíi José de
Carteie.
\ LUCAM-Sü. com nensüo, a o.-is-i_7Xlc cavalheiros de fino ira to so ia J

.,.., ' ¦0','t"'°. cn easa com jardim «1
rV.«?. .1 C-i.?"a-„ s,",-'ui-1 '' '«iratar.
:-_-_.-_-J___11_____Ll__Jí < ÍÍ584 O) íi

l;argò dn Carioca 2-1
Gonçalves Dias 1

o Üriignnynnn 2.
Teletiltone, Xortc 21S0 __., .. . ,....,_.... r
Preços de roupas tine muito

interessam
TI.UXOS de cn-

sncit, forro de
seda....

T V. IX \ O fi de
111 o 11 c lli 11 ¦;,

N
N
X
N
íl
11

1G0$000'¦»

forro d<> seda Í-IO.ÇOOÒ J
x•«r 1. ii \ o s d.

Fraclc. . . . 120íj;<»00
f V. U X O S ilo ü IA'Mongol, preto Ü ,'*-''.

(Hl n/.nl . , . S-"íl?000 >j : á nu 19 de 1'ever.
NTernos

cores
70í,

dn do
li".1?, õOtü, «OÍ,

80$ c 90SOOO.

ri ,- ,. . ... 0,'m' rl"» <1"
^ Ciitteto 123. As chaves na cn.I sa IS. Trata-se rom i>llu|a

! Passos & comp., rna Santa
: lilizia 11. 202.

A í'''.Í:v-;>1-. Por .toj, cm c.<a deA .-.in.lia. nm quarto de frente, mo,1.I.0Io. com car e roupa de cam:; r"i>- Urloj 1 n. 94- Cattete.
(4280 G) J

A l.lT.A.Sii, p._ l8_$ "-
Am ,,, da ru. llarã„_de G,«raUhlatkie). as chave-, KH„a „_ , ,
trata-so na rua Sachet n. is

(.Jd.iJ G) |
; A TiüGAM-SE cnslnluis n iilxV-\\(!iii(la da Glo

«íi
1 AI.IjIjA.SU por 1205Ò000 o predio: il iu r.a rua lícal Grandeza. 'J-r« 1quartos, duas salas, sozinlid. etc, cha.ves. por favor no 11. j.io. Tratar Ce-neral Pjl.doro.ii,-2;_, (/Rn K) <J

i 1*.''^''A-SK a casa de solirá-Jo, coit-c.Ve.veclIcntcs coniniodos, ã ran dai«l.araiiieirns, 451, servindo (iar.. rei-1 dencia de familia ou pequena nensác
; U1.1-.05 no 11. ..,-S. fjQ.i ]) (j

V r.b'GA-9I- po-£A-7 (çraiidcg A
Ias, Iraiih
quinta! e
lydoro

irmttonôs,
uma rasa con;

tr.-icn.-.-i. cozinlia lionilon,!,; a porta. !!. 0. To-
._ J_J___1°: {i'Ji'} -" <;

A TÜIÂ-Sir uma 
'il^T17i7n.~77-\

ciiartoa. duas salas, tlcsucnsa1 ua*. eleetric-.íi-a.le, r.-«r 100S;
tratn &c :;:. ua

' *. -I LT.A-I

11. ?ó. Botafo,
I t'J ,

n;i

H B irão de

, mn 1-
imlcr-cn

lamtiba i

G) j

'fino bem
itc; nn r;ii

f..í."7 Gl .JÍ

(Oi); t»

rt-C": 'JHTgl-JZ.l3J=/er^>-rr^-^?jr^.: (.-,<^*rxv^-«3a

\ t,UC.AM-SI-
.i3u|'«art...s, cia

UOS C í"''

Oatíete, Laranjeiras,
Sciaíoio e Oavea

I - .11 J [i.v
.ia úa Pastagem

j ie por 501000$, par:I tamento, cem amplos
I ta-se oa mesma rua*

;, caxxix^xxxxxxnxxxxxxi
J.GAJI-S1S
íjoo e .1.
3 f-olteiro1.
tina trí.balhciu fora

vc:;
famiiia de tra- 4 LUGAM-SBcommodos. í ra- ÍJ.I i0_.acve d-• 13 ou 13ÍÍ

11- J I fa»
ora luz de

'¦..« 
. 

:

TOHUK 1)15 IIHLkJÍ —
ií. r«;'.«3 t — Tem o melhor sor-
UüiCniQ ciu ro.ipnã 5"'Sr3 nicníjso» '

Bj prédios da rua
l:cvertiro 113. íííüe i6e, mra pequena familia. Alu.

K-.iei eooS e Irr.ta-sc com o sr. «Er-
uar-i Teixeira, na casa Teixeira Bor-
(íes cr (.'., á rua do Kosario, 112,

(«il G) .1

11,, lo
', Pi"

ul.

hoaa casinhas;
mt-nsairs semente

iaes sein
ira
ll.

ni;
aó largo

. as cMi:r.ndi«!a- 1
«a r;:a da Assem*!

nj.ii P'A IXrtf.\-Sií a í-ípaíora
XVpara rçt.a!qu..r ncfrocio; Sotthor
dos l'.i=sos 71; trata-e d rua di I.apa
a. 103, . (e:,J M) J

\ l.fl.A-.'
-5>al.i «lc ire

A7.rr.A-S!-: m cr,sa «l. sm casal 4 da «lardc. (,o cm conta uma .ÍJ___e-_nti! .c de resp.ito.- a oulro I ._¦'•"''¦"•' .' c-1"«.' ttuarto. Dáo-j cir, idti-.tic.s c-iaili.õ-.-s, duas salas. | A M/GA.Sí' n casa n. t, ¦ da tra-
«S™{*T!' 

IMa.Marc- sendó nma de írei.te, com direito ã | A.wsa da I."sí-. t-oxlií, .. praU
1 - ÍÍ ?r,„.Í '"'Í-V-. -"-..Á?" an-1 coanlia ¦'<¦, mais c.riv.iolul.vlts. por I de Botafogi, A-tiguel, 110S Chaves*»S..a ''^j^VKMin.T1^.^ ""-«Sü^jl" "• 30" on,!c ^inf"í^ G) ,

liauibiiia 11. !."),_ Bo- j t IAIGA-SR -.una r5p.-17c.sa loja, pro-¦-•-¦- "í ás > _iAp;:.i para oua.qt.fr cs;abe.ee'.:-eu-
J j te; üa riu dai- Laranjeiras n. 2f>.

(5040 G) J

i J-sntut
iA-SE cai casa

-l r,UCA-SE a ca-CiKügeni.1 11, .10
p.-.r.i pequena fami!:
Chaves na padaria
ta-sc r.a rtwi dn íRp
jo ,i5 ií lior,t;. ,
Tci. 1.-01 _\.,ii...

rvallio de St
1: ilachado,
;/3Qfiã G) 3

- rua Maríi
Íoi l.c-«o

11-:
1.14.

prosimo aos
uma sala ..tolnlada, para

LCHA-Si: u-n bom
á r

próximo i Voluntários .1

A Í.C.1A-5I-. u-n bom quartoÍVfrcnte, á rua Kcal Grande
l'aí

de,

de íamiÜ
banhos dei T'r~.~.7i~.~*';A I.l (.A.M-SI-; perto dos b.i.

^nlios (!«¦ ín.-ii- bella sala do
frente c quartos inoliilinlos a

n-iliiziiiiis, In»
teleplionc

rrar,
rom eu sem pensão; na rua Christ.\ão Colombo 11. 12:, Cattete, ijoi''dc ricTCr.ibro. (5I03 Cj 1{|' 

t UTiMn.er ~"S í I"''T()S ,miil"
ÂSan?,ÍòaS^5aTa^|ra!gnnrk,CrÍ!;ÍCn '; '^'¦|«.i<«..«-: pens.10

„ I ri« .-..-jl.::i:o.u.-,-.-s; inforiM-sit -.áa fnnnlinr. 1'ntça «Tosf tlu -Aleu-
\5'e3 '>) ) inet-aia rua 10S, ..

i.»rti.a-c -i >">iiMiui. 11 ».i .1 .miv ur .\ ini-
.U?3í".C) J.l.car 11, Cnttotc, (.1 HIS2) q

¦¦1
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.:<¦'¦!
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IV CORREIO DA MANHA - Domingo, 26 de JNoTcmbTo dc IWft

Belleza da pelle
Obtcm-se oom o «so do StTDO-

NOL, unico que tira Bardas, pan-
n«s. manchas da pelle, espinhas,

cravos, marcas de varíola por
mais profundas que sejam, bro-

toeias, e todas as manifestações
cutâneas. — Vidro, 5$°oo. Vende-

ce na Drogaria Rodrigues, á rua

Gonçalves Dias n. 59, e na Phar-

macia Medina, á ruafLui_ de Ca-

mües 6, próximo ao largo de Sao

Francisco. ^^^^

sala, tem luz
Cãssiano, .7- Gloria.

(5.91 G) KAII,UG.-Sl'_„r 
ande

eki;kclrica;

\ l4\J i-J-i\ .*i*t*a<t vuiii r*..**»-«¦ *"*" i
UXdc familia, uma esplendida sala de
frente c quartos liem bygicn.eos, a rua
Carvalho de Sá n. 2-'. Tel- <-. 4119.

(52________<

Leme Copacabana e Leblon
AI.IIGA.SIR. 

em Copacabana, rna
¦'•'loriann Peixoto n. ai, uma ca-

ta para pequena família. Aluguel,
110$; eslá aliena alé ao meio-dia e
t-aia-ne na avenida Passos- n. 73.

(4928 II) K

LUCA-Sl* uma .cara mobilada,
jnp.ira pequena familia, perto dos
..inhus de mar, prazo de 5 a 6 me-

rua Goulart n. Ú2 (l.etnej.
(4.17 IU J

O DÈPÜRATF

TAYÜTA
DE 5. JOÃO DA BARRA

e tem qualquer moléstia do fundo cscrophuloso, herpetico, o srçihiUtlco o uso'«•£«»; *l^ia^""BAç5"e W.
Barra" 6 sempre vantajoso. Sua acção favoreço o regular 

^w™*»* g^Z^S— R?„)DK JANEIRO.
TBSTINOS. —.V venda em qualquer pharmacia e drogaria. ARAÚJO FRBITAf*^_""^^

oqoowoqoqo^^

B ANTI-RHEUMATICO
Ul RREÜMATISMO, _l MOTSBST1A8

8 ARTICULAR,

| 
MUSCULAR.

& e CEREBRAIj,

„ ARTHRITISMO,

SYPHILIS,

UliOKRAS,

FERIDAS,

DORES,

EMMGENS,

syphilltlco uso do 
"TAYUYA*

DA PEIJjEi

ERUPÇÕES,

DAUTHROS,

ECZEMA6,

dq S. «Toão

_ ,^__^^=^^^^^^^^^|^B^^Bfl^MBMB_H|ff__i________^B5B|^5: "**¦'

GiteÃiaisIfi Paris
*—^mmWSSmmmmmmWmmlmmmmmmmmm*^^m*^mmmmmmmmwmmmmmmm^^^T^-.~ -

ALUGAM-SE < >
NA <?

SECÇÃO DE PRO-
PRIEDADES

DA"SUL AMERICA"

ALUGA-SE 
uma boa cana «ara fa-

milia de trutamento, com 8 quar-
tos c bastante terreno i rua Dr. José
Hygino n. i.a. As chawe» «atãn na
mesma; trata-se na ru» <• de M_**í!"
n. 105, sob. U646 J) R

oredio n. Hq. da nia
Campos da Paz com 2 salas,

3 quart-.s. banheiro chacar* etc; tra*
ta-se ua mesma rua n. -,. <-,2ifi M) J

ALUGA.SI!Dr.

ALFAIATARIA DO POVO —
Urumiayana 2 — Ternos de brim

pardo, brim branco, tussor e kaky,
o maior sortimento, a preços re-
duzidos.

TIJUCA

«•;

A 
LUGA-SK. por módico
grande

A,,',

 preco, o
confortável nredio (Ia rua

Santa Clara n. 100, Copacabana; pode
«er visto á Qualquer hora e trata-se a
avenida Hio Uranco in <___'

I.UGA.SIv a casa I da Villa, Mi-' 
rua Barroso n. 67, Loaca-

lnna. com boas acconmiodaçõcs, para
familia regular: as chaves estao no
n. 73. e trata-sc na ma da Aliando-
ta ua; preço 110$ {221B _j_ 1

t II,UGA-SB em Copacabana, pre-
jXçe tdot, coca nova. espaçosa, com
toas accoinmodnçõcs, rodeada de la-
ncllasl informações na rua do Ro-
sario >..<_. 2" andar. U513 '¦' ¦'

A LUGA-SI5 uma casa com 4 quar-
.Atos. 2 salas e outros commodos a
rna iiattos Rodrigues n. 47: trata-
se II. Lobo n. 104. (5212 J) J

RBFUCIO PAIRA O VERÃO

Aluga-se, com mobilia, o apra-
zivel sitio da Gávea Pequena, com
boas accommodaçSes e conforto
para familia de tratamento, gran-
«le terreno c esplendido tanque
de natação com cachoeira, a ao
minutos do ponto terminal dos
bondes do Alto da Boa Vista
(Tijitfla). Muita água, vegetação
e' clima (ameno; trata-sc á rua
da Alfândega SC, sob. J 54«>i

A 
LUGAM-SK com pensão preços
módicos a famílias c rapazes, un-

pos e arejados «muros, U Um imcK
I.obo 11. 06. (4.4«fc JI "

ALÜGA-SK,liana, nas
por 143$, en. Copaca-

nas proximidade": da rua
Constante Ranioo, uma pequena casa,
com tres quartos, duas salas, saleta
dc espera, 17. Ií' «ova e oinua nao
teve moradores; iuformacO**
1,0 llanco do Brasil, secc:

trator,
de cau-

Í.iiRí II) K

ALU(<AM-SK os predios nu-
_t-mi-ros 57 e 61 da rua I*pa-

nem»; trata-se no n. 65 dn

mesma rua. (3 4036) II

ALUGAiM-SR 
quartos com ou som

pensão; rua do Cattete 11. 200. 1°
Btid. (30S0 J) G

ca si
A 

LUGA-SK
de Ainazr

Está aberto das 8 as 10

da rua Barão
. nreco -05-

(524.1 M) K

A 
LUGA-SK
P

por 182$, o magnifico
predio n. 153, do rua General

Gurjão, com quatro quartos, duas sa-
Ias e dependências, illuminado a luz
elcclrica, com bondes â porta e perto
dos banhos de mar; a chave est» na
Companhia Edificador», á rua One-
ral Gurjão a. 4, onde se trata.

 ________
A LUGA-SE o oredio da rua Sena-

__.dor Alencar n. 4- proiimo ao C.
de S. Christovão, com d is quarlos,
salas, quintal e jardim. (.135 J» "

A LUGAIM-SI? os prédios ns. 4+ da
Ama Souia Bastos c 57 an rua
Cons. Thontaz Coelho; as chaves cs-
tão no 55 (botequim) e trata-se na
rua de 'S. Francisco Xavier, 312.

(3277 W M

ALUGA-SE 
por 117% .0. <•"' '"f-

Usado predio da uul. ra S. Ja
nuario 11. 13, com dois «l«í°l°5
quartos, duas magníficas sala», tfepen
dencias e gran_e quintal; a C™Y «J-
tá no n. 17. « trata-sc at, tm da Al-
fandega n. 8f-, 'sobrado. (SipíI L) J

A 
LUGA-SK Ipor 182$
dio da nia Tavares

grande pre.
Guerra 87,

com" quatro g|»ndM l'!"";9-_^"" ;S
Ias, depcndenins e quinlal, P.erto dos
banhos dc mar; a chave esta na «...
E-ificadora. . rua Onerai Gurjão
n. 4. onde st trata. ((5160L) J

iJ.UGA.SEidm quarto de frente, a
__c_sal sem tühos ou a pessoa, dc
tratamento, em casa de família seria,
na rua Fellpfe Camarão n. 94 (ca-
sa IV). Villai'Is_bel. (5285 L) M

A 
LUGA-SK uma casa
Icrio da Moita

rua I^n-
34, listrada

Lcblioldinai olaria, duas salas, dois
quartos, luz elcclrica e água dentro.
As chaves estão na venda da esquina
c trata-se na rua Senador Corrêa 54.

f401« ») J

ALÜGAiM-SK 
na rua Dr. Rego

Ilarrus. ns casas lis. 70, por _i$.
a do n. fo, por 91$ e a de n. a«'
por 81$, Iodas rcrcnlciueiile . concer-
tadas c em condições liy.gicmcas; ws
chaves sc acham por favor nos ns.
no lado; trala-sc com o proprietário,
¦;, nia Or. Icãn Kicardo '. 8.. .

Saude, Praia Formosa
e Mangue

NEURASTHENIA • FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

De *_V*"ESH."_a*__30*l_^

E'o mais poderoso tônico empregado
contra as moléstias ou excessos, que

produzem esgotamento nervoso

ANEMIA CEREBRAL 00
o® «9 PHOSPHATURIA

OPILAÇAO—ANEMIA PR0PUZIDA
por vei-mes intestinaes. Cura rápida e [segura com o
Phenatol de Alfredo de Carvalho. Fácil' de usar nao
exige purgantes e é bem acceito pelas fereanças. lnnu-
meros attestados de cura. A" venda em tijdas as pharma-
cias e drogarias do Rio e aos Estados. _,
Depositários, Alfredo de Carvalho & C.iRua i" de Mar-

ço numero io.

AJ.UGA-SK 
nm grande (piarto com

janella c chuveiro em casa tle fa-
Xianilia.
Clirísto-t-ão,

casal ou a rapazes rüa S.
5.'3, sobrado. (5254 M) U

A I.UGA-_li pi.r uo$ a cas.1 da rua
iVWcrnii (lc .Magalhães 11. .lo. Villa
Isabel; trala-sc na rua da Alfândega,
12, Peixoto e Cia. (5167 J) I.

A I.ÚGA-S1* uma hnà casa nova for-
irada de novo com 2 salas. 2 quarlos,
c mais ccmniodidadcs tem luz ccctri-
ca e baslantc água. Kua Theoiioro
da Silva ti. 1..1 A, Aluguel «uSono,
chave está junto n. u.i. (aójo J) I.

AUia-V-SEUru;
superior casa da rua

ruguay n. .2, tem grande
quintal e jardim as chaves estão na
esquina; trata-se á rua 7 de Selem-
bro 11. 40. (5074 1«) U

A 
LUCA-SE por,
n 

" " io2$ooo um peque-
.no" e lindo predio coni 2 quartos, 2

salas c quintal; na rua Soares n. 5-,
próximo :i praça da Bandeira, a chave
está 110 11. 54.'. _11 _______

boas
grande

MOLÉSTIAS DA
Curarapiiiacom»

INJECÇÃÜ BIAK1SU0
Una 7 de Setembro, 18«

AI.UIIA-Sli 
a casa da rua D, An-

na Nery 11, 406, cnsa n. 8, com .2
quarlos, 2 salas, quintal c
ca, por 75$ooo mensaes-,
mesma rua ni 404.

luz electri
trata-se na
(4650 J) I»

Coração do
bebedor

HADDOGH LOBO E TIJUCA
AI.UGA-SE 

uma casa tendo todas
as dependências e coii_mo_.i(jai_es

precisas para penurnn familia de trata-
mento, na rua Haddock Í.òbor-nr. 333!
as chaves estão na padaria á mesma
rua n. 327; trata-se.com Tocobina, na
Avenida Kio Branco n. íoi. i° andar,
das 2 ás 4 horas, (4226 J) R

ALÜGA1SE, 
por cem mil réis men-'

saes, a casa da travessa 'Maga-
lliãcs 11. 12, fim da rua liarão do
i'ilar. Fabrica das Chitas, com tres
quartos, duas salas, cozinha e gran-
de quintal, com entrada indepcndcn-
te; a chave 110 11. 14 e trala-se na
rua Urutíuay 202. UfiagK) J

AI.UGAM-Sl., 
nor. nreco»

boas
baratos,

casas, coni dois quartos,, duas
silas e bom miiiital; informa-se.a rua
Csnloso Marinho n. 7. , escriptorio,
Traia Formosa. (422.1 D 1

A 
LUGA-SU um bom commodo, com
tamiiie cozinha e logaT para _ es

tender roupa;
rily n. 14.

AI-iUG.VSF, 
o predio da Estrada

Nova da Tijuca .57. com divas
salas. dois quartos, grande poríio,
installação electrica, cozinha, tanque,
banheiro, etc; as chaves na casa *6;,
com a sra. d. Albina; aluguel 100$.

IíUGA-SlC. por 100$, a casa da
.rua Gonçalves. Crespo 11 lu, fun-

dos; a chove está na frente; trata-se
na rua Conde Bomfim C54. (47t>7K)Il

A!

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Ouitanda - 72
— A. PINTO & O. —

A I.UCA-Sl! o predio da rua Conde
i_de Bomfim joi, com cinco quar-
tos c bom oorão; chaves no oçougue e
trata-se na rua Moura Brito n. 19.

(4980 J) R

ipillIlHIBIlBIlilii
¦ Coração
te normal

9lillll.il!

A cura ida
embriaguez:

rápida c radical SalVHliS 
'

com o*"* ã! as Gottas de Saude |
i
iI

formulas «lo dr. Cunha Cruz, com
16 annos dc pratica dessa especial!-
dmle. Vendem-se nas drogarias:
PACHECO, rua dos Andradas, 45
—Uio e llnriiel _ C", rua Direita
n. 1 — S. Paulo.

_ :B11H««
iTücA-an
Al

¦SaiBBIIIIIIlWiülH!! nBiiiBiiiniiiiin*

Rua do Ouvidor 80

Os seguintes predios:
As chaves nos mesmos. »

ou conforme indicaçã» «os \ >

respectivos cartazes. < \
Para tratar das 8 as 6 y 

yas.arai'Ris'i*ovAo-Rua < ?
General José Christino 44. < >

Sv 

com magníficas accomnio- >

dações para familia de tra- *>

tamento. . orão habitavel. ^ r

4S luz electrica. grande quin- / k

_K tal, etc. Aluguel 27o$ooo.<>
i> 6ANTAT1HBREZA—Rua/^
<> Santa Christina 104. com >

accommodações para V *

fai_i%ia de trata- < ?
. aiento. porão, quintal, etc. /^

«í> MATTOSO - Rua Cam-")

Spo 

Alegre 85. com magni- S '

ficas acconimoilacões .para <; ?
. familia de tratamento, po- /.

i > rão habitavel. luz electrica. V

4 S grande qirnUil, etc. Alu-'
. C guel, 4oo$ooo.

i > AtTO DA BOA VISTA
> _ Travessa da Boa Vista

Áo. 20. com 4 quartos. 2
.( salas, luz electrica, etc.

*• / LAPA — Avenida Go-

> mcs Kreire, 133, e»m 2

4 v andares e boas açconi-

( inodações para familia . de
> i.atemenio, 3uz electrica,

Y 
CtCÍvARA'NGElRAS -Rua'

Tf? das Larangiedras nume-

X r0 4531 com maBn1"-

^ cas accomniadaçõcs para
_\ familia dc tratamento,

quinial, luz electriOa, etc.;
as chaves na mesma rua
n. 410. Aluguel, 3°°,. •

BOTAFOGO — 'Rua

Conde de Irajá, _6, com
boas accommodações pa-
ra familia de tratamento,
luz electrica, ele. Alu-

guel, i85$50O.
— Travessa 

"Honorina,

n. 28, casa 7, com 2

quartos, 2 salas, luz ele-
ctriea, clc. Aluguel,. , .
ioo$ooo.

MEYliR — Rua tuci-
dio iago n. .4. com -'

quartos, 2 salas, luz ele-
ctriea, etc. Aluguel . .
ioiSooo.

¦»»»*»»»-»*»**>»-»-»-»

ALUGA.SE 
o predio assobradadoida

rua Dr. Terreira Pontes n. 42 (An-
daraliy): está todo reforniado. tem 3
nuartos, 3 salas, oorão hahitavel,. lia-
nheiro, tanque, puchado eoinjcozlnha,
(lcsnensa. latrina, grande .duintal todo
murado, escadas de cantaria.: ao lado e

aos fundos porlão e «radil dç Urro
na frente, e jard.m, installação ele-
ctriea, bonde muito próximo:, trata-se
ao lado, n, 40- ,_.______._.-J

rua Souza
Isabel, com

Enxovaes para noivas
a 65$, 78$, 115$ e 1$5$600

Costumes de linho branco, rosa e azul, para senhora a 558»-
Costumes para senhora, SALDO, a 2£$0ü0

Cachemire ingleza, corte para vestido a 9?600 e 12S000
Cintes de couro, a 2$000

Voile pompadour, ultima moda, corte para vestido H&4UU.
15S600 e 18$000

Superiores morins, desde 5$800a peça
Colchas em fustíio de côr, artigo inglez, para casal ott

solteiro desde 6$500
Etamine em xadrez, artigo chie, corte 9$6°0_ _.„

Voile negeuse, artigo fino, em todas as cores, corte ld$bU(l
Cretones para lençóes, em todas as larguras e preços

Pannos acolchoados para mesa, desde 18$._Ü0

___j>_c__._br^ j. I fcr7>-Q> -«•I

casa da rua Senador A UIGAM-S15 ns casas da nui Ba-
encar íoi; as chaves estão na rão dc Cotcgluc n. i8q ci oi. servidas

Bomfiin 166. açougue. (4114WJ 'or duas linhas de bondes. ít Vil»
Isabel c Andarahy. (so.n R) h

frcnli

Camisolas e vestidinhos, desde 6$800
Toucasdesedaourenda,a 2$, 3$. 5$500, 7$ooo e l^$ooo
Eoliane, imitação perfeita de seda, corte para vestido

8$4oo, 12$,'13|8oo e 18|_ooo
Voile fantasia, lindos padrões, corte lo$, ll$2oo e 12$ooo
Aventaes para criança e para senhora, desde l$5oo

Colletes, os mais modernos e chies, desde 9$5oo
Foulard, perfeita imitação de seda, corte 15|6oo
Voile liso, enfestado, em todas as cores, a l$9oo e 2$4ook
Cintas para senhora, artigo chie, a 19S6oo

Filós para vestido

S_E_D^é_.3 E
A LUGA-SK o

;Frah

cozinha, banheiro
novo e asseiaua;
no 205.

casa da
207. Villaco n. 207, vma im»", -¦"•

2 diiartos, corredor separado.
l:__fi'-lrn n aiiintal, pintada dc

as chaves eslao
(3»25 I.) 

'

AI,U0AM-SI5 
as acsas_

rc Kudiíc ns:
da rua Jor- 

64 e 66, pelo alu-' A I,Ul..'i-SE um auarto
miei de 150$ e 130$. tendo 2 salas, 4 ' XXum senhor, com janella r.ara o )ar-
(prarlos, (iesnensa com luz elcclrica, o [ dim-, á rua Souza Franco n.
«Iiiinlal as chaves no ..5, (5106 K) Iv 1 Villa Isabel

101
(4523 J) 1-

üiêuel 30$: rua Mau-,
(4102 I) K.

ji_ia
IAÍGA-S1", oara negocio, a boa.Io-

201, da rua de Santo Christo
dw'Mllngres, já «m armações e copa,
para uni bom botequim ou tenilinna,
trata-sc á rua de S Pedro ti. 246.

I 4 LUGA-Slí a easa da íua Cunha
ii-Barbona n. 35, Saude, próximo _a
run do Livramento-, as chaves estao
por ftivor no n. 31
1-lrii.uayana, 174.

trata-se na rua
(5305 D

A LUGA-SE 1 easa com 3. quartos,
_ «alas, terraço com bonita vista para
o mar e mais independências c ele-
etricidade, na ladeira do Barroso, 156
ahiKiifl qo$ooo. (5229 ai)
"aIjÜGAM-SE 

paru famílias
•^-quartos novos a 30$, 28$

c 35$; nn ladeira do Barroso
11; 2, peito da rua Senador

Poinpeii. (J 4-19) I

Porque não visita V. Exa a nossa casa?.»
"Temos muito prazer de lhe mostrar

O lindo sortimento de Moveis, que vendemos
A prestações, e assim poderá Vo. Ex\ Mobiliar

Sua Casa com gosto e grande economia.
RUA DK ALFÂNDEGA N. in. »>.4A**l_>>>^Mí^> MARTINS MALHEIRO & C.

A LUGA-SK por 170$, 0 predio
/Inu U. Anna Nery 11. 227. com
(juartos; paru ver c tratar

ickey-Club 11. 330.

A 
LUGA-SH 0 sobrado
vard Vinte e O1I0 dc

,1 m. com hastiintcs commodos
chaves estão na loja,
da Carioca

a
5

rua
_______--_

,!o HouIc-
Setembro

as
tr.iti-se na rua

((4S16 D I

ALUGA-SE 
uma casa para duas ou

tres famílias, tendo sete quartos,
tres salas; na rua General Çaiiabarro
11. 15. (4867

commodos
_s
20$,

ALUGAM-SE 
v. . -, ,

25$ c 30$, grandes c pintados «lc
novo; na rua Coronel Cabrita 57. í»»
lamiario.  ("'¦134 L) S

LUGA-SE por 132$ uma casa com
quarlos, na ma
n. 109; trata-se "Atres

Furtado
Senador

.9-
(4815 U) J

O mais completo sortimento a preços sem confronto
Meias transparentes, em cor marrou, e pretas a l$2oo o par
Leques, o mais variado sortimento, desde 800 réis

Voile japonez, corte lò$6oo e 18$ooo
Costumes, chapéos e gorros para meninos e meninas .
Voile de xadrez, alta moda, corte 12$ooo

Tafetás em todas as cores, desde lo$8oo
Blusas em mol mol bordado, as mais modernas, a 7$ e 9$6oo

OFFICINA <1e COSTURAS

preco m
ALUGA-SE 

por 140$. a casa da rua
Dr. Aristidcs Lobo n. .185: tem

tres (itiartos,' niai3 dependências, jardim
e quintal; os aparelhos esião cuar.ados
e aa chaves estão no 188 * trata-se a
rua Misericórdia 2, sob., li.. 333 cl*
(praça 15). (4224 K) J

A LUGAM-SK os boas casas da rua
A.fnão Caetano n. 151 c .109, aim

luz elcclrica; as chaves no
Aluguel, unia 120$; outra,

(5124 I) R
bas ttm
ai. 147.
tou$ooo,

I A l.UGA-SE unia senhora branca,
A Ae Iamilia brasileira, cozinha bem
o trivial c tem pratica (los trabalhos
domésticos, dorme no emprego, or.
dciiado 4»$. descia empregar.e cm
casa dc pciiiicna familia ou casal sem
if)llio5, . pessoa séria, limpa, com-
portada, dc inteira confiança. Quem
iprcclínr dirija se á rua da Harmonia
ii. .14. (4-l'J n> I

t LUGAM-SE por 17-'$ os preihçs
__tns. 46 e ?--, i" e 2" andares, ila
rua Conselheiro Pereira Tranco, lllll-
minados a luz elcclrica, com quatro
bons quartos, duas salas c dependem
fias; as chaves estão no 11. 56 c tra-
Ia-se na rua da Alfândega n. 86, sob.

(; 168 ]1 .1

GRAVIDEZ Evi-
ta-se

usan*
do as veías antiseptices. São
inoffcnsívas, commodas e de ef*
feito seguro .C«ixa com 25 vc.
Ias 5$ooo. Pelo Correio mai* 600
réis. Depositário: praça Tiraden*

tee n, 62, pharmacia Tavares.
(1504)

A LUGA-SE o . predio i rua Pinto
__Guedcs So, Muda da Tiiuca, com
ires quarlos, duas salas, (lc?pensa, ba-
nheiro. etc, Raz e electricidade; alu-
guel 160$; chaves em frente.

(.1401 K) ]

S. Christovão, Andarahy
e Villa Isabel

ALUGA.SE 
o inaimiíico nredio pro-

prio para urande familia, collegio
ou pensão, com electricidanh c optimo
banheiro, chácara c iardim a rua, bao
Francisco Xavier n. 10. oroxuno a rua
largo' da 2" feira, està aberto a qual-
quer hora. Para iníorinaçcs tocar o
telephone 666, Sul. 4534 l) 

'<

AÍLUGA-SE 
unia casa

1

ALUGA-SE, 
a familia de tratamen-

to. a esplendida casa d.i rua Had-
dock Lobo n. ,119, inteiramente refor.
inada, com dois pavimentos sete quar-
tos, etc; as chaves no ..!,.. 

'¦ ¦
(4.'66 K) J

com dois
quartos, duas salas e grande quin-

própria para criação, preço 60$;
Vhiniia Drumond n. .1o-A.

(4622 L) J

ALUGA-SE, 
por 170$. o sobrado da

rua S. Luiz Gonzaga 66: trata-sc
na rna da Alfândega 12, Peixoto et <-.

ALUGA-SE, 
por 1.10$. a casa 17 a

iru.. Chaves Faria; Irata-sc na rua
Alfândega 12, Peixoto & C.

(4150 L) J

A 
LUGAM-SE,
frente

¦3. João
sérias.

barato, a sala de
quarto da rua Bella de

joo, a duas senhoras
(5023 L) .1

A LUGA-SE uma casa na rua .Nctto
-_L'i'eixcira n. 12; as chaves na rua
dos Artistas n. 36, armazém c tia-
ta-se na rua da Alfândega n. 161,
loja. I4639 W .'

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

' 4 1.UGA-SE casa V.II da rua
Maia ilxiccrda 351 trata-sc

XII: avenida, Estacio de Sá.
(.11133 J) K

Precisa
comprar MOVEIS?

ALUGA-SE 
uma esplendida casa

com 2 salas. quartos, cozinha,
quintal do lado da rua Souza hraii-
co 11. 123. ("iO.IO K) L

A LUGAM-SE ns casas ns. 117 e 120
__Lilà rua Guincza; KiiRenliò de De"-
tro; as chaves estão no ti. i*i..i casa X,
e trata-sc á avenida Uin Uranco 171.

X LUGAM-SE onsas quasi no-
-íi-vns a fniiiilliis <lo trata-
mento, tendo quatro quartos,
optima installação electrica
com tomada de corrente cm

todos os coninartlmcntos, ba-

nhcii-o com ngua quente, dois
fogões, sendo um n gaz, dois
W. C, bidet, etc; Avenida
Pedro Ivo 61; trata-so 1111
easa n. 3. Ihí-se um mez de
bonificação depois do doze
mezes du residência.

(J 4637) L

i LUCA-SE
Axsalfis
bonde

uma boa casa com 2
3 quarlos entrada au lado'1 Horta, quintal c tudo mais

que ti preciso i>;ir;i ser h;ibit:ui;i. na
rua Generul Roca n 122. Fabrica das
Chitas, as chaves no 11. 147, arma-
zcm e trala-sc na rua da Fraiulia nu-
mero 3, sobrado,
mero 3, sobrado. (4421 J) L

,i l.UGA-SE por 132:5000 uma casa
A-coin tres quartos, na run Senador
Furta, ioo. trala-sc no 11 go.

(5142 .11 L

ALUGA-SECosia Guimarães.
casa n. 41 da rua

Ketiro da Ajne-
rica, S. Christovão, bondes de São
Jannarto; aa chaves estão cm frente.
110 armazém do sr. Brandão, e trata-
sc na rua da Alfândega 122; nreço
no$ooo. (3125 L) J

A 
LUCA-SE nor 86$ cada uma das
casas novas e modernas, da 'lia

Padre ltoma 2 e 4. tendo 1 auartos,
2 salas, cozinha, luz electrica. 

"ogaoa

eaz. etc,, próprias nara família dc tra-
tamei-to logar alto e sudavel. aconse-
Iludo pelos médicos-, o bonde I.ins e
Vasconeellos nassa na csq-ima da rua
Cabuçu' nroximo da porta,
ves esião ao lado, onde

ns cha-
tratx

AI.LUGA-SE por 142S000 a boa ca-
34.

com 3 quartos, 2 salas e bom porão
liabitavel; trata-se na rua o
Gonzaga 11, 108, ende sc acham
chaves.

', 3060

Luiz
ab

11 L

SUBÚRBIOS

ALUGA-SE 
por 120$ o predio 31*

J;i rua dc S. Luiz Gonzaga. As
chaves estão por favor no urniazcm
e irala-se na rua Sachct 11. 15.

(4202 1.) .1

\ casa que mais vantagem offerece, em preços
qualidades é

__.. 35\ COSTA
i I.UGA-SE. cm cana de familia, um

_T**,bom (mano com ianella, a uma sc.
nliíit.i seria e que trabalhe íóra; rua
Senhor dc Maltosinhoü 11. t-,

 (4715 J) M

A LUCA-SE, em Catimihy, boa loja
Apara lolcrias ou qualquer negocio;
trala-se :i rua Magalhães 21.

(.11 _irt .11 1

casa n. jo da
por i6o$ooo

chaves estão na rua Ila-
trata-se na rna do His-

(412.1 .1) !

\r.UGA-SI5 
a boa casn

niii doa Coqueiros, ]

. 7
219.

IHfM. ill
|iti:'
Vil 11.

i l.UGA-SE. :i familia. a boa casa .10
_\da rua Conlra-Alutirai.lc Daptista
d.is Neves, mitiga rua da Luz. proxi-
1110 ;'. avenida Hio Contiiridp.

mobiliários do estylo e pliantnsia, manipulados
com as melhores madeiras do paiz.

Ao gosto do mais exigeute e ao alcance de todos
Especialidade em capas para mobilias c stores bordados

Rua dos Andradas —27
TBL_PHONB X. 13*5»

Qoíías de Saude
TÔNICO REGENERADO!* UO ORGANISMO E REGULADOR

DO VENTRE
Curam doenças do csloinago, figado, intestinos, (lutes rlieunia-

loidcs, nervosismo, enxaquecas, nevralgias, lieniorrlioiiles, fraqueza
-ral e dos órgãos da geração e manchas da 

"pella. Depositários:
Pacheco, rua dos Andradas n. 45- — R'°i Barucl &
Direita n. i, S. Paulo. M 1091

Drogarias:
Comp., rua

ALUGAM-SE. 
em Cascadura, a ru;i

Harbosa ns. 69 e 71, dois, Pre-
dios a to$ cada um, com elcclncina-
dc c novos, peno da estação, logar
agradável, i barato. <*Q27

- via_nríú»i*C-í m.._ £

21-23 ¦¦ Largo de S. Francisco de Paula
ALUGA-S1!! 

uma boa casa com dois
quartos, iliras salas, cozinha, etc;

na rua Dr, Manoel Victorino n. +.3.
Encantado. (5293 M) M

* LUGA-SE grande casa, aluguel
Ábaralo, Ires quarlos, duas. salas,
grande terreno; na ruu Adalgiza 19.
Piedade. (5267 «M) •«

A LUGA-SE por 125?, o predio no-
.Ávo, da rua Honorio n. i_2, em
Todos os Santos, com 3 salas, 4 quar.
los. etc. (502. M) lt

iM).l

A I UGA-SE a casa da rua
Acisco Manoel n. 31, «1«!J-J'.
quina Vinte e Quritro dc Mai"
rada e pintada dc novo, cqin
«alas, (Idis quarlos, luz elcclrica
cozinha, ilcspenra c «iumt.il.

(1947

1'ran-
na CF*
), for-

d-.ia<
gaz,

Preço.
Z) J

VI.UGA-SE 
a cisa 11.

vessa S. .lose csiiuiiia
12 da tra-
Cunãiiiirro,

_ salas, 1 -, jcctriciilade,
¦A chave na eas:i 11. 2 da aveni-

:io lado. Aluguel. 1.1--S («21,1 M) L

A LU
A de

I.UGAMjSE uma sala c quarto,
frente, um casal, entrada in-

dependente rua Uruguay. 46 Andara-
liv.. (4961 J) I,

LUGAM-SE 17 c
rna
62,

A LUGAM-SE
^-.Itapiru i;.o,
cbitves no "^4*

os t'ie<IÍ03 ila rna
130.A c 2.;»-.\; n«

(4;S7 J) K

casas ns.
Hoa Vista

Conselheiro Sampaio Vianna
com boas com mo d ala d es parht peque*
iva familia. Tem todas as exigências
hygienícas, luz electrica. Aluguel com
taxa e água, io4$; trata-se cum o eiv
carregado sr. Bento, á mesma aveni*
da, casa n. ió. l4"~rj) K

4 l.UGA-SE nm bom
_*.Vca«a dc familia, co
clectricidailc, 11 rapazes
«i'ii!irira5; n.i má de S.'Kttacio de Sá; ir,ila-si

quarto, em
11 janellas e

solteiros ou
Luiz 11. .-.I.

:i.t mesma.
(40--S .1) .1

t 1 1'i.VM SE exccllcntes comniodos
_"Yik. i-,-* a ¦['$: ua rua Paula Ra-

bonde de Sanlii Alcsan.
(.1.172 .1) M(11103 I

drina.

» I.UGA-SE unia e.-.si ipcqiicna pm-
_*.Vl:ul:i dc novo eom muita agira, na
rna Visconde Sapucahy -

ALUGA-SE :
__LA|_uÍar n. ,.
n. 3J| trata-sc
fim (lar^o da

11

l boa capa da rua
1 ;as ch.iver, estão no

na Confeitaria Bom- jSegunda-l?tira). !
(41S4 K) I i

4 LUGArSE o
XVrua Haddock
pavíiiicntosl sete
no 11, 3:5.

confprta\
I.obo n.
qtiàr.toâ,

ALUGA-SE 
o predio da

de Hòntfim 79:, com cine
bom porão;

trala--e nu

cl predio ;i
,j,;q, com 2
etc; chaves
(a--:; 

¦¦} i<

rua Conde
([\iar-

chaves nò acougue
Moura Urito, 10.

(304.. ;> lt

,\ LUGAM-SE as casiis dn rua
a*-D. Maria 71 (Aldeia Cam-

pista;, transversal á rua l*e-
i-cii-u Nunes, iiovas, eom dois

quartos, 2 salas, cozinhaj ba-

il2$ooo a boa casa lllicilo C tllll«lllO «le llIVilgeill.
"todos 

os eoiiiinodos iiluiuiiia-
dos á luz eleetrica. As eliaves
no local. Trata-se na rua Gon-

Salves Üias ai, iiroximò da ci-
diide, a iioucos passos dos
bondes de Aldeia Cuniiilsta,
cuja iiassaguiii cm diuis se-
ecoes é de ""OO rs. Alugueis
5JÒ-. e lUO$.

ALUGA-SE 
oor

da travessa Dcrby Club
com dois quartos, duas salas., cor.nlui.
dispensa uurSo habitavel e quintal, rc-
formada c pjntada de novo as chaves
estão por favor no n. L.e trata-se nu
rua do llospicio n. 150. (4335 J) I.

Corrimentos
Curam-se em :'. dias com

Injecção Marinho
Kua 7 dc Setembro, 180

ALUGA-SE 
um bom nuario, cm ca-

sa de um casal decente, a uma
senhora guc trabjllic fór.i, rua Dr.
Maciel |5 (não enche) (4145 I<) T

\ MJOA-SK uma caztnlta a ca**íil
Asem filhos, peno do larno do Dc.
j>osito", "reco SO$âoo; trata-se no lar-
«o dc S. DomiliKOS 11. 8. (5211) M) 1'.

A LUGA-SE. para iickocí 1
Aa casi Aa rua D. Aiin.i

: familia,
Nery -4,

canto d:i rua Nova America! Irata-se
Urugudyaua no, das 21-13,(40(2 

L) J

* LUGA.ftE a boa loja, á rua São
_"_._hrislov:ío 11. 515, para negocio
limpo, com moradia irará família; aí
chaves estão na pliarmacía ao lado c
trata-e na Grande Mamtfastura Pen-
na Fiel; i rua da Quitanda, 116 a 11S.

(361S D .1

71^000.

X LUGA-SE a casa á v. liarão
Adc S. Francisco Filho ««5,

leceiiteiiiento reformada; têm

bons àccominoduções liara re-

guiar familia; us chaves os-

tão, por favor, no Boulevard

28 de Setembro 405, com o

sr. Paselioal. (J -íaSOH-

predio no-
duas salas,
saudável e

Dona ltoma-
66. (.G57M)"

A LUOA-SK or 6o$boo uma boa casa
__rua llinncl Anitclo 361, as cha-
ves 350. Cachamby; lrafi-se na^ rua
Marechal Fioriano, 52. (5241 JI) Ji

ALUGA-SE na cstucfio do Riachue-
Lio, uma boa casa ua

.incira Lima ». 50..tem
-alas. e um bom quinta,
ile. Preço 8o$ooo.

travessa Ser-*í ouartos, 2
_ electricida-
(4660 J) M

ALUGA-SE 
0111 Cascadura á rua

Itamaraty n. ai, confortável casa
¦por 40$; informar na casa i c tratar
na rua da Quitanda n. lar. ¦ , ,,

(50.fi R) M

Gonorrhéa
cura-se cm 3 dias com

Kua 1 de Setembro, 180

A"UGA-SE a familia dc tratamento
por i8o$ooo, na saluberrima rua

Toaquim Mcyer, 85. um bello predio,
com 5 quarlos 2 salas chácara jardim
e muita tiguã, Raz e W C; chaves
na mesma rua 11. 78, onde sc trata.

Í502. R) M

ÍNIICI CliNlITTil

ALUGA-SE.'por 
..0$ mensaes, a boá

casa, á raa Lúcio dc Mcndon.a,
estrada do Apicu', estação det Ramos;
as chaves com o sr. José Miguel d**"
Oliveira, e trata-se á av. Rio Branco
171. 

(M)

ALUGA-SE 
a casa da rua Oito dc

Setembro n. 38 (Meyer), com I
bons quartos, 2 salas, despensa, co-
zinha banheiro luz electrica além <Ie
porão habitavel. Informa-sc no nu-
mero -to, da mesma rua e trata-se na
rua Marques de Leão ... 29. E. Novo
_o$ooo. (.1437 S) -M

AÍ.UGA-S1. 
uma casa para pequena

familia .dc tratamento ...Kua_ Sái>
raneisco Xavier n,

ricio).
537 (Villa Mau-

(4643 J) M

ALUGAM-SE 
2 boas casas,

.tnetii.ies cada unia.
por 40$

Estrada Nova
do Euifcnlio ila 1'cilra n. -SS; as cha-
ves estfio no terreno ao lado, com t o
sr José T.ottes, e trata-se á av. Kio
Branco 171. (M)

A 1.UI
__vo,

LUGA-SE. barato, o
com Ires quartos,

luz, .az, lerreno, logar
recommeudado; na rua
ua ii'. 68; trata-sc uo

A LUGA-SE, por  .
_\s salas. 2 quartos. cozinha

70$, uma cnsa com

ciaiule terreno
11. 95, Engenho
tão na venda

rua da Bella Vista
Xovo; as chaves es-

cm frente. (.|iSi.M)J

Cura radicalmcnto a queda do cabello, deslróe
a cnsiià, evita o embranquccimcnlo e faz nascer
novns cabellos - VIDKO 4S000.

Vcndc-sc nas Perfumarias e Drogarias. —
Em Sfio Paulo: Casa Lebre, c Baruel & 0.

ALUGAM-SE,u

1 .SE a casa dc construcçao
;na, com duas silas, tres
cozinha, banheira esmaltada,

luz elcclrica -.loi; » . C,
indepcwidente, coni boa

« LUGA-SE uma boa casa para i;:-
^"Vmili.1 pcqueiia, na rna Pereira de
Almeida n. Si; trala-se nn sobrado.
.Mattoso. (5035 D J

X I.UÇ
á jLinòut
(lirãrl.s,

i eiiuvèiro' entrada .- -
: lendo qn.irlu para creado; na rua U:i-

rão dc «.'oli-uipc n. 08. Y.ila Isabel;
i pre«,*ü cotiimodo; as chaves »ó ,1*l-'*><?'
. c trata-is v.o mesmo. (4rJ.15 K-J «

(42 .1) J

4 LUGAM-SE por q;5 as casas da AL
-Atravessa Carvalho Alvim ns. ..t cj jtVm
.í.í: as chaves .10 11, 41; tem .
tos ê electricidade. ( jq.u

LUGA-SE a rua MariJ c Harros
.4 I.UGA-SE

i_br;iJa

í quar.
lt» K

<iuart.).s. cozinha,
chaves na casa 17.

quintal, cu
(4008

magnífica casa asso-.
¦0:11 -¦ salas e 3 qiiartual

coniiilia, banheiro, electr-ciiiade, i_o.
rão e lerreno por ioiSooo. na r. Sao
l.ui:-. Gonzasa n. 537: chave no 557;
casa VIII. («io J) '•

ALUGA-SE 
po

,. confortável
Ia Ramos :i. i4-*,
õtiiirtoSÉ e tres }.i;
íli-j está situado t
de.:,

200$ o magmtieo
predio d.t rua Tatu
tendo seiri espaçosos

ndes sala?: e-u- rri**
11 local aprazível, ni-

1 veceí.içãot com cli-

I chaves na casa 17. (4008 J) U

"•* A _\r:i:i ilmiile .1DR PRTQÇTTTMA P' Z. Cirurgião da Santa Cisa¦wKlOOlUWiy^ r. — 
dispondo dc inslallaçües

10; a enuve c.-ia nu mesau
Pr irnla.sa un ri:

ih.
Alfândega <
;:o.i .11 J

A LUTT.V-SE por ií-J...oo o predio |
_rli'.u larso das Neves 11. 7- l'au. .
1;i .M.iii .-. poiito dos b;..i.l-.-s. iU-sla li-
nha, tudo murado com cradil^e n-r-I
tão d- forro, pequeno iardim, hoa j•varanda, duas salas, ouatro nuartos
wlcta ara cnçoiumár cozinha com 2
ifo^òes _endo ttm a eaz. hoa banhei- :
ra com aquecedor a ira/, chuveiro, ,
illuminação elcclrica e a _ai. muita"clionico, 

pôde ser |

apropriadas, traln, com especialidade, r.s doenças da ureilir.i. bexi-
ga, testículos, próstata e rins, utero e ovarios. Cura r.idical das
hérnias, estreitamento da urcthra, hydroccles e tumores do ventre.
Operações cm geral. Cons.: rua Rodrigo silva, ;, nas lerc.w. quin-
tas e sabbados, das -* ás 4 e diariamente, â rua dos inválidos 16,
sobrado, ás 10 horas.

por l.toS, a casa üa
Caxias n. i-*r. no

I : l!oul__i.' I -'S ne Setembro, eom duas
1 salas, nes quarlos. cozinli.1, despensa;
banheiro; tem quintal e luz electrica.

(4146 LJ .1

I A 1.1
1 _TV\a

4 LUGA-SE.
tima do l*i

¦nacnífica casa da
niRtiav 11. ,íoS. coai s

hons quartos 2 salas banheiro, jar-
dim, aluguel .'.-o$ooo; t.:it;i-se na
mesma rua 11. Juó. (4957 I) 'v

n.-.i.i. anarclli
un: lqucr h. (;.-.i6 Ml .1

4 l.UGA-SE uma s.ila e mn quarte
_4A.de frente a senhores^ do commer
cio a rua Mipuel de l*'ria* 60.

(:-'47 Ml J
' 1' 0> a ca-*-! u.

to d.
Traia

.4 LI
_-V.r.

Vinl
praeja aja

T.A-Sl:
r n ida

dc N'o
dinaila

h.i

Ipanema,
.1. s» and.
(5'l.jJl .'

1. iSy da
iâ. coai 2'ra ei.

4 LUGAM-SE as cas.is 30 c 61 da
__n:a 1'iratiny (Conde Uomfim 1:
tratar, á íua _. 1-rancisco Xavier.
11. 391, ___"* U

i IíUCA-SU uma casa con «ditas sa-'
_t__!a.. tres fjuanns, copa. dispensa,
cozinha e quintal; na rua Pereira
Nunes u. |bj A.; trata-se no nume-
ru 1Ó7. (toofj .1) L

¦>AM->lv o? predios da rua Sil
Pmto, em Villa lsal.el ns: ij-

. por ooSooo mil reis cada uma
dois quartos duas salis. quintal.

(45.1= .0 I.

IbonboIsiÕÊ a

I CHOCOLATE I

\Wà Ifriilinecsfinissimos-— 8

aja Fdiiilnuts, Caraiut-llos. g

I Rna 7 Setembro 141 1

cm casa francezii,
uma grande sala c quarto, a sala

com cinco jancllas, oara casal de tra-
lamento, cnm bella visla sobre a cuia-
de e bahia, com nensão, Im electrica,
li.-iiihos clientes, bella chácara, tele-
phone; na rua Cosia Baslo; 44. Santa
Thcreza. <^2 M> J

4 l.UGA-SE. por 50$, bo.i casa para
Apequena familia. 2 minutos da es-
laçao do Meyer; lonar muilo saúda-
vel; iiifoima-sc rua Dias da bilva 35,
ouilanda. Ji___-__-_

,4 LUGA-SE; por 71S, ur
Aiiuarlos. -• salas, cozinha
á rua Imperial 11. .71, ca
shaves :u n. NHL

casa; -
quintal;
XII: as

(481.1 M) R

\ LUGi-SE.Ac "" Ma-

A LUGA-SE
_t_.(*.LMicrat
habitavel,
dico.

4 1.1'GA-SE o
__Lz:ii.i 11. -*J.

nia.t.'i!:i.
freço ¦¦

tanque e 2 \V
t-t'S e informacõi
avenida (phariii:

(.i(..ió n t
iii.

; » LUGA SK uma
jt\ fabri ca ou > dcp
't? para família. :¦
•Vjnta. r.a rua l*r**Í ('¦wu

if-.ta.se na ru» Colina
3L mt.

paran*-a nro;
sito, tem

preco muito em
n. 4if\ c
Si. Tri.

CS _« 1) J

Cura rápida emn o
PI-UXOKArj iHAMXHO
Uua 7 «Ic Sotombro, ISO

casa da rua Amhro-1
Aldeia Campista, for-

rada e pintavla de novo, as chaves cs-
tão na casa em frente, e tratar á rua j
Campo '\icj*rc 11. ;S. í.|tj-*i J) '* ;

A LUGA-SE á rua de S. 1'rou-
nredio ioj :i rua do | xicisco Xavier n. (i.is, boas casas

Aruoüo, reformado, porão | com dois quartos, duas sala., cozi-
bondis de $100. Preço mo- nha, quinlal e installação com abati-

(46.10 J) 1.1 mento dc alugue1, por 75$. próximo
Centro" Espirita. (4.S5.LJU

á rua Wen.e d
I__.galliãés .10. uma boa casa. nova,
inoifernaj com ires mi:irto-;. 2 salas,
amia fria e quente, banheiro, quitai
e jardim; bondes .lc I, Vasconeellos e
V 1. Engenho Xovo; as chaves na
ráiiifi.-arfio Modelo, á rua Barão de
U0111 Retiro 17S. Trala-se com Pel-
solo & C, rua Alfandeira ¦-•• .

Ít7;7 M) J

,4 LUGAM-SK 2 casas uma nara fa-
rVinilia oulra para negocio, Rua I e-

I.aiidim ns: 5.1 c 5.. .llninos.
traz. (;22õ Al) mreira

Aluguel 6;: água

Ccnstipação
Tome

PEITOUAL 9IAKINH0
Kua 7 ilo Setembro, 180

A LUGAM-SE por 8l$ooo as. boas
_\c:is:is dc iarJim un frente ú rua
Tavares Ferreira ns: 16 c 20 hehi.de-
fronte ;i estação do Rocha, com 2 boas
salas. .1 espaçosos, quarlos. luz electri-
ca abundância d'aiíua c prpnde quin-
tal. (aaiH D M

ALUGA.SEestação dc Todos
6 quartos, e 9 sala;
das Dores n, 10.

casa defronte da
os Santos com
trata-se na rua

(5i37 I) M

ALUGA-SE. 
ppr _i$, uma casa, eom

¦2 qu-irtos, z salas c quintal, á rua.
João UpdriftjJcs n. 6g, casa *. (S. Ifràn-

cisco Xavier.) (4155 M) í

A T.UCiA-SIÍ a confortável casa da
XVrua Iinjícrial n 17-;. Meycr; t«u
4 quartus, .1 silas, cozinha, banheira
para aK*'a quente, luz electrica, gaz,
etc.; para ver c tratar, na mesma.

(44« H) S
1—

ALUGA-SEsala o coz
uma casa. com quarto,

Cózinhflj nara um casal;
l>rcço 21Í; 11. 268 rua Jguassli. Madu-
reira; cm fr.çnte _ tiarad.i de Kduardo
de Araújo, (441*2 M) i>

IfUGA-SU a casa da rua iMRUcin*-
8t). com 3 quartos. 2 salas v c

bom porão; trata-se no 78. (4850^)•-*
ÁÍ;1

l.UGA-SE a
lheiro Ferraz

casa ila rua Conse-
n. ..6, Meyer para

familia, as chav;**- estão na
rua 20 de Março n. -'9. próximo ao
Ibgar .*assam os bondes de Lins Vas-
cbncellõsi (4640 J) M

Aí
pequena

A LUGA-SE boa casa coai água fria
_Ve quente quintal e iardim por pre-
ço módico. Chaves na PairficaÇÜo _Wu-
dclo. Kua Barão de Bom Retiro, i;8

(Si"ia Kl M

A MJGA-S15 muito barato o arma-
Xl.zem novo da rua D. Anna Nery
n. 460, esquina de Tavares Ferreira,
defronto á estação ido Rocha, com am-
pio salão, uara aualntter negocio e
hoas accommilações nara família; cha-
ves no n. 424, (4417 J) M

ALUGA-SE 
a casa

vessa José Bonifácio,
17 da tra<

. na estação
dc Todos os Santos, distante da mcs*
ma ires minutos, tem dois quartos,
duas salas, gramb. quintal e jardim
na frente; as choves estão no an
mazem da esquin-a, onde se trata.

(4510 M) S

\LUGA-SEJantes
um bom predio com bas-

accommodações, illuimnadu
luz electrica com grande terrentf

todo murado, próprio para familia d*i
tratamento; na rua Borges Reis 1..7,
antiga Vinte o Cinco de Março. En-
Kenho de Dentro; trata-sc na rua do
Lavradío j'j?, das 9 ás 10 horas da
manhã. 14507 M) S

A LUGA
XVquarli)
hutndõ dt
Aluguel .i
junto
.07; E. Rocha.

ilv uma casinha com sam,
c cozinha; na rua Clari-

Mello n. =J4, easa 4.
5; a chave esti no n. .3.-al.i-se na rua Figuer"

(4604 'Ml R

4 LUGAM-SE confortáveis c;tsi=. de
__4iS a <"!»: tratam-se com Alber-
to Rocha, á rua C. Benicio 
[acarepaguá. (l^Si Ml K

i LUGAM-SE. com carta de fiança,
ixnri E. de liamos, boas casas ile
moradia, ;i 50$. ú.S c 6.S: têm água.
luz W.-C. c quintal; trata-se no mes-
mo Ior.i-. na "Villa Andorinha".

{227 x M) K

ESCOLA NORMAL
Conourao de aâmisBão
IhscHpçõcs na i" quinzena de Fevereiro, exames

Quem quizer sc preparar cum segurança, matricules
tes, no curso anncxo do Instituto Polvglotícò,

BRANCO, 106 e 108.

"¦ 
quinzena.

Iitaiito an-
AVENIDA RIO

A UUGAjSIí com tres nuartos, dtias
XXsalns, luz electrica, iardim c quintal,
rua General Bento Gonçalves 33, na
chaves n. 17 K,nptM>hi> <i-* Detitro.
Aluguel ioo$ooo. (4555 SJ it

A LUGA-SIÍ o urcúio da rua Iltr-
-Vmenijarda u, a.H. Mevcr, tem po-
rão habitavel, chaves no 46.

"15064 
J) M

I \d.UG.VM-SE:'por. ,-i.$ as. caias IV
1 -*~Vc V da r;;-a Imperial 271, Meyer,

com dois quartos, duas salas, grande
qiiilllal, luz electrica. Iluiiiles á poi-
ta. As chaves estão na easa li Tra-
ta-:e ua rua dc S. 1'cJro n. ju;.

(.63O M) .

LUGA-SH

i LUGA-SE po
_T_kcasa pintada
Duas .alas. dois
Duas salns, doi.
Barros Leite
Bocayuva. A
sr. Hrniino.

50^000 mensaes 1
forrada dc novo',

nuortos ETAOINN*
quartos. ípraves.**!

a$. estação Quintino
eliave
Cartas

10 armazém do
de fiança.

(.UO U) M

A l.UGA-SE a casa 11. 1 da traves-; —
_"\.s.i S José M, esuuina General A LUGA-SE na ru.i Parahyba ..i-A,
Canabarro. com -• s.U.is. -- iiu.irios._-Va cara n. III; a chave nor favor,
etc. As chaves ua casi n. 2. Alu- no 2; trata-sc Senhor dos Passos 76-
guel 0.5000. (via M) 1.1 (aiS.i L) J

A LUCA-SE o predio da run Felip- |
__Lpe Camarão :i. Co i • ¦ chaves no i
armazém, -da esquina. Boulevard, 2S
de Setembro (Vilh Isabel). , :

(4.35 R) '•

» LUGAM-SE, na Villa Savana,
__. ctrirclis dos Pobres, rua V. Ni-
ctheroy 6o, er.iacão Mangueira, casas
que deram no?, a ;o$ c 6i5; preço
dc criic; aproveitem. (4178 MJ R

\ I.UGA-SE.
XXcisCO Manoel
qaurtos, 2 salas;
relies ,|2.

í;S, predio novo;Fran-
iS. E. Riachuclo; ó
uala-se Viclor Mci-

(j.,63 MJ J

ÍII
MA-Tomo PEITOUAL

KINHO
Kua 7 «lo Setembro ISO

A.1
-. Vq

.l.UGA-r

.quartos
to, próprio
são, coIIckÍi
o sobrado

j-, com muitos c vastos
e s.Vas c tod<*> o coitfor-
para grande familía, peu*

• o*i sociedade recreativa,
i.i r*:a Conde de Üonifím
re J-at-riça e AragãJ.

(3i_S Kl .1

l( 1.1'GA-SE nor 10..3
__T_k.va com -• nuartos -'
rua Pereira Nunes n.
ves estão no botcquinl.
pista.

uma casa
e j:n

Aldeia
(40. i

A LUGA-S1*. ini bom commcdo
_"_-ilcpendenlc na rua Esix rança :
mero 6-'. S. Ciinstovüo, í.-..•..*-> J)

LUGA-SE
:':l Pira

rua Ur. Campos :
etaves no <ru:_r._i

A'. ;i;a grande loia, ;
1 ai quer negoc «*;
s Salles 11. ;ç;

•i- CSJU.IÜl.

fO«

» LUGA-SE a (.asa n III
__XogtKÍra da Gama. Cancella'! duas
salas; -l,:s quartos; iem el-eiiici.l.uie;
_s chnvci estãn no n. I; trata-so na
raa Si a .dor Alcnotf n. 162.

ti.il RJ I,

Bon opporluiiidade para as posseas uilolligeiilcs c
aclivus; SeV. S. quer vencer difficuldades da vida, ganhar
muito dinheiro em negócios, ter coragem e audácia, boa
voz, olhar magnético ó attruento, vencer e dominar
vossos inimigos, ganhar no jogo, recuperara saúde c ser

fe-üz em amores e em rela.dos do
1^?_^ iòdiia espécie, escreva-me mime-

diiitamenie, pedindo o meu livro
intitulado TALISMAN DE PE-

, DlíAS DE CEVAU, onde coohecereis as virtudes das
Tüã I maravilhosas Pedras de Covnr, recebidas da Índia, i

Escreva para : Sr. Aristóteles Italiu — 1. un Seiihor
tios l^ssos u. 98, sobrado — Ctiixn do Correio
604, Kio.

LUGA-SE.A ^
X \ proso
nue:1.! casa,
quintal.

. rua Francisco Fra-
. (Encaiitadcl, uma pc-
com uila água e hom

(aiso M) S

4 LUGA.M-SE nredios nn rua Ma-
_\ianli"io n. ;S, lioca do Matto.
Meycr, bondes à iiurta. estroto c luz.

(44I-- JJ M

,4 LUCA-SE ur .1S000
X_..parcí 4Mj<|uena familia.
n. >6 da rua José felix.
Alice. I.stação dn Rocha;
na eazinha .'o. Telophoiic

na
uma iki.-vi

avenida
!m da rua
iiifdnuaçíío
9.8. Sul.

(4416 |) M

ALUü.V.SE 
a casa da rua Conse-

lheiro Ferraz, 30, com 7 quartos,
aj.ua, (|úcntc e fria na cozinha e ba-
nheiro chaves nu armazém cm frente
á rna. (ii.lS J) M

casa 110*. c da rua
11. 16, Mcyer, ten-

Jo 3 nuartos, duas salas, banheira cs-
maltada cozinha, luz electrica, entra-
das latentes, jardim á frente, quinial
etc. aluKiicl qò$ooo. (401S J) M

,4 I.UC A-Slí uma casa r.a \'d'ix
xXBastos 2 nuartos. i su.n, aluK'-"l
RiSooo; rua D. ilarl.i ... 101: na
Piedade. (.pj.1.1 KJ M

AI^UGA-SI. um trrande pre ti i para
__LÍamil a dc tratamento v:-.\o ít-tf
(;'•:; ios, 4 salas, e dem i'» coiar.. lt
ames para ser tratar a n.i As*»a t'ar.
neiro. 11. 16 1'adaria. Por'a da Lua.
Alinuel i..o$ooo. (j|-'4 J) M

.4 LUCA-SE. por úoS
-CXcas.*- da rua Tavar
ta Jo; as chaves estão.

e ir.,ia-sc i
i-r.

n. 11,].
Uranco

mensaes. a hoa
:s 11 =. Kncan-
nor favor, no

avenida Kio
(MJ

ALUCA-SE uma casa nova. para
er negocio, com moradia ;

Maria Luiza 73, e nata iamilia. a hoa
c:,-.i da rua Ernestina 60. Roca d;
Mato. «4Í4í M) J

.4 LUGA-SE uma boa casa. com 5
/Xcomniudos; nreco haratissinio, á rua
Vrctoria -- = -', estação dc Km os; trata-
se na mesma. U220 M) J

, 4 I.tT.A-SE por to$ mensaes. a hoa
I __Lcasa, â rua Almirante _;<.r."o de

Ladario, Villa Gerson, estação de Ra-
mas; as chaves com o s-r. Silva, no ar-
matem Tjro.*tÍ*ro, e traí.«i-w 4 avenida .
Í.W _r_::co i;i, (MJ I

C0LLYB1O moura eem
(_NTC).>I1") REGISTRADO)

PMP-Cus*a a inf eiammaçâo e
gações úqs oBhos

Em todas sls _pJ_.s_lx-_._iel-
cias e clro__)<s-r____}

ALUGA-SEn
com

des-
uma hoa ca si,

quartos, 2 «alas. cozin ha,
pensa tem ,'i«'.ia encanada. luz c/ccím-
ca e Kraiule terreno cercado, por 7<j$;
na rua -Votmia Nunes n. XXII, na-
estação de líamos; pôde ser vista ¦»
qualquer hora do dia. M

I.UíiA SK o bbtn predio aáaohra-
.dado cijai porão habitavel e d:r- i-
o da rna S. I;rancÍ5Co Xaviei nu-
i'i acha-se aberto e trata-sc ua egre
da Cru?, dos Militares (\'jõy li M

ALUCA-SR 
a iamilia Ae tratamen-

to a Kratwle c exa 1-ente (asa da
rua Augusto Nunes 11. ir. com duaí
Brandes salas, quatro pronjes auartos
c itm menor e ainda um nara creado;
nitiiLo limpa e arejada, boi cozinhai
desr-ensa e bom banheiro muita aH-i-J.
trinque, icra lavar jardim e qatiitaí,
illiitninarjti 3 \e-Az e Vlect-íctdade. •**
dois minutos da estação -Ic Todos 01
Santos c a um dc tres linhas dc bon-
<les. A chave acha-se nn n. ..1 da
mesma rua onde se informa.

(4.51 JJ M

VLUCASI-: 
uma casa nova. cam

tres quarlos, duas salas, cc.bln
n Rnz, banheiro c miíhtai; na tv.jl dfl
Mattoso n. lir. Irata-se na |.r.-;«
ii* Uaaduu jjj. Jijz-.T liem

(.Oi5 D 1
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RIO
Telephone Norte 1855

N. 28934 — 38
De organdi, desenho

de pétalas, com
pequenos bolões pretos

,r--;t_St;'

'___

CORREIO tfA MANA* >-- Domingo, 26 de SweuibM de 1010

N. 28904 - 6$
De musselina fina,

bordada dos lados e
pregas atraz

N: 28942 - 5$
Golla e punhos bordados

pontas de renda na golla e
renda no centro dos punhos

N. 28883 — 6$
Golla de fina musse-

lina branca,
bordada a preto e com

botões pretos

Para seguir os oapri-
cuos da moda, não é
preciso gastai' inuito,
pois a
CASA SLOPER

offerece uma linda col-
lecção de GOLLAS querepresenta as ultimas
croações do Paris.

-_fV\Jv}*_______jp

Sr

Escriptorio de

Cópias em diversos idiomas e
boa redacção em portuguez. Rua
do Rosário 136, a° andar, SALA

DA PREtJTE.

N. 28423— 5$
Golla de musselina com

plissada, guaroecida
d'aber'os e botões

N. 28923 - 3S5
Golla de musselina

branca com"tlúpitssftnt" dc cor
c renda

N. 28415 - 5$
Goirti dc filo com ponto pretona margem e pequenosbolões pretos .

VENPH-.SJ*, par 4:300$, um bom
predio, novo. con 2 quarto», 2

pias, cozinha, banheiro e W.-C. comluz electrica. água com abundância,
auintal todo murado e entrada ao la-

,0, frente de platibanda, moderno ecimento branco; á travessa FranciscoRamos n. 3, traniversal á rua Feio-menr. Nunes, estaçüo de Olaria. E.F. Leopoldina; preço de oceasião;trata.se no mesmo. ((36S3 N) R
VENDEM-SE superiores tct>» renos de 11X80, om Viu
Lobo, Estrada Marechal Ran-
gel. perto de Madnreira a
prestações e & vista o por pre-cos ao alcance de todos. Tra-
fn-se noa mesmos, á rna Pro-
fessor Burlamaqni 8; todos
o» dia». (J 4192) N

VENiDB-SE 
um magnífico prediooe eonstrucçao moderna, quasiconcluído; trata-se a rua José Boni-<

%io n, 45. Nictheroy. UísiNJT

VENDE-SE 
esplendido terreno, lc».rahy; trata-ae a rua José Bom.faoio n. 43. Nictheroy. (4iai N)J

VeNDE.«E 
o predio <la rua Lo"-pei da Cru» n. 187, Meyer, comtres quartos, espaçosa sala de -antar,

lodo» os confortos da livgiens inodcr-na e grande terreno. As :have.i namesma rua, 11, 177. .4,J7 >[ j

TTENDE-SE 
um vistoso, solido e

, confortável predio, muito próximoa estatuo do Meyer. Treço 15:000$,amplas informaçües, á rua do Hos-
___cio___i3i; loja. (4613 N) R

ftltxtrde NogueiraErnpregade com sw-
cesso oas seguintes m*-
lesdas.

Europhalal.
Dulbroi.
Boubu.
Boutoai.
Ini)amiiu(5M do ntor*.
Corrimento do, oniWea.
Goaorrheu,
CukanctilM.
Flitalu.
Biplaau.
Cancros vcaeiMa.
Raehitiamo.
Flora Brutal.
lllceru.
Tamoret.
Sarnai.
Cr.itas.
nheumatismo em geri»Msntbas d> pelle,Atlecçto svptiillticu.
lllcerudatwcca.
Tumores Bniocoi.
Affecçlles do figado.
Dores no peilo.Tumores aos ossos.
Latejameato das arte.
rias. do peseoco e fl-
nalmenta, na
todas mu molea-
tias provento-.-tas do sanyua.

Encontra-se en
ias

ei

ij JffltHjH

íiíisnsii
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ll^rgirOTM JI

VINHOS MEDICINÂES
GRANADO 1

TTENDE-SE o prestações em Av!V repogua, á rua Einilia A 1 2"Mm 1 iCSu 11 
'e.r'cnoi trata-se na nijWu.

tlKMTVM BO OniOIS.

GRANDE DEPORATIVO DO SANGUE
dWo lienicio 402. (458o N)' J

YF.NDE--S.j3 uma hoa casa com setequartos e mais um fora, duas sa-UB, saleta, boa cozinha, banheiroquente e frio, excellente varanda, gazc electricidade. Preço raioavel; narua Darão de Mesquita n. 7S5. An.daral.y. Chave na padaria. Tel.Villa 2493. (N)

N. 2891(1 — 4$
Golla de musselina
adornada d'abertos

XTEXDE-SE unia pequena ca-~ sa com varanda uo lado cm
centro do terreno, com nm

TTENDEM-SE por. 12:000$ 2 pre-T dios coin 3 quarlos c bom terreno,
em frenle á citação do Cascadura;
por 12:000$, um predio quasi cm fren-te a etsação do iMàyer, por 9:000$;um do esquino., un.|'cjt>m negocio, c•por 13:000$ um terreno com 44X60,e um predio para sen reconstruído, narua Victor Meircllcs; por 24:000$,um predio cm centro' de terreno comseis quartos c quatro salas, em VillaIsabel; trata.se na rua -Medina 42liMeycr), ate ao meio-dia e depoisdaa 5. (4413 N) Jcentro do terreno, com nm V-m-vm-ic'.... 7.lindo jardim na frento c dós S.^ Shif^SÍlados, medindo O terreno 11 trata-se na rua do Kosario n. ws!

_1n fti/atttn « a-t .**« .*_* _. Joiíl. (Adc. V\ t

>•>•"•• *-!-»*•» iwiuiauk M iti n,i.U.Jrugtiayiuia 116, das 2 ás 3.
  (.to6.i M) .1

ALUGAM.SE. pot 90$, os cxcel-
lentes prédios, com todas as com.iiiodidiiaVs hygicidcas. da rtta Lopesda Cruz ao e .11; traja-se na rua Dr.(..iruie-r 105. Rocha; os chaves, porfavor, nu vcitda tia esquina, -io*.
(4770 M.J U

A 1,1'OA.SE unia casa iu- üngenhoii.Jt' Dentro ú rua Dr. l.c.-.l nume.ro io.;. cmfrerilc a Praça, completa-
mente reformada dc novo. com __ sn-Ias, 3 tiuartos. cozinha tancuc banhei,ro, c grande terreno ao lado todo cer.¦ ado. As chaves estão na mesma riu
ii. ..t;. cazitiha .1 c trata?so á rua São
.lose- n. T20, i° andar, escriptorio nu-
"!___o -3. C12S0 J) .'.

105, esquina ' *" "
';íiü Kamos.
.03, .esqiilna da Viuva Garote esta. IYEN-DE-9E por i.-6oo$ uma casa15036 NJ J ' » com quarto, sala c cozinha, com1 hora terreno todo plantado; para ver¦j e tratar na Estrada Marechal RangelI ü- 459, estação de Madureira, com

Compra e venda de predios
e terrenos

(10M1MÍA-SK 
íím predio bem loca*

.' lisado, na rua Uruguayana n. S,
cotn Micholski. (481S Jí) I

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Neurastlienia,
Espcriuntorrliea.

Cura certa, radical c rápida
Clinica cleclro-medica, espe-cia! «o
Dr. Caetano Jovine

das Faculdades dc Medicina
de Nápoles c P.io de Janeiro.Bas 9 ás 11 e das 2 ás 5.Largo d« Carioca h. 10

sobrado

(4911 ;N) J

\TENDE-SE 
o predio da rua detnscadura n. 7, rua calçada, .commodos. Q. Bocayttva. (497_»N')'_r

Paul.no.

¥ENDBSI-SE 
as propriedades abai-xo: por 28:000$, um prediorondeiido 400$ mensaes, na run Da-rao dc S. Felix; 7:500$, um terre.110 com 16 X 80, nn .rua Figueira(estação do Rocha); trata-se com E.Cuililoso, -na rua da Quitanda n. 67loja, das 3 i|a fe 4 horas. (5227 N)lf

de frente c 61 de fundos; tem
muita fartura d'«gim e tem
esgoto; o jardim 6 todo ci-
mentado o tem um lindo ca-
rnniauchão; preüo 8:000$;
pôde ser vista a qualquerhora na rna Gulneza 78, En-
genho de Dentro. N

(4Gso N) J

V'ENDE-SE por 21 contos, a con.
t t íortnvcl casa da travessa Cer-
queira Lima .29, no Riachuclo, eon-stnuda ha seis mezes, com 2 salas,
5 quartos, corredor, despensa, banhei-ra com água quente c fria, bidet, W.C. interno e externo, quarto paracreados,. magnifica installáção eleetri-ca, vastíssimo terreno e uma pequenaavenida, rendendo 150$ mensaes. Vere tratar na mesma, a qualquer hora.(3.141 N) R

I ~=

VENDEM-SE 
tres magníficos pre-dios, sohdamente coustruidos, li-

yres e desembaraçados, todos com
jardim na frente t grandi terreno
Ií03 ríSíá08' mntoJ ou separados, sen-do UOIS, próximos á cstaçio de To-dos os Santos; e UM junt» 4 estaçãotio I.ngenho de Dentro, por ter oproprietário de se retirar urgentemen.tc para a Europa. Informa-se e tra-¦ta-se na rua da Quitanda n. 6.1. como sr. Dart, das 12 ás 4. (5148N) R-

VENDE-SE um predio com cinco
quartos, duas salas, bom quintal,etc, por 18:000$, cm rua peito dostianlios de mar, em Icaraliy; infor-nia.se, a rua Uruguayana n. 130.loja de cha. (s,_6 N) J

OS INVISÍVEIS
ti.» n , i2t .

VENDE-SEno Engenho Novo, tra-vessa Álvaro, 2 predios. por ....11:500$, 2 quartos bons, 2 exccllcntcssalas,, cozinha, e quintal, instnllaçãoeloctrica, gaz, agna, etc; rendem cadauni 8o$ooo mensaes 1.10 Alfândega, t°r"'djr. (í28a M) N

VENDE-SE um lote de terreno 10A50 na rua Magalhães Couto pe.
çndo ao n. 50, distante da estação doMeyer, 7 minutos, a né e .1 de bondeda Piedade, preço 2i2.r,o$ooo, 130, Al-fandega, i° andar, a ás 6.

(5=8a M) N

l MYRNO-MA.GNE.XISIVIO !
Curso do Professor KAD1R, na rua Maris o Barros 87.
E' o primeiro o unico na Ainorlca do Sul!

I cura-rf-ote-.' 
™'h°á° ,l~ 0-,SÍtl°' COm S U^s aP0»0S- J» P°™* influenciar, dominar, gl!!^9.w*®!!^*!*'^!!_*^t^

VENDE-SE na rua Maria' Tcixa,
,, 30, estaçi- ' ' '

/~"ÜMl»RA-SE uma casa iuos^subúrbios nt6 Oiisciidiira
que tenha no mínimo ;i qnnr-
ios c 2 snlus o nlgiini terreno,
niio se fnz qtit-stão que a cnsa
precise de concertos, assim
como o pagamento será feito
cm prestações; quer-sc casa
perto do bonde ou trem; a
pessoa qne quizer fnzi-r este
tnegoeio póde escrever para ú
rim do S. Tedro SOI, sobra-
«lo, no sr. Affonso. (MS038)

"yjpDK-SE 
em frente _j estação de» Kamos um predio construido a 2duras com 3 quartos. 2 salas, dispensa,cozinha, \\ . C, agita, ,;ic, e mais¦una outra cnzinlia i.a nortn dos fun-tios, com 2 ouartos, 2 salas c pequeno(nuMal. tudo ,pcln oreço 7:.oo$ooo,.30. Aliandcga, i° andar. 2 ás fi.

(í--S-- M) N

1>!i 
LvDIOS — Gomprani-te ua rim
d.i Alfândega 130, 1" andar, d.ts

2 ást 6, tem sempre pretendentes pa-ra sitio-?, terrenos, predios grandes e
liequcnos, cm: l.apa, Copacitaia,
.lloUtfogo, Laranjeiras T.ijttca, Anda-
rahy, Villa 

' 
Isabel, subúrbios tia

Cenlral, centro ela cidade; mediante
uma pequena comniissão, E coin pes-t^ál habilitadíssimo para aconipanlifir
os pretendentes; Alfândega 130, .1"
andar, das 2 ás 6. (5282N)M

TnvNDE.SE- o predio ,tla rua Wcn.t ccsláo. distante da estação tio Mey.e-r. 7 niiuutos. 2 quarlos. 2 salas, cozi-
nho, pequeno íiuintal, jardim com gra.du ,installáção electrica, ngua em(lUiinlidadi! e dislanle do bonde dáliud.r.le. 3 inimiios, nreco 4:e)oo$ooo.'to, Alfândega, i" andar, 2 ás 6,
construído ha 4 annos, fachada pb-
..landa, (..283 JI) N

Ii-.VNE.MA 
_ Vendem-so barato,

dois lotes de terreno, na quadra... t-".u frente para a Avenida Mc-
t.dional c r.ua 1'riidente dc Moraes.
Tratar -com Mario Kibeiro. na ma
lio Rosário 1.12. so'brado. (4104 N)li

rpEURENOS — A' run liarão de
JL Mesquita, cm ligação, maçada-

«íisadas do 200 a 400 mil ríis o me-
t;o de frente. A* vista ou a presta-(;ões. Tratar, Meira; Uruguayana n.
.!__ Teleph. 465.1, C. (n N) J
"f^ENDl-i-Si; o predio da rua I:n-perial 11. io.|, Meyer; tr.ita.se

com o sr. Faria, á rua Primeiro dc
(Março 11. Si (Banco 1C0111n1crci.il).

(-10.1- N) R

Vri-iNDI.M.Sl- a conto dt- réis
y (1:000$), mairnificos loies de ler*

reno no Mnca 11 tado, próximo uo jar-dim, bondes e estrada de 1'erru, cora
níStia. luz, logar a.nlubcrriimo, visia
admirável.; trala-se com o dono, á rua•Io Kosario 63, sobrado ou á rua da
(onecição 3---A, Meyer, ate ás io
i;"^ (.1934 N) K

\ r-ENDE-SE unia easa de constru-eçito moderna, com bastante ter-reno, tendo cinco commodos, njardi**"'.'.'a,_ tanque e banheiro, entre as
estações tle líomsucccsso c Kamos,
i-Jt-ço 3:Sòo$; trala-se na rua 'Hr.r.c.
nho da Pedra, 164. (4936 X.R

VIENDE-SE, por preço de oceasião,T o magnífico terreno da rua Ia.cintho n. 85, Mcyer; na rua Ma-e-!iado Coelho, ,-0. (4040 Ni K

*ÇTttN DI.-SI), um excellente predio á» cslaçâb tia Penha Circular, 4 quar-t.is, 2 salas, dispensa, cozinha, quarto
para banho W. C.. dentro de easa,
l.iir.io lodo concrcladn c nrorrio pirnnrKuiiiações. instalheã electrica, ti
acua eiiciinaiilri e situado cm centro detc-nreno. une mede de frente 11X53.
Preço r:Soo$ooo. i-,o, (Alfândega 1°
andar, das 2 ás 6. (.282 M) N

,¦  --ração de Inharajá, um ,p're-dio. grande construído a 2 annos -
qimrtos, 2 salas, cozinha, c niuito ter-reno, cercado, 130. Alfândega 1» an-dar. 2 as 6. 2:2SO$ooo. (.282 M) N

T7i.tND_.-SI. lln1a _,._. ca_a com ,Imt pequeno pomar, cm Anchieta; tra-vessa de S. João n. 18; trata-se coino sr. Soraphim. Preço de oceasião.
(_______!_) J

^r-ENDE-STE por _,.j0_?i dois prc.dios com dois quartos, duas salas,etc., jierreno 12X50, denda mensal¦oo$, a rua Guilhermina (Piedade),podendo o pagamento ser metade ãvista c o resto a prazo; trata-se narua do Carmo 66, 1» andar. (4ij6N)J
TTl-.NDl.-SIC tmi predio, recentemen-

T te eonsetruido, com porão habita-vel, com todo o conforto, para tunaboa morada para pessoa de gosto.Vende-se este predio devido i pro-iprietoria qua anora no mesmo terque se relirar para fora. Este prediocustou 22:000$ e veude-sc agora por18:000$; é negocio de urgência; paraver e tratar no próprio predio á rua
Çaclianiby 11. 7. Bondes de José Bo.mfacio a porta on de Cachamby.
.____  (4796 N) R
TTtMVfc.SF, por 2:500$ uma boa ca-» sa, cm Ce„tro je terren0 eomfrente para, a E. F. Central do Bra-sil, dois minutos da estação com doisquarlos, duas salas, cozinha, VV. C,varanda ao lado. cte. Trata-se na ruaJoão Vicente n. 495, Rio das Pe-A^s- (4802 N) R

A todos
os que sof-
frem de
qualquer
moléstia es-

ta socieda-

syinptomas ou ntanifestações da molcstia _ 7 .rilT^i.™^*'

S.*. I».-. H.-.

PREPARADOS COM VINHOS GENUÍNOS E
SUPERIORES PR0DUCT0S MEDICINAES, O
SEU CONSUMO TEM AUGMENTADO CONSI-
DERAVELMENTE. A MEDIA ANNUAL
DE 62.000 LITROS DE PURO VINHO IMPOR-
TADO DIRECTAMENTE DA QUINTA DA SA-
PINHA ( ALTO DOURO-PORTUOAL ) PRO-
PRIEDADE DO NOSSO SÓCIO JOSÉ ANTÔNIO
COXITO GRANADO. E QUE EMPREGAA10S
NA CONFECÇÃO DOS NOSSOS VINHOS MEDI-
CINAES. PROVA A NOSSA AFFIRMATIVA E
A ACCEITAÇAO E CONFIANÇA COM
QUE O PUBLICO E A ILLUSTRA-
DA CLASSE MEDICA DISTINGUE
OS NOSSOS PRODUCTOS.

_3mm

mPI

TTENDE-SE um lote de terreno, na . TTirvntrí.CTf 7'. ~
.Vlrua Conde de Jlomfi;,,, Tij^l V!iSE.™.tM <»^»»* de-i2.\29 .preço í:5oo$; 130, Alfândega,

___ andar, das 2 ás 6.' (N)

VENDE-SE por 14:000$ um lindopredio novo e todo decorado -a
oleo, com 2 quartos, e duas salas,cozinha, banheiro o aquecedor deagira, obra de iluxo, cm centra doterreno, junto a cslação do Meyer-trata-se a rua Medina u. 42 (MeverVtsti ***">• (4414 N) J
TrtvNDE-SE. distante da estação deT Kamos, seis minutos, rua (Major'Rego 34. um excellente predio por4.:25o$, dois. quartos, duas sala», co-zinha e quintal; trata-so na rim daAlfândega 130, i" andar, das 2 As 6

(5282 N) M

-. -,—"-"** «*>•*• wuíi niavHiiia acT apparellio, com pouco uso; na rua
Jo fcenado 11, uo; tratado na rua doHospício 44, co mo sr. J. Rainho6 l-onil>' (5127 N) E

VENDE-SE 
uma easa de platiban-da e quintal, com duas salas,quarto e cozinha; na rua Honorio194, estação dc Todos os Santos.

(5155 N) J

VdeNc!edÍ2 5! Pm1%« ".""• Du~U~ I V^NPÜ-SE um chalet e seis casas,
j!.5..="*??.-?-_~8.-.0"fÇr*» *?so>-l V rendem 3:700$ por anno; na má

-, — --*-__„, 4,, 00t viiciias raveis serão acecitas. Hospicio, 108.
(5260 N) M

VENDE-SE por 6 contos, bom pre-dio, a rua Nábuco de Freitas, ren-de 105$, por 6:500$, dois lindos pre-dios, de dois quartos e duas salas,com electricidade o bons qulntaes, árua Teixeira Pinto, no Encantado;trata-se directamente,, e informa-se
çom Corrêa, a rua Senhor de 'Mat-*°jnlio, 41. (So4_ N) R

Elarimundo d* IMello n. 177. Cn-cantado. (4656 N) J

yj'NpR'f-9E duas casas á travessa» da Univcrsidlide ns. 25 e 27; ira-la-sc na primeira. (5139 N). J
yiíNDF-SE em. Ipanema um ter-
,„„n~tn~c-f"m loX"°- n» ri,a Ni>sci.mento Silva, proxi tu á 1'aime deAinocdo. Xre.ta.se ra rua V..,te TeNovembro, 214. (2C99N) M

TTENDE-SE um predio novo quef ainda nao foi habitado, com duasboas sahüS, dois bons quartos, cozi-nlia, banheiro, reservada dentro decasa, uma boa varanda ao lado, illu.'limado a luz electrica, bom quinlaltodo murado, gradil c portão dc fe--ro cm rua calçadn a parallepipcdos,perto da tstação de Todos os San-tos:, bondes a porta; trata-se na rua.los-- Bonifácio n. Si. armazém, como proprietário. (S040 i\) M

TTJ-.NDE-Sf-, á rua Alario Hermes 3,t tícnlo Ribeiro, tini predio novo,
cni centro de terreno, por 4:300$; A!*.'.f.idega 130, i" .andar. (5282 Nj M
VT IíNDI-)M-SE á rua Affonso VcT-* na, dois confortáveis prédios; in*
fo.nies-.e tratos na rua "".nos; Aires .,„„. »„.,„.,-,,,„,. a rua uenos Aires11' '9" t_--jS N) M 198, com bigiiciredo & C. (5257 N)IM

FERIDAS empi-
, 'gens,darthros, eczemas, sardas,

pannos, comichões, etc, des-.ipparoccm irapidamente tisan-do lJomada Luzitana. Caixai$noo. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradentes
n. 62 (Largo do Rocio.

A 4030

TTENDEM-SE lotos tio terre-v nos bem localizados a 100$
em prestações, medem 12x50
logar alto, saudável o dc mui-
to futuro, estação do S. Ma-theus, Linha Auxiliar, passa-
gem ida o volta 300 réis, cs-
criptorio em írento ií estação.

(J 3405) N

TTENDA, compra c hypothcca eleV predios c terrenos, cm todos osbairros desta capital; para pessoas delioin gosto, sempre á rua uenos Aires

yEXDEM-SE em pequenas* prestações mensaes, lotes
do terrenos do 7 o 8 metros
do frente por 44 do fundo,
situados na rua Araujo Lima,
esquina da rua Barão de Mes-
quita, Andarahy Grando. Tra-
ta-se na Conipanliia Predial, ã
rua da Alfândega 28. N

Querejs ficar com os vosso,cabellos pretos e brilhantessem Dreclsar de TINTURASde cabellos?
Usae somente í

VICTOR Y
HiO t TIHTOBA

£»_> ^5««A NUM 8TJJA A PBünKlO OONTÉJI HITRATO DE PRATAResUfae a ew Terdidclriraaota nitural do cabsllo, sem deixaro m.nor mttglo do ptatu». pRASC0 5$00*g T^l
niselH • drojarlM s nu casas; de perfumadas

V™ Pt-S v ?"" ""'"o novo. feitio
rim ?d"-'n"'.i 

'l, lr,:'''cssa Patrocínio,
í~ i-i1""""''" dc. ilmí,!- - entradas
nhá- nWm 2 "¦''S ,=. ouartos. cozi-nha. quarto com banheiro c W. C.
Srfn" -c bo,»4-n.uintal; trata-se comMourão, á rua Rosário ,6i. ou á ruabouza 1-ranco 47 (_|jí

J

TTENDE-SE por 10:000$, magnífico
i-W! r 

''"' ~",~S1 ^l1"'"3 da rua
í/"( Caneca. Tratar com o sr. Car-mo, n nia do Rosário n, 00, sobrado,daa ».' as 5- (5200 N) J

A CURA OA SYPHILIS
Adquirida ott hereditária, interna 011 externa cm to-das as manifestações: Rhcunntismo, Eczemas, Ulccrasluinp.es, tscrofu lus, Dores musculares e ósseas. Do-res de cabeça no cturnas, Ulceras do Estômago, etc..se consegue infalh velinciite com o
MlltTYL

V l.vN.DE-SE junto á estação Quin-' .11 lio Hocayuva, 11:11 predio eow.:".:ilo ternepo por 5:000$: lráth-'sacom o proprietário, A rua Uruguny.i-
___ 11. 115, chapelaria. (4950 N)t{
TTENDE-SE mr.a boa chácara comT boa tia de vivenda cm centroele terreno, medindo 25 metro.i dcirente por 105 de fundos, com írantel-ara dun ruas. A casa tem quatroquartos, quatro salas, despensa, co-
,}"., c.saz, banhos quentes c frios,Im-lnl.açao clcclrica, etc, Ver etratar 11,1 riu Adelaide n. 103. Poc.ido-Malta.-Meyer. (.10-5 N) I
ITTJfENDEM-SE bons lotes de terre-
l,L''~'i-~ ÜT.,"5'1' muil° b-'lra"1i "a
Terra No^'""Ih~ 

n* "'• C5t;"-'"11 '«
ierra .Nova. (,,.,,. N) g

TTKNDl-.SE uni liom lote de terre.» no çom 15 metros dc frente ror.12 tle tinidos, todo murado, promptoíi reccljcr edificação; na run Pro*fessor OjIiízo n. ef.S: a chave eslá¦na rua .Mariz c llarros n. 3..r>, onde"*•; trato, no armazem dda esquina.
(4551 w. s

TTENDEM-SE duas esplendidas ca-t sas, quasi pola metade de seu
i.lor, próprias para fabrica c mora-
<tia, çm Nictheíoy, perto da praia;
para infor.vnçõcs na rua do llospicio
ii. 13. charutaria. (4550N)S

Todcroso (inti?y*
pliilitico. Eiiini-

i.:itlor das inipu-
rezas e micróbios
do Sangue. Cura
syphilis, tanto cx-
Urna (pelle, olhos,
ouvidos, nariz, etc.)
como interna (dos
Pulmões. Coração,
Estômago» JVigiido,
Rins, etc.) Peçam
gratis o impresso"O ferijre, da Sy
philis, Mchs de sa-
fer se tem ou v.ào
syphilis", ii ^-
l'ostal iGSfi. O
JCcutyl vende-se

nas boas pliarma.
cias. Preço. 5?oo[i''

TTENDE-SE á rua T>r. Silva Ra-
T bello i.l... em Todos 03 Santo-,

mu magnífico piano-pianola, novtssi-
1110, por preço razoável. (-C-^jN J

TTdíNDE.\t-SE magníficos lotes de
% terrenos na Uoca do Matto

(Meyer), de 800$ n 1:500$; 130, Al-
fandega, i° andar, daa 2 ás 6.

(52S. N) M

TTENDE-SE na rua de. Santa luiza
V duas pequenas cisas, juntas ou se*

paradas; informar •: tratar na rua do
Hospicio 198. (5250 N) M

TTKNiDK-StS uma casa de caldo de
• V canrni e outros artigos, por mo*
tivo de doença; trata-se com o sr,
Victor, á rua A-rchiag Cordeiro 208.
Mcyer. Pcposito de Jialas. (.iíJü-iO) U

TTENDE-SE o nredio da rua Assis
> Ctirtieiro 146. Piedade. 3 quartos.

-• salus. e.ópa, cozinha e terreno hX
6;.. Alfândega, 130, Io andar.

(=282 M) N

XTENDE-SE na rua Maxwell, pro-
V ximo á rua de S. 1'rancisco Xa-

vier, dois lotea de terreno medindo
cada um ;X..o, totalmente nivelados,
preço de metro de frente 450$; 130,
Alfândega, iv andar, das 2 ás 6,

(52S2 N) M

TTENDE-SE o predio da rua Dona
\ JStigcnta 12, distante cinco mínu*

toa da cstaçno do Engenho dc Den*
ira, dois quartos, duas silas, cozinha,
esgoto, -luz electrica, agita' cm quan-
Üdnde. 5:500$; 130, Alfândega, in an*
dar, das 2 ás 6. (5282 N) -M

¦\TE.NDE-SE uma boa casa acabada
V de construir, eonstrucçao solida e

nittóettna, dà-ikntc dòie minutos da
estação da Kamos; trata-se na rua
André Pinto n. 65. Preço barato.

(5115 -N) B

TTJ-.Npr,M-Sl-„ nor 14 contos, doisT prédios, á. rua Tavares n. 210 e221 (lv. do Encantado): novos feitiomoderno, assobradados, altos, no cen-tro de terrono. jardim c gradil delcrro na frente, entrada ac lado, 2salas,. 3 quartos, cozinha, despensa,banheiro, .tanque. W C : lrata-se com-llourao..a rua Rosário i6i_ ou á rua
Souza I-ranco 4;. (_.}
TTENDEM-SE, nor 30 contos, 4».prédios, a rtta líscob.ir (S. Cliris-
tovao), sendo 2 ele frente dc rua. com1 salas, 2 ouartos. etc., c 2 nos fun-•tos, 2 silas, 2 quartos, clc: trata-secom Mourão. n rua Rosário 161, ou árna Souza Franco .17. (N)

TTENDEM-SE nas ruas 3a*.
y dim Botânico, Oitis.SIagiio.

lias, Accaclas e outras, em
prestações mensaes de 70$
em demite, magníficos lotes
clc terrenos em ruas recente-
mente abertas o ontlo já exis-
tem magníficos palacetes; Os
preços vui-iam desde 2:5001-;;
o loto do 10 metros du fren-
tc. informações na Companhia
Predial, r. Alfândega 23. K

TTI.NDBM-í,.., barallssimo, os prc-.-» dios da rua do (Jhichorro ns. 00e¦ 101, livres e desembaraçados, dan-do magnífica renda. Tratar cora osr. larmo, tia rua do Rosário n9,sob, das n aa 5. Tel. 2836 Norlc.
(3203 N) J

Ví™?''^5''' "m harracão por °Ti"i~~"* uma casa por 3:500?, outra pòr2:000$, com água, podendo ser ml
-té-fl ?.;„'sl«:,i'!fo™a-se na Estrada.""tal --3°. padaria. . (44,0 N) J

A pDP.-Slv uma casa com 3 quar.
;¦» tos, 2 salas, cozinha, banheiro catrina. com ogua c luz, entrado ao¦lado, jardim na frente c grande ter-reno çom. galhnhciro e tanque paralavagem de roupa. O terreno estácercado; n muro, fogão e pia na sa aae jantar, preço de oceasião. Trata-se na rua Roberto Silva 23. RamOsV

(4641 N) }

VENDE-SE uma boa casa para pc-«luena família, cora dois quartos e¦duas salas, cozinha com fogão e pia,jardim c uma boa área com abundan-•eia de agna, dois minutos da estação
ÍL»?1 osi.- *¦ caS11 est' no se8"ro.
ifS5?,- ."""i1""1",10- «wnte; rua An.dre Pinto 64, Ramos. (5043N)R

Vi", 
'"SIv un,a cas» pequena.T com bom terreno, todo arborizado

çom. arvores frutíferas e parreira cs-
»«". */«' >gar o mais sau.
Si?í; y_,raotlvo. e, o Proprietário seretirar desta capital; na rua D. Ma-ria I,ui2a a. 46, Boca do Matto

Juventude
Alexandre

Far com que 03 cabellosbrancos fiquem pretos, não
queima, não mancha a pelle. I

A Juventude Alexandre des-envolve o crescimento do ca-bello e extingue a caspa comtres applicaçSes.
Vende-se em todas as perfumarias, pharmacias e droga-

rias. — Preço 3$ooo.

\TENDE-SE por i.:ooo$ooo (ultime
preço), um predio novo, próprio

para familia de tratamento, com dum
6alas, tres quartos, porão habitavel,
electricidade e fogão n gaz, terrenode 11X6S; na rua 'Minai 102, Sant-
Paio. (219a N) .1

i.l- , _,

VENDE-SE 
o predio da rua liou-

çalvcj n. -i;, por 5:200$; trata,se na run Buenos Aires n. 139.
(.I4--0 N) J

VEiNDE-STJ por 2:500$ um terre..no com arvores frutíferas, mediu-do 32 metros de frente, por 100 defundos; com duas casinhas, que ren-dem 35$; ver e tratar na rua Douto.-iBcrnardino 73, Jacarépaguá. i-0nii,de *"":-  
(405S N );i

C7\gNOÇ,-SE um hom nredio, .. ruaV Boa. Vista 11. 68 em centro .'«terreno de 11x63, eom gradil de fer.ro e lardim aia frente, com 1 jancllasde frente, entrada ao lado. com v,.'.rantia corrida qa extensão do nredio 2salas, 3 cnarlos, sendo un, destes íttiiealao, boa. cozinha, desnensa, «uarlucom.;banliciro e W. C, electriciitadcM^^^^m^mãm

vTIvNDI-.-Sl-., nor 13 contos, um
T predio, com 2 oavimcntos. á -rua

Pedro. Américo (Cattete). bondC3 Real
l.randeza e Leme oassatri na esquina,
com 6 janellas sendo 1 cm cada pa-vimento; em cima, 2 salas, i quartos

grande íiuintal, coni bonita vista
para Nictherov; cm baixo, um priuidcmIíío, 2 quartos, quintal, etc.: trata-
sc com Mourão, ii rua dn Rosário n.
161; resid.. rua Souza Erauco n. 47.

"fTENDE-STv magnífico lote de ter-
T reno, próprio no melhor ponto de

Ipanema, bonde á porta. Trata-se na
rua Sachet 3, 20 andar. Intermedia*
rios escusados. (5125 N) J

mim

TJ"ENDE_SE na rua Paraná, csttí*
\ ção do 'línentado, um modesto prc-

dio situado em centro de terreno, ni-
velado que mede de frente 8X50, ten-
dp. uni quarto, sala de jantar, sala de
vsitas. cozinha, gttUtnlieiros. água eni
quantidade e junto ao predio tem um
terreno completamente nivelado qne...ode- rXso, tudo pela quantia dc
-•:o..-.n?; i_o, Alfândega, 1» andar, da'2 as 6. (5-S2 N) M

pCJ EXDEi\I*SE tres casinhas, juntas> eu separadas, a 4 contos cada
jlína, entre a praia e Camro de São
MirtSiovSo. Rcdcbem-ise offertas ra.
JXiveis para as tres. Trata-se na
í-rala de S. Christovão n. 62, com o
ír. (Manoel ou ua rua Amélia. t>4.

(4511 
N) J

HtiíXIÍE-SK neír' 6no$, um predio1 *• nove, co.n unas salas, dois qu-.r-tos c cozinha, tanque, W. C. e Bguaencanada; ver c tratar com o pro.ffl-.-.tir.o; ra r-.;a Durão 1-. ?, em
Quintino Çoc.ytrva, tre-s minutos parai»nde t títra. (45--5K) .

.7I-ADI-.-SK um botv. predio na mi
» Angehca n. So. tendo dois quar-tos, duas salas, cozinlra, acua cuca*

nada, luz electrica e bom terreno:
trati-se e-orr, o propricl.irio Miguel, a
rua Sylvio n. 6o, estação de Ramos.

(5I2-- X) R

TTÊNDE-SE i..t I. 
'¦-.¦*. 

uma solida
> casa de eonstrucçao moderna, com

paredes dobradas; escriptura e todos
os apeis precisos e legaes. o compra*
dor não gasta mais nada, tendo duas
saths, tres quartos, cozinha, tanque,
chuveiro, latrina commodos grandes,
muro de um lado e fundos, e outro
lado zinco e arame, frente de muro
e gradil, a 4 minutos (Ta estação de
liamos; trata-se no varejo d: cigarros
dentro da mesma estação. (5i26M)J

VENDE-SE 
o chalet da rua The-

reza Cavalcante n. 17, com 2
salas. 2 qwirtos, cozinha c terreno
cercado, perto do trem e bonde, qua-si á poria (lotação da )-ieilade);
trata-se com Mourão, rua Theophilo
Ottoni 172. Telcph. 2978, Norte;
metade 3 vista e o resto a presta.
ções.

1 ijsnrTfe
^k2*\ a S /7V>^\

Usae

Vrrfn *$ 
"ra prc'io de "nstru-T cçao moderna, com dois quartosrçgulnres, duas salas, cozinha luzcectrica. gradil e pirtilo le ferroainda não foi habitado, junto 4 esta'ao; trata-se á rua Archias Cordel452, Casa Branca. E. F, Santos.

(4700 N) R

VE™,?,K"SR l,m,nredio novo com» muitos commodos c grande te-rreno todo murado, .com Srieidai
íi; ul'??"" 0S rc1,,<!5Í*os, á rua Bo?"ges Reis n. 137, ant ga 2. de M.irço-íEngenho ele Dentro. Tmta _i .
manhã0 

LaVr-dÍ° '"' d'"s ffificÜatt,a- (4508 
N) S

_ TUBERCULOSE e mais m».
lestias infecto-confagios r\
Oluepeis ^tüN^evitar __t«tVm

M liqui
Aluga-se, compra-so e

vende-so moveis. Grando
fabrica de colchões e moveis

lt. do Catteto Ns. 55 o 57
Telephone S591 Contrai

CORRÊA DA SILVA
Os verdadeiros levam a marca acima. Preços communs

a

Grande Laboratório e Pharmacia HonKeopãtbicT
FUNDADO EM 18SO *"V|iu"«U**

.^I^&CESXDdâ. CARDOSO & o.
-t.«9ÍST1""C;"""dos C0XI GRANDE BRESl'10. A AIAIOB lè.irrnvrPENSA CONEERIOA «IW?» W$$&fâ$&
r* ii «iilvlUn (\lly Líft 1000Fornecedores da Armada, .Exercito e principaes estabelecimentos

AI'ME«CAM^°S «~'torifu.E CURAMAI,MEI.DlN2Vu_.Ci,ra a gonorrhéa cl.roniea, recente e sua conse-
CAMOSINA..-'Cura tosses, bronchites, dores tio peito, costas e
CARDUS CARDO^- Cura moléstia, do coraçüe .* -hemorrhoides
GVPSIJM BRASILIEN3E - Facilita a dentiçãb e tonifica as crean.
ROSAI1!VA 

~~'n,"a ícbr* '".'"'n"":"1» Sezões ou maleitas).
PnvWAnTÍI Curar-* p~0T'íe a.losst «nticluche. 'CONSOLARINA^- Cura a tuberculose pulmonar en, primeiro e
\WMW\}\r 

~t,Cí!'il 
i 

~ a""lma '".«-rcelilaria e adquirida.
ATrilví-M - J?"1.3'"1 í« .a potência viril aos dois sexos
-DYS'NWRimiPu Ã!?llfr'cIíí ,*? Tllu" .I"" '"raP" os dentes.Dvt.l.NllURIlIM^- Cura a diarrhea de qualquer caracter c prove-
stvírAiírHVe1'' T Cllra ° «"¦eümatlsmi em geral.
(íPin-Vr vir v i ~ a~- cm °" cMos "?m '"commodo.UWIlALMINA(a_ Cura todas as afíceções e inflainmaçõcs da
SANA-DIAOTl|ar Cura a diabetes saceharina c suas conse-
'CHENOPODIUM ANlMtELMINTICUM - Pó vermifugo _ Infal.
SÁVaGRYPP!^1 "m""", °" 1-°~1,bri~aS ou vc™-8 "It 

nâcsT 'aI
SANAOR\PPb_ A^a^fluenzac cura constlpaçôes eom íebre,

__ CARICA AMERICANA 22, «jMiaríza as evacuações e combate oaRna Marechal Floriano, 11 — s™Sc?^^ *
ntTAiJ-iMVA ,," -e ouv|dos, em s minutos.UUARII.NA - 'onieo reconstituTle": Cura neurastlienia, anemia,

SANAFLORES - Cura a lcucorrhéa (flores brancas) ea^rteriJ-.H* '"~0rm",od.os d» apparelho digestivo.
«OLORIFORA - Auxilia o parto, combate m «llie« í.terVí?.'1", P°"i.c0,'r'ra,en,(13 « vagina.
BALSAMO 1>E ARNICA _ Cura golpes contusoM frie í~. ^ ,~„'i~""'" B"*lP*ol,n»s das parturieiiles.
OL-EO DE FIGADO DE BACALHAU _ «ToSico reoSr»* rw. e"cri'l:i'das-
ALL1UM SATIVU.M - -Especifico para aborlar e cu?ar â 

*iifS„„« "e",'-'a '-m 6e"a1'
IimiOMnoiDI-íx " t0rS fífn^J-P^ventnte1»' de 

'S 
iamento 

'"-""' <°»*^ '»"«, coqueluche
I,D~r0I?mRaIIP^'^Acom 

^Sete^Sffl^.^^"urKio- rST° re "T1""»'
são aconselhados pelos médicos, acompa.illados dÕ modo de « us-irêm $~~°' 0s "'^icamciitos acimaUM ANJO COROANDO UMA ÁGUIA'- Cuidado eom as mi àcões nv.''?'"1™ " "*arca; :registra,lni
VRr^á^ê^y^^m>Pyvm^ ,m ^1e^^\^0^-^^^A^i^^

Rua marechal Floriano Peixoto, II - RIO DE JANEIROA' \,KN,DA XAS PRINCIPAES DIÁRIAS 
_j PHARMACIAS DA CAPITAI, E INTERIIOR.

lliBSoRúfH?MttÕ^

TTENJ)IE*Sl*i por 7:50.0$, unia enor*
- \ -inc chácara com ; predio, estylo
moderno, água encanada, muita truta,
lindo pomar, 5 minutos da estação c
5 dc superiores banhos de mar; na
rua Angélica 'Motta 29, com o pro-
prio, estação de Olaria. Vale o do-
bro. Kni janeiro tem os bondes' da

:n!ia á porta. C4Ó40 N) JTc

\TKNDEM-SE 
inagnificos lotos ele

terrenos, situados, ,á rua Bahia,
na parte mais elevàilírhçoin visla para
todos os lados •dkt^iíÁífde; bondes dc
S. Januário e outros; trata-se no
n. 90 ou á rua do^Rosario 114- Car-
torio, com G. Estradas, das 2 ás 4
da tarde. (4766 N) K

VEND5-SE 
um predio novo, feitio

mcdrrno, á travessa Dcrby-Club,
rua esta transversal á de S. l'*ran-
cisco Xavier, próximo ao Collegio Mi-
litar, assobradado, alto. no centro tle
terreno de 12x45, com eluas janellas
dc frente, entrada ao lado, com va-
randa corrida, _. salas. 5 quartos, des-
pensa, cozinha, quintal com banheiro,
e hom quintal; traia-*:-* cn\n .Mourão,
Kojario itíi. (N)

ATENDEM-SE (pechincha) duas ca-
T sas com tres quartos c duas sal-as

cada uma. água, grande terreno, ar-
vores frutíferas por cinco Contos as
duas. éüna D. Maria 17 c -172, Pie-
dade, meio minuto do bonde e cinco
da estação. (4654 N) J

^/"IvNDíí-Sli titn predio, de constru-
T cção moderna, com varanda ao Ia*

do, c luz clcctrica, etc.,; na rua Mi-
nas n, 115. estação do Sampaio; tra

(tjoONJS ,,a'se "° mesmo

rVTBNDE-SE uma caía na estação
t de Ramos, coai dois quartos,.duas

salas, cozinha, água, tanque, privada,terreno plantado. Preço de oceasião;
trata-se na rua Quatro de Novembro
n. 53. Ramos. (4794N)R

TTENDE-SE um terreno em Villa
T Isabel, ii rua Thcodoro da Silva,

com 9 metros de frente por 35 de
fundos ou em lotes; trata-se na rua;¦-¦- -1 Comeíheiro Paranaguá n. 7. Villa

(4,-7á N) RI Isabel. (4782 N) R

*>TENI>1.-SU na rua Álvaro, Enge-f nho Novo, quasi esquina dc liarãodc Bom Retiro, um gruno de duascasas novas, cada uma com tres quar.tos, duas salas, banheiro, etc, frentedc cimento branco, entrada ao lado.
com marquise dc vidro, emfim, duastetei... Rendem 220$ mensaes o osinquilinos são de primeira ordem.Preço 18 contos. Trata-se com A. Ri-beiro, rua do Hospicio 9i, sobrado.

 (50S5 N) j"

\7ENDEM-SE vários predios,
7 localisados, para renda ou

bem-  Para renda ou mora-dia própria; terrenos para eonstrucçao
pu revenda; sitios, fazendas, terrasincultas ou mattas, com J. Pinto, narua du Rosário 134, loja. C|6.nN. J
ATENDEM-SE em prestações casasT e terrenos, «to Realengo, na Es-Irada Real tle Santa Cruz; trata-secom o sr. Marques, na Estrada Realde Santa Cruz n. 165; mais informa-

Çoes a rua da Alfândega 11. 28, Com-
panhia Predial. _ii

TTI-.-NDE.se ttm solido predio. com-
y ipjctainer.te reformado, cimi .po-

tüo habitavel, jardim ç quintal; nama Bittencourt da Silva n. 69, ondese trata. (E. do Riachúelo).
(4!SSN)S

j_aüli,*M^

VEXDlvSK 
uma optima propriedade

composta de sobrado, armazem c
avenida composta de ia casinhas, á
praia de Botafogo, e mais dois pre-
dios, á travessa "Muniz Barreto, Tra-
ta-sc á praia i\e líotafogo 360, ou á
rua do Cattete r^S, com o sr. Car-
doso. ("4.110 X) J

T7-ENt)í2*SÊ definitivamente e por
^ preço dc oceasião, o novo c con*

fortavel predio da rua do 'Mattoso 
w,

ipirta .f.t:iilia dc tratamento; ver c
tratar no mesmo todos o* dias.06 M N) J

MOFEIS BARATISSIMOS
Leonel clc Carvalho & Oi

« uíksi.cSLr-fa-rJ.-s-i.-s ^©

TTENDE-SE cm Jactircnagtiá, uma
J, casa nova, com boa chácara, para> ver e tratar na mesma rua '--Gmilia

u. 1 D., ponto de 100 réie.
__________________________ (.10.17 T) K

VEoNDEM-SE. 
nor 12 contos, dois

.nretltos .1 travessa S. Diogo. portae janella, 2 salas. 1 quartos, corre-dor. cozinha e ouintal cada tiredio:para mais informações, com Mourão.Rosário ior. (*sj*i

TT-ENDK--SE solida c elegante easa» nova,, centro de terreno, com sa-Ia dc visitas, grande sala ele jantr.rquatro quarto!, copa, despensa. quar-to,,le banho com aquecedor e chu-veiro, 2 tt. C. varanda ao lado,jnrdiin com gradil Js ferro, crandel-irao para arrum.içr.o; para ver ctratar á rua Ambroíina n. 30. AIdcia Cam pista.

©0B1?pBQ*eE1U Ba

Drogaria Granado & Filhos
RUA|UÜUGUAYANA N. 91

jPesacfem <_fi*atuita em loalança sen
sivel a 1 gramma
^____5S_a__ag*ía*~3l*SB*g_laaa1"ÍTENDL--SE um .nre.lio. ror 6-con-i "VTENDE-SE 

um oredio novo,> tos, novo, de eonstrucçao moderna. \ » não habitado, na rua Barão

— 1a I

"~1TR\DIíJI-SE 
em pequenasv Iirest.tções dc 8$' »$, 10$,

etc, mensaes, magníficos lo-
tes do tnri-cnos nn magnífica
lôcnlldnçle ilcnonilnntln Snpf',
servida pelos trens da Linha
Auxiliar. O escriptorio 6 em
fi-cnto dn estação do Snpó.
Aiiidn existem alguns lotes nn
Praça dns Pérolas, muitos uns
runs Opalns, Turriuezns o Sa-
pliirns. Os prospectos com
plantas são distribuídos no es-
criptorio dn run dn Alfândega
n. 38, Coinpaiiliin Pi-edinl. X

TTENDE-.SE um esplendido sitio emt Jacareiiagua com 176 por 98, comgrande pomar variado, água canaliza-da, luz clcctrica. a porta e distantedos bondes dez minutos, por 6:ono$;lrata-se na Jíslrada da Branca Velha"• '«. (51S8 N) J
'VT'lvNDE-SE mina de' manganez ;T rua de s, I-rancisco Xavier, 727.

(5093 M) -R

A TORRE DE BEIuSM—
G. Utas 1 — Roupas brancas parahomens c rapazes não comprem
sem examinar .-13 exposições.

VENDEM-SE 
110 aprazível bairroda Boca do iMatto, logar o maissulubre da Capital, recomniendado

pelos médicos, vários predios e terre-nos; um chaletzinho, por 3:000} c¦para, 7, 9, 11, 14, 13, fJ e 80:000$,
com grande chácara; terrenos grandese pequenos, nas ruas Lins de vascoii-•eellos, Maria Iaiízo, D. .Adelaide-,
llias da Cruz, grande, próprio par.-ifabrica ou estahulo, 44 mctroí per109 de fundos; ha rua D. Romana,
esquina da rua 'Dr. 

Rivadavia Cor-iea: no 'Engenho Novo, rua Matriz,
grande terreno, que támbem so ven-de em lotes: ruá .Engenho Novo, en-tre as Avenidas Margaridas; para tra-tar, com 1 st, Neves, ponto finalelps bondes Lins de Vasconcellos, rua.Mana Luiza n. n_, botequim, tele-Phone 1931 VtUa. (4412 N) (

VENDE-SE 
uma boa casa de ura-eleiras de Ripa, coberta com te-Jhas francezas, (lendo dois quartosduas salas e cozinha, tendo mais doiscommodos juntos, com entrada inde.

pendente, tem um grande terreno bemplantado cota abundância de agna eu-canada, distante dois minutos da es-taçao de {íamos; para ver c tratar 
'ã

rua, André Pinto n. 74, preço liara-'!ss,moJ (Si 
LI NJ R

ttJIBNíDJJM.SE as bemícitorias de
» um sitio, tendo algumas criações,

na estação de Dcodoro, listrada do
Lanilioatá; informações no botequim
do sr. cnlo. O motivo se dirá ao
pretendente, sendo o aluguel, 10$.

(51S2 N) J

_¦'¦ *— t" ,-rC... m -11 V •'»"""¦*"> lia iw JJ,17.a0 UCa travessa José oil.macio 11. ti. Iodos Mesquita, bonde a nona, cons-rueçãoos Santos, 2 nrinutos dos bondes, as- s.,li,'.-i. estylo moderno, 2 pavimenteisspbradado. com 2 ianellas de frente, em ccnlro de bom terreno gradil enientrada ao lado. r-orlão de ferro, va-1 frente c lardim; cm cima 
'tem 

j dor-r.inrh corrida na extensão do predio. 2 i mitorios, cprredor. \V. C : cm baixo.salas.de visitas o dc iantar despensa,
lectrica.

... peroba¦"¦- .w i.*-^*'-"'"'-'-* ue. ninho dc..  „„„ ,.„, _,1C,CI-, ,_(,._ . ., ...-,.„ oorjMJ centos., qua. K:gi, asoalhado tle peròlia; os srs.elo Matto, tendo varanda ao lado. i! „* .l*° prédios,, a rua Ha rã o de H«.m' pretendentes deverão levar 03 seu«sala.., 5 quartos, cóna corx lavatorio _"cílrü- hon-lts á r-j-ta. com jar.ii_n na-1 mestres nara examinar a eonstrucçao;e ria dc pc.lra tnarmore. quarto de' írenle- entrada ao b.io. 2 salas, 2 . ver c tratar, rua Rosirio 161, com' "¦' --— --¦' -" "¦¦•-.-¦•¦ cozinha c cuiní*1.!. rendendo [ Mourão. (**,;*)

:tna n. 30. Al ruína corriua na extensão ao creaio. z ...nonos, corredor. YV. C: cm
(4121 N) I «alas, 3 quartos, ciesnensa, quarto com ! salas de visitas c dc iantar ele-^ I banhc.ro. etc; trata-se com Mourão. áj cozinha. \V. C, installaçãr, ei.

H-r-i-se por cor.! ^__? do Rosário 161..  (NJ \ todo vigamento do Dradio c de
ivcl casa da rua í __,..,„„,, ,„ "~ — 

' SJ- Cai_>os .e esauadrias de. Din
TTENDE-SE ou alug

j trato, a confortável casa' da rua iMagalhães Couto 110, Meyer. Boca I 
"\7E""DE"-?râE

' varanda ao 1-do. 3copa con lavatorio
- .... «. 1oartho com banheira esmaltada, bi. I nuartos,

..¦ A rs ¦** **-"*^ ^*3l _-*—. -—>
jíTi e-itsaj i»_.a.i___;íE>

I com grande fogão á cas 
'desnensa •' I í"1* 

'Q ,tosar'0 161, lou á rua Souza VTENDE-SE. por o contos, um nre-¦-- _.. ^.v»__» I a casa c toda illuminída o luz eíe-i ''""^ 4r' _2l_ ! ' .!Í:"' a Dr'''-" ihT1" <'<= Drumm.?nd.
Dormitórios, falas dc jantar o dc visitas em vários S&WeMfS!; ^AIa touhf ük fí^^i-l^^s^ ct^T^t

os y os, grande vanedads dc cadeiras c outros moveis, ta- %£ fe cÇ.„fSs' 
~;'^ ¦ °- Di" > - ""«nos dc brim bran-; £? leK~"a ^^f^ií;»3^-l.nBa nr,,oC »—» j 3181 ISírÃ^^rl^í1^^''*» e de côr, «ão. comprem sem dueno, corinha, W.-C..' ffiUl. lt.Idos 8.Í. » d. tar.'- ,SJ*! cxajninar o3 dg n?fa casa. i '£"% ,^J^e 

~ra' M™r"'(,;'

.... , 0. v._... _, , via 11. •.«. i t -..«. „ vi - ¦ viu 1 IIUU l_. .

petes o carachos a preços exceDciotiaes.

TTENDE-SE junto do bonde de Cos-T cadura, na Estrada Real. uma ca-sa de platibanda. quasi nova, solidaeonstrucçao, com bom quintal fecha-
port.10 e gradil de ferro A fren-te, dois bons quartos, duas salas, co-zinha, privada, luz electrica, etc. Pre-

ço de oceasião 5 contos. Iriforma-seIria PaWaria Alliados. Eslrada 'Rei!
2330. com o sr. Nogueira. (3433N) J
TTEXDEM-SE em péqnèhas~ 

prestações, ao alcance de
todos, ine.sniflcos lotes de ter.
renos 110 magnífico o novo
biiiiro denominado "Campos
dos Cardosos". Estes sflo os
melhores terrenos o que são
vendidos em prestações. São
servidos pulos trens da Linha
An.vlllnr, com ns estações"Cavalcanti" o "Engenheiro
Leal", bondes do Ctiseadura o
Estrada do Ferro Central pelaestação do Cascadura. Escri-
pto-io, rua dos Cardosos 352,
Cascadura. Prospectos com
plantas na rua dn Alfândega
11. 38, Couipnnhln Predial; N

il" NERVOSAS - ÍSliliiSliiiilii
ran^%mmi;&mms^
neuraSthen,a, nevralgias, prurido, arlhritismo àrlêrioesclerose. lxames pelos raios X. Preços módicos
»--„li0?.syllor10 r° Dv Renato de Souza Lopesespecialista em doenças nervosas, do apparelho di-es-'tivo e da nutrição. - RUA S. JOSÉ' 39, do iísi °

YENDEM-SE, nor 14 contos, 2T prédios, á rua Ferreira Pontes(Anelarahy), sendo um de negocio deesquina, c outro de moradia, com 2janellas ele frente, entrada ao lado,com 2 salas. 2 quartos, cozinha, etc,e, quintal; trata-se com Mourão. Rosa-no 161. c_Jj
¦*»T~~~"'~"~~.-SE 

em prestações~ magníficos lotos do terras,na i-it,i Silvn Telles, cm Copa-cnbana. Trata-so nn run dnAlfândega 11. 28, Companhia
Predial. v
^^^^ftauaÊHatmWammm\mtÊmmmmmmmmmmm

XTENDE-SE por 4?, em qualquer* pharmacu ou drogaria, um fras.co d« ANTIGAt, do dr. Machado,o melií.- remédio da actualidade pa-ra curar a syphilis e o rheumat-smo.
O

rVrmpm-SE, materiaes de demoli-T ç«es, porlas de calha, janellas,nonas dc a'niofjda, canilhos » o-j-ros:.:.-.-enaes: na rna Vianna 11. 15. SãoUiristovao, .. (4__4>0. ,

TTENDEM-SE: um guarda-casacas,, T-itm guarda-vestidos, um toilcttc
Slfl""1" c "'"Vi1! «beceira; umaImoHiBi « poria-biodiot, estylo mo-demo. com pouco uso, preço barato;na rua Marechal IMoriano n. 138casa de lumos. (502a O) 

'
""ÍTENDE-SE 

de pessoa que sc retira? os ulenslhos de botequim e dois01lnar.es, com os pertences, bagatela,caixa registradora e um varejo para
Cigarros e muitas bebidas, tudo emi.om estado, pelo prc;o dc 2:00$; vere tratar na rua da Estação n. 20,lenha. F. rtechincha. (5020OH
ALFAIATARIA 1)0 POVO —
Uruguayana 2 — Os melhores pa-
Ietots de alpaca e tudo que deseja-
rem em artigos d« verão para ho-
meus e rapazes.
"h7"ENIDE-SE 

um lote de telhas deV canal; ver á rua Wencesláo 43,Meyer e tratar í rua .Machado Coc-
1!'0 70. 

 (4-J39 O) R
"\TENDE-SE 

um piano, alto e ele.' t t^ante, cú*m banco, tendo pouco•-.so. 1'rcço, 900.; na rua EufrasiaCorre-a 26, largo do Machado.
(•(9»J O) J

-

ii:|

¦ 'Mmí -.£*, n-x.f^-%
CK< *^^»'V''^**i*S*!J^*W«ifc*fe__. _.„'_s.._,. -_v.-*»(V'*.í'rV>« ^ü t* ^rf>jr* T*.-t.:*:T;;¦ ¦
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CORREIO DA MANHA - Domingo, »'JmJJSwtmhn fle «M

1™ -1 _-..\t_TT!btzti. ..  Tn-lutlliti. nor fi- \f

HSSOÍS QUE PRECISAM OE 1000
HU livv»n» -«.-BA.-, ao SV

««"Sc-fi-A^^ICO
-r.tnvnCU-.OSE, ESCROFULAS. SYPHILIS,
COí ARTH RITISMO, etc., devem preferir o

fTfxiÕDIUM ( airipôfaal (injecç.cs Iml.tores).-

BRITO — RUA S. JOSÉ m
I-HAUMACIA

-Rio

ÃCTÕSTF Ü NE B RES

COMENDADOR MANOEL
THIA60 FERREIRA

REZENDE

t
EUZEBIO FERNANDES DA

SILVA VIANNA

tMntliilile 

Vcnliira Viiiiimi,
liiillises Miitfilo c sc-
iiliorn, pciilitirniltis íignt-
ileeem ás pessoas qui*
ns ufoiiipniiliaraiii no

transo porque piissnrniii rom
a iicriln ilo sou iniiridii u
pmlrasto IX/KniO I liltXAX-
DES IIA SlliVA VIANX.., e
Imiih assim u (mios os iiini^ns
qm* su rizt'1'iim ri*|ii*(*si*iitiir no
Kiiiiurnlo fúnebre, e ile novo
os «.'onviilaiii pura assistir íi
missa <U> 7" ilia, qne será «•«¦•
leliinila ilepois ile timiiiilifi,
teira-feira, "88 do eorrente, ás
10 lioras, uo iiHiir-inór tin
oRrejn, «lo S. Francisco ile
1'niiln, e por mais este neto
de religião se confessiini éter-
iminente gratos. (M 5S-81)

Anna Meias de Gouvêa

Í 

Joaquim Meias dc dou-
vèa c suas filhas, Anto-
nietta Gouvêa; Idalina Goti-
yêa, Maria Gouvêa e Al- I
zira Cioiivêa convidam; seus |

parcnles e amigos a assistir a |
missa de trigesimo dia, <\ne por |
alma dc sua extremosa mãe e
avói fallceida cm Portugal, man-
dam celelirar, amanhã, segunda-
feira a. do corrente, ás o M- «o-
ras. na egreja de Nossa Senhora |
do Vario; por tão piedoso acto,
desde já agradecem pçnlioradissi-

5000 J

t
Irada

Castro
seus pa-

islii
dia

idola-
mandam cc

t
¦Commendador Manoel

Thiago Ferreira jRezende
Correia Kibciro ** C.I

agradecem- pcnhorados as
pessoas de sua amizade t|tic

dignaram acompanhar a
ultima morada os restos

níorfaçs deste seu iiiolvitlàvcl ami-
Uu c comniuiiicam quc na proxi-
ma terça-feira, 2$ tio corrente, j?"
dia tio sen passamento, mandam
rezar 110 altar do SS. Sacramento
da ee,rcja da Candelária, ás 9 lio-
ras, unia missa -por sua aluía,
agradecendo ègúalmenlc a, sua
presença a este acto do ré!í_;fio-,

M 5.100

Alice Varella Siaines
de Castro,

Mvaro Siaines d-
c filhos convidani
rentes c amigos a assistir
á missa tle IriBCSiiiio dia
(pie por alma de sua
esposa e mãe

Iclirar, ainanliã, segunda-feira; 27
do corrente, ás 111 horas, no altar;
„„.r da matriz de S. José; con-
íessando-ss desde já sinceramente

___________________mÍ_i!
D. Philomena Cariella
(1.'A1.».1XII)a Bft ÇXW »°

KIO CAITMO - MINAS
Manoel P. d'Almeida ,c

Marianna Cariella d Alin.ci-
tia c filhos. C mais parentes
« ainigos participam o ml-
lccimciito de sua cunhada,

irmã c tia D. PniIpMIOU CA-
RIE1J.A, e dc novo couviilam
para assistir á missa que fazei"
celebrar em siifíragio de sua alma,
ha matriz de Kngcnho Velho,
terça-feira, cS do corrente
tt tj_ horas; desde ja se con

iiiiniatncntc gratos: ,-,--¦¦*¦-5'

Cândido Ferreira Giii-

Belmtada Candiila Sil-
veira Rezende, seus fi-
lhos, nora, genro e ne-
tos agradecem as muni-
fnstaeões de pezar quo

lhes foram dispensadas por
oceasião do passamento do
seu saudoso chefe, commendn-
dor MANOKÍi THIAGO FHR-
REIRA KIÍZKNDl", e conimn-
nieain quo fazem celebrar, de-
pois de amanhã, terça-feira,
28 do corrente, ús O lioras,
no altar-mór du egreja da
Candelária, uma missa por
alma do chorado extineto,
agradecendo d» antemão a
quem se ,dignar comparecer
a esse acto tle religião christã.

(M 5299)

homens;
RAPAZES

E MENINOS
Ninguém como a

COSTUREIRAgurino. por
rui Bella de S. Luiz
«laraliy.

gurino.* por preços baatissimos;
rua Bella de S. Luiz ti." 12 —*'';

(.1749

IÜffl lt! lí Oi

t
1 f-S-

Álvaro Alvares de Aze-
vedo Macedo
Seus irmãos mandam cc-

lcbrar, segunda-feira, 27 do
corrente, ás 9 lioras, unia
missa pelo ;" dra de seu
falecimento, na efíreja dc

3. Francisco dc Paula, Para este
acto de religião convidain
parentes e amigos. .

t
os seus
(4912 J

lhe offerece maiores vantagens em
roupas sob medida confeccionadas
com casimiras INGXjEZA B c
FJRANCEZAS com forros de pri-
meira qualidade por 50$ e 00$

o terno r

COPIAS 
á niíicliina: lioo e 500 reis

a íollia — Executam-se cotn per-
feição c rapidez; Av: Rio Branco,
161, 1» andar. (5'ioS) K

DINHEIROsf/b liypòthccas de
módicos
Borges.

— Dão-se 11 contos
prctlio, juros

Senhor dos Passos 18.
C50?' S) J

DINHEIROhyiiúlhecas,
8 nj° oo anno, sob

conforme local e ga-
rantia, temos ordens para emprestar
¦aos srs. proprietários. .1. (». Dari;
rua da Quitanda, 6j, leilcria.

Raul Narciso Jorge

I Assumia Tortcroli e , mais
parentes, convidam a todas
ás iicssons de sua amizade
para assistir á missa de tri-
gésifho dia (|iic mandam cc

lelir.r pelo retiousu eterno
alinii, na matriz do
crameufoi amanhã, s
-7 do corrente, ás o -.-. - , .
c011fcssand0.se desde ja agradeci
tios.

dc sua
Santíssimo Sa-

segunda-feira,"112 horas,'fadèci-
il 
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Roupas feitas, ternos de çasimiros
modernas era pura Ia a 35$, 40$

e 50$OQO
Todo o freguez que Mo encontrar
roupa feita que agrade poderá mandar

fazel-a sob medida
Sem augmento de preço
LEÀO DE OURO
Rua do Hospicio-Esquina de Andradas

DBXHEIHIO—Emprcsta-sc 
soh liy

notliecas de pretlios n juros ra
zoavcis. grantlei c pcquciws quaii;
tias, juros o caução dc apólice?, cou-
tas da Prefeitura, heranças, inventa
rtos, alugueis dc predios mesmo .cm
iisofeito 011 dotal, compram-se pre-¦lios, terrenos' fazendas e sitiou; rua
tia Asícmbléa il. n**, i° andar, sala
n. 4, com o sr. Moraeô. (4424 S) S

ATRIl'1'I.AS gratuitas do sexo
feminino, no (.'urso Propedeuti-

raa da Quitanda n. 20. Apenas
se paga a jóia. Í.5-J7 3)M

MODISTA 
0'ala inglez e portu-

Cite.*.). Trabalho esmerado, em
qualquer vestuário, taille-.ir, tle sniréc,
etc, por preços módicos; rua Uru-
guayana 11. 137, 2" aiular. (1344 iwl

OB1UA delata de jantar,. veiu
<lc-sc uma de peroba, cm per-

feito estado, com -io peças, por pre-
Mc
ço rasoavel; para ver, a rua
tete n. Sii, sobrado.

do Cat-
(S)

Coutlerc -- Manicura,
massagista iliplomada;

rua S. Clemente ri; 105-, Tel. W9,
Sul. Vae a doniiciho. (3393 S) ">
MMK. 

Clara
petlicura,

DKXTrSTA 
— Vende-se uni encos.

to, lornn tir tuA.-> e alguns Irá-
ticuCA ,ru;i Sèitlior do* I'a*so3 t3.

(.|S;S S_) _P

MEYERfccciona

Mc

D1XIIKIKOlij-liotlieca4"
— Kmpre5tft-sc sob
eom RòiloIi!|)lio Tho-

nmz, nia do Hospício 129, i° andar,
dc i ás 1 horas dn lorde; (.tos-- S) S

1) IXlüüKO
c cauçuò
etc. L.

sol» hypoHieca'3, jurosile apólices, mercado;
Moura, lio-arii, tro.

(1980 S) *¦

RScardina de Vascon-
cellos

nas fi-
r,i*üs im-
parat João Soaffo e

lhas convidam o.
rentes c iíiuíros,
sistirem á missa de .to" dia,
ijtie, por iilii'1.1 de sua ido-

latraila esposa mandam rezar na
mal riz de S. José, ainanliã scguii-
ila-fctra, 27 do corrente, ás o i|a
lioras; desde já cpnícssain-sc agra-
tleeidos. 3i"l

José Coelho Barbosa !
fZ-K'1

tDr. 

Ary Cocllio Barbosa
e senhora, viuva Coelho
Barbosa c filhos, viuva l'c-
reira Landim e filhas e o
commamlaiiíc I,!ind!in cse-

parlicip.r.11 as parentes c
tle suas relações; o fa-llc-

cinienln de seu filho, neto e soliri-
«ilio, JOSK' 'f.or.IJlO HAR.BO-
HA, hontem, ás 17 horas e, quc o
tnterro sc realizará hoje, ás 10
lioras, saindo o feretro da rua do
Jlattoso n. irá. para o ei-uiterio
<le S. 1'raucisco Xàviçr. M 3223

i marães l
Raul Ferreira Guimarães j

,. familia, l.wiss 1''trr,<'1,ril i
Cuimarães, 1" tenenlc l'Io-
riano (loiucs da Cruz c cs-
posa, .loão Tavares dc

i"ainpiK, esposa e iilhos o OUI10
I \evcs esposa e filhos isi.ncm re-
i zar amanhã. seAuuda-fcirn, a; ilo

corrente, ás 9 i|= horas, 11a ma-
tri/. tlt* Santo Antônio <'°5 } °'

i -bres tá rua Aos Inválidos , missa
pelo descanso eterno. J*\,Í'?,,'.|J<'"

I seu lio c amiso CÂNDIDO l- Rh-
i RlílRA ClJlMARAliS, c convi-
I dam ns dcinain parentes c amlfios

assistir a esse acto reliRiqso.
Jji"

BESlSrZOIKT
Para o cnilífllcsáiiijntò dn

rosto e das iiiãpa, icfresca a
pelle ifl-iliida pela iirviiliia.

Viiro 4$ooo. Pclo Correio,
tSono. Perfumaria OR-
X.ANÜP RANOIÍI,,

''KNIIIí-.SK 11111 bom 1'iano
pouco uso; liara ver

tar .1 rua liarão d
ciif"' -*• ......

Y ci
Pleyel
: tra-

liari.ic.ipo 2.
n<.,i'l O)

AMWlATAltIA »0 POVO —
Vruguayana 2 — 'línxovaes para
casamentos a nrcço3 reduzidos.

ACHADOS E PERDIDOS
ÍÃMpKJTl.O

CítuiÕcs n,
leia ti. O2.75-I-.
Gr & C.»

36. V
rua I.uiz de¦rdea-íc ti cau

desta casa. (.|75-"«J)J

^ GKXTP.S — 'Pessoas habililadas
jt\. e com relações; poderão Ranliar
com facilidade tle 6 o S mil rui dm-
riu-?. Ii)forma!;Õc3, á rua dos Andra-
das 11. 85, 1" andar, tins q ás 10 da
manhã. Convcuf tambetu ài Eeahoras
c senhoritás. (38pí S) J

l/Ml*RKSTl."tOft — l^uzom-se
J'-Jsob inventiirios, heranças,
líjliòtlioca.i, nlusiifis lil! 1I1T-
dios, juros c cauiião de apoli-
ces. razem-so obras c pagam-
so impostos cm atrazo para
receber como so combinar.
Compram-sn terrenos o pre-
dios velhos ou novos. Com o
sr. Carmo, rna Kosario 99,
sobrado, 11 ás 5. (408) S

Dl 
X HE II

pretlios

\riiX-Dlí-S.I'i 
uma casa th' èaniiii e nutrus artigos

tivo (Jr. ilóeutn'. trala-se com o
Vi.-lor, á rua Arcliias Cordeiro,
'.\kvcr. Ueposiio tle balas.

t-l£>--1

J
caldo de
por nm-

208,

lioa vacca

mhora
ipç

Eugênio Martins

Í 

Adelaide Julieta Martins,
Jayme Martins, Álvaro M.ir-
iilís (ausente), Eugênio
Cofneiio dos Santos, h.u-
lalia ilicalird dos Santos c

filhas, convidam os seus parentes
e amifços para assistir á missa ie
14" anniversario tio passamento de
seu jamais esquecido filho, iriiuio,
afilhado e primo IvUChNlOtMAR-
TIN'S, anianlifi, segunda-leira, 2,7
do corrente, ás 9 horas, na matrw
ile N. li. de Copacabana; aníeei-
pando desde já seus agraikcimeii-
tos. i 5'W

t
Joaquim Gomes dos

Santos
Antônio Gomes dos San
3; esposa c filhos,

01 lt

de pur-
liando

liiuliò leite, vcndc-sc barato, pnra des-f
oceuiiãr logar; irala-sç na rua '.Ma-
riz e Uarros 11. 2-15, com d. Nonprs
do 'Carmo Cardoso. (49:9 ") «

JOSG' 
CAI1KN*

11. 3. Pc«
110.S5J, de-un

rua Silvii Jardim
:atticla

(4791 Q) «

PICKllKr 
SK a

tio Monte de
cante.a

Soceorro;
i. 10.72S,
(4787 Q)K

^^l•:Nl)l•:•sl¦: 
nan

ticular, lcHÍi'.n«i tóimiin,

tlè

líran-
risco Comes t* esposa, Ma-
nocl losé Rodrigues e es-
posa 

' 
c demais parentes

convidam todas as -pessoas de sua
aniizade r^" assistir n missa
Ivíkcsíiiio dia, que por
JOAQUIM GOMES
TOS, filho, irmão

alma dc
DOR SAN-
c cunhado

\r'l-'Nniví'U 
um bom piano,

tor francez, com pouco uio, Dará;
tis«!nio, tio particular; na rua 1'rei
Caneca 39, sobrado. (4549 lí) S

PIÍRDICU-Sli 
mna cautela da Cai-

xa Keonomica dc 11. 31.164, tio
anno de 1915. (4853 0) S

PKKDKU&K 
umn busao'a de ouro,

em Realengo, (iralitica-se a t|iicai
adiiir e entregar ao eletricista, tia
Kieola Militar, II. M. (478.TQ) R

IJEttDUUiSlifornii.*witl;i;
n levar
soh., a

rua
Ferreira.

ajiul-cc 72.401, um-
¦grátiíiea-fc a quem- dc Março 11. 87,

(.5282 Q)R

A 
OU EM tem pressa dc íaber
íranccz, filg., geosr., In-sUiria,

geom., callisr., etc, o prof.. da rua
Assembléa, 79,. 2", Ah qual é o mc-
nino, q., .16 mnl sabendo as 4 op.
de inr;, aprendeu quasi toda aru
thiiictica cm 26 horas C foi a exame
c, sem pedidos, ficou approvado; c a
menina q., nada. sabendo de arth-
metica c ipiasi nada «le port-.igucz.
oprentlcu cm S7 llioras I as 4 op. de
int., .quasi todas us dc deciniaes e
quebrados, c escreve carlas admira-
veis pela letra ;liiiipc;a e boa expres-
são do peiifainciilo. I)c adultos, nem
falia. Não é curso, frceos mensaes:
todos dias, 40?; menos 20Ç c ,,'OS.. (5100 b) S

A1"OSE.NTÒ — Aluga-se um, com

tratamento; rua Silva
s — lüibrica das Chi-

(4133 S) J

IRO sob hypothecas dc
pretlios e terrenos, qualquer quan-

tia, juros módicos. Kinprc.itimos a
herdeiros cm inventários; Dcí-vOato
de juros de apoÜceü, a cções, alugueis.
uic.jitü dò menores ou usufruto. Cuni-
pra e venda dc predios e terreno»;
Tratar com IC. 1'crreira; rua do Uo.
sario 114, loja. (5283 S)M

Modistà particular con-
vestidos pnr qualquer

fiRiirino. 1'rccos módicos; tija Wen-
cesláo 97, esquina da rua Magalhães
Couto. (.14-1 _) M

OVEIS — Deseja comprar, ven-
der, trocar 011 reformar os seus

moveis, 011 colchões, não deve farer,
sem primeiro ver o sorlitiiento c os
preços da colchoáriã do IVivo. que c
nos subúrbios; a casa mais coniplç-
ta neste irenero e garante competir
com .1* mcllicHrts catas do centro,
l .brica e deposito á ni.i 21 uc.,Máio
u, ;n5 _- Sampaio. Tèlcplr. VH'à
US5 — SI, Costa c Sá. (Í057-S) R

Mr. Edmond
dium" cia ri vi ti ente;
imprensas brasileira

. Çnrtoniante.
Kràtídc "uic

diisVuigfuido pélaí
t Cvtvaugcira \'C

lo' «certo das suas predições, conll-
fm"a 11 ilar consultas ptira dcscòber
tas dc qualquer espécie; 1111 rua dn
Mattoso, -*i7. «obrado. Mr. Etlinpiitl
tem sitio írcqiicnta.Jo e ntltniratlo pnr
numerosos clientes da mais alta cn-
teiroria, a ty.ieni predisse o roubo do"lliiccn Xãcional". a morti* tia sua
irmã, 11 celebre "Ma.l.inie Zistna" e
outros acontecimentos notáveis, .

(M 5-*SO

MÉDICOS
Dr. Alvino Aguiar

Especialista em moléstia de
estômago, rin3 e pulniücn.
Tratamento das anemias, de-
paüpofamento nervoso, etc.
Moléstias dc senhoras. Con-
sultorio: rua Rodrigo Silva,

5; teleph. 2.371. C. Das 2
ás 4 horas. Residência: tra-
vessa do Torres 17. Teleph.
4.265 Central. 

Mme. MarglieriU Solonni IVu-
Ii.iincl, parteira, diplomada pcl.i
Ecal .Maiernidadc de Fircnze ti ta-
lia). Acccita chamados á qualquer
hora. Tel, 3129, Villa. Uua ÍS.
Miguel 11. 80, esquina da rua P.
Kaphael (Tijuca). 33S .1

PARTEIRA

Consultas grátis £
Faculdade de Medi-
medico e operadorBittencourt, da

cina da Bahia,
eipec.alista eíu
moléstias dos Olhos,

ouvidos, garganta,
narlx o doenças nor-

vosas.
Todos os dias, tias 3 As 6 horas

tia tarde. Rua ltodrig.i Silva n. 211,
1» iu-idar (entre Assembléa e Sete tle
Sctãiiibro). Consultório perfeitamente

aiiparclliar.o com todo o material pri*-
ciso pari t>s exaínes c ns Irhtainciitos
constantes dessas especialidades.

(3813 J)

"Vr.UK. Duarte — Confecciona cm
XtJ. seu "atelier" chies c modernos
vestidos, tle Hnlio. desde 50$; de
voile tlcitlc 40S; de filo forrado a
setlã, desde rc$; tio tafetá, desde
00$; acccita ciíaniadqs, levando amos-
tras dc todos ns arttgoSi os mai-^ fi-
nos qne desejar; na rua tia Carioca
n. 8, 2" andar, (jejo S) J

1'OnUE 1)K BKÍjéM —
O. 'Dias 1 — As roupas mais ele-
irautes e econômicas.

1)
promi
cito,

INHEIRO sob hypbtliccas; mo-

Armada
H. 172,

e a officiaes do Kscr;
e 1'u-licia; rua do Uo*
Scisàs & 1'eruandcs.

l.ltiúa S) J
oi) hyputlie';

terrenos, qual-
quer togar; juros :o e i-!uj°. Km-
pré-tifribs sobre cauções, de juros dc
apólices, aceücs, alugueis tle predios,
«obre inventários, n herdeiros, etc,
Compramsc c veudcm-se prédios c
terrenos. Tratar com o. sr, ferreira,
rua do Hospicio t|S, sob. (503J Sj.al

TVIXHHIRO — Há-sc
XJ cas de preili'oRar, juros

-dios

D1txnufuo
; Caução

rias, etc. L.

sob hypotliccas, juros
de apólices, mercado-
Moura, Rosário 170.

(467.8 S) J

ovURO, prata, christolles e mais
3 finos, cm g obra, mesmo

usados, compr.-j-se :n joalhcria Ando-
riiilws. rua Urucuavána 164»

(4156 S) s

o
livra

OhFKKliCF.-SK,para

ESPIRITISMO \'A IN FAX*
CIA, 1 voli i$ooo; vendi» iias

livrarias Alves e Garnier. (308 S) R

a familia quc siga
uma moça norlist.it

de inteira confiança, como ema, ar-
runiadfira óu outro fiualqv.cr serviço,
pois sabe lavar, cuçommar c cozi 11 li ar
bem. U.i referencias de nua eondu-
cta. Cartas, a lt. S.. rua França
Tinto 11. 05, S. Paulo. (4907 D) J

FKRKKÕK-SK uma cozinheira di)

Moléstias dás senhoras,
pelle e syphilis rj^ Jfc
tericourt, parteiro, cura os tumores
dou seios e do ventre, as moloitjas
das vias urinarias c genitacs da 11111-
llier, as metrites, os corrimeulos ute
rinus c vaginaes c regulariza a 111015-
iruaçüo pnr processo seu. Anplioa o
tioti e 014, com 011 sem injeccão c
esla setn dòr, trata o diabetes,
liernia (nucbraUura) sem operação.
Consultório perfeitamente npparellia-
tio; rua Rodrigo Silva n. íú, esqui-
na ila rna da Assembléa, das 1; as
2 da tarde. Teleplione 2511; resuien-
cia á rua Senador Euzebio 34-*. Con
stiltas ftratis. (J .1-47*

MADAME
PALMYRA•—Com longa pratica, trati tle moles.,nas dc senhoras e suspensão, por um

processo rápido c garantido, Acccita
I>artiiriciites cm sua • residência, á ruaUmcrniò n. 105, Tcl. 4428, Norte.

( J STgjj
AI,P.\IAT.\nT.\ DO POVO —
Unigiiayana 3 _ Tem o melhor
sortunento pm roupag dt: brim.

Professores e professoras
ilURSO feminino tle Ârtn'

ria e solfejo, piano, vi--lcantti; desenho, pintura 1'..,.'.
ctculpl OI

DR. 
J.

sultorio,
211 ,dc

PEDRO ARAUJO — Con-
rua Sele dc Setembro
4. (4151 S)..R

RAIOS X

gêneros), baixo relevo,
gravura, artes fippüeadas
traballinsi Professoras diplomadas élaureadas com nicthillias dc miro c
pfêniiò tle viagem á Europa, pclo In-
H.itutp de Musica e Kscola de Hr'.
Ias Arteg da Capital Federal. Qjrsos
a 15$ c 20$ mensaes, coni reducção
dc to" |° paia duas ou -•-ai; db: -
pliiiasi Prepara alumiias para exa-
mes naquellas Academias; lar_ro di
CVneclIa nt 07, sobrado — S. i;;i:i».
tovain. (3391 S) .1

I/RAXrKX 
— 5$ooo nieni-ies; tres

vezes pox semana, dc data a
data, por um professor francez, dr.
Paris; of,, rua Sete de Setembro; 'ifi.
Io andar. (}»¦]¦• .S.i S

Txni.K.z,
1 et

ItitllliKZ 
— I.ecciona-se das 6 ás

7 horas da lartle, á tua tia Qui-
laiula n, 27', sobrado. Mus Ailccii
Myero. I.IM7S)''

í-RANCicz 
iTTõimT-

UKZ; pelos professores: Ruiliier
llenri; preço módico; rua ua Al-

íamlcgít 199, sobrado. (--53 S) J

pratico, M r .
1'cter : garitiite
ensinar eíu seis

I.argo dc S. Vranciseo n. 36.-domicilio, por preços inotlicos.
(lixSi n) M

INGLEZ
mezes i
Vae a

PROfUSSOR 
tle inglez

na cm sua residênciapara o dia_no5ti ,
co e rtrat:iiiiciitóT*>l*'i".ii*>. -™ Mariz
das doenças do cs-
toiuaRO, intestinos,
ligado, pulmões,

ossos, etc, pelo
DR.' KKXATO l)!í SOUZfV LO.
l'KS. Preços módicos.. Rua Sr.o
José, 39, das 2 ás a (menos ás
quartas-feiras). A -:o.*i

coração, ruis.

DENTISTAS

- I.c.ec.'.
011 na tin

Ilãrrc3 h. ,1.(0,
(1599 S) lt

1JKÒb'KSSORA 
ingleza Ircciou.t

idioma cm casa e a domicilio:
ei

rua Afionso Penna iCj, casa XXII.
(i-J7 SJ lt

JKOVKSSORA tle canto e piano.
pmiara alumnos paia admi-isào

> próximo anno do lustiUttp de Mu-
ca; preços módicos; recados p

casa _evilact|ii,i e tcl Sul
(.1.-.01 S.i lt

O

um casal dc
Guimarães n.
tas.

ps
iruxivií sií

cu par
loja';

lugar;

forro
1QO?,

ua rua da

de armatjão,
para desoe*

America i_r-
(3"74 O) .1

VKXDlí-SU 
11111 harmonioso piano

Pleyel, atinado em orchestra, a
rua da Alfândega 11. 261, sobrado..

1.3137 O) J

inundam celebrar, amanha, , sc-
1'tmda-feira, a? do corrente as 9
horas, na 'Catheilral do Rio de
Janeiro, c de antemão agradecem
a todos nuc comparecerem.

J ___4 _

Manoel Gomes Pereira
(1» AXXIVlvRSARlO)

\7líXD!: hotel:
.-lil-l um fogão, tirupriii, para

iitfornia-sc á rua 1'rel Cj-
(4516 10 'l

V nçlll
um dormitório dc ca*

com 3 pecas, preço 380$;
Ilarbosa,. !)S (Villa Isabel).

(4230 .1) O

ÍRUIÍU-SK uma carteira coin a
licença da carroça n. 2.806, de

A. I*. Satitoa & ('.", estabelecidos
á rua liiaeliv-eío n, 194. a pessoa que
a entregar a seu dono será gratifi-
cada. (5273 Q) M
"IJKRDKIJ-SK a licença dc uin car-
X Ttulio de mão, com o 11. nai.í
petlc-se a f|iiem a encontrar, entre,
gar, por favor, na rua Senador Po:».
pcu ti. 153, tiue será gratificado.

(5*75 U) M

jtlCfJ.il u
O entre anii.tros— A lifa dc

uma guarnicãii dc quarlo, quc
devia correr cm 23 do, corrente, (1-
ca transferida paia o dia 16 dc de-
.-.enibro próximo futuro. (3140 o) J

mais barato do <uie
casa, rua UiticheJelo

TJlliLECTO-TMENES — Concentra-
ill dor austral, é o mais podero-
sa tiilismau para desmanchar todas
as fcitiçariàs, affastar mios espíritos,
pragas o invejas c httrahir so-
bro quem os possuir, dinheiro,
amor e. felicidade 110 iogo coin-
mercio c totlos os negócios; pedi-
dos, a J. P. Silva, posta restante
de Casca/iura. Grátis o guiádor da
felicidade a tinem remetter em en-
vcloppe scllatlo e subsêriptádò

condiicta
quarto t:

rua
42.

do Cattete
(5

11. 223,
38 11) Al

DENTISTA:

OS PINTORES T- Vendem-se „.iuiiiu t. ^,1„. „„„,
tintas, óleos e nicis íiiatcriac^ | mMt_sc parj, lolio3 03 Kstadòs.

(45J3 S)qualquerem
''"'(3=64 

S) M

ADVOGADOSsalas para escriptorios,
cada unia, 110 r1
nos Aires n. 'iiS
Gonçalves Dias.

Alngam-se duas
. por 70?

uitdar tia riu Uue-
cm frente á praça

<S)

EKSTXA.SE 
as sclcncias ocetillas

c rcaliwsc o que dcscj»reju
nor mais diífieil quc seja, por tra;

Ibalhos- 'Victitüii-o|i c glarantidos;, -a
I rua rupertino n. 7. estação Quin-
[tino Bocayuva. Attcmlii-sc todos os
I d\ü& e cmtodos os Kstado».

(433a S) J

PKXSAOcasa
tete n. 2

Knrnêc'
lc fiimüia, :
f, sobrado,

se Itçtn feíla,
rua do Cat-

(39-8 S) S

PREDIO 
— A Societlaile Kdiíica-

dora Monte Predial, á rna 13 de
Maio .^8, sòb.j sorteia mais um, a
2* de dcüomliroj ciitre a.s pesôoas que
queiram as-soctar-sc á nicsma, pelii
niciisiilitlade de 5$. (41383)8

PKNSAO 
MOXTICTRO — K*

melhor tio gênero c também for*
nece a domicilio; lio- .mo 105,

(319 i) R

1JIAXOS 
- • C01n11ra111.se cm qual-

. quer estudo c autor, iiiatular pre-' ' para A. M. Caixa
t.l449í") .1

ço e fahr.cnhtCi
Postal 11. 39.

MÃES EXTREMOSAS-S.uKvn-
lliinhos das moléstias da pelle que os aífligcm, banliac os co.n
o SABONKTR Dli RIKGEK'. Rua S. Pedro. 127.

V TOKKK DE HllM-lM—
G. Dias 1 — Knxovaes para luto,
a preços rcdu/.itlos.

t
Roberto de Oliveira

Borges Filho

Í 

Roberto de Oliveira Mor-
gcs. Apollinia do Oliveira
llorgcs c Amonietta dc Oli-
veira Burges, pae, mãe e
irmã do idoiírndo. exemplar

e incsquccivcl Ri.UlKHTlNUO,
agradecem pciihoradissimos ú to-
dos que aeonipanliarain o seu cor-
po, á ultima morada c, .le novo os
convidam os dedicados c eflef.uo-
sos parentes c amigos para assistir
á missa de setimo dia, terça-feira,
28 do corrente; ás nove lioras, nn
egreja da Candelária, altar de N.'•í, dos Navegantes. _____¦

Manoel Fernandes de
Faria Machado
(1" AXNIVKRSARIO)

ÍOos 

seus filhos;, filhas,
genros e netos convidam as
pessoas dt: sua •amizade pa-1
ra assistir á missa'qiie fi'
;-., 111 celebrar terea-feira. ,- I

do corrente ás 9 horas, uri coruja
matriz dc N. S. da IMedado por
eitjo coiupáreciiiicnto 'aiiteeipam os
seus agradecimentos; .1 4648

Anna Gomes Pereira c
suas filhas conyiilauí os pa-
rentes c amigos para assis-
tir á missa, ás n horas, na
egreja dc Xossa Senhora

de I.ourdcs (Villa Isabel), ama-
nhã, segunda- feira. 27 do correu-
te, mandada celebrar por alma dc
seu filho e irmão. MAXÜbl.
CílvS VKRIUUA;
já eternamente a;

GO-
ficando desde

radecidos.
M soja

TriiN-Dlí-SIÍ 
nina bella e chie mobi-

lia, para sala dc jantar, conilMU
o tle 1 linila argenterie, 1 luiffct,
crcJouisc, mesa elástica, c 12 cadeiras
com encosto <lc couro, venda de oc-
¦ea-ifio, rua I.uiz Ilarbosa n. oS tV.
Isabel.) ' 4229 )) N

\TliNDK-SI! 
iim lindo .' cavai,-allo

t
Major Turiano Soares

Louzada
Fráucisca da Silva I.oti-

zada; Trajano l.ouzada c.
senhora, João l.opcs T.oti-
T.aAi, senhora e filhos, suas
irmãs e sobrinhos, _ convi-

dam as pessoas de sua amizade a
assistir á missa, que por alma de
seu chorado esposo, pae. sogro 1:
avó. TURIANO SO.UUÍS VOU-
ZADA, mandam rezar, no a'.tar-
mór da egreja de S. Vranciseo de
Paula, ás a i|- horas, terça-feira,
^S tío eorrente, trigesimo dia dc
seu fallecimento. .Agradecem mais
pste aclo tle religião.

COK6AS M PAMIAS l'K
itiiúnm XATIIKAKS

Preiiara-se qualquer tncoinmcnda
Casa Arte Floral
da As-síT.ibléa 113. Teleph. Cen-

trai 1S.17

elegante
russo queimado com sele

ptiltnos <!c allura c 4 il- anos "lc
cdatlc. Serve par.i pessoa tle muito
Kostn, e um bello c legitimo cachorro
de pura raça Ulmer. muito hoin vi-

na rua » Pedro i;7. Cascadura.
(J365 O) K

PKRDKU-SE 
11 c.iitcla 11. ioo.8;ú,

da casa dc penhores dc Ultima-
rãci s, Satiscvcrino; rua Alexandre
llcrculiino 11, 5 c I.uiz dc Camões
li, íA. (4031 Q) J

111a
I> 

GKUQUEIRAi 34-
\l. Caniõcs, 54- Perdeu

tela desta ca-sa, dc 11;

I.uiz dc
a cau-

71 .'.1-3.
(31t*5.Q)'J

gui

T7!-KND1*.SI{ 11111 dc|iosito tle çiio,>' fazendo bom negocio; na rua Dr.
ParnC.ie de Aniocdo 11. 95, Ipanema.
0 motivo se dirá ao |irctcinleiilç.-

(4eoj N) .1

iriiNDK-SK uma
>' na rua Chile -'

divisão e.lútü
:, 1" anilar.

14829 O)

da;

AVIGULTURA
\CllOCADlSIKA 

" Tnojiiphc
, .lcs-ilia qiiahiuur outil», ,tluii-

bem se vende a prestações: a nn
Padre Mlgiiclino (ant. Floresta) 11.
;; — Clltlimby. (49S= S) J. —

AlHl 
rapaz solteiro, aluga-se em

casa dc duas pesroas, indcpcii-
dentes, com clcctricidade, um masm-
fica coiimiotlo, rua do Mattoso 217,
sobrado (rasa do inaxiaio asseio).

(5-*S-l S) M

I^NGEXIIKIIIOS
noá Aireá i
tc á prai;a
cada uma;

Alugam-se

andar, cm fre.á-
Gonçalves Dias, por ru'
tratü-sc na loja. (S)

E.iSlCRPITOMOS- Alugam.-ti; duas
sti-'as por 70$ cada uma 110 iu

Aires 11, 118andar á nia Buenos Aires n
cm frente á praça Gonçalves Dias.
Trata-se na loja.

/10X1MOÜO
\j i>'endido,

.— Aluga-se v.m cs-
com ou sem mobilia,

cnvallieiros de tratamento, cm casa
tle familia, • grande jardim liara re-
creio, banhos frios c quentes, enifim,
bello passadio, para verio; «a rua
Had. I.obo 11. 4Ú- (I9S3 

"O 
J

COMMODOS 
— Uma familia tle

duas sciihorcs c uai nioeinhõ, pre-
cisa dc commodos e pensão, cm easã
de família séria, quc não lenha ou-
tros inquilinos; cartas para (Itraga
commodos), llaarmaciti Central, largo
do Maolindo. (i-'-'.1 S) J

cuíia,
OVOS 

frescos ;$ooo
gallinhas puro sangue Orpmg-
pretas, brancas,
Üriigtiay.ána 97,

J

V

Anisia de Góes Cavai-
canti

(_AJ.I.1'CIDA 101 PKRNAM-
RUÇO)

ÍJoão 

José de Moraes e
familia iu.ui.1mii celebrar, I
amanhã. seguiuia-feira, 27 i
ilo corrente, uma missa porii
alma de sua veiicrauda-c |

querida comadre ANISIA IM*. I
CQK-S CAVALCANTI, na egreja ;

1I1: Santo Affonso, ásoliprasj.aii*
fecipadiiiiienli: agrailceeni a todos '
que a esse ácto de religião com-
parecerem. 4IU»

t
Luiz José Monteiro

Sua familia manda ceie-
tirar uma missa por sua
atina, primeiro mez dc seu
fallecimento, amanhã, sc-
munia-feira, 27 do corrcnle.

horas, na egreja de S. Fran-
dc Paula. J ii-!-'

KNDlvM-Slí barato, armações,
móveis, planos, etc, — t*ornprti-

sc toda 11 qualidade dc moveis c ar-
inações; ruã do Hospicio 3051 _

(46.14 S) )

ATTNIMvSIÍ lima embarcação de -'5
V toneladas ha pouco reconstruída

(preço barato); na rua \ iscontlc uc
Itaborahy 11 •!)-'• Nictliçroy.

Ú3oi O) R

TTIIíN.Ulí-Slí livre r desembaraçada
V ,1111a quilantla. bem sorti.la c em

espl-udido local; trata-se 110 Iloulc-
vard Vinle c Uito tle Hctcinl.ro no.

(471,1. U) K

PROVA 
publi"Trionipiie''.

marcado? até «:
Migucliiio (ant.
Catumby.

plymoutli, carl
loja. (5-30 S)M

—V-

TT15NDb'-Sli mn hmii piano cm bom
\ estado c dc bom itulor, com boas

vazes', preço ;o"S: t>.ira ver c tratar
na rua Cacliamhy 11. 7- (4795i')K

:a da cbocatlcira
1'óde-sc trazer ovos
tlia 27; rua Padre'•'lorcsta) o. 77 —

1.49S1 V) S

trKNOA DU 1'P.STAS — l.tms ca-
V saes c ternos Jc gallinhas tias mc-

Ihores raças, franges e pinlos bçin
desenvolvidos, ovos fará reproduecao,
tudo muito 0:11 conta, vcndc-sc lia
Ascurrn liasse Cour. 55, ladeira do
Ascurrn, Anuas 1'crrcas. lei. 54;».
Central. Iiicuinbc-se du dcspaaiar
para o interior qualquer pedido, dc
aves ou ovos, c entrega 11 domicilio
nesta capital. (,'_1_

ÍTÍnFiíM-SR á rua iladdòck l.o-' bo, 417, eariarius de raça fran*
cezii, e mu cão t'ox Tcrricr. _ com
pintas niarron. ____________

COLCHOEIRO-T- 
Prccisa-sc dc 11111

com pratica tle moveis; rua. São
I.uiz Gonzaga 11. 211. I..I779 S) R

c"10STUUEIRA 
,—

quãlr-ticr figurino,
rátissitiio. Attende a
llclla de S. I.uiz 1
rahs".

Trabalha
por preço

P.KXSAOcuia:-,
tle 1» ordom. easa parti-
preparada com toiteinho,

farta c variada; rua S. Clemente n.
89, Sob. (41H.1 S) .1

A. Lopes
Kibciro, cirur-

lão- dentista
pela Kàcúblade
de Medicina c
Pbanuii-ia do
Kio dc Jane!-

ro, com longa pratica. Membro da
Associação Central Brasileira tle Ci-
rtirgiões-Dcntlstiisii ' Coita,: rua da
Quitanda', 48. (2751 S) S

T>KOFI'.SS01tA pstrangolrn—
-*- Kiisiiut Francez, Inglez o
Ailcnifui. Preços módicos e
viio em easii dos aliiiniios; nu
rua ia de Maio 37, sobrado.

(J 5012)S
bs ttloli

DICM'1'IST.'obturação
A
;ã.>

lcstle

;:$ooo 111 cniae3 para
a granito, platina,

curativos desde o primeiro dia. Tra-
ballios de cbapa} coroas, pivot, etc,
por preços mmiinós c trabalhos _*;>-
rarilidos, na Auxiliadora Medica, na
tiui dos Andradas 11. ."s. sobrado, es-
quina da r:va (Icncral Câmara, leie-
phoue, Norte 3157. (-0-1 S) i

1>.R0K''SSÜUA 
du piatio.

. sullejo c canto; prc.;os tnailiciis.
liuorinayôes, na easa Huvtlaettmi, i:»
rua do Ouvidor n. 145, com o Sr.
Mario. , (SJi-Sl.Vt

IJROFESSORA 
— ICnsiiiii piano

. cm casa a 10$ incririies, duas li-
Coes por semana, pclo mc-i.ioilo dti
Instituto. Voe a domicilio por pre.
cos baratissimos; rua Matiz e Uarros
11. 138. (4919 S) .1

DENTISTA m

"niVYlCVllti írançais spéçialistc tt
JL pralicicn; largo da Carioca 17,
sob. c rua IJ. Carolina, .18 --• Ilo-
tafogo. (4549 S) S

IJJÍNSAO. bons gciioros
de

E

ba-
lomicilio; rua

1^ — Anda-
(.|8m S) J

i.S)

„STA! KNTKJÍ XO'S - J)c vol-
dc jun longa excursão pclo

interior, o extraordinário t 
"Médium

elarivWciite", quc «nnsegulu dar ao
mundo, liçüc-i do inai-s «Uo valor
sciciitiíiéo resolvendo com admira-
vel facilidade, os mais importantes
problemas,'notando.sci a cura da cm-
briiigucz sem emprego dc drogas c
mesmo proplictiz.indo acoiitceimcntos,
logo depois verificados. Oceultantlo-
íc sob um pscuddnytuò,, por tralar-
se dc pessoa reservada, prohipjiliea-se
a dar por caria, as indicações que
Pie f.ircm solicitadas. Kícrcvcr; para"Ar.iftily", redacçâo do "Correio da
Manhã". (\6l3 S) J

JSKCAKHKGA-SE 
dc faaer, á ma

íi cbiná, conl correcçüo, toda fl
correspondência tle casas comincr-
ciacü. Cartas nesta redacçâo, ti —-
Altlo Moácyr; (5140 S) .1

toü-cinlio,
•le 611$;
Ia 11, 4,

de faniilia,
preparada

fpniuce.se
ravòsía S.

com
com

domiiiliii, des-
Vicente de IVit-

(5-*39 !¦> -'I

It. Baldas Vou Plniiekcnstcln
lisp. cm obturacões a ouro, pl.i-

tina, esmalte e exliacções. com-
•' tanicuie sem dôr; co}'.y:a deu-
tci com ou sem chapas, a preços
reduzidos. Garante todo e qual-
quer trabalho c acceita pagamen-
tos parcellados. Pas 8 da niaiiliã,
ús 7 da noite. Aos domingos só
ir.ó ás 3 lioras. Kiiii Marechal l''lo.
riano ÍVixuío 11. 4' (sobrado),
próximo á ma Uitiguaj-aiiã.

IJltOFESSOHA 
com esmeratla edu-

. caçio recebida 11a Kttropa, conti-
. niia a ensinar mesmo á nuite, portu-' ** »%íiiez,"'<raiieez tlicorieo e pratico, ati-

tlun., geogr., boixlado». etc. R. As-
sembléa, 79, -*". Vae a. domicilio.

(5101 S) K

iRECISA-SH dc
tratar tle

Dr. Carmo .\etto

pa-um advogado
um negocio; rua

n. 130. (S2-I9S)M

IjASOS Aíiuam-sc por C$000,
concertam-se por preços bara-

tlssiinos; chamados á rua do Hospi-
cio 11. ido, loja. Papelaria Teixeira,
próximo á 1.1a dos Andradas.

(Sn!*.!

Ur.

F
S) s

\-

V

(RÍARTOMÀSíTE e faz qualquer tra-
V ballio para o bem, iião usar ;!c
cerimonias cm falar 110 que deseja-
res c trata dc feridas cnmmcas e _
outras doenças; á rua Oliveira 11. 3S, |
fundos da capella do Amparo -Cas- i
cadura. <AU3 S) .1 j

IJISÜROVf.üRAÇAO
t'j mesmo nielliodo
Tavares da Cosia, o
rio Pires, d.i Kseola
Aper-fciçoaniciito. 1'
Maia Lacerda n.
Aulas diurnas o
módicos.

mercantil pelo
Jo professor
professor Ma-
Municipal dc

cceinna á rua Dr.
G5. Estacio dn Sá.'iiocturnas. Preços

1.513a S) J

CASA,
garage

ga-se uma
Francisco ii. 33-
tro o,uariQ-, dtia
detícias liara
ii. ji. Trala-se com
praça da Bandeira
fçrraKçns.

A, - .. .ÍDIAUDO li*. «AMOS, eom
"r»".,™ner 

Joio ^escriptorio 
Çe 

eomprHS,
Mattoso, com qua-! vendas e liypotlieias de pre
salnse mais depen- fljÜS nuidon-se piU'11 A rim dl*

familia; as obave^no 
j s> ,,edr0 45. To,. X. 46_5.

POLICIA 
AMADOR •- Trabalhãu-

do por '\iata própria e parti-
eu lar mente, enearregá -&e de quaNjuer
trabalho dc investigação tle enraxter
privado, afisim como da descoberta
de roubos c paradeiro dc criminosos,
guaidatitlo o mais absoltito-scgredõ-c
garaiuiudo tiisriúr dc 11e3io.1l liiibih-
tado. Escrever para "Tosta restante
do "Correio da Manhã", .com o, ti-
lido acima. (5157 ">) .f

(_tiARTO 
— Atliga-uc 11111 bom com

oi pensão por oo? e sendo a dois,
faz-se abatimento; travessa S..VI-
ccntc tle 1'aiila n. 4. t5J.|0S)M

DENTISTAS 
— Coroai de ouro

puro a 5.?. 6% e 7$: chapas dc
vnlcanitc a o$; no grande 1 abo rato-
rio dc prollieces dentaria, da rua TJru.
guayana n. ,t, sobrado; <i cargo do
notável professor J. Machado, espe
eialista em totlos os trabalhos slen-
larios. (422S S)

,1_Z -— Uma senliora ingleza
ensina este idioma cm nula ou par-

....ilarmciitc, rua de S. José 70. a"
ariiiii'. lsiaoS).J

IMif.hcnsín

U'MA íamiiia que tem um pciuctio
collegio, acceita creanças i-itcrnai*

e externas de qualtrucr cJailc;,po.
dendo dar informações tio ciiriiihii
com quc são tratadas; rua ttnpiiu
11. 62.  (S29 i) H

ÚLTIMOS INNUNCIOS

As
"«OMPHAM-SK dentadurasc

Al.ljCA-Si; 
o predio tia rua llenja-

niin Constant 11. n.t, forrada «
pintado dc novo, com seis quartos, sa

J ! I:i3, luz clectrica e fogão a ga;:— I chaves estão na mesmo prc.lio.
velhas, (5J11S o)

dc leite com
Jius; ua rua
I5-08 A) '«

c.\istf.ntc nos dentes artinciacs; A r.UCA-Slí uma ama
rua Uragiiayaua, 3, sobrado, cem 1 _f_L!eite dc tres mexes e

Antônio. (42=75) í\ Cassiãno n. 37. Gloria.

D lvXTISTA — Exlracções comple-
Ul-

ten-engão cirurRica, na boe.i, pelos
processos mais modernos dc auealhe-
sia, na -rua Sele de Setembro n. ,205.

(5013 S) J

¦' for.RINS 
— Próstata, , bexiga

cura certa e rápida, a
Prasil"; largo do Itoiario 11. 3.

(.4070 S) J

. IJ' o maior destruidor
¦los. O unico premiado

pela Sociedade d'Ac.ri.uil:ura c luso-
e.tieide. de Paris. Ilorltilaiiin, Ouvi-
dor 11. 77. (5i '7 S) J

KA7.ZIAdc

DENTISTApivots e
 Coroas dc ouro.

chapas tle vnlcàiiitc,
por pregos ao alcance de todòs^ tio
Riibincic americano da rua Sete de
Setembro 11. eo;. (501.1 S) .1

|-kKNTISTA
dicos. material
dc Setembro n

Trabalho? pelo íys-

garantido; na rua 7
eo3. (sooSSl J

AMJGA-SE 
uma espaçosa sala de

frente, com ou sem pensão, a mo-
ços dc todo respeito ou a casal sei"
filhos. A sala também serve para unia
associação, á rua do Rosário 107. an*
dar. (5=9.1, 10 M

DENTISTA 
— Dr. Álvaro Ferrei-

ra, esp. cin dentes artiüeiacs.
Cons.: das 12 ás fi da tarde. Con-
çalvcs Dias, ,-S- Tel. 347. -"furle.

1)1*KC1SA-SE 
dc 1:111 bom copciro,

. á rua da Carioca 47. (5:56 C)M
i IjUGA-SI" a loja do predio

-^dú r. S. Pedro 378; Iratii-
sc na r. dit Alfândega 5-1. (K

lavadeira e engom-
dc iiotel <•¦

IienSão, para lavar em eusa, á rua
Uanibiiia n. 4j, casa i. (jao.-,Sjií

(TMA 
perfeita

) madeira, pede roupa

(5! «5

DliX'1'ISTA 
_. Comas de ouro pu-

n, pivots e dentaduras dc tudo
e qualquer feitio, por preço sem com-
potência, ú rua Unigltayatia, .1. so.
orátlo, consultório do Dr. Silvino
Mattos. (S)

I 4 UTO.MOVEI. — Vcmle-sc com
a.V ürgcncià um americano, de 4"

! eavaÜyá, doublc-iilititon, para 7 pei-soas; trala-w, na -rua Paula Matlos
i n. 1S6, dc manliã. (soi'SS)l(.
j ,4 PDSKNTO — Alttsa-sc um tire-
à\ jado, mobilado c pensão; trata.
dar.

Kvarisío da Veiga n. 22. I»
(4662 S) 5

. loja dei
(450.1 S"i S

PAPAX

VI-JÍNDEM-SIÍ
\ l)iK*he\i!, a

ria. K
dacção 1. ¦
"\TK\ni-:si-:

V tlimi', pom
,1 cordas cruza
co Oe oceasião

trilhos
,prcço _c"m'.'

e vagonetes
c convenien-
ta nesta re-
Í47S5 O) K

BORALINA Cura tlariliros, euipi.ctis,
eczemas c sarna. Rua Sio
Pedro, 1^7.

17RTOMAG0 — Cura rápida c cer-
¦ ¦ ¦ '- dc qualquer mal do estorna-

intestino: ua "hlor.t Ilrasil :
tio ltn-ario .;. (4669 h) .1

""' iMiiilia de í

j'j 1.1

1

Dr.

t
Secundino Ribeiro;
Major medico '

0 Corpo de llomliciros,';
convida aos parentes c ami-
«os do íallecido major tir.
SRCUXDIXO IUB1Í1RO,
para assistir ;i missa qm', |

por sua alma. «lauda celebrar j
amanhã, setimo tlia dc seu passa- j
incuto, ás S c meia, na egrçja ue j
Santo Antônio dos Pobres.

Ambrosina de Macedo
Costa
(IUB1)

ÍRnphael 

dc .Macedo Costa
e filha, convidam os paren-
les c amidos para assistir
ti liiissa dc setimo dia
pelo descanso c

idolatrada esposa ,ç 111
Sl-XA l'K MAClil.O
r"io celebrar as o hor:
do corrente, na malr
José, e desde já fio

100 cartões de visita1
impressos em i minuto UYr.KNiTwiTi;"

KUA BUENOS AIRES. 4 A. Tel. * ' "" 
2o\\ A dois passos do Corre o Geral.

D. Sarah E. Torres
Monteiro de Barros

iijn liom piano> nsadõ. nieio
las i; ccpi

Iiua da

11 •¦,
ar:;':

t (1" ANNIV1-.USAU10)
I.uiz Monteiro de Barros

c íilh.i. dr. Antônio 1/olc-
mon Cr. 1'nrrcs, senhora e
lihos, d. 1'tilcc 0. Montei-
ro de Uarros e filhos Ame-

lia Botto dc Uarros, senhora e ii-
lhos. Üraciano A. Monteiro de
linrros. senhora e filhos, '•'rclcrico
Monteiro dc Barros, senhora c íi-
lhos. Hilda Samuel e Adi-liiia dc
Tinha convidam os pareir.-e< e ami-
gos para ns.-isiir, á missa de pri-
incito anniversario quc, p;'.o re-
pouso eterno de sua extremos;! cs-
posa, mãe, filha, irmã, nora, cunha
da e aniUa. será celebrada ainanliã.
sctmnda-feirá, 27 dn corrente, ás

o horas. 110 nltar-múr da nialr!;:
de N. S. da Gloria. ) 5ioo

> luxo e ituàrda
tiícV, creados; na
iíamáraty ;oS.

dc a-co, pre-
l.a*a, tio.
(,|3p6 01 S

i-s Hcrnacótes, dé
laiiiuliis, tilinens.
rua Visconde de

ti3i'l O) S

[TF.XDKM-St: ovos das raça
¦o c carijo; a

Ktioil
illinha:

let

mouui brti
tluzia
Plj-uib

jr>s; rua

rcproductòrcà
h branco v
Ilapiru' ^r.i.

i Ply-
8Í0Ó0
lsltitid

i eari-
.1.

u.*6i V) M

to'um:
ti. Dias 1
cepção.

1>|., IIK
— iinxovai

l,iíM —
•3 yara rc-

còntcfam-sc mo-
espécie, dòíucãíicò

rua Senlidr dos
(.4S77 O) s

\ri"\üKM.SIí e
> vris dc lotla a

<* cotmuerciucs; ua
Passes, i3,

\7;iíX15li-Sl'( uma boa ca«.i tle pas-
V to, com contrato ria t:'.'s;n:t, icn-

do nm btiai sobrado para r.ioratlia,
cm bom ponto; casa aiitiga. fazendo
renuhir necocio, que padera ser vc-
rifieano peo prctenilciitc, .1 quem se
dirá o inolívii tia venda; quem, pre-
tender, dirija carta com ai inicraes
II. t-'. M., 110 escriptorio desta 10.
lha. U'5J<i ••' >

TRASPASSES

/lAKAMAXCHAO
V..1 adaptam'
dock í.obò 11.

Ycn'dc*sc uni

nrgo
tle

W- si .1
/101,1. KT KS
V' dida ,i--?.
Lemos, rua d
andar, abaixa
CO.

"I^AMIIjIA estrangeira, :prççtsi
X' unia casa confortável,, lmiim . v
muito areiada, tic preferencia cm lo-
car elevado. Prceo máximo it"-**-
Escrever, ilamlo ilclalhes a O. C.
83, rua da Asscinblúa. (4.148 S) .1

Í"ít'0("""l"ÕE-SI" pensão ''ária c va-
J' riada, dc 5"5 e Ooí. casa ile In-

Av. Comes hreire uoA.
(5250 S) Mmiliii,

dc icnliora; sol) me-
comple!o, Mme. Mavic

1 Assembléa 11. 33, 1» .,'"da Avenida Iíi*> Ilran*! -d-r TT ~"~
(1-1 S)j"-lü"RniUHGO — Alusa-sc
 

' i J' de i'itniili.1. um quartt
qualquer quantidade' para. casal. Trata-sc eom

5 vellias. eo,„ ou sem pe-" I rapi. ni Santos, praça lav
dras deqiuiuv.ícr valor e cautelas do [/l»-''a ¦¦c.1f_?____ —
Monte dc Soceorro; paga.se bem; ~J 

„-.,,»",;TInvir!;
(loiiçalvcs Dias 11. 37. Joallic. O liAMOPUON 1'.."*

leleph. 994, Central. I »-T dem

mobila dd
ZIOMintA-Sf.
V..' de jõi:

rua
Valentim.

.lc inteira coiilian-
mprestar-se cm casa
lamento, para copei-

ro ou cozinlie.ro. r.j ..-.tlr.) qualquer
serviço; •.¦¦1 rim Voluntários da la-
iria 11. sti--liolafogo: (454-.S) ?

T\KNTISTA — Totlos
i.' uo consiillorio dò
Mattos. «"10 ifiios
Atncrica do Xortc
ko dc niatcriacs
1-recos ràzoaví'

ilaCJAI..V
l.T rira l.:ir
cin casa d
sala com !
ncoessaiio.

ffetits - - AhiRa-t: na
\ de S. Joatiuim n, u,

famiüa respeitável, boa
; clectrica c a conforto

151187 í) J

A.I. A saliiiicte — Altiçain-sç.pa-
. ..-. ríptorio, CDinitUõriq, a'..-1-er,

cto. Optimo loctd. tudo novo; Un-
stituièâo .;'.. sohr__|2_____,-_;__________i:

ÊtOBRADÒ -- Cattete 11. u6, cm
f5) (rente ao palácio -: Aluro-se.um
em matjiiificas condições. Kefçren; i
eh, nã lolfl. - "-St"*'".

s-

proíiíaçocs
qualquer oi
gtiayamíi

ira
Efarantia" 

entregue
obrado.

o** tralíatliop,
Dr. Silvino

pe'o systema da
e com* o criíprc'*
dc :" ítualidade'1

págameutòs cm

CATARATA...

ibsolutã
rua Uru*;

(S)

D" lCxtracçENTÍSTA -
absõhitamciiic

por meio de aiieslhcsiri
cada extra:.;'!-), ua tua
,i. sobrado", gabinete do
Mattos.

.1

.-apa-í
dc

mRASI'ASSA.SR 11111 botcijuiiu c
JL bi.hnre., tudo novòi livre c de-
scnibáracadoi ou admtttc-sc iim «ócio,
por oue (» dono tem outro negocio

.riíNUlWl-Slí ii vãos de escadas
\ de pintor; na run da Prainha 74.,

ir-KNl'lvM -S'
V do -•') m n

vitello: ua n\
11. 22Í.

*? mão; cepo

,1 crias, dan*
e, vitellas <
Vasconcellós
(5164 O) .1

¦ruo th' sua 1
ie, AMBRO-
COSTA, fa-
s. do dia —S |
:/. ile São
::n suinnta- |

graios. _!=___:
__RJ____________| WÊB R

I dó

Túlio da Costa Narcizo :0t..

um bom
dc metal,

riia dc
è N ova.

nano alie-¦rua-5 cruza-
Leopoldo
(5dSí0))

s.

v:;i lY.uopíjlii
testa tios d..is;
pucaliy 11. 1S7.

vão pôde C3lar a
nia Visconde (ic Sa-

(.1938 p) it

fPIiASVASSÁ-Sl^ uma cliarutnria e
JL papelaria, lutormacócs, na Casa

Veado, iva da Assembléa 11. 04.
(-.104 P)

¦___H_«_^__MHDI__nMMi«U-W
rrjRASPAsaA-SE
A primeira ortlc
muito vaiitájosas,
ju, esquina dc
nttalfiucr negocio j
d 1 Assembléa n.

cm
mf e
uma

rua,

rua central de
em condições
excellente lo-
própria \ para

iíi forma-se
i. (4 -

rua
i p)j

(41.17 S)

^OMPKAM-SM pia

preços
Caixa

:.s cm
LUtur; íiiandii

fabricante, para A. M.
1'uslal 39- '.il'" S) I

S;oo a .1$. Trocam-se
11 : dc S-.00 a 2?. Còmprara-íc usadas:
¦r Concortain-sc grampplipiics e ven-

aual- deni-sc t. JO? c .-.-$;. Loiiiprain-se. í
'".-It-ua Uruirttayaiia 11. 1.15- (.IO- •¦> s

(IjOCIO
19 limpo
eadoria v

r

a

pc-

rua Uruffiwyaiiii

/ 10Xi1KItHf;A.—
\T pitia e positi
sil"; 110 litrtio dt

i-.tra
Flori! 

'lira-

II
i i

VPOTllüCAS
.ondiciic?, c

[o Hospicio

"SOMPRA-SE qualquer quanlit
i\e jóias velha1", com oa sem

dras dc qualquer valor c cautela*-
Moine tle Soceorro: pagam-se bom;
na rua Gonçalves Dias 11, 37, Joalhc-
ria Valentim. Telcpll. oy.;. Central.

(|6u R) Si _._
TT''P0T1IEGAS sob

HAPÉOS últimos modelos, ti 1-$. | XI ros inotlicos; 130,
15S e 2:>$; tíhgem-íç, reformam- | andara

ie a 4$, 5
Ia Carioca

Kosario n.
i.;672 S) J

— Fazem-se em
om A. Bitieiro, á.
u. 95, ínbrado.

15084 S) J

ju.
últimos modelos.

0$; tíhgem-íç, reforma.li- i
c 6$; mme. lios, á rua I

1. io. (2091 .S) ,i!

predios, a
Ali.intlcBa, 1-

(5287 S) M

.TTVPOlIIIv
!.1"L urbiòs,

88__POTENC8A

mente

Agradecimento
Joaquim Antônio de A|

seus filhos, agradecem do
(Valina a todos 03 parentes
«os que acoiiipanliarani ate
nia morada o corpo de sua
lembrada esposa c mãe,
stiniht.anicivtc

uiar c
íiindò

e ami-
ti ul.i-
sim pro
ficando

R 5 1 .'4

Ia
iniVa c demais parentes, pe-
nliorados, agratlccein ás pes-
soas que 05 acompanharam
no transe por que

.1 perda dc seu
chefe JUUO

NAUCISll, c bem
inundades
sentar no

José Antônio de Serpa
Monteiro

Maria '°"c tscrcx Montei-
ro e filhas, José Serpa Mon-
teiro Junto
agradecem
renteà

panliarnni os
pranteado c , .-¦ •¦• -7^;.- .Qgrj"munhü

passaram
nutrido c ama-

DA COSTA
assim ás Ir-

Itic se fizeram' repre-
..liiuctito fúnebre c dç

novo as convidain para assistir a
missa tle 7° tlia. que sem celebra-
"da, see..i:id:i-feira, 27 du

I ;i.-, ti horas, na egreja uo
: Coração dc Maria (rua

Meyer); por mais este
i l:-4Í'f..o sc confessam
I grato

corrente,
Sagrado
Cardoso,

acto dc rc-
eternamente

"triíX.Dlí-Sl? um barraca
V grande pomar, nreco ,iiá para duái famílias, í

.Ferreira 11. 87, estação
cesso".
Tf.KXlMÍ-SH uma toa v

1 còm aeua,
ile occaãtãò,

ri-.a Vieira
da Hbnistic-
1-I5.W O) J

.icca de par-
I ticular, legitima
uito leite, vendc-sc'ctipaf legar; truta*:
Barres n. --15, coi

arma Cardoso-

iiirina, danuo
barar. vaia des-

: na rua Ma~i.;
. ti. Vloripcs do

(49."', O) K

ilirija-so ii caixa do Correio
lQÍj — uio «lu Janeiro —

Knvi.111 ilo o íioiiii*. residência o o sello paru resposta.—
CUBA 1*A1'I1).\ 11 G.VIÍANTII».\ —ORATIS.

t, i quantias; juro
ta. Informa, po
tn, rua

:as ii
grande1

fav
Kosario

cidede e sub-
oii peqncnaí

3; ha capitaüs-
r, o sr. 1'ihicii-

Precisa-cc para negocio
c lucrativo, sendo a mer-1

nilida só a dinheiro, tendo
la-afpii 1'a praça; sendo o

próprio c.iis.i; tanihcm ,tcm «ma
marca registrada de grandes lucros,
(iarante-sc lioa rçtira.1.1. Cartas nes-

II. V. C. (4702 PI M

DENTISTA
te jornal,

QR.NI!Cl CM

Heitor Cor-
réa, especia-
lista, cm tra-'.lallitr, a ou-

vo c Oentes arlificiacs. Gabinete
montado com appnrclhos moder-
nos dc clcclricidiulc. Preços 1110.
dicos. Das 7 ás 6 horas. Donin-
gos atti ás 3 horas. Travessa de
;5 "•'rnneisco dc 1'aula, u .

Cura da
ca l a r a t a.

por processo opcralono so-
giiro, qualquer que stija a
ediidé do doente, pelo Dr. No-
vos cia ltocha, oculisla com

— | longa pratica de sua espe-
«m, "c3q°!- .oialidãcló no pniz o nos lios-

1.,-ai. a 5$jpilacs dc Berlim, Vienna,
_ris'_;ív;iio ] L-aHs c Londres; modict»

(•si ide diversos liospilaes desla"" ' cidade. Avenida Rio Branco,
UO, dos 12 ás -í lioras. Ho-
norarios moderados. Dispõe
de aposentos para liospe-
dar doentes que queiram
estar sob sua completa di-
fücçãó. A lo5ij

GONORRHÉA-lPOTENGIa
JRXIIOIÍA dc todo

Útil, conitii'
pei-piena íumilía, ou
lindas, liara morar
Conde dc Kotniiin
ruas tríiiií.vcrsaes.
ptorío de_ta íultia,

fcípcilo, pro- \
io cm casa dc 1

de senhoras di"- [
jtHltu;
até á Muda <

Cartas :to Cjcri
para O. Amaral

ur'i!i S)

CI;iü.\iri(AM-SE dentaduras vcllias,;
para o aproveitanienío da piau-

ita existente nos tlen'e- artificiaci;
serve i na rua Uruguayana; 3, sobrado, conl

sr. Antônio. (1-1.7 S) J I

Por
sejam.

R

QAT.AS ¦
Í5 jitoriòs
rua l.uciv
á pr.-.';a 1
loji.

rriíXDJ
1 inittc
çòcí, ru:

lusam-sc 2, para escrii
• ;o?. 111" 1" aiidar da
ires n. iiS, eni frente
.ives Dias; ir.i;a-.e r.a

(S)

NUA _ Tr -pr is.-1-se 011 ad
iara inforriia,
,0, typojrvn-

fso.10 l't .1

PARTEIRAS

P ARTE1R A sisgf i Estrãbismo
¦¦*."

nado.
<4ÍS4 S) J rpKNIHMIA

(TiKÁSPASSA-SU a casa .le peln-
J. queiras á minhota, coin hora con-
trato, ti Kstrada de Santa l.r.iz n.
iitS Cascadura. 'i'raU-£e ua iiic-ma.

(SOS; i'l K

NICTHEROY

iP-ASAS iiiiiileriins pura pe-^-(¦neilas 1'iiniiliiis; trntii-Sf nu
rua Miixweil 149, pelo niotli-
eo iiliiRiiel ile 81$. (1U385 I;

T.TVVOTIIICCAS — I
iXJL pretlios na citUtdc,c
I aié S.anta Cru»; M. \.ietrí

Oilitaiida 50, 1" andar. (1

zfini-se
salmrlti

_ Vem!
rua U.

"¦•? tuna;
Ctirlot.a Si
urT5 SJ II

I.
("IARTOES, ->. t" 2».lana Otcar

4S S) .1

fMPOTEXCIA -- Cura certa, ra-
I pid.i c inofíeiisiva; "Mora Hia-
ii";-no lai-go do Kosario n. 3....-

(46;1 b) T

rniütxos
1. Ções. ei!
AssmnlilCa ;
trai, 3.0S.

an, a j
na

sob.

re-ttt-
ia da
Cen-

M

Mme. I
Frniieisc.i

l'.c;.s. diplo.
da pela !

1-". dc M
dc Postou, faz cpparct-cr a mciistri
ção por procc.so sctcntHiço e ¦
dor-, trabalhos garantidos e
ao alcance tle todos, sem o
perigo para a saude; trata dc docn-
cas do '¦'.ero; rua General Calhara
11. nu. Tcl. 11. 3.3GS, Noite, pru:.i:i:c
(ia avenida Central, Consultas gra
lis. 15 197")

mais antigas e rebeldes que
curam-se certa c rápida-

mente por meio de plantas medi-
cinaes, infallivcis e inoffcnsivas.
Milhares de pessoas sc têm cura.,
do por intermédio destes medica.,
íiicnlos. A' venda n'A l;lora Bra-
sil, largo do Rosário n. 3, tele-
çhonc ^.408, 'Norte. (S 3.^1

PARTGS
DE VISITAS — Ccii-
Ourives ii. úo  Pape. jN. Soares. (.1490 S) S

ATEMiKSIÍ mu piano cm muno
V bom estado, ho-ts vozes e svpo,

K.trantitlo; rua Ur. Rodrigo tios San-
tos u. 37, Esl.-.cio tle Si. (5224 S)>l

Àl.I-(IA-SE 
a <

Viagem n. fiP,

í fi

poso, pae,
AXTOIi)

esnosa
todos os pa

e amigos eiue acom
restos mortaes de se-

c nunca esquecido
soifro c :'•'

DE SEliPA
KO c de novo os convidam pata
e--is:;r á nii^a de setimo dia nuc,
pclo descanso de sua alma, seia
ícuula amanhã, scpuida-feira^ .,
.0 corrente, us a-t\s horas, no ai-"ar-inór 

da esreja do Carmo, a rua
írimeifo dc Marco. t™lc*W$
tr*ÍOS por esse acto de reiisuo.

Alfredo José do Couto
I (l-M.l.UCUlO l'M CAMPO

GRANHu1

.T"t-;Nin.M-:
V eo novos.

(K'49.-7 j nliária, Nauíi¦ " c prestez
ifi. Cr.;a

lí ou conccrtam-3Pt co-
instrumentos de Kivre-

¦a u Óptica, ':it:n preci-
.: na rua da Asseaiblía
Rocha. (-.-"ló M) 'I

¦luui
15-' di ii

;om 1
mar á porta
estiia rua.

rj.i Boa-
,.'. electrica

iratar no
(Ií>-J T)R

/CARTOMANTE —D.
¦\J lia,

A''

YT-P."COI!-StC uni bom
V cordas cruzailás cerc

rato. R. dc Sant Anna,

t A v/uva, filho sc mais.pa-;,
rentes dc AL''Ri'DO JOblí. t -4-7-
ÜO COUTO, agradecem, pc
nhorados a todos 05 atinges
collegas' c demais pessoa:

piano allemão
dc melai ba-

64.
(-,s6S Ml O

NDK-SK uma machiin uhotogra.
V iiliina iiXiS nova c coinnleta: na

rua 
'Silva 

Maneei n. =S. (;--;6 Mi O

cliguaram
transe per qu,'"
novo os conv
missa de ;'' d
segitnda-íêira,
n t' ^ horas.
Grande, pclo

l-osacompanli
1 paísarani ,c uc
dam pr.ra assistir á

li.:, nue terá logar
27 do concilie, is

n.i matriz dc Campo
ttiic desde iá se con-

; \ l'"NI>h-SK um Itom jna^no nuemao;
Uitter. mn duo allcntâò Konisclii

uin dito Pleyel, 4 bis. o melhor for-
mato. Ao piano dc Ouro, rua _tltj
Riacliuclo 4 .. sobrado. (5.-l7O.lt

fessam gratos,
tie relixtSo..

por mais cs ac.o
(S 5004

ITTESTIUOS, lindes tnotlelos. , cin
V tafetá, desile 100$; voile. Unho,

desde sot: chapeos novidadcíi *Í> na
Mnison Muguct, rua S;!c tle Sctrin-
bro, :?3. Mme. Pcre.ra. (;.-;S :•). Ml

I.UGA-SK a ca-a
lama ri ndo n. 2.

agua ciieanada. êochi
para tratar, rua lioa

dn rua

Maria Emi*
celebre -c Ia tio Ilrasil c

Portugal, consagrada pelo povo eonio
:i inata peita nas suas preuiçõeá, cum

j milhares de victorias íntimas e com-
iienéral Imerciae?; aí Exrna-*. familiai

Gonçalo, com
n e cãpiuzal:'iagem 11. 152.

Í.40.-4 T) R

DIVERSOS

terior e iòrz d-i ¦èidad'
carta sem a prcsençti
uriica iic.-'.e gênero; -á
Liizía 11. 2.\$, sobrado,
litda Rio Ilranco, casa

I toda u seriedade.

do
e, consulta

MPUTKNCIA _ t'.ura-se com .as
lúifi de catiiába; rciuoiio ve-
ndo do fcriáo do Coará. Kri-

¦ na ru.t dc Santo Christo
(5027 S) K

w ¦!

1
gelai,
contra-
n. oa.

ttm

NSTITUTO <lc línguas
frauecí, poftugs"110 raptdO;

ingiM,
lícinaó. c la-

prc-;o módico; á
por

üa» pCiSoas,
rua dc Santa
junto á Ave-
dc iamiiia dc

(50S9S1 j

,it

faniilia

A DEANTA-SF.
/X putlieeas, ar,
obras, por c"tas
extincçào ¦de \t?o
jjescontam
mo com c
tenlia vau
com Mor.:

ti y*dinhciroí ipara
íclireíls, custeio de |

promissórias, para iuto e subrogaçóes.
c juros de apólices ir.es.
-e õnuá e nara tudo <|"-e
; rua Ouvidor 68, sob..
.1. (4ú-5 S) J

LOUÇA 
«ABATA — ''«to:

granito lesitimo. fundos o»
sot. duria ;$'Joo; pratos innueb
veis, dúzia 10$; apparelhos i;.' P

. ...... ., ceilana dc cor, para jantar, foi-
00$: apparelhos ii-*, porccllana'cor, para titã e café, .15$; guarni-

i ções 
'1!-* 

porccllana, de cor, para ^ tov
do optima fiança, de umá iiova ou j letie, 30$ c ap?; chicaras c pires, bran
recentemente revrinada. com seis ou ' cos pata ciia. 5"-;jo, para c.iic 4í •

pires dc cor para cn... ,S
w S?: para café, 5$ c õ': copos sem
pé, dúzia iSjoo, 44500 c 6$ooo; co-¦ ¦ ¦ ¦'- ;$, s$ e oScoo; rua

16, Jorge tle S0U2

ttji ex-negociante
(J do as melhores informa-
sua coniu-ia c fiador, e
para U.ze.- cobranças ec n.u
casas, coutas no Thçjoato
tara. Caita, nesta redacçâo,
V 13 ''•'-")

l !•¦*
Tclcphone

ísaoíi_. 
j A-r)l(AT).\ cura

ora-:a. dan-1 rhagias c stispons;'
CS

iierece

Pre "ei*
1 CA.

e nn.es: 1.:
de mullier ¦
u;t. 11. j"

cprrintcrtto! liemor.
modo sim

TTMA senhora
U Eiibciidò cc

branca, de

leves,
lia d.

jífcrecc-sc p.tra casa
trataincnio; não faz

òe grande ordenado; praça ti;
publica n. 9.1. hija. U/47

T»M 
r-ii:.- c tratlvciro deseja

íga

[ r>!cs. evita n gravíder. nos casos indi-
cado:. fazendo appareccr o incotumo- 

! do sént provocar ltcniorrliagin, trnli1—.. , .
como enfermeira mine. JOSKPHINA i DinlieirO

I UAI.UNDÚ. partoira do Hospital '

 j Clinico de Barcelona; consultas dia-"Irias, grátis aos pobres. Acccita clien-
respeito, |tcs rm t,t'M5i"-0' Consultório e resi-'-e-vieos dencia: rua du I.avradio n. in. sd-
le'fa:iii- hrado. (.s5-*4 S) ]

Cura do
Jo ostra-
bismo 011

m | olhos vesgos, fazendo desap-
Ei' Parecei' tiompletamenle esso'"'"' deleito e readquirindo a pliy-

, sipnõmiá a expressão natu-
i ral cm poucos dias c sem o
'doente sentir dôr, pelo Dr.
! Neves da Rocha.cspccialista
I eom longa pralica de sua
especialidade. Avenida Cen-
Irai 00, de 1 ús i lioras.

— Um negociante do
ceniro, precisa 5 .con-

tos cm ".una promissória, a *y> dias
dando tn.ias ns garantiaí necessária*
c bons fitulorcs; trata-se tn rua dt»
Carioca n. 43', sobrado, com p tr.
Tliumpson. '5-1.-: S)

0.11c.tão
da Re-
Í7S) K

| ptASA — _rccisa.se para
i \J tratamento, sem creanças, c dan.

'• I *.J gar.lc j casa
tlü*»

entro
setc quartos c a
cias, com jardim
quintal, ou < '
bairros da Tijuca o.
carlas par.i A. C.
uo escriptorio t-Csia
ale 350Ç000.

emais dependen-! chwaras
frente e buai t

d terreno, nos j .... ,líio Comprido;, pos de p<\ duzta
ixa ii. 26, \ da Assembléa

folha.
(4

Aluguei I
3S S) I

1.1 Co; S) B

_p__ estrar.-- , ..
uio quarto t.cni m 'Jiilado,

iaiuitia, onde não luijr
liscrevcr p. f.

PARTEIRA
Faculdade de Medicir

Mar

Atlcn

Tia

ospcd'

Mme.
Joseplia, di-
plomada pela ¦

Faculdade dc Medicina du Madrid, |'^in I trata de todas as doença? das senho-;
ou. I raiS c faz appareccr o incommodo, por

íledy i processo ^cientifico e sem dor nem

Ser Bella
esta folha.

TTMA moça :
\J seja coito

(4SI5S) s

viuva, ae-recenteinciite
n,*ãò e.n e:\i2 dt

10 cama Jo companliia
rt' ido r_a

«alto
Pereira

J

i PARTAMEXTO—Senhora dc tra.
_l-\ taraento encontra aposento ,ocm
niobilndo, c::i jardim c iiidtperMcnte,
excellente pensão; pre.-o inothco; a
rua Dum Orlo,. 1 n.J^f£?;R

'-.-_»'

íif/ 10MPRAXt.SE addicionáei
XJ F. Central, ou qualquer outro,
desde que estejam abonades pela
Ministro da Viaçio, cora entrada no

i Thesouro; praça Tira-Jeu-.es n. .:r.
sob., J. M.ebado, _(,,,.. (5i-'8S;R

Í.CHlífAS iwra fazer cii
naliia,' rende.se unia br,

ipt05 iie

raa Üruguayatia u, 11 í.

TITADAME Sergipe mudou-se para
Iti a rua da Allandega n. i_j, i«
andar, ;._.-¦ «-. .<4MS S) J

Chá mineiro, Cocculus,
11 Pora;ngaba, Agoniada,

Musa, Seiva
sil ,_>rgo do Rosari'

Vc i.-.n-se
Ura.

Tcl. -4..S.
(46.8 S) J

, o menor perigo para a sauue, tri- i
1 Ualhos garantidos e preços ..o nlcau- i

cc de todos, Avenida üomcs Freire
. ti. 77, if:Ít."'!;one :i. .íf»!.., Central, con- •

sultas t,rr.iis. l":n írc;;:_ ao tlieitro
Repuhliua.- i'.u_i S) M \

iáiiSi
I corriniciilos,: i
; das çolicas utrro-ovAriinkS t dais regras |1 irregulares e prolongadas. Assemulêa, !

=4. das 12 ás :S. Serviço du dr. Pedro jI hlcgalhics. 'iC.eo, 1009, Ctiit. tl<5-._l-1

Creme tle Bel-
leza "Oriental",
sem rival para
manter a epitler-

mc cm perfeita hygiene e bellc/.a,
emoliente, e refrigerante, embran-
(liiece c asselina a cutis. Xão «
gorduroso, é o melhor para n:..ssr.-
gcns, e taz aJlierir o pó dc arroz,
torhahdo-o invisível, 3.000, pelo
Correio ,^$500. Leitora, no logar
onde resi-.le, peça o Creme "Ori"
catai", ao seu fornecedor e, e';'e
não o tendo o obterá rapidamente.
Mcdiuiiic .00 réis do seliü c\v> '¦••
mos u' caiaioRo dc "Conselhos do
Uc'.!_;:,,", Vendas por atacado: di-
t:-_ r-sc ás casas tle suas, rcláçõc-
nesta praça ou, r.o deposito: Per-
fumaria l.opcs. r. Uruguàyaiu ir--.

I mero 44, Rio.

*í4--_-íf.*;.^-:.'-': ¦¦¦
_Í-_______?^!S¦̂*_Se_tía_£!_t»T.^ ~m^.1_i.*4S--ri"; iSMi-ta-tô-BM»-

_:¦: 
-'¦¦ " 
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&G.
LM,

217, West
George Street
GLASGOW (Escossia)

Glasgow, 30 de Setembro de

Io "Correio ia Mi
8SSGCSZ98B

BIO DE JANEIRO

Bota ^lumi nense
109, Rüa Marechal Floriano, 189

Canto da Avenida Passos

ultimas"
novidades

em calçados
FINOS

PARA HOMENS,
SENHORAS

E CREANÇAS

ToiiVanios a liberdade dc .pe'dir-vos ã publicação das seguintes
linhas que julgamos interessarem a grande numero dos vossos leito-
ires, visto -tratar-se dc um artigo vantajosamente conhecido e apre-
fiado uo Brasil.

iA procura de whisky "Cavallo Branco" lem actualmente exce-
«dido por muito a producçao c, tomo temos He olhar para o fti-
turo, achaiuo-nos no momento deante das alternativas de: ou
Jançar mão dc whisky mais novo do que o 'habitualmente 'fornect-
«lo, «habililaiido-nos assim a cffcctuar integralmente todas a3 c11"
comniendas, ou Uiminuir os nossos supprimcntos, reduzindo os em-
Iharques dos pedidos que recebermos. Destas alternativas impostas
jielas i.ircnmstancias preferimos siibincltcr-mos á ultima, para man-
«ter a nossa tradicional reputação, quanto á acreditada boa qualida-
de Ue produeto velho, que, sempre tem sabido da -nossa fabrica*,
c neste sentido já prevenimos os -nossos agentes cm todo o nutri-
do, seiciitificando-os de que os nossos embarques durante os proxi-
mios doze mer.es soffrerão um corte considerável, pois serão redu-
zido". de nunca menos da metade. . . '

Dahi se poderá tirar uma explicação da escasso?, dc whisky
WH1TU 110'RS.E (Cavallo Branco) em certos mercados. Como,
¦entretanto, esta «k-ficient-ia pollerá induzir commcrciantes pouco es-
crtipulosos tio abuso de reeiichcrcm as nossas garrafas çom artigo
anais barato, seriamos gratos aos nossos freguezes c amigos clonii-
aliados cm -logares onde porventura haja suspeita «le semelhante
Ifraudc se nos mandassem, por carta reservada, informações a este
0-cípcllo. Taes infoiníaçiics, iinturálmerite, seriam tratadas coin a
miaior «discrição da nossa parte e todas as pesquizas necessárias se-
riam feitas antes dc se intentar acção criminal ,

iSegttndò toda a probabilidade, a Allemanha depois da guerra
também fará o' possível pnra exportar de Hamburgo, como ante-
rrioriuentc, whisky barato, acohtlicioiiado -para imitar, as nossas
principaes marcas nacionacs. Devemos esperar, -porem, que pelo
menos nos doininios biitarinicos venha a scr completamente prohtbi-
in ii importação dc semelhante mercadoria competidora.

A Hollanda já está fazendo tentativas de recorrer a esse Ues-
jirczivel commercio, offerecendo .irligo, bem arranjado c revestido
«le vistosos rótulos de whisky escossez, a preços muito inferiores
iaos0actualiiicnle cm vigor na Inglaterra. Podem, algumas pessoas
querer dar-lhe o nome, mias não é "WHISKY «KSCOSSKZ".

lí' o consumo dessas marcas inferiores que reclama a prohibi-
ção da sua venda; e o remédio -está nas mãos do commercio.

As restricções nos embarques de whisky "Cavallo Branco" po-
derão dar logar a falta e transtorno ao publico .consumidor., mas
<\s!e verificará ser dc scu próprio interesse si .limitar-se a receber
pouco, porém, do melhor.

Convém accentunr que só fabricamos uma unica qualidade «lc
whisky "Wliite Horse" (Cavallo Branco),, que c, a mesma tanto
para a exportação como para o commercio interior.

I6$000 18? e 20$, boreegiiins
casimira ie pellica cn-

vernizada, artigos fino» c da
moda.

1.S000 e .í.8$ - Sapilt0Js deipetlica cnvern-izada c
ntagis, com 2 c 3 fivelinhas ao
lado,

18^000 e 20¦5C,00 — Chies sa-lUipVVV ipatos dc peHica enver-;
ninada com uma fivelinha no pei-
to do pé e salto Luiz XV.

.SOOO '"^ c lz$ Sapatos de
sÇVVv veiilHj0> coln -tii-asi no j
perito do .pc ou pulseira, artigo,
moderno, custam nas outras ca-
sas 15$ e i6?ooo.

FEBRES
INTERMITENTES,

SEZÕES.
PALUSTRES,

MALEITAS, etc.
Cura radical em 3 DIAS, pelo

ANTISEZONICO JESUS
Rua Marechal Floriano — 173

Tel. Norte, 4013
R 4Í73

GHAGRINHA
Precisa-se alugar uma chacrinhana Boca do iMatto (Meyer), parteoltib, com casa de moradia que te-nha pelo menos .1 quartos e outrasaccommodações, luz eiectrica, ba-nheiro, etc. Resposta a este jor-nal, com as iniciaes J, C, P.

(•I624 J

JUNCHO OU GUINDASTE
1MBA SERRARIA

Compra-se «uni com urgência,
podendo ser electrioc ou a vapor.
Cartas á caixa do Correio 1.587.

(S 4890)

Fiinccionam com 1. maximii segurança e
em nada.interiores aos mais perfeitos

typos e systemas conhecidos

GARANTIA ABSOLUTA
Fabricação esmerada da acredi-•*i -ada fabrica

Fundição Indígena
Rua Camerino 15o

Kio do Janeiro —;— . Telephone Norte 387

O Esmalte das Engi.mniadei.-as.
Um pacote coin 6 Jlsços i$ooo.
Pedidos para a Caix%. Postal 791.

(S499!)

OURO
Praita, platina, compra-se, assim

conio cautelas do Monte de Soccor-
ro, a casa que melhor paga.-Rua
Uruiriiayana 154.

Qualquer quantia, a juros modi-
cos, para hypothecas, antichresis,
penhores, cauções, descontos, con-
signações, addicionaes, inventários,
constrticções, contas do governo e
da Prefeitura, alugueis de casas e
impostos; compra, venda, permuta
e subrogações de predios, terrenos,
sítios' c fazendas; com J. Pinto,
á ma do Rosário 134, loja.

3318 J1 
ÁS DONAS DE CASA

Lambary, Cambuquira e Saiu-
taris. Duzia 5$. Caixa 18$. Ca-
xanibii', duzia 6.. Caixa" 2i$ooo.
Entrega-se a domicilio. Teleplione
C. 2091. Rua Rodrigo Silva, 9.(S 4547)

Companhia tle Lotorlas Naoloaaes do Brasil
Estiaeções publica, sob a fiscalização do governofederal ás 2 U2 e aos sabbados

ás 3 horas, áRua Visconde de Itahorahy N, 45
Amanhã iDepois de amasthâ

33.1-35*

16:000$000
Tor líj!600, om meios

3 i_5r-lõ-

2o:ooo$ooo
Pòí* ltji-lOO, cm meios

3700 J loja.

II

Sul crevemo-nos com a maior estima c corisidértiçãç

Vossos atts. adms. obrs.

jVíacHe <$ Co.
DISTILLERS, LTD.

8$500 io$ooo e 1 cÇooo, sapa-
tos dc varniz, para se-1

nhoras, artigo moderno, entrada
baixa ou coin tiras no .peito do pc,.
saltos dc couro ou alto. |

CCAftA c 6$ — Sapatos dc lona
«*S"»W branca, saltos, baixos ou
altos, com tiras no peito do pé, j
para senhoras. *¦

15$, 18$000 =5orzcgitins cn-
wnizados, ca-

nos dc fantasia, artigo fino c mo-
demo para homens.

™tâftftA Borzeguins «le bezerro,
U<pVUU ,prot0i -ji-Viigo forte, pro-
prio para collegio, dc 27 a 33-

QCAftfl e 2 $ 2 o o — Chinellos
rV.""" dc bezerrinho, bclboti-

LOJA
?!•ara pequeno negocio c limpo,

precisa-se de uma, situada na rua
.Marechal Floriano Peixoto. Accci-
!a-se traspasse. Cartas a .1. D.
Rua da Quitanda 89. ,. .; (S 3001

VENDEM-SE
Vitrines coin vidros dc cristal,

mostradores, balcões, coluranas de
estantes e vários pertences dc elir-

tricidrilde, á rua da Quitanda, 152
sobrado. (42S3 .1

1III-IME DE PARIS
ORAND-S SALDOS EM TODAS AS SECÇÕES

SEM PlíECEDE-VillS
A PREÇOS

Convém a todos
Gabcr que o "Tridigestivo Cruz" é
o unico remédio approvado pela
Direetoria de Saude Publica, que
cura ns moléstias do estômago c
5fil65ÍÍlÍ05,

LAVAGEM DE ROUPA
Acceita-sc de lior.ien-, garante-se

perfeição 110 trabalho e modicida-
de de preço. Rua Gonçalves, 46-A,
casa -. M 3-^5-

$i£™,: >Giíí Jí ::' ;a™-Sí 'gtem

Il t^'" 
ROl™. y s-
i__ijl_-l*ll
CAPAS PE BtiAl

DE H. SCHAYE'

sao smicirloi*es As.osírnnsclras o mais aper-
, jíolçoiulas

1.*,.i'/,oe™-so l'ai>as tio líoi-raóli. .sob inudiila
(lofjiialquorTcitio o cijiicür um so com to ia

a i)crl'oiÇ5o nn fabrica tio

Invenção Econômica
de grande ntilií

Sob o íiunicrp g.2.|=, acaba de ser cone. ,
conhecido industrial .sr. Henrique Schaye, desta capital,
carta patente dc invenção de uma nova roupa dc iiicr-

gulhador. . .;., .
Estas roupas, conhecidas pelo nome dc hscapiirin-

dios" soffrcram, depois de uin acurado estudo deste Ul-
diistrial, moilificaçües que as tornam muito duráveis, mais
econômicas c sempre promptas a ser utilizadas, ate mcs-
mo cinco minutos após terem prestado serviços. ,

Os "-Escaphándros" até agora usados necessitam (te
dois ou tres dias para seccar coiiiplcfanjeiite, _ após a sua
¦itiliraç.-.o o que não acontece com os deste invento, poi
ser o seu interior dc borracha cm lençol, finíssima, o

que clã oceasião a serem enxutos por meio de qualquci
panno, cm quatro ou cinco minutos.

As pessoas ri quem este invento possa interessar cn-
entrarão algumas roupas promtpas cm exposição na Lusa
it. Schaye. á Avenida Gomes Freire, i«). — Po» jornaes
dus dias'6 c 7 dc junho de joiú. J 5M1

^sa^esa^^Fír^-SBBie^V^^.'r^r E^™^J^™S^*«SSgBil™i
!™™™.:; ;:-____-^;™™t™i.^^---í¦ -:- ™™^_™__™,™.i™™--á™-«

ao

na 011 amarellos, a «ponto,
fortes.

muito

2 000 saPa'!°s eom saltos bran
•""•" cos, amarellos ou enver-

nizados, dc 17 a 27.

ALPERCATAS
Do 17 n 27 3?500" 28 11 33 4$000" 33 a 40 5$500
Para o interior, mais ÍS o pnr

Ultimas novidades cm
para senhoras.

sapatos

SALVAÇÃO DA
LAVOURA

Morte da formiga
Saúva pelo "Fui-

minante Nacional"
Que c o unico processo efficaz

dc formicida, o de mara fácil ap-
plicação e tle preço ao alcance

dos pequenos agricultores

™#^™

§PW$9'íà

Valiosos oitestados cpmprovan-
du ,1 su.i sui-crioridàde

THE LEOPOI.DIXA KAI1.-
WAV (.'(.«MPAXY, l.U.

Via Permanente
AttCsto Êue ii sr. Va'«on'.!tn

I.opcs, npp'.icou nn Fazenda
Jloilclo "JliCMKICA", de pro-
príejíttlc tlesia Còmpau-üa; em
Macuco, Kstado ; do Uio, 200
tubos «.lc formicida dc sua in-
vençãó, n título «- experiência.
O. resultados obüdós prov;..-
ram quei onde o» gazes passani,
(ií formigas eaúras morrem.
De toda*; torm;.cid*iS cjue {cm
sido appli.1-".-.'.ay oté hoje, C3..a
t; a *le mais fácil applicação.
O sei pre.o está ao alcance
tle todo e qualquer agricultor.
Assignado 11. E. GUYTHER.
Engenheiro Chefe das é Linhas.
(Carimbo da Companhia l.co-
pòkHnàJ com data de 7 tle
abril de 11)16, devidamente au*
tçnticado pelo Kngciiheiro qúc

assigna carta).
Pedidos e informaçõea a

SOCl E O A D B ANO N V M A"KUEMINAH11E WACIOHAL"
liO-Kua d,l Quilanda—:-•.-.. 3"

andar—Kio de Janeiro.
(SI bi-')

USTRIA MC
Eíevaderes Brasil!

COM OS ÚLTIMOS APERFEIÇOAMENTOS
Segurança garantida: ..:?'

22 ãpplicações nesta praga.
Al-^unins ílns quaes com mais ilo tres nnnos do fun-
ccloiiniiiciito com ititbátiulos ilo siitisfaçào. Os nossos fioicviiilupc.s (ronsoiiiciii menos cncrgln do quo qtinlqiici* K
uinrca, temlo nós attcstiulos dos nossos clientes sobro
o sen consumo. Alem disso, snüentam-so pela sun cs-
thetica e pela segiirânçii ulisolutii que pffcreceni, dis-
pondo nós ile pessoal com potente, pnrr» execução do
qualquer trabalho concernente ú nossa especinlidaile.

mm

lSn.l>l>_iclo, 2 clc DezembroA's 3 horas da tarde-Nova Piano — 349—1-S0:000$OOO
Por £*____' em *l,,,n*os

Grande o oxtraordiiiaríãLo~terisi ilo NatalBabbndo 23 de Do/.embro ús í{ horas da tardo
KOVOPUNO M.1T-1-1. 000:000^00O

r™p9r -56Í0OO eiii octotíesimos a 70í> in,
prêmios 

U"p01 m° p ' n"Smci0 P1'0111*0 wMor, distribuo outro»
de 1 00:0008, 30:000$, 10:000$. 5:000$,

n ,,, 3:00O*aí, _;0O0$ o -180sOOO
nl.«i,fuP?dHl0S, diW""'»M «lo Interior devem ser nrumpa-mudos de mais 700 rs. pnra o porte ilo Correio o dirl-iiloscom J. Pinto, rua do 'Rosário, ,34 «os agentes gcriicsXAZAKi:i'iI & l*„ 1SUA 1)0 OUViOOll

SSES?1íl. •* P° noS.VÜIO 71, esquina do beco dus Can-cuias — Caixa do Correio ií. l._7.*?.

ADDICIONAES
Descoutaiii-se - c cniprcsta-se

com garantia dos mesmos; trata-
se do seu cnc.iminhnmciito nas re-
spectivas reiwrtições; informações

iva

BONS LUCROS

AOS NOSSOS PH™GÜI™E3 SO IÍÉÍÜ8
Pedimos qtie, desdo j,i, nos fóçam seus pedidos pata a

LOTERIA DO NATAL
Km 23 de Òozpmbrò

Inteiros em quartos ÕJííiOO
inteiros om õçtògesimosüõjooil
OcloRosimos 70U róis

-\r^™.™3_™™JE?._™_T_™C -Se O.
Únicos Agantos dar, Loterias Pffíioraés; nesta capitai. — Caixa ilaCoiroio 817 — Una do Ouvidor, 94

iim *™ de

1.000:900$ 100

Fabricação de gelo com as
machinas

Mme, V apimar Lanzony
Participa a suas amigas c írc-

Kuezás (|5ic mora na rua Souza
1*ranço 11. 101, Villa Isabel.

€t **Â a (46.11 J 1 trata.

CASA EM BOTAFOGO
¦Aluga-se a casa da rua Msrtiná

Ribeiro 11. 7; as chaves estão na-
rua 1" ilc.jlarso n. 12, onde sc.

(4(123

TRANSFORMAÇÕES DE QUALQUER MilROA
Consei'va*g5oS ..menaacs

U. JOr-CKER
TBLEPHOX™ 145-1—NOHTK -•

E H 149
S™S^SB3E!ffiaEí!ãSH_

Fabrica de Calçado
Precisa-se de cortadores, enfei-

tadéiras cum pratica e officiaes
de ponto esteira*; ra rua do I.a-
vradio 11. 119, (R415Í)

IMTãO exige rcnovnçíto de gaz
KTíio exige conlieciiiieiito da macliina
EnJâ-O exige compressor

1 RUA OA m
j___*t_3BK___™____™______™™_l

A MA€HIM "ÀUDIFFRENst*

CASA
Vende-se unia nova á rua Des-

tnibargador Isidro; informações,
Villa S. G01U..1I0 10, -Major Ávila.

¦ .- . , fío.So .1
T.._ ,._, .„__  . ._-, t.„  ......... _ _ flEJ»f*S*

TTS A. ™3 SSSS

Galeria Artistioâ Poríugueza 11
176, rua Sete de S o lembro, 1.0 . |S

j X\IV> 
OB J A N BIRO ^ *giM

:|i£ íí| 'Êê^
-fe Ucsullaclo do sorieio dos clubs' dosluOnleria, do p W'1^accordo com _t ns.lráctfíio da Lolerja Fcilerul m W§ià
\m cm 2") do corrente W ^1

I O Í^IÜSIERO PREMIADO 1 MmM
íi ©.fc: |'A '

m wlÊm
fãi kaIãáiiÍ3.'ia'.!:.

trabalha hermeticainente fe
cliada e funeciona

com a ligação de um simples
interruptor.

Tensos 3 machinas em stock,
as quaes

até Io de Janeiro de 1917 H
¦;J ofíerépemps pelos seguintes

jtróçàè èxcepciorsaas

N. 2 — Typo frigorífico com" gnbinol.es.'. ....
N. 'í—-Typo para fabricação

Tapeçarias o ornamojitaçõcs — À-i-nuuiòrca
osto!'artoi'os

Mobiliários modernos para todos cs gostos e preços
Cortinas, stores, reposteiros, sanefas, còlclioaria, etc.

Capas para niobilias, 9 ps. 60.$ e 70$000
fCíüalogo illustrado para os Estados)

63-KUA DA CARIO.CA-63
Altrcrto IXunes «fc O.

PHAETON VILLA MATTOSO
\reiiile-*ie um bonito carrinho de

ouatro rocias com seis logares e 
capota, Infornia-se á rua Viscon- do Mattoso 11
de dc*l'rfftieiicdo, 41. (46^0 J I da Bandeira.

Alugam-se bons e arejados com-
modos a scilhbires solteiros'. Kua

51, perto du praç:
(R.|6oi

,11

1
Casa espsülsl de 

'borda-

dos, plisses, ele,
RUA i.i.DOS OURIVES

rSÒBRADO
Ponto á jo-.ir c picot, desde 200

réis, plisse desde ióo reis. A unica
casa que faz plisse chato, accor-

V ] «leon e machos em pregas, filias c
borda soutache c:n pc. K 510J

TEOBEi
Vendc-:«e um terreno superior .á) Aluga-se, por prazo de.ermina-

rua Itacurtissá, esquinado Andr.i- do, boa casa mobilada pata fami-
dc Neves com 22 metros por 32: lia dc tratamento. Informações
trata-^ 11.1 rua dos Andradas ir.;, na rua >.'. S. «le Copacabana nu-

(R j.9-*í!.I iiicri 1.057, das i.| ús 17 horas.

Casa oa Avenida Miaiilií33!ii^^^i™i™ím?fi

iMlíliiiHJi

^B-fi3SSÉ| g_ ^i;_^|ffl____ H (M

;, coi
leilcrias fruetas, residehcir

1-fi¦~S - {v\- tl^ié '_¦:¦¦ !'--«¦; ^"-1. £V& v :-i ::-i'-i tivi ?3 Rw p V.'-üsi ÜL^ic.ibiüS-.JiA-i*.*-'.™' BssSatJa—-iZíd <w8i*aB™ tsriKjj
ira açonstics, cçrvcjru*ias, botequins, uno;
as fruetas, residências, etc-i etc.

F-lTicante = íi*.^•uLfrier. Rua Vasco da Gama i 66

armazéns,

Cura inf .'.livcl e ãbsoititaiiiciite
cena dos ÓRGÃOS OENITAESr
qualquer quo seja a cansa do
eií^raquccinictito o\i çdade, u nn o
èiiépcttsóríó, E/lcetrico4Mã§;HctÍço

do Dr, Wilson, Ueposhános —*
Mcriiro .& C.*, r.a do Ouvidor,
16*,, Kio. Remetiem-se catilpífos
deste airp-.relliò. Representante
cm S. Paulo: Januário lionrelro,
rua 15 de Novembro 11. ;.

P™'ÍJ "O íoras), , . . . .
H I^^N- C —Typo popa fabricaçãom &&M dc „.clo (l00ü icii0s ürh'20 horas)

Rs.

Rs.

•íiOOOgOOO

11:000,^000

Rs. Id:000$o:o0

Ãs maebiesas estão conijitSaias
eom tosias os acnessorios

Cia. General Electric dc

*JÍ ™_™. _^ ? •__

ÉBÍK*
S-Í!"i*. '.'i|-|*i. IriU--'*"*1 f««:

iiilli
mi

Brasil, Inc.

Rio de Janeiro, 25 dc novembro de 101G.
O (Isca! do Governo 0 propriettirio

Franklin Geórgá Naylor _M. A. G. Ferreira
A Galeria Artistioâ Portniyueza çort-.-

munica ívõk sócios do seus clübs quo «mi-
dou a su» sMe para a rua Selo de >i.e- ..
tem bro n. 1.715. S 15S m.

mm
11
B

Um
.m

PENHORES I 00-ÍSÜLTG--IO
As melhores vantagens

7 de Setembro, 233 —
Vieira.

— a rua! Alugam-sè duas bonitas silas
Antônio! para esse fim, na rua da AsEC-111-
(4232J) ! bica 11. 10. (?5.'o.íl

¦ i-m®~~i-~ír~ -; y^m-^yyi%™zw®W",T! mm 0Tí0mm & .'pi ú m§{)

¦Alt®í#-™f@-i™fP#

PHAÍ-MA0EÜT100 AVALIO

COFRES
n-sc, -.sil

aac
dc diversos

e esiransci-
a 1 :00o?: compram-
-.-. Rua l*'rci Caneca

TclcphoiH.* 50.}™
(M t?i;

SITIO
Gonçalo,

MDtLLilil™! KU
,1-ni S. Gonçalo, vcn-rle-se um, ^g,- ircira 03ra s.„h(,r,,5. pen.sitio com boa, casa, cons ncçao L,Q ondulação Marcè*mo.l. rua. grande terreno plano e' ...

arborizado com arvores frutíferas.
Informaçue;*. rna tij Ouvidor iGs,
cotn •¦> 51*". Soares,'A- 

OU RI BH IMeOTEU ©íft

| penteados dc noiva "soirée", etc.
! tinse-se cabellos inr i5$oou. .«.':.-.
i lialhá-se eni cabcllos postiços 1

taniliciii cuido, a preços baiatissi
mos. Rira S. losá 121, 1" andar
Ii-k-phoiic 3119, <'. (.-,- rS 1

il «'.spcciaüíta — 1)15.
IMPOTÊNCIA em --¦ (li:i-« ('
«.r,...-.1. Mctl-.u lo moilctno,, pc
t ;¦¦;: npparclltaqeui especial.

KUA UKUGUAYANA N.

TAIU. OS 11AU.DT
• ir.it atncnl», qiui
Ec-taai em

;ebraío

-í'.»r, uc

da_ : ij;

g.irur.c r. cura
Hi-c seja a ¦

resultados sejur

™ 5 bocas.

Pódc assumir a direcc-io fechnt- Vende-se um cnütanho e mar-
ca de qualquer oharniacia; pr^- ' chador. Trata-se cf.iii o Silverio. á
postas a B. «.',. M. Cartas ticsi.i ¦ rua Marechal HM__\i\ n. 2, Casca-•edacção. J ,,693 I dura. ' jcci J

rar-WSi*':2'¦'"3i?3l.!!t8l<"?¦ íli':';"''-"¦'-. !:WM,'"ÍSmii

HiH BE LTOflOIfliü
ISsaz-i-a, «a.o ^*ijr*a,a_3,'-

|

§ c
n

-lc-3

ipsiSfiSBISSl ¦Pi

M

r.;>r.i\«e ipratiiucr quantidade dc lc:te, l";i7cfornecimento por todo o anno.ifíir a .lulio Barboía & C.« -- Rna liarão do' Rio Eonito n. 27. \%
fôl™5»«B@M

peii™ e ooeo
_?js____^r^/___™5^

iv.pnr sc qualquer quantidade,
de Setembro iSt.

3S15 J

MALAS

LXTERNATO CUNHA 
! 

GHAGAM m FílIJSieO
• -lo cr.: io"). composto «lc ;
is em sciencias «.* letras j•ninasio Xacional. I'reparoj

para çilmissão ao Pedro'
ilas superiores e concursos:
partições publica?. Preços
i. Curso commcrcial ú noi-'

empregados no commercio';.]
.*! 1 le : io$ooo, egiu jóia. I

Carioca, ^o. 2° andar.

MS 5R" FIZEÉFIí-fi™t.vU UlIUi 1 i..'.Lu,'i.:i:.'«J

.Artigo solido, elesaníe é bara-tissimo, só na ,1 Mala Chinesa.™*::i Lavradio. t>j,

O mais poderoso medicamento empregadouns BroMciiitcs, Tosses rebeldes. GoiiTieJuelio,
, Asfibnm. Itemaptys&S), Fraque.zti pulnionai*, é o

sa Sã© PéalB-© N, _2i
CAIXA POSTAL ÍOÍ)

RIO DE JAiVEIIíO

i
'""'SAPATEIROS' 

| BOTAFOGO I
Precisa-se de of-ficiacr, dc cal- Aluga-se a casa ria run Senador

cado de creança; na Fabrica Xli- Vergiieiro 11. 80, trata-se na mes-
niirva, 4824 J1 ma, dns 9 ás 4 da tarJc. (.(Cji T

*^F!»r*-«**flii-i^^

O estabelecimento qtic tem
os melhores o afaüiíiilòs íàramo-

pliones ViCTüK e os mais
conhecidos cm lorla a parte do

mundo.
Grande exposição dc ViCTiíOLA.S.

Grande e variado repertório dé
DISCOS VICTOR o outras marcas

JnIíomtim~à CJ*

liem «Víiiilíida oífieiiia piira concertos cmGi-i-
mpplion.oà e Machinas de oscrev.cr

eOSTüREIRA
Precisa-se de unia, que corle c
.sa rjior qualquer íigurino

do Cattete ¦ 11. 141, sobrado.
tJ 50.1,1

/_%
fe«- _H

AVi/Jj*.

% >fi.*-*íi*.,... i< ¦

Ilã, .r. Hl 11109 IE BARROS
Kua Marcçliul tfloriono 53

saltos ge mmm
Para calçado Coo ra. o par, nn

fabrica ci;í ürttc_os tle vinie da rua
Sele dc Setembro 21'i, perto dii P.

Kábrfõii do malas o moveis Ah' vimo, Ti\.l'ETKS. OLIÜADOS
parn cinm o debaixo da tnoza,

pãi-íi forrr.r salns, ptato-loiras, etc.
JOGOS E sroiiTS

(lc toda-, as qualidades.
P.omcttc-so a quem pedir o c»tulogo de 1016.

iScgura, Campos & C.
Rua 7 de Setembro n. 84

RIO DE JANEIRO

Verão r?a Avenida Atlântica

Onde vende movei; cru presta
ções e ei ri boa.? condições por pr^'
ços baratos; entrega na i;i presta
ção sèni fiador. Telcplionc
Norte;

13, SENADOR EUZEBIO, 13 \ SITIO
i presta- 1 Precisa se arrendar um, não
por pre- ! muito - distante dn lí. dc Ferro,:i presta- jque tenha casa c água. Carta com

ie, 4,1.3, indicaçi-S iirccisas ao escriptorio
(S 2;S6) iilieste jornal, pnra .1. S. ..ü..i J

üRiãoGoffliercldlsfarsgiS™™
Companhia de Seguros Terrestres e Marítimos

FUNDADA KM iS8? - Sede: KUA PRIMEIRO DK MARÇO N 37
IÍ FO Hl: JANEIRO _ BRASIL

Ca;.rti.1 émillido
realizado

Fundo de reserva"' de Lucros Su-.-pcn-OS
Deposito no Thesouro Feder.-*!

Opera çm SEGUROS TERRESTRES de predios, fabricas, ofiicinas, moveis .!-.• re.irlcncin particular, raereadorias cru iran-'_i'ü pelfis estradas àc ferro e outros riscos terrestre**
Acceita SEGUROS MARÍTIMOS fobre v.i.ir,;c<. navios á vcl.-i coutras cmbrircnçõeí e btun a«sir.! mercadorias cinl.arc.i-.iris, frc'..-j «le navioetc.

. Acccita procuração p.irn administrar üc-,.< «le nir-.lq-.rcr natureza, inchi-
sive, cobranças de juros dc apólices c oulr;.3 irtuios Je renda, medianteinotíica comnuÃsão.

Direetoria: Visconrlc e.t S. João da r,Í3,«c:.-a — J. L. Gcn-.es B. As-sumpçSo - - AÉostmhõ Teixeira d* Nov,-ij=.
Endereço TcleT-r "VAREülSTAS". -Caixa do Correio n. 1.03S —

Telepli&itc: Norte S6j — Codígu "Eibeiro".

Para Oí mezes do verão, aluga-

da Atlântica. Tra;n-sc na mesma,
k 47S1

Ant.0 e Sr.
li* cem a maior# satisfação n;;e lhe communico ter)

os mtii_ filhos José, Antônio c Maria, ficado radica!- í .„ . -. c ¦.* • . ,
mente curados corâ o úso dos primeiros frascos do f 1-"°l"ltl,t1.11 " íamllla de 0ll° "*!
seu preparado pltai-inaceu-rie.-» ilenoirl'nado XAROPE tamento, a, casa 11, 270. ila nvem
dc S. HÍÍAZ, de uma terrível COQUELUCHE, qne du-
íta.rite nsezes, õ-s aíítijiu noite c* dia .To(Jo_ os xa*
rbpes'¦; amiunciaíl-S, por mini foram empregados, rn-

mu, inrp.-uíir.tiamciite, no eni tanto, com o XARQPE
DE S. BRAZ., elles sentiram allivio los- na primei-r:i colh-er. Esçrcvo-.lic .-.-a, pedindo-lhe qne a pübii.
que, porqueé asíin presta um grande bcucHcio, prin-eipalincntc, ás creanças.

Sem mais, sn ir.crevo-me, at." rr." oh.°
jOSE* FERREIRA DA SILVA.

Rua Cunha IJa/hpsn n. 0?.
Rio, i de t'.:: ttibro dc i <"> ¦ *.

üilJIÜF OIIS IP II1111^,^

Gsoppliia do Orasli
por Carlos Deisadó de Cnrv.-tllio,
trnbailin origiiial pelos mctrhòdoa
modernos. Vcndc-fic ha rua Sn-
cliet, j, o" andar. Preço 4$ooo.Pelo Correio, 4$joq. (J 4071

t o 11 i co
^à 0c% 111 e ro-•3 ^1 o varia-

no, do
dr. Ru-

drigúcs dos Santo;, é um agente tlicrapcuücó de unia accão cnergir
ca e scftura nns moléstias próprias das senhoras, nas irregularidades
de menstruação, difficuldades e eólicas ulerinas, liemorrliagias «lu-
rante á.', incnstruacão, suspensão tardia, dores nos oiarios, calhar-

0 
lElisir""das 

Bamas :S .^'.^.^t
do também 50,'!'e ns intestinos, re gularizando bi-.as fimeções — Uc-
posito: Pua «ie S. Pedro 11. 127.

PEUSlO GLQFII/T
iAlugaiíi-sc bons quartos?- com

, linda vista, á cavalheiros e cisnes,
; a 5.>ooo, 6Ço"oa e 7$ooo diários,

com ou sem pensão. Telcplionc
j 5969, Cetili-all 4060 J

,0'0 IOOOÇiJOO
750 :ooo-Oüd
356 :oõo$ooò
452 :oofj$oou
2oó:ooo$ooo

ATELIER OE GOSTOBA
Traspassa-se um bem montadaatelier de costura, no cairo dacidade, em 1° andar: Canas noescriptorio dusta follia, pnra ser

procurado, a X. X. ,!7S0 j

I ESTA' CONSTiP/lÒÓ? RESFRÍoÜ-SE?!""gg 
o ^***_ TOSSE IVIUSTO ?

;;íttJ _ „ ..
•|- o medicamento mais efílcaz da homffiopathi.i ~ ¦',,
.;. contra as moléstias do upparoího respiratório ip

l»KEÇO .«ò'l VIDKO Ks,l$!>ÒÓ 
'li

.': VENDE-SEEM TODAS AS PIIAIIMACIAS :,;•;- Dopositos principaes: DROGARIA PACHECO, '¦'..
:¦'.Labor-x torlo IlotnaíOjmtliieo A LliFAllH) i orM^u %¦'/• ^
$ Ilü\! ENGENHO Ul* DENTRO 26- Rio _m 

' 
%

CINEMA

Llll.l !,,-• ¦: .
si as melhores
pendo de lonira

!n

(30.-0 J) r 1-iiburgo

Vcnd'-'-3C ou psrmtita-sc :'•-- "".-
dio?. pina crrrn.Ur e ir.a^míicn :::.
cara, situada dentro do perin:c'.-c
urbano, contenda; tres granr!: i
prédios de moradia, vários deposi
tos, grande qiianridadc de atioic.-
frntifcras, exccllente agu.i própria n,tiilíçõe.i «jue se , wnvcnci.-inj.-á
terreno para lavoura, mattas. cc. Quem precisar queira dirijrrr ca:
Inforni.ujões. cartas a 3. Vidal. l-is corr. informações precisas 1-aç.i Qitinie de Novembro as. V. Mendonça. Avenida !'..<;.

v.erciic as e drs
¦pratica de corr:

iiuroiq e lavoura, oíferece~5ç par,
«1 lüiinisírr.r uma fazenda, medíani

R 4784 c_S c 30 — lüo K ã'oj

Sliiir ãeMâstruço
\'íii;rto-s(.' ."ir. todas as'plmr.macins e drogarias
ALFREDO DE LE^iOS

Pliarniaola íi. ,T. Bat.tlsta, — ií. Geüoral Poirdorõ'. 2
Depositurios-Roclolpliolless& 6. r. 7 de Setembro?í.

> (Casa. Ilurbct)

Vende-se utr
ntpéres, nova1. Ru .'¦h.lia-.lo Cec-

(J 19-5.1

IHBAIJLET
Vende-se tim. particular,

cita;*; condições, Para ir
per

(4630 1

XICKKI. E PRATA
Kotas da Caixa c letras do The

souro, compra-fc c vende-se. linear-
rtjra-s-c da compra «: venda 'io lttn-

t-«-.: *«_?_i feü-™S t:/- í^J Has^slil __ •!*«
GASA FUNDADA EM 1878

UnlOos cleijosltarlow <!<> cimento in.>-lez"WEEITK «-. BRÕTH-™HS',1
tinta hy^icMiçn OLSINA, tíAHKoij

TRIPLi: para matar o carrnpatò do gatio
TELEPHONE 274 - Rma do Bosar-so 53, S8

1'ols Ci.M Ke
l-'onc 4>32

BBIjIjA SALA !DE PK_"™'_jij
A' rua P.errjarmiii Constant! Sòaluga-se uma bellissrma sala de¦ rente, liem mobilada, eom optimo

Km da i traianionto, a uma senhora nue
Xonc. ! tenha uni responsável, com lindaí..;_\t II ¦ vista e muito arejada. (J 3o,0

Bexip, rins, próstata e nrethra
A UROFOP.M1NA cv.r.1 a insuificiencía renal, ns cysllfes, -ivetiie-

nephritcs, i.rcthritcs, cntirrho ila bexiga, infhmraaçãó do i rostàta. Uis!solve as arC-.:^ ,ç 03 cálculos de r.cido uríco e uratos*. ' "

Has boas plipgas.- Hu a 1' tíe Março ]7-Dps]íi

í

*j_
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CORREIO DA MANHA — Domingo, 26 de Novembro «te 1916

ODEON
vampiros ^ HOJE _* Vampiros

ULTIMO DIA @
Sao momentos de sensação, suo instantes dc grande interesse, que proporciona is:

.cada scena deste programma bem feito v*

®
(D

®
os trrmeis bandidos, iipparocem nos 8- e 9* EPISÓDIOS de suas aventuras em 

^
O HOMEM DOS VENENOS I

l-iii quo é protagonista a seduetora e linda Mlle. MÜSIDORA (@
- 

,, -___  ^_)

. HOJB - Grandiosa matinée infantil I ®
—-' /§«

Completa o proa-ramma *§_

Cl/v^-i--. 
« «e» A Irtlní_?•_<-» • Graci..sa e interessante comedia Interpretada ©Igetta Q OS AlpíniStaS . pe_a íj.iiu artista da fabrico Ambrosio. /gj\

Os melhores
Espectaculos PATHEV

©MATINE-E dedicadada âs MOÇAS e creanças chies t®
® HOJE - Ultimo dia §

Ultimas sessões-HOJE f
«7iV/C4 MATINÉE IHFAMEIL 1

Oinegualavel film comico-sarcastico da FOX 
*«"

10 LIVRO do PECGADOi

"HOTEL CENTRAL"
Praia do Flamengo

•—BIO —
Todos os domingos haver*

chá-concerto das 4.4 ás 6J_
horas da noite.

Simultaneamente funeciona*
rão o Bar e o Restaurant do
Hotel.
MARTHA NIEDERBERGER

(J 5200)

r_____H-____________-B_-_-_S^^

-«¦
(©)

BI. HT - A ATUALIDADES
®

® CC*í>--«-«-0__*í-<S__O»3--^^ ®

i A_oi.aíii__iã i
®

I HELENA MAROWSKA!

¦bH ¦***[__ ^Ly ^«H __rfl B l^*-<_H
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®
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i A bella sereia de olhos verdes
y^.v.;: .•¦',.; 

^^

\ 7 
'•'/

\- / /
V. ¦„. :.->;.:-:;;.::,«^-;.:;-. •_#
\ '' - _r

®
®

cujo primeiro trabalho o ®
ODEON lançou ao applauso ®
publico e que mui recente- ®
mente um outro cinema da ||Avenida endeusou como <§
artista e como mulher no ®
lindo film de sensação ®

0 VALLE DAS

®

®
®
®

9
(D
•
(D
®

©'

®
®

@) --- • ®

_§) 5 actos em que o cômico autor quer provar : ®
«§* «Aproveitem o presente porque o passado já se foi /ã
s( e o futuro é coisa problemática e iatangivol.» x
© — Dorotby Bernard o Stuart Holmes vos farão rir — "S"

® O film para Creanças, Moças, Solteiros e Casados 1 (ga
_a Ultimas sessões do 3- episódio das Aventuras ®«" de Elaine /a.

2 actos O THKSOÜRO DO PIRATA S actos ^

Guitarra e Portuguez
Lecciona-se a domicilio. Traia-

se com Antônio Campos. Rua da
Uruguayana 20a, a Napolitana.

M S03-

Armazém com chácara
POR 135$ MENSAES

Na ma S. Luiz Gonzaga n, 132,
próprio --ara fabrica ou qualquer
negocio electricidade. M- eo-e

Tailieur o toilettes chies
Executam-se com .primor ebom

eosto no José Miranda e mme.
iJiilia Miranda, iex-.contra^mestres
das casas "Nascimento" < "R.111-

rtier. (AiCoeit-mdBel encoinlmen<las
do interior; fia. rua do- Ouvidor
n. 103, entrada pela rua Sachet
n. 43. Teiephone 6178, C.

M 5041

BOA OGCASIAQ
Vende-se um grupo do seis ca-

sa3 na rua Barão de Amazonas,
rendendo 800 e já renderam mui-
to mais; ti*'-. 55:ooo$; trata-se
na rua Barão de 'Mesquita 84.

-M 5030

OLIVEIRAS
Drama de sentimento —- Rumance de paixão e

de sacrifício

ixxxxxxxxxxxxxai¦rn «*- -*_**¦ -_-»«¦*-_«

;i_É ___i____

&T____T

"AFRICANO"
Par.icip- as -pessoas das suas

relações que ainda mora na rua
General Câmara 178, sob. Tendo-
nando niudar-^e breveniente.

M S=45

CINE PALAIS ®m
DOMINANDO SEMPRE 1|

© Um presente offerecido

4 petizada;

I EM «ATffl-S IW-NTIL:

®
®
®
®
®

®
®
®
®

W ' v~*j^ijOB *jJ__IÍ__. M

*VI _-t_lllf_l
^__1 _______k"*._____! wáw

JACK
X OChimpanzé-PalTiaçoquetem
W sido o Ídolo de todas as
® creanças do Rio de Janeiro
(3. 13 MAIS

®
®

AMAZONA MACABRA
Protagonista a celebre

ITÁLIA MANZINI
Um programma em doze actos t

A.TOCLBLHXla.t\
Dous films de grande metragem :
SEPULTURA BRANCA

Protagonista Lola Viscouli
Brlgnono

m.
¦ v!__»

Drama ®
pungente ®de ®'amor xT
moderno «j!

em ®.
cinco ®'actos @'

i?# ®
®

COR-ÇAO EH TORVEU-0
Romnncq om tres ttetos, edi .ao Eclair. ®

interpretes prlriciu-io-,. mus. ("lanam. Per*
din.ind, M: Roussel da Com.die Françaiso

®

©
®
©;
©
©
©

*«Hm»m*_iTT(mmiH«iiiiii»iHf»HiiHtiii»Hii«iHHmni:¦¦^^ PATHE' I
A^ 

'" 
SEGUNDA-FEIRA -•-:— A.MtA.TXia2L l\

WILLIAM FARM UM
Cr •:'V:i-w% ¦>» ¦>» *>» ?» mài ¦*»» 4» *»» «?» ;!' 

íO ESPOLIAD0R1
Kí--.'

®®®®©®®®®®©®®®®®®®®®®©®®®®®®®.©®©©(D-
__M__^_MÍ_|_M__yi_^_^_^_aS-i_SBBSSS--S^

1XXIIIIXII1TIXX-II-X1.C. ATlTlllf l Í11AA I. I 1\ IfHTI 1 fi

AMANHA ij -till<Ullitl 1 "U Ilai lllIjlAi) 111

WILLIAM FARNUal

mi a "fj _J_flÈ-n___|| 
'¦*" ° ,ap-*sta querido, a figura máscula, syni-

¦r a-UEMi W «imii _0|0 aa força ao emprego da bondade 1força ao cmpre_

O 
TOtiÀf f ATIAQ <* um trabalho delineado propositalmenlo
IlJ* ULLa-üUíl" para Parnum, empolgante uo extremo,

- emocionante no máximo.

POX-PIUI CORPORiTIOH SJiíSÜMSf 'a auclori:
rtyrrirtrYrtttTrrrrnTTT^fttTtrYWYittttYrrtr^rriirrrrrrrt-ixxrtTrxxTTTriTTXTXXXXiTX} cm progresso.

A Empresa CINI.MATOORAPIIICA PINI. ILDI, cím
escriptorio á rua Treze dc Maio n; -W stibradq, tem sem-
pre films inéditos que se manai mo ulc eslá recebendo das
mais acreditadas falirin.is mundi.ies.

Exhibição hoje no Cinema Ideal — O grande o sen*
sacional drama.

O AMOR HOMICIDA
OU

O GCGHEIRO DA DILIGENCIA DE S. HILO
dc impulsivas scenas encerrando um vigoroso e estu-
pendo quidro de um vulcão cm plena actlvidade.

Sempre novidado3 em films dc grande metragem «.
dc suecesso garantido.

Todos á Empresa PINFILDI, independente e-serapr»
M 5223

LOTERIAS
CASA GTJX-VC^-V-RA-SS

íooTõõõtSooo
.. .l-l.ll — ...¦___,— II -¦¦¦I---I, 11 | __., —¦¦¦¦.¦_—¦¦¦•_

Bilhete a, 10*664
K-longa a serie do sortes grandes voiididiís pela feliz

Casa GiiimürScs, quo assim vae_enriquecendo a sua
numerosa freguezia. Honlcm mnis uma snrlo foi vendida
eni seu balcão: os 100 contos no billielo n. 15.061
da lotrria da Capital. Como hesitar cm ser freguez da casa
tão bafejada pela forluna?

Habilitciíi-se para a loteria do Natal

I.OOOOOODOOO
em í?3 de Dezembro

5edidos a F. Guiinnrilcs — Rua do Rosário ?J,
canlo do Bccco das Cuncellas--Caixa 12?-).

AOS DOMINGOS I _U__l!SIIIIBIIUillBiBil1IBl<!ini:i_Si«l!l!ai?«)l!<l_IBB_)1_|1ll-_lllll!IBi;£ltlll

bo Hotel tio Corcovado
FAINt-IKAS

Sitio encantador c saluberri-
mo - Almoço prix fixe -5pOO,

Exeellente otchestr.i, sob aregeTicla da eximia violinista
Mlle MnreellalOvraid.

ÉÜREKftln"
Roubo dos

20 Milhões?~ 
BICYCLETA

Vende-se uma "Standard", Ire3
vcloaidades, por 150$; na| rua
Mariz e Barros 140, XI _jS4

1C0RRQA STANIBV
iiaFap-iiiiaiiairiinKiH^iEiiiFiiVriiãiaiyiii

1. P-ãk-^L-aV. I
«r :',*«¦¦ ü

iFrontfio Nictheroy CASINO THEATR1 PHENIX

 transmissão 1
Slais resistente e mais barata que qualquer correia de couro j§ou de bnlata I

Especialidade para Engenhos Centraes, Serrarias* Fabricas de Tecidos, Moinhos de §
Trigo, Fundições, Machinas de Lavoura o.Officinas. do Mecânica em geral l ¦

Peçam a tabeliã de preços e compares com os de correia de couro ou balata |
FABRICADA POR |

¦ The Sandeman Stanley Cottoa Belting Company, Ltd.«_ 1
¦ Fabricas em Dundoe e Stanley—Escossia Fornecedores do Governo de S. M. Brjtannica o outros §}

Ag.cntem e representantes no Brasil |j
i PEREIRA ARAÚJO t% C. I

CASA BOHLIDO _\_CO-NTXZ |
I Escriptorio e armazem: RUA OE S. PEDRO, 87 0 Caixa Postal 262 |

DEPOSITO : RUA CAMERINO, 101-107 - RIO DE JANEIRO |
UBBliaillilliilllllllillOlIllllilEBSIBIIK

DOMINGO 26
daDo meio dia ás 8

noite
Sport da pelota

Sob a direcção de Liborio Ruiz
Pelotaris: He.mcnegil-
do, Solozabnl, Casi-

miro, Nilo, Acaproné-*,
Goenaga, Luiz, < liiquito

e Júlio
B rtlCVOISBlNT 13

Estreia de novos pelotaris
Agradável passeio maritimo
Bondo Ponta d'Areia
Entrada franca

J 5133

Companhia Portupueza ADELINA - AORAABRANCHES
A notável peça em 4 actos, origi,,_. (|0 pierrc WolSf, trad.cçJo

de Accasio Antunes, cmMatinée Soirée
.- 'A'a. - i|_- horas A'.9 8 1I4 da noite

O LVHIO
jr*?rq0mWmW*W " '¦"¦*-i"»f

(LELYS)

mwn

ODETTií
Adelina Abran-

clies

Oi restantes pnpeis pelo» ar-
tistas MARIO DUAUT-i SA-I
ÇRAMENTO, GR1JO' AI.-|

CHRISTIANA '
Áurea Abran-

clies
Samuel, Alarlo Pf4FR-Í..O ABRANCHES, At._i.ito Xlacliailo, Monteiro, , ...

•tro, Lt...-! Augusto, Torres, llcrU.a tle Albitqticrr_iie, Irdue Vieira, Latim
rcrnanilcs, Antonia «le Souza e Re-rin.-! .Monte..egro.

MISE-EN-SCÉNE DO ACTOR SACRAMENTO
Amanhã — O I/_fRIO

PREÇOS: — Frizas, es$; eaniarotes ile i", -o$j camaroteí ile j*.
15$; cadeiras, 5$; galeria, .$000 — Bilhetes á venda no thcatro.

mW>mmBammmwammwm
3Pg-l«E-oe Theatre

HOJE SEKSACIONAES ESPECTACULOS HOJE
MATINÉE A'S 2 ila DA TARDE

DOMINGO, 26 DE NOVEMBRO — "Soirée" Sa 8 e 3I4 da noite
Grandiosas cxliibíçòcs da aftímda artista dc reputação mundial, a

mais fcátejatla illrsnniüta e prestidígitadora
Ejb: iv-ii «í.iüH!'ii»:!.» i^_-:'!<:_i!.^w.i::-iLi _ii '.a:' _iM'!ai:ihH:i:iai;i!;ai::i<ai:ii;_iniian:i
í MISS EVITA EMREB |
ll^-VlBlliliHH.llihlhl.iil.il^ll^HivH-t^iliiai1!-!::!-''.!!':»!!!!:;!!:!!..

ATTRAHENTE — EMPOLGANTE — MYSTERIOSO
En.OCIONANTE.

Gmiidiõ. o pròstanima dc inas.ia, illusionismo, liypiiotisino, piesliili-ffitfiçãò, levi tação, tii_giielÍsmo,
OS TRABALHOS MAIS PERFEITOS NO GÊNERO

Maravilhoso progiamma de apresc..ta-ão e estria em tres actos.

As mil diabruras
de Miss Evita

Enireb

A Arca indiana
ou a transforma-
ção do Picrrot

ASomnambuIa
vagando no ar
sem ponto do

apoio
Kspcctaculo completo — Preços populares: t*rizas. 15?; cama-

rotes ..-$; faitteiiils, _S; cadeiras ile i», ^$; cailcir.is de -», e fa-lcrias iitibrcí, i$50o, Jintratla geral, i.oo.i. Os bilJicles aeham.se
é venda na bilheteria «lo llicalro. (M 5_'o*)

•HMIMMWHMIMMHMMMIHMHHIIMMII

í Cinema-Theatro S. José
¦ 

"~ EMPRESA 
PASCHOAL SEGRET- '

Gpmpãnhia Na-cioiml; .fundada em . di j-.-.II.u ile i.ni — I)ircc«,ão
seciuca «Io act-ir Eduardo Vici ra—M.tcsiro da orchèstra 1. N'mie«.

; HOJE-26do novembro de 1816-HOJE
Ma„uillca matince infantil, ás 2 i|2 da tatde — A' noite ás 7TRES SESSÕES Saa!4 c 10 i|a TRES SESSÕES

A REVISTA DE MAIOR SUCCESSO DA ACTÜALIDADE

04'CA O PE
BRILHANTE DESEMPENHO DE TODA A COMPANHIA

EXITO EXTRAORDINÁRIO DO QUADRO

ZA-LA-WIORT
A MAIOR VICTORIA DO THEATRO POPULAR !

Brilhante desempenho dc toda a companhia
Os espectaculos começam pela exhibição de films cinemato-tra-

P-iicos, Amanhã e todíis as noites — DA' CA' O 1'E', Na ma-
tinée serão i5ortcádo3 dois lindos prêmios, além de larga distribui*.
ç«"io de botíbòns c cliocolates á» créahças. (R .-;-t..i)

IftMSMIMtMNMSMtNinNmiineSSKMtHi

THEATRO CAR
HOJE A'S 2IJ2 DA TARDE HOJE

UESLUMBUANTB MATINÉE
iiromovida pelndistinoi» aclris. Ilertlie Baron

Em íavor dn CIIUZ VÍÍItMEI.IIA MlANCflZA o da
CIIUZ VERMELHA rollTUGUKZ.V

A representação da celebre revista em dois actos

¦V DOÍVÍÍBNIÕ'
pjia í|tial tonia parte torta a companhia

v'i inttrrvaifi do i° para o' __,J ncío
Grandioso intei-nieclio

Obedecendo no seguinte programma: i°, discurso do Kxmú. Sr. Pr.
RAPIIAIÍI, 1'INHlilUO — 2",', "Jcainio A'Are" e ".'.Vim'Alvares",
discurso pelo Exílio. Sr. t)r. .Vl.I-XANDRlC D'.M,IlUQU:fíRQUI.-.
,i", Mil- UÉRTIIE BARON,:,ho seu re.crtorio «lc cançonetas-.— ..',
diccürso Pelo iiluslre littrnto c dramaturgo fi-anccz, Mr. l.l'1'.NK'-
1'oc — 50 "Vinjí aus avãtit?;, p'ocsia rccitndn pelo autor, K.muo.
Sr. CONDU VARIN I.WINV 1.1,1. — d». "I,'nrt et le peu.le" (Vi-
tor IIuko). poesia recitada pelo sr. III-XKIOUÜ ALVKS — .", "A
PORliUGUIàZA", c.-inláila pê'a'.r.et"ri. 1). M-l-IIUNA DE SOUZA e
c«-.ro --- •S». "I.A MAKaiai.T.AlSE". cantada por nillc. 1H.RTUE
1IAKO.N* c. ci.ro.

LOS QOiyiES 
2 Sessões 2 - As 73j4 e 9 3(4 da noite - HOJEHÜJE

ULTIMO DOMINGO
em quo se representa a applaudida o populniissima revista»* .

O -17. CAHLOS LEAL 0 «31» JOÃO SILVA
'^l111"11>a_.'t__l__<!<_a **• Companhia

Vida — Animação — Alegria - Graça — Espirito ~"
deslumbrantes aeenarlos -• Musica llndissima

Amanhã'—. Festa, artística do maestro BERNARDO FERnÍHRA ndiabo a qualro-Um acto de variedades. 5300

Passeio ao Pão de assuear 8 > e-e..s.-«MescM---*- ••

AUi-nlicnte, «lcsliinihriiiito o 5
iwonfoi-tnnti; pnsscio — O 2
mnis cnipolgnntc pniioi-aniti! •
Reducção de preços §

Aos domingos; ilas 7 hora., da JJmanhã ;'i 1 da tarde, o preço da 2
passagem. ao aito do Pão de As*
sncar será de _Sooo, ida e volta,
e depois desta hora regularão os
preços cm vigor.

AVISO AO PUBLICO

CIISTE-VC-A. ÍRIS
Empresa J. Cruz Júnior Rua da Carioca ns. V.) c 51

l S THEATRO BEPÜBLICA E,^„Vc01 ?

HOJE XILTllVCO DIA
0 mais completo suecesso dn ItOLLEAUX

# HERANÇA FATAL
O mais sobcrbi. lilm de aventuras — Ultima palavra no gênero. — SO series, -K partes g

5 — l- episódio, em tres partes

Pc mi! time*- cspcotactí-Io-s d.i CJratide .Co'hi.ã.s"iin italiana dt; operetas
C A RAMB-V-SCOGNAMIGLIO

hoje — 2 Espectaculos - .-tácOtT.'--

O TESTAMENTO CUniOADO
Protagonistas: o sompro (moriilo IIOLLKAUX o a admirável, mulher nudaoiosr. sem S

rival, MAUIE WA1.CAMP. «.

e
"7 _r_

Matinée ás 21(2
A BELLA

fflSE-K

A's8 3i4 da nolta
A CASTA

SUZANNA
AMANHA

Os carros ncrens fun.tcloiia.it
com fi-ei|ueiiciu iliiiriuincritc,
ilcsde ás 7 horas «lu manhã.

Pnra completar o prngramma, npparecem GKACE Cl.'N.\ni) e FRAXCIS FORD, os g *
artistas praferidos do publico do 1H1S e do todo o unindo, om mn romanco empolgante JJ J_

O _3_A»l\rOII-IO GhB-^l^-F-IQ^O | J
As segundas, quartas c sextas- O SOL1TARW DO DESBRTÒ — Drama tia üflÍV8T8-l Slll 2 partSS I 8

ít-iras o n.Mino carro sobe da.-g Como MXTÜA na MATIXL'1.:

fe. ..T-or-Ha ãn^e as • ^i O &lixti: Q-H, Vl&Sb ©— Iií.erossaute comeaiu
tc-:-c„., «limitas, saliliados e iloinin- .,~ '_—""T *~ T ~. ..',",_,,,¦_,-£,
pes. ás io horas da noite, Se cho- «S AttCIlÇUO 1 -- Aniilllllii — 03 S' C 0' episódios (le VAMPIUOS .. ,
ver, fitnccioiiaráo somente até ás BRr_vÉMI.NTE - Grando s.-nsaoab ;'etn _S U f\ MT7m~MVÕ. T Í*L" PIH ^ O § •6 horas da tarde, um lilm em 5 actos, da Universal U nUlVlE-IVI IVl Y O i í_ RIU*-?\J § §

IT.I.lllMTOXK, SUL, 76S

* S*» Si
Si-K-.iiiihiVira - DKSPEDIDA HA COMPANHIA -i; Vésla

«lo iennr li. !'AS< lUtXI, Senfacional csimctaculo; i" acto de "AMOR

Dl-' ;.|Ni'..\ltO'' — 2-' acto da "PRINCKZA JDOS D0LLARS"; 3o
acto dt "11QI.I.A UISRITB". Pelo ícstcjailo: A'ria da opera "Os

ü'-.il!-;Ho.-" c ".i-ll Cuitarrico", pe'a orchèstra: a syniplionia d''O
(•.('AltAXV'. »____

Sabbado, -• — Kstría da Coriiponliia Lyrica UO'l'01,1 & Hll,-
I.ORO «lc in"-' fa* parte a «lislinc.. cantora AD1.1.1NA ACOSTI*
Ni-ll.I.I, a op.-ra de Verdi "O TKOV.-VIMJU" — Preços popularca;

üilheíeã a \enda
ro thi

i- Iioras :io '-'Jornal do Krásit" c depois

**í-e«í*_***«;**t*--

w um lllm cm 5 actos, da Universal vy nv/m__m mi 1 - i uihv/ww 0 e «»««j_»_,____.»_á»_»_M.«_i_-_i
_a-*»8_8tae®9_?»e«-s.ee«®69B9e8ta»i*^_©-«sc*_«e« e*_3©®t***í«-*i^se«--©e-»-««8-»-58ecM

•-»*.-_/v»xy.H-r.B '¦LumU^moomryrr . ._.--_.í:__t-*r--..';v'_\:^_-.V7>.._3t_-rt_-_^

Companhia Alexandre d'.\zoTHEATRO RECREIO
f__f Q J£. -2^es3p<ôct_ac5vs.lo_3 - |»g

vedo—Tournéo Cremikla
d'OIiveir,'i

o!
MAT1NE'E J

ás 2 -_2 %oe_aoExiffl!

•.--•o_.-_2csse-.5g 
PyJÍ

MllO!
Trailtionlo «lc Luiz CálüiÔirliii o ...{.o llarros, versos «Io Bastos TI_.ro

Pròta^onlMia (H.Rilll,!) \ P'olIVE1KA

Brilhante desempenho de Adriana de Noronha, JudithKodrijíues, Alexiui-
dre dAzcvcdo, Antônio Serra.Salles ltiueiro, ete

G-tA-VS-IOSA AI ISB-BN-.9C'I_NJ_1
Bailados do 2* acto por JOS 15' VOLIM o LEUCADIA

Orclicstrft sob t» «*Irec-:_o do maestro FELIPPE DUAHTE

i^éiíniãiu^S A DÜQÜEZA JDO BAL TABARIN

JARDÍM gCOLCaiC0_
Aberto diariamente

HOJE""@h®~H0JE
Do 1 ás 7 limas i!a noite

€ÍÍ_|Kilfflir"fâ7ÍQ"ÍC__f__ s3 Min SÁ sr K\ ff^ ü s^

Festival om beneficio dos
pobres da Freguezia do E.
Sun to.
-landa Síusiea! dn

3- Kcgimeiito
Aviso—LUI.U' 2- tornar-

parte nas diversões, viajan-
do no cárrousscl.

Procurem ver o terrível
JAGrUAÍ- PEETO

Mormente ás 0 horas —
ao meio dia— ás 2 c ás ¦¦ 112
horas da tarde R ü'208

£iOj*3 Ultimo dia deste programniü Hoje
Siíccoíino dos suecessos!

Ihegualavel triumpho dc ÍIISTINGUEITE

HISTINGUETTE DETECTIVE
Monumental acçao dramática policial, cm 5 longos c Ínt_rcs_ante3 _cto3

da fabrica ECLIPSE. Entreclio dc aventuras, na qual patentêa as di*
versas modalidades do seu talento artístico, tranãfcrrr.--d"j -?c em pro*
fessorn, navegante, "clia-.'íc;.r", creado actriz e telcgraphista.

CARLITO E O GUARDA-CHUVA
}iil.iriaiit_ farça, pelo nuorido prti sta cômico CAK' ITÕ.

Extra iit» inatint-o :

O Segfedo do Favi-i--.-»
Empolg-inte drama, em quatro externo 3 cetos, c!c NOI-DISK.

tfh élfffi'i> _7'í,-a*__ ia*!1--OriÇin-il comedia de irre**_f \jv/i <_. A.ji 1 *»#*«'•_-slstivél graça, da Nordisk.

Ç_f* Anuinhã-BAnitA nÒXÁ—Magníllco drama em 71on(ro_
actos. Arrebatador traballio da acrediiada fabrica Film

d'Art do Paris, y _,--j

CINEMA IDEAL
HOJE -ültimoIíiF^jo.IR

f 1LAI.VI4 «los Mysterios de '.\civ York, dispensa «íealtmcr fu-n !¦-, r^.i.:,*. J' "."IIIv, a Miss

iaínot^téiâ £â^^:?_-?»^s^í' ° l»¥b ^"-ffl^ii^í
AS A VENTURAS DE ELUIÜE ^- <&. s,ia nâvei
A DEUSA DO PAR WEST ou A IMAGEM BRÂfJf-A

ríiífic.'- m p.n t.ilJW part?s de Prof"*-<la sensação -«•-»--¦»-_**- _¦ iJ_usA tu 1- AH-W I.-.S1 o o nome irônico ntto ncc.in So „,„. •

Íf 
façanhas. KLAINE íittrahid-i pelos seus fáhoWffi. í^atandon^K^,, ef 

,1Vois eco>ossnfiS
_| éaprlsionndapor uma tribu de Pelle Vermelha^'siíbiii.ttida^-M

9 § dado. Assistiremos os mais terrifl cantes miadros" s provaâ üa aivi»-
, Sahifá vencedora a grande Elaine? O lllm descrever'. ._m »„„ »-;_'Terdade. Vinde ver que este episódio vos roservarí[novas 

||_gjS 
Se.".p|__ e muila

Completa o programma o -^c.oiml «.ra.na campei^ completa.

3 partos
Impulsivas scenas do For-v\ est com um vigdros. o feeri*co quadro de uni vulcio cia

plena crupç;.!..
E mais ainda o jocoso tclo co*

mico amniicanO
NO FRiGlR

DOS OVOS...
l.omo extra na matinée
Q uitimo numero

tio Pathé Josig-nãi
4os -"Mysterios'1^K?w V-rv-S i'-"'.30 ^ apreendo artista"" Jus tino. Ciarei é ,do celebre "Encoberto"

^¦J_!A^,d.e_-Uos-a^ g^rj^ g 
l^^A^^Ek
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